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س��كاندار وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت عصر 
روز گذشته  به مناس��ب روز خبرنگار در تحريريه 
»تعادل« حضور ياف��ت. رضا رحماني وزير صمت 
در جمع خبرنگاران »تعادل« ضمن برش��مردن 
اهميت و جايگاه رس��انه ها در اطالع رس��اني، از 
محورهاي كاري وزارتخان��ه متبوع خود در بحث 
رونق توليد س��خن گفت. او با اشاره به محور هاي  
هفتگانه رونق توليد و تدوين 35 برنامه عملياتي 
وزارت صنعت در س��ال 98، عنوان كرد: در سال 
رونق توليد به ش��دت پيگير برنامه هاي ياد شده 
هس��تيم؛ اما در همين راس��تا، از فع��االن حوزه 
اقتصادي و همچنين خبرنگاران درخواست داريم 
كه ايده هاي جديد خود را با ما در ميان بگذارند. 
رحماني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
بيان اينكه از ظريفت هاي خالي كش��ور استفاده 
خواهيم كرد، گفت: اكنون ش��رايط ب��ه گونه اي 
اس��ت كه مي توان ص��ادرات برخي رش��ته هاي 
صنعتي كشور را رونق داد.  او ادامه داد: اين رونق 
مي تواند ش��امل »صنعت لوازم خانگي، پوشاك، 
صنايع دستي و رشته هاي ديگري كه مازاد توليد 
در كشور وجود دارد، باشد. اين عضو كابينه دولت 
دوازدهم با بيان اينكه در ش��رايط كنوني الزاماتي 
وجود دارد كه بايد مورد توجه ق��رار گيرد، افزود: 
يكي از اي��ن موارد اين اس��ت كه م��ردم، فعاالن 
اقتصادي و خبرنگاران پاي كار باش��ند. يك ايده 
مي تواند تحول و غناي بيشتري به تصميم هاي 
ما بدهد و ما نيز از آن اس��تقبال خواهيم كرد تا به 
نتيجه مناسب برس��يم. او در خالل صحبت هاي 
خود از  نمايشگاه »س��اخت داخل و رونق توليد« 
به عنوان يك نمونه استثنايي و بي نظير نام برد كه 
هم توليدكنندگان و مصرف كنندگان در برپايی 
آن مشاركت فعال داشتند. به گفته او، تفاهمنامه 
»س��اخت مودم داخل��ي« ب��راي اولين ب��ار در 

نمايشگاه »ساخت داخل و رونق توليد« امضا شد. 
اين در حالي است كه پيش از اين تمام مودم هاي 
مورد استفاده در كش��ور از خارج وارد مي شدند و 
اين موضوع نش��ان دهنده شكوفايي ظرفيت ها و 
بهره گيري از توان توليد داخل است. وزير صمت 
همچنين با اشاره به اينكه انتقال اميد به جامعه، 
يكي از  هنرهاي روزنامه نگاران است، گفت: مردم 
به كمك روزنامه نگاران متوجه مي ش��وند كه ما 
پيگير مشكالت و مسائل آنها هستيم. رحماني در 
پايان صحبت هاي خود عنوان كرد: همانطور كه  
ضعف ها و كاستي ها مطرح مي شود، اين انتظار 
نيز وجود دارد ك��ه نقاط قوت و دس��تاوردها نيز 
اطالع رساني ش��ود تا مردم  بدانند كه انجام اين 

پروژه ها فقط شعار نيست.
در ادام��ه اي��ن ديدار، منص��ور بيطرف س��ردبير 
روزنام��ه »تعادل« نيز ط��ي صحبت هايي عنوان 
كرد كه در ش��رايط س��خت كنوني و خصوصا در 
دوران تحريم ها، ب��ه نظر مي رس��د، يك ائتالف 
مهمي بي��ن دولت ومردم ش��كل گرفته اس��ت؛ 
دقيقا مانند زمان جنگ، كه مردم پشتيبان دولت 
وقت بودند. بيط��رف همچنين گف��ت: اين دوره 
نيز با وجود همه فش��ارها، مردم در كنار دولت و 
حاكميت خواهند ايس��تاد؛ يعن��ي اعتراض هايي 
كه شايد انتظار مي رفت، اصال رخ نداد؛ آن هم به 
دليل همين ائتالفي اس��ت كه ميان مردم، دولت 
و حاكميت شكل گرفته است. س��ردبير روزنامه 
»تعادل« در ادامه ابراز اميدواري كرد كه رسانه ها 
بتوانند به مردم اطالع رس��اني درس��ت و دقيقي 
از اوض��اع اقتصادي كش��ور ارايه دهن��د، تا مردم 
اميدشان نسبت به وضعيت كشور افزايش يابد و 

استحكام چنين ائتالفي نيز بيشتر شود. 
مش�روح مصاحبه ب�ا وزی�ر صنعت،معدن و 

تجارت طي روزهاي آتي منتشر خواهد شد.

بازديد وزير صمت از روزنامه »تعادل«
 حسین حقگو|

تحلیلگر  اقتصادي|
شهرك هاي صنعتي بي شك بزرگ ترين و تاثيرگذارترين 
مجموعه اقتصادصنعتي در گس��تره س��رزميني ايران و 
آينه اي از قابليت هاي فني، مديريتي و لجستيكي كشور 
است؛ مجموعه اي كه سابقه ايجاد آن به بيش از نيم قرن 
قبل و آغاز برنامه سوم عمراني در سال 1343 باز مي گردد 
و اكنون در بر دارنده 44 هزار واحد صنعتي اس��ت كه در 
5۰۰ ش��هرك و 31۰ ناحيه صنعت��ي در 3۷ هزار هكتار 
زمين مس��تقرند.  اين روزها اما وضعي��ت اين مجموعه 
وس��يع از واحدهاي صنعتي به هيچ وجه مناسب نيست 
و بسياري از بنگاه هاي مستقر در اين شهرك ها و نواحي 
صنعتي از حجم مشكالت درون و برون شهركي به ستوه 
آمده اند و متاس��فانه ص��داي آنان به گوش كمتركس��ي 
مي رس��د و متوليان امر در س��ازمان صناي��ع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي نيز با وجود همدلي با اين بنگاه ها 
توان بسيار اندكي براي حل مسائل و مشكالت روزافزون 
آنها دارند. اخيرا رييس شهرك هاي صنعتي كه باالترين 
مقام نمايندگي كنن��ده بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و 
شهرك هاي صنعتي در ساختار قدرت است در مصاحبه اي 
به مناسبت روز حمايت از صنايع كوچك از تعطيلي حدود 
1۰ هزار واحد از مجموعه 44 هزار واحد خبر داد و اينكه 
از بين واحده��اي فعال نيز »ح��دود 4۰ درصد واحدها با 
5۰ درصد ظرفي��ت فعاليت دارن��د، 3۰درصد بين 5۰ تا 
۷۰ درصد« و تنها 3۰ درصد از واحدها از ۷۰ درصد به باال 

فعاليت دارند. 
در چرايي اين وضعي��ت نامطلوب در درج��ه اول بايد به 
گس��ترش بي رويه اين مجموعه ها به سبب فقدان برنامه 
راهبردي و عملياتي در اين حوزه اش��اره ك��رد. اينكه در 
كش��وري، ايران، با 8۰ ميليون جمعيت و توليد ناخالص 
داخلي حدود 45۰ ميلي��ارد دالر و صادرات صنعتي 3۰ 
ميليارد دالر بيش از 8۰۰ شهرك صنعتي ايجاد شود در 
حالي كه در كش��ور كره جنوبي با جمعيت 5۰ ميليوني 
و توليد ناخالص ح��دود 16۰۰ ميلي��ارد دالر و صادرات 
صنعتي حدود 6۰۰ ميليارد دالر تنها حدود 4۰ شهرك 
صنعتي وج��ود دارد را ش��ايد بتوان مصداق��ي از ضعف 
سياست گذاري اقتصادي و رجحان عوامل غيراقتصادي 
در بسط و گسترش ش��هرك هاي صنعتي دانست. اينكه 
هر مقام و مسوولي خواسته با ايجاد يك شهرك صنعتي 
در منطقه مديريتي و نمايندگي اش، راي و نظر مردم را به 
خود جلب نمايد. جالب اما اينجاست كه اين رويه توسعه اي 
كمي و عددي همچنان ادامه دارد؛ چنان كه طبق برنامه 
شركت شهرك هاي صنعتي تعداد شهرك هاي مصوب تا 
پايان اسفند سال گذشته »992 شهرك و ناحيه مصوب« 
است فلذا مي بايس��ت براي رس��يدن به اين هدف، 18۰ 
ش��هرك و ناحيه صنعتي ديگر ايجاد ش��ود! چنان كه به 
گفته معاون وزير صمت و رييس شهرك هاي صنعتي در 
گفت وگوي اخيرش »34 هزار واحد نيز درحال ساخت و 
ساز و 18 هزار واحد در مرحله تخصيص زمين قرار دارند.« 
اين در حالي اس��ت كه همان طوركه عنوان ش��د همين 

شهرك هاي صنعتي موجود نيز وضعيتي بس نگران كننده 
دارند و بس��ياري از بنگاه هاي مس��تقر در اين شهرك ها 
به لحاظ تامين زير س��اخت ها و تامين مالي و فرسودگي 
ماشين آالت و.... دچار معضالت عديده اي هستند.  ايجاد 
اين وضعيت و فشار براي ايجاد ش��هرك هاي صنعتي را 
شايد بشود ناش��ي در اين معضل دانس��ت كه اين حوزه 
بس مهم صنعتي حامي قدرتمندي در ساختار قدرت و 
نهادهاي حاكميتي ندارد و اين تع��داد عظيم بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط در قالب »س��ازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي« راهبري مي ش��وند كه رياست آن 
به لحاظ اداري در رتبه اي پايين تر از معاون وزير قرار دارد. 
در حالي كه حل مش��كالت و چالش هاي ريز و درش��ت 
شهرك هاي صنعتي و بنگاه هاي كوچك و متوسط مستقر 
در آنها نياز به تصميم گيري در سطوحي به مراتب عالي تر 
دارد.  از ضعف شديد زيرساخت هاي آب، برق، فاضالب، راه 
و... تا مشكالت مربوط به اسناد مالكيت و واگذاري زمين 
و مشكالت مالياتي )بخصوص ماليات بر ارزش افزوده( و 
تامين اجتماعي و تامين مالي و فرسودگي ماشين آالت 
خطا در جانمايي بعضي از شهرك ها صنعتي و بالتكليفي 
حريم بعضي ديگر تا روشنايي معابر و روشنايي شهرك ها 
و اختالف ش��ركا و ... دو اقدام اساس��ي به نظ��ر براي حل 
چالش هاي اين حوزه عبارتند از: اول، ارتقا جايگاه راهبري 
و مديريتي اين حوزه در نظام تصميم گيري در س��طحي 
باالتر از جاي��گاه امروزي آن. دوم، تدوي��ن برنامه جامع يا 
استراتژي توس��عه اي اين بخش براساس آسيب شناسي 
وضعيت موج��ود و افق ه��اي ممكن و مطل��وب آينده با 
بهره گيري از تجارب موفق جهاني و بازبيني در وضعيت 
شهرك هاي در حال تاس��يس و توقف ايجاد شهرك ها و 
نواحي صنعتي كه كمتر براس��اس توجيه اقتصادي بلكه 
بر مبناي فش��ارهاي منطقه اي و احيانا سياسي در حال 
احداث هس��تند. اما به موازات آن اقدامات اصالحي بايد 
در كوتاه مدت و به صورت ضرب االجلي نس��بت به تامين 
آب و برق و سيس��تم فاضالب مورد نياز شهرك ها و حل 
مشكل حاد ماليات بر ارزش افزوده و مشكالتي همچون 
بازبيني قراردادهاي )دفترچه قرارداد( شركت شهرك ها 
با بنگاه هاي صنعتي و دوطرفه ش��دن اي��ن قراردادها و... 
از طريق ايجاد يك كارگروه ويژه در س��طح هيات دولت 
و با عضويت وزراي نيرو، مس��كن و شهرس��ازي و اقتصاد 
و كش��ور اقدام نمود.  صنايع كوچك و متوسط كه عمدتا 
در قالب ش��هرك هاي صنعت��ي گردهم آمده ان��د داراي 
مزيت هاي بسياري اند، از جمله استفاده بهينه تر از منابع 
با س��رمايه گذاري كمتر، اش��تغال زايي بيشتر، مديريت 
س��هل تر و كم هزينه تر، انعطاف پذيري بيشتر در مقابل 
خطرات و مشكالت و حتي كاهش دهنده فاصله طبقاتي 
و كمك كننده به توزي��ع درآم��د و محروميت زدايي و...، 
مزيت هايي كه در صورت عدم چاره انديشي مي توانند به 
سرعت به پاشنه آش��يل صنعت و توسعه صنعتي كشور 
آن هم پس از نيم قرن سابقه تبديل شوند وضعيتي كه با 
كمال تاسف تا رسيدن به آن مرحله، راه زيادي باقي نمانده 

است! هشدارها را جدي بگيريم. 

هشدارها را جدي بگيريم ! 
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

هشدارها را جدي بگيريم !
صنعتي  ش��هرك هاي 
بي ش��ك بزرگ ترين و 
تاثيرگذارترين مجموعه 
اقتص��اد صنعت��ي در 
گستره سرزميني ايران 
و آينه اي از قابليت هاي 
و  مديريت��ي  فن��ي، 
لجستيكي كشور است؛ 
مجموعه اي كه س��ابقه ايجاد آن ب��ه بيش از نيم 
قرن قبل و آغاز برنامه سوم عمراني در سال 1343 
باز مي گردد و اكنون در ب��ر دارنده 44 هزار واحد 
صنعتي است كه در 5۰۰ ش��هرك و 31۰ ناحيه 
صنعتي در 3۷ هزار هكتار زمين مستقرند.  اين 
روزها اما وضعيت اين مجموعه وسيع از واحدهاي 
صنعتي به هيچ وجه مناسب نيس��ت و بسياري 
از بنگاه هاي مستقر در اين ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي از حجم مشكالت درون و برون شهركي 
به ستوه آمده اند و متاسفانه صداي آنان به گوش 

كمتركسي مي رسد و ...

حسین حقگو

 صفحه 7  

انرژي

قرار بازداشت »گريس1« 
پايان يافت

رويترز به نقل از مقامات جبل الط��ارق ديروز ادعا 
كرد كه مدت حكم موج��ود براي توقيف نفتكش 
ايراني گريس-1 عصر روز سه شنبه پايان مي يابد. 
همچنين، سيگنال هاي دريافتي توسط موسسه 
رهگيري خطوط كشتيراني »تنكر تراكرز« مراكش 
را مقصد نفتكش توقيف شده ايراني در جبل الطارق 
عنوان كرد. در ادامه جليل اسالمي، معاون سازمان 
بنادر و دريانوردي جمهوري اسالمي ايران به ايرنا 
گفت كه بريتانيا به آزادسازي نفتكش توقيف شده...

صنعت،معدن و تجارت

موضع اتاق بازرگاني تهران 
به حذف چهار صفر

تعادل|  موضع اتاق تهران به حذف چهار صفر 
از پول ملي به صورت مشروط اعالم شد. رييس 
اتاق پايتخت حمايت از طرح نهاد پولي را منوط 
به اصالح ساختار اقتصادي كشور كرد. از ديگر 
موضوعات مطرح ش��ده در اين نشست، اصرار 
بخش خصوصي بر ح��ذف ارز 42۰۰ توماني از 
چرخه اقتصاد بود. به گفته رييس اتاق تهران، 
ارز دولتي بستر رانت، فساد و بي عدالتي را ايجاد 
مي كند كه در نهايت منجر به افزايش قيمت ها، 
خروج س��رمايه از كش��ور، رونق قاچاق كاال و 
لطمه به توليد مي ش��ود. انواع ممنوعيت هاي 
صادراتي و واردات��ي در عرصه تجارت خارجي 
كش��ور، بار ديگر مورد انتقاد بخش خصوصي 
قرار گرفت؛ آنها بر اين ب��اور بودند كه مي توان 
ورود و خروج كااله��ا را با تغيي��رات تعرفه اي 
مديريت ك��رد. همچنين در اين نشس��ت كه  

معاون وزير صنعت حضور يافته بود...
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 صفحه 4 

اينديپندنت: بولتون گرگي است در لباس ميش 
كه بايد از او ترسيد

» تعادل« داليل افزايش قيمت جهاني طال را بررسي مي كند

شكست بولتون در ترغيب 
لندن به ترك برجام 

هراونس طال به 1530دالر  رسيد

خبر

ريي��س ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، مع��ادن و 
كش��اورزي ايران گفت: ايجاد تش��كل توسط 
س��ازمان هاي دولتي مغاير ب��ا تكاليف قانوني 
است و طبق قانون تنها اتاق بازرگاني مي تواند 
تشكل ايجاد كند. به گزارش ايرنا »غالمحسين 
ش��افعي« عصر سه ش��نبه در دومين همايش 
ملي تش��كل هاي اقتصادي ايران ك��ه در اتاق 
ايران برگزار ش��د، گفت: تشكل هاي اقتصادي 
سازمان هايي خودجوش و غيردولتي هستند 
كه تش��كيل آنها بر اس��اس نياز انجام ش��ده و 
فعاليتشان در زمينه اقتصادي داوطلبانه است. 
بنابراين س��ازمان هايي كه اقدام به تش��كيل 
تشكل مي كنند، فعاليتشان نتيجه اي نخواهد 

داشت.
وي ادام��ه داد: اتاق بازرگاني موظف اس��ت بر 
اساس قانون تشكل هاي موازي را حذف كند، 
چرا كه اين تشكل ها با نظرات غيركارشناسي 
خود دولت را دچار مشكل مي كنند. متاسفانه 
ما يك تش��كل موازي را از بين مي بريم تا س��ه 
تش��كل موازي از س��وي مقامات دولتي ايجاد 
شود. فاجعه اين است كه گاهي در سازمان هاي 
دولتي تشكل تشكيل ش��ده و از آنها استفاده 

ابزاري مي كنند.
رييس پارلمان بخش خصوص��ي با بيان اينكه 
بهره گي��ري از فوايد تش��كل ها نيازمند ايجاد 
فضاي مناس��ب براي حضور فعال آنهاس��ت، 
اف��زود: ش��كل گيري محي��ط مناس��ب براي 
نقش آفريني تشكل هاي اقتصادي جزو وظايف 
ملي است كه بايد حاكميت در به وجود آوردن 
آن تالش جدي كند. همچنين ميزان و حدود 
نقش آفريني تش��كل هاي اقتصادي با ساختار 
دولت ها در ارتباط است و از دولت تقاضا داريم 
در اج��راي قانون فضاي كس��ب و كار اقدامات 
جدي تر به عمل آورد. وي ضمن انتقاد از فرصت 
محدودي ك��ه براي ارايه نظ��رات تخصصي به 
بخش خصوص��ي داده مي ش��ود، تصريح كرد: 
گاهي ب��راي اظهارنظر تنها س��ه روز به بخش 
خصوصي فرص��ت داده ان��د، در حال��ي كه در 
مباحث اقتصادي نظرات كارشناسي متفاوت 
اس��ت و اينكه بخواهيم نظ��رات را جمع بندي 
ك��رده و بهترين را ب��ه دولت اراي��ه كنيم، نياز 
به زم��ان كاف��ي دارد. ريي��س پارلمان بخش 
خصوصي همچنين بيان كرد: بخش خصوصي 
مطابق قانون در مجامع و ش��وراها بايد حضور 
داشته باشد و خودش نماينده اش را تعيين كند. 
گاهي مي بينيم در بسياري از سازمان ها افرادي 
به عن��وان نماين��ده بخش خصوص��ي دعوت 
مي شوند در حالي كه ما آنها را معرفي نكرده ايم 

و نماينده واقعي ما نيستند.

ايجاد تشكل توسط سازمان هاي  
دولتي  مغاير با  قانون  است

حقوقي

هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با رد شكايت 
سازمان نظام پزشكي شيراز، دريافت عوارض شغل 
از پزشكان را قانوني دانست. به گزارش روز سه شنبه 
روابط عمومي ديوان عدالت اداري، شوراي اسالمي 
شهر شيراز براي شاغالن حرف پزشكي در اين شهر، 
عوارض وضع كرده بود كه اين مصوبه مورد شكايت 
سازمان نظام پزشكي شيراز در ديوان عدالت اداري 
قرار گرفت. بر اين اس��اس هيات تخصصي ديوان 
عدالت اداري پس از تبادل اليحه، ضمن رد شكايت 
ش��اكي اعالم كرد: طبق بند 16 م��اده 8۰ قانون 
تش��كيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
كشور و انتخاب شهرداران مصوب 13۷5 تصويب 
لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير 
نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي 
دولت كه از سوي وزارت كش���ور اعالم مي شود از 
جمله وظايف و مس��ووليت هاي ش�وراي اسالمي 
شهرهاست و در تبصره يك ماده 5۰ قانون ماليات 
بر ارزش افزوده مصوب 138۷ وضع عوارض محلي 
جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده 
باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و 
در رأي ش��ماره 464 مورخ 26 دي سال 9۰، وضع 
عوارض شغلي از مطب پزش��كان و حرف وابسته 
مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تش��خيص 
داده نش��ده اس��ت. اين گزارش مي افزايد: مصوبه 
ش��ماره 93/5849/ص مورخ نهم بهمن سال 93 
شوراي اسالمي شهر ش��يراز از مجموعه ضوابط و 
مقررات ش��هري )عوارض و بهاي خدمات( تحت 
عنوان عوارض ش��غلي پزش��كان مصوب شوراي 
اسالمي شهر شيراز مغاير قانون و خارج از ح�دود 
اختيارات نبوده و به اس���تناد مواد 12 و 84 قانون 
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي 
ب�ه رد شكايت صادر و اعالم مي شود اين راي ظرف 
2 روز از تاريخ صدور از سوي رييس ديوان يا 1۰ نفر 

از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.

براساس راي ديوان عدالت اداري
دريافت عوارض شغل از 

پزشكان، قانوني است

گزارش

 بازديد وزير صمت
 از روزنامه »تعادل«
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روي موج خبر

   همکاری های تهران- باکو دوستانه و رو به 
گسترش است-پاد|

رییس جمهور روابط ایران و جمهوری آذربایجان را 
دوستانه، برادرانه و رو به گسترش دانست و بر ضرورت 
تالش مسووالن دو کشور در راستای توسعه مناسبات 
و همکاری های همه جانبه تهران - باکو تاکید کرد. 
روحانی دیروز در تماس تلفنی »الهام علی اف«اظهار 
کرد: جمهوری آذربایجان همواره کشور دوست و برادر 
ایران بوده و مطمئنا این دوستی و برادری میان دوملت 
بیش از پیش گسترش خواهد یافت. »الهام علی اف« 
نیز در این تماس تلفنی گفت: روابط و همکاری های 
ایران و جمهوری آذربایجان روبه توسعه و گسترش 
اس��ت و این ثمره تالش، اهتمام و روابط مس��تمر و 

صمیمانه مسووالن در تهران و باکو است.

   اجالس س�ه جانبه س�ران ایران، روس�یه و 
آذربایجان به زمان مناسب موکول شد-ایسنا|

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور 
گفت: اجالس س��ران ای��ران، روس��یه و جمهوری 
آذربایجان در زمان مناسب تری برگزار خواهد شد. 
پرویز اسماعیلی با اعالم این خبر، افزود: اجالس سه 
جانبه سران ایران، روسیه و آذربایجان که قرار بود روز 
در بندر سوچی روسیه برگزار شود، به دالیل فنی و 
با توافق سه کش��ور به تعویق افتاد. گفت وگو درباره 
 توسعه همکاری های مشترک سه کشور در حوزه های
 مختلف اقتصادی و همچنین ارتباطات منطقه ای از 

جمله اهداف این نشست های سه جانبه است.

   نیروی دریایی سپاه مسوول امنیت تنگه 
هرمز است-سپاه نیوز|

فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: نیروی دریایی 
سپاه مسوول امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس بوده 
و هیچ نیازی به غریبه ها نیست. دریادار پاسدار علی 
رضا تنگسیری با تاکید بر اینکه امنیت خلیج فارس 
از موارد مهم برای ایران اس��ت اظهار داشت:  عبور و 
مرور دریایی بین المللی باید همچنان بین المللی باقی 
بماند. فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: ایران 
چندین دهه است که امنیت تنگه هرمز را تامین کرده 
و حضور کشورهایی خارج از منطقه باعث مختل شدن 
امنیت این تنگه شده است. دریادار تنگسیری ادامه 
داد : امریكا و انگلیس در حال برنامه ریزی برای حضور 
رژیم صهیونیستی در خلیج فارس هستند و ما درباره 
هرگونه حضور غیر قانونی به ویژه رژیم صهیونیستی 

در خلیج فارس و تنگه هرمز هشدار می دهیم. 
 

   کرامت در برابر تحریم با مقاومت   محقق 
می شود- روابط عمومی واجا|

وزیر اطالعات معتقد است: مسیر عزت و کرامت مقابل 
تحریم ابرقدرت ها با مقاومت، تقوا و مجاهدت مردم و 
مسووالن در راه کاهش اثرات تحریم محقق می شود. 
سید محمود علوی دیروز در شورای اداری سمنان، 
صبر و پایداری و مقاومت در کنار تقوا را راهبرد کارآمد 
نظام مقابل تحریم ها دانست و گفت : خداوند در قرآن 
موفقیت و پیروزی ملت های مس��لمان را تضمین 
کرده است و سختی و دشواری ها را به عنوان نردبان 
رشد و تعالی نگاه کنیم. وی با تاکید بر برخورد قاطع 
با مفس��دان اقتصادی، حمایت از فعاالن اقتصادی 
و رونق تولیدات صنعتی را از نقاط قوت این اس��تان 
برشمرد و گفت: خطوط تولید متکی به مواد اولیه و 
تجهیزات داخلی راه توسعه بازار اشتغال و بی اثر کردن 

تحریم ها است.

   جبل الطارق به دنبال کاهش مسائل با ایران 
است-ایرنا|

خبرگزاری های بین المللی دیروز به نقل از سخنگوی 
دولت جبل الطارق نوش��تند ک��ه این منطقه تحت 
قیمومیت انگلیس بدنبال کاهش مس��ائل رخ داده 
ب��ا ایران پس از توقیف نفتکش »گریس ۱« اس��ت. 
در همین حال برخی رس��انه های دیگ��ر به نقل از 
مقامات جبل الطارق نوش��تند که توقیف نفتکش 
گریس ۱حامل نفت ایران عصر روز سه شنبه پایان 
می یابد.  جلیل اسالمی معاون امور دریایی سازمان 
بنادر و دریان��وردی از عالقه من��دی انگلیس برای 
آزادسازی کشتی توقیف شده نفتی ایران خبر داد و 
گفت: اسنادی بین دو کشور مبادله شده که در رفع 
توقیف این کشتی کمک می کند. وی افزود: انگلیس 
عالقه مندی خود برای حل این مشکل را نشان داده و 
اسنادی که برای حل این موضوع کمک کننده باشد 

مبادله شده است.

   مقامات هند ترتیبی اتخاذ کنند تا زندگی 
مردم به حالت عادی بازگردد-مهر|

سخنگوی وزارت خارجه ضمن ابراز نگرانی از شرایط 
امنیتی حاکم بر مناطق مختلف کشمیر، گفت: مقامات 
هند ترتیباتی اتخاذ کنند تا مردم از کلیه حقوق طبیعی 
خود بهره مند شوند. سید عباس موسوی با توجه به 
اخبار منتشر شده درباره ش��رایط امنیتی حاکم بر 
مناطق مختلف کشمیر از شرایط سخت امنیتی که 
برای ش��هروندان عادی پیش آمده و نیز محدودیت 
مسلمانان منطقه برای اعمال دینی خود، اظهار نگرانی 
کرد و از مقامات هند خواست، ترتیباتی اتخاذ کنند تا 
هرچه زودتر زندگی مردم به حالت عادی در آمده و 
بتوانند از کلیه حقوق طبیعی و شناخته شده خود 

بهره مند شوند.

   به انتخابات نگاه حزبی و جناحی نداریم-
ایسنا|

معاون سیاس��ی وزارت کشور گفت: هراندازه رقابت 
در انتخابات بیش��تر باشد، مش��ارکت نیز افزایش 
خواهد داش��ت. عرف در دیدار با نماینده ولی فقیه 
استان خراسان شمالی    اضافه کرد: دشمنان انقالب 
اعتماد عمومی از نظام را با میزان مشارکت مردمی 
در انتخابات ارزیابی می کنند و باید بس��تر مناسبی 
برای حضور مردم در انتخابات فراهم شود. وی ادامه 
داد: چهار رکن در انتخابات باید وجود داش��ته باشد 
که مشارکت،  امنیت،  س��المت و رقابت ارکان این 

انتخابات است.

ايران2

رییس سازمان انرژی اتمی:

نظر رهبر معظم انقالب درباره گام سوم کاهش تعهدات اخذ می شود
گروه ایران| حدود یك ماه بعد از گام دوم كاهش تعهدات 
هسته اي ایران و در شرایطي كه بر اساس اعالم چهره هاي 
دولتي؛ ایران آماده است تا در صورت عدم استیفاي منافع 
اقتصادي اش از برجام، گام سوم تعهدات هسته اي را آغاز 
كند؛ رییس س��ازمان انرژی اتمی درباره ابع��اد و زوایاي 
گوناگون تصمیم گیری درباره گام س��وم کاهش تعهدات 
هسته اي مي گوید: »هیات نظارت بر برجام در این خصوص 
تشکیل جلسه داده و مش��ورت می کند و نظر رهبری هم 

اخذ می شود.
علی اکبرصالحی كه در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز 
تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ های پایدار 
با خبرنگاران گفت وگو مي كرد در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته اي تصمیمی 
گرفته شده است، گفت:  من هم اکنون در شرایطی نیستم 
که درباره گام سوم صحبت کنم و اظهار نظر من هم در حد 
حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجری دستورات 
سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم. وی افزود: این سناریوها 
بررسی شده اما اینکه تا به حال دستوری در این خصوص 
صادر شده اس��ت یا خیر ترجیح می دهم صحبت نکنم و 
هر موقع مس��وولین تصمیم الزم را اتخاذ کنند س��ازمان 
آمادگی دارد آن تصمیمات را در اسرع وقت عملیاتی کند. 
رییس س��ازمان انرژی در پاسخ به س��وال دیگری درباره 
تمدید معافیت های هسته اي ایران از سوی امریكا و اینکه 
 آیا بازه زمانی این تمدیدها مشکلی در همکاری هسته اي

ایجاد نمی کند، اظهار داشت: همکاری های ما در چارچوب 
برجام با اروپا، روسیه و چین ادامه دارد.

صالحی ادامه داد: ساخت واحدهای ۲ و ۳ بوشهر به خوبی 
پیش می رود و ما حتی از برنامه هم جلوتر هستیم ضمن 
اینکه نباید فرام��وش کرد بحث تامین مالی این پروژه هم 
بحث مهمی است اما در مجموع از زمان بندی پیش بینی 
ش��ده جلوتر هس��تیم. وی یادآور ش��د: پروژه اراک هم تا 
امروز به خوبی پیش می رود هر وقت مس��اله ای باشد ما با 
صداقت با مردم درمیان می گذاریم حدود یک سال پیش 
هم زمانی که وقفه ای از طرف دوس��تان چینی دیدیم هم 
اطالع رسانی کردیم اما االن پروژه به خوبی پیش می رود 

و مشکلی نداریم.

  قدم ايران براي توسعه هسته اي
رییس سازمان انرژی خاطرنشان کرد: در این پروژه قدم های 
بلندی برداشته شده است که ضرورت اعالم آن االن وجود 
ندارد اما ما در اراک به بخش ساخت تجهیزات رسیدیم و 
مراحل طراحی را پشت سر گذاشته ایم که من وارد جزئیات 
نمی شوم اما ملت بداند که مسائل به خوبی پیش می رود.

صالحی اظهار داشت: بحث همکاری با اروپا در مرکز نظام 
ایمنی هم به پیش می رود و یک آزمایشگاهی برای تست 
فشار با همکاری اروپا در دست اجراست که اتحادیه اروپا در 
این پروژه ۲۰ میلیون یورو متعهد شدهاست که بخشی از 
آن به فعالیت درآمدهاست. معاون رییس جمهوری افزود:  

برجام تاکنون به خوبی پیش م��ی رود اما اینکه در آینده 
چه اتفاقی می افتد را باید ببینیم ضمن اینکه ما با امکانات 
خودمان می توانی��م کار را پیش ببری��م هر چند ممکن 
 است در بعضی مس��ائل کوتاهی شود و زمان ما طوالنی تر

شود و پروژه زمانبر شود اما فعال کارها طبق تعهدات انجام 
می شود.رییس س��ازمان انرژی اتمی گفت: اگر ما برجام 
را ب��ه ۳ بخش فنی، اقتصادی و حقوقی تقس��یم کنیم در 
بخش فنی هیچ مش��کلی نداریم و بخش های مختلف آن 
اعم از غنی سازی اکتشاف، استخراج ساخت نیروگاه ها و 
س��ایت های جدید به خوبی پیش م��ی رود و ما به صورت 
طبیعی پیش می رویم و سرعت ما هم متناسب با امکانات 
و الزامات کشور است. صالحی گفت: اگر هم در بعد حقوقی 
و سیاسی و اقتصادی طرف مقابل بدقولی می کند ما می 
توانیم در بخش فنی واکنش متناس��ب را بدهیم. و حوزه 
فنی برجام این قابلیت را دارد. ما فقط در یک مورد در پروژه 
ایتر اعتراض داش��تیم که قرار شد اروپایی ها آن را به گونه 

دیگری جبران کنند.

 برداشت هاي اشتباه از کنوانسیون
 پسماندهای پرتوزا 

وی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به اظهارات 
آیت اهلل محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان گفت: 
سوءتفاهمی پیش آمده و حضرت آیت اهلل یزدی که از 

اعضای شورای نگهبان هستند درباره کنوانسیونی که 
اخیرا در مجلس تصویب شده تحت عنوان کنوانسیون 
پسماندهای پرتوزا برداشت اشتباهی رخ داده است به 
نحوی که گویا ما به کش��ورهای استکباری اجازه داده 
ایم سوخت مصرفی خود را در ایران دفن کنند در حالی 
که درست عکس این اس��ت و طبق مواد ۱۱ و ۱۲ این 
الیحه هیچ کشوری نمی تواند کشور دیگر را وادار به دفن 

پسماندهای خود کند.
رییس سازمان انرژی اتمی بیان کرد:  امیدوارم شورای 
نگهبان مطالعه دقیق تری روی این کنوانسیون داشته 
باش��د کما اینکه ما در ۲.۵ س��ال اخیر مش��ورت های 
گسترده ای با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون 
امنیت ملی و با بخش هاش حقوقی دولت داشته ایم تا 
این الیحه را منقح کنیم. صالحی اضافه کرد: امیدواریم 
اعضای شورای نگهبان هم عنایت داشته باشند چرا که 
مردم در چنین مواردی نگران می ش��وند در حالی که 
چطور ممکن است ما چنین الیحه ای به مجلس بدهیم 
و دولت های استکباری اجازه دهیم سوخت مصرفی خود 
را در ایران دفن کنند و حتما این طور نیست. وی گفت: ما 
از آیت اهلل یزدی قرآن را آموخته ایم که فرموده است در 
هر چیزی که اطالع ندارید اظهارنظر نکنید و حتما ایشان 
حقیقت را تبیین خواهند کرد. رییس س��ازمان انرژی 
اتمی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص 

پروژه هایی که عملیات احداث آن امروز آغاز شده است، 
افزود:  این پروژه، پروژه سنگینی است و ساختمان آن 
هم س��اختمان ویژه ای است و تجهیزاتی هم نیاز دارد 
که باید از خارج خریداری شود. اگر همه چیز به خوبی 
پیش برود شاید تکمیل این مرکز ۲- ۳ سال طول بکشد.

  ام�روز صنعت هس�ته ای با 15 هزار پرس�نل
 با قدرت به کار خود ادامه می دهد

رییس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: در نطنز، اراک، 
اصفهان، کارهای به خوبی پیش می رود و امروز صنعت 
هسته اي با ۱۵ هزار پرسنل با قدرت کار خود را پیش 
می برد و هیچ چیز متوقف نشده است و هر وقت هم به 
صالح دیده شده و مسووالن گفته اند به فعالیت هایمان 
شتاب دهیم دیدید که انجام شده است. صالحی تصریح 
کرد: هر اراده ای که مسوالن ارشد نظام داشته باشند و 
صنعت هسته اي متصور بشوند ما می توانیم با فوریت 
کامل آن را محقق کنیم و مردم مطمئن باشند که این 
صنعت به خوبی فعالیت هایش پیش می رود. وی در 
بخشی از سخنانش اظهار داشت: ایزوتوپ های پایدار 
از روش های متنوعی به دس��ت می آین��د که یکی از 
این روش ها استفاده از سانتریفیوژهاست. وی گفت: 
در این مرک��ز از روش هایی چون تبادل ش��یمیایی، 
 تقطیر تبریدی، نفوذ حرارتی و تقطیر غشایی استفاده 

می ش��ود. رییس س��ازمان انرژی اتمی تصریح کرد: 
 ما پی��ش از این در حد آزمایش��گاهی اقداماتی را آغاز 
 کرده بودیم اما االن سطح کار ارتقا یافته به طوری که
۵ هزار متر مربع شامل ۸ کارگاه و ۸ آزمایشگاه برای این 
عملیات احداث می ش��ود. صالحی یادآور شد: چنین 
مجموعه ای در غرب آسیا بی نظیر خواهد بود و در این 
منطقه کشوری سراغ نداریم که به این میزان وارد عرصه 
جداسازی ایزوتوپ شود. وی خاطرنشان کرد: فردو از 
با ارزش ترین مجموعه های سازمان انرژی اتمی است و 
حدود ۱۶ هزار مترمربع تاسیسات در این مرکز احداث 
شده است که از جمله مراکز آن می توان به مرکز ملی 
مواد  که دو سال قبل تاسیس شد و همچنین مرکز ملی 
خلع اش��اره کرد که ۲۰ فروردین امسال رونمایی شد. 
رییس س��ازمان انرژی اتمی گف��ت:  این مرکز نه تنها 
 به صنعت هس��ته اي بلکه به س��ایر صنایع کشور هم 
خدمات رسانی می کند. صالحی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر مجموعه فردو قابل مقایس��ه با 4-۳ سال 
قبل نیس��ت به طوری که هم به تعداد کارشناسان و 
متخصصان و هم به تاسیس��ات و زیربناهای آن اضافه 
شده است. به طوری که تنها در بخش مرکز ملی مواد 
بیش از ۲۰ کارش��ناس ارشد، مشغول به کار شده اند. 
وی بیان کرد: در این مرکز هزار و 44 سانتریفیوژ داریم 
که در خلع هستند و ۲ آبشار در چرخش هستند و اگر 
روزی اراده شود غنی سازی هم می کنند و کافی است 
خوراک به این ماشین ها تزریق شود. صالحی همچنین 
درخصوص همکاری های بین المللی س��ازمان انژری 
اتمی گف��ت: در حال حاضر با اتحادیه اروپا و روس��یه 
همکاری های مختلفی داریم و پروژه های آن به خوبی 
به پیش م��ی رود. وی عنوان کرد: فردو با لحاظ کردن 
بهترین استانداردها خدمات ارزشمندی را به مجموعه 
صنایع کشور ارائه می کند.  معاون رییس جمهوری با 
اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در یکی از مراکز اتمی روسیه 
رخ داد اظهار داشت:  از فرصت استفاده می کنم به دولت 
فدرال روسیه و همتایان خود هم تسلیت می کنم. وی 
گفت: روس ها با وجود اینکه ده ها تجربه در این حوزه 
دارد و با وجود تمام مالحظات دیدیم که این اتفاق در 
کشور آنها افتاد و راکتور کوچک آنها دچار آسیب شد 
بنابر این فناوری هسته اي بسیار حساس است که ایجاب 
 می کند باالترین استاندارها در آن رعایت شود. صالحی 
با بیان اینکه صنعت هس��ته اي بعد از برجام با قدرت 
کامل به پیش م��ی رود، اظهار داش��ت: از پروژه های 
بزرگ این صنع��ت واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه بوش��هر 
است که در دست اقدام است قرار بود مرداد ماه امسال 
بتن ریزی شود که با مش��ورت هایي که داشتیم مقرر 
شد این عملیات یکی دو ماه به تقویق تعویق بیفتند و 
احتماال عملیات بتن ریزی اکتبر انجام شود با این حال 
کار عقب نیفتاده و تنها اعالم بت��ن ریزی یکی دو ماه 

عقب افتاده است.

سخنگوي قوه قضاییه خبرداد

حمايت دستگاه قضا از گزارشگران مفاسد اقتصادي
در ش��رایطي كه موضوع مقابله با مفاس��د اقتصادي به 
یك مطالبه جدي مردم و فعاالن اقتصادي از دس��تگاه 
قضایي بدل ش��ده، س��خنگوي قوه قضاییه با تاكید بر 
تداوم فعالیت هاي قاطعانه دستگاه قضایي در برخورد با 
مفاسد اقتصادي اعالم كرد كه دستگاه قضا از آن دسته 
از گزارش��گراني كه در حوزه مفاسد اقتصادي فعالیت 
مي كنن��د را حمایت مي كند. اس��ماعیلي همچنین با 
اشاره به مهم ترین پرونده هاي مفاسد اقتصادي در كشور 
گزارشي از آراي صادر شده براي این پرونده ها را نیز ارایه 
كرد.  سخنگوي دستگاه قضا دیروز در هشتمین نشست 
خبري با اش��اره به س��رانجام پرونده هاي مهم مفاسد 
اقتصادي گفت: در پرونده كیمیا خودرو مهدي فتاحي نیا 
به ٢۵ سال حبس، مرتضي فتاحي نیا به ۱۵ سال حبس، 
عبدالنبي حسین پور ١٠ سال حبس، علیرضا اشرف ۱۰ 
سال حبس، اللهیاري ١٠ س��ال حبس، اعظم كریمي 
١٠ سال حبس محكوم شدند. اسماعیلي اظهارداشت: 
غالمرضا به��اري معروف به عبادي ١٠ س��ال حبس، 
محمدرضا كشاورز ١٠ سال حبس، صادق صمدي ١٠ 
سال حبس، معصومه موسوي ۱۰ سال حبس و امیر علي 

سام رجبي به ۱۰ سال حبس محكوم شدند.

  حكم متهمان پرونده هاي ارزي صادر شد
یكي دیگر از پرونده هایي كه طي ماه هاي اخیر حاشیه هاي 
فراواني را در س��طح افكار عمومي ایجاد ك��رده؛ پرونده 
موس��وم به تخلفات ارزي است كه س��خنگوي دستگاه 
قض��ا در خصوص آنها گفت: عالوه ب��ر آن در پرونده هاي 
دیگر اقتصادي حمیدرضا رنود به ۳۵ س��ال، علي وزیري 

۲۰ س��ال، حمید رضا انصاریان ۱۱ سال، شهرام فرجي 
 ۱۷ س��ال، علیرضا بهرامیان ١٠ س��ال، مس��عود نوري
 ۲۰ سال، محمودرضا سلیمان زاده ۱۱ سال، محمد قدسي

۱۰ سال، فریبرز عزت آبادي ۵ سال، داوود توسلي ۵ سال، 
امیر سعیدیان ١٠ سال، آرش ١٣ سال، فرشاد باران زایي 
۱۲ س��ال حب��س در پرونده هاي ارزي محكوم ش��دند. 
سخنگوي قوه قضاییه گفت: در پرونده دیگري در دادگاه 
كیفري یك استان تهران حكم در دادگاه تجدید نظر تایید 
شد و س��ید محمد نعمتي فرزند علي اكبر مدیر شركت 
بین المللي نگین اعظم با ١٣٨٢ شكایت كه كالهبرداري 
بسیار گس��ترده انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و 
همچنین جزاي نقدي و رد مال در حق شاكیان محكوم 
شده است. اسماعیلي اظهارداشت: همچنین در استان 
بوشهر پرونده كالهبرداري بزرگ دیگري با ۳۲۱۷ شاكي 
مورد رسیدگي قرار گرفت كه در این پرونده حكم بدوي 
با حبس هاي طوالني صادر شده است و در انتظار فرآیند 
فرجام خواهي آن هستیم و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه 
اعالم خواهد شد. سخنگوي دستگاه قضا پرونده مربوط 
به یكي از مدیران شركت هاي خودروساز كه در دادسراي 
تهران مفت��وح بود؛ این پرونده ب��ا ۲۳ متهم كه برخي از 
آنان در زمره مدیران س��ابق شركت خودروساز هستند و 
برخي از آنان كساني هستند كه خودروها را از خودروساز 
دریافت مي كردن��د و انحصاري براي خ��ود ایجاد كرده 
بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود و همچنین 
برخي از مقام هاي دیگر جزو كساني هستند كه براي آنان 
كیفرخواس��ت صادر شده و براي رسیدگي به شعبه ویژه 
رسیدگي به جرایم اخاللگران اقتصادي ارجاع شده است.

  منتظر پاسخ استعالم از وزارتخانه 
اسماعیلي در پاسخ به سوالي درباره علیرضا منفرد گفت: 
محاكمات فرد مورد اش��اره و تحقیقات كافي انجام و 
دادگاه رسیدگي را به پایان رسانده است اما براي تصویب 
نهایي نیازمند استعالمي از وزارتخانه مربوطه بودیم كه 
اس��تعالم انجام شده است و در كنار اخذ آخرین دفاع، 
منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم كه به محض 
دریافت پاسخ دادگاه نسبت به انشاء اقدام خواهد كرد. 
سخنگوي قوه قضاییه در پاسخ به سوالي درباره وضعیت 
س��االر آقاخان گفت: این پرونده فرایند رسیدگي در 
دادگاه را طي مي كند و متهم براي جلسه رسیدگي به 
دادگاه احضار شده اما در جلسه دادگاه حضور پیدا نكرده 
است. وثیقه الزم هنگام آزادي اخذ شده است اما اینكه 
االن كجا هست خبر داریم كه در روز دادگاه نیامده و ما 
از طریق قانوني و از طریق وثیقه پیگیر هستیم كه در 
ادامه جلس��ات دادگاه حتمًا حضور پیدا كند و از خود 
دفاع كند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانوني خود 

را خواهد گرفت.

  دو پرونده براي شهردار سابق كرج
سخنگوي قوه قضاییه در پاسخ به سوالي درباره آخرین 
وضعیت ش��هردار س��ابق كرج و ارتباط وي با پرونده 
معاون س��ابق بانك مركزي گفت: حكم بدوي پرونده 
شهردار سابق كرج صادر شده است اما پرونده دیگري 
در دادسراي نظامي تهران در حال رسیدگي است. وي 
ادامه داد: این فرد دو پرونده دارد یكي در استان البرز كه 
رسیدگي ش��ده و حكم بدوي آن صادر شده است و در 

ارجاع به تجدید نظر است و دادگاه تجدید نظر استان 
البرز هنوز راي صادر نكرده است و پرونده دیگري از وي 
در دادسراي نظامي و سازمان قضایي است. سخنگوي 
قوه قضاییه در پاس��خ به س��والي درب��اره فیلترینگ 
اینستاگرام كه از سوي معاون اول دادستان كل كشور 
مطرح شده است درحالي كه اكنون دادستاني معاون 
اول ندارد، گفت: مایه تاسف و تعجب است كه اخباري 
نقل مي ش��ود تحت عنوان اخبار قضای��ي كه به هیچ 
عنوان چنین اخباري اعالم نشده است و در مقطعي كه 
دادستان كل كشور معاون اول ندارد و به سمت معاون 
حقوقي قوه قضاییه منصوب شده است و هنوز جایگزیني 
براي وي معرفي نشده است، مي بینیم خبري منتسب به 

معاون اول دادستان كل كشور نقل مي شود.

  حسن میركاظمي دستگیر شده است
س��خنگوي قوه قضاییه در پاسخ به س��والي مبني بر 
اینكه حسن میركاظمي كیست و چرا دستگیر شده 
است؟، گفت: ما هرچه مي گوییم قبل از اثبات اتهام نام 
مي آورید زیرا من معذورم كه شفاف تر سخن بگویم. با 
رعایت معذوریت هاي قانوني اصل بازداشت این فرد 
را تایید مي كنم و عناوی��ن اتهامي وي چون هنوز در 
مرحله اول رسیدگي قرار دارد باید بعد از رسیدگي هاي 
قضایي اعالم شود. سخنگوي قوه قضاییه درباره آخرین 
وضعیت رسیدگي به پرونده برادر رییس جمهور و برادر 
معاون اول رییس جمهور گفت: این دو پرونده یكي از 
این پرونده ها قبال اعالم ش��ده و دادگاه بدوي آن راي 
خود را صادر كرده و اكنون در دادگاه تجدیدنظر است 

ك��ه تجدیدنظرخواهي محكوم علی��ه و وكالي او در 
نوبت قرار دارد و دادگاه منتظر تجدیدنظر و صدور راي 
نهایي است و با صدور راي قطعي اطالع رساني شفاف 
ارایه خواهیم كرد. پرونده دیگر هنوز در دادسرا است 
و تاكید شده كه روند رسیدگي به سرعت انجام شود. 
اسماعیلي در پاسخ به سوالي درباره وضعیت پرونده 
فاجعه منا گفت: در خصوص این پرونده ما اینجا مدعي 
هستیم بر اساس اس��ناد و مدارك شهدا جان خود را 
از دس��ت دادند باید حقوق آنها اس��تیفا شود و پیگیر 
مطالبات حقوق مجموعه شهداي فاجعه منا هستیم؛ 
در كل نتیجه خاصي حاصل نش��ده است. سخنگوي 
قوه قضاییه در پاس��خ به س��والي مبني براینكه طبق 
برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه باید حقوق مدیران را 
در سامانه پرداخت حقوق ثبت شود اما رییس سازمان 
اداري و اس��تخدامي گفته اس��ت كه قوه قضاییه این 
اطالعات را ثبت كرده اما به دولت اجازه دسترسي داده 
نشده است، گفت: قانون براي ما احترام دارد و در دوره 
جدید همه الزامات قانوني باید اجرا شود اگر اشكالي 
در قانون هست باید آن را برطرف كرد نه اینكه قانون 
اجرا نشود. سخنگوي قوه قضاییه در پاسخ به سوالي 
درباره اثربخشي مبارزه با مفاسد اقتصادي در یك سال 
گفت: اقدامات دس��تگاه قضایي هم كمك شایاني به 
ثبات قیمت ها كرد و فراموش نكنیم بازار ارز و س��كه 
و كاالهاي اساسي با چه تالطمي روبه رو بود. عالوه بر 
آن تعقیب و مجازات هاي دستگاه قضایي اثر بازدارنده 
داشته و اگر این اقدامات نبود ، روند جرایم اقتصادي ما 

یك روند تصاعدي افسار گسیخته بود. 
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چهره ها

خودروي تاكتیكي ارس ۲ تحویل نیروهاي مسلح شد
خودروهاي تاكتیكي ارس۲ با حضور وزیر 
دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و فرمانده 
نیروي زمیني ارت��ش تحویل نیروهاي 
مسلح ش��د.  به گزارش صداوسیما وزیر 
دفاع در این آیین با اشاره به توانایي هاي 
این خ��ودرو گفت: خ��ودروي تاكتیكي 
ارس۲ با داش��تن تحرك باال در مناطق 
صعب العبور، نصب سالح و ادوات نظامي با وزن باال، توان و گشتاور 
باال و افزایش نسبت توان به وزن، نسبت به نسل قبلي خود در حوزه 
موتور، شعاع عملیاتي، مصرف سوخت، استاندارد آالیندگي، شتاب، 
قابلیت حمل بار و قابلیت نصب سالح و حركت روي آن پیشرفت هاي 
قابل مالحظه و ویژه اي داشته است. امیر سرتیپ حاتمي افزود: این 
خودرو منطبق با نقشه راه خودروي تاكتیكي و براي پاسخگویي به 

نیازهاي كنوني نیروهاي مسلح طراحي و ساخته و امروز تعداد انبوه 
آن در اختیار نیروهاي مسلح قرار مي گیرد.  وي با تجلیل از تالشگران 
سازمان صنایع دفاع )ساصد( در ساخت خودروي تاكتیكي ارس دو 
گفت: با همراهي و همكاري شركت هاي دانش بنیان، صنایع دفاع در 
طراحي و تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعي و همچنین در صنعت 
خودروس��ازي نظامي با قابلیت و توانایي ویژه به اهداف خود دست 
یافته است. وي با اشاره به مشكالت اخیر صنعت خودروسازي داخلي 
در حوزه تأمین قطعات گفت: وزارت دفاع با توجه به س��رمایه هاي 
عظیم علم��ي و فناورانه خود در حوزه تولید و س��اخت تجهیزات 
پیش��رفته دفاعي و نظامي توانایي هاي بسیاري در تأمین قطعات 
مورد نیاز شركت هاي خودرو س��از دارد و مي تواند به عنوان بازوي 
كمكي صنعت خودروي كشور گره گشاي ساخت قطعات تحریمي 

در حوزه تولید خودرو باشد. 

میزان اورانیوم غني شده ایران به ۳۷۰ كیلو افزایش یافت
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي از اضافه 
ش��دن ۶۰ تا ۷۰ كیلو به ذخای��ر اورانیوم 
غني شده خبر داد و گفت: در حال حاضر 
میزان اورانیوم غني ش��ده ای��ران ۳۶۰ تا 
۳۷۰ كیلوگ��رم اس��ت. به گ��زارش ایرنا، 
بهروز كمالوندي دیروز در حاشیه مراسم 
آغاز عملیات احداث مركز تحقیقات ملي 
جداسازي و توس��عه كاربرد ایزوتوپ هاي پایدار درخصوص آخرین 
وضعیت اورانیوم غني ش��ده و آب س��نگین گفت: وقتي ما س��طح 
غني سازي را به بیش از ۳.۶۷ افزایش دادیم نگاه كردیم بینیم نیازمان 
چیست. سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي افزود: با توجه به ضرورت 
مدنظر قرار دادن سوخت نیروگاهي این سطح باید 4.۲ درصد باشد 
ولي ما 4.۰۵ درصد باال رفتیم چرا كه وقتي ش��ما اورانیوم 4.۵ درصد 

تولید مي كنید اگر همزماني محصول 4 درصد داشتید و بنا به مقتضیات 
وقتي اینه��ا را به هم مخلوط مي كنید به عدد مورد نظر مي رس��ید. 
كمالوندي عنوان ك��رد: ما االن با ظرفیت خوب��ي تولید مي كنیم و 
موجودي مان هم حداقل ۶۰ تا ۷۰ كیلو بیش از ۳۰۰ كیلوگرم است و 
میزان آن هم به سرعت افزایش مي یابد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
همچنین درباره تولید آب سنگین در كشور خاطرنشان كرد: همانطور 
 كه رییس جمهوري گفت ما تعهدي در قبال اینكه بیش��تر از عرضه

۱۳۰ تن آب سنگین نداریم از طرفي ما اجازه داریم بازارهاي متنوعي 
كه گرفته ایم را از دست ندهیم. كمالوندي بیان كرد: گرچه مقادیر آب 
سنگین ما خیلي بزرگ نیست ولي بازارهاي ما متنوع است و شامل 
كشورهاي اروپایي و غیراروپایي مي شود. سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي تصریح كرد: ما نباید هیچ بازاري را از دست بدهیم ضمن اینكه 

هیچ تعهدي در قبال اینكه باالي ۳۰ تن نرویم را نخواهیم داشت.



3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس از هزينه 41 درصد تسهيالت ارزي صندوق خارج از روال اساس نامه گزارش داد

صندوق توسعه ملي يا ضربه گير بودجه؟

ارسال اليحه ماليات بر عايدي سرمايه تا پايان شهريور به مجلس

بررس��ي عملكرد صندوق توس��عه مل��ي از ابتداي 
تأس��يس تا انتهاي سال 1397 نش��ان مي دهد كه 
كل تس��هيالت ارزي پرداخت شده توسط صندوق 
67.87 ميليارد دالر بوده كه بخش قابل توجهي از 
آن با كسب مجوز يا تصويب قوانين مختلف، خارج 
از روال مندرج در اساس��نامه صندوق، هزينه شده 
است. تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيالت ارزي 
مسدود شده توس��ط صندوق، خارج از روال قوانين 
صندوق و در قالب مصوبات بودجه اي و غيربودجه ا  ي 

هزينه شده است. 
همچنين تاكنون بي��ش از 613 هزار ميليارد ريال 
قرارداد جهت تسهيالت ريالي منعقد شده كه حدود 
45 درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه 
ملي بوده است. بخش��ي از منابع ارزي صندوق، نزد 
بانك هاي سپرده پذير، سپرده گذاري شده است، اين 
رقم تاكنون ح��دود 6.06 ميليارد دالر بوده كه بالغ 

بر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجه اي است.
به گ��زارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
اخيرا گزارش��ي با عنوان »بررسي گزارش مصارف 
ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي تحليلي بر مصارف 
غيرمنطبق با اساس��نامه«، تهيه كرده است. در اين 
گزارش آمده صندوق توس��عه ملي با هدف كاهش 
وابستگي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي ايجاد 
شد تا به اين وسيله درآمدهاي نفتي به جاي هزينه 
در مخارج جاري كشور به ثروت هاي ماندگار و بين 

نسلي تبديل شود.
 براس��اس آنچه در اساس��نامه صندوق توسعه ملي 
آمده اس��ت اين صن��دوق مي تواند جه��ت تحقق 
اهداف مذكور در اساسنامه به سه بخش خصوصي، 
عموم��ي، غيردولتي و تعاوني ها تس��هيالت ارزي و 
ريالي پرداخت كند، اما شواهد حاكي از آن است كه 
منابع ورودي اين صندوق به بخش هايي غير از اين 

سه بخش هم نيز پرداخت شده است. 
سوال اين است كه چه ميزان از درآمدهاي ورودي 
صندوق توس��عه ملي، در محلي غير از س��ه بخش 
مذكور هزينه شده است؟ البته اين بدان معنا نيست 
كه اي��ن پرداخت ه��ا غيرقانوني ب��وده، بلكه بدين 
معناس��ت كه مغاير با اهداف مندرج در اساس��نامه 
صندوق توس��عه ملي بوده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه قواعد مالي حاكم بر تقسيم درآمدهاي 
نفتي در كشور داراي ضعفي است كه بر هم خوردن 

اين قواعد را تقويت مي كند.

  مروري بر پرداخت هاي ارزي
براس��اس آخرين گزارش عملكرد صندوق توسعه 
ملي، مبلغ كل تسهيالت ارزي پذيرش شده توسط 
صندوق، يعن��ي طرح ه��اي اعالم وصول ش��ده تا 
انتهاي س��ال 1397، مع��ادل 41.18 ميليارد دالر 
بوده است از اين مقدار معادل 39.73 ميليارد دالر 
به مرحل��ه تخصيص ارز )صدور نامه مس��دودي به 
بانك مركزي( رسيده، و از مجموع تسهيالت ارزي 
مسدود شده مبلغي معادل 23.70 ميليارد دالر به 
طرح هاي بخش خصوصي، 15.36 ميليارد دالر به 
طرح هاي بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسس��ات 
عمومي غيردولتي، 96 ميليون دالر به طرح  بخش 
تعاوني و 569 ميليون دالر به ساير موارد، اختصاص 

يافته است.
گفتني است از كل مبلغ مسدود شده براي پرداخت 

تسهيالت از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، مبلغ 
19.21 ميليارد دالر ب��ا همكاري بانك هاي عامل و 
بانك مركزي به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان 

رسيده است. 
عالوه بر اين، تس��هيالت ارزي ديگ��ري به صورت 
تكليف��ي از منابع صن��دوق به طرح ه��اي مختلف 

پرداخت شده كه شرح آنها در ادامه خواهد آمد: 
  مسدود شدن 11 ميليارد و 350 ميليون دالر براي 
اعطاي تسهيالت براي اجراي طرح هاي ملي مربوط 

به حوزه آب، خاك و كشاورزي
  مسدود شدن مبلغ 3.39 ميليارد دالر بابت اجراي 

بند » د«، تبصره »4« قانون بودجه سال 1397
  مسدود شدن مبلغ 15.8 ميليون دالر بابت اجراي 

بند »و« تبصره »4« قانون بودجه سال 1397
  مسدود شدن مبلغ 13.38 ميليارد دالر بر اساس 
ساير تكاليف محوله به صندوق توسط مراجع قانوني.

بنابراين كل مسدودي هاي تكليفي از ابتدا تا انتهاي 
سال 1397 معادل 28.14 ميليارد دالر بوده است 
كه 27.78 ميليارد دالر آن تاكنون پرداخت ش��ده 

است.
 تا پايان س��ال 1397 بالغ ب��ر 67.87 ميليارد دالر 
جهت ارايه تس��هيالت ارزي به طرح هاي مختلف از 
منابع صندوق توس��عه ملي مس��دود شده كه بيش 
از 41 درصد آن خ��ارج از روال قوانين صندوق و در 
قالب مصوبات بودجه اي و غيربودجه اي بوده است. 
ذكر اي��ن نكته ضروري اس��ت كه مقايس��ه ميزان 
تس��هيالت پرداخت ش��ده نس��بت به مس��دودي 
نش��ان دهنده اين موضوع اس��ت كه در هزينه هاي 
خارج از روال اين نس��بت ح��دود 99 درصد و براي 
مسدودي هاي انجام شده در چارچوب روال صندوق 
48 درصد بوده اس��ت. بدين ترتيب تسهيالت ارزي 
پرداخت ش��ده از طريق سازوكارهاي خارج از روال 
صندوق نسبت به كل تسهيالت ارزي پرداخت شده 

بالغ بر 59 درصد بوده اس��ت.بخش ديگري از منابع 
ارزي صندوق توسعه ملي به سپرده گذاري ارزي در 
بانك ها اختصاص مي يابد تا بانك هاي س��پرده پذير 
از طريق اعطاي تس��هيالت، اين منابع را به طرح ها 
و فعاليت ه��اي مرتبط )ازجمله بخ��ش نفت، گاز، 
پتروش��يمي، صنع��ت و مع��دن و...(، در چارچوب 
قراردادهاي مش��خص، تخصيص دهن��د. تا پايان 
س��ال 1397 مبلغ قرارداد سپرده گذاري هاي ارزي 
صندوق توسعه ملي با بانك ها 7.2 ميليارد دالر بوده 
كه 6.06 ميلي��ارد دالر آن در حالت فعال قرار دارد. 
از اين مي��زان 1.33 . 4.3 ميليارد دالر به ترتيب به 
اجراي بندهاي »ب« و »س« تبصره 5 قانون بودجه 
س��ال 1393 و بند »ل« تبص��ره »2« قانون بودجه 
س��ال 1394 اختص��اص دارد.  بنابراين بيش از 93 
درصد منابع ارزي سپرده گذاري شده ناشي از احكام 

بودجه اي است.
در ج��دول )3(، به ط��ور خالصه وضعي��ت تأمين 
مال��ي ارزي به تفكيك مس��دودي هاي ص��ادره از 
مح��ل قرارداده��اي عامليت، س��پرده گذاري هاي 
ارزي و پرداخت ه��ا باب��ت طرح ه��اي مل��ي 
و تكالي��ف بودج��ه اي و غيربودج��ه اي، از ابتداي 
 تأس��يس صن��دوق ت��ا انته��اي س��ال 1397 

ارايه شده است.

  تسهيالت و سپرده گذاري ريالي
مجموعه تسهيالت و سپرده گذاري ريالي پرداخت 
شده توسط صندوق توس��عه ملي را مي توان به سه 

دسته زير تقسيم كرد: 
الف: تسهيالت پرداخت ش��ده تا پايان سال 1393 
براساس قوانين بودجه و ساير تكاليف: در اين سال ها 
تسهيالت ريالي با عامليت بانك ها پرداخت مي شد. 
تا پايان سال 1393 بالغ بر 211 هزار ميليارد ريال 
قرارداد منعقد ش��د كه از اين ميزان بالغ بر 118.8 

هزار ميليارد ريال تسهيالت به متقاضيان پرداخت 
شد. تا انتهاي سال 1397 بيش از 87.6 هزار ميليارد 
ريال آن )بدون احتس��اب س��ود(، بازپرداخت شده 
اس��ت و از اصل مبالغ پرداختي، مبل��غ 31.2 هزار 
ميليارد ري��ال آن نزد بانك ها به عنوان تس��هيالت 
جاري باقي مانده است. اين بخش از تسهيالت ريالي 

كاماًل به تكاليف بودجه اي مربوط بوده است.
ب( س��پرده گذاري ريالي براساس س��ازوكار ماده 
)52(، قان��ون الح��اق برخي مواد ب��ه قانون تنظيم 
بخش��ي از مقررات مالي دولت: مطابق سازوكار اين 
ماده كه مجوز آن در سياست هاي كلي برنامه ششم 
توسعه به اساسنامه صندوق توسعه ملي الحاق شده، 
ساالنه 20 درصد از ورودي صندوق توسعه ملي در 
بانك هاي خصوصي و دولتي داخلي سپرده گذاري 
ريالي مي ش��ود تا به صورت تسهيالت به بخش هاي 
مذكور در اين ماده )كشاورزي، صنعت، گردشگري 

و...( اختصاص يابد. 
سود س��پرده گذاري و اقس��اط وصولي نيز مجدداً 
جه��ت پرداخ��ت تس��هيالت طرح ه��اي موضوع 
اي��ن بند اختص��اص مي ياب��د. مجم��وع قراردادها 
س��پرده گذاري هاي ريالي صندوق بر اس��اس ماده 
)52( قان��ون الح��اق )2( از ابتداي س��ال 1394 تا 
انته��اي س��ال 1397 مبلغي مع��ادل 334.7 هزار 
ميليارد ريال بوده اس��ت. از اين مي��زان 36.6 هزار 
ميليارد ري��ال به اجراي بند ال��ف تبصره 18 قانون 
بودج��ه 1397، ذيل ماده )52( قان��ون الحاق )2( 

اختصاص دارد.
ج( قانون حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري: تا پايان سال 1397 
بر اس��اس قانون حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال 
پايدار در مناطق روس��تايي و عشايري مبلغ 66.9 
هزار ميلي��ارد ريال از منابع صن��دوق در دو مرحله 
در بانك هاي منتخب سپرده گذاري شده است.اين 

بخش از تسهيالت نيز منطبق با اساس نامه صندوق 
توس��عه ملي نبوده و بر اساس اليحه دولت در مورد 
پرداخت وام اشتغال روستايي و براي اجرا در مناطق 
روستايي، عشاير و ش��هرهاي كمتر از 10 هزار نفر، 
پرداخت ش��ده است. گفتني اس��ت كل تسهيالت 
ريال��ي پرداخت ش��ده از محل صن��دوق از ابتداي 
تاسيس تا انتهاي س��ال 1397 از سه محل قوانين 
بودجه س��نواتي، ماده 52 قانون الح��اق 2 و قانون 
حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري، بالغ بر 613 هزار ميليارد ريال 
قرار داد ب��وده كه 278 هزار ميلي��ارد ريال )بالغ بر 
45 درصد( آن خارج از روال صندوق توس��عه ملي 

بوده است.
اين گزارش در بخش »جمع بندي«، آورده اس��ت: 
براس��اس آخرين گزارش عملكرد صندوق توسعه 
ملي از ابتداي تأس��يس تا پايان س��ال 1397 بالغ 
 ب��ر 41 درصد از تس��هيالت ارزي مس��دود ش��ده،

93 درصد از سپرده گذاري هاي ارزي مسدود شده و 
45 درص از تسهيالت و سپرده گذاري ريالي مسدود 
شده صندوق توسعه ملي در راس��تاي برنامه هايي 
خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملي هزينه 
ش��ده اس��ت.همچنين گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس در بخش پيشنهادات آورده است: همانطور 
كه در متن گزارش مشاهده شد حجم بااليي از منابع 
ورودي صندوق توسعه ملي توسط سه بخش مورد 
تأكيد )بخش هاي خصوص��ي، عمومي غيردولتي و 
تعاوني( در اساس��نامه صندوق، هزينه نش��د و اين 
موض��وع بيانگر نقض ش��دن قواعد مال��ي حاكم به 

مديريت درآمدهاي نفتي است. 
طي اين نقض قواع��د مالي، صندوق توس��عه ملي 
به يك صندوق ضربه گير بودجه تبديل ش��د و اين 
اتفاق بيانگ��ر يك ضعف بزرگ در قواعد مالي حاكم 
بر مديريت درآمدهاي نفتي است. ضعفي كه فقدان 
توجه به آن موجب نقض پياپي قواعد مالي حاكم بر 
مديريت درآمدهاي نفتي خواهد شد و اين نقض هيچ 
ارتباطي هم با شرايط تحريمي و غيرتحريمي ندارد. 
بنابراين پيشنهاد مي شود در سال هاي آتي به ويژه 
هنگام طراحي برنامه هفتم توس��عه اين قواعد مالي 
مورد بازنگري قرار بگي��رد و در اين بازنگري به اين 

سواالت پاسخ داده شود.
   صندوق توسعه ملي از ابتدا تاكنون بيش از 100 
ميليارد دالر ورودي داش��ته ك��ه بخش خصوصي، 
عموم��ي غيردولت��ي و تعاوني تاكن��ون فقط از 19 
ميليارد دالر آن اس��تفاده كرده اند. آيا اين موضوع 
ناشي از آن اس��ت كه ظرفيت سه بخش مذكور، در 
كشور به قدري باال نيست كه توانايي جذب همه اين 
منابع را داشته باشد؟ يا مس��ائل ديگري در فرآيند 
تصميم گيري درباره منابع صندوق، مانع تخصيص 

اين منابع به بخش خصوصي شده است؟
  با توجه به س��وال قب��ل آيا نبايد در مورد س��هم 
صندوق توسعه ملي هم از منظر ميزان و هم از منظر 
تبديل سهم درصدي به سهم ثابت دالري بازنگري 

صورت گيرد؟
   آيا براي اقتصادي ب��ا ماهيت اقتصاد ايران كه در 
معرض تكانه هاي مختلفي مانند نوس��انات قيمت 
نف��ت، تحريم و... قرار دارد وجود س��ازوكاري براي 
ضربه گيري بودجه س��نواتي الزامي اس��ت يا صرف 

وجود صندوق توسعه ملي كفايت مي كند؟

رييس س��ازمان امور مالياتي با بيان اينكه حداكثر 
تا پايان ش��هريور اليحه ماليات بر مجموع درآمد به 
مجلس ارسال مي شود، گفت: ارس��ال اين اليحه با 
طرح ماليات بر عايدي مسكن نمايندگان، مغايرتي 

ندارد.
اميدعلي پارس��ا در گفت وگو با مهر در رابطه با علت 
ادغام اليحه ماليات بر عايدي سرمايه با اليحه ماليات 

بر مجموع درآمد، اظهار داشت: مقرر شده بخشي از 
ماليات بر مجموع درآمد به ماليات بر عايدي سرمايه 

اختصاص يابد.
رييس سازمان امور مالياتي افزود: ابتدا قرار بر ارسال 
جداگانه اين دو اليحه بود اما نظر وزير امور اقتصادي 

و دارايي برخالف اين موضوع بود.
وي ادام��ه داد: اگر مجموع درآمد مبناي ماليات قرار 

گيرد، حتما ب��رآورد دقيق تري است.پارس��ا افزود: 
با توجه به اينكه عايدي هم بخش��ي از درآمد اس��ت 
نظر وزي��ر اقتصاد اين ب��ود كه دو اليح��ه ماليات بر 
 عايدي س��رمايه و اليحه ماليات بر مجموع درآمد با 

هم باشند.
وي در رابطه ب��ا اينكه طبق گفته وزير اقتصاد اليحه 
مذكور دي ماه به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: فكر 

مي كنم به احتمال زياد كل اليحه ماليات بر مجموع 
درآمد حداكثر تا پايان شهريور ماه به مجلس مي رود.

رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سوال كه 
نمايندگان در حال تالش براي ارس��ال طرح ماليات 
بر عايدي مس��كن به صحن مجلس هستند، آيا اين 
طرح با اليحه دولت تداخلي ندارد، تصريح كرد: البته 
در اين مدت مجلس بيكار نمانده است و نمايندگان 

طرح��ي را تهيه كرده اند اما ب��ردن اليحه مغايرتي با 
طرح نمايندگان ندارد. پارسا گفت: آن طرح به روايت 

نمايندگان است و اليحه ما نيز نظر دولت است.  
وزير اقتصاد هش��تم مردادماه در حاش��يه جلس��ه 
با كميس��يون اقتص��ادي مجلس گفته ب��ود: اليحه 
 اصالح نظام جامع ماليات��ي اواخر دي ماه به مجلس 

ارايه مي شود.
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پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )53(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

ش��ايد اينگونه به نظر بيايد كه ترام��پ و من عليه 
جهاني سازي در يك جناح هستيم، اما اين برداشت 
غلط است . من، اساسا به اهميت حاكميت قانون يعني 
يك سيستم قاعده مند براي اداره تجارت بين المللي 
معتقدم . درست همانطور كه ما در درون اقتصاد خود 
به حاكميت قانون نياز داريم چ��ون بدون آن هيچ 
جامعه اي نمي تواند كار كند - به همان ترتيب هم به 
يك سيستم قاعده مند بين المللي نياز داريم . ترامپ 
برخالف آن، مي خواهد به قانون جنگل برگردد: زماني 
كه يك دعواي تجاري ميان دو كشور رخ مي دهد، آنها 
مي جنگند و كشوري كه قوي تر است مي برد. ديدگاه 
گمراه او اين اس��ت از آنجا كه ما از هر كشور ديگري 
قوي تر هس��تيم پس در تمامي اين نبردها مي بريم 
بنابراين مي توانيم يك رژيم تجاري بين المللي كه در 
خدمت منافع اياالت متحده است درست كنيم . اما 
او دو نكته حياتي را فراموش كرده است: اول آنكه چرا 
هر كشور ديگري بايد به چنين سيستمي بپيوندد، 
سيس��تمي كه به جاي آنكه امتيازي از آن بگيرد، بر 

تجارت و ديگر روابط 
اقتصادي با شركايي 
متمركز باشد كه با 
او )امريكا( بايد مثل 
نجبا رفتار كنند؟ و 
نكته دوم اينكه ديگر 
كشورها مي توانند 
با يكديگر باشند و با 
يكديگر هم خواهند 
ب��ود اي��ن در حالي 

اس��ت كه كش��ور ما از لحاظ اندازه اقتصادي تفاوت 
چنداني با چين و اروپا ندارد، اگر اين دو در كنار يكديگر 
عليه اياالت متحده ائتالف كنند – يا هر كدام از اين 
دو كشور با تعداد زيادتري در »جهان سوم« ائتالف 
كند – مزيت به ظاهر قدرتي امريكا به سرعت ناپديد 
مي شود . ترامپ اشتباه مي كند كه جهاني سازي را 
متهم مي كنند، براي هر كشور قواعد ناعادالنه تجاري 
يا پناهجويان ناخواسته، بدبختي آور است اما هواداران 
جهاني سازي هم در بحث بر سر اينكه جهاني سازي 
هيچ نقشي در به مخمصه انداختن بخش بزرگي از 
جمعيت كه درآمدهايشان درجا زده يا كاهش يافته، 
نداش��ته و بهبود فناوري متهم اين وضعيت است، 
در اش��تباه هستند. مس��وول واقعي اين اتهام، خود 
ما هس��تيم: ما بوديم كه پيامدهاي جهاني سازي و 
پيشرفت فناوري را درست مديريت نكرديم . اگر ما 
اينها را به خوبي مديريت مي كرديم مي توانستيم آن 
نعماتي كه هواداران آن ادعا مي كنند را به وجود آوريم. 
ما به قواعد عادالنه تر و بهتر بين المللي نياز داريم . اما 
آنچه كه امريكا بيشتر به آن نياز دارد مديريت خوب 
در تغييراتي است كه جهاني سازي و فناوري براي ما 
مي آورد. در اينجا يك آلترناتيو وجود دارد وآن برنامه 
پيشرفت هاي است كه من در اين كتاب آن را مطرح 
خواهم كرد. اين فصل به طور خالصه شرح مي دهد 
كه چرا جهاني سازي به وعده هايش عمل نكرد و اينكه 
چرا ترامپ دارد موضوع را بدتر مي كند. من در اينجا 
يك جهاني سازي آلترناتيو را طرح كرده ام كه هم براي 
كشورهاي ثروتمند و هم براي كشورهاي فقير و به ويژه 
براي كارگران هر دو كشور كار مي كند اما نه لزوما براي 
چند مليتي هاي بزرگي كه از برنامه جهاني سازي بيش 

از حد برداشت كرده اند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

پيش نويس قانون آمار كشور 
تصويب  شد

پيش نويس قانون آمار كش��ور در شوراي عالي آمار 
كشور به اتفاق آرا تصويب شد.

در پنجاه  و نهمين جلسه شوراي عالي آمار پيش نويس 
قانون آمار كشور كه پيش از اين توسط كميسيون 
تخصصي ش��وراي عال��ي آمار مصوب ش��ده بود به 
اتفاق آرا تصويب ش��د. در اين جلسه كه به رياست 
محمدباقر نوبخت، رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور و رييس ش��وراي عالي آمار برگزار شد، مقرر 
شد اين پيش نويس به عنوان يك سند ملي آماري 
به هيات دولت ارسال ش��ود تا اقدامات بعدي براي 
تبديل آن به يك اليحه مشخص انجام شود.گفتني 
است مطالعات در خصوص تهيه و تدوين پيش نويس 
اولين قانون آمار كشور از دو سال پيش در قالب يك 
طرح پژوهشي در پژوهشكده آمار آغاز شده بود و پس 
از بررسي هاي كارشناسي در مركز آمار ايران و اخذ 
نظرات كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه در دستور 
كار به كميسيون تخصصي ش��وراي عالي آمار قرار 
گرفته كه در 5 جلسه مستمر در صد و نهمين جلسه 
كميسيون تخصصي ش��وراي  عالي آمار اصالحات 
الزم اعمال و به تصويب رس��يده بود كه در پي آن در 
جلسه، پنجاه و نهم شوراي عالي آمار نيز به اتفاق آرا 

به تصويب رسيد.

 مركز آمار مرجع رسمي  اعالم آمار
گفتني اس��ت در اين نشس��ت محمدباقر نوبخت، 
رييس  سازمان برنامه و بودجه نيز سخنراني داشت 
و اظهار كرد: مركز آمار ايران هر ماه به صورت منظم 
شاخص قيمت ها را به صورت رسمي اعالم مي كند و 
در جلسات هيات دولت و با تأكيد رييس جمهور به اين 
جمع بندي رسيده ايم كه مرجع رسمي و تنها مرجع 
اعالم تورم و رش��د اقتصادي كشور، مركز آمار ايران 
است.رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور تصريح 
كرد: اگر چه بر اساس قانون، مركز آمار ايران تنها مرجع 
رسمي توليد و انتشار آمارهاي كشور است، اما اين امر 
نافي توانمندي ها و ظرفيت هاي بانك مركزي نيست 
و اين بانك هم در توليد آمارهاي مختلف فعاليت هاي 
ارزشمندي انجام مي دهد، اما ضرورت دارد كه تمام 
آمارهاي رسمي از سوي مركز آمار ايران منتشر شود. 

خبر

بركناري مدير پرحاشيه از صندوق بازنشستگي
گروه كالن| از ابتداي دولت يازدهم تاكنون 4 مدير بدون 
در نظر گرفتن سرپرست هاي موقت صندوق بازنشستگي 
كشوري به رياست اين صندوق منصوب شده اند كه از ميان 
اين 4 نفر 3 فرد از آنان در زمان وزارت محمد شريعتمداري 
در وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي بوده است و آخرين 
مدير اين صندوق كه به تازگي منصوب شده بود صبح ديروز 
با دستور رييس جمهور از اين سمت بركنار شد. صبح ديروز 
سيد ميعاد صالحي كه چهار ماه از فعاليت وي در صندوق 
بازنشستگي مي گذشت با دستور مستقيم رييس جمهور از 
مديريت اين صندوق بركنار و به عنوان مشاور علمي و فناوري 

وزارت تعاون منصوب شد.

   تغيير 3 مدير صندوق در 2 سال
از ابتداي دولت حسن روحاني تاكنون 4 مدير بدون در نظر 
گرفتن سرپرست هاي موقت صندوق بازنشستگي كشوري، 
به رياس��ت اين صن��دوق منصوب ش��ده اند.  ايران دخت 
عطاريان از س��ال 89 )دولت دهم( تا اوايل دولت يازدهم 
مدير اين صندوق بود تا اينكه پس از 4 س��ال در سال 93 
طي حكمي محمود اس��الميان جايگزين وي در صندوق 
بازنشستگي كشوري شد. محمود اسالميان نيز 3 سال به 
مديريت اين صندوق منصوب بود تا اينكه در س��ال 96 با 
حكم علي ربيعي جمشيد تقي زاده مدير جديد صندوق 
بازنشستگي كشوري شد كه ورود او به صندوق مصادف با 
اوايل وزارت محمد شريعتمداري در وزارتخانه كار و تعاون 
بود.پس از جمشيد تقي زاده نوبت به سيد ميعاد صالحي 
مدير جوان 37 ساله صندوق بازنشستگي رسيد كه عمر 
رياس��ت او در اين صندوق بيش از چهار ماه نبود. درست 

در اوايل فروردين سال جاري بود كه مديرجوان به رياست 
صندوق بازنشستگي كشوري منصوب شده بود و انتشار 
اين خبر از سوي رسانه ها واكنش هاي فراواني را به همراه 
خود داش��ت و عده اي انتقاداتي را نسبت به انتصاب وي به 
عنوان مدير صندوق وارد كردند. جنجال بر انگيز ترين اقدام 
دوران مديريت وي، انتشار حقوق و مزاياي مديران صندوق 
بازنشس��تگي كشور بود. حال مش��خص نيست كه علت 
بركناري اين مدير 37 ساله از رياست صندوق چيست؟ البته 
اين را هم بايد در نظر گرفت كه حدود يك ماهي است كه بر 
سر واقعي يا غير واقعي بودن مدرك تحصيلي صالحي ميان 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز اختالف نظرهايي به 
وجود آمده است و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس بحتي 
سازمان بازرسي هم نامه اي را به وزارت كار ارسال كرده بود 
كه محتواي اين نامه تا به امروز مشخص نشده است. الزم 
به ذكر است كه اكنون نعمت اهلل ايزدي به عنوان سرپرست 
فعلي صندوق بازنشستگي كشوري منصوب شده است اما 
آيا وي به رياست صندوق منصوب خواهد شد يا خير يا حتي 
مدير جديد در جهت شفافيت هرچه بيشتر در اين صندوق 

گام برمي دارد يا نه؟ در روزهاي آتي مشخص خواهد شد.

وجود  9 ميليون كارگر بيمه شده  در كشور
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از 
وجود 8.5 تا 9 ميليون كارگر بيمه شده در كشور خبر 
داد و گفت: با تغيير ماهيت اشتغال، در آينده بسياري 

از مشاغل كنوني حذف خواهد شد.
حاتم ش��اكرمي، افزود: در حال حاضر بين 8.5 تا 9 
ميليون كارگر بيمه ش��ده در كشور غير از كارگران 

آزاد و بدون بيمه وجود دارد.
وي با بيان اينكه الزم اس��ت ب��راي ارايه خدمات به 
كارگ��ران و كارفرمايان س��امانه هاي الكترونيك به 
صورت غيرحضوري فعال ش��ود، گفت: اين امر يك 
شرطي دارد كه از همه رسانه ها مي خواهيم به جامعه 
كارگ��ري و كارفرمايي بگويند، حداق��ل يك بار به 
پيشخوان الكترونيك مرتبط به كارگر و كارفرمايي 
مراجعه و اح��راز هويت كرده و ك��د دريافت كنند. 
معاون وزير كار اظهار كرد: اگر كارگر دادخواس��تي 
داشت، در صورت داشتن كد احراز هويت، نيازي به 
مراجعه به اداره كار نيست و از هر جا كه باشد، وارد 
سامانه مي ش��ود و دادخواست خود را ثبت مي كند. 
به گفته شاكرمي در حال حاضر سامانه الكترونيك 
كارگ��ري در ته��ران و اردبيل با 32 زيرس��امانه به 
صورت آزمايشي راه اندازي شده است كه فعاًل چهار 

زيرسامانه آن شروع شده است. 
وي بيان كرد: اين سامانه مربوط به روابط كار است 
و در ته��ران باي��د 600 كامپيوت��ر در ادارات كار به 
روزرس��اني و ارتقاء سيس��تم پيدا كنن��د. برخي از 
كامپيوترهاي موج��ود آنقدر قديمي هس��تند كه 
حتي ويندوز7 هم ندارند، اما براي سامانه روابط كار، 

زيرس��اخت ها و س��رورهاي ذخيره سازي اطالعات 
تهيه شده و در وزارت كار نصب شده است. شاكرمي 
گفت: س��امانه هاي روابط كار تحت نظارت و امنيت 
ق��رار دارند و باي��د همه اعضاي جامع��ه كارگري و 
كارفرمايي يك بار در اين سامانه احراز هويت شوند، 
در ان صورت قراردادهاي س��فيد امضا با اس��تقرار 
س��امانه روابط كار از بي��ن مي رود ي��ا كاهش پيدا 

مي كند. 
معاون وزير كار اظهار داش��ت: يك زيرسامانه براي 
ثبت قراردادهاي كارگري و كارفرمايي در س��امانه 
رواب��ط كار وج��ود دارد ك��ه ديگ��ر از قراردادهاي 

سفيدامضا جلوگيري مي شود. 
شاكرمي در مورد قراردادهاي موقت كارگري گفت: 
در سال 72 يك بخش��نامه اي صادر شد كه قرارداد 
موقت بين كارگر و كارفرما به رسميت شناخته شد، 
قان��ون كار هم مي گويد ق��رارداد مي تواند موقت يا 
دايم باشد، اما بحث تعيين سقف زماني براي قرارداد 
در مشاغل غيرمستقر مطرح اس��ت كه در مشاغل 
مستمر، قانون گفته است اگر در قرارداد سقف زماني 

مش��خص نباش��د، تبديل به قرارداد دايم مي شود، 
اما در كارهاي غيرمس��تمر يا مش��اغل غيرمستمر 
آيين نامه اي به دولت ارجاع ش��ده و در كميس��يون 

تخصصي دولت بررسي مي شود. 
تاكنون س��ه جلس��ه در مورد آن برگزار شده است 
ك��ه اميدواري��م بع��د از تصوي��ب در كميس��يون 
 تخصصي دولت، به كميس��يون اصلي هيات دولت 

ارجاع شود.
 ش��اكرمي اضافه كرد: اگر س��قف زمان��ي كارهاي 
غيرمستمر تا سه سال باشد و بعد از سه سال تا پايان 
كار نياز به تمديد قرارداد نيست، مثل كارگراني كه 
در كارگاه هاي سدسازي كار مي كنند و وقتي بيش 
از سه سال طول كشيد، تا پايان كار نيازي به تمديد 

قرارداد نيست.
 به گفته معاون وزير كار، قرارداد موقت يك حقيقت 
اس��ت كه در اي��ران و همه جاي دنيا وج��ود دارد و 
نمي شود قرارداد موقت را حذف كرد، چون در آينده 

ماهيت كار تغيير مي كند. 
بسياري از كارها تبديل به كار پاره وقت و بدون حضور 
فيزيكي مي ش��ود و حتي برخي از مشاغل در آينده 
حذف مي شوند و به جاي آن، ربات الكترونيكي قرار 
مي گيرد و بسياري از مشاغل به سمت قراردادهاي 

موقت حركت مي كنند.
 به عنوان مثال؛ كس��ي كه برنامه نويس در نرم افزار 
است، ممكن است در يك قاره ديگري زندگي كند، 
اما برنامه اي براي يك نفر مي نويسد و پول خوبي هم 

مي گيرد بدون اينكه حضور فيزيكي داشته باشد.



بانك و بيمه4اخبار

همزمان با رشد قيمت جهاني طال به باالي 1530 دالر در هر اونس بانك مركزي اعالم كرد

تعويض دفاتر حسابرسي هزينه چنداني ندارد

تصويب آيين نامه واردات صادرات طال در شوراي پول و اعتبار 

حذف ۴صفر اثر چنداني بر صنعت بيمه ندارد

 گروه بانك و بيمه |  احسان شمشيري |
عصر سه ش��نبه 22 مرداد 98 هر اونس طال در بازار 
جهاني با 26 دالر افزايش نس��بت به روز دوشنبه به 
1532 دالر رس��يد و به دنبال كاهش چند روز قبل 
كه به زير 1500 دالر رس��يده بود، بار ديگر به باالي 
1500 دالر رسيد .اين رشد قيمت، اندكي روي قيمت 
طال و س��كه در بازار داخلي ايران اثرگذار بوده است. 
فعاالن بازار ارز مي گويند كه اگرچه اونس جهاني طال 
افزايش يافته اما به موازات آن نرخ دالر در بازار داخلي 
كاهش يافته و در نتيجه اثر رشد قيمت اونس جهاني 
را تا حدودي خنثي كرده و تخليه حباب قيمت سكه 
و طال نيز تاحدودي مانع از رشد قيمت طال و سكه در 

بازار ايران شده است.
به گزارش تعادل، نظرسنجي كيتكو درباره تغييرات 
قيمت طال در هفته پي��ش رو حكايت از پيش بيني 
سرمايه گذاران و تحليلگران در جهت افزايش قيمت ها 
دارد. زيرا تحوالت جهاني از جمله جنگ تجاري امريكا 
و چين، نگراني ها نسبت به اعتراضات در هنگ كنگ و 
ريزش ارزش ارز آرژانتين، خروج بريتانيا از برگزيت، 
آينده قيم��ت س��هام را تضعيف ك��رده و در نتيجه 
س��رمايه گذاري س��نتي مثل طال با رش��د قيمت ها 

همراه شده است. 
قيمت ارز روز سه شنبه نسبت به هفته گذشته و روز 
ش��نبه با كاهش 50 توماني در دالر و يورو همراه شد 
و ن��رخ دالر در بازار آزاد و معام��الت نقدي 11710 
تومان معامله ش��د. ن��رخ لحظه اي دالر در س��امانه 
س��نا به 11700 و يورو به 13200 تومان رسيد. در 
صرافي هاي مجاز بانكي نيز دالر 11700 تومان و يورو 
13200 تومان فروخته شد و نرخ خريد در صرافي ها 

براي دالر 11650 و يورو 13150 تومان بود. 
 سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامالت ارزي براي روز 
دوش��نبه را براي دالر 11758، يورو 13240، درهم 
3210، يوآن 1728، پوند 14296 و لير تركيه 2232 

تومان اعالم كرده است. 
 در ب��ازار طال با افزايش اون��س جهاني طال به 1532 
دالر، قيمت طال و س��كه نيز اندكي افزايش داشت و 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش 70 هزار 
توماني، چهار ميليون و 230هزار تومان، س��كه تمام 
طرح قديم نيز با 60 هزار تومان افزايش چهار ميليون 

و 150 هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم سكه نيز با 40 هزار تومان افزايش قيمت، 
دو ميليون و 240 هزار تومان و ربع سكه هم با 60 هزار 
تومان افزايش، يك ميليون و 430 هزار تومان و سكه 
گرمي 980 هزار تومان معامله شد. همچنين هر گرم 
ط��الي 18 عيار در طالفروش��ي ها 420 هزار تومان 
معامله مي شود كه 8000 تومان افزايش داشته است. 
مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آبشده نيز به 1 ميليون 

و 819 هزار تومان رسيد. 
در س��اعات عصر س��ه ش��نبه نيز با اعالم دالر نقدي 
11650 تومان و اونس ط��الي جهاني 1527 دالر، 
قيمت ها اندكي كاه��ش يافت و يك مثقال طال به 1 
ميليون و 813 ه��زار، گرم طالي18عيار 418 هزار، 

سكه امامي 4 ميليون و 210 هزار تومان رسيد. 
بانك ه��ا روز 22 مرداد قيم��ت دالر را كاهش دادند؛ 
به طوري كه قيمت خري��د دالر در بانك ها كه در روز 
يكشنبه 11 هزار و 459 تومان بود، به 11 هزار و 362 
تومان كاهش يافت. همچنين شعب ارزي بانك ها هر 
يورو را 12 هزار و 731 تومان مي خرند كه در مقايسه 
ب��ا قيمت 12 هزار و 840 توماني روز يكش��نبه، نرخ 
اين ارز هم كاهش يافته است.هر پوند انگليس نيز در 
ش��عب ارزي بانك ها به قيمت 13 هزار و 683 تومان 

خريداري مي شود.
قيمت ارز مس��افرتي در بانك ه��ا همچنان از قيمت 
ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 13 هزار و 371 تومان 
اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود 13 هزار و 

700 تومان مي رسد.
صرافي هاي مج��از بانك مركزي ني��ز قيمت دالر را 
نسبت به روز يكشنبه ثابت نگه داشتند؛ به طوري كه 
قيمت خريد دالر در اين صرافي ه��ا 11 هزار و 650 
تومان و قيمت فروش آن 11 هزار و 700 تومان است. 
اي��ن صرافي ها هر يورو را به قيم��ت 13 هزار و 150 
تومان مي خرند و 13 هزار و 200 تومان مي فروشند كه 

نسبت به روز يكشنبه تغييري نداشته است. 

  دالر با تشكيل بازار متشكل ارزي به 10 هزار 
تومان مي رسد

از سوي ديگر، پور ابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با طرح اثر كاهش نرخ ارز بر ساير بازارها گفت: 
با ثبات نرخ ارز و سكه همه كاالها در بازار درگير كاهش 
نرخ ها خواهند شد. حباب نرخ ارز و سكه در روزهاي 
آتي تخليه مي شود و با تش��كيل بازار متشكل ارزي 

نرخ ارز به كانال 10 هزار تومان يا كمتر هم مي رسد.
محمدرضا پور ابراهيمي عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس از كاهش دوباره نرخ ارز در روزهاي آتي خبر 

داد و گف��ت: اين روند با سياس��ت هاي صحيح بانك 
مركزي همچنان ادام��ه دارد. نماينده مردم كرمان 
در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه دليلي براي 
صعودي ش��دن يك باره نرخ ارز وج��ود ندارد، افزود: 
مردم بايد بدانند با توجه به روند نزولي نرخ ارز، ديگر 
نگهداري ارزهاي خانگي و همچنين س��كه به صالح 

نيست.
وي در گفت وگو با ايِبنا، با اشاره به روند نزولي نرخ ارز و 
سكه در كشور، در پاسخ به اين سوال كه چرا پيامدهاي 
كاهش نرخ ارز و سكه در بازار مشهود نيست؟ گفت: 
در حال حاضر چون ثباتي در روند كاهشي نرخ ها رخ 

نداده، بازار نتوانسته از اين رويه متاثر شود.
وي با تاكيد بر اينكه سكه و ارز نبايد به عنوان كاالي 
سرمايه اي لحاظ شود، تصريح كرد: با كاهش نرخ سكه 
و ارز ضررهاي بسياري متوجه افرادي كه در اين حوزه 

سرمايه گذاري كرده اند خواهد شد.
پورابراهيمي ادامه داد: با ثبات نرخ ارز و س��كه همه 
كاالها در بازار درگير كاهش نرخ ها خواهند شد. اين 
نماينده مردم در مجلس ده��م، با بيان اينكه حباب 
نرخ ارز و سكه در روزهاي آتي تخليه مي شود، افزود: 
با تشكيل بازار متشكل ارزي نرخ ارز به كانال 10 هزار 

تومان يا كمتر هم مي رسد.

  تصويب آيين نامه ورود و صدور 
فلزات گرانبها 

 از سوي ديگر، آيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها در 
وزارت صنعت اصالح و در شوراي پول و اعتبار تصويب 
ش��د. آيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها با پيگيري 
دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( و با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط 
از جمله بانك مركزي، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
س��ازمان ملي اس��تاندارد و واحدهاي توليدي بخش 
خصوصي، اصالح و در ش��وراي پول و اعتبار تصويب و 

سپس توسط بانك مركزي ابالغ شد.
آيين نامه صدور، ورود و معامالت فلزات گرانبها از قبل 
از انقالب تاكنون بازنگري نشده بود كه با توجه به تغيير 

شرايط، ضرورت ايجاد اصالحات وجود داشت.
درباره بازنگري اين آيين نامه كه منحصرا به طال و فلزات 
گرانبها مربوط اس��ت، مرجع و متولي صنعتي وجود 
نداشت كه اين موضوع را پيگيري و نواقص را برطرف 
كند بنابراين دفتر صنايع فلزي وزارت صنعت متولي شد 
چرا كه اين صنعت پتانسيل بسيار بااليي در امر اشتغال 

و صادرات دارد.
بررس��ي اين آيين نامه از يك سال و نيم پيش شروع و 
اصالحات آن با حضور دستگاه هاي همكار و با محوريت 
وزارت صمت انجام شد. نمايندگان بانك مركزي، ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال، ناج��ا و وزارت اقتصاد و دارايي از 
جمله دستگاه هاي شركت كننده در جلسات اصالح 
آيين نامه صدور و ورود فلزات گرانبها بودند. با تصويب 
اين آيين نامه در شوراي پول و اعتبار و ابالغ آن توسط 
بانك مركزي، مي توان گفت اين آيين نامه واقعي تر شده 
و مشكالت و موانعي كه با توجه به ماهيت صنعت طال و 
شرايط مترقب بر فرايند آن تسهيل شده است.با توجه 
به پتانسيل باالي كشور ما در زمينه صادرات مصنوعات 
طال اين آيين نامه مي تواند در جهت افزايش توليد اين 
صنعت در داخل و صادرات آن تاثيرات بسزايي داشته 
باش��د. در تبصره 1 ماده 4 اين آيين نامه آمده اس��ت 
اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز توليد مي توانند 
پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به 
ورود فلزات گرانبهاي ذوب شده خام به كشور با رعايت 

كامل ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام كنند؛ صدور 
تاييديه انطباق شمش وارداتي بر عهده سازمان ملي 
استاندارد است. همچنين در تبصره2 آيين نامه آمده 
اس��ت ورود كاالهاي صنعتي فلزات گرانبها توس��ط 
اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت كامل ساير قوانين 
و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجاز است. در ماده 6، صدور مصنوعات فلزات گرانبها 
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً با اخذ مجوز 
از بانك مركزي و با رعايت كامل ساير قوانين و مقررات 
مربوطه و با ضوابط قيد شده در آيين نامه مجاز است. 
تمام اي��ن اصالحات در جهت تس��هيل فعاليت هاي 

توليدي و صادراتي اين صنعت انجام پذيرفته است.

 ايجاد شهرك هاي تخصصي طال 
و جواهرات

همچنين پيشنهاد ايجاد شهرك هاي تخصصي طال و 
جواهر به منظور تجميع توليد و تمركز بر صادرات اين 
محصول به شركت شهرك ها و صنايع كوچك ارايه شده 
است.اين پيشنهاد پس از بررسي براي تصويب به دولت 

ارايه خواهد شد.

  اوج گيري دوباره قيمت طال در بازار جهاني
قيمت ط��ال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهاني 
درپي نگراني ها نسبت به اعتراضات در هنگ كنگ و 
ريزش ارزش ارز آرژانتين در بحبوحه كندي اقتصاد 
جهاني، به باالترين حد در بيش از شش سال گذشته 

صعود كرد.
 ه��ر اونس طال براي تحويل ف��وري در معامالت روز 
جاري بازار سنگاپور 0.3 درصد رشد كرد و به 1515 
دالر و 32 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار پيش تر 

تا مرز 1518 دالر و سه سنت پيش رفته بود.
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 0.6 درصد 

افزايش يافت و به 1526 دالر و 90 سنت رسيد.
ب��ه گفته ايلي��ا اس��پيواك، استراتژيس��ت ارزي در 
ش��ركت ديلي فاركس، بحران در آرژانتين و وخامت 
اوضاع سياس��ي در هنگ كنگ باعث ريسك گريزي 
س��رمايه گذاران ش��ده اس��ت. بانك ه��اي مركزي 
نمي توانند كار چنداني انجام دهند زيرا نرخ هاي بهره 
در ركورد پاييني قرار دارد. معترضان موفق ش��دند 
فرودگاه هنگ كنگ را ك��ه پرازدحام ترين فرودگاه 
باري جهان است، تعطيل كنند. اين اعتراضات كه در 
مخالفت با اليحه استرداد به سرزمين اصلي چين آغاز 
شده بود به درخواست ها براي دموكراسي گسترش 
يافته است. در آن سوي ديگر جهان، نگراني ها نسبت 
به بازگشت سياست هاي مداخله جويانه بازار آرژانتين 
را فرا گرفته است. اين ابهامات به همراه نگراني نسبت 
به پيامدهاي جنگ تج��اري امريكا و چين كه باعث 
كندي اقتصاد جهاني شده، سرمايه گذاران را متقاضي 

دارايي هاي امن كرده است.

طال به همراه ين ژاپن و اوراق قرضه امريكا در شرايط 
ابهامات سياس��ي و مالي به عنوان س��رمايه گذاري 
مطمئن ديده مي شود. ين نزديك به باالترين حد خود 

در هفت ماه اخير در برابر دالر قرار گرفت.
بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران به سمپوزيوم 
س��االنه بانك مركزي امريكا كه هفت��ه آينده برگزار 
مي ش��ود، چش��م دوخته اند. معامله گ��ران احتمال 
كاهش 25 واحدي نرخ هاي بهره توسط بانك مركزي 

امريكا در سپتامبر را 74 درصد ارزيابي مي كنند.
نرخ هاي به��ره جذابيت س��رمايه گذاري در طال كه 
بازده��ي ن��دارد را افزاي��ش مي دهد و ط��ال را براي 

خريداران غيرامريكايي ارزان تر مي كند.
ذخاي��ر ط��الي »اس پ��ي دي آر گلد تراس��ت« كه 
بزرگ ترين صندوق س��رمايه گذاري تحت پشتوانه 
طال در جهان است، روز دوشنبه 0.9 درصد رشد كرد 
و به 847.77 تن رس��يد كه منعكس كننده تقاضاي 

باال براي طال است.
به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال 
براي تحويل فوري ممكن اس��ت مقاومت در سطح 
1524 دالر را تست كند و اگر اين سطح شكسته شود، 

مي تواند تا سطح 1546 دالر صعود كند.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره براي 
تحويل فوري 1.1 درصد جهش پيدا كرد و به 17 دالر 
و 25 سنت رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري 
با 0.9 درصد افزايش، 859 دالر و 71 س��نت معامله 
شد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.7 درصد 

افزايش، در 1436 دالر و 87 سنت ايستاد.

  دالر عقب ماند
به گزارش رويترز، نگراني ها از تشديد تنش بين امريكا 
و چين سر مسائل تجاري رو به گسترش است و موضع 
دو طرف در قبال يكديگر روز به روز سخت تر مي شود و 
اين تحوالت موجب شده كه شاخص دالر نيز 0.1درصد 

كاهش يابد. 
دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا در ش��رايطي از 
آمادگي براي افزايش تعرفه ها بر ديگر كاالهاي وارداتي 
چين س��خن مي گويد كه طرف چين��ي نيز فعاليت 
برخي شركت هاي امريكايي را محدود كرده و ميزان 

سرمايه گذاري خود در امريكا را كاهش داده است.
در معامالت روز سه ش��نبه بازارهاي ارز، شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد با 0.1 درصد كاهش به 97.39 واحد 
رسيد. ارزهاي اروپايي بزرگ ترين برندگان امروز بودند؛ 
به گونه اي كه هر پوند ب��ا 0.37 درصد افزايش به ازاي 
1.208 دالر و هر ي��ورو با 0.17 درصد افزايش به ازاي 

1.1219 دالر مبادله شدند.
گريگوري اندرسون، مدير معامالت ارزي در موسسه 
گبي ام او كپيتال ماركتس  گفت: در مجموع روز آرامي 
را سپري كرديم. شاهد تقويت ارزش يورو و پوند بوديم 
اگرچه دليل بنياديني پش��ت اين روند صعودي قرار 
نداش��ت و بيشتر به نظر مي رس��د اين دو ارز از ضعف 
دالر بهره گرفتند. از س��وي ديگ��ر ارزش ين ژاپن نيز 
در برابر دالر با صعود 0.38 درصدي به باالترين سطح 
خود از مه  2018 تاكنون رس��يد. هر دالر به 105.26 
ين عقب نشست. جو مانيمبو، تحليلگر ارشد بازار در 
موسسه “وس��ترن يونيون بيزينس سالوشنز “ گفت: 
ين در باالترين سطح امسال خود قرار دارد و دليل آن، 
چش��م انداز تاريك جنگ تجاري امريكا و چين است. 
اين مساله روي چشم انداز جهاني و ثبات اقتصادي در 

بلندمدت نيز موثر خواهد بود.

در برابر س��اير ارزهاي مهم، ه��ر دالر امريكا به ازاي 
71.0601 روپي��ه هن��د، 1.4795 دالر اس��تراليا، 
1.3246 دالر كانادا، 1.3877 دالر سنگاپور و 7.0633 
يوان چين مبادله شدند. همچنين نرخ برابري فرانك 
س��وييس در برابر دالر در معام��الت امروز 1.0284 

اعالم شد.

  پول آرژانتين 1۵ درصد سقوط كرد
 از سوي ديگر، ارزش پزو آرژانتين پس از انتخابات اوليه 

اين كشور به پايين ترين سطح تاريخ خود رسيد.
ب��ه گ��زارش بي بي س��ي، در انتخاب��ات اولي��ه 
رياس��ت جمهوري آرژانتين، مائوريس��يو ماكري- 
رييس جمهور فعلي آرژانتي��ن از نامزد حزب رقيب 
شكس��ت خورد كه اگرچه به دليل پايين بودن راي 
هر دو نامزد، انتخابات به مرحله دوم كش��يده شد اما 
احتم��ال باالتر پيروزي گزينه رقي��ب دولت فعلي با 
سقوط شديد بازارهاي مالي اين كشور همراه بود.به 
دنبال اعالم نتايج انتخابات، ارزش پزو ابتدا 30 درصد 
س��قوط كرد اما پس از آن اين ارز ب��ا كاهش 15.24 
درص��دي ارزش خود در برابر دالر به كار خود خاتمه 
داد. قرار گرفتن پزو در پايين ترين سطح تاريخ خود 
بازار بورس را نيز كامال تحت تاثي��ر قرار داد و ارزش 
نماد برخي از بزرگ ترين شركت هاي بوينس آيرس 
به كمتر از نص��ف كاهش يافت.ماك��ري در واكنش 
به ريزش ش��ديد بازارهاي مالي اين كش��ور در يك 
كنفرانس خبري حاضر ش��د و ضمن اطمينان دادن 
به هواداران خ��ود براي پيروزي در دور دوم انتخابات 
مدعي شد كه اين ريزش نشان دهنده اعتماد نداشتن 

بازار به رقيب است.
در معام��الت ب��ورس، ش��اخص »م��ارول« بورس 
بوينس آيرس بيش از 30 درصد سقوط كرد. ريزش 
س��نگين بازارهاي مالي آرژانتين باع��ث نگراني در 
كشور همسايه يعني برزيل شده است، رييس جمهور 
برزيل هشدار داد كه شكست ماكري مي تواند باعث 
ايجاد يك بحران اقتص��ادي جدي ديگر در امريكاي 

التين شود.
آرژانتين از سال 2015 براي نجات خود از ورطه نابودي 
دس��ت به دامن صندوق بين المللي پول ش��د. دولت 
ماكري براي تداوم دريافت كمك از صندوق بين المللي 
پول مجبور به انجام اصالحات اقتصادي گسترده و اتخاذ 
سياست رياضت اقتصادي شده كه همين مساله باعث 

كاهش محبوبيت چشمگير آن شده است.
نرخ تورم آرژانتين در حال حاضر 22 درصد اس��ت كه 
با وجود كاهش محسوس در مقايسه با قبل، هنوز هم 
يكي از باالترين نرخ هاي تورم جهان محسوب مي شود. 
طبق آمارهاي رسمي منتشرشده، اكنون بيش از نيمي 

از مردم اين كشور در فقر زندگي مي كنند.

  لير هم ريزش كرد
 همچني��ن لير تركي��ه در آخري��ن دور از معامالت 
ارزي 1.4 درص��د ريزش ك��رد. به گ��زارش اهوال، 
پ��س از چندين تقوي��ت متوالي، لي��ر تركيه يكي از 
بدترين روزهاي امس��ال خود را سپري كرد و نگراني 
از چش��م انداز بازارهاي نوظه��ور باعث افزايش صف 
فروش لير ش��د. ارزش لير در براب��ر دالر درمعامالت 
صرافي هاي استانبول با كاهش 1.4 درصدي همراه 
بود تا بدين ترتيب هر دالر ب��ه ازاي 5.56 لير مبادله 
ش��ود. بدين ترتيب لير از قله چهار ماه اخير خود كه 
اواخر هفته گذشته بدان رس��يده بود عقب نشست. 
كالوم پيكرينگ، كارش��ناس ارشد مسائل اقتصادي 
در بانك برنبرگ سوييس گفت: لير تركيه در صورت 
تداوم روند نامطمئن سياست گذاري هاي مالي و پولي 
در اين كش��ور مي تواند با تكانه هاي بيشتري مواجه 
ش��ود. از ديد اقتصادي، تركيه جاي مطمئني براي 
سرمايه گذاري نيست هرچند كه موقعيت جغرافيايي 

ممتازي در اتصال آسيا و اروپا به يكديگر دارد.
اقتصاد تركيه در حال درجا زدن و حتي عقب گرد است، 
چراكه انجام بس��ياري از اصالحات به تعويق افتاده و 
برخي از دستاوردهايي كه زماني آن را به مكاني ايده آل 

براي سرمايه گذاري تبديل كرده بود از بين رفته اند.
اوت سال گذشته لير تركيه بعه پايين ترين سطح خود 
رس��يد و هر دالر به ازاي 7.22 لير مبادله ش��د. با اين 
حال پس از بهبود مناسبات آنكارا و واشنگتن و برخي 
اصالحات س��اختاري، ارزش لير بار ديگر تقويت شد. 
اكنون فعاالن اقتصادي نگران اند كه دخالت دولت در 
سياست گذاري هاي بانك مركزي باعث از دست رفتن 
دستاوردها ش��ود. طاها آكيول، روزنامه نگار اقتصادي 
ترك نوش��ت: نگراني ها از فشار دولت به بانك مركزي 
براي كاهش نرخ به��ره به ويژه پس از بركناري رييس 
قبلي اين بانك افزايش يافته است.در برابر ساير ارزهاي 
مه��م، هر يورو به ازاي 6.2238 لي��ر و هر پوند به ازاي 
6.7119 لير مبادله شدند.در بين ديگر ارزهاي نوظهور، 
ارزش روبل روس��يه نيز در معامالت امروز نزولي بود و 
هر دالر با 0.5 درص��د افزايش ب��ه ازاي 65.68 روبل 

مبادله شد.

دبير كارگروه مالي سنديكاي بيمه گران ايران با اشاره به 
تاثيرات حذف چهار صفر از پول ملي بر صنعت بيمه، اين 
تاثيرات را بيشتر در حوزه هاي سرمايه گذاري ملموس 

ارزيابي كرد.
عبدالمجيد رافع حق نژاد –دبير كارگروه مالي سنديكاي 
بيمه گران ايران- در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه 
حذف چهار صفر از پول ملي باعث تسهيل مبادالت مالي 
خواهد شد، اضافه كرد: انجام اين عمليات ممكن است 

در حوزه سهام مشكالتي را به وجود بياورد؛ براي مثال 
ارزش يك سهم ممكن است 700 تومان باشد كه زماني 
كه مبنا 1000 تومان شود ممكن است مشكالتي براي 

حسابرسي آن به وجود بيايد كه البته قابل حل است.
دبير كارگروه مالي سنديكاي بيمه گران با تاكيد بر اينكه 
با حذف صفرها از پول ملي قرار نيست اعداد برخي از 
سهام به سمت باال گرد شود گفت كه حذف صفرها روي 
تعداد سهام تاثير مي گذارد؛ به اين معنا كه براي مثال 

ش��خصي كه يك ميليون سهم داشته در طرح جديد 
تعداد سهام او به 100 عدد كاهش پيدا مي كند.

رافع حق نژاد با بيان اينكه ح��ذف صفرها از پول ملي 
طرحي تجربه شده در دنيا است، درباره تاثيرات آن بر 
صنعت بيمه نيز اظهار كرد: در بازارهاي سرمايه گذاري 
مانند بازار بورس ممكن اس��ت برخ��ي تضادها ايجاد 
ش��ود، اما در مجموع اين طرح تاثيري بر صنعت بيمه 

نخواهد داشت.

او همچنين با اشاره به برخي گمانه زني ها درباره افزايش 
هزينه هاي دفتري و حسابداري ناشي از حذف صفرها 
ادامه داد: كاربرد دفاتر حسابرسي بيشتر در موارد قانوني 
است؛ وگرنه در حال حاضر در بسياري از دفاتر نيز براي 

راحتي حسابرسي صفرها حذف مي شوند.
دبيركارگ��روه مالي س��نديكاي بيمه گران همچنين 
درباره تاثير طرح جديد دولت بر وضعيت بيمه نامه هاي 
صادر شده نيز اظهار كرد: همه اعداد بر اساس استاندارد 

جدي��د تنظيم خواهند ش��د كه بر اين اس��اس همه 
تعهدات و مبالغ نيز مطابق اين استاندارد جديد وصول 

خواهند شد.
به گزارش ايس��نا، حذف صفرها از پول ملي طرحي 
اس��ت كه هيات دول��ت اليحه آن را براي ارس��ال به 
مجلس تنظيم كرد و س��خنگوي دولت نيز گفت كه 
اين طرح ممكن است به صورت دو فوريتي به مجلس 

ارسال شود.
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سبك و سنگين حذف ۴ صفر 
از ريال

ح��ذف صفر از پ��ول ملي اي��ن روزها ب��ه يكي از 
پربحث ترين طرح هاي اقتصادي تبديل شده كه 
نظرات مواف��ق و مخالف زيادي دارد، اما مهم ترين 
موضوع، توجه به آثار مثب��ت و منفي اين طرح بر 
اقتصاد كشور است. به گزارش ايسنا، افزايش تورم 
در ايران در دهه هاي اخير سبب شده تا در طول اين 
سال ها صفرهاي بيشتري در مقابل قيمت كاالها 
قرار گيرد و همين امر وجهه پول ملي ايران در دنيا 
را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت. طرح حذف صفر 
از پول ملي ايران اولين بار نيس��ت كه توسط بانك 
مركزي مطرح مي شود، اما اين بار صورت واقعي تري 
به خود گرفته و اكنون هيات دولت طرح پيشنهادي 
بانك مركزي را تصويب ك��رده و به صورت اليحه 
به مجلس شوراي اس��المي فرستاده تا در صورت 
تصويب مجلس و تاييد ش��وراي نگهبان اقدامات 
اجرايي آن انجام شود. بر اساس طرح بانك مركزي 
قرار است با حذف چهار صفر از پول ملي ايران، هر 
10000 ريال فعلي برابر با يك تومان جديد شده و 
هر تومان برابر با 100 ريال جديد؛ به عبارت ديگر 
تومان واحد رس��مي پول ايران ش��ده و ريال پول 
خرد ايران مي ش��ود كه ه��ر 100 ريال برابر با يك 
تومان خواهد بود. با تصويب اي��ن طرح در دولت، 
كارشناسان به بررسي نقاط مثبت و منفي اجراي 
آن پرداختند و نظرات موافق و مخالف زيادي درباره 
آن مطرح شد؛ اما در اين باره بايد منتظر نظر مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي نگهبان ماند تا اجراي اين 
طرح كه به گفته رييس كل بانك مركزي حداقل 
دو سال زمان مي برد، آغاز شود. عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي درباره چرايي لزوم اجراي 
سياس��ت حذف چهار صفر از پول ملي در شرايط 
فعلي اقتصاد، گفته اس��ت: االن كس��ي اصال ريال 
نمي گويد؛ چرا اص��رار داريم واحدي كه هيچ كس 
اسمش را اعالم نمي كند، واحد پول ملي باشد؟ اين 
طرح اصال هزينه چند هزار ميلياردي ندارد، اما االن 
هزينه توليد 500 توماني 880 تومان اس��ت و اين 
موضوع مشكل ايجاد مي كند. به گفته وي، حذف 
چهار صفر از پول ملي حسابرسي را ساده تر كرده و 
هزينه چاپ پول را نيز كاهش مي دهد. حذف صفر 
از پول ملي، طرحي نيست كه تنها در ايران مطرح 
شده باشد، بلكه كشورهايي چون برزيل، تركيه و ... 
نيز اقدام به اجراي اين طرح كرده اند و بعضا اين طرح 
موفق يا ناموفق بوده است. پيش از هرگونه اظهارنظر 
درباره اين طرح بايد ديد كه اين طرح چه تاثيرات 
مثبتي مي تواند بر اقتصاد كشور بگذارد؟ البته بايد 
اين را بدانيم كه با حذف صفر هيچ اتفاق ملموسي 
در متغيرهاي اقتصادي كش��ور رخ نمي دهد و در 
حقيقت اين كار فقط امري حس��ابداري محسوب 
مي ش��ود، بنابراين از طرح حذف صفر از پول ملي 
نمي توان بيش از اندازه انتظار داشت و نبايد تصور 
ش��ود كه با اين كار همه مش��كالت اقتصادي رفع 
مي شود. اما حذف صفر از پول ملي مي تواند باعث 
سهولت در مبادالت مردم شود، البته اين در صورتي  
اس��ت كه اين طرح به  خوبي عملياتي شود. يكي 
ديگر از نقاط قوت حذف صف��ر از پول ملي، ايجاد 
بار رواني ب��راي نقل  و انتقال پول اس��ت؛ مردم در 
صحبت ها و معامالت تجاري محاوره اي بيشتر از 
واژه تومان اس��تفاده مي كنند، اما در نوشتار اعداد 
و ارقام صورت هاي مالي از ريال استفاده مي شود و 
همين موضوع باعث ايجاد مشكالتي شده است كه 
اين طرح مي تواند آن را از بين ببرد. از سوي ديگر، از 
اثرات مثبت اين اقدام، چرخش نقدينگي و كاهش 
ميزان چاپ پول است، تجربه كشوري مثل تركيه 
در اين مورد مثبت اس��ت، اما به اين بستگي دارد 
كه بعد از اين چقدر بتوانيم تورم را كنترل و ارزش 
پ��ول ملي را حفظ كنيم. حذف صف��ر از پول ملي 
كشور به زعم برخي كارشناسان اقتصادي نتيجه 
مثبتي ندارد، بلكه بيشتر منجر به افزايش هزينه 
براي جايگزيني اسكناس ها مي شود؛ در واقع براي 
جايگزيني اسكناس هاي موجود با اسكناس هاي 
جديد، هزينه زيادي صرف مي ش��ود كه به جامعه 
تحميل خواهد شد. اگر بخواهيم چهار صفر از پول 
ملي را حذف كنيم، كل اسكناس و سكه هاي رايج در 
كشور بايد از دور خارج شوند و اسكناس جديدي را 
جايگزين كنيم كه موضوع امحا كردن اينها و چاپ 
جديد با توجه به شرايط موجود، هزينه هاي قابل 
مالحظه اي  دارد، البته در ش��رايط فعلي كه بيش 
از 85 درصد نقل وانتقاالت مالي در داخل كش��ور 
به وسيله سيستم هاي الكترونيكي انجام مي شود، 
كمتر نياز به اسكناس اس��ت و اين امر مي تواند تا 

حدودي هزينه ها را كاهش دهد.

 دليل افزايش قيمت ها 
در بازار طال و سكه

محمد كشتي آراي رييس كميسيون تخصصي 
طال و س��كه افزايش قيمت جهاني طال را عامل 
افزايش قيمت ها در بازار طال و سكه عنوان كرد. 
وي در گفت وگو با ايِبنا درباره تحليل وضعيت بازار 
و دليل افزايش قيمت ها در روزهاي اخير اظهار 
داشت: آرامش و ثبات نس��بي قيمت ها در بازار 
ارز، اتفاق خوبي است كه موجب كاهش قيمت ها 
در بازار طال و س��كه مي شود. رييس كميسيون 
تخصصي طال و جواهر ادامه داد: اما از آنجايي كه 
قيمت ها در بازار طال و سكه متاثر از قيمت اونس 
جهاني طال و بازار ارز داخلي است، قيمت 1530 
دالري طال در هر اونس كه از سال 2013 تاكنون 
بي سابقه بوده، موجب شد تا كاهش قيمت ها در 
بازار ارز داخلي بر بازار طال و سكه بي تاثير باشد و 
شاهد افزايش قيمت ها در اين بازار باشيم. كشتي 
آراي در واكنش ب��ه اينكه آيا اعياد قربان و غدير 
بر بازار و افزايش قيمت ها تاثير داش��ته يا خير؟ 
گفت: خير، اين روزها ميل به خريد طال و سكه در 
ميان مردم كاهش يافته كه اين خود عاملي براي 

كاهش قيمت ها و حباب سكه است.

  پور ابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با طرح اثر كاهش نرخ ارز بر س�اير 
بازارها گفت: با ثبات نرخ ارز و س�كه همه 
كاالها در بازار درگير كاهش نرخ ها خواهند 
شد. حباب نرخ ارز و سكه در روزهاي آتي 
تخليه مي شود و با تشكيل بازار متشكل 
ارزي نرخ ارز به كانال ۱۰ هزار تومان يا كمتر 

هم مي رسد
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5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از وضعيت معامالت حق تقدم ها و تاثير شرايط بازار بر تامين مالي

سيلنقدينگيبهبيراههميرود
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

يكي از مواد مورد توجه سهامداران و سرمايه گذاران 
ك��ه همواره توانس��ته نقش مهم��ي در روند اصالح 
ساختار مالي شركت ها ايفا كند، »حق تقدم« است. 
اين ام��كان كه به منظور حفظ س��هم موجود از بعد 
مالكيت براي س��هامداران فعلي در نظر گرفته شده 
س��بب مي شود تا تمامي س��هامداران پس از اعمال 
افزايش سرمايه بتوانند، وزن قبلي خود را در مالكيت 
ش��ركت حفظ كنن��د و در صورتي كه ح��ق راي در 
هيات مدي��ره ش��ركت دارند از قبل تغيير س��اختار 

سرمايه شركت متحمل نشوند.
در اين بين، موضوع حائز اهميت، آن اس��ت كه تنها 
دارندگان س��هام عادي داراي حق تقدم اند. به عبارت 
ديگر، دارندگان فعلي س��هام عادي در خريد سهامي 
جديد شركت اولويت دارند. همانطور كه پيش تر نيز 
اشاره ش��د، هدف از اعطاي حق تقدم، در ابتدا حفظ 
كنترل س��هامداران موجود بر اداره شركت و سپس 
حفظ حقوق سهامداران موجود در مقابل كاهش بهاي 

سهام در نتيجه انتشار سهام جديد است.
مطابق ب��ا مواد مندرج در قانون تجارت هر ش��ركتي 
مي تواند سرمايه خود را از طريق انتشار سهام جديد يا 
افزايش مبلغ اسمي هر سهم افزايش دهد و از آنجايي 
كه روش اول در ميان شركت هاي بورسي رايج نيست، 
اين شركت ها س��عي مي كنند تا مبلغ مورد نياز براي 
تغيير در سرمايه خود را در قالب افزايش تعداد سهام و 

پذيره نويسي  آن  انجام دهند.
سهامي كه از طريق اين روش انجام مي شود، نيازمند 
انتشار »حق تقدم« است كه ارزش آن بطور تئوريك 
اختالفي 100 توماني با قيمت هر سهم شركت در بازار 
دارد. با اين حال از آنجايي كه حق تقدم منتش��ر شده 
شركت هاي پذيرفته ش��ده در بازار سهام، در بورس 
يا فرابورس مورد معامله ق��رار مي گيرند، قيمت حق 
تقدم هر سهم مي تواند اختالف قابل توجهي با سهام 
شركت داش��ته باشد.  همين امر يعني معامله پذيري 
حق تقدم مانند سهام سبب شده تا اوراق ياد شده در 
مواقعي بس��يار مورد توجه معامله گران و سهامداران 
قرار گيرند و نوسان قيمت آنها كه بيشتر از دامنه نوسان 
عادي است، سبب ش��ود كه بعضا حق تقدم ها بسيار 

ارزان يا بسيار گران قيمت تر از ارزش سهام شركت ها 
ش��وند.  حق تقدم ها همچنين نماگر بسيار خوبي از 
ذهنيت سهامداران خرد ش��ركت هستند، در زماني 
كه سهامداران به افزايش سرمايه و طرح توجيهي آن 
خوشبيني نباشند، تمايل بيشتري به فروش حق خود 
نشان مي دهند و سعي مي كنند تا با واگذار كردن اين 
حق به ديگري از درگير كردن باقي س��رمايه خود در 
شركت ناشر بكاهند. در چنين شرايطي ساير فعاالن 
بازار نيز رغبت چنداني به ابتياع حق تقدم منتشر شده 
نخواهند داشت و اگر معامله اي نيز روي آن انجام دهند، 
صرفا به منظور كسب س��ود كوتاه مدتي و اصطالحًا 

سفته بازانه خواهد بود.
آن روي ديگر سكه اما جذابيت شركت و آينده مناسب 
آن را نشان مي دهد. در ش��رايطي كه سرمايه گذاران 
آينده مناس��بي را براي فعاليت ناشر متصور باشند، 
اس��تقبالي در خور از حق تقدم منتش��ر شده نشان 
مي دهد كه ممكن اس��ت حتي موجب رشد فراتر از 
ارزش قيمت آن نيز بش��ود. با اين ح��ال آنچه كه در 
بررس��ي معامالت و سرنوشت حق تقدم ها از اهميت 
بسياري برخوردار است، شرايط كالن حاكم بر اقتصاد 
اس��ت كه تاثير بس��زايي بر جريان رواني موثر بر حق 
تقدم ها خواهد داشت. اما اگرها بر سر نگاه بازار به حق 
تقدم ها و استقبالي كه از نمادهاي داراي سقف نوسان 
10 درصد در بازار ش��ده است سبب شد تا به بررسي 
شباهت اين دو نوع اوراق بهادار بپردازيم و تاثير تشابه 

ياد شده را در معامالت اين نوع دارايي بررسي كنيم.
در همين رابطه روزنامه تعادل به گفت وگو با ميثم مقدم 
كارشناس بازار سهام، پرداخت و نظر وي را در خصوص 
نحوه معامالت »حق تقدم« در دوره رونق نمادها از سال 

گذشته تاكنون جويا شد.
 مق��دم در خصوص توجه احتمالي به »حق تقدم«ها 
در دوره يك ساله اخير گفت: تا كنون گزارشي دقيق از 
نحوه انجام معامالت حق تقدم در يك سال اخير نشده 
است، با اين حال با نگاهي به كليت معامالت مي توان 
گفت كه ورود به حق تقدم ها در دوره ياد ش��ده تغيير 

چنداني نسبت به سنوات قبل نداشته است.
وي ادام��ه داد: دلي��ل اين امر را مي ت��وان در رويكرد 
فعاالن خرد بازار به افزايش س��رمايه هايي كه از محل 

آورده نقدي اعمال شده اند جست وجو كرد. از آنجايي 
كه هم در دوره تابس��تان 97 و هم در ماه هاي ابتدايي 
س��ال جاري رونق ب��ازار س��هام و ورود نقدينگي به 
نمادها، منجر به افزايش يك باره و تند و تيز قيمت ها 
شده اس��ت، نمي توان توقع داشت كه كليت بازار و به 
خصوص سهامداران خرد كه به دنبال حداكثر كردن 
سود خود بوده اند با ديدي مثبت به حق تقدم ها نگاه 
كنند. مسبب اين رخداد كند بودن جريان تبديل حق 

تقدم به سهام است.
اين كارشناس بازار س��هام افزود: با نگاهي به شرايط 
كلي اين اوراق مي توان استنباط كرد سرمايه گذاران 
كه در دو دوره مورد اشاره تغيير رويكرد خاصي نسبت 
به حق تقدم ها نداشته اند. چراكه با وجود بزرگ بودن 

دامنه نوس��ان حق تقدم، منطقي نبوده در شرايطي 
كه قيمت س��هام هر روز تا سقف مجاز قيمت افزايش 
مي يابد، فعاالن بازار خود را در جريان وقت گير تبديل 
حق تقدم به س��هام درگي��ر كنند. در واق��ع نه تنها 
حق تقدم ه��ا بلكه نمادهاي بزرگ ب��ازار كه نيازمند 
حجم عظيمي از سرمايه هستند، قرباني كوتاه مدتي 
ش��دن ديد بازار نسبت به نمادها ش��ده اند و با وجود 
داشتن ارزش بنيادي مناسب، با افزايش قيمت روبرو 
نمي شوند. مقدم خاطرنشان كرد كه حتي در صورت 
افزاي��ش ارزش معامالت حق تقدم ها نمي توان گفت 
كه سهامداران تازه وارد به اين نمادها وارد شده اند. در 
شرايطي كه نمادهاي بازار پايه با رشد قابل توجه قيمت 
همراه هستند طبيعي است كه افزاد كمتر آشنا با ساز 

و كار معامالت در بدو ورود، جذب نمادهاي اينچنيني 
شوند. بنابراين مي توان اين طور نتيجه گرفت كه پول 
اين قبيل معامله گران االن در بازار پايه وارد شده، اما 
بازار چوب دامنه نوس��ان را مي خورد و ريسك ها را در 
نظر نمي گيرد. بنابراين تداوم اين روند در ماه هاي آتي 
به ضرر بازار سهام تمام خواهد شد، چرا كه تغيير جهت 
اين نمادها مي تواند بسياري از فعاالن بازار را به شدت 

متضرر كند. 
با توجه به آنچه كه گفته شد مي توان اين طور برداشت 
كرد كه چنين ش��رايطي نه تنها جريان معامالت را از 
حالت منطقي منحرف مي كند، بلكه وظيفه ذاتي بازار 
سرمايه كه تسهيل تامين مالي شركت ها بدون تحميل 

هزينه مالي است را نيز با مخاطره مواجه مي كند.
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حسيني مقدم عضو شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار شد

ب��ا تصوي��ب هي��ات وزي��ران، س��يدروح اهلل 
حسيني مقدم به عنوان خبره مالي، عضو شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار، تعيين شد. به گزارش 
 س��نا با تصويب هي��ات وزيران در جلس��ه روز 
1۶ مرداد 1۳9۸، سيد روح اله حسيني مقدم به 
عنوان عضو ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار، 
موضوع بند )۸( ماده )۳( قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران جايگزين قاسم محسني 
شد. خاطرنشان مي ش��ود: به موجب قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران، س��ه نفر 
خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت 
تشكل هاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد 
وزير اموراقتص��ادي و داراي��ي و تصويب هيات 
وزيران براي پنج س��ال به عضويت شوراي عالي 

بورس و اوراق بهادار انتخاب مي شوند.

 ورود »تابلوي برتر« 
به زودي در بورس تهران 

به گفته علي صحراي��ي، مقررات »تابلوي برتر« 
در هيات مدي��ره ب��ورس تهران نهايي ش��ده و 
تصميم گيري نهايي با هيات مديره سازمان است.

مديرعامل ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران به 
وجود بيش از ۵0 درصد درخواست پذيرش در اين 
شركت اشاره كرد و به پايگاه خبري بازار سرمايه 
)سنا(، گفت: به لحاظ حساسيتي كه براي اعتماد 
مردم در بازار سرمايه قايل هستيم، شركت هايي 
را وارد بورس مي كنيم كه شفافيت كاملي داشته 
باشند و به سودآوري شان اطمينان داشته باشيم.

صحرايي اضافه كرد: شركتي بايد وارد بازار سرمايه 
شود كه در نگاه كالن و بلندمدت هم سودآوري 
تضمين شده اي داشته و دوره هاي ركود و رونق 

اقتصادي تاثير زيادي بر آن نداشته باشد.
وي در خصوص ش��رايط كنوني اين ش��ركت ها 
توضيح داد: اين ۵0 شركت شرايط متفاوتي دارند؛ 
برخي از آنها آماده درج و حتي برخي در مرحله 
قيمت گذاري و عرضه هستند. برنامه سال جاري 
بر وجود عرضه اوليه بطور ماهانه و البته با توجه به 
ش��رايط بازار بوده است؛ به اين معني كه تا پايان 
سال و به فرض مس��اعد بودن شرايط 1۲ عرضه 

اوليه در بورس تهران خواهيم داشت.
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران، سايز 
و كيفيت عرضه ها را نسبت به تعداد آنها مهم تر 
دانست و گفت: در اين مدت با عرضه هاي بزرگي 
چون پتروش��يمي نوري مواجه بوديم كه حدود 

هزار ميليارد تومان ارزش داشت. 
وي در خصوص وضعي��ت »تابلوي برتر« اظهار 
كرد: مقررات اين تابلو در هيات مديره بورس تهران 
نهايي ش��ده و در حال بررسي در سازمان بورس 
است. در اين خصوص جلسات مشتركي هم براي 
اطالع از جزييات اين تابلو با شركت بورس تهران 
برگزار شده و تصميم گيري نهايي با هيات مديره 
سازمان اس��ت.  صحرايي اضافه كرد: ابزار تبعي 
نخست كاركرد اطمينان بخشي يا بيمه اي داشت 
كه در س��ال 9۸ با تغييراتي به عنوان ابزار تامين 
مالي مورد استفاده قرار گرفت؛ در اين مرحله با 
تجربه اي كه از اين ابزار وجود داشت، سازمان به 
بازنگري مقررات آن پرداخت و آن را به عنوان يك 

ابزار پيشرفته تامين مالي تلقي كرد.
وي تاكيد كرد: يك��ي از مهم ترين مزاياي اوراق 
تبعي امكان تامين مالي توسط آن است. دارايي 
مورد پشتوانه در اين ابزار، اوراق پذيرفته شده در 
بازار سرمايه )سهام( است؛ بر اين اساس، سرعت 
انجام آن باال بوده و مس��تلزم صرف زمان زيادي 
نيست. مديرعامل شركت بورس، قابل قبول تلقي 
نشدن هزينه هاي تامين مالي در حوزه مالياتي 
براي ناشر را نكته تاريك در رابطه با استفاده از اين 
ابزار عنوان كرد و افزود: در اين راستا شركت بورس 
اوراق بهادار تهران به دنب��ال برطرف كردن اين 
مشكل است تا با راهنمايي سازمان بورس و وزارت 
اقتصاد، اين هزينه ها بتواند براي ناشران قابل قبول 
و مورد استفاده باشد. صحرايي ادامه داد: در تامين 
مالي توس��ط بانك هزينه ها براي ناش��ران قابل 
قبول است، اما در بورس اين اتفاق نمي افتد و اين 
موضوع بر قيمت تمام شده تامين مالي تاثير دارد؛ 
رفع اين مساله نيز نيازمند ابزار سياست مالي است. 
به اين معني كه امور مالياتي بايد استدالل هاي 

موجود در اين خصوص را بپذيرد.
وي در خصوص ميزان عمق بخش��ي ابزارهاي 
موجود در بازار سرمايه عنوان كرد: به غير از بازار 
بدهي، تامين مالي عمدتا از طريق اوراق اختيار 
فروش تبعي انجام مي شود. اوراق اختيار خريد 
و نيز فروش تبعي نگراني هر يك از س��مت هاي 
معامله يعني سرمايه گذار و ناشر را برطرف كرده 
اس��ت. مديرعامل ش��ركت بورس در خصوص 
فروش تعهدي تصريح كرد: سرمايه گذاراني كه 
نگاه بلندمدت در بازار دارند، مي توانند با استفاده 
از فروش تعهدي، از تغييرات كاهشي بازار هم به 
نفع خودشان اس��تفاده كنند و در واقع به شكل 

دو طرفه از بازار منتفع شوند.
 صحرايي بيان ك��رد: در ابتداي ورود ابزار جديد 
به بازار نياز به آموزش، فرهنگسازي و در صورت 
نياز بازنگري مقررات داريم تا زيرساخت مورد نياز 
براي اجرايي ش��دن آن فراهم شود. مديرعامل 
ش��ركت بورس اوراق بهادار اظهار كرد: اين ابزار 
)اوراق تبعي(، آخرين ابزاري است كه در صورت 
ورود، ابزارهاي كالسيك بازار ما را تكميل مي كند؛ 
اكنون نيز مقررات آن كامال نهايي شده است و تنها 
اگر زيرساخت و كانكشن هايي كه بين كارگزاران و 
خريداران وجود دارد نهايي شود، آماده راه اندازي 

خواهد بود.

گروه بورس|
روز گذشته ش��اخص كل بورس تهران، هزار و ٢٢١ 
واحد رشد داش��ت كه در نهايت اين شاخص به رقم 

٢٥٧ هزار و ٩٧ واحد رسيد.
براساس معامالت روز گذشته، بيش از چهار ميليارد و 
٢٩١ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
١٠ هزار و ٩٨٦ ميليارد ريال در ٣٢٦ هزار نوبت داد 
و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ٧٢٢ 
واحد افزايش به ٦٧ هزار و ١٦٥ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با ٤٨٤ واحد رش��د به ٤٥ هزار و ١٦ واحد 
رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز با هزار و ٤٨٥ واحد 
افزايش به رقم ٢٩١ هزار و ٣٨٢ واحد رسيد، شاخص 
بازار اول ٨١٧ واحد و شاخص بازار دوم ۲ هزار و ٧٩٢ 

واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، شركت ارتباطات 
س��يار ايران )همراه( با ٢٨٣ واح��د، مخابرات ايران 

)اخابر( با ٢٤١ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( 
با ١٢٧ واحد، خدم��ات انفورماتيك )رانفور( با ١٢٦ 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( 
با ١٢٤ واحد و پتروشيمي پارس )پارس( با ١٠٥ واحد 

بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل داشتند.
صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با ١٩٤ واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با ١٠٠ واحد، گروه 
مپنا )سهامي عام( )رمپنا( با ٩٩ واحد و پااليش نفت 
تهران )شتران( با ٧١ واحد از جمله گروه هايي بودند 

كه افت شاخص بورس را رقم زدند.
در بين نمادهاي معامله شده در روز قبل، نماد بانك 
تجارت، س��ايپا، گروه مپنا )سهامي عام(، نوسازي و 
ساختمان تهران، پارس خودرو، داده گستر عصر نوين 
)هاي وب( و فوالد مباركه اصفهان در گروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. گروه شيميايي در معامالت 
ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 

اين گروه ١٢٠ ميليون و ١٧ هزار برگه سهم به ارزش 
يك ميليارد و ٢٥ ميليون ريال داد و ستد شد.

    رشد 29 واحدي آيفكس
شاخص فرابورس نيز نزديك به ٢٩ واحد رشد داشت 

و روي كانال سه هزار و ٤٦٧ واحد ثابت ماند.
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ٩٤٦ ميليون برگه 
سهم به ارزش بيش از ١١ هزار و ٥٤٤ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. در بين تمامي نمادها، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، ذوب آهن اصفهان )ذوب(، نيروگاه 
زاگرس كوث��ر )بزاگرس(، نفت ايرانول )ش��رانول(، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و نفت پاس��ارگاد 
)شپاس( بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص اين 
بازار داشتند. پتروشيمي مارون )مارون(، سنگ آهن 
گهرزمين )كگهر( و توس��عه و عمران استان كرمان 

)كرمان( هم مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

روز  آرام رشد شاخص 
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

عليرض��ا توكلي كاش��ي، از انتش��ار فراخ��وان كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري ايران در خصوص پيش نويس 
دستورالعمل جامع تأس��يس و فعاليت صندوق هاي 
سرمايه گذاري خبر داد و اهداف سازمان بورس از تدوين 
اين پيش نويس را برشمرد. معاون توسعه كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( 
گفت: س��ازمان بورس در دستورالعمل يكسان سازي 
مقررات و كاهش حجم اساسنامه و اميدنامه صندوق ها، 
انتقال بخش هاي مش��ترك آنها به متن دستورالعمل 
پيشنهادي را مدنظر داشته است. وي ادامه داد: امكان 
اصالح مقررات براي كليه صندوق ه��ا در آينده بدون 
نياز به برگزاري مجامع توس��ط هر يك از صندوق ها و 
تطبيق مقررات صندوق ها با ش��رايط روز بازار سهام و 
ساير اوراق بهادار يكي ديگر از اهداف سازمان در تدوين 
اين پيش نويس است. توكلي ايجاد انعطاف در مديريت 
صندوق و امكان تاسيس صندوق هاي خاص با اهداف 

خاص به منظور برآورده كردن س��اليق و ذائقه  متنوع 
سرمايه گذاران را يكي ديگر از اهداف اين پيش نويس 
دانس��ت و اظهار امي��دواري كرد تا اي��ن پيش نويش 
ش��رايط جديدي براي حضور و تاسيس صندوق هاي 
سرمايه گذاري بازار سرمايه به وجود آورد. وي تصريح 
كرد: متن كامل درخواس��ت رس��مي كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران از اعضاي خود به صورت نامه رسمي 
و از طريق اتوماسيون سازمان بورس و اوراق بهادار براي 
كليه صندوق هاي عضو اين كانون ارس��ال شده است. 
معاون توسعه كانون با توجه به تاثيرگذاري اين صندوق ها 
در بازار س��رمايه از كليه صندوق هاي عضو درخواست 
كرد: از آنجا كه تدوين اين دس��تورالعمل حساسيت و 
دقت ويژه اي را مي طلبد، نظرات كارشناسي اصالحي 
يا تكميلي خود را از طريق فرم نظرسنجي كه در سايت 
كانون قرار گرفته يا با ارس��ال نامه از طريق اتوماسيون 

سازمان بورس به معاونت توسعه كانون ارسال كنند.

يكسان سازي مقررات صندوق هاي سرمايه گذاري 
معاون توسعه كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران خبر داد

ذات معامالت نفت خام در بورس انرژي به معني تجميع 
بسياري از فعاليت ها و عملكردها در بخش هاي مختلف 
است كه هر كدام به تنهايي در شرايط پيچيده فعلي به 

يك پروژه سنگين بدل شده است.
به گزارش س��مات، در فاز معامالت، اغلب بورس انرژي 
به عنوان مركز اصلي داد و ستد مورد توجه قرار گرفته است 
و اطالع رساني از رخدادها از اين منبع صورت مي پذيرد.

اما در كنار آن فرآيندهاي تسويه وجوه در بخش ديگري 
از بازار سرمايه يا همان شركت سپرده گذاري مركزي به 
انجام مي رسد كه بعضًا از نگاه برخي از فعاالن بازار پنهان 
است. به همين دليل و با توجه به اهميت اين ساز و كار در 
گفت وگويي با مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
به بخشي از ويژگي هاي اين معامالت مي پردازيم. البته 
معامالت نفت خام بهانه اي ش��د براي بررسي دقيق تر 
برخ��ي از رخدادهاي اخير در چارچوب تس��ويه وجوه 
حاصل از معام��الت در بازارهاي كاالي��ي. از هم اكنون 
گويا روزشماري براي انتقال تسويه وجوه بورس كاال به 
سمات آغاز شده و همچنين شاهد آغاز به كار سامانه هاي 
جديدي در بستر شركت سپرده گذاري مركزي هستيم 
كه تجميع اين موارد در نهايت به افزايش ضريب اعتماد 
به بازار سرمايه باز مي گردد. گويي مديريت ريسك را بايد 
كليد اعتماد به بازار به شمار آورد. حسين فهيمي گفت: 
سمات تنها شركت سپرده گذاري مركزي در كشور است 
كه تسويه معامالت كااليي در آن يا انجام مي گيرد يا در 
دست انجام است. تسويه وجوه معامالت نفت خام نيز در 

همين چارچوب كلي صورت مي پذيرد.
مديرعامل س��پرده گذاري مركزي در پاسخ به پرسشي 
در مورد اجرايي شدن مفاد اطالعيه هاي عرضه كاالهاي 
عرضه شده در بورس هاي كااليي عنوان كرد: چارچوب 
اطالعيه عرضه توسط خود عرضه كننده ترسيم مي شود 
و سمات و بدنه اجرايي بازار سرمايه نيز فرآيندهاي اجرايي 
آن را به عهده دارد. به عنوان مثال در چارچوب اطالعيه 

عرضه امكان پرداخت پيش پرداخت به صورت ارزي و 
ريالي وجود دارد و حت��ي با فرض مفاد اطالعيه عرضه، 
امكان تسويه وجوه بر اساس همان ارزهاي ذكر شده نيز 
فراهم است. عالقه منداني كه به خريد متمايل هستند 
اين فرآيند را طي كرده يا طي مي كنند. وي در مورد ساير 
فرآورده ها و سخت گيري هاي موجود در مسير معامالت 
نفت خام عنوان كرد: ميعانات گازي يا ساير فرآورده ها به 
جز نفت خام از شرايط عرضه و معامله مرسوم بر خوردار 
هستند و تابع شرايط مندرج در چارچوب اطالعيه عرضه 

خودشان هستند.

     شفافيت، بزرگ ترين مزيت بازار سرمايه
پتانسيل هاي توليد و صادرات فرآورده ها يا ساير كاالها 
و حامل هاي انرژي اين ام��كان را به وجود مي آورد كه 
حجم معامالت با محوريت صادراتي رشدي ۵ برابري 
داش��ته باش��د كه نمونه آن درظرفيت توليد ميعانات 
گازي ي��ا اس��تخراج نفت خام در مقايس��ه ب��ا ميزان 
عرضه در بازار س��رمايه قابل مقايسه است. فهيمي در 
پاسخ به پرسشي در مورد توانمندي اين بازار از لحاظ 
پتانسيل توسعه حجم معامالت عنوان كرد: با توجه به 
ظرفيت هاي موجود در بخش توليد حامل هاي انرژي 
يا ساير محموله هاي كااليي اين احتمال وجود دارد كه 
در آينده )غالبًا در فاز صادرات( ارزش و حجم معامالت 
رشد جدي داشته باشد. جذابيت هاي بازار سرمايه هم 
در كش��ور ما و هم در ساير نقاط جهان بخش مهمي از 
معامالت را به اين س��و سوق خواهد داد زيرا ويژگي ها، 
منافع و مزاياي بس��ياري دارد كه منافعي ذاتي را براي 
بازارهاي متشكل ايجاد خواهد كرد اگرچه بزرگ ترين 
مزيت آن را بايد در شفافيت جست وجو كنيم. اين منافع 
ناخودآگاه به گسترش حجم معامالت منجر مي شود . 
بنابراين توسعه اين بازارها شايد يك الزام اقتصادي باشد 
كه البته به خودي خود صورت خواهد گرفت. به عنوان 

مثال براي خروج بس��ياري از محصوالت از بورس هاي 
كااليي تالش هايي صورت گرفت ولي هيچگاه موفق 
نبود. توسعه بازارهاي متشكل گويا يك سرنوشت محتوم 
اقتصادي در كشور است. البته مدتي است كه با درك اين 
شرايط پيش رو، برنامه ريزي براي استقبال از اين اوضاع 
آغاز شده و حتي عملياتي شده است. به صراحت مي توان 
عنوان كرد كه هيچ محدوديتي در حوزه زيرساخت در 
چارچوب سمات براي توسعه بازار وجود ندارد. آمادگي 
كامل براي توسعه حجم عرضه و تقاضا وجود داشته و 
دارد و حت��ي در صورت چند برابر ش��دن حجم عرضه 
و تقاضا مثاًل در بازارهاي كااليي زيرس��اخت هاي الزم 
را تأمين خواهي��م كرد. موانع عملياتي براي چند برابر 
ش��دن بازار وجود ندارد چه از لحاظ سخت افزاز يا نرخ 
افزار و منابع انس��اني. فهيمي در خصوص فرآيندهاي 
تس��ويه وجوه در اين ش��ركت و دورنم��اي آن عنوان 
كرد: قانون پيش بيني كرده اس��ت كه عمليات تسويه 
وجوه در بورس هاي كااليي در سپرده گذاري مركزي 
صورت پذيرد. دليل آن نيز روشن است زيرا اگر معامله 
و اخ��ذ تضامين در يك فاز يا يك فرآيند صورت پذيرد 
نگراني هاي خاص و انتقادات جانبي با آن ايجاد خواهد 
شد گويي باز هم شرايط معامالت و ريسك هاي احتمالي 
آن در حاشيه بازار در يك بازار متشكل انجام مي پذيرد. 
براي پرهيز از اين انتقادات و ريسك هاي خاص آن اخذ 
تضامين در سمات صورت گرفته و در كنار آن، تسويه 
وجوه نيز در همين شركت يعني سپرده گذاري مركزي 
صورت خواهد گرفت. از ۳1 مردادماه س��ال جاري به 
تدريج تمامي فرآيندهاي تسويه وجوه در سمات صورت 
خواهد گرفت و اين روند بر اس��اس دستورالعمل هاي 
موجود به مرور انجام مي پذيرد. البته ذات تسويه وجوه 
در اين فرآيند يك استاندارد بين المللي است و توصيه بر 
اين است كه بورس ها )يعني مركز اصلي معامالت، تقابل 
عرضه و تقاضا و كشف نرخ( وارد فاز تسويه وجوه نشوند. 

به صورت دقيق تر بايد مديريت ريسك و پرداخت پيش 
پرداخت يا ضمانت هاي جانبي از ذات معامالت تفكيك 
شوند. تالش ما نيز بر اين است كه استانداردهاي جهاني 
را اعمال كنيم و البته آخرين تجربيات بين المللي را هم 
مدنظر قرار دهيم. البته تسويه وجوه به تنهايي تمامي 
ماجرا نيس��ت و فعاليت هاي ديگري نيز در دستور كار 
قرار دارد كه يكي از آنها پيگيري فرآيندهاي عملياتي 
بعد از اتمام معامله و حتي تحويل كاالست. هم اكنون 
در حال برنامه ريزي جدي و آماده كردن زيرساخت ها 
براي رصد كاالهاي معامله شده هستيم يعني كاال را تا 
مقصد و تحويل به خريدار اصلي دنبال خواهيم كرد. به 
صورت كلي در حال هماهنگي با ساير نهادها هستيم 
تا برخي آسيب هاي پيشين در برخي از معامالت ديگر 
تكرار نشود. بايد پذيرفت كه در گذشته بر اساس برخي 
واقعيت ها در نوسان نرخ آسيب هايي به بازار سرمايه وارد 
شده كه تكرار آن چندان جذاب نيست ولي در كنار ذات 
تسويه وجوه كه يك الزام قانوني است، در تالش هستيم 
كه با رهگيري معامالت تا انتها، آسيب هاي احتمالي در 

آينده را به حداقل خود كاهش دهيم.
وي در ادامه عنوان كرد: ذات تجميع تمامي فرآيندهاي 
تسويه وجوه در سمات در شرايطي اهميت پيدا مي كند 
كه هم اهرم هاي كنترل و مديريت ريسك در اين شركت 
فراهم و در دس��ترس اس��ت و هم مي توان در راستاي 
س��المت معامالت به افزايش اطمين��ان در بازار كمك 
بزرگي ك��رد. بايد به وضوح به يك نگران��ي در برخي از 
معامالت همچون معامالت س��لف اش��اره داشت و آن 

احتمال نكول در تحويل كاالست.

     نكول، خط قرمز در حوزه تسويه وجوه
قطعًا تس��ويه وجوه در س��پرده گذاري آن هم در تعامل 
و فعاليت با ش��ركت هاي بزرگ چهره متفاوتي خواهد 
داشت. خط قرمز ما در حوزه تسويه وجوه نكول است اما 
اين شرايط البته براي توسعه بازار در گام دوم به چابكي 
فعاليت ها نياز دارد. بايد به اين مطلب نيز اشاره كرد كه 
ترجيح مي دهيم چابكي را فداي مديريت ريسك كنيم. 
اما اگر اين چابكي در مسير تأمين خواسته هاي فعاالن 
بازار باشد قطعًا به آن سمت حركت خواهيم كرد. البته 

چابكي در چارچوب مديريت ريس��ك را در دستور كار 
خود ق��رار داده ايم. مديرعامل س��پرده گذاري مركزي 
به رخداده��اي جانبي و فعاليت هاي اجرايي اين بخش 
از بازار س��رمايه نيز اش��اره كرد و گفت: مدتي است كه 
به دنبال بهبود زيرساخت ها هستيم تا جايي كه مي توان 
گفت به چيزي ش��بيه به تحول زيرس��اخت ها بس��يار 
نزديك شده ايم. خدمات مكانيزه را جايگزين حضور افراد 
كرده ايم. در س��ال 97 براي اولين بار فرآيند EKYC يا 
همان ثبت نام الكترونيك را ارايه كرده ايم كه حتي مشابه 
آن در نظام بانكي هم س��ابقه نداشته است. پلتفرم ملي 
تسويه بورس هاي كااليي را طراحي، تدوين و عملياتي 
كرديم كه از ۲0 اس��فندماه سال گذشته با معامالت در 

بورس انرژي اجرايي شد.
در گذش��ته اين فرآيند دس��تي انج��ام مي گرفت ولي 
هم اكنون فول مكانيزه اس��ت. براي امسال به هر ميزان 
كه موفق شويم به بازارهاي كااليي هم اضافه خواهد شد. 
اين نكته يعني همه بخش ه��اي طراحي، برنامه ريزي، 
اجرا و راه اندازي آن در داخل كشور صورت گرفته است. 
از انعطاف كامل برخوردار اس��ت و براي اتصال با س��اير 
سامانه ها نيز مش��كلي وجود ندارد. مثاًل ارتباط برخط 
سمات با س��امانه راهداري در دستور كار قرار دارد كه با 
اجرايي ش��دن آن امكان رهگيري محموله ها تا مقصد 
ايجاد خواهد شد. البته اين موارد ظرف ۲ سال اخير اجرا 
شده است ولي واقعيت اجراي اين طرح ها از تالش هاي 
بسياري حكايت دارد كه براي اغلب افراد محسوس نبوده 
و نيست. از ۲0 اسفند س��ال گذشته از پلتفرم ملي اين 
شركت بهره برداري شد آن هم در شرايطي كه با كمترين 
هزينه و با كمترين قيمت ممكن هم اكنون عملياتي شده 

و نيازهاي ما را برآورده مي كند.
ش��ايد براي برخي قبال باور نباش��د ولي هزينه اجراي 
داخلي اين س��امانه چي��زي كمت��ر از 1 درصد قيمت 
پيشنهادي از سمت شركت هاي خارجي بوده است، شايد 
با احتساب تمامي هزينه ها اين رقم به كمتر از ۲ درصد 
قيمت پيشنهادي از ساير كشورها برسد. هم اكنون اين 
سامانه به همراه برند آن، كدهاي نرم افزاري و حمايت هاي 
فني در دسترس است و مي توان همين سامانه را در ساير 

كشورها نيز راه اندازي كرد.

نگاه بازار

مديريت ريسك؛ كليد اعتماد به بازار سرمايه
مديرعامل سپرده گذاري مركزي بيان كرد



تشكلها6گزارش

به خاطر مشكالت ارزي ساختار كارت بازرگاني را بر هم نزنيد

امكان استفاده از كارت يك بار مصرف وجود ندارد
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ومشكالترابگيردياخير؟

  كارت بازرگاني خارج از قوانين نداريم
در همين رابطه غالمحسين جميلي عضو هيات رييسه 
اتاق ايران با انتقاد از بحث هاي اخير مبني بر شكل گيري 
كارت هاي بازرگاني صوري ي��ا يك بار مصرف، تاكيد 
مي كند: شخصا معتقدم كارت بازرگاني صوري يا يك بار 

مصرف وجود ندارد.
به گفته جميلي، اساس��ا هيچ كارت بازرگاني خارج از 
قوانين و مقررات صادر نش��ده است و اصال اين امكان 
وجود ن��دارد كه بخواهد صادر ش��ود؛ چرا كه دو ركن 
اساس��ي و متولي در صدور كارت بازرگاني، يعني اتاق 
بازرگاني و س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در 
استان ها به واسطه حكم نظارتي كه دارند بر روند كامل 
صدور كارت ها اشراف داش��ته و در صورتي كه در اين 
فرآيند مغايرتي با قوانين و مقررات احساس شود، با آن 

برخورد خواهد شد.

  دلي�ل ب�روز سوءاس�تفاده از كارت ه�اي 
بازرگاني چيست؟

جميلي در پاس��خ به اين س��وال تاكي��د مي كند كه 
ريشه اين س��ودجويي ها را نبايد در قوانين و مقرراتي 
كه از س��وي متوليان كارت بازرگاني اعمال مي شود، 
جس��ت وجو كرد. بلكه مش��كالت حاكم ب��ر فضاي 
اقتصادي، فرصت س��ودجويي را براي عده اي خاص 
فراهم كرده است؛ بنابراين عمده مشكالت اين حوزه 
ناشي از فرصت هاي اقتصادي معيوبي است كه در فضاي 

اقتصادي شكل گرفته است.
ريي��س اتاق زنج��ان خاطرنش��ان كرد: اگ��ر فضاي 
كس��ب  وكار حاكم بر بازارهاي داخلي و بين المللي و 
فرآيند صادرات و واردات از ش��فافيت و بهره وري باال 
برخوردار باشند، ديگر شاهد بروز اين اتفاقات نخواهيم 
بود. عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به نقش اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در فرآيند 

صدور كارت هاي بازرگاني، افزود: اتاق ايران در چندين 
مرحله پيش��نهادهاي مختلفي را براي بهبود شرايط 
فعلي مطرح كرده است؛ پيشنهادها هم مشخص است 
اما متاسفانه اين طور جا افتاده است كه ضعف نظارتي را 

به خأل قوانين و مقررات نسبت مي دهند.
به اعتقاد رييس اتاق زنج��ان، »رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني« كه سوابق فعاالن اقتصادي را معيار صدور 
كارت بازرگاني ق��رار مي دهد، نقش حائز اهميتي در 
كاهش تخلفات مرتبط با كارت بازرگاني خواهد داشت.

جميلي در ادام��ه صحبت هاي خود ب��ا انتقاد از عدم 
دسترس��ي پارلمان بخش خصوصي ب��ه نظام آماري 
كش��ور، تصريح كرد: ب��ا وجود اهمي��ت و پيچيدگي 
وظايف بين نهادهاي دولتي و خصوصي، دسترسي به 
داده هاي آماري سازمان هاي مختلف از جمله سازمان 
امور ماليات، گمرك و سازمان توسعه تجارت براي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران وجود ندارد. 
در صورتي كه اگر امكان دسترسي به اين آمار و اطالعات 
به صورت برخط براي همه نهادهايي كه وظايف آنها در 
يك راستا قرار دارد، وجود داشته باشد، نظارت و كنترل 
بر رفتار فعاالن اقتصادي نيز به شكل مطلوبي صورت 

خواهد گرفت.

  نم�ي ت�وان انتظ�اري خ�ارج از ماهي�ت
از كارت ها داشت

از س��وي ديگر يك بحث اساسي درباره ماهيت كارت 
بازرگاني اس��ت. بعضي معتقد هس��تند بس��ياري از 
كاركردهايي كه از كارت بازرگاني انتظار مي رود اصوال 
وظيفه اين كارت نيس��ت. كارت بازرگاني يك مجوز 
براي تجارت است نه ابزاري براي وصول ماليات و بيمه 
شركت ها. در همين رابطه كيوان كاشفي، عضو هيات 
رييسه اتاق ايران مي گويد كارت بازرگاني به عنوان يك 
مجوز براي واردات و صادرات استفاده مي شود و غير از 
اين مصرف ديگري بر آن متصور نيست؛ كارت بازرگاني 
به معناي عضويت فرد در اتاق هاي بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزي هم نيست. 
كارت بازرگاني مجوز صادرات و واردات است كه بطور 
مشترك توس��ط اتاق هاي بازرگاني و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صادر مي ش��ود؛ آنها قبل از صدور در 
سامانه اي شرايط فرد را بررسي مي كنند و بعد كارت 

را صادر مي كنند.
به گفته وي دولت در اين حوزه آيين نامه اي را تدوين 
كرده اس��ت كه بر اس��اس اين آيين نامه كارت صادر 
مي ش��ود. اتاق ه��ا و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

نمي توانند خارج از اين آيين نامه عمل كنند. موضوع 
اين است كه ما نمي توانيم براي سخت تر شدن شرايط 
صدور كارت يا حتي براي تسهيل آن كاري كنيم. هر 
اقدامي كه با توجه به ش��رايط كش��ور نياز به انجام آن 
است، بايد در آيين نامه ها و مقررات ذكر شود يا اينكه 
مقررات در اين راستا اصالح شود. تابه حال چندين بار 
اصالح آيين نامه صدور كارت  در جهت بهبود وضعيت، 
از جمله در حوزه تعيين سقف هاي پلكاني براي واردات 
و ص��ادرات و رتبه بندي كه االن ه��م بحث آن مطرح 
است، انجام ش��ده است. كاشفي در پاسخ به اين سوال 
كه مشكل كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف چرا در 
اين س��ال ها حل نشد پاسخ داد تا قبل از شروع بحران 
ارزي كه در س��ال 1396 شروع شد، عمده مشكالتي 
ك��ه در زمينه كارت بازرگاني وجود داش��ت در بخش 
واردات بود. به اين صورت كه ممكن بود واردكننده اي 
كاالي خود را ترخيص كرده و ماليات نپرداخته باشد. 
بعد از آن هم كه سازمان مالياتي براي دريافت ماليات 
اقدام كرده، ممكن است به فرد واردكننده دسترسي 
نداشته باش��د يا اعتبار كارت او تمام شده باشد يا مثال 
كارت خود را به فرد ديگري داده باشد. اما اين مشكل 
بعداً برطرف شد؛ به اين صورت كه براساس بخشنامه 

گمرك، دارندگان كارت هاي بازرگاني بايد در بدو ورود، 
ماليات علي الحساب واردات قطعي كاال را به ميزان 4 
درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي پرداخت 
مي كردن��د؛ درنتيج��ه بدهي ماليات��ي واردكننده ها 
علي القاعده منتفي مي شد مگر به صورت استثنا كه به 
دليل عدم نظارت كافي گمرك و ثبت سفارش به وجود 
مي آمد. بعد از اين بخشنامه، حجم شكايت ها در حوزه 
واردات و فرار مالياتي كمتر ش��د. هم��ان زمان هم در 
قانون سازمان امور مالياتي به  صراحت قيدشده بود كه 
اگر كسي كارت بازرگاني خود را در اختيار ديگري قرار 
دهد، ارتباط تضامني پيدا مي كند. يعني هر دو طرف 
صاحب كارت و واردكننده موظف مي ش��وند حقوق 
دولت را پرداخت كنند. در واقع به راحتي امكان وصول 
مطالبات وجود داش��ت و امكاني براي سوءاستفاده از 

كارت بازرگاني به حداقل رسيده بود.

  مشكلي به نام ارز
رييس اتاق كرمانش��اه در ادامه تأكيد كرد در شرايط 
جديد و با توجه به نوسان شديد نرخ ارز و تعهدسپاري و 
الزام به بازگشت ارز، اين بار در حوزه صادرات تخلف هايي 
صورت گرفته است.  يك عده براي اينكه نمي خواستند 
ارز را برگردانند با كارت ديگري صادرات انجام دادند. 
اين دردسر جديد، يعني همين كارت هاي اجاره اي يا 
صوري و يك بارمصرف كه فردي از كارت فرد ديگري 
يك بار براي صادرات استفاده مي كند، در يك سال اخير 

اتفاق افتاده است. 
به گفته كاشفي اين مشكالت به دليل سياست هاي 
ارزي كش��ور اس��ت؛ كارت هاي بازرگاني معلول بود 
نه علت. وقتي اجباري مي ش��ود كه ف��رد ارز خود را 
به س��امانه نيما برگرداند و فاصله قيمت واقعي ارز با 
قيمت س��امانه اي 30 تا 40 درصد است و 15 درصد 
هم هزينه برگشت ارز مي شود، صادركننده 40 درصد 
هزينه متحمل مي ش��ود. اينجاس��ت كه اصلي ترين 
عامل براي انحراف به وجود مي آيد. همان زمان اتاق 
ايران با انتشار بيانيه هاي متعدد تبعات اين تصميم ها 
و مشكالت احتمالي را متذكر شد. بعداً اين تذكرها در 
جلسات متعدد داده شد ولي كمتر كسي گوش داد. 
امروز كه ثباتي نسبي در اقتصاد به وجود آمده و قيمت 
ارز در سامانه نيمايي و بازار آزاد تقريبًا يكي شده، بايد 
اميدوار باش��يم كه اگر همين روال ادامه يابد مشكل 
حوزه كارت بازرگاني و صادرات هم حل وفصل شود. 
ما بايد علت ها را برطرف كنيم نه معلول ها را. ما بارها 
كارت بازرگاني را به گواهي نامه راهنمايي و رانندگي 
تشبيه كرده ايم؛ نمي توان به خاطر تخلف يا تصادف 
جاده اي يك نفر، كل گواهينامه ها را لغو كرد. اين در 

هيچ جايي پذيرفته نيست.

محمدرضا كرباسي در ديدار با معاون اتاق بازرگاني تركمنستان:
افزايش حجم روابط تجاري ايران و تركمنستان تا 3 ميليارد دالر امكان پذير است

معاون امور بين المل��ل اتاق ايران در دي��دار با معاون اتاق 
بازرگاني تركمنس��تان، با اش��اره به برگزاري نمايش��گاه 
فناوري هاي نوين در اين كش��ور، گفت: بخش خصوصي 
دو كشور عالقه مند به استفاده از فرصت هاي موجود براي 
توسعه روابط هستند و برگزاري اين نمايشگاه يك شروع 
بزرگ براي اين كار است. محمدرضا كرباسي در اين ديدار 
كه در حاش��يه نخستين نشس��ت اقتصادي درياي خزر 
در تركمنس��تان برگزار شد گفت: خاصيت فعاالن بخش 
خصوصي اين است كه در همكاري با همتايان خود در ديگر 
كشورها، اشكاالت يكديگر را به خوبي متوجه مي شوند و براي 
رفع اين اشكاالت، عملگرايانه رفتار مي كنند. او با بيان اينكه 
فعاالن بخش خصوصي همواره به دنبال طراحي مسيرهاي 
برد-برد براي همكاري هاي اقتصادي هستند، تصريح كرد: 
ايران و تركمنستان همواره روابط گرم و صميمي داشته اند 
و در سال 2014 نيز روابط تجاري 2 ميليارد دالري را تجربه 
كرده اند، اما از اين سال به بعد حجم تجارت دو كشور رو به 
كاهش گذاشته است. اين در حالي است كه ظرفيت هاي 

اقتصادي خوبي ميان دو كشور وجود دارد.
كرباس��ي ادامه داد: امروز شاهديم كه حجم روابط ايران و 

تركمنس��تان به حدود 250 ميليون دالر رسيده كه اصاًل 
شايسته دو كشور نيست. از اين  رو پيشنهاد مي كنم اتاق هاي 
بازرگاني دو كش��ور وارد صحنه ش��وند و با بهره برداري از 
فرصت هاي موجود، زمينه را براي بهبود روابط تجاري فراهم 
كنند. معاون امور بين الملل اتاق ايران با اش��اره به الزامات 
افزايش حجم تجارت دوجانبه ميان ايران و تركمنستان، 
گفت: افزايش دوباره حجم مبادالت نيازمند بسترسازي 
است و يكي از اولويت ها اين است كه اتاق ها پيگير تسهيل 
رفت وآمد تجار بخش خصوصي دو كش��ور باش��ند. ايران 
و برخي كش��ورهاي همسايه با تس��هيل موضوع رواديد 
دستاوردهاي خوبي در حوزه تجارت داشته اند و اين همكاري 

با تركمنستان نيز قابل تحقق است.
او با اش��اره به اينكه فعاًل ايران با كشورهاي هم مرز ازجمله 
تركيه 10 ميلي��ارد دالر، با عراق بيش از 15 ميليارد دالر و 
با افغانستان 4 ميليارد دالر روابط تجاري دارد، اظهار كرد: 
ما با تركمنستان نيز هم مرز هستيم و معتقديم با استفاده 
از ظرفيت هاي دو كش��ور مي توان دوره جديدي در روابط 
اقتصادي دوجانبه آغاز كرد و باور داريم كه مي توان روابط 
تج��اري را به 3 ميليارد دالر افزاي��ش داد. از ديگر مواردي 

كه ازنظر معاون امور بين المل��ل اتاق ايران بايد در روابط با 
تركمنس��تان مدنظر قرار گيرد، تسهيل تردد كاميون ها 
براي حمل بار ميان دو كشور و همچنين ترانزيت كاالست و 
اتاق هاي بازرگاني بايد براي متقاعد كردن دولت ها و حذف 
موانع اين حوزه تالش كنند. كرباس��يان همچنين بحث 
تسهيل مراودات تجار دو كشور را از جمله مسائلي دانست 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. او افزود: يكي از بهترين روش ها 
براي افزايش حجم تجارت دو كشور، ايجاد مكانيسم تهاتر 
كاالست كه مي تواند به افزايش مبادالت اقتصادي منجر 
ش��ود و درعين حال به تعادل تجاري ميان دو كش��ور نيز 

كمك مي كند.
او ادامه داد: موضوع س��رمايه گذاري مشترك براي توليد 
كااله��اي موردنياز دو كش��ور و تأمين نيازه��اي ايران و 
تركمنس��تان از اين محل نيز از زمينه هاي مستعد براي 
هم��كاري دوجانبه اس��ت، ضمن اينكه س��رمايه گذاري 
مشترك نشان از عزم و عالقه مندي 2 كشور براي توسعه 
همكاري ها دارد. به گفته كرباسي، شركت ها و تشكل هاي 
عضو اتاق ايران اين آمادگي را دارند كه در سرمايه گذاري و 

توليد مشترك با همتايان تركمنستاني همكاري كنند.

او همچنين با اشاره به سابقه پروازهاي مستقيم ميان ايران و 
تركمنستان گفت: مي توانيم دوباره خطوط پرواز مستقيم را 
ايجاد كنيم تا تجار دو كشور بدون دغدغه نسبت به توسعه 

همكاري ها اقدام كنند.

  تالش تركمنستان براي جلب شركت هاي 
ايراني

در ادامه معاون اتاق بازرگاني تركمنستان نيز مساله ويزا را 
يكي از مسائل مهم ميان دو كشور عنوان كرد و گفت: در اين 
زمينه ما مي توانيم خواسته هاي تجار را با وزارت خارجه در 
ميان بگذاريم و پيگير تسهيل آن باشيم به گونه اي كه تجار 
بتوانند براي شركت در تمام فعاليت هايي كه در تركمنستان 

برگزار مي شود به راحتي ويزا بگيرند.
او با اشاره به اينكه تجار دو كشور كارهايي براي بهبود روابط 
انجام داده اند، افزود: ما هم بايد براي افزايش مناسبات تالش 
كني��م و در كنار فعاالن اقتصادي بمانيم تا افت تجارت دو 
كشور كه با ظرفيت ها همخواني ندارد، به سرعت جبران 
شود. معاون اتاق بازرگاني تركمنستان با اشاره به برگزاري 
دو نمايشگاه فناوري هاي نوين و تركمن صحراسي گفت: 

در سال هاي نه چندان دور 250 شركت در نمايشگاه هاي 
تركمنستان شركت مي كردند اما در شرايط فعلي اين تعداد 

به 30 شركت هم نمي رسد.
به گفته او به نظر مي رس��د اف��ول روابط تج��اري ايران و 
تركمنستان بيش از اينكه به مسائلي نظير ويزا ربط داشته 
باشد ناشي از نبود عالقه مندي شركت هاي ايراني در حضور 
در تركمنستان است. او تأكيد كرد: ما مي توانيم براي حضور 
شركت هاي ايراني در نمايشگاه ها تسهيالتي در نظر بگيريم 

مشروط بر اينكه تعداد شركت ها افزايش پيدا كند.
كرباسيان در پاس��خ به معاون اتاق بازرگاني تركمنستان 
در مورد كاهش عالقه ش��ركت هاي ايراني براي حضور در 
اين كشور گفت: اينكه حضور ش��ركت هاي ايراني در اين 
نمايشگاه ها كمرنگ شده، داليلي دارد ازجمله اينكه گزارش 
شركت كنندگان در نمايشگاه هاي قبلي حاكي از آن است 
كه مجوزهاي الزم براي حضور آنها در تركمنستان صادر 
نشده اس��ت. او با تأكيد بر اينكه بايد بحث سرمايه گذاري 
مشترك در پروژه هاي مختلف را جدي بگيريم، افزود: با اين 
اقدامات يقينًا عالقه مندي شركت هاي ايراني براي حضور 

در نمايشگاه هاي تركمنستان نيز دوچندان خواهد شد.
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ظرفيت ايجاد ۷۰۰ هزار شغل 
در تهران

شهرك هاي صنعتي نقش بس��يار چشمگيري در 
توسعه و رش��د اقتصادي مي توانند ايفا كنند. البته 
به شرط اينكه زيرس��اخت هاي الزم براي اين مهم 
در اختيار باش��د. در ايران و به خصوص شهر تهران، 
بخش خصوصي تمايل زيادي به حضور گس��ترده 
در شهرك هاي صنعتي از خود نشان داده است، اما 
همين مساله »زيرساخت ها« مانع از فعاليت جدي 
آنها مي شود. سيد محمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران ابراز داشت: »اگر مشكل 
زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي تهران حل شود، 
تا 2 س��ال آينده توانايي جذب 700 هزار نيروي كار 
جديد در همين شهرك هاي صنعتي وجود دارد. به 
شرط اينكه مشكل ترافيك، دسترسي، زيرساخت ها 
و... حل شود.« مرتضوي گفت: شهرك  هاي صنعتي، 
پتانسيل بزرگي براي جذب سرمايه داخلي و خارجي 
دارند. در واقع اگر زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي 
را اصالح كنيم و دولت و سازمان هاي دولتي تعهدات 
خود را نس��بت به زيرساخت هاي صنعتي به فرجام 
برسانند، حتي در اوج ركود اقتصادي، بازهم متقاضي 
براي حضور در شهرك هاي صنعتي يافت مي شود. 
شهرك هاي صنعتي اطراف تهران بعضا مشكل برق 
دارند. البته 15 سال است كه با اين مشكالت مواجهيم. 
مشكالت حاضر صرفا مربوط به دولت دوازدهم نيست. 
دولت هر چند كه وعده اصالح اين مشكالت را داد، اما 

تا به امروز اصالحي صورت نگرفته است.
او تصريح كرد: بخش خصوصي به اميد ياري رساندن 
دولت به شهرك هاي صنعتي، دست به سرمايه گذاري 
زده است. اما به جهت عدم حمايت و نبود زيرساخت ها، 
بخشي از توان خود را از دست داده و آنگونه كه بايد توان 
خود را اجرايي  نكرده اند. به هر حال  پتانسيل بسيار 
بزرگي در شهرك هاي صنعتي وجود دارد. تقاضاها 
براي حضور در اين شهرك ها بسيار زياد است. مشكل 
اساسي در فقدان زيرساخت ها خالصه مي شود. اگر 
مشكل زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي تهران 
حل شود، تا 2 س��ال آينده توانايي جذب 700 هزار 
نيروي كار جديد در همين ش��هرك هاي صنعتي 
وجود دارد. به شرط اينكه مشكل ترافيك، دسترسي، 

زيرساخت ها و ... حل شود.
وي تصريح كرد: مردم ديگر قول و سخن ما را قبول 
نمي كنند. در حال حاضر 2/5 برابر توان شبكه برق 
موجود در ش��هرك هاي صنعتي، نياز به برق داريم. 
البته هزينه هاي مربوطه، جهت ازدياد توان برق در 
اين مناطق پرداخت شده است. اما ترانسي كه نصب 
شده توان پاسخگويي و تامين برق مورد نياز را ندارد. 
لذا در راه توليد مش��كل ايجاد مي شود. تامين آب، 
دسترسي به اتوبان و جاده و مسائلي از اين قبيل، جزو 
وظايف دولت است. در حال حاضر ما توانايي ايجاد چند 
شهرك صنعتي خصوصي را داريم. اگر زمين مورد نياز 
را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند، صنايع مختلف 
مي توانند در اين شهرك ها حضور يابند و فعاليت خود 
را آغاز كنند. صنعت درودگري، مبلمان، صنايع لباس 
و مد و پارچه، آمادگي ايجاد شهرك هاي صنعتي را 
دارند. ولي دولت بايد براي حضور اين بخش، تعهدات 
الزم را اجرايي كند؛ يعني همان تعهداتي كه به عنوان 

تامين زيرساخت بر گردن دولت است.
وي افزود: بايد بدون درنگ به بخش خصوصي زمين 
واگذار كنند تا شهرك خصوصي تاسيس شود. اقسام 
صنايع و صاحبان آنها مي توانند ش��هرك صنعتي 
راه ان��دازي نمايند. برخي از صناي��ع صرفا براي يك 
مجوز وزارت كشاورزي، معطل مانده اند تا در راستاي 
توليد و اشتغال، شهرك صنعتي راه اندازي كنند. اما 
اقدامات الزم صورت نمي گيرد. هر چند كه امكانات 
خوبي وجود دارد، ولي دولت به جاي اينكه پراكنده 
كاري كند، بايد به شهرك هاي صنعتي سر و سامان 
ببخشد. تهران با وضعيتي كنوني، از بسياري لحاظ به 
شهر محرومي تبديل شده است. اجاره منزل در تهران 
نسبت به شهرهاي ديگر بسيار باالتر است. در اين شهر 
يك كارگر به سختي گذران زندگي دارد. بايد شغل در 
تهران ايجاد شود. هر سال به بيكارهاي تهران افزوده 
مي شود. اگر دستي بر سر و روي شهرك هاي تهران 
و حتي ساير شهرهاي ديگر بكشيم، بايد منتظر يك 

رنسانس صنعتي در كشور باشيم.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ابراز داشت: 
بسياري از سرمايه داران آماده هستند كه در شهرك 
صنعتي گل و گلخانه س��رمايه گذاري كنند. با اين 
اوصاف پايانه صادراتي گل، سال هاست كه به خاطر 
چند مساله كوچك، نيمه كاره رها شده است. اگر اين 
پايانه گل راه اندازي شود، بدون شك بايد منتظر انقالب 
در صنعت گل ايران باشيم. اين بي سليقگي است كه 
برق بفروشيم، اما ترانس برق، ظرفيت الزم را نداشته 
باشد. اين بي سليقگي است كه شهرك ها مشكل آب 
داشته باش��ند. اين مشكالت بايد توسط دولت حل 
شود. او گفت: س��رمايه كافي در داخل كشور حاضر 
است. البته نياز به جذب سرمايه خارجي هم داريم. 
برخي مواقع بايد س��رمايه گذار خارج��ي را هم وارد 
كار شود تا اصطالحا او را به اين مكان آلوده كنيم. اگر 
كشورهاي ديگر مقدار زيادي سرمايه گذاري در ايران 
داشته باشند، همين افراد البي ما مي شوند تا تحريم ها 
لغو شود. يكي از راه ها جهت مقابله با تحريم ها، استفاده 
از سرمايه كشورهاي ديگر است. نهايتا سرمايه آنها 
مسيري براي عبور از بحران ها خواهد شد. از طرفي 
ايراني هاي بسيار زيادي در خارج از كشور داريم كه 
دوست دارند در ايران سرمايه گذاري كنند. درست 
است كه عده اي مي گويند »ما زحمت زيادي كشيديم 
كه اين افراد را فراري بدهيم!« اما اين افراد سرمايه هاي 
ما هستند و بايد به كشور باز گردند. بايد آنها را به كشور 
بازگردانيم و از توان و سرمايه و تجربه شان استفاده 
كنيم. مرتض��وي افزود: زماني روس��يه بزرگ ترين 
وارد كننده غالت در جهان ب��ود. اكنون بزرگ ترين 
صادر كننده غالت در جهان محسوب مي شود. »در 
حقيقت رنس��انس« و »تغيير« نياز به يك دكترين 
دارد ك��ه اكنون بايد در ايران ه��م طراحي و اجرايي 
شود. براي اين تغيير، پتانسيل شهرك هاي صنعتي 

را نبايد فراموش كنيم. 

غفلت از ابزارهاي تقويت ديپلماسي اقتصادي

ايراد قانوني در اعزام رايزنان بازرگاني
»تقويت ديپلماسي اقتصادي« در توسعه روابط تجاري 
و اقتص��ادي، يكي از ابزارهاي مهم كش��ورها در عرصه 
جهاني به ش��مار مي رود. اما پرس��ش اينجاست كه از 
چه طريق يا كانالي مي توان به اين مهم دس��ت يافت؟ 
خيلي ها بر اي��ن باورند كه »رايزن��ان بازرگاني« پيش 
برندگان اهداف كش��ورها در بازارهاي هدف هس��تند. 
به طوري كه كشورهايي كه در عرصه سياست خارجي 
رويكرد توس��عه گرا در پيش گرفته و داراي ديپلماسي 
اقتصادي فعالي هستند، تالش مي كنند كه در تامين 
اهداف اقتصادي ش��ان در عرصه بين الملل��ي از ابزارها 
و ظرفيت هاي خ��ود از جمله اعزام رايزن��ان بازرگاني 
يا س��فراي اقتصادي بهره ببرند. از اين منظر، توجه به 
ديپلماسي اقتصادي به عنوان يك رويكرد اقتصاد محور 
به سياس��ت خارجي، بايد همواره مد نظر دولتمردان و 

سياستگذاران باشد.
اما با توجه به اهميت و نقش رايزنان بازرگاني در توسعه 
روابط تجاري في مابين كشورها، در ايران به جاي اينكه 
جايگاه رايزنان بازرگان��ي و تعداد آنها تقويت و افزايش 
يابد، شاهد ريزش آنها هستيم؟ اما علت در كجا مي توان 

جست وجو كرد؟
چندي پيش سرپرست سازمان توسعه تجارت علت اين 
اتفاق را هزينه هاي سنگين ناشي از جهش قيمت ارز، 

عنوان كرده و گفته بود كه اين موضوع باعث ش��ده كه 
تعداد رايزنان بازرگان��ي از 21 رايزن به ۸ رايزن كاهش 
يابد. محمد رضا مودودي در مورد مش��كالت مالي به 
وجود آمده براي تأمين هزينه هاي رايزنان بازرگاني ايران 
در كش��ورهاي مختلف كه باعث كاهش تعداد رايزنان 
بازرگاني شد در اظهاراتي بيان كرده بود كه در بودجه اي 
كه در س��ال 96 در نظر گرفته شده بود، قيمت هر يورو 
5هزار تومان ديده ش��ده بود، اما در س��ال 97 به دنبال 
بحران ارزي، قيمت هر يورو به 15 هزار تومان رس��يد و 
همين امر باعث شد تا سازمان توسعه تجارت با كسري 
ش��ديد بودجه رايزنان بازرگاني مواجه ش��ود. به گفته 
محمدرضا مودودي، اين كسري بودجه چند 10ميليارد 
توماني و مصادف شدن آن با پايان ماموريت كاري 3 ساله 
تعدادي از رايزنان بازرگاني، باعث شد تا فعاليت تعداد 

قابل توجهي از اين رايزنان متوقف شود.
بنابه اظه��ارت او و بر اس��اس مجوزهاي صادر ش��ده، 
سازمان توسعه تجارت مي تواند تا 60 رايزن بازرگاني را 
به كشورهاي ديگر اعزام كند و تا سال گذشته، 21 رايزن 
بازرگاني ايران در كش��ورهاي هدف مستقر بودند. اين 
در حالي اس��ت كه هم اكنون ۸ رايزن بازرگاني ايران در 
كشورهاي مختلف حضور دارند و پيش بيني مي شود با 
توجه به اقدامات انجام شده، تعداد رايزنان ما تا پايان سال 

به 16 رايزن بازرگاني برس��د. اما در همين حال، محمد 
الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران علت كاهش 
رايزنان بازرگاني را موضوع ديگري مي داند و مي گويد: 
در همه جاي دنيا مرسوم است تا از ظرفيت هاي كساني 
كه در كشورهاي مختلف حضور دارند و مليت آن كشور 
را دارند، استفاده ش��ود. اما در كشور ما به دليل قوانين 
موجود، يك رايزن بازرگاني حتم��ا بايد مامور دولت و 
حكم دولتي داشته باشد. به گفته او، موانع قانوني است 
كه باعث مي شود تا ما نتوانيم از ظرفيت فعاالن اقتصادي 
مقي��م در بازارهاي هدف صادراتي به عنوان س��فيران 
اقتصادي كشور بهره ببريم كه در بحث بازرگاني و تجارت 

كمك دهنده باشند.
اين در حالي است كه بنابه اظهارات اين صادركننده، بايد 
از ظرفيت فعاالن اقتصادي مقيم خارج براي گسترش 
روابط تجاري كشور اس��تفاده كرد؛ چراكه بهره گيري 
از ظرفي��ت اين افراد يكي از ابزارهاي مهم كش��ورهاي 
پيشرفته در مسير تقويت ديپلماسي تجاري بوده، كه ما 
نسبت به آن به دليل قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد، 
بي توجه ايم. الهوتي معتقد است اگر اين ايراد قانوني رفع 
شود ما مي توانيم از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج كشور به 
عنوان سفيران اقتصادي يا رايزنان بازرگاني بهره ببريم.

اما در گفت وگو با سرپرست س��ازمان توسعه تجارت، 

اين منع قانوني نيز رد نمي شود و او در اين باره با رييس 
كنفدراس��يون صادرات هم عقيده اس��ت و مي گويد: 
قانون به ما اجازه نمي دهد كه رايزن بازرگاني را از بخش 
خصوصي اعزام كنيم؛ چراكه رايزنان پاسپورت سياسي 
دريافت مي كنند و بر اساس قانون بايد كارمند رسمي 
دولت بوده و حداقل 10 سال سابقه فعاليت مرتبط داشته 
باشند. او تاكيد مي كند: براي انجام چنين درخواستي بايد 
قانون اصالح شود كه فرآيندي طوالني را در پي خواهد 
داشت و اين از جمله محدوديت هاي سازمان در انتخاب 
رايزن بازرگاني است. رييس كميسيون تسهيل تجارت 
و توسعه كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران اما در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود و با اش��اره به اينكه رايزنان 
بازرگاني يكي از ابزارهاي مهم كشورهاي در حال توسعه 
براي گسترش بازار هايشان در دنيا به شمار مي رود، بيان 
مي كند كه ايران نيز جزو كشورهايي است كه از حدود 
بيست سال پيش رايزنان متعددي داشته، اما در بهترين 
حالت به 22 كشور رايزن بازرگاني اعزام كرده و در بدترين 
شرايط حدود 9 تا 10 رايزن بازرگاني در بازارهاي هدف 
داشته است. او در ادامه مي افزايد: در مجموع اگر بخواهيم 
به روند خروجي رايزنان بازرگاني كشور نگاهي بيندازيم، 
متوجه مي شويم اعزام رايزنان بازرگاني با وجود اينكه 
مزايايي براي كشور داشته، اما در عمل قادر نبوده اهداف 
باالدستي سياستگذار ودولت را تامين كند؛ چراكه در 
وهله نخست در اعزام رايزان بازرگاني شاخص هايي كه 
بايد رعايت مي شده، مالك عمل قرار نگرفته است و بعضا 
افرادي اعزام شدند كه يا با بازار هدف آشنايي نداشته يا 
مسلط به زبان محلي بازارهاي هدف نبودند؛ دو فاكتوري 

كه روند تقويت روابط تجاري ايران با كشورهاي هدف 
را تحت تاثير قرار داده اس��ت. اما به گفته او، عامل مهم 
ديگري كه در اين زمينه نيز اثر گذار بوده؛ مساله تامين 

منابع مالي مورد نياز رايزنان بازرگاني است.
بنابه گفته رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
كسب وكار اتاق بازرگاني تهران، يكي از ابزارهاي مهم 
براي گش��ايش تجارت استفاده از رايزن بازرگاني است 
و در اين مورد نظ��رات اتاق ه��اي بازرگاني هم گرفته 
شده اس��ت. هر چند بنا به توضيحات الهوتي، هدف از 
انتخاب افراد به عن��وان رايزنان بازرگاني، يافتن بازارها 
وجذابيت ه��اي آن بازارها و در عين ح��ال ارتباط بين 
صادركنندگان و واردكنندگان دو كشور است؛ اما رايزنان 
بازرگاني اعزام ش��ده از سوي ايران به بازارهاي هدف به 
دليل امكانات و ظرفيت هاي مح��دودي كه در اختيار 
داشته اند، قادر نبودند به اين اهداف از پيش تعريف شده 
دست يابند. اما از نگاه اين صادركننده، تجربه اعزام رايزن 
كه به دو دهه بر مي گردد، تاثير چنداني در حوزه تجارت 
خارجي كشور نداشته اس��ت؛ چراكه رايزن بازرگاني از 
وزارت صنعت، معدن وتجارت حكم مي گيرد اما محل 
خدمت وي در كنسولگري ها و سفارتخانه هاي كشور 

است كه اين امر تناقض دارد.
او بر اين باور است كه جنس وزارت امور خارجه با جنس 
بازرگاني متفاوت است و نمي تواند گشايشي در كار هاي 
تجارتي ايجاد كند وهمين امر موجب مي شود كه رايزنان 
بازرگاني در كارشان چندان موفق نباشند؛ چراكه حضور 
آنها در كنسولگري ها و سفارتخانه هاي ديگر كشورها 

بيشتر تحت تاثير مسائل سياسي قرار مي گيرد.
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شنيده ها از احتمال رفع توقيفي نفتكش حامل 2 ميليون بشكه نفت خام ايران در جبل الطارق حكايت دارد 

قرار بازداشت گريس1 پايان يافت 
گروه انرژي|

رويترز به نقل از مقامات جبل الطارق ديروز ادعا كرد كه 
مدت زماني حكم موجود براي توقيف نفتكش ايراني 
گريس-1 عصر روز سه شنبه پايان مي يابد. همچنين، 
سيگنال هاي دريافتي توسط موسسه رهگيري خطوط 
كش��تيراني »تنكر تراكرز« مراكش را مقصد نفتكش 
توقيف ش��ده ايراني در جبل الطارق عن��وان كرد. در 
ادامه جليل اسالمي، معاون سازمان بنادر و دريانوردي 
جمهوري اسالمي ايران به ايرنا گفت كه كه بريتانيا به 
آزادسازي نفتكش توقيف شده ايران عالقه مند است و 
افزوده است كه اسنادي بين دو كشور مبادله شده كه 
در رفع توقيف اين كش��تي كمك مي كند. با تمام اين 
تفاسير هنوز خبري قطعي و رسمي در مورد آزادسازي 

يا تمديد بازداشت گريس1 اعالم نشده است. 
اواس��ط تير ماه بود كه دولت محل��ي جبل الطارق در 
بياني��ه اي اعالم كرد ك��ه تفنگداران ني��روي دريايي 
سلطنتي بريتانيا يك نفتكش را كه حامل نفت خامي 
كه طبق ادعاي آنها مقصدش سوريه بوده در سواحل 
اين سرزمين توقيف كرده اند. اين دولت محلي مدعي 
شد كه اين نفتكش حامل نفت خام ايران بوده و حركت 
آن به سمت پااليشگاه بانياس نقض تحريم هاي اتحاديه 

اروپا محسوب مي شود.
ايران بالفاصله در نخس��تين واكنش ب��ه اين اتفاق از 
طريق سخنگوي وزارت امور خارجه خود اعالم كرد كه 
در پي توقيف غيرقانوني نفتكش حامل محموله نفت 
خام ايران توس��ط نيروي دريايي انگليس در منطقه 
جبل الطارق، س��فير انگليس ب��ه وزارت امور خارجه 
احضار شد و مراتب اعترض شديد جمهوري اسالمي 
ايران به اين اقدام مخرب دولت انگليس و نيروي دريايي 
اين كشور به وي ابالغ شد.در آن تاريخ عباس موسوي 
سخنگوي وزارت امور خارجه عنوان كرد: ما به سفير 
انگليس اعالم كرديم اين اقدام بدعتي عجيب است. به 
خاطر اينكه تحريم هايي كه اعالم كرده اند، بر مبناي 
شوراي امنيت نيس��ت و جمهوري اسالمي ايران اين 
اقدام را نمي پذيرد. وي اظهار داشت: وزارت امور خارجه 
اسپانيا هم اعالم كرده كه اين اقدام به درخواست دولت 
امريكا صورت گرفت و اعمال نوعي تحريم فراسرزميني 
اس��ت و هميش��ه اتحاديه اروپا با چنين تحريم هايي 

مخالف بوده است.
اوايل مرداد ماه هم عب��اس عراقچي معاون وزير امور 
خارج��ه و عضو تيم مذاكره كننده هس��ته اي توقيف 
نفتكش حامل نفت ايران در جبل طارق را نقض برجام 

خوانده و تصريح كرده بود كه كشورهاي عضو برجام 
نبايد هيچ مانعي در راه صادرات نفت ايران ايجاد كنند.

در بريتانيا اين طور اعالم مي شد كه موضوع در دست 
بررسي است، اما بررسي پيش��ينه تردد نفتكش ها و 
اظهارنظر كارشناسان مختلف نشان مي داد كه واقعا 
توقيف نفتكش »بدعت« به حساب مي آيد؛ در همين 
زمينه محس��ن قمصري مدير س��ابق امور بين الملل 
ش��ركت ملي نفت ايران در گفت وگويي به »تعادل« 
گفت از آن جايي كه توقيف نفتكش اصال متداول نيست 
خيلي بعيد است كه بريتانيا مثال يك بار ديگر دست به 

چنين اقدامي بزند. 
خبرگزاري روسي اسپوتنيك در روزهاي اوليه توقيف 
اين نفتكش نوشت كه گريس ١ متعلق به يك شركت 
 russian titan shipping line روس��ي به ن��ام
اس��ت كه محل ثبت آن در امارات است. گريس ١ كه 
نفت ايران را حمل مي كرده روز پنج شنبه از آب هاي 
سرزميني كشور جيبارتار كه تحت نظر دولت انگلستان 

است، عبور مي كرده است. نيروهاي انگليس با بازرسي 
اين كش��تي و مالحظه بارنامه و مدارك آن، كشتي را 

توقيف مي كنند. 
در اين گزارش همچنين عنوان ش��ده ب��ود كه اصواًل 
بازرسي ازنفتكش ها و كشتي هاي تجاري در محدوده 
آب هاي سرزميني يك كشور يك موضوع عادي است 
و صاحب آن آب ها زماني مي تواند كشتي را توقيف كند 
كه كشتي داراي مشكالت زيست محيطي، گواهينامه 
و … باشد كه توقيف اخير شامل اين موارد نمي شود و 
مشخص است كه دليل توقيف آن يك موضوع سياسي 
است. عالوه بر ماجراي توقيف، نحوه برخورد نيروهاي 
جبل الط��ارق و بريتانيا با خدمه گريس1 هم بس��يار 
حاشيه ساز بود؛ عالوه بر اينكه 4 نفر از خدمه نفتكش 
بازداشت شدند، كاپيتان گريس1 به بي بي سي گفت 
كه س��ربازان نيروي دريايي بريتانيا او و خدمه كشتي 
را در حالي كه به س��مت آنها نشانه رفته بودند مجبور 
كردند در عرشه زانو بزنند.كاپيتان كشتي كه هندي 

است و نخواس��ته نامش فاش شود در تشريح بخشي 
از فرآيند توقيف گفته اس��ت كه پليس با بي سيم از او 
خواس��ته بود كه وارد كشتي ش��ود و او نردبان را براي 
ورود ماموران پايين آورده بود اما پيش از آنكه كسي وارد 
كشتي شود، يك هلي كوپتر نظامي در »حركتي بسيار 
خطرناك« روي كشتي فرود آمد.او گفت به سربازان 
گفته كه كاپيتان كشتي است اما آنها اعتنايي نكرده و 
اسلحه شان را به سمت او گرفته و فرياد زده بودند: »جلو 
را نگاه كن، جلو را نگاه كن. « »آنها اهميتي نمي دادند 
 كه من فرمانده كش��تي هس��تم، هيچ مقرراتي نبود، 
ما ٢٨ خدمه غير مس��لح داشتيم. من در شوك بودم، 
همه در شوك بودند. « او گفته بود كه او گفت سربازان 
نيروي دريايي مي توانستند وارد كشتي شوند و خيلي 

ساده به او بگويند كه بازداشت است.
مدت��ي چندان خب��ري در مورد نفتك��ش و وضعيت 
نيروهايش كه از س��وي بريتانيا در نفتكش محبوس 
شده اند منتشر نمي ش��د تا اينكه عصر جمعه 28 تير 

در يك روز تعطيل كاري س��پاه پاسداران جمهوري 
اسالمي ايران اعالم كرد كه يك نفتكش بريتانيايي به 
نام »استينا ايمپرو« را »به علت رعايت نكردن قوانين 
و مقررات بين الملل��ي دريايي« در تنگه هرمز توقيف 
كرده است. بعد از توقيف اين نفتكش كه اعالم شد به 
درخواست سازمان بنادر و دريانوردي و به دليل زير پا 
گذاشتن قوانين انجام شده، جرمي هانت وزير وقت امور 
خارجه بريتانيا اعالم كرد اگر ايران به سرعت نفتكش را 

آزاد نكند با عواقب سنگين روبرو مي شود. 
نفتكش البته به سرعت آزاد نشد، در همان روزها عباس 
آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي در يادداشتي در 
تحليل دليل قابل دفاع ب��ودن اقدام ايران عنوان كرد: 
»»نقطه قوت استراتژيك ايران كه به صورت مستقل 
و قدرتمند عمل مي كند، در اين موقعيت ناشي از دو 
واقعيت اس��ت. يكي قدرت نظامي و درك درس��ت از 
موقعي��ت خود و ديگر بازيگ��ران منطقه اي و ديگري 
اقدام در چارچوب قانون و مقررات بين المللي اس��ت. 
صورت مساله اين است كه اين كشتي انگليسي با يك 
كشتي صيادي در آب هاي تحت مسووليت ايران تصادم 
مي كند. با بي توجهي از كنار آن عبور مي كند. و اكنون 

با دستور مقام قضايي در توقيف است« 
حاال به نظر مي رس��د گريس1 و س��اكنانش در حال 
سپري كردن روزهاي آخر اقامتشان در جبل الطارق 
هس��تند و همين چند روز س��فر 40  روزه شان پايان 
مي يابد. اعالم ش��ده است گريس1 به سمت مراكش 
سيگنال مسير داده است. در توييت تنكر تراكز درباره 
گريس1 آمده است: نفتكش گريس 1 حامل نفت خام 
ايران كه حدود پنج هفته است توسط نيروي دريايي 
انگليس در آب هاي جبل الطارق توقيف ش��ده است، 
س��يگنال تغيير مقصد به سمت مراكش ارسال كرده 
اس��ت.قبل از اعالم اين خبر رويترز به نقل از مقامات 
جبل الطارق عنوان كرده بود ك��ه آنها در تالش براي 
كاهش تنش با ايران هستند. آنها البته گفته بودند كه 

توقيف نفتكش گريس1 قانوني بوده است. 
مقام هاي ايران باره��ا ضمن رد ادعاها درباره نفتكش 
گريس 1 تاكيد كرده اند كه توقيف آن »راهزني دريايي« 
و »نقض برجام« است و انگليس بايد فورا اين نفتكش 
و سرنشينانش را آزاد كند.تا لحظه تنظيم اين گزارش 
هيچ خبر رسمي اي كه به صورت قطعي خبر آزادسازي 
نفتكش گريس1 را تاييد كند منتشر نشده است. معاون 
سازمان بنادر البته عنوان كرده كه بريتانيا به آزادسازي 

گريس1 عالقه مند است. 

وضعيت گاز مايع طبيعي در دنيا

رشد 4 درصدي قيمت نفت در ساعات آخر معامالت

ال ان جي استراليا در آستانه سبقت از قطر 

سالم برنت به باالي 60 دالر در هر بشكه

گروه انرژي|فرداد احمدي|
 ،)EIA( بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا
در س��ال آينده، با پياده س��ازي و اجراي پروژه هاي 
جدي��دي در اس��تراليا، انتظار م��ي رود كه صادرات 
ال ان جي اين كش��ور به طور مداوم از قطر جلو بزند. 
ظرفيت ص��ادرات ال ان جي اس��تراليا در بازه زماني 
2020 الي 2021 به 10 ميليارد و 800 ميليون فوت 
مكعب در روز خواهد رسيد و بدين ترتيب اين كشور 
را به بزرگ ترين صادركنن��ده ال ان جي جهان بدل 
خواهد كرد. در حال حاضر بزرگ ترين صادركنندگان 
ال ان جي دنيا پس از قطر و استراليا، كشورهاي امريكا، 
مالزي و روسيه هس��تند و ميان اسامي بزرگ ترين 
صادركنندگان گاز مايع )ال ان جي( جاي خالي ايران 
به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان همچنان 
احساس مي شود. بزرگ ترين خريداران ال ان جي در 
شرق آسيا مستقر هستند و ژاپن، چين )بزرگ ترين 
واردكننده ال ان جي جهان( و كره جنوبي مهم ترين 
خريداران گاز طبيعي مايع كشور استراليا محسوب 

مي شوند.
بر اساس اعالم وزارت صنعت، نوآوري و علم استراليا، 
اين كشور در حاال پيشي گرفتن از قطر در صادرات گاز 
مايع طبيعي )LNG( و تبديل شدن به بزرگ ترين 
صادركننده اين حامل انرژي است. صادرات گاز مايع 
طبيعي اس��تراليا در گذش��ته نيز در ماه هاي نوامبر 
سال 2018 و آوريل 2019 از قطر پيشي گرفته بود. 
 ظرفي��ت روزانه ص��ادرات ال ان ج��ي اس��تراليا از

2 ميليارد و 600 ميليون فوت مكعب در سال 2011 
به 11 ميليارد و 400 ميليون فوت مكعب در س��ال 
2019 افزايش يافته اس��ت. وزارت صنعت، نوآوري 
و علم اس��تراليا پيش بيني مي كند زماني كه در بازه 
زماني 2020 الي 2021 پروژه هاي »پرلود ش��ناور 
ال ان جي«، »Ichthys« و »Wheatstone« به 
ظرفيت توليد كامل خود برسند، صادرات ال ان جي 
اين كشور به 10 ميليارد و 800 ميليون فوت مكعب 

در روز افزاي��ش يابد. »پرلود ال ان ج��ي« يك بندر 
خارج از ساحل واقع در ش��مال غربي استراليا است 
و آخرين پروژه از 8 پ��روژه جديد صادرات ال ان جي 
اين كشور به حساب مي آيد كه بين سال هاي 2012 
تا 2018 ب��ه عنوان بخش بزرگ��ي از ظرفيت توليد 
ال ان جي اس��تراليا اجرا ش��د. 26 دس��امبر 2018، 
فايننشيال ريويو گزارشي منتشر كرد با اين موضوع 
كه »بزرگ ترين سكوي شناور LNG دنيا در استراليا 
توليد خود را آغاز كرد«. اين س��كو در ميدان گازي 
پرلود و براي تاسيسات شناور گاز طبيعي اين ميدان 
در استراليا و توس��ط غول نفت و گاز رويال داچ شل 
بهره برداري مي ش��ود. اين س��كو بزرگ ترين سازه 

شناور توليد LNG دنياست.
از س��ال 2012، پنج پروژه صادرات��ي ال ان جي در 
شمال غربي اس��تراليا توسعه داده شد كه عبارت اند 
 Pluto«، »Gorgon«،« از: پروژه ه��اي س��احلي
Wheatstone«، »Ichthys«« و پروژه ه��اي 

.»Prelude FLNG» دريايي
در حال حاضر كل ظرفيت صادراتي ال ان جي شمال 
غربي استراليا 8 ميليارد و 100 ميليون فوت مكعب 
در روز است. در ش��رق استراليا، در سال هاي 2015 
و 2016 س��ه پ��روژه صادراتي ال ان ج��ي در جزيره 
 كورتي��س در كوئينزلن��د اج��را ش��د و ظرفيت آن

3 ميليارد و 400 ميليون فوت مكعب در روز است. در 
هر سه پروژه ش��رق استراليا از گاز طبيعي استخراج 
ش��ده از متان و زغال سنگ به عنوان ماده اوليه براي 

توليد ال ان جي استفاده مي شود.
بيش��تر ال ان ج��ي اس��تراليا تح��ت قرارداده��اي 
طوالني مدت به سه كشور ژاپن، چين و كره جنوبي 
صادر مي ش��ود. در س��ال هاي اخير، سهم روز افزون 
ص��ادرات ال ان جي اس��تراليا براي پاس��خ دادن به 
تقاضاي رو به رشد گاز طبيعي در چين به اين كشور 
فرستاده شده اس��ت. باقي حجم صادراتي ال ان جي 
اس��تراليا تقريبأ به ط��ور كامل به ديگر كش��ورهاي 

آسيايي صادر مي ش��ود و حجم ناچيزي از آن نيز به 
مقصدهايي خارج از آسيا مي رود.

براي چندين س��ال بازار گاز طبيع��ي در ايالت هاي 
ش��رقي اس��تراليا دچار كمب��ود عرض��ه و افزايش 
قيمت ه��اي گاز طبيعي ب��ود، زيرا تولي��د متان از 
زغال س��نگ در برخي پايانه هاي صادراتي ال ان جي 
در كوئينزلند نتوانستند به طور كامل به تعهدات خود 
در تأمين ال ان جي صادراتي پايبند بمانند و در پي اين 
كمبودها، توسعه دهندگان پروژه هاي شرق استراليا 
به تكميل ظرفيت توليد خود با استفاده از گاز طبيعي 
خريداري شده از بازارهاي داخلي روي آوردند. دولت 
استراليا نيز چندين طرح را براي رفع كمبود توليد گاز 

طبيعي در ايالت هاي شرقي اجرا كرد.
چند شركت خصوصي پيش��نهاد توسعه پايانه هاي 
واردات ال ان جي در جنوب شرقي استراليا را مطرح 
كردن��د ك��ه از ميان 5 پ��روژه پيش��نهادي واردات 
ال ان جي، بندر »كمبال ال ان جي« كه داراي ظرفيت 
پيش��نهادي 300 هزار فوت مكعب در روز اس��ت، 
بيش��ترين پيش��رفت را داش��ته و مجوزه��اي الزم 
براي عقد قرارداد با مش��تريان استراليايي را كسب 
كرده اس��ت. اين بندر اگر احداث ش��ود، از ظرفيت 
ذخيره سازي ش��ناور و واحد تنظيم مجدد استفاده 
ك��رده و كار خود را در ژانويه س��ال 2021 ش��روع 

خواهد كرد.
در حال حاضر قطر و اس��تراليا ب��ا ظرفيت صادرات 
ال ان جي ح��دود 10 ميليارد فوت مكع��ب در روز، 
بزرگ ترين صادركنندگان اين حامل انرژي هستند 
و هر كدام به طور ميانگين يك چهارم از ال ان جي دنيا 
را تأمين مي كنند. پس از اين دو كشور، اياالت متحده 
امريكا با ظرفي��ت صادرات 4.9 ميليارد فوت مكعب 
در روز، مالزي با 3.7 ميلي��ارد فوت مكعب در روز و 
روسيه با 3.5 ميليارد فوت مكعب در روز بزرگ ترين 
صادركنندگان ال ان جي دنيا به ش��مار مي روند. در 
حال حاضر اياالت متحده امريكا داراي س��ريع ترين 

رشد در كسب بازارهاي گاز طبيعي مايع و صادرات 
آن به كشورهاي ديگر اس��ت و چين با كسب حدود 
50 درصد از رشد جهاني تقاضاي ال ان جي، بيشترين 
رشد تقاضاي آن را به خود اختصاص داده است. انتظار 
مي رود با تالش هاي چين براي مقابله با آلودگي هواي 
 LNG شهرها و كاهش انتشارات كربن، تقاضا براي

در اين كشور افزايش هم بيابد.
ايران ب��ه عنوان دومين دارن��ده ذخاير گازي جهان 
به ميزان 34 ه��زار ميليارد مترمكعب كه 18 درصد 
ذخاير گاز جهان را تشكيل مي دهد، هنوز نتوانسته 
اس��ت در زمينه صادرات ال ان جي موفقيتي كسب 
كند. بر اس��اس گزارش پاي��گاه بين المللي خبري-

تحليلي »انرژي پست 24«، قرار بود 6 طرح توليد گاز 
مايع طبيعي )ال ان جي( به ظرفيت 70 ميليون تن در 
سال در ايران اجرا شود و تا سال 2015 به بهره برداري 
برسد كه با توجه به وابستگي كامل آن به تكنولوژي و 
سرمايه گذاري خارجي، تحريم هاي بين المللي مانع 
تحقق اين هدف ش��د و تنها طرح »ايران ال ان جي« 
در سال 1386 به بوته اجرا گذاشته شد، اما هنوز به 

نتيجه نرسيده است.
س��عيد محمد اس��المي، فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء در نمايشگاه بين المللي نفت ايران كه در 
ارديبهشت ماه برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار 

»روزنامه تعادل« درباره اينك��ه آيا اين مجموعه به 
عنوان يكي از مجموعه هاي اقتصادي ايران كه مدعي 
ورود به آن دسته از پروژه هايي است كه به سبب حجم 
سرمايه گذاري يا پيچيدگي هاي تكنولوژيكي توان 
ورود بخش خصوصي به آنه��ا وجود ندارد، در بحث 
ال ان جي پ��روژه اي در دس��ت دارد؟، گفت: »حوزه 
ال ان جي حوزه بسيار مهم و استراتژيكي است و جزو 
بحث هايي است كه در حال انجام فعاليت هاي اوليه در 
آن هستيم. پژوهشگاه قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 
در حال انجام تحقيقاتي براي بومي سازي تكنولوژي 
مربوط به ال ان جي است، اما هنوز نتايج قابل توجهي 

كه بتوان اعالم كرد حاصل نشده است.« 
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حركت ايران به سمت 
بهره گيري از گاز فلر

تسنيم| يك مقام اجرايي ارشد سابق در شركت 
ملي نفت جنوب ايران در مصاحبه با پرس تي وي 
گفت ايران پرت گاز فلر در حداقل 4 ميدان نفتي 

در جنوب را طي سه سال متوقف مي كند.
 ميزان گاز فلري كه در ايران سوزانده مي شود را

16ميليارد مترمكعب تخمين مي زنند كه مي توان 
اس��تفاده اقتصادي از آن كرد. اظهارات اين مقام 
سابق ش��ركت نفت جنوب ايران پس از آن بيان 
شد كه يك منبع ديگر از وزارت نفت ايران گفته 
بود ايران به جاي اينكه اين گاز را در ميادين نفتي 
شعله ور سازد، از آن استفاده خواهد كرد.حميد 
چيت چيان، مش��اور دولت در امور انرژي گفت: 
»اس��تفاده از گاز فلر يك��ي از چالش هاي بخش 
نفت است، بنابراين ما قصد داريم سرمايه گذاري 
بخش خصوصي را براي اين هدف جذب كنيم«. 
وي گفت اس��تفاده از گاز استخراج شده همراه با 
نفت، به جاي سوزاندن آن به ايران كمك مي كند 
تأثيرات تحريم هاي امريكا بر اقتصادش را كاهش 
دهد.سوزاندن گاز يك مش��كل جهاني است و 
روز به روز بدتر مي شود. بانك جهاني اعالم كرد 
س��وزاندن گاز در يك مقياس جهاني در س��ال 
گذشته 3 درصد افزايش يافته و به 145 ميليارد 
مترمكعب رسيده است. امريكا مسوول بيشترين 

بخش از اين افزايش است. 
س��وزاندن گاز در خود امريكا 48 درصد نسبت 
به 2017 افزايش يافته اس��ت.گاز به عنوان يك 
محصول جانبي همراه با نفت استخراج مي شود 
و براي بسياري توليدكنندگان اقتصادي نيست 
مخصوصاً حاال كه قيمت گاز به خاطر عرضه اضافي 

آن كاهش يافته است.

پيش بيني رشد توليد نفت 
شيل امريكا

ايسنا| اداره اطالعات انرژي امريكا پيش بيني 
ك��رد كه تولي��د نفت ش��يل اين كش��ور در ماه 
سپتامبر امسال به 8 ميليون و 770 هزار بشكه 

در روز مي رسد.
به گ��زارش خبرگ��زاري رويت��رز از نيويورك، 
اداره اطالعات انرژي امري��كا در گزارش ماهانه 
فعاليت هاي حفاري خود اعالم كرد توليد نفت 
شيل از 7 حوزه عمده توليد نفت شيل امريكا در 
ماه سپتامبر امس��ال با 850 هزار بشكه افزايش 

به 8 ميليون و 770 هزار بشكه در روز مي رسد.
پيش بيني اين اداره نشان مي دهد بيشترين رشد 
توليد در حوزه پرمين در ايالت تگزاس امريكاست 
كه توليد آن با 75 هزار بشكه افزايش به 4 ميليون 

و 420 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. 

 كويت در انتظار رشد 
تقاضاي نفت

تس�نيم| وزير نفت كويت گفت: ترس از ركود 
اقتصادي جهان ك��ه قيمت نفت را پايين آورده، 
نابجاس��ت و تقاضاي جهاني براي نفت خام بايد 

در نيمه دوم سال جاري ميالدي افزايش يابد.
به گزارش رويترز، خالد الفاضل، وزير نفت كويت 
گفت اين كش��ور كاماًل به اجراي قرارداد كاهش 
توليد بين توليدكنندگان نفت پايبند است. هدف 
اين قرارداد پايين آوردن ميزان توليد و حمايت از 

قيمت نفت است.
وي با بيان اينكه كشورش توليد نفت خود را بيشتر 
از آنچه در قرارداد متعهد شده، پايين آورده است، 
گفت: »پيروي كويت از قرارداد كاهش توليد در 

جوالي گذشته، 160 درصد بوده است«.
فاضل گفت ترس از رك��ود اقتصادي جهان كه 
قيمت نفت را پايين آورده، نابجاست و تقاضاي 
جهاني ب��راي نفت خام بايد در نيمه دوم س��ال 
جاري ميالدي افزايش ياب��د و به تدريج ذخاير 
مازاد در جهان را كاهش دهد.سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت، روسيه و ساير توليدكنندگان 
نفت غير عضو اوپك ط��ي ائتالفي توافق كردند 
توليد نفت را 1.2 ميليون بشكه در روز از اول ژانويه 
2019 به مدت 6 ماه پايين بياورند. اين قرارداد به 
منظور جلوگيري از عرضه بيش از حد نفت به بازار 

و افزايش قيمت آن بسته شد.

عمليات تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 
به پالک ثبتی 3403 فرعی از سنگ 20 اصلی واقع در ميگون 
رودبار قصران بخش 11 تهران به علت عدم دسترسی به ملک 
تاکنون به عمل نيامده اس�ت لذا برحسب درخواست کتبی 
آقای حسين صادق کوهس�تانی و شرکاء مراتب طی آگهی 
تحديد حدود اختصاصی اعالم و عمليات تحديد حدود رقبه 
فوق از ساعت 10 صبح روز ش�نبه مورخ 98/6/23 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد بنابراين چنانچه مالکين مشاعی 
و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی برای خود 
قائل هس�تند می توانند مس�تندا به تبصره 2 م�اده واحده 
تعيين تکليف پرونده های معترض ثبتی مصوب 1373/2/25 
مجلس شورای اسالمی موضوع ماده 16 قانون ثبت اعتراض 
خود نسبت به تحديد حدود را ظرف مدت 30 روز کتبا به اداره 
ثبت فشم تسليم و سپس ظرف مدت يک ماه دادخواست خود 
را به دادگاه عمومی حوزه مربوطه تسليم و رسيد آن را به اداره 
ثبت فشم ارائه نمايند در غير اينصورت پس از سپری شدن 
مدت واخواهی نسبت به صدور سند مالکيت به نام مالک طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف 14542
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گروه انرژي| در س��اعات پاياني ديروز نفت خام كه در 
طول روز رشد اندكي داشت با حدود 4 درصد رشد رو به 
رو شد و دوباره به سطح باالي 60 دالر در هر بشكه رسيد.

قيمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثير نگراني ها 
نسبت به چشم انداز تقاضا، از جبران افت روزهاي اخير باز 

ماند و رشد اندكي را ثبت كرده بود.
اواس��ط روز بهاي معامالت آتي نفت برنت 26 س��نت يا 
0.44درصد افزايش يافت و به 58 دالر و 83 سنت در هر 
بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت 
امريكا نيز 16 سنت يا 0.29 درصد كاهش پيدا كرد و به 55 

دالر و 9 سنت در هر بشكه رسيد.

استفن اينس، يكي از شركاي شركت »ونگارد ماركتس« 
در يادداشتي نوش��ت: اگرچه دورنماي نفت تيره به نظر 
مي رسد اما قيمت نفت هفته جاري پس از واكنش سريع 
عربس��تان س��عودي كه براي اقدام در جهت حمايت از 
قيمت نفت جدي است، پشتيباني شد.به گزارش رويترز، 
عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده عضو اوپك 
است، اواخر هفته گذشته اعالم كرد قصد دارد صادرات نفت 
خود را در آگوست و سپتامبر پايين هفت ميليون بشكه در 
روز نگه دارد تا به پايين رفتن سطح ذخاير نفت كمك كند.

تحليلگران انتظار دارد اين كشور در آستانه برنامه خود براي 
عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو از قيمت نفت پشتيباني 

كند.يكي از مديران اجرايي آرامكوي سعودي اظهار كرد 
كه آرامكو آماده عرضه اوليه عمومي سهام خود است اما 
زمان عرضه آن توسط تنها سهامدارش كه دولت عربستان 

است، تصميم گيري خواهد شد.
كويت روز دوشنبه دوباره پايبندي خود به توافق كاهش 
توليد اوپك پالس را تكرار كرد و خالد الفاضل، وزير نفت 
كويت اظهار كرد كه اين كشور توليد خود را بيش از سقفي 

كه مقرر شده بود كاهش داده است.
اوپك و متحدانش كه به گروه اوپك پالس معروف هستند، 
توافق كرده اند از اول ژانويه توليد نفت خود را 1.2 ميليون 
بشكه در روز محدود كنند و ماه گذشته تصميم گرفتند 

اين توافق را تا پايان سه ماهه اول سال 2020 تمديد كنند.
اما رونق توليد نفت شيل امريكا بخشي از تالش هاي اين 
گروه را تحت تاثير قرار داده و قيمت نفت را با فش��ارهاي 

كاهشي روبرو كرده است.
بر اس��اس گزارش رويترز، اداره اطالعات انرژي امريكا در 
گزارشي پيش بيني كرد توليد 7 منطقه بزرگ شيل اين 
كشور در س��پتامبر 85 هزار بشكه در روز رشد كرده و به 

ركورد 8.77 ميليون بشكه در روز صعود خواهد كرد.
پيش بيني هاي تيره براي اقتصاد جهاني و رشد تقاضا براي 
نفت و همچنين تش��ديد تنش هاي تجاري ميان امريكا 

و چين باعث پايين ماندن قيمت هاي نفت شده است.



دريچه8نظر

اشتراك ترس و تنهايي

مدرنيته و افراط گرايي از نگاه هانا آرنت
نويسنده:  نبيله جعفر|

چ��ه چيزي يك آدم آرام را تبديل به يك تروريس��ت 
مي كند؟ شايد كمتر به اين پاسخ رسيده باشيد اما هانا 

آرنت علت آن را »تنهايي« مي داند.
چند س��ال پيش متوجه شدم كه دوستم تام طرفدار 
برتري نژادي سفيدپوستان است. اطالع از اين واقعيت 
من را در موقعيت عجيب و بغرنجي قرار داد: چون من 
يك مس��لمان و دختر يك مهاجرم. من عضو يكي از 
گروه هايي هستم كه تام از آنها مي ترسد و نفرت دارد. 
تام عقايد نژادپرستانه خود را كه آغشته به خشم يك 
راستگراي افراطي مغموم است، از طريق شبكه هاي 
مجازي به دنيا اعالم مي كند. يك پس��ت او تصويري 

مونتاژ شده از صورت هاي سياه پوستان است.
تام هرگز درب��اره  هيچ كدام از اي��ن تصوراتش با من 
صحبت نكرده اس��ت؛ برعكس تام همواره ش��خصي 
خونگرم و دوست داشتني است. او عقايد افراطي اش 
را فق��ط در دنياي مج��ازي اعالم مي كن��د و بعيد به 
نظر مي رس��د كه اين عقايد آتشين او روزي به اعمال 
خش��ونت آميز تبديل شود. هرچند سخنان مشابهي 
درباره توماس مير نيز گفته شد. مير مرد 52 ساله اي 
از روستاي برس��تال در شمال انگلس��تان بود كه به 
همسايگان مسن خود در نگهداري از باغ هايشان كمك 
مي كرد و در سال 2016 جو كاكس، نماينده مجلس 
طرفدار مهاجرت را با فرياد »به خاطر بريتانيا« به قتل 
رساند. مشخص شد كه اعمال خشونت آميز اين مرد 
آرام ملهم از ايدئولوژي برتري نژادي سفيدپوستان بود.

تكيه كردن به ايدئولوژي براي درك كردن شرايطي كه 
يك نفر را به افراط گرايي سوق مي دهد، كافي نيست. 
فقط ايده  نبود كه مير را بر آن داشت تا خانه اش را آن 
روز صبح با ش��اتگان و يك چاقوي هفت اينچي ترك 
كند. توضيحاتي كه در هفته هاي پس از قتل كاكس 
ايراد ش��د، همگي بر جزييات متعدد زندگي بي عيب 
و نقص مير تاكيد داشت. اين توضيحات بيشتر از هر 
چيزي س��خنان خانم مدير يك مرك��ز درماني را در 
محل زندگي مير تكرار مي كرد، اين زن كه مير را شب 
قبل از قتل كاكس ديده بود، مي گفت: »توماس مرد 
تنهايي به نظر مي رس��يد كه دلش مي خواست با يك 

نفر حرف بزند.«
ش��ايان ذكر است كه دوست من تام از زندگي روزمره 
خود چندان راضي نيس��ت. او از كارش لذت نمي برد 
و هيچگاه وارد يك رابطه عش��قي نش��ده است. تنوع 
فرهنگي در محل س��كونت او در آكسفورد باال است، 
اما تعداد دوس��تان تام در آكس��فورد انگشت ش��مار 
اس��ت. يك بار يك دوست مشترك گفت كه تام روح 
زخم خورده اي دارد. تام نيز مانند مير هاله اي از تنهايي 

دردناك دور خود دارد.
»تنهايي و ترس شديد با يكديگر وجه مشترك دارند« 
البته اين وحشت فقط به ترس ناشي از حكومت هاي 
اس��تبدادي مورد نظر هان��ا آرنت در زم��ان نگارش 
خاستگاه هاي خودكامگي )1951( مربوط نمي شود. 
تنهايي به نوعي ترس رواني دامن مي زند كه در دل يك 
فرد عادي ريشه مي دواند و همه چيز را در پس پرده اي 

مه آلود از شك و ترس مي پوشاند.
منظور آرنت از تنهايي صرفًا خلوت و انزوا نيست، چرا 
كه هر كس��ي در خلوت خودش مي تواند مايه تسلي 
خودش باش��د. ما در خلوت ذهن خود به گفت وگو با 
خ��ود مي پردازيم. همگي ما با دو صدا حرف مي زنيم. 
اين گفت وگوي دروني است كه به ما اجازه مي دهد تا 
به فكري خالق و مستقل برسيم و الزامات و نيازهاي 
رقيب را نس��بت به يكديگر بس��نجيم. هر بار كه در 
تنگنايي اخالقي قرار مي گيريم، گفت وگويي دروني 
را ب��ا خود آغاز مي كنيم. تضاد مناف��ع و هر موردي از 
تفاوت هاي انس��اني اين گفت وگ��وي دروني را بيدار 
مي كند. به نظر آرنت، فكر واقعي به معناي توانايي براي 
گذاشتن خود به جاي ديگري است. بنابراين تنهايي 
واقعي عكس اين اس��ت. تنهايي يعني متوقف كردن 
ناگهاني اين گفت وگوي دروني، يعني »از دست دادن 
خويشتن خويش« يا از دست دادن اعتماد به خود به 
عنوان شريك افكار و محرم اسرار گفت وگوي دروني. 
تنهايي راس��تين به معناي جدا شدن از ويژگي هاي 
انساني، دل بريدن از نوع بشر و بنابراين خاموش كردن 
وجدان است. انسان تنها سرگردان در دريايي از ابهام و 
عدم قطعيت دست و پا مي زند و هيچ راهي براي نجات 

يافتن از ميان توفان ها نمي بيند.
آدولف آيشمن يكي از افس��ران ارشد اس اس بود كه 
ابتدا در مهاجرت داوطلبانه ، سپس در تبعيد اجباري و 
در نهايت در قلع و قمع يهوديان نقش داشت. آيشمن 
براساس گفته هاي آرنت، نمونه مجسمي از اين تنهايي 
واقعي بود. آيش��من داراي ناتواني كامل براي ديدن 
رخدادها از نقطه نظر همنوعان خود بود، او به هيچ وجه 
قادر نبود خارج از جهان بيني يك فرد نازي با همنوعان 
خود همدلي كن��د. وقتي يك افس��ر پليس يهودي 
در اسراييل درباره گذش��ته جنايتكارانه آيشمن از او 
بازجويي كرد، او با دلسوزي براي خود توضيح داد كه 
چرا نتوانسته است به درجه باالتري در اس اس برسد: 
»تمام چيزهايي كه براي آنها آماده شده و برنامه ريزي 
كرده بودم، همه چيز به باد رفت … تقدير نگذاشت به 
آن چيزهايي برسم كه آرزويش را داشتم، از صميم قلب 
مي خواستم و برايش برنامه  ريخته بودم.« همانطور كه 
آرنت به سردي يادآور مي شود، انگار اين نكته به ذهن 
آيشمن خطور نكرده بود كه بعيد است بازجويش نيز به 
اندازه او براي ترفيع سريع در اس اس ارزش قائل باشد.

آرنت معتقد بود كه تنهايي به آيش��من و بي ش��مار 
افراد ديگ��ر كمك كرد ك��ه خودش��ان را در اختيار 
ايدئولوژي هاي استبدادي و ديكتاتورهاي كاريزماتيك 
بگذارند؛ افرادي كه در غير اين صورت مي توانستند، 
بنابه گزارش هاي ذكر شده درباره آيشمن، نمونه  فردي 
خوش مش��رب و مهربان با زيردس��تان و مافوق هاي 

خود باشند. اين ايدئولوژي هاي استبدادي به گونه اي 
طراحي مي شوند كه براي افراد درگير با گفت وگوهاي 
اخالقي دروني خود، يعني آنچه آرنت باالترين نوع تفكر 

مي داند، جذاب باشند.
ايده هاي استبدادي »توضيحي كلي« را ارايه مي دهند. 
به عب��ارت ديگر يك اي��ده كلي ب��راي توضيح دادن 
همه چيز كافي است. تفكر مستقل در عمل پيوستن 
به جهان بيني سياه و سفيد نامربوط قلمداد مي شود. 
آيشمن همواره يك »ملحق شونده« بود كه از احتمال 
در پي��ش گرفتن يك زندگي ش��خصي بدون رهبر و 
دشوار مي ترسيد. اما تبديل ش��دن به يك كمال گرا 

يا بهتر بگوييم ايدئولوگ اين ترس ها را تخفيف داد.
گذش��ته از هر چيز اگر عقيده اي را مبني بر مس��لم و 
قطعي بودن كشمكش طبقاتي، رقابت نژادي يا برخورد 
تمدن ها قبول كنيد، بدون آنكه به تفكر دوجانبه، يعني 
تفكري كه دربرگيرنده سبك و سنگين كردن نيازهاي 
رقيب و همدلي كردن با طيف وسيعي از مردم باشد، در 
قالب بخشي از نژاد، طبقه يا تمدن مي توانيد به معنا و 
همانندي برسيد. به نظر آرنت ملحق شوندگاني مانند 
آيشمن هستند كه شرارت ها و مضرات راه حل نهايي 

را فعال مي كنند. بحث كردن با آنها درباره نقاط ضعف 
منطق شان يا پش��تيباني نكردن تاريخ از ايدئولوژي 
منتخبشان بي فايده اس��ت. چون بحث كردن بر سر 
درستي اين ايدئولوژي دليل باور كردن آن نبوده است.

عمل پيوستن به يك ايدئولوژي مطلق دربرگيرنده نوعي 
غربال كردن است. اين الحاق زماني رخ مي دهد كه فرد 
دنيا را از دريچه ديد يك داستان واحد ببيند. اختالف 
پيدا كردن با معلم مدرس��ه، جروبح��ث در محل كار، 
بيشتر شدن تنوع فرهنگي محل سكونت يا نژادپرستي 
غيرمنتظره همه به وجوه مختلف يك مش��كل واحد 
تبديل مي ش��ود. به عالوه مشكالت س��اده دورنماي 
جذابي را از راه حل هاي آسان و افراطي ارايه مي دهند. 
اگر تمامي مش��كالت ما بخشي از داس��تان بزرگ تر 
برخورد اجتناب ناپذير تمدن ها باشند، فقط كافي است 
كه جانب يك تم��دن را بگيريد. به نظرم تام نيز مانند 

آيشمن ايدئولوژي و طرف خودش را پيدا كرده است.
آنها ظرفيت خود را براي تفكر مس��تقل، به نفع تعهد 
بي قيد و ش��رط ب��ه جنب��ش انتخابي خ��ود ناديده 

مي گيرند.
البته تام تنها نيست. وقتي با تام صحبت مي كنم، مردان 
و زنان جواني را به خاطر مي آورم كه در مصاحبه با من 
همدردي و حمايت خ��ود را از داعش، القاعده و ديگر 
گروه هاي تروريستي جنايتكار اعالم كردند. بسياري از 
اين افراد مانند آيشمن جزو ملحق شوندگان بودند كه 
جذب جواب هاي دو شّقي و نگرش سياه و سفيد اين 
ايدئولوژي ها مي شدند. هيچ يك از حاميان جهادگرايي 
كه مي شناسم، ذاتًا شرور نيستند. اما تمام آنها جهان را 
از وراي كليشه جهادگرايي مي بينند و با تفكر دوجانبه 

مشكل دارند.
مسير دور ش��دن از ابهام و همدلي از ميان شعارهاي 
توخالي جهادگرايي مي گذرد. مجله انگليس��ي زبان 
داعش اصطالح »ناحيه خاكستري« را بارها نقد كرده 
اس��ت، اصطالحي كه براي توصيف كردن چيزهايي 
به كار برده مي ش��ود كه بين ايدئولوژي خودش��ان و 
ايدئولوژي كفار يا بي دينان قرار دارد. منظور از ناحيه 
خاكستري غالبًا فضاي سازشي است كه مهاجران در 
آن بي��ن دو فرهنگ، بين دو مجموعه ارزش و بين دو 

روش زندگي، به س��ر مي برند. چندين نفر از حاميان 
داعش به من گفتند كه مشكل آنها با مسلمانان غربي 
اين است كه »آنان در ناحيه خاكستري، با ترديد و شرم 

از دين خود زندگي مي كنند.«
در كشمكش بودن با تفكر دوجانبه به معناي حماقت 
نيست: تام يك مهندس است و بسياري از همدردان 
جهادگرايي كه ب��ا آنها مصاحبه ك��ردم، تحصيالت 
باالتري داش��ته اند. اما اين افراد تحصيل كرده از اين 
نظر بي فكرند كه قابليت خود را براي تفكر مستقل به 
نفع تعهد بي قيد و شرط نسبت به جنبش انتخابي شان 

ناديده مي گيرند.
اگر تنهايي و ترس نقطه مشترك داشته باشند، شيوه 
بحث ما درباره افراط گرايي، به ويژه از نوع جهادگرايي 
داراي اشكالي بنيادي اس��ت. افراط گرايي عمومًا به 
عنوان يك تهديد خارجي ديده مي شود، عفونتي كه از 

يك تمدن بيگانه به ما سرايت مي كند.
آرنت اين نظريه را مطرح مي كند كه گونه هاي خاصي از 
خلوت و انزوا، انسان را در برابر تنهايي و به تبع آن ترس 
شديد آسيب پذير مي سازد. آرنت توجه خوانندگان را 
به مشكل ساختاري »زائد و بي ريشه بودن« مدرنيته 
جلب مي كند. فروپاشي نهادهاي سياسي پيشامدرن 
و س��نت هاي اجتماعي جوامعي را ايجاد كرده است 
ك��ه مردم در آنه��ا »هيچ جايي در جه��ان ندارند كه 
ديگر همنوعان شان آن را ش��ناخته و تضمين كرده 
باشند« و در واقع هيچ احس��اس تعلقي وجود ندارد. 
جامعه آيينه اي است كه ما خودمان را در آن مي بينيم. 
يافتن مكان  خودمان در اين جامعه، در معاشرت قابل 
اعتماد و قابل اطمينان هم نوعان، به ما كمك مي كند 
تا هويت هاي خود را درك كنيم، خودمان را بشناسيم 
و به افكارمان اعتماد كني��م. زماني كه از جامعه جدا 
مي ش��ويم، در برابر ترس و بي اطمينان��ي مورد نظر 
آرنت آس��يب پذير مي گرديم. در حالي كه آرنت به از 
خودبيگانگي حاكم بر بورژوازي فكر مي كرد، سخنان او 
دقيقًا تجربه ديگري از تعلق نداشتن را توصيف مي كند 

كه در جوامع غربي امروزي متداول است.
سال گذشته با فردي مصاحبه كردم كه اكنون به جرم 
انتشار ترس و وحشت در بريتانيا در حال محاكمه است. 
او در خالل صحبتمان بارها و بارها از موضوعي شكايت 
كرد كه زيربناي عالقه اش به خش��ونت افراطي بود: 
»هيچ جايي نيست كه بتوانم بگويم آنجا مال من است. 
هيچ نوع احساس تعلق و وابستگي در ما وجود ندارد.« 
او قبول داشت كه داعش قدري زياده روي كرده است: 
»اما تصور داش��تن جايي مثل اين، جايي كه بتوانيم 
به آن تعلق داش��ته باشيم …« هنگام به زبان آوردن 
اين تصورات چهره اش روشن و خندان شد: »همش 

همينه، به همين سادگي.«
تعلق داشتن يا فقدان آن، درون مايه مشترك در ميان 
افراط گراها اس��ت. مورد يوس��ف عبدالهي را در نظر 
بگيريد، يوسف پسر 17 ساله اي متولد سومالي و بزرگ 
شده مينه سوتا بود كه در سال 2014 سعي كرد كه به 
داعش ملحق شود، اما در مرز دستگير شد. يوسف نيز 
مانند بسياري از افراطي هاي جوان به خوبي در جامعه 
غرب جا افتاده بود. يوس��ف لهجه امريكايي داش��ت، 
عاشق بس��كتبال NBA بود و طرفدار وايكينگ هاي 
مينه س��وتا بود. بااين حال مي ت��وان همرنگ جامعه 
شد، اما همچنان احس��اس تعلق نكرد. يوسف ظرف 
يك سال س��ه بار مدرسه عوض كرده بود، يكي از اين 
مدرسه ها بدون هشدار قبلي ناگهان بسته شده بود. او 
در مصاحبه اش با مجله نيويورك در سال 2017 گفته 
بود كه »هيچ آدم موفقي« را نمي شناسد و احتمااًل از 
اين هم مهم تر احس��اس مي كرد كه هيچ راهي براي 
وفادار ماندن به هويت اسالمي و سوماليايي اش ندارد 
و در عين حال در امري��كا نيز نمي تواند مكاني را پيدا 
كند كه به آن احس��اس تعلق داشته باشد. يوسف در 
محاكمه اش به فيلم هايي اشاره كرد كه به او مي گفتند: 
»آن مسلمانان نبايد در غرب زندگي كنند، براي آنان 
بهتر است كه به سفر ما براي پيوستن به ايالت اسالمي 
ملحق شوند … آنجا مكان بهتري براي زندگي كردن 
است.« يوسف و دوستانش با نگاه كردن به اين فيلم ها 

براي پيوستن به اين ايدئولوژي آماده شده بودند.
تفاوت هم��واره اصط��كاك ايجاد مي كن��د. اما ما به 
ندرت تاييد مي كنيم كه مشكالت برخاسته از تفاوت 
يك طرفه نيست: هر تفاوتي دو سر دارد. در اين ميان 

داس��تان حاميان جهادگرايي به ندرت داستان ساده 
شكست در به هم پيوستن و يكپارچگي است. بخشي از 
داستان غالبًا ماجراي جواناني است كه حس مي كنند، 
با وجود يكي ش��دن با جامعه، با وجود حرف زدن به 
يك زبان، پوشيدن لباس هاي غربي و پذيرفتن آداب 
و رسوم غرب، به غرب تعلق ندارند. يكي از زنان جوان 
حامي داعش مي گويد: »يادم مي آيد كه كافرها به من 
مي گفتند: »برگرد به همانجايي كه از آنجا آمده اي.« 
پس من هم به ايالت اس��المي برگش��تم.« يك مرد 
امريكايي � سوماليايي ساكن اياالت متحده كه سعي 
كرده بود به داعش ملحق شود، با خشم فراوان از اين 
شكايت داشت كه: »مجبوري بياي اينجا و خودتو وفق 

بدي، وفق بدي … .«
چرا هر زن جواني بايد ياد بگيرد كه با ظرافت با توهين 
»برگرد به همانجايي كه از آنجا آمده اي« برخورد كند؟

نكته مشترك داستان هاي فوق اين است كه جوانان 
نمي توانند به روش دوطرفه  فك��ر كنند. آنها با تصور 
اينكه »ناحيه خاكس��تري« مكان وحشتناكي براي 
زندگي كردن نيس��ت، كلنجار مي روند. زندگي فقط 
داستان تفاوت فرهنگي نيست. اگر تنهايي به معناي 

ناتواني براي درگير شدن در تفكري مستقل و همدالنه 
باشد، پس اين افراد از تنهايي دردناكي رنج مي بردند.

در عين حال برايم عجيب اس��ت كه چرا جواناني كه 
در جهان غرب متولد و بزرگ شده اند، بايد همواره بار 
سازش متفكرانه را به دوش بكشند. اقليت ها ذاتًا قدرت 
كمتري از اكثريت دارند و در نتيجه توانايي آنها براي 
دست كش��يدن از چيزي بدون از دست دادن هويت 
كمتر است. چرا هر زن جواني بايد با ظرافت با توهين 
»برگرد به همانجايي كه از آنجا آمده اي« برخورد كند؟ 
ضمنًا چرا هر مرد جواني بايد حس كند كه براي آينده 
داشتن در سرزميني كه در آن متولد شده است، مجبور 
به كنار گذاش��تن لباس هاي خارجي، از بين بردن رد 
لهجه والدينش يا خودداري از بيان اعتقاد به مذهب 
بيگانه است؟ آيا همين كه آنها حس نمي كنند كه در 
دنياي غرب در خانه و ميهن ش��ان هستند، بازتابي از 
ناكامي اكثريت براي ايجاد احس��اس هم وطن بودن 
با آنها نيست؟ مسلمًا تنهايي آنها از ناكجا سرچشمه 
نمي گيرد، زندگي روزمره آنها در دنياي غرب زمينه را 
براي احساس اين تنهايي دردناك فراهم ساخته است.

راه درس��ت براي كنار آمدن با اين افراط گراهاي تنها 
كدام است؟ اگر حق با آرنت باشد، علل ساختاري اين 
تنهايي ريشه هايي عميق دارد، آنقدر عميق كه چند 

ارتباط شخصي نمي تواند تفاوتي را ايجاد كند.
تام يك بار قبل از آنكه با ماليمت به من بگويد كه هيچ 
مشكلي با من ندارد، اعتراف كرد كه: »گاهي اوقات در 
دنياي مجازي كمي زياده روي مي كنم.« تام در واقع به 
تفاوت بين گروه عمومي كه از آن مي ترسد و آن را بدنام 
مي داند و اشخاصي از همان گروه كه آنها را مي شناسد و 
دوست دارد، متوسل شده بود. اين حس غالبًا با چنين 
كلماتي شروع مي شود: »بعضي از بهترين دوستان من 
…« بطوري كه گفته شده آيشمن معشوقه اي يهودي 
داشت و جهان بيني نازي اش تاثيري بر دوستي هايش 
نگذاشته بود. برتولد استورفر يك تاجر يهودي اهل وين 
بود كه در سال 1940 براي تبعيد يهوديان به فلسطين 
تح��ت نظر رژيم نازي با آيش��من همكاري داش��ت. 
استورفر بعد از مدتي مخفي شد، اما سرانجام دستگير 
شد و به آشويتس فرستاده شد. او از آيشمن درخواست 

كمك كرد، اما آيشمن در مالقات با استورفر به او گفت 
كه نمي تواند كمكي به او بكند: قوانين هاينريش هيملر 
تغييرناپذير بود. هيچ كس نمي توانست كمپ را ترك 
كند. آيشمن استورفر را به خاطر تالش براي فرار كردن 
سرزنش كرد، و در نهايت ترتيبي داد كه كار سبك تري 
در اردوگاه به او محول ش��ود. آيشمن بعداً گفت: »ما 
دست داديم، اين مالقات لذت دروني عميقي براي من 
داشت.« آرنت مي گويد: استورفر شش هفته بعد از اين 
مالقات خوشحال كننده جان باخت. با گاز خفه نشده 

بود، شكي نبود كه به طرفش شليك شده بود.
شناختن من تغيير چنداني را در ايدئولوژي گسترده تر 
تام به وجود نياورده بود و عقيده راسخ او مبني بر اينكه 
مهاجران بطور كلي دشمنان بزرگ زمانه ما هستند، 
همچن��ان پابرجا بود. مناظره ه��اي واقعيت بنياد نيز 
تاثيري نداشت. وقتي دوس��تان مشتركمان با عقايد 
افراطي تام مخالفت مي كنند، او سرسختانه در جناح 
مخالف قرار مي گيرد. تام با يكدندگي سكوت اختيار 
مي كند، درون پوسته  افراطي خود عقب نشيني مي كند 
و جوي متش��نج را به جا مي گذارد. البته همگي ما هر 
از گاه دچار س��وگيري تاييدي مي شويم، يعني اينكه 
تمايل داريم تا جانب اطالعاتي را بگيريم كه از باورهاي 
فعلي مان حمايت مي كند. اما تام واقعيت هاي خاصي 
را به واقعيت هاي ديگر ترجيح نمي دهد. او عالقه اي به 
آنها ندارد. تام نيز مانند آيشمن مكرراً به كليشه خود 

بازمي گردد. 
ثبات منطقي سرد و غيردوس��تانه اي در تصورات تام 
وجود دارد. اگر فرض كنيم كه فرهنگ غرب نماينده  
يك نگ��رش واحد و كاماًل هدايت ش��ده اس��ت، پس 
مهاجران غيرسفيدپوست و برخاسته از فرهنگ هاي 
ناقص تهديدي هستند كه بايد متوقف شوند. اگر قانع 
شده باشيد كه تفكر شما نيز داراي جهان بيني واحدي 
است كه از قضاي روزگار برنهاد كلي رويكرد غرب است، 
پس بايد جنگ دربگيرد. چنانچه پيش از اين تصميم 
گرفته باش��يد كه تمدن تنها موضوع حائز اهميت در 
اين داس��تان است، چه نيازي به چيزهاي ديگر وجود 
دارد؟ آرنت در ايدئولوژي و ترس )1953( مي گويد كه 
منطقي بودن صريح و روشن، قابليت مهمي است كه 
براي افراد ناتوان از تفكر واقعي باقي مانده اس��ت: اين 
واقعيت را كه دو به عالوه دو مس��اوي چهار مي شود، 
نمي توان »حتي تحت شرايط تنهايي مطلق« انكار كرد. 
وقتي انس��ان حس تقابل را كه براي پيدا كردن راه در 
اين جهان مشترك الزم است، از دست مي دهد، چنين 
استدالل منطقي اي به »يگانه حقيقتي« تبديل مي شود 
كه نوع بشر مي تواند به آن تكيه كند. )هرچند داليل 
ديگري نيز براي اين همبستگي مي تواند وجود داشته 
باش��د، غالبًا به اين نكته اشاره مي شود كه درصد قابل 
توجهي از افراط گراهاي مسلمان خشن در رشته هاي 
مهندس��ي، رياضيات يا علوم پايه تحصيل كرده اند.( 
گذشته از هر چيز براي عمل كردن منطق، نه به خود و 
نه به ديگري نياز نداريم. فقط يك اصل است كه اهميت 
دارد و بايد اج��ازه داد كه اين اصل آزادانه در ميان نوع 
بشر اجرا شود و قانون ذاتي خود را پياده كند.حقيقت به 
اندازه آنچه كه به نظر حقيقت مي رسد، مناسب نيست. 
رواي��ت تام نيازي ب��ه واقعيت ن��دارد. واقعيت كاماًل 
نامربوط اس��ت. روايت تام مانند تصورات ديگري كه 
خواهان »توضيح كلي« اس��ت، وانم��ود مي كند كه 
»تمام آن چيزهايي را كه ممكن اس��ت روزي تجربه 
ثابت كند، از قب��ل مي داند.« آدمهاي مجهز به دانش 
فراگيري كه همواره علت درس��ت تم��ام رخدادها را 
مي داند، مي توانند از چنگال شك و بي اعتمادي رها 
شوند. در نهايت توضيحي پايدار براي همه چيز وجود 
دارد. تصورات استبدادي معتقدان خود را از واقعيت 
رها مي كنند: ارزش آنها در ارايه كردن روايتي مطلق و 
منسجم براي كل جهان نهفته است، كه به نقل از آرنت 
در كتاب خاستگاه ها، براي نيازهاي انسان مناسب تر از 
خود واقعيت است. تجربه، نامربوط و نامناسب است: 
هيچ چيز جديدي براي ياد گرفتن درباره موقعيت هاي 

مختلف وجود ندارد.
زماني كه آرنت به وجه اش��تراك ترس و تنهايي اشاره 
كرد، به كنش هاي ش��خصي تروريس��م ك��ه افراد در 
حاشيه و عادي مرتكب مي شوند، فكر نمي كرد، بلكه 
به ترس ناشي از دولت ها و ايدئولوژي هاي استبدادي 
مي انديشيد كه به آهستگي از س��وي اكثريت غالب 
جامعه پذيرفته مي شود. به نظر آرنت فرد ايده آل اين 
دولت هاي مستبد، نه يك افراطي مجاب شده، كه فردي 
منزوي و تنها بود كه آنقدر احساس ناامني مي كند كه 
حتي نمي تواند به درس��تي فكر كند: فردي كه تمايز 
بين درست و غلط در نظرش در حال محو شدن است 
و نويد شروع جنبش او را به خود مي خواند. تام از ازل به 
باورهاي فعلي خود اعتقاد نداشته است؛ دوستاني كه او 
را مدت طوالني تري مي شناسند، مي گويند كه هرچند 
كودكي و نوجواني سختي داشته است، اما ديدگاه هاي 
فعلي وي از اواخر بيست س��الگي شكل گرفته است. 
بااين حال براساس نظرات آرنت، تام احتمااًل در گذشته 
نوعي فرد ايده آل براي دولت هاي خودكامه بوده است.

تام از نظر من بيش��تر از يك داعشي عصباني جوان و 
حاميان القاعده اي كه با آنها صحبت كرده ام، ش��رور 
نيس��ت. در واقع اصاًل نمي توانم تام را دوست نداشته 
باش��م. به ندرت او را مي بين��م، اما وقتي مي بينمش، 
مهربان و ماليم و آنقدر ناراحت از تنهايي خود اس��ت 
كه نمي توانم برايش احساس تاسف نكنم. تام مكبث 
و ياگو نيست و اصاًل نمي خواهد »شرارت و بدجنسي 
خود را ثابت كند.« بدون فكر بودن خصوصيت نادري 
نيست و اگر تاريخ در راستاي مشخصي برمال مي شد، او 
تنها شخصي نبود كه از جان و دل از سبعيت و خشونت 
منطقي حمايت مي كرد. شك دارم كه اكثر آنها حتي 

متوجه اعمال ددمنشانه خود بوده باشند.
aeon باشگاه انديشه به نقل از

  آرنت معتقد بود كه تنهايي به آيشمن و 
بي شمار افراد ديگر كمك كرد كه خودشان 
را در اختي�ار ايدئولوژي هاي اس�تبدادي 
و ديكتاتوره�اي كاريزماتي�ك بگذارند؛ 
افرادي كه در غير اين صورت مي توانستند، 
بنابه گزارش هاي ذكر شده درباره آيشمن، 
نمون�ه  ف�ردي خوش مش�رب و مهربان با 
زيردس�تان و مافوق هاي خود باشند. اين 
ايدئولوژي ه�اي اس�تبدادي ب�ه گونه اي 
طراحي مي ش�وند كه براي افراد درگير با 
گفت وگوهاي اخالق�ي دروني خود، يعني 
آنچ�ه آرنت باالترين ن�وع تفكر مي داند، 

جذاب باشند.

برش
  آرنت اي�ن نظريه را مط�رح مي كند كه 
گونه ه�اي خاصي از خلوت و انزوا، انس�ان 
را در براب�ر تنهاي�ي و ب�ه تب�ع آن ت�رس 
شديد آسيب پذير مي س�ازد. آرنت توجه 
خوانندگان را به مشكل س�اختاري »زائد 
و بي ريش�ه بودن« مدرنيته جلب مي كند. 
فروپاش�ي نهادهاي سياسي پيشامدرن و 
سنت هاي اجتماعي جوامعي را ايجاد كرده 
است كه مردم در آنها »هيچ جايي در جهان 
ندارند كه ديگر همنوعان شان آن را شناخته 
و تضمي�ن ك�رده باش�ند« و در واقع هيچ 
احساس تعلقي وجود ندارد. جامعه آيينه اي 

است كه ما خودمان را در آن مي بينيم.

برش
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 چالش هاي امنيتي اروپا 
در دوره ملي گرايي

علي اس��معيلي اردكاني، پژوهشگر مس��ائل اروپا و 
فراآتالنتيك در يادداش��تي در »ديپلماسي ايراني« 
نوشت: در حال حاضر اروپا با سه چالش اصلي درگير 

است: 
1- يكجانبه گرايي اياالت متحده و در نتيجه نگرايي 
از آينده روابط اروپا با شريك استراتژيك خود در ابعاد 

امنيتي، اقتصادي و سياسي.
2- تهديد ارزش ها، هنجارها و دستاوردهاي اروپايي 

از سوي ملت ها و دولت هاي اين اتحاديه.
3- افزايش تهديدات امنيتي در خارج نزديك اتحاديه 

اروپايي. 
بدون ش��ك در دو موضوع اول به خصوص در مورد 
جايگزيني چت��ر امنيتي اروپ��ا و همچنين حجم 
مبادالت تجاري اروپا و امريكا، ايران نمي تواند طرح 
و برنامه مش��تركي را با اروپا برنامه ريزي كند. اما در 
موضوع سوم كه خاورميانه به عنوان بخشي از خارج 
نزديك اروپا محسوب مي شود، امكان طرح مسائل 
جديد براي همكاري و چانه زني وجود دارد. در ادامه 
اين يادداشت ضمن بررسي كوتاه چالش اول و دوم، 
به چالش سوم اشاره و در نهايت آينده روابط ايران و 
اروپا به لحاظ چشم اندازها و بايدها در حوزه امنيتي 

توضيح داده مي شود.
1- يكجانبه گراي��ي اياالت متح��ده و آينده روابط 
فراآتالنتيك: بعد از ورود ترامپ به كاخ سفيد و تالش 
براي تحقق ش��عار »اول امريكا« بعضي از مناسبات 
امنيتي در قالب ناتو، مناس��بات اقتصادي در قالب 
تعرفه هاي تجاري و پيمان تج��اري فراآتالنتيك و 
همچنين همراهي و هم صدايي دو طرف در موضوعات 
سياسي آن گونه كه در زمان اوباما دنبال مي شد از بين 
رفت. رهبران اروپاگراي اتحاديه اروپايي مانند مركل 
و مكرون تالش كردند اين ضعف را با انسجام بيشتر در 
هويت اروپايي پوشش دهند، اما تاكنون شرايط داخلي 
اتحاديه اجازه اين ترميم را نداده است. در اين وضعيت 
پيچيده و دش��وار، عالوه بر رويكرد تهاجمي روسيه 
در ش��رق اروپا، ترامپ و تيم امنيتي او نيز با تشويق 
بريتانيا به خروج هر چه سريع تر از اتحاديه اروپايي، 
به عنوان يك نيروي تهديدآميز عليه اروپاي متحد 

وارد عمل شده اند.
2- تهديد ارزش هاي اروپايي در دو سطح دولت- ملت: 
در اروپا از زمان اقدام با تاسيس اين موجوديت جديد 
به عن��وان موجوديتي فراس��وي دولت – ملت هاي 
وستفالي تاكنون نقاط عطف زيادي ديده شده است. 
اما با رشد روز افزون گرايش هاي ملي گرايي در مقابل 
بين المللي گرايي شاهد از دست رفتن انسجام و هويت 
اروپايي هستيم. اين مس��اله در دوسطح دولت ها و 
سياست گذاران و همچنين ملت ها دنبال مي شود. 
تفكيك ميان اين دوس��طح به دليل حضور پررنگ 
نهادهاي مدني و جنبش هاي اجتماعي اروپا است كه 
به راحتي مي توانند درباره ارزش هاي و هنجارهاي 
اروپايي گرايي اين اتحاديه وارد عمل شده و دولت ها 
خود را براي تبعيت نك��ردن يا توقف هر گونه تعهد 
اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي و امنيتي نس��بت به 
اتحاديه تحت فشار قرار دهند. اين مساله از زمان طرح 
پول واحد اروپايي تا برگزيت و بحران مهاجرت اخير 

بسيار مشهود بوده است.
3- افزايش تهديدات امنيت��ي در خارج نزديك اروپا: 
چالش هاي مرتبط با امنيت در خارج نزديك اروپا هم 
به رويكرد تهاجمي روسيه در شرق اروپا هم به تهديدات 
تروريستي خاورميانه و مهاجرت ها، قاچاق انساني و 
مواد مخدر اين منطقه و شمال آفريقا برمي گردد. در 
مورد تهديدات موردي اروپا از خاورميانه و شمال آفريقا 
كه تحت دولت هاي فرومانده اين منطقه به ش��كل 
روزافزوني در حال افزايش است، اروپايي ها به ايران به 
عنوان نقطه ثبات بخش خاورميانه نظر ويژه اي دارند. 
ايران نيز در مقابل اين تهديدات اروپايي دو رويكرد در 
پيش گرفته است. در رويكرد اول و در زماني كه اروپا با 
منطق احترام و در نظر گرفتن جايگاه ايران در منطقه 
و نظام بين الملل گفت وگو و مذاكره كرده پيش��نهاد 
همكاري براي كاهش تهديدات دريافت كرده است 
و البته در مسائل زيادي مانند گفت وگوهاي سياسي، 
مساله مهاجرت و تروريسم به نتايج درخشاني دست 
پيدا كرده اند. اما زماني كه اروپا با نزديك شدن به امريكا و 
روايت اين كشور از جايگاه و نقش منطقه اي ايران همراه 
شده و تالش كرده با زبان تهديد نيازهاي خود را مطرح 
كند، تهران نيز تالش كرده در رويكرد دوم، روي ديگر 
مسائل امنيتي مدنظر اروپا را در زماني كه ايران نقش 
مثبت خود در صلح و ثبات منطقه خاورميانه را متوقف 
كند به اين اتحاديه نش��ان دهد. در ارتباط با وضعيت 
فعلي دو توصيه به شكل كوتاه مدت و بلندمدت قابل 
طرح است. در كوتاه مدت و در شرايطي كه اروپايي ها با 
دلخوري از يكجانبه گرايي امريكا مايل هستند روايت 
نقش ثبات بخش��ي ايران به خاورميانه را درك و فهم 
كنند، مي توان به همكاري موردي براي مسائل امنيتي 
خاورميانه و شمال آفريقا ادامه داد. در اين شرايط بنا 
به هر مس��اله امنيتي مورد توافق مي توان چارچوب 
همكاري جمعي را تعريف و با استفاده از تجربه مذاكرات 
برجام به نتيجه هاي روشن و عملياتي رسيد.  در قالب 
توصيه بلندمدت ذكر يك نكته ضروري اس��ت و آن 
اينكه پژوهش و برنامه براي تعامالت انساني و ارتباطات 
انساني به خصوص در عرصه سياست خارجي كه براي 
موفقيت بايد انگاره هاي يك جامعه تغيير كند، نيازمند 
نگاه بلندمدت 40 تا 100 ساله است. به عبارتي ديگر 
عرصه سياست گذاري در روابط انساني و آن هم از نوع 
سياست خارجي و استراتژيك نيازمند برنامه ريزي 
و كار بلندمدت اس��ت. در مورد روابط با اروپا )و البته 
ساير مسائل سياست خارجي( درنظرگرفتن رويكرد 
فعلي اتحاديه و دولت هاي مختلف اروپايي نبايد مبناي 
سياست گذاري درباره آينده روابط ايران و اروپا باشد. 
بايد تالش كرد با مفهومي سازي  جديد در عرصه امنيتي 
مانند آنچه پيش از اين تحت عنوان »امنيت شبكه اي«، 
»منطقه قدرتمند«، »سياست اول همسايگان« و ... 
فضاي گفت وگوي بين نخبگاني را فراهم و در  ادامه با 
عميق تر كردن اين گونه ايده هاي امنيتي و سياسي به 
استقبال ديپلماسي رسمي و همكاري هاي موثر رفت. 



اخبار 9 مسكن

»تعادل« آمار تازه از ريزش قيمت ها در 18 منطقه پايتخت را راستي آزمايي مي كند 

»تعادل« قيمت واحدهاي مسكوني 75 متري نوساز در پايتخت را بررسي مي كند 

كاهشقيمتآپارتمانبااهرم»پولالزم«ها

شرق تهران، ركورددار عرضه نوسازهاي متوسط متراژ

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
حجم معامالت مسكن طي دوسه ماه گذشته روند 
نزولي داشته و درخرداد ماه تعداد قراردادهاي 
خريد و ف�روش، به كمترين ميزان ممكن طي 6 
سال گذشته رسيده است، قيمت ها هم سيري 
كاهشي داشته و روند صعودي ماه هاي گذشته را 
تجربه نكرده است؛ . در اين ميان، رييس اتحاديه 
مش�اوران امالك از همان روزهاي ابتدايي تير 
ماه، گزارش هايي مبني ب�ر كاهش قيمت ها در 
بازار مسكن را مطرح كرد. مصطفي قلي خسروي 
چند روز پيش هم آماري را منتشر كرد كه حاكي 
از افت چش�مگير قيمت ها در مناطق مختلف 

پايتخت دارد.
 در تازه ترين آماري كه او منتش�ر كرده است، 
جز در دو منطقه 11 و 5 كه قيمت مس�كن ثابت 
مانده است و مناطق 12 و 17 كه قيمت ها روندي 
افزايشي را تجربه كرده اند، در 18 منطقه ديگر 
شهر تهران، قيمت ها سيرنزولي داشته و بازار 
افت قيمتي بي�ن 10 تا 30 درصد را تجربه كرده 

است.
اما در ش�رايطي كه گزارش اتحاديه مش�اوران 
امالك حاكي از كاه�ش قيمت در اغلب مناطق 
پايتخت است، گزارش ميداني روزنامه »تعادل« 
از وضعيت بازار مس�كن و گفت وگو با مشاوران 
ام�الك 5 منطقه تهران حكاي�ت از آن دارد كه 
قيمت مسكن در مناطق جنوبي و شمالي تقريبا 
ثابت بوده و در مناطق غربي، مركزي و ش�رقي، 

روند كاهشي داشته است.
البته به گفته مش�اوران ام�الك مناطق غربي، 
مركزي و شرقي هم افت قيمت رخ داده اما  قابل 
مالحظه نيست و جهش قيمت طي يك سال ونيم 
گذشته به حدي بوده است كه افت چند درصدي 
قيمت در هفته هاي گذشته كمكي به آن نمي كند 
و همچنان خريد مسكن از توان اغلب خريداران 
خارج است.نتايج گزارش ميداني »تعادل« نشان 
مي دهد، قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در 
مناطق غربي حدود 2 ميليون تومان، در مناطق 
مركزي 4 تا 5 درصد و در مناطق ش�رقي بين 1 
تا 1.5 ميليون تومان كاهش داش�ته است، اما با 
وجود افت قيمت در اغلب مناطق تهران، تعداد 
قرارداده�اي خري�د و فروش در هي�چ كدام از 
مناطق پايتخت افزايش نداشته و روندي نزولي 
داشته و به گفته مشاوران امالك فعال در مناطق 

پايتخت، حجم معامالت به صفر رسيده است. 

 ثبات قيمت ها در شمال پايتخت
درحالي كه براس��اس آمار اتحاديه مشاوران امالك 
تهران، مناطق شمالي پايتخت )1 و 3( كاهش قيمت 

داشته اند و به عنوان نمونه منطقه 3 تهران، 10 درصد 
كاهش داشته است، اما اظهارات يك مشاور امالك 
فعال در اين منطق��ه، خالف اين موضوع را نش��ان 

مي دهد.
اين مشاور امالك كه در منطقه چهارراه دولت، دفتر 
مشاور امالك دارد درباره تحوالت بازار مسكن طي 
يك ماه گذش��ته به »تعادل« مي گويد: قيمت هاي 
پيشنهادي از سوي فروشندگان، كارشناسي و درست 
نيست و حتي با وجود كاهش قيمت ها طي هفته هاي 

گذشته معامله اي انجام نشده است.
او ادامه مي دهد: تع��داد قراردادهاي خريد وفروش 
مسكن به شدت كاهش داشته است و معامالتي كه در 
بازار انجام مي شود فقط مربوط به فروشندگاني است 
كه واقعا قصد فروش ملك خ��ود را دارند و برهمين 
اساس قيمت واحد مسكوني خود را كاهش مي دهند.

او اظهار مي كن��د: در حال حاضر قيمت هرمترمربع 
واحد مسكوني نوساز در اين منطقه متفاوت است و 

بستگي به محله و ساختمان دارد.
به گفته اين مشاور امالك، قيمت ها در مناطق بااليي 
دولت بيشتر از مناطق جنوبي است، اما بطور متوسط 
محدوده قيمتي هرمترمربع واحد مس��كوني در اين 

منطقه بين 20 تا 30 ميليون تومان است. 

 كاهش قيمت درغرب
گزارش هاي اتحاديه مش��اوران امالك تهران درباره 
وضعيت بازار مسكن در غرب تهران به نتايج گزارش 
ميدان��ي روزنام��ه »تعادل« نزديك اس��ت و در اين 
منطقه شاهد كاهش قيمت هستيم، به عنوان نمونه 
جز منطقه 5 كه قيمت ها در آن ثابت است، منطقه 2 
از 3 ميليون تومان تا 5 ميليون تومان كاهش قيمت 
داش��ته اس��ت، منطقه 9 حدود 15 درصد كاهش، 
منطقه 10 ح��دود متري يك ميليون تومان كاهش 

داشته اند. 
يك مشاور امالك فعال در بازار مسكن كه در منطقه 
مرزداران دفتر مشاوره دارد، با اشاره به كسادي بازار 
به »تعادل« مي گويد: بخش مسكن در ركود فرورفته 
است و معامالت نسبت به سال گذشته و حتي ماه هاي 

گذشته به شدت كاهش داشته است.
او اظهار مي كند: قيمت ها هم در بازار مسكن شكسته 
شده است اما اين كاهش چندان محسوس نيست و 

در حد 20 تا 30 درصد است.
به گفته اين مش��اور امالك، به عن��وان نمونه در اين 
منطقه، اگ��ر دوماه پيش قيم��ت هرمترمربع واحد 
مس��كوني 22 ميليون تومان ب��ود هم اكنون به 20 

ميليون تومان رسيده است.
او بيان مي كند: خريد و فروشي انجام نمي شود و به 
صفر رسيده است و در حال حاضر قيمت هرمترمربع 

واحد مسكوني بين 20 تا 35 ميليون تومان است.

 افت ناچيز قيمت ها در مركز
آمار اتحاديه مشاوران امالك در مناطق مركزي نشانگر 
كاهش قيمت است و گفت وگوي »تعادل« با مشاوران 
امالك اين منطقه هم به خوبي اين موضوع را نش��ان 
مي دهد، به عنوان مثال، براس��اس گ��زارش اتحاديه 
مشاوران امالك، منطقه شش حدود 8 درصد، منطقه 
هفت نزديك 10 درصد كاهش داشته اند و به گفته يكي 
از فعاالن بازار مس��كن هم كه در منطقه فاطمي دفتر 
مشاور امالك دارد، قيمت ها در اين منطقه تاحدودي 
كاهش داشته است و دليل آن هم گراني مسكن است و 
چون خريدار قادر به خريد نيست، فروشندگان مجبور 

به كاهش قيمت ها شده اند.
او اظهار مي كند: كاهش قيمت ها، بسيار باال نبوده است، 
اما درحد 4، 5 درصد افت كرده است. اين مشاور امالك 
ادامه مي دهد: حجم معامالت هم به شدت كاهش داشته 

است و تقريبا معامله اي انجام نمي شود.

كاهش قيمت ها در شرق 
قيمت ها در ش��رق تهران براس��اس گزارش ميداني 
»تعادل« و همچنين مشاوران امالك در حال كاهش 
است. به عنوان نمونه آمار اتحاديه امالك نشان مي دهد 
كه قيمت ها در منطقه 8 نزديك 15 درصد و در منطقه 

14 حدود يك تا دو ميليون تومان افت داشته است.

يكي از فعاالن بازار مسكن كه در منطقه تهرانپارس 
دفتر مشاور امالك دارد، درباره وضعيت بازار مسكن 
به »تعادل« مي گويد: بازار در ركود فرورفته اس��ت و 
معامله اي انجام نمي شود، قيمت ها هم كاهش داشته 

است، اما باز هم خريداري وجود ندارد.
او ادامه مي دهد: قيمت ها حدودا بين 1 تا 1.5 كاهش 
داشته است اما با اين وجود معامالت به صفر رسيده 

است.
اين مشاورامالك اظهار مي كند : در حال حاضر قيمت 
هرمترمربع واحد مسكوني نوساز در منطقه تهرانپارس 
متفاوت است و بستگي به محله،  خيابان و نوع ساختمان 

دارد اما حدودا بين 16 تا 18 ميليون تومان است.

 قيمت ها درجنوب كاهش نداشته است
درحالي كه اتحاديه مش��اوران امالك اعالم كرده كه 
قيمت ها در مناطق جنوبي روند نزولي داش��ته است، 
اما گفت وگوي »تعادل« با مشاوران امالك اين منطقه 
حاكي از ثبات قيمت ها است، به عنوان نمونه منطقه 
15 حدود 15 درصد كاهش داشته و منطقه 16 حدود 
10 درصد كاهش را تجربه كرده اند، يكي از مش��اوران 
امالك كه در منطقه افس��ريه فعاليت مي كند، درباره 
وضعيت بازار مسكن طي يك ماهه گذشته به »تعادل« 
مي گويد: قيمت ها در بازار مسكن تغييري نكرده است و 

دليل آن هم اين است كه قيمت ساير كاالها و خدمات 
كاهشي نداشته است.

او مي افزايد: البته تعدادي از فروشندگان كه پول الزم 
هستند، اقدام به كاهش قيمت هاي پيشنهادي خود 

مي كنند اما تعداد آنها هم انگشت شمار است.
اين فعال بازار مس��كن ادامه مي دهد: نمي توان انتظار 
داشت كه قيمت ها دربازار مسكن كاهش يابد، چون 
قيمت مصالح كاهشي نداشته و دستمزد كارگران هم 
افزايش داشته است، البته اگر توليد مسكن بهبود يابد، 
قيمت ها در بازار افت مي كند؛ اما درش��رايط فعلي كه 
قيمت ها به شدت رشد كرده است به نظر نمي رسد كه 

بازار مسكن رونق يابد.
به گفته اين مش��اور امالك فعال در افس��ريه، حجم 
معامالت به شدت كاهش يافته است و به كمترين ميزان 
ممكن رسيده است، درحال حاضر نه خريدار چنداني 

در بازار وجود دارد نه فروشنده اي. 
او بيان مي كند: وضعيت مشاوران امالك هم مناسب 
نيست و با وجود آنكه معامله اي انجام نمي شود اما دفاتر 
مشاورامالك بايد ماليات خود را به موقع پرداخت كنند. 
اين مش��اور امالك اظهار مي كند: قيمت هر مترمربع 
واحد مس��كوني نوس��از در اين منطقه بين 10 تا 11 
ميليون تومان است كه از توان خريداران در اين منطقه 

خارج است. 

گروه راه و شهرسازي|
براساس تازه ترين آمار رسمي منتشر شده از وضعيت 
بازار مسكن درتيرماه سال جاري، حجم معامالت ثبت 
شده درپايتخت4.8 هزار واحد مسكوني بوده كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل آن به ترتيب 20 و 64.6 
درصد رشد داشته است. در اين ماه، متوسط قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده هم 13.3 ميليون تومان بوده كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل آن به 0.4 و 91.5 درصد افزايش 

داشته است.
بررسي اين آمار نشان مي دهد كه در تير ماه همگام با افت 
ماهيانه قيمت، حجم معامالت هم روند كاهشي داشته 
است. اين درحالي است كه از ارديبهشت تا شهريور سال 
گذش��ته با افزايش قيمت ها، تعداد قراردادهاي خريد 
و فروش كاهش��ي شد و از مهر ماه س��ال 97، با كاهش 
ماهيانه قيمت ها، حجم معامالت سيري ثابت را طي كرد.

اما با آغاز سال جاري تا خردادماه،  قيمت ها افزايش يافت و 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش هم در ارديبهشت به 12 
هزار واحد مسكوني رسيد، از خرداد و با كاهش ماهيانه 

قيمت ها، حجم معامالت هم افت كرد.
در اين شرايط و با توجه به همراهي روند نزولي قيمت ها و 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن، بررسي قيمت 
واحدهاي مس��كوني متوسط متراژ در مناطق مختلف 
پايتخت براي شفافسازي وضعيت بازار در مردادماه سال 
جاري مي تواند براي خريداران و فروشندگان مسكن، 
راهگشا باشد، برهمين اساس روزنامه »تعادل« گزارشي 
ازوضعيت قيمت واحدهاي مس��كوني 75 متري در 5 
منطقه مختلف پايتخت )ش��مال، غرب، مركز، شرق و 
جنوب( تهيه كرده اس��ت كه نشان مي دهد، قيمت ها 
در بازار مسكن همچنان باالست و توان مالي خريداران 
مصرفي مسكن جوابگوي اين افزايش قيمت ها، نيست. 
قيمت ها در مناطق ش��مالي همچون ماه هاي گذشته 
همچنان ب��االي 2 ميليارد تومان اس��ت و براي خريد 
مسكن در اين منطقه بايد با جيب پرپول وارد بازار شويد، 
 در مناط��ق غربي وضعي��ت تاحدودي بهتر اس��ت و با 
يك ميليارد و 650 ميليون تومان هم مي توان صاحبخانه 

شد.قيمت مس��كن در مناطق مركزي از مناطق غربي 
ارزان تر است، اگرچه تفاوت چنداني هم درقيمت اين 
واحدهاي مس��كوني ديده نمي ش��ود. وضعيت قيمت 
در مناطق شرقي نس��بت به غربي و مركزي متعادلتر 
اس��ت و ش��ما با يك ميليارد و 100 ميليون تومان هم 
مي توانيد يك واحد مسكوني 75 متري در اين مناطق 
خريداري كنيد، اما قيمت ه��ا در مناطق جنوبي ارزان 
است و خريداراني كه پول كمتري دارند مي توانند در اين 
مناطق اقدام به خريد كنند. يكي ديگر از نتايج حاصل از 
گزارش ميداني »تعادل« حاكي از آن است كه بيشترين 
فايل هاي ارايه ش��ده از واحدهاي نوساز متوسط متراژ 
مربوط به مناطق ش��رقي مي شود و كمترين فايل ها به 

مناطق مركزي اختصاص دارد.

 شمال تهران
قيمت يك واحد مسكوني 75 متري در مناطق شمالي 
پايتخت باالي 2 ميليارد تومان اس��ت. به عنوان نمونه 
اگرقصد خريد يك واحد مسكوني نوساز 75 متري در 
خيابان دولت را داريد، بايد 2ميلي��ارد و 250 ميليون 
تومان در چنته داشته باشيد چون قيمت هر مترمربع از 

اين ملك، 30 ميليون تومان است.قيمت كل يك واحد 
مس��كوني 75 متري نوساز در پاسداران، يك ميليارد و 
672 ميليون تومان اس��ت چون قيمت هرمترمربع از 
اين واحد مسكوني، 22 ميليون تومان است.يك واحد 
مسكوني نوساز 75 متري در نياوران،  3 ميليارد تومان 
به فروش مي رسد چون قيمت هرمترمربع از اين واحد 
مسكوني 40 ميليون تومان است.براي خريد يك واحد 
نوس��از در گاندي كه متراژ آن 75 مترمربع باشد، بايد 
براي هرمترمرب��ع از آن، 29 ميلي��ون تومان بپردازيد 
چون قيمت كل اين ملك، 2ميلي��ارد و 175 ميليون 

تومان است.

 غرب تهران
قيمت يك واحد مسكوني متوسط متراژ در مناطق غربي 
پايتخت باال است، اما به اندازه مناطق شمالي نيست و 
براي خريد يك واحد مس��كوني 75 متري در سعادت 
آباد، بايد به صاحبخانه 2 ميليارد و 325 ميليون تومان 
بپردازيد، چون قيمت هرمترمربع از اين واحد مسكوني، 
 31 ميليون تومان اس��ت.اگر به دنبال خريد يك واحد 
مس��كوني 75 متري نوساز در گيشا هستيد، بايد براي 

هرمترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه حدود 25 
ميليون و 333 هزار تومان هزينه كنيد، قيمت كل اين 

واحد، يك ميليارد و 900 ميليون تومان مي شود.
قيم��ت كل يك واحد مس��كوني 75 متري در منطقه 
ستاري، يك ميليارد و 650 ميليون تومان است و قيمت 
هر مترمربع از اين واحد نوساز، 22ميليون تومان براي 
خريدار آب مي خورد.درصورتي كه به دنبال خريد يك 
واحد مسكوني 75 متري نوساز در جنت آباد هستيد، 
بايد براي هرمترمربع از اي��ن واحد، 23ميليون تومان 
بپردازيد، قيم��ت كل اين ملك هم يك ميليارد و 725 

ميليون تومان مي شود.

 مركز تهران
قيمت واحدهاي مسكوني متوس��ط متراژ در مناطق 
مركزي پايتخت، كمتر از 2 ميليارد تومان است به عنوان 
نمونه درصورتي كه خواهان خريد يك واحد مسكوني 
نوساز در خيابان مطهري را داريد بايد براي هرمترمربع 
از اين واحد مسكوني، 25 ميليون تومان بپردازيد و براي 
خريد كل اين واحد يك ميليارد و 875 ميليون تومان 
در چنته داشته باش��يد.قيمت يك واحد مسكوني 75 
متري درسهروردي، حدود يك ميليارد و 800 ميليون 
تومان است و ارزش هر مترمربع از اين واحد، 24 ميليون 
تومان است.اما قيمت كل يك واحد مسكوني 75 متري 
در خيابان دبس��تان كه تازه ساز هم است،  يك ميليارد 
و 425 ميليون تومان است چون قيمت هرمترمربع از 
اين واحد مسكوني، 19 ميليون تومان است.براي خريد 
يك واحد مسكوني 75 متري در بلوار كشاورز بايد يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان داشته باشيد چون قيمت 
هرمترمربع از اين واحد مسكوني 20 ميليون تومان است.

 شرق تهران
قيمت واحدهاي مسكوني 75 متري نوساز در مناطق 
ش��رقي باالي يك ميليارد تومان است به عنوان نمونه 
قيمت كل يك واحد مسكوني نوساز در تهرانپارس، يك 
ميليارد و 100 ميليون تومان و قيمت هرمترمربع از اين 

واحد، 14 ميليون و 666 هزار تومان است.

براي خريد يك واحد مس��كوني 75 متري نوس��از در 
خيابان رس��الت بايد براي هرمترمربع از اين واحد، 17 
ميليون تومان به صاحبخانه بپردازيد چون قيمت كل اين 

واحد يك ميليارد و 275 ميليون تومان است.
اگر قصد خريد يك واحد 75 متري در مجيديه جنوبي 
را داريد بايد يك ميليارد و 275 ميليون تومان در چنته 
داش��ته باش��يد چون قيمت هرمترمرب��ع از اين واحد 
مسكوني نوس��از 17 ميليون تومان است، البته ناگفته 
نماند كه قيمت پيش��نهادي براي اين خان��ه، باالتر از 

قيمت منطقه است.
قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 75 متري در خيابان 
ش��يخ صفي، يك ميليارد و 125 ميليون تومان است و 
قيمت هرمترمربع از اين واحد، 15 ميليون تومان است 
البته قيمت پيش��نهادي براي اين واحد باالتر از سقف 

منطقه است.

 جنوب تهران
قيمت واحدهاي مسكوني متوس��ط متراژ در مناطق 
جنوبي پايتخت، كمتر از يك ميليارد تومان است و شما 
براي اينكه صاحب يك واحد مسكوني 75 متري دريافت 
آباد شويد بايد به صاحب ملك 502 ميليون و 500 هزار 
تومان پرداخت كنيد چون قيمت هرمترمربع از اين واحد 

مسكوني 6 ميليون و 700 هزار تومان است.
اگرقصد صاحبخانه ش��دن در ميدان خراسان تهران را 
داري��د بايد براي خريد يك واحد مس��كوني 75 متري 
نوساز در اين منطقه، 622 ميليون و 500 هزار تومان به 
صاحب ملك بپردازيد،  قيمت هرمترمربع واحد مسكوني 
در اين منطقه 8 ميليون و 300 هزار تومان اس��ت.يك 
واحد مسكوني 75 متري در خيابان فالح تهران، 427 
ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي رسد چون قيمت 
هرمترمربع از اين واحد مسكوني نوساز، 5 ميليون و 700 

هزار تومان است.
درصورتي كه خواهان خريد يك واحد مسكوني نوساز 
در كهريزك هستيد بايد براي هرمترمربع، 4 ميليون و 
500 هزار تومان پرداخ��ت كنيد چون قيمت كل اين 
واحد مسكوني، 337 ميليون و 500 هزارتومان هستيد.
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 ثبات در بازار مسكن
با خروج دالالن

عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس قيمت 
مسكن با اشاره به اينكه در شرايط كنوني مهم ترين 
عامل نزولي شدن قيمت مسكن در كشور، كاهش 
چش��مگير معامالت اس��ت، گفت: يكي از داليل 
افزايش قيمت مسكن فعاليت دالالن در اين عرصه 
بوده، حال در ش��رايط كنوني با افزايش حداكثري 
قيمت ه��ا، دالالن ديگر فضا را ب��راي فعاليت مهيا 
نمي بينند، از اين رو با خروج دالالن، بازار مسكن به 

سمت ثبات و آرامش رفته است.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
يارمحمدي، قيمت در دو ماه اخير را نزولي دانست 
و گفت: در شرايط كنوني در كالن شهرها از جمله 
تهران قيمت مسكن به ميزان قابل قبولي كاهش 

يافته و اين كاهش قيمت محسوس است.
او ادامه داد: بر اس��اس آمارهاي ارايه شده از سوي 
اتحاديه امالك، در كالن شهري مانند تهران قيمت 
مس��كن با متراژ باالي 150 متر حدود 30 درصد 
كاهش قيمت داشته و قيمت ملك با متراژ پايين تر 
از آن، بين 10 تا 30 درصد كاهش خواهد داش��ت.

به گفته يارمحمدي در دو سال اخير قيمت مسكن 
در كالن شهرها بيش از 120 درصد افزايش داشته 
و اين مس��اله در برخي از اين شهرها به ويژه تهران 
افزايش بيشتري نيز داشته است، بطوري كه مناطق 
شمالي پايتخت ركورددار افزايش قيمت امالك در 

كشور هستند.
اين نماينده مجلس اظهار كرد: در ش��رايط كنوني 
مهم ترين عامل نزولي ش��دن قيمت مس��كن در 
كشور، كاهش چش��مگير معامالت است، بطوري 
كه بر اس��اس آمارها ميزان خريد و فروش مسكن 
حدود 60 تا 80 درصد كاهش داشته است.او گفت: 
يكي از داليل افزايش قيمت مسكن فعاليت دالالن 
در اين عرصه بوده، حال در شرايط كنوني با افزايش 
حداكثري قيمت ها، دالالن ديگر فضا را براي فعاليت 
مهيا نمي بينند، از اين رو با خروج دالالن، بازار مسكن 
به سمت ثبات و آرامش رفته است.عضو هيات رييسه 
كميسيون عمران مجلس گفت: به طور حتم كاهش 
كنوني قيمت مسكن موقتي بوده و دولت براي تحقق 
اين مس��اله در دراز مدت بايد برنامه هايي همچون 

توليد گسترده و انبوه مسكن را عملياتي كند.

 اتمام واحدهاي مسكن مهر
تا پايان امسال

مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن گفت: در 
تالش��يم با اس��تفاده از همه ظرفيت هاي موجود 
در دولت تا پايان س��ال 98 همه پروژه هاي مسكن 
مهر كشور جز پروژه هاي داراي مشكالت حقوقي، 
پروژه هاي فاقد متقاضي و پروژه هايي با پيش��رفت 

فيزيكي زير 30 درصد را به اتمام برسانيم.
علي نبيان، افزود: براي پيگيري و رفع مش��كالت 
ادارات كل راه و شهرسازي استان ها از هشت استان 
كرمان، البرز، آذربايجان شرقي وغربي، كرمانشاه، 
گيالن، خراسان رضوي و لرس��تان دعوت كرديم 
با حضور در س��ازمان ملي زمين و مسكن مسائل و 
مش��كالت خود در روند اجراي طرح مسكن مهر را 
تشريح كنند تا بتوانيم براي رفع اين مشكالت اقدام 
كنيم.معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: البته 
طي توافقاتي مقرر ش��ده بخشي از واحدهاي فاقد 
متقاضي مسكن مهر به نهادهايي از جمله كميته 
امداد امام خميني، بهزيستي، وزارت دفاع و وزارت 
ارتباطات واگذار شود.نبيان در خصوص پروژه هاي 
مسكن مهر با پيشرفت فيزيكي زير 30 درصد هم 
گفت: بيش��تر اين پروژه ها داراي مش��كل حقوقي 
هستند كه مش��كالت آنها به تازگي برطرف شده 
است و در تكاليف دولت تا پايان سال قرار نمي گيرند 
هر چند درصدديم آنها را نيز با نهايت سرعت پيش 
ببريم.او افزود: بخش ديگري از واحدهاي باقيمانده 
مسكن مهر كه امكان و استعداد تبديل به پروژه هاي 
مشاركتي را داشته باشند نيز در قالب طرح اقدام ملي 

به متقاضيان واگذار خواهند شد.

 تله خانه هاي خالي
براي منابع كشور

وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا تأكي��د ب��ر اينك��ه 
س��رمايه گذاري و ساخت وس��ازهايي كه هدف 
مشخصي ندارد يك تله مالي براي منابع كشور 
اس��ت، گفت: حدود 2.2ميليون واحد مسكوني 

بيشتر از خانوارها در كشور وجود دارد.
محمد اسالمي در گفت وگو با تسنيم در خصوص 
آمار خانه هاي خالي در كش��ور، اظهار كرد: آمار 
خانه هاي خالي يك بحثي است؛ مركز آمار ايران 
اعالم ك��رده تعداد خانه هاي شناسايي ش��ده بر 
اساس سرشماري سال 1395 بالغ بر 24 ميليون 
و 200 هزار واحد است.او ادامه داد: تعداد خانوارها 
نيز حدود 22 ميليون اس��ت، يعني حدود 2.2 
ميليون واحد مسكوني بيشتر از خانوارها وجود 
دارد.به گفته اسالمي، موضوع مهم اين است كه 
ببينيم خانه هاي خالي از چه جنسي است؛ اين را 
بايد احصا و شناسايي كنيم. در اين راستا برنامه اي 
را در قالب س��امانه جامع امالك و اسكان كشور 
پيگيري مي كنيم كه به اخذ ماليات بر خانه هاي 
خالي ماليات منتج مي شود، در اين صورت مالك 
خانه به تحرك واداش��ته مي شود و تكليف خانه 
خالي را روشن خواهد كرد.وزير راه و شهرسازي 
گفت: تا اين اتفاق رخ ندهد نمي توان آمار واقعي 
خانه هاي خالي را اعالم كرد، چراكه خيلي از مردم 
در شهرهاي مختلف واحد مسكوني دارند، بخشي 
از مردم نيز ب��راي حفظ ارزش پول واحدهايي را 
خريداري كرده اند.اسالمي در پاسخ به اين سوال 
كه براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا بخشي از 
واحدهاي مسكوني خالي از سكنه باشد، تصريح 
كرد: اين يك فرض است و وزارت راه و شهرسازي 

نمي تواند، اموال ديگران را برنامه ريزي كند.
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اخبار

قيمت ها همچنان باال است 

بالتكليفي فروشندگان و خريداران در بازار بي رونق »آي تي«
گروه دانش و فن   مرجان محمدي

 بازار اي تي كش��ور مدت ها ست كه دچار ركود شده 
است، ركودي كه به گفته بسياري از فعاالن بازار ناشي 
از نوسان شديد قيمت ارز است. نوساني كه قيمت ها 
را تحت تاثير قرار داده اس��ت و بسياري از خريداران 
يا فروشندگان در اين بازار بالتكليف هستند، برخي 
معتقدند از  آنجا كه در ب��ازار ارز قيمت ها به صورت 
هيجاني و بي دليل باال رفته است و به تبع آن اجناس 
گران شده اس��ت،  تا زمان تثبيت قيمت بايد دست 
نگه داشت تا نرخ ارز به ثبات برسد و قيمت ها منطقي 
شود، در اين صورت بازار از حالت ركود خارج مي شود 
و به روند طبيعي خود ادامه مي دهد، از س��وي ديگر 
برخي نيز معتقدن��د اقالمي كه با قيمت باال و با دالر 
18 تا 19 هزار تومان وارد كشور شده است، فروشنده 
نمي تواند مطابق با قيمت روز اقدام به فروش آن كند، 
چرا كه متضرر مي شود، خريداران نيز اما نظر ديگري 
دارند و معتقدند با توجه به روند كاهشي قيمت دالر 
و رس��يدن به كانال 11 هزار تومان فروشندگان بايد 
قيمت ها را تغيير دهند مس��اله اي كه م��ورد تاييد 

فروشندگان نيست .
در اي��ن خصوص س��يد مهدي مير مه��دي رييس 
اتحاديه صنف رايان��ه در گفت وگو با خبرنگار تعادل 
گفت: ب��ازار كامپيوتر و رايانه در حال حاضر بس��يار 
كساد است، چرا كه برخي واردكنندگان به دليل آنكه 
نتوانستند ارز دولتي دريافت كنند، اقدام به واردات 
كاال نكردن��د. برخي ديگر نيز ب��ا ورود كاال با ارز آزاد 
اجناس و كاالي خ��ود را وارد كردند، از همين رو در 
حال حاضر با توجه كاهش قيمت دالر،  فروشندگاني 
كه اقدام به خريد اجناس و كاالي خود كرده اند حاضر 

به فروش آن نيستند .
وي گف��ت: : كاالهاي ح��وزه رايانه عمدت��ا وارداتي 
هستند و واردكنندگان مجبور هستند با نوسان نرخ 
دالر همگام باش��ند تا متضرر نش��وند. حال با توجه 
كاهش قيمت ارز كارب��ران در انتظار كاهش قيمت 

محصوالت و قطعاتي هستند كه با نرخ باال وارد كشور 
شده اس��ت،  اما برخي فروشندگان تمايلي به عرضه 

ندارند تا زماني كه قيمت دالر تثبيت شود .
وي در ادام��ه از عدم تخصي��ص ارز دولتي به برخي 
واردكنندگان رس��مي خبرداد و گف��ت:  از آنجا كه 
برخي واردكنندگان نتوانس��تند ارز دولتي دريافت 
كنند، اقدام به ثبت س��فارش با ن��رخ ارز آزاد كردند 
 و همين مس��اله باعث افزايش قيمت ها در بازار شد؛ 
 قيمت هايي كه به يك باره سه تا 4 برابر افزايش پيدا 
كرد و همين افزايش بازار كامپوت��ر و رايانه را دچار 

كسادي و ركود كرد .
وي تصريح كرد: در بازار كامپوتر و يارانه نيز برخي از 
افراد غير صنفي توانس��تند ارز دولتي دريافت كنند 
و بدون آنكه جنس��ي وارد كشور كنند، آن را در بازار 
آزاد به فروش رس��اندند و توانستند سود هنگفتي را 
به جيب بزنند، همين مساله نه تنها باعث شد برخي 
اجناس در بازار كم يا ناياب شود، بلكه عده اي از افراد 
و فعاالن اين صنف يا اقدام به تعديل نيرو كردند يا با 

تعطيل واحد صنفي خود خانه نشين شده اند .
ميرمهدي با اش��اره به اينكه برخ��ي از كاالهاي اي 
تي همچنان در گمرك مانده اس��ت و تاكنون اجازه 
ترخيص به آنها داده نش��ده است،  تصريح كرد: بايد 
مشكل كاالهاي مانده در گمرك هرچه سريع تر حل 
ش��ود، چرا كه با ترخيص و ورود اين كاالها به بازار تا 

حدودي بازار اي تي از ركود خارج مي شود .
همچنين در اين خصوص حامد ملكي از فروشندگان 
فعال در بازار كامپيوتر ب��ه خبرنگار »تعادل« گفت: 
خريد و فروش در بازار كامپيوتر به حداقل رس��يده 
است، قيمت ها به طرز چش��مگيري باال رفته است، 
اين در حالي اس��ت كه با توجه به نوس��ان قيمت ارز 
برخ��ي واردكنندگان اقدام ب��ه واردات نمي كنند و 
همين مس��اله باعث شده است بس��ياري از كاالها و 
قطعاتي كه نياز كاربران است در بازار وجود نداشته 
باش��د يا در صورت موجود بودن با قيمت هاي بسيار 

باال به خريدار ارايه شود . ملكي تصريح كرد:  بسياري 
از واحد هاي صنفي در اين بازار به حالت نيمه تعطيل 
در آمده اس��ت،  چرا ك��ه كاربران ديگ��ر توان خريد 
ندارن��د و اجناس يا كاالهاي قديم��ي خود را به روز 
نمي كنند و ترجيح مي دهند با همان كامپيوتر و لپ 
 تاپ يا گوش��ي همراه قديمي كه دارن��د به كار خود 

ادامه دهند .
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا فرشندگان با وجود 
كاهش قيمت ارز قيمت ها را كاهش نمي دهند گفت: 

در اين بازار بدون مش��تري حتي اگ��ر قيمت ها نيز 
كاهش پيدا كند،  خريداري پيدا نمي ش��ود، از سوي 
ديگر مگر قرار است قيمت ها چقدر كاهش پيدا كند 
؟ وقت��ي دالر در حال حاضر 12 هزار تومان اس��ت و 
فروشنده با دالر باالي 17 هزار تومان جنسي را وارد 
كرده چرا بايد متضرر ش��ود، براي فروشنده مجموع 
اين رقم بسيار سنگين است چون يك كانتينر جنس 
با اين دالر وارد كرده است،  ولي براي خريدار اينگونه 
نيست،  هرچند كه خريداران نيز محق هستند، همين 

مس��اله باعث نوعي بالتكليفي در بازار شده است و 
ركود را افزايش داده اس��ت. در هر ص��ورت بازار اي 
تي در كشور همچنان دچار ركود و بي رونقي است، 
 بازاري كه طرفداران بسياري دارد،  اما به دليل قيمت 
باالي ارز،  نب��ود ثبات نرخ ارز و ناياب ش��دن برخي 
كاالها در حال حاضر به يك��ي از خلوت ترين بازار ها 
تبديل ش��ده اس��ت و به گفته فعاالن بازار بسياري 
از مراجعه كنن��دگان به بازار اي ت��ي )تلفن همراه و 

كامپيوتر( بيشتر تماشاچي و نظاره گر هستند.

ريانووستي|فضانوردان روس از بدو سفرهاي فضايي، 
با مرك��ز هدايت پرواز، تحت عالمت تم��اس )كد( ويژه 
تماس داشتند. اين عالمت تماس توسط فضانورد و بنا 
به عاليق او انتخاب مي شد. به طور مثال عالمت تماس 
گاگارين »كدر« به معناي »سرو« بود. اكنون يك نماينده 
رس��مي مركز آموزش فضايي گاگارين مي گويد، اولگ 
اسكرپوچكا كيهان نورد روس كه قرار است در 2۵ سپتامبر 
به ايستگاه فضايي بين المللي سفر كند، »سرمت« را به 
عنوان عالمت تماس انتخاب كرده است. »سرمت« نام 
موشك بالستيك جديد بين قاره اي روسيه است كه بايد 
جايگزين سنگين ترين موشك استراتژيك جهان، »وئه 
ودا« شود كه طبق طبقه بندي ناتو موشك »شيطان« 
ناميده شده است. توسعه موشك سرمت از سال 2۰11 
آغاز شد. سال گذشته، والديمير پوتين رييس جمهور 
روس��يه در پيامي به مجمع فدرال، از آغاز مرحله فعال 
ساخت »سرمت« خبر داد و قرار است اولين موشك هاي 
توليدي در سال 2۰21 به بهره برداري برسند. نكته بسيار 
جالب آن است كه انتخاب »اسكرپوچكا« هيچ ربطي به 
اين موشك و اهداف جنگي آن ندارد. زيرا او مي خواهد 
در جريان سفر با »ميهن كوچك« خود ارتباط فضايي 
داشته باش��د.بنا به گفته منبع وابسته به مركز آموزش 
فضانوردان »اسكرپوچكا« در منطقه استاوروپول متولد 
ش��د و دوران كودكي و جوان��ي را در زاپوروژيه گذراند. 

س��رمت ها قبيله هاي ايراني زبان و رزم آوري بودند كه 
زماني در اين سرزمين ها سكونت داشته اند. او مي گويد 
ذكر نام قبيله هاي س��اكن زادگاه او در جريان اين سفر، 
باعث مي شود وي با ميهن كوچك خود در ارتباط باشد. 
اولگ اسكرپوچكا در 2۵ سپتامبر، به همراه جسيكا مير 
امريكايي و نخستين فضانورد امارات، هزازا المنصوري با 
ناو كيهاني سايوز ام.اس-1۵ به ايستگاه فضايي بين المللي 
عزيمت مي كند. او پيش از اين دو بار در سال هاي 2۰1۰ 
تا 2۰11 و 2۰1۶ در اين ايس��تگاه فعاليت داشته است. 
سرمت ها قبيله هاي ايراني زبان هستند كه از قرون چهارم 
قبل از ميالد تا سده هاي نخست بعد از ميالد در مناطق 
روسيه، اوكراين و قزاقستان ساكن بودند. بنا به مندرجات 
اوستا و كتب دوران پهلوي و شاهنامه، قوم سرمت كه قبل 
از مهاجرت به س��وي بالكان در شمال كوهستان قفقاز 

مي زيسته اند، برادر ايراني ها خوانده مي شدند.

س�ازمان فناوري اطالع�ات| آخرين وضعيت سواد و 
مدرك تحصيل��ي كاربران فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
نشان مي دهد كه بيش از ٨ درصد افراد بي سواد در كشور 

كاربر اينترنت هستند.
در ط��رح آمارگيري برخورداري خانوار ايراني و اس��تفاده 
افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات كه توس��ط س��ازمان 
فناوري اطالعات ايران منتشر شده، وضعيت سواد، مدرك 
تحصيلي، محل استفاده كاربران از اينترنت و ميزان استفاده 

آنها منتشر شده است.
براساس اين بررس��ي ها كه توسط مركز آمار منتشر شده 
از كل جمعيت ۶ س��اله و بيشتر كش��ور، ۶1 درصد افراد 
داراي تحصيالت ابتدايي، ٨٣ درصد افراد داراي تحصيالت 
راهنمايي و دوره اول متوس��طه و ٩4 درص��د افراد داراي 
تحصيالت دوره دوم متوس��طه و پيش دانشگاهي، كاربر 
موبايل هستند. همچنين 99 درصد افراد داراي تحصيالت 
دانشگاهي، 8۰ درصد افراد داراي تحصيالت غير رسمي و 

۵8 درصد افراد بي سواد از موبايل استفاده مي كنند.
اندازه متناظر اين س��هم ها براي كارب��ران رايانه به ترتيب 
۳۵.7 درصد، 4۶.4 درصد، 48.۶ درصد، ٩٣ درصد، ۶.١١ 
درصد و 8.1 درصد اعالم ش��ده اس��ت. در همين حال در 
زمينه سواد و مدرك تحصيلي كاربران اينترنت، آمار نشان 
مي دهد كه 4١.4 درصد اف��راد داراي تحصيالت ابتدايي، 
۶4.٧ درصد كاربران اينترنت داراي تحصيالت راهنمايي، 
٨٨.۶ درص��د داراي تحصي��الت دوم متوس��طه و پيش 
دانشگاهي، 97درصد افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، 
17 درصد داراي تحصيالت غيررسمي و 8.4 درصد افراد 
بي سواد، كاربر اينترنت هستند .اين نتايج بيانگر آن است 
كه تحصيالت نقش اساسي در باال بودن ضريب نفوذ سه 
شاخص موبايل، رايانه و اينترنت دارد. بطوري كه افراد داراي 
تحصيالت دانشگاهي با ضريب نفوذ تلفن همراه 99 درصد، 
ضريب نفوذ رايانه 9۳.4 درصد و اينترنت 97 درصد، ضريب 
نفوذ باالتري نسبت به ساير اقشار دارند.در مورد افراد بي سواد 
هرچند ضريب نفوذ اينترنت 8.4 درصد و رايانه 8.1 درصد 

اعالم شده بسيار پايين است اما در عوض بيش از نيمي از افراد 
بيسواد كاربر تلفن همراه هستند.از مجموع كاربران اينترنت 
۶ ساله و بيشتر كش��ور، در دوره يا مدرك تحصيلي ١۶.۶ 
درصد ابتدايي، 1۶.2 درصد راهنمايي، ۳۵.9 درصد دوره 
دوم متوسطه و پيش دانشگاهي، 29.4 درصد دانشگاهي و 
١.٩ درصد ساير موارد هستند. در همين حال وضعيت فعلي 
فعاليت كاربران فناوري اطالعات در ايران نشان مي دهد كه از 
مجموع جمعيت 1۰ ساله و بيشتر كشور، ضريب نفوذ تلفن 
همراه براي شاغالن 97درصد، براي افراد بيكار ٩١ درصد 
و براي محص��الن ۶۶ درصد، براي افراد داراي درآمد بدون 
كار 84.۵ درصد و براي افراد خانه دار 8۳ درصد اعالم شده 
است.از كل كاربران اينترنت شش ساله و بيشتر كشور، 8۰ 
درصد حداقل در محل سكونت، ۵.9 درصد در محل كار، 
۶.7 درصد در محل تحصيل، 4 درصد حداقل در منزل افراد 
ديگر، ١.٢ درصد در مكان هاي عمومي مانند كتابخانه ها 
و سراي محله از اينترنت استفاده مي كنند. همچنين 1.۳ 
درصد افراد حداقل در مكان هاي تجاري مانند كافي نت و 
دفاتر خدماتي و رستوران ها و فرودگاه ها و ٩4 درصد افراد 
حداقل با دستگاه هاي سيار در هر مكان از اينترنت استفاده 
مي كنند.بر اس��اس آمارگيري مركز آم��ار از كل كاربران 
اينترنت كشور، حدود 29.4 ميليون نفر حداقل يك بار در 
روز از اينترنت استفاده مي كنند. در همين حال ٣.۵ ميليون 
نفر حداقل يك بار در هفته، 749 هزار نفر حداقل يك بار در 
ماه و 24۳ هزار نفر نيز حداقل كمتر از يك بار در ماه از اينترنت 

استفاده مي كنند.

س�اينس ديلي| پژوهش��گران امريكاي��ي، نوعي 
گردن بند طبي رباتي��ك ابداع كرده اند كه مي تواند به 
بهبود حركات گردن بيماران مبتال به »اسكلروز جانبي 

آميوتروفيك« كمك كند.
 اين گردن بند، نخس��تين ابزاري اس��ت كه مي تواند 
كمك قابل توجهي به بيماران مبتال به »اسكلروز جانبي 
آميوتروفيك« )ALS( برساند تا اين افراد را براي نگه 
داشتن س��ر خود و بسياري از فعاليت هاي ديگر ياري 
دهد. اس��كلروز جانبي آميوتروفيك، به از بين رفتن 
تدريجي عملكرد عضالت منجر مي شود و به تدريج، 
تضعيف ماهيچه ها و فلج عمومي را در فرد پديد مي آورد؛ 
در نتيجه توانايي هر حركتي را از فرد بيمار مي گيرد. اين 
گردن بند طبي پيشرفته مي تواند تماس چشمي بيمار 
را طي مكالمه بهبود ببخشد و به بيمار كمك كند تا از 

چشمان خود براي كنترل رايانه استفاده كند.
مهندسان و عصب شناسان دانشگاه كلمبيا به سرپرستي 
»سانيل آگراوال« استاد مهندسي مكانيك اين دانشگاه، 
اين گردن بند رباتيك را ط��وري طراحي كرده اند كه 
استفاده از آن بسيار ساده است. گردن بند رباتيك، به 
حسگرها و عملگرهاي مكانيكي مجهز است تا بتواند 
حالت سر را تنظيم كند و تقريبا تا 7۰ درصد حركات 
س��ر را احيا كند. اين گردن بند طبي رباتيك مي تواند 
با سنجش همزمان حركت و »نوار عصب و عضله« يا 
»الكتروميوگرافي« )EMG( عضالت گردن، يك ابزار 
تش��خيصي جديد براي بررسي اختالل حركات سر و 

گردن باشد.
آگراوال گفت: اين گردن بند طبي، براي استفاده هاي 
باليني اميدواركننده اس��ت و مي توان��د براي اصالح 
توانبخش��ي بيم��اران مبت��ال ب��ه اس��كلروز جانبي 
آميوتروفيك، كس��اني كه گردن آنها در اثر س��انحه 
رانندگي آسيب ديده يا به خاطر بيماري عصبي، كنترل 
گردن را به شكل ضعيفي انجام مي دهند نيز مفيد باشد.

آسين ايج| پژوهشگران براي اولين بار از توليد نوعي 
پارچه خبر داده اند كه مي توان از آن براي توليد البسه 

حاوي لوازم برقي و كنترل آنها استفاده كرد.
پارچه يادش��ده عالوه بر توانايي جاس��از كردن لوازم 
برق��ي و الكترونيك��ي در برابر آب باران، لكه ش��دن و 
نفوذ انواع باكتري مقاوم اس��ت.با پوش��يدن اين نوع 
لباس ها مي توان از آنها براي خاموش و روش��ن كردن 
المپ هاي جاس��ازي شده در لباس يا مديريت پخش 
موسيقي دس��تگاه طراحي ش��ده در لباس به همين 
منظور و غيره استفاده كرد. توليد پارچه جديد با چنين 
ويژگي هايي براي اولين بار رخ مي دهد و از آن مي توان 
براي بافت البسه اي استفاده كرد كه خود حاوي حسگر، 
سيستم هاي پخش موسيقي، يا نمايشگرهاي ساده 
نمايش دهنده گلدوزي هاي ساده باشند.پژوهشگران 
دانشگاه امريكايي پوردو كه موفق به اين اختراع شده اند، 
مي گويند فرايند بافت اين البسه بر خالف تصور چندان 
هزينه بر نيست و پيچيدگي زيادي هم ندارد. شستن اين 
لباس ها در ماشين لباس شويي هاي عادي هم ممكن 
است.براي توليد چنين پارچه اي از نانو ژنراتورهاي تري 
الكتريكي اونيفيوبيك يا RF-TENG ها استفاده شده 
كه از گلدوزي هاي ساده و مولكول هاي تركيب شده با 
فلوروسنت براي جاسازي قطعات الكترونيكي كوچك 
و تبديل لباس به ابزار كنترل لوازم برقي بهره مي گيرند. 
زمان عرضه اين نوع البسه به بازار هنوز مشخص نيست.

انگجت| دانش��مندان با اس��تفاده از ي��ك ابر رايانه 
٨ ميليون جهان كوچك شبيه س��ازي كرده اند كه با 
وضوح كافي ويژگي ه��اي مختلف جهان در آنها قابل 

مشاهده است.
 Ocelote  محققان دانشگاه آريزونا با استفاده از ابررايانه
)متعلق به دانش��گاه( ميليون ها جهان كوچك ابداع 
كردند تا متوجه ش��وند آنها چه ميزان با جهان واقعي 
مطابقت دارن��د. در اين پژوهش به جاي تقليد از تمام 
ويژگي هاي جهان، محققان سيستمي طراحي كردند 
كه با وضوح كافي ويژگي هاي مختلف مانند ابرنواختر 

در آن قابل مشاهده باشد.
 هر جهان كوچك مجازي قوانين مختلفي داشت و در 
حقيقت دانشمندان سعي داشتند با اين تحقيق ببيند 
كدام شبيه سازي شباهت بيشتري با اطالعات واقعي 
دارد.در اي��ن پژوهش توليد ح��دود ٨ ميليون جهان 
شبيه سازي شده طي ٣هفته انجام شد.  اين روش نه تنها 
به درك شيوه تكامل كهكشان ها كمك مي كند بلكه 
نظريه هاي موجود در اين باره را نيز به چالش مي كشد.

مثال ممكن است كهكش��ان ها در مدت زماني بسيار 
طوالني تر از آنچه تصور مي شود ستارگان را توليد كرده 
باشند. طبق مدل فعلي روند تشكيل ستارگان احتماال 
مدت ها قبل پايان يافته اس��ت. همچنين وجود ماده 
تاريك در عصر آغازين جهان عملكرد مخربي نسبت به 

فرايند تشكيل ستارگان نداشته است.

ايس�نا| وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: 
ماهواره مخابراتي »ناهيد يك« آماده تحويل به وزارت 
دفاع اس��ت و به زودي برنامه ري��زي الزم در خصوص 
پرت��اب آن به مدار زمين صورت مي گيرد. ماهيت اين 
ماهواره ماهيت مخابراتي دارد و قرار است در مدار 2۵۰ 
كيلومتري زمين قرار گيرد.مدت ماندگاري اين ماهواره 
در فضا 2 و نيم ماه است و عالوه بر ماموريت مخابراتي، 
قرار است فناوري جديد دانشمندان ايراني مبني بر باز 
و بسته كردن سلول هاي خورشيدي متحرك در مدار 

زمين را آزمايش كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: آزمايش هاي 
الزم روي اين ماهواره كه قابليت تصويربرداري هم دارد 

به اتمام رسيده است.
آذري جهرم��ي در مورد زمان پرتاب اي��ن ماهواره به 
مدار زمين توضيح داد: برنامه و زمان دقيق پرتاب اين 
تجهيز پيشرفته به مدار زمين توسط وزارت دفاع اعالم 
مي شود اما، تحويل اين ماهواره در آينده بسيار نزديك 

خواهد بود.
آذري جهرمي اظهار داش��ت: طرح مس��ير ترانزيتي 
ترافيك ديتاي كشور در اين سفر با استفاده از تجهيزات 
ايراني افتتاح ش��د كه 9.۶ دهم ترابايت ظرفيت دارد و 

توسط جوانان كشور راه اندازي شده است.
وي ادامه داد: با راه اندازي اين مسير ترانزيت، ظرفيت 

شبكه ملي اطالعات از تهران به اصفهان با عبور از حوزه 
ساوه تقويت مي ش��ود و نكته مهم در اين طرح اتكا به 

توانمندي هاي داخلي است.
آذري جهرمي به شرايط فعلي كشور اشاره كرد و افزود: 
مجلس شوراي اسالمي براي وزارت ارتباطات 42۰۰ 
ميليارد تومان بودجه تصويب كرده است، اما در سال 
گذشته تنها 1۳۰۰ ميليارد تومان جذب شد كه از اين 
ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه جاري و 8۰۰ ميليارد 
تومان آن اعتبارات تملك دارايي اس��ت كه اين ميزان 
براي توسعه شبكه ملي اطالعات، برنامه هاي فضايي، 
ايجاد پيام رسان، اصالح و توسعه مخابراتي و ارتباطي، 

اجراي فيبر نوري و... پاسخگو نيست.
وي با تاكيد ب��ر اينكه 7۰ درص��د هزينه هاي بخش 
ارتباطي كشور با ارز تامين مي شود، افزود: 1۰۰ درصد 
درآمدهاي بخش ارتباطي كشور ريالي است و نوسان 

ارزي شوك سنگيني به حوزه ارتباطي وارد كرد. وزارت 
ارتباطات در اين راستا با كنترل هزينه اجازه نداد ميزان 
پرداختي از جيب مردم افزايش يابد كه اين ش��يوه با 

منطق اقتصادي كشور سازگار نيست.
وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه بوروكراسي اداري ظلم 
به مردم اس��ت، افزود: در راستاي اجراي مصوبه دولت 
مبني بر چابك سازي دولت در دو سال اخير، دو هزار نفر 
نيروي انساني از اين وزارتخانه بازنشسته شدند و هيچ 

نيروي انساني جديدي جذب مجموعه نشد.
وي در ادامه دسترس��ي به ش��بكه مل��ي در مناطق 
كمتر برخوردار را مورد تاكيد ق��رار داد و افزود: برخي 
سياست هاي اقتصادي مانع از اجراي تمامي پروژه هاي 
مخابراتي و زيرساختي شده است و اميدواريم با بهبود 
ش��رايط و تخصيص كامل اعتبارات مصوب مجلس، 
ضمن برطرف كردن مشكالت اين حوزه، در شهرستان 
ساوه نيز اداره مس��تقل ارتباطات و فناوري اطالعات 

راه اندازي شود.
آذري جهرمي اولويت اساسي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات را برطرف كردن مش��كالت حوزه روستايي 
دانس��ت و افزود: قطع��ا با بهبود وضعي��ت اقتصادي 
مش��كالت اين حوزه را نيز برط��رف خواهيم كرد و تا 
مهرماه سال جاري نيز مش��كالت روستاهاي ساوه و 

زرنديه را با اولويت باال رفع مي كنيم.

فرمانده »سايوز« با كد ايراني به فضا خواهد رفت

٨ درصد افراد بي سواد كاربر اينترنت هستند كمك به بيماران ALS با كمك 
گردن بند طبي رباتيك

 توليد لباس هاي حاوي 
ابزار ديجيتالي

شبيه سازي ۸ ميليون جهان 
كوچك با ابر رايانه

ماهواره »ناهيد يك« آماده پرتاب به مدار ۲۵۰ كيلومتري زمين
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رويداد

دريچه فراسو

ساخت حسگري براي رصد 
درمان زخم 

پرس اسوسيش�ن|محققان حسگري براي 
رصد روند درمان زخم ابداع كرده اند. اين حسگر 
تغييرات زخم در مقياس ميكرو را بررسي مي كند.

مهندسان دانش��گاه هريوت-وات در ادينبورگ 
روي حس��گر كوچكي كار مي كنند كه مي تواند 
تغييرات مكانيكي اندك در مقياس ميكرو را در 
بافت بدن رصد كند.مايكل كريچتون با دريافت 
بودجه ٣٦٠هزار پوندي از كنسول تحقيقات علوم 
فيزيكي و مهندسي اين پروژه را انجام داده است. به 
گفته او اين حسگر كمك مي كند محققان متوجه 

شوند در زخم چه اتفاقي مي افتد. 
اين حسگر اندازه گيري هاي مكانيكي كوچكي 
انجام مي دهد و شيوه تغييرات بافت را به پزشكان 
نشان مي دهد و آنها متوجه مي شوند زخم نياز به 

درمان متفاوتي دارد يا خير. 
كريچتون در اين باره مي گويد: حسگر هوشمند ما 
به بيمار هشدار مي دهد چه زماني بايد به پزشك 

مراجعه كند تا فرايند درمان بهتر انجام شود.

البي گري »هواوي« در امريكا 
براي خروج از ليست سياه

بلومب�رگ| اسناد فاش ش��ده در سناي امريكا 
نش��ان مي دهد ه��واوي يك ش��ركت حقوقي را 
اس��تخدام كرده ت��ا درباره تحريم ه��اي تجاري 
 امري��كا البي گري كند. هواوي ش��ركت حقوقي

 Sidley Austin LLP را استخدام كرده تا درباره 
تجارت البي گري كند. اين در حالي است كه امريكا 
به متحدان خود فشار مي آورد تا شركت چيني را 
در فهرست سياه خود قرار دهند.با توجه به اسناد 
 فاش شده در س��ناي امريكا، اقدامات البي گري

Sidley Austin LLP ك��ه از م��اه جوالي آغاز 
شده روي كنترل صادرات فناوري هاي امريكايي 
به شركت چيني، تحريم هاي تجاري و همچنين 
چند موضوع مربوط به امنيت ملي مرتبط است.اين 
اسناد نشان مي دهند هواوي روابط خود را با شركت 
حقوقي مذكور عميق كرده اس��ت. اين ش��ركت 
حقوقي هم اكنون روي رف��ع چالش هاي قانوني 
هواوي در امريكا فعاليت مي كند و از سوي ديگر 

فعاليت هاي البي گرانه خود را افزايش مي دهد.

استفاده كاربران اندرويد بدون 
پسورد از سرويس هاي گوگل 

انگجت| گوگل در راستاي تالش هاي خود براي 
حذف پسوردها، اكنون ويژگي جديدي را ارايه كرده 
كه به كاربران دستگاه اندرويد اجازه مي دهد به جاي 
استفاده از پسورد، با استفاده از حسگر اثر انگشت يا 

پين كد وارد سرويس هاي وب اين شركت شوند.
جالب آنكه اين نخس��تين باري است كه گوگل به 
مشتريانش اجازه مي دهد با استفاده از ويژگي هاي 
بيومتريك خود هويتشان را در وب سايت احراز كنند. 
احراز هويت آنالين هم اكنون در كروم براي كاربران 
اندرويد مهيا است. براي بررسي اين ويژگي نخست 
 passwords.google.com باي��د از طري��ق 
وارد مرورگر آنالين پس��ورد شركت ش��د. در اين 
مرورگر هويت فرد به وسيله حسگر اثر انگشت موبايل 
او تاييد مي شود. همچنين كاربر مي تواند از هر روش 
احراز هويت ديگري كه ترجيح مي دهد )خواه پين 
كد، الگو يا پسورد( استفاده كند.در حال حاضر اين 
ويژگي در برخي از موبايل هاي اندرويد فراهم شده 
است. همچنين نمي توان از موبايل فرد براي احراز 

هويت ورود در نسخه دسك تاپ استفاده كرد.
البته به نوشته ورج، گوگل قصد دارد طي چند روز 
آتي اي��ن ويژگي را در تم��ام موبايل هاي مجهز به 

اندرويد 7 و باالتر عرضه كند.

 دسترسي به حساب بانكي 
با استفاده از اسپيكر هوشمند

ديلي ميل| گوگل اخيرا برنامه اي براي كنترل 
حساب هاي بانكي به دستيار صوتي »گوگل هوم« 
اضافه شده كه در صورت تمايل كاربران، مي تواند 
برخي امور بانكي آنها را انجام داده و حساب هاي 

بانكي آنها را كنترل كند.
اي��ن برنام��ه »نت وس��ت« )NatWest( نام 
داش��ته و كاربران مي توانند با فعال كردن آن به 
دس��تيار صوتي گوگل اجازه دهند تا به صورت 
خودكار حساب آنها را بررسي كند. در حال حاضر 
قابليت هاي »نت وست« محدود به كنترل حساب 
و اعالم موجودي اس��ت اما در آينده اي نزديك 
مي تواند گسترش يابد و امكان پرداخت قبوض با 
صحبت با يك دستگاه گوگل را به كاربران بدهد.

كاربران با اين برنام��ه قادر خواهند بود جزييات 
حساب بانكي و موجودي خود را به صورت صوتي 

از اسپيكر هوشمند گوگل بپرسند.
كاربران براي اس��تفاده از اين قابليت مي بايست 
يك پين را وارد كنند البته اخيرا به دليل مسائل 
حريم خصوصي كه پيرامون دستيار صوتي گوگل 

به وجود آمده نگراني افراد افزايش يافته است.
شركت »نت وست« ماه گذشته تاييد كرد كه به 
برخي كاركنان خود اجازه داده اس��ت تا بتوانند 
به راحتي به اسپيكرهاي هوشمند گوگل هوم و 

اندرويد دسترسي پيدا كنند.
برنامه بانكي مذكور قادر به پاسخگويي به هشت 
سوال افراد است و مي تواند 1۵ نكته بانكي را نيز 

در اختيار افراد قرار دهد.
كريستن بني رييس بخش مركز اختراع ديجيتال 
اوپن نت وس��ت گفت: ما براي اولين بار در حال 
تحقيق در زمينه بانكداري صوتي هستيم و فكر 
مي كنيم اين امر مي تواند آغاز تغيير اساسي در 
نحوه مديريت مالي كاربران باش��د. اين فناوري 
سبب مي ش��ود تا افراد در همه مكان ها بتوانند 

خدمات بانكي خود را انجام دهند.
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 كالهبرداري با ترفند 
كمك به موسسات خيريه

بوشهر| رييس پليس فتا 
استان بوشهر از فيشينگ با 
ترفند كمك به موسس��ات 
خيري��ه خب��ر داد و گفت: 
هموطنان نذورات خود را از 
طريق سايت ها وموسسات 
معتبر كه از طريق رسانه ملي 
اعالم مي شود پرداخت كنند. به گزارش فارس، سرهنگ 
مهدي قاسمي ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
اكث��ر اين كمك ها به ص��ورت نقدي ب��وده و در خيلي از 
موارد جهت س��هولت در دسترس��ي، براي واريز وجه به 
حساب اين موسسات، از اينترنت و فضاي مجازي استفاده 
مي كنند. رييس پليس فتا استان بوش��هر بيان داشت: 
مجرمين سايبري با سوءاستفاده از اين فضاي معنوي و 
اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه مردم، اقدام به طراحي 
صفحات و درگاه هاي جعلي با مشخصات ظاهري مشابه با 
موسساتي اعم از كميته امداد و بهزيستي كرده و با اين طريق 
اطالعات حساب كاربران كمك كننده را كپي و فيشينگ 
كرده و در ادامه موجودي حساب آنها را به سرقت مي برند.   
در مواردي هم مشاهده شده كه در شبكه هاي اجتماعي 
فضاي مجازي، اقدام به انتشار تصاوير افراد بي خانمان يا 
كودكان بيمار و در نتيجه، جلب نظر كاربران كرده  و   از اين 

طريق به هدف مجرمانه خود دست پيدا مي كنند.

كاهش گرايش به استفاده از 
ناوگان عمومي حمل و نقل

آذربايج�ان ش�رقي| 
مدي��ركل راهداري و حمل 
و نقل ج��اده اي آذربايجان 
ش��رقي گف��ت: گرايش به 
استفاده از ناوگان عمومي در 
ميان مردم كم بوده وهر سال 

نيز كاهش مي يابد.
به گزارش ايس��نا، اروجعلي عليزاده در نشست خبري، 
اظهار كرد: تمايل به اس��تفاده از وسايل نقليه شخصي 

به علت ارزان بودن قيمت بنزين در كشور، زياد است.
وي در خص��وص اهميت توجه به ح��وزه حمل و نقل 
جاده اي، بي��ان كرد: مي��زان اس��تفاده از حمل و نقل 
جاده اي بيشتر از حمل و نقل هاي ديگر بوده و 90 درصد 
جابه جايي هاي بار و مسافراز طريق ناوگان بار و مسافر 
جاده اي و 10 درص��د آن از طريق ريل، هواپيما و بنادر 
انجام مي شود. عليزاده  گفت: در سال گذشته 19 ميليون 
تن بار انتقال داده شده، از 25 هزار ناوگان باري استفاده 
شده و تناژ بار حمل شده 19 ميليون و 500 هزار است. 
وي با اشاره به مطالبات و اعتراضات رانندگان در خصوص 
نرخ كرايه ها، اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت ها، طي 
چهار ماه روي روش هاي قابل قبول براي اخذ كرايه ها كار 
شده و از ششم آذر ماه 1397 روش اخذ كرايه به صورت 

تن - كيلومتر را پياده كرديم.

موضوع خام فروشي ارتباطي 
به تحريم ها ندارد

اصفه�ان| نايب ريي��س 
ات��اق بازرگان��ي اصفهان 
گف��ت: تامي��ن آب حوضه 
زاينده رود يكي از موضوعات 
حس��اس در س��طح ملي 
اس��ت، بنابراين ات��اق نهم 
براي حساس��يت زدايي نام 
آب را از اين كميسيون حذف كرد، با اين وجود در بحث 
موضوعات انتقال آب تالش خود را مي كند. به گزارش 
ايسنا، بهرام سبحاني ديروز در نشست هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني با خبرنگاران، با بيان اينكه اتاق نهم در اين 
دوره سعي كرده نگاه جديد به مسائل به خصوص محيط 
كسب وكار داشته باشد، اظهار كرد: امروز در يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي هستيم و سربازان آن فعاالن اقتصادي 
هستند، اما اميدواريم با پش��تيباني آنها در اين جنگ 
نابرابر پيروز ميدان شويم. وي  گفت: موضوع خام فروشي 
ارتباطي به تحريم ها ندارد و بايد توجه داشت هر زمان 
كااليي باشد كه بتوان روي آن ارزش افزوده ايجاد كرد در 
ابتدا با توجه به توان داخلي بايد به محصول تبديل شود 
تا با ارزش افزوده بيش��تر صادر شود.  پروژه بندرخشك 
اصفهان در حوزه هاي مختلفي همچون حمل ونقل، امور 
گمركي، ترانزيت كاال در بخش واردات و صادرات نقش 

بسزايي در رونق توليد خواهد داشت.

سفر به يزد آخر آرزوي همه 
گردشگران فرهنگي دنيا

يزد| دبيركل كميسيون 
ملي يونسكو در ايران گفت: 
شهر يزد آخر آرزوهاي همه 
گردش��گران فرهنگي دنيا 
است و هر گردشگر فرهنگي 
در جهان آرزو دارد كه يزد را 
از نزديك ببيند. به گزارش 
مهر، حجت اهلل ايوبي ديروز در مراسم افتتاح دفتر استاني 
كميسيون يونسكو در يزد اظهار داشت: يزد تنها استاني 
است كه دفتر كميسيون يونسكو در آن ايجاد شده و تا 
مدتي ديگر نيز قصد راه اندازي دفتر استاني جديد نداريم. 
وي با اشاره به اينكه افتخارات بزرگ ما كمتر مربوط به 
پايتخت بوده و بطور عمده در استان ها رقم مي خورد، 
افزود: بر اين اس��اس به نظر مي رس��د پرداختن به امور 
مربوط به كميسيون يونسكو تنها در تهران عادالنه نباشد 
بنابراين به سمت تمركززدايي رفته ايم و راه اندازي دفتر 
استاني كميسيون يونسكو در يزد در همين راستا اتفاق 
افتاده است. ايوبي  با بيان اينكه باالترين سرمايه يونسكو 
به عنوان شبكه شبكه ها، تالش براي شنيدن همه صداها 
بوده اس��ت، عنوان كرد: البته در اين راستا تا حد زيادي 
نيز موفق بوده اس��ت.  البته خروج برخي كش��ورهاي 
تماميت خواه از يونسكو نيز تا حد زيادي به تحقق اهداف 

يونسكو در كشورهاي مختلف كمك كرده  است.

توليد رادارهاي تخصصي 
هواشناسي توسط جوانان  

اردبيل| رييس س��ازمان 
هواشناسي گفت: با مشاركت 
ش��ركت هاي دانش بنيان 
جوانان توانمند و متخصص 
ايراني، آس��تين هاي همت 
خود را براي توليد رادارهاي 
تخصصي هواشناس��ي باال 
زدند. به گزارش خبرآنالين، س��حر تاج بخش ديروز در 
آيين توديع و معارفه مديران كل هواشناسي استان اردبيل 
گفت: با هدف رونق توليد محصوالت ملي و با مشاركت 
ش��ركت هاي دانش بنيان، جوانان ايران��ي براي توليد 
رادارهاي تخصصي هواشناسي گام برخواهند داشت. وي 
با بيان اينكه اميدواريم بهره برداري از رادارهاي هواشناسي 
توليد ملي هر چه سريع تر امكان پذير شود، افزود: توسعه 
ش��بكه پايش و تامين تجهيزات هواشناسي در دستور 
كار اين سازمان قرار گرفته اما از آنجا كه اغلب تجهيزات 
مورد نياز با هزينه هاي گزاف از كشورهاي خارجي تامين 
مي شود، بومي سازي و اكتفا به تخصص جوانان در رفع 
اين قبيل از كمبودها راهگشا خواهد بود. او يادآور شد: 
سيالب هاي اخيري كه در كشور شاهد آن بوديم اهميت 
اين دانش مهم را براي بسياري از مديران كشور بيشتر از 
گذشته كرد تا با بها دادن بيشتر به زيرساخت هاي مورد 

نياز ارايه پيش آگاهي هاي دقيق نيز ميسر شود.

چهرههاياستاني

ساخت اولين پارك موضوعي 
كودك و سالمت

مش�هد| رييس اداره س��رمايه گذاري هاي نوين 
معاونت اقتصادي شهرداري مشهد گفت: اولين پارك 
موضوعي كودك و سالمت در راستاي خدمت رساني 
به خانواده ها و كودكان شهر مشهد ساخته خواهد شد. 
سيد مهدي نعمتي خيرآبادي در اين خصوص عنوان 
كرد: پارك موضوعي كودك و سالمت به عنوان اولين 
پارك موضوعي واقع در منطقه 10 شهرداري مشهد 
است كه جهت خدمت رساني به خانواده ها و كودكان 
توسط س��رمايه گذار بخش خصوصي ايجاد خواهد 
شد. وي افزود: بخش زيادي از مساحت 3.3 هكتاري 
اين پروژه قرار است به ساخت فضاي سبز عمومي و 

پاركينگ اختصاص يابد. 

 احداث بزرگ ترين 
شهرك گلخانه اي در همدان

همدان| معاون فرماندار همدان از احداث شهرك 
گلخانه اي 25 هكتاري در شهرس��تان همدان خبر 
داد و گفت: بزرگ ترين شهرك گلخانه اي استان در 
شهرستان همدان احداث مي ش��ود. رضا زماني در 
كارگروه امور اقتصادي و توليدي بخش كش��اورزي 
شهرستان همدان، با بيان اينكه اولويت اول استان و 
شهرستان برنامه 3 ساله است، اظهار كرد: پيشرفت 
پروژه هاي جهادكش��اورزي همدان 49 درصد بوده 
كه در بخش گلخانه ها 3 درصد پيشرفت داشته است. 
وي با اشاره به سند توسعه استان همدان تصريح كرد: 
2 شهرك گلخانه اي 15 هكتار و 10 هكتاري و يك 
گلخانه 10 هكتاري در شهرس��تان همدان در حال 
احداث است كه با اجراي اين ميزان برنامه سال 98 
جهادكشاورزي شهرستان در زمينه توسعه سطح 
گلخانه ها محقق مي ش��ود. زماني افزود: ش��هرك 
گلخانه اي نيكو سخن نخستين شهرك گلخانه اي 
بخش خصوصي در اس��تان بوده كه در س��طح 25 
هكتار و در 44 قطعه احداث خواهد شد. وي يادآور 
شد: اين ش��هرك گلخانه اي 18 هكتار سطح مفيد 
دارد كه براي 216 نفر اشتغالزايي خواهد داشت كه 
اميدواريم در هفته دولت نخس��تين واگذاري ها به 

متقاضيان آغاز شود.

توفان سيستان بيش از ۱۰۰ نفر 
را روانه بيمارستان كرد

زاهدان| مديركل دفتر مديريت بحران استانداري 
سيستان و بلوچستان گفت: در پي وزش توفاني كه 
در روزهاي اخير منطقه سيستان را فرا گرفته تاكنون 
105 نفر از مردم منطقه روانه مراكز درماني شده اند. 
عبدالرحمن شهنوازي اظهار داشت: عمده اين افراد 
در پي مشكالت قلبي، ريوي، چشمي و تنفسي ناشي 
از توفان روانه بيمارستان ها و مراكز درماني شده اند 
كه خوشبختانه بخش عمده اين افراد يعني 79 نفر 
از آنها به صورت سرپايي مداوا شده اند و مابقي براي 
دريافت خدمات درماني بيشتر بستري شده اند. وي 
گفت: توصيه مي شود افراد آسيب پذير به ويژه بيماران، 
كودكان و افراد سالمند  هنگام وزش توفان، پراكنده 
شدن ريزگردها، افزايش غلظت ذرات معلق در هوا و 
آلودگي هوا از تردد در فضاي باز خودداري و در صورت 

لزوم حتماً از ماسك استفاده كنند.

توليد۱447 تن گوشت سفيد 
گرم در گچساران

سمنان| رييس جهاد كشاورزي گچساران گفت: 
از س��ال گذشته تاكنون يك هزار و 447 تن گوشت 
س��فيد گرم در گچس��اران توليد و عرضه شد. سيد 
عبدالوهاب پورالحسيني در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: شهرستان گچساران داراي 32 واحد توليدي 
مرغ اس��ت كه از اين تعداد 19 واحد مرغداري بنا به 
داليل مختلفي اعم از نبود نقدينگي و بدهكاري به 
بانك ها غيرفعال هستند.  وي با بيان اينكه هم اكنون 
13 واحد توليدي مرغ در اين شهرستان فعال هستند، 
گفت: در اين تعداد واحد پرورش مرغ با ظرفيت 250 
هزار قطعه در هر دوره سه ماهه پرورش مرغ توليد شده 
است. پورالحسيني افزود: در اين تعداد مرغداري فعال 

678 هزار قطعه جوجه ريزي انجام گرفت.

 بازديد از بوستان اصفهان
 در شهر  سن پترزبورگ

اصفهان| نوروزي، شهردار اصفهان در جريان سفر 
خود به كشور روسيه كه به مناسبت بيستمين سالگرد 
خواهرخواندگي اصفهان و سن پترزبورگ انجام شده 
است، به همراه دو تن از اعضاي شوراي اسالمي شهر 
اصفهان و همچنين هياتي از اتاق بازرگاني اصفهان، 
با شهردار يكي از مناطق شهر سن پترزبورگ ديدار 
و گفت وگو ك��رد.  اين منطقه با حدود 400 هزار نفر 
جمعيت در يكي از بهترين نقاط س��ن پترزبورگ از 
نظر گردش��گري و علمي، واقع شده و ظرفيت هاي 
وسيعي در اين زمينه ها دارد.  در اين منطقه به دستور 
استانداري س��ن پترزبورگ، بوستاني سه هكتاري 
به نام ش��هر اصفهان نامگذاري شده است.  نوروزي، 
ش��هردار اصفهان ضمن بازديد از اين بوس��تان، بر 
استفاده از ظرفيت هاي اين پارك براي تبديل به يك 
مركز فرهنگي به ويژه به منظور استفاده دانشجويان 
اصفهاني مش��غول به تحصيل در اين شهر، تجار و 

بازرگانان اصفهاني، تأكيد كرد.

7توله ببر در باغ وحش مشهد 
تلف شدند

مشهد| از ابتداي امسال 7 توله ببر در باغ وحش 
مشهد تلف ش��دند كه داليل آن نيازمند بررسي 
اس��ت. ايمان محمدي آبيز كارش��ناس مسوول 
نظارت بر امور حيات وحش محيط زيست خراسان 
رضوي با تاييد اين خبر اظهار داشت: در حال تهيه 
گزارشي مبسوط در اين زمينه هستيم و به زودي 

جزييات آن را در اختيار رسانه ها قرار مي دهيم.

»تعادل« فرآيند بازگشت واحدهاي مشكل دار به فضاي توليدي را بررسي مي كند

فعالسازيكارخانههايتعطيلشدهدراوجتحريمها
گروه بنگاه ها|

بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگش��ت تحريم هاي 
اقتص��ادي عليه كش��ورمان و در ش��رايطي كه حتي 
خوش��بين ترين تحليلگ��ران اقتصادي ني��ز دوره اي 
از ركود دامن��ه دار اقتصادي را ب��راي اقتصاد، توليد و 
صادرات كشورمان پيش بيني مي كردند، ايران توانست 
با اس��تفاده از همدلي و مشاركت گسترده بخش هاي 
مختلف نه تنها نوسان ناشي از تحريم هاي اقتصادي را 
پشت سر بگذارد، بلكه دورنماي روشن تري براي رشد 

توليدي را نيز ارايه كند. 
دولت در ابتداي سال 98 اعالم كرد جلوگيري از تعطيلي 
واحد هاي توليدي و تالش براي احياي واحد هايي كه به 
داليل مختلف با ظرفيت كمتر فعاليت مي كنند، اولويت 
اصلي دولت در س��ال رونق توليد است؛ با اين دستور 
كار مشخص بود كه اركان اقتصادي دولت برنامه هاي 
اجرايي خود را براي احياي واحدهاي توليدي مشكل دار 
آغاز كردند تا اقتصاد ايران با حداكثر توان توليدي خود 
به پيش برود. نتيجه اين برنامه ريزي در نهايت حفظ 
اشتغال و حفظ توان توليدي صنايع و اتخاذ راهكارهاي 
مناسب براي توسعه صنايع و ايجاد اشتغال بود كه در 

6ماهه نخست سال98 دنبال شد. 
بر اين اس��اس پايش اس��تاني بنگاه ه��اي توليدي 
حاكي از آن است كه روند احيا و بازگشت واحدهاي 
اقتصادي مش��كل دار به فرآيند توليد كشور با يك 
ش��يب ماليم و منحني آرام در حال انجام است و بر 
خالف برنامه هاي دشمنان ايران توانسته با استفاده 
از الگوي درونزايي، اقتصاد خود را در برابر تكانه هاي 

بروني مصون سازي كند. 
روزنامه تعادل با توجه به اهميتي كه براي انعكاس شفاف 
واقعيات اقتصادي قائل است در جريان اين گزارش و 
با رصد آمارهاي مستند استاني نگاهي به پروژه احياي 
واحدهاي توليد خرد در اس��تان ها انداخته اس��ت تا 

مخاطبان نيز در جريان اين آمار قرار بگيرند.

  بازگشت واحدهاي مشكل دار به دامان توليد
يك��ي از اس��تان هاي صنعتي كش��ورمان كه بخش 
قابل توجهي از ظرفيت ه��اي توليدي اش معطوف به 
صنايع كوچك و متوسط است استان البرز است؛ معاون 
صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي البرز در 
پاسخ به اين پرسش كه فرآيند احياي واحدهاي توليدي 
در اين استان چگونه اس��ت، مي گويد: از ابتداي سال 
تاكنون 17 واحد توليدي و صنعتي غير فعال به چرخه 

توليد بازگشته اند. 
امير تورج كالنتري اظهار كرد: سال گذشته در مجموع 
77 واحد صنعتي و توليدي اس��تان مجدداً به چرخه 
توليد بازگش��ته  و امس��ال هم با تالش ه��اي صورت 

گرفته موفق ش��ده ايم 17 غير فعال را به چرخه توليد 
بازگردانيم. اين اقدام با توانمندس��ازي اين واحدها از 
طريق حمايت هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان 

صورت گرفته است.
وي توضي��ح داد: اين ش��ركت با برگ��زاري دوره هاي 
آموزشي براي صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي، 
روش ها و سازوكار كسب و كار نوين، فروش توليدات، 
بازاريابي محص��والت و... را به آنها آموزش مي دهند تا 
واحدهاي توليدي بتوانند در شرايط كنوني روي پاي 

خود بايستند.
وي تصري��ح كرد: عالوه براين، اين ش��ركت با معرفي 
واحدهاي توليدي و صنعتي به بانك هاي عامل، شرايط 
دريافت تسهيالت وام كم بهره با بازپرداخت طوالني را 

براي صاحبان اين واحدها فراهم مي كند.
اين مسوول خاطرنشان كرد: براي پرداخت تسهيالت 
اعتباري به واحدهاي توليدي، زمينه استفاده از شرايط 

ضمانت صندوق صنايع كوچك را فراهم مي كنيم.
كالنتري توضيح داد: با راه اندازي كلينيك كس��ب و 
كار در اس��تان كه 9 گروه اصلي و 44 گروه فرعي دارد، 
صاحبان واحدهاي توليدي استان مي توانند از خدمات 
مشاوره اي در حوزه هاي مختلف حقوقي، عارضه يابي، 

نظام مديريت، فناوري اطالعات و ... بهره بگيرند.
معاون صنايع كوچك ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
البرز اظهار كرد: كارشناس��ان اين شركت براي رصد 
مستمر وضعيت واحدهايي كه مجددا به چرخه توليد 
بازگشته اند، برنامه بازديد از آنها را در دستور كار خود 

قرار داده اند تا در جريان مشكالت آنها قرار بگيرند.
كالنتري تصريح كرد: واحدهايي كه به تازگي به فرايند 
توليد بازگشته اند، شرايط سختي دارند و هر آن ممكن 
اس��ت مواردي پيش بيايد كه مجددا با كاهش توليد 
 مواجه شوند، به همين دليل بايد حمايت هاي ويژه اي 
از آنها صورت بگيرد كه بتوانند دربازه زماني مناس��ب 

به ثبات برسند.

  اثرپذيري از تحريم ها
آمارهاي اقتصادي در اس��تان س��منان نيز حاكي از 
بازگشت بس��ياري از واحدهاي توليدي مشكل دار به 
فضاي توليدي كشورمان اس��ت. استاندار سمنان در 
اين زمينه معتقد است كه بخش اقتصادي اين استان 
كمترين اث��ر را از تحريم هاي ظالمانه امريكا پذيرفته 

است.
عليرضا آشناگر در شوراي اداري سمنان كه با حضور 
وزير اطالعات برگزار شد، اظهار كرد: واحدهاي توليدي 
اس��تان س��منان هم در حوزه صنعتي و هم در حوزه 
معدني كمترين اثرپذيري را از تحريم ها داشته اند و به 
همين دليل استان سمنان در يك سال اخير توانسته 

100درصد تعهد اشتغال خود را محقق كند. وي ادامه 
داد: با وجود فش��ارهاي اقتصادي در اين مدت نه تنها 
كارخانه اي در استان تعطيل نشده بلكه با تالش فعاالن 
بخش خصوصي و مس��ووالن ذي ربط 10 واحد از 43 
واحد توليدي تعطيل شده و مشكل دار استان نيز فعال 
شدند. ضمن اينكه اعتراضات كارخانه ها و نيروي انساني 

آنها كاهش محسوسي داشته است.
آشناگر با بيان اينكه 10 واحد تمليك شده استان فعال 
ش��دند ادامه داد: اين واحدها عمدتا به سرمايه گذاران 

جديدي واگذار و فعال شدند.

  وابستگي زندگي مردم استان به صنعت 
اس��تاندار س��منان با بيان اينكه بي��ش از 65درصد 
بيمه ش��دگان استان تحت پوش��ش تامين اجتماعي 
هستند افزود: اين مهم نشان مي دهد كه زندگي اكثريت 
مردم استان به بخش هاي صنعت و معدن وابسته است.

به گزارش استانداري، وي به نقش مهم ستاد تسهيل و 
رونق توليد استان در اين توفيقات اشاره و خاطرنشان 
كرد: اين س��تاد با جذب 85درصدي تسهيالت ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد نقش مهمي در حفظ اشتغال 

و تحقق تعهدات اشتغال استان داشته است.

وي با بيان اينكه استان سمنان در بخش هاي مختلف و 
از جمله در صنعت، معدن و كشاورزي از پتانسيل بااليي 
برخوردار است گفت: انتظار مي رود دولت با توجه به اين 

ظرفيت ها نگاه ويژه اي به استان سمنان داشته باشد.
آش��ناگر از نزديكي به پايتخت و همجواري با هشت 
اس��تان پرجمعيت به عنوان يكي از ويژگي هاي مهم 
اس��تان س��منان نام برد و اضافه كرد: نقش اقتصادي 
استان سمنان تنها محدود به جغرافياي استان نيست و 

نقشي ملي و فراتر از جغرافياي استاني دارد.
اين مقام ارشد اجرايي بر ضرورت توجه ويژه به استان 
تاكيد و تصريح كرد: اگر به اين ظرفيت ها نگاه ويژه اي 
نشود هم توسعه استان و هم بحث تثبيت جمعيتي در 

آن با مشكالتي روبرو خواهد شد.

  اعتبار اجرايي شدن طرح انتقال آب خزر  
آشناگر با بيان اينكه كشاورزي در استان با وجود عدم 
گستردگي از ارزش افزوده بااليي برخوردار است، گفت: 
تنها پسته دامغان به عنوان يك محصول استراتژيك 
س��االنه افزون بر 3000ميليارد توم��ان توليد ثروت 
مي كند. همچنين ش��رق استان و خصوصا شاهرود از 
محصوالت باغي شاخص و قابل توجهي برخوردار است.

استاندار س��منان كس��ري مخازن آبي اين استان را 
بيش از 150 ميليون مترمكعب برشمرد و گفت: طرح 
انتقال آب خزر به فالت مركزي كه خوشبختانه با راي 
باالي نمايندگان به تصويب مجلس رس��يد مي تواند 

فرصت هاي خوبي در استان سمنان ايجاد كند.
آشناگر برآورد اوليه براي اجرايي شدن طرح انتقال آب 
خزر به فالت مرك��زي را 15 هزار ميليارد تومان اعالم 
كرد و افزود: اين طرح مي تواند منافع زيادي براي همه 
كشور و از جمله تهران و استان هاي همجوار سمنان كه 
سرريز نيروي كار آنها جذب استان مي شود؛ به همراه 

داشته باشد.
وي با اشاره به ظرفيت هاي باالي كوير در استان سمنان 
گفت: حدود 80درصد پهنه استان سمنان را مناطق 
كويري و بياباني تش��كيل مي ده��د و اين مناطق هم 
مي تواند فرصت هاي خوبي به ويژه در حوزه گردشگري 
پيش روي استان بگذارد و هم مي تواند منشأ چالش ها 

و تهديداتي براي اين استان پهناور باشد.
آش��ناگر در بخش ديگري به تمجيد از عملكرد دكتر 
علوي و وزارتخانه تحت  امرش پرداخت و گفت: تامين 
امنيت و اشراف اطالعاتي از سوي اين وزارتخانه به ويژه 

در دولت تدبير و اميد، درخشان بوده است.

معاون اول رييس جمهور در جلسه بررسي آخرين وضعيت مناطق سيل زده :

نبايد رفع عوامل وقوع سيل در استان ها مورد غفلت قرار گيرد
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه رس��يدگي به 
وضعيت واحدهاي مس��كوني آسيب ديده از سيل، از 
روند قابل قبول و مطلوبي برخوردار است، گفت: حادثه 
سيل روزهاي اول سال 98 خيلي متاثر كننده بود، اما 
در جري��ان اين حادثه بزرگ ش��اهد نمايش عظيم و 
باشكوه همبستگي و همياري مردم بوديم كه يك بار 
ديگر نشان دادند چگونه در روزهاي سخت يكپارچه 

پشت يكديگر هستند.
اس��حاق جهانگيري ديروز در جلسه بررسي آخرين 
وضعيت مناطق سيل زده كشور، تصريح كرد: دولت 
به س��هم خود در ميانه ميدان امداد رس��اني و پس از 
آن كمك به بازسازي خس��ارات سيل ايستاد و امروز 
هم بايد همه مس��ووالن تالش كنند تا در بازس��ازي 
خسارات حوزه مس��كن و كش��اورزي كه در ارتباط 
مس��تقيم با زندگي و معيشت اس��ت نقش خود را به 

درستي ايفا كنند.
مع��اون اول رييس جمهور ب��ا بيان اينكه براس��اس 
جمع بندي ها معيشت عمده مردم استان هاي گلستان، 

خوزستان و لرستان از طريق كشاورزي تامين مي شد، 
خاطرنشان ساخت: دولت در همان نخستين روزهاي 
وقوع سيل تصميم گرفت خسارات سيل كشاورزان و 
باغداران را پس از جبران خسارات واحدهاي مسكوني 

آسيب ديده دراولويت كار قرار دهد.
جهانگيري با تاكيد بر ضرورت اتخاذ تدابير الزم براي 
اطالع رساني شايسته و به موقع درباره اقدامات موثر 
انجام شده به منظور روشن شدن عملكرد خوب دولت 
در رفع مشكالت مردم اس��تان هاي سيل زده، اظهار 
داشت: متاس��فانه به دليل عدم توجه به اين موضوع 
مهم شاهد بوديم كه در جريان زلزله كرمانشاه هم با 
وجود عملكرد بسيار خوب دولت كه تاييد و تحسين 
نهاده��اي بين المللي را نيز به دنبال داش��ت، فضاي 
رسانه اي منفي عليه دولت شكل گرفت. بنابراين بايد با 
روش هاي كارآمد رسانه اي تالش شود عملكرد دولت 

به درستي منعكس گردد.
معاون اول رييس جمهور در اين جلس��ه كه با حضور 
وزراي كشور، صمت، نيرو، جهاد كشاورزي و روساي 

بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ميراث 
فرهنگي برگزار ش��د، همچنين اظهار داش��ت: نكته 
مهمي كه نبايد از آن غافل شد شناسايي عوامل اصلي 
بروز سيل است كه همچنان پابرجاست و بايد پيش از 
آنكه حادثه دوباره اي رخ دهد نسبت به رفع آنها اقدامات 

مناسب انجام شود.
وي با تشكر از همه مردم، مسووالن و گروه هايي كه در 
اين رخداد تالش كردند در كنار مردم باشند و خسارات 
ناشي از سيل را جبران كنند، تصريح كرد: قطعا حجم 
خسارات و پيامدهاي اين حادثه بسيار زياد بود و دولت 
تمام سعي خود را به كار بسته تا براي تسكين آالم مردم 

سيل زده گام هاي موثري بردارد.
در ادامه اين جلس��ه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 
كش��ور با بيان اينكه برنامه دولت در مواجهه با سيل 
گسترده فروردين ماه امسال كه حدود 25 استان كشور 
را درگير خود كرد ش��امل سه بخش بود گفت: دولت 
ابتدا تمركز خود را روي پيشگيري از تلفات گذاشت كه 
انصافا در اين زمينه موفق بوديم و از آن حادثه مهيب و 

بزرگ با كمترين ميزان تلفات عبور كرديم. همچنين 
براي جلوگيري از وارد آمدن خس��ارات بيشتر و پس 
از آن جبران خس��ارات اقدامات خوب��ي انجام داديم 
به طوري كه امروز مي تواني��م بگوييم عملكرد دولت 

موفق و قابل قبول بوده است.
وي ب��ا بي��ان اينكه ام��روز در فض��اي رس��انه اي از 
كوچك تري��ن بهانه ب��راي حمله به دولت اس��تفاده 
مي شود، گفت: با اين وجود در فضاي رسانه اي در زمينه 
خسارات و تبعات اين سيل گسترده تقريبا هيچ ايراد 
جدي مطرح نمي شود و گواه موضوع آن است كه دولت 

در رسيدگي به خسارات عملكرد خوبي داشته است.
وزير كش��ور با ارايه گزارش��ي از خس��ارات س��يل و 
رس��يدگي ها براي جبران خس��ارت ها گفت: سامانه 
واح��دي ب��راي درياف��ت، ثب��ت و راس��تي آزمايي 
درخواس��ت هاي مردم براي دريافت خسارت ايجاد 
ش��د كه براي اولين بار پژوهش��كده فضايي كش��ور 
نيز عض��و كارگروه آن ب��ود تا عالوه ب��ر ارزيابي هاي 
ميداني ب��ا اس��تفاده از اطالعات اي��ن مجموعه نيز 

 بتوانيم خس��ارات را دقيق تر راس��تي آزمايي كنيم.
وي اضاف��ه كرد: 235 ش��هر و 4235 روس��تا درگير 
خسارات سيل بودند و در ارزيابي ها بيش از 35 هزار و 
500 ميليارد تومان درخواست دريافت خسارت ثبت 
شد. با همت دولت و تالش همكاران ما در استان هاي 
سيل زده و بخش هاي ملي كار جبران خسارات سيل 
به ويژه در بخش تعميرات و بازس��ازي مسكن بسيار 
مطلوب پيش��رفته و در بخش كشاورزي نيز از آن جا 
كه اولويت كشاورزان آماده كردن اراضي براي كشت 
دوم بود پس از انجام اين كار تشكيل پرونده ها از طرف 

كشاورزان سرعت گرفته است.
وزير كشور تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اراضي 
كه در اثر سيل بطور كامل زير آب رفته بودند از زير آب 
خارج ش��دند و در حال حاضر 245 هزار هكتار از اين 
اراضي براي كشت دوم زير كشت رفته است. تخليه آب 
از اين اراضي كار بسيار عظيمي بوده است چرا كه وقتي 
دشت بسيار وس��يعي به طور كامل به زير آب مي رود 

تخليه آب از آن به راحتي ممكن نيست.
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در پاسخ به طرح ناموفق احياي تاالب انزلي

فرار به جلوي كالنتري با متهم كردن دادستاني انزلي
خشك شدن تاالب انزلي و قرار گرفتن اين زيستگاه 
ارزش��مند بين الملل��ي در فهرس��ت تاالب هاي در 
خطر خشك شدن سبب ش��د كه از مدتي قبل طرح 
»بايوجمي« با هدف احياي تاالب انزلي به كمك نانو 
دي اكسيد تيتانيوم برخالف هشدارهاي كارشناسان 
مبني بر سرطان زا بودن رس��وبات آن، پس از اجراي 
آزمايش��ي در چن��د حوضچه، به ص��ورت پايلوت در 
محوطه اي ح��دود 50 هكتاري از تاالب انزلي به اجرا 
درآيد اما به دنبال هش��دارهاي فعاالن محيط زيست 
درباره اثرات مخرب اين طرح، س��رانجام با دس��تور 
دادستان عمومي و انقالب انزلي اين طرح متوقف شد. 
با اين حال عيسي كالنتري، رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست كش��ور معتقد است دادس��تاني انزلي 
اطالعات علمي كافي در اين مورد ندارد. او بر اين باور 
است كه اگر قرار باشد رس��وبات به صورت مكانيكي 
تخليه شود 50 هزار ميليارد تومان مورد نياز است كه 
تامين اين بودجه كار آساني نيس��ت و از طرف ديگر 

ادعاي سرطان زا بودن بايوجمي، مبناي علمي ندارد.

   هشدار فعاالن محيط زيست 
و انتقاد رييس سازمان

اما و اگرهاي بسياري از سوي موافقان و مخالفان اين 
طرح از نخس��تين روز اجرا تاكنون مطرح شده است. 
گروهي از موافقان معتقدند آنچه براي انحالل رسوبات 
تاالب انزلي استفاده مي شود، نانو دي اكسيد تيتانيوم 
نيست بلكه دي كسيد تيتانيوم بوده كه شركت مجري 
به اشتباه لفظ نانو را به آن اضافه كرده است. عبدالرضا 
كرباس��ي، عضو هيات علمي دانشكده محيط زيست 
دانش��گاه تهران درباره اين موضوع بي��ان كرد: روش 
س��نتي احياي تاالب به طور كامل درباره تاالب انزلي 
قابل اجرا نيس��ت؛ روش سنتي ش��امل آبخيزداري، 
جلوگيري از فرس��ايش خاك، ايجاد تصفيه خانه در 
شهرهايي كه فاضالبشان به انزلي مي ريزد و استفاده 
از ماش��ين هاي دروگر داخل تاالب است كه پوشش 
گياهي اضافه را بردارند؛ مجموعه اين اقدامات مفيد 
و قابل اجراست اما مرحله آخر احياي تاالب به روش 
سنتي، اليروبي است كه در مورد تاالب انزلي از لحاظ 
اقتصادي به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست؛ اليروبي 
صدها ميليون متر مكعب بسيار هزينه بر است؛ به عالوه 
محلي براي تخليه اين حجم از گل و الي نداريم، اينجا 
بود كه شهرك علمي صنعتي اصفهان طرحي ارايه داد 
كه طي آن با اضافه كردن »دي اكسيد تيتانيوم« كه 
ش��ركت مجري نام آن را بايوجمي گذاشته، به تاالب 

عمق داده مي شود.
او افزود: حضور دي اكس��يد تيتانيوم و نور خورشيد، 
باعث مي شود مواد آلي رس��وب شده در بستر تاالب 
به ص��ورت محلول تبديل ش��ود؛ در اي��ن ميان، گاز 
دي اكس��يد كرب��ن و مقداري مواد آل��ي محلول هم 
 توليد مي ش��ود كه مورد تغذيه آبزيان قرار مي گيرد. 
دي اكسيد تيتانيومي كه در استخرهاي پرورش ماهي 
استفاده شده اصال ماهيت نانو ندارد كه سرطان زا باشد؛ 
در واقع خود مجري با اضافه كردن كلمه »نانو« به نام 
ماده، كار خودش را زير س��وال برد اما اگر اين ماده در 
هر آزمايشگاهي مورد آزمايش قرار بگيرد، مشخص 
مي شود كه نانو نيست! مسووالن سازمان را هم مجريان 

طرح گمراه كردند.
در مقابل اين اظهارنظر فعاالن محيط زيست ديگري 
هم هس��تند كه اين استدالل را قبول نداشته و بر اين 
نكته تاكيد مي كنند كه چگونه امكان دارد يك مجري 
علمي تفاوت نانو دي اكس��يد تيتانيوم و دي اكس��يد 
تيتانيوم را نداند و تنها براي آنكه اعالم كند كار جديدي 
انجام مي دهد از واژه نانو استفاده كرده باشد؟ محمد 
 الهوري، كارش��ناس محيط زيس��ت كه از مخالفان

» بايوجمي« در تاالب انزلي است، درباره اين موضوع به 
مهر گفته است: استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم يا 
همان بايوجمي كه اساسا در تصفيه فاضالب ها به كار 
گرفته مي شود در محيط باز و غيرقابل كنترل تاالب، 

بس��يار خطرناك و در نهايت منجر به مسموم شدن 
تاالب خواهد ش��د. تكليف هزاران تن رسوب اكسيد 
تيتانيومي كه در اين فرآيند نشست كرده و به همراه 
غذاي آبزيان به سفره هاي حاشيه نشينان و حتي ساير 

شهرها و استان ها منتقل خواهد شد، چه مي شود؟ 
او افزود: مطالعات بس��ياري از اثرات منفي اس��تفاده 
از اكس��يد تيتانيوم روي موش هاي آزمايشگاهي كه 
رفتارهاي بيولوژيك بس��يار نزديكي با انس��ان دارند 
انجام شده و نتايج آزمايش و احتمال بروز سرطان را در 

آنها معني دار نشان داده است.
با اين حال اظهارات موافقان و مخالفان، ورود دادستاني 
به اين ماجرا و توقف طرح در حالي اس��ت كه عيسي 
كالنتري، رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
كشور، روز گذشته در نشست خبري خود درباره اين 
موضوع بيان كرد: تقريبا بيش از ۸0 تا ۸5 درصد تاالب 
انزلي بر اثر افزايش رس��وبات خشك شده است. قبال 
دانشگاه تهران در مورد راهكارهاي احياي اين تاالب 
مطالعه اي انجام داده بود. مش��خص شد كه 50 هزار 
ميليارد تومان براي تخليه مكانيكي رسوبات از تاالب 
انزلي مورد نياز اس��ت. طبيعي است كه امكان مالي و 
فيزيكي براي اجراي چنين پروژه اي وجود ندارد البته 
عده اي به دنبال اجراي پروژه تخليه رسوبات از تاالب 

انزلي بوده اند.
او افزود: احتماال تخليه مكانيكي از تاالب انزلي براي 
برخي منافعي داش��ت اما در هر ح��ال امكان اجرايي 
كردن اين پروژه وجود نداشت. ضمن اينكه اگر پروژه 
تخليه مكانيك رس��وبات در تاالب انزلي اجرا مي شد 
بايد ۷00 ميليون تن رسوب معادل ۳5 ميليون تريلي 

به مدت ۲0 سال از تاالب خارج مي شد.
كالنتري با اش��اره به اينكه در س��ال ۱۳۹۴ شهرك 
علم��ي – تحقيقاتي اصفهان پروژه اي را به س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت براي حذف رسوبات تاالب 
انزلي پيشنهاد داد، اظهاركرد: در سال ۱۳۹۶ اين پروژه 

به طور پايلوت در چهار استخر اجرا و قرار شد اگر نتايج 
آزمايشات مثبت بود در استخر بزرگ تري حدود 50 
هكتار همان پروژه اجرا شود و اگر نتيجه طرح در همان 
50 هكتار موفقيت آميز گزارش ش��د در استخر ۲00 
هكتاري انجام شود و در صورت توفيق، طرح ادامه يابد.

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: 
طرح بايوجمي براي حذف رس��وبات در استخرهاي 
جداگانه در سال ۱۳۹۶ انجام و بعد از بررسي نتايج آن 
در 50 هكتار از تاالب انزلي عملياتي شد. اين طرح ۱۷ 
روز طول كشيد و به دستور دادستاني متوقف شد جالب 
آنكه در همان ۱۷ روز عمق تاالب ۳0 سانتي متر افزايش 
يافت و لجن ها پايين رفت. متاس��فانه دادستان انزلي 
بدون اينكه دانش كافي را در مورد اين پروژه داش��ته 
باشد با كمك مقامات محلي جلوي پروژه را گرفت، به 
بهانه اينكه مواد نانو و اكسيد تيتانيوم كه سرطان زاست 
در تاالب ريخته مي ش��ود. ادعاي س��رطان زاي طرح 
بايوجمي مبناي علمي ندارد. اين طرح همچنان متوقف 
اس��ت تا مجريان طرح ثابت كنن��د كه اين طرح هيچ 
آسيبي به محيط زيست نمي رساند و خطرناك نيست.

   مدارس طبيعت؛ خالف فتواي مراجع
كالنتري در بخش ديگري از نشس��ت خبري خود به 
موضوع تعطيلي مدارس طبيعت اش��اره و بيان كرد: 
صدور مجوز ب��راي فعاليت م��دارس طبيعت كامال 
غيرقانوني بود و هيچ مهمل قانوني براي صدور مجوز 
وجود نداش��ت. طبق قانون اگر اتفاق��ي براي يكي از 
كودكان در مدرس��ه بيفتد براي مثال اگر پاي كسي 
بشكند رييس س��ازمان محيط زيست بايد پاسخگو 
باش��د و ديه آن را پرداخت كند. طبق فتواي مراجع 
عظام تقليد مدارس طبيعت غير ش��رعي اعالم شد و 
رسما به س��ازمان محيط زيست اعالم كردند كه حق 

صدور مجوز براي مدارس طبيعت نداريم.
وي در پاس��خ به چرايي مخالفت مراج��ع با ادامه كار 

م��دارس طبيعت تصريح كرد: گفته مي ش��ود كه در 
مدارس طبيع��ت ايدئولوژي ه��اي غيرديني تبليغ 
مي شود. براي مثال سگ به جاي خواهر و گربه به جاي 
برادر تلقي مي شود. افزون بر اينها دو ماه پيش وزارت 
اطالعات نامه اي به س��ازمان حفاظت محيط زيست 
ارس��ال كرد كه در معناي عام دو نف��ر از بنيانگذاران 
مدارس طبيعت كه نسبت به صدور مجوز اين مدارس 
اقدام مي كردند، جزو حزب توده بوده اند و صالحيت 
كار در اين حوزه را ندارند. كالنتري ادامه داد: سازمان 
حفاظت محيط زيست به دنبال ايجاد محمل قانوني 
براي مدارس طبيعت بود اما يك ماه پس از شروع اين 
پيگيري ها براي قانوني كردن مدارس طبيعت از طرف 
مراجع عظام تقليد فتوا صادر شد كه فعاليت مدارس 

طبيعت غير ديني است.

   سيل بهانه سدسازي نشود
كالنتري در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا بعد از وقوع 
سيالب هاي اخير در ايران سدسازي توسعه يافته است، 
گفت: نبايد سيل را بهانه سدسازي هاي بي رويه قرار 
دهيم. مسلما سد اگر در جاي مناسبي باشد مي تواند 
موثر واقع ش��ود اما لزوما به اين معنا نيس��ت كه همه 

سدهاي ساخته شده مفيد بوده اند.
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به 
آلودگي هاي درياي خزر با بي��ان اينكه آلودگي خزر 
بيشتر نفتي است، گفت: اين آلودگي هاي نفتي توسط 
همس��ايگان ما رخ مي دهد. خطوط لول��ه نفت بين 
كشورهاي همسايه وجود دارد كه خطرناك است. در 
سفر اخير معاون اول رييس جمهوري به تركمنستان 
اين موارد مط��رح ش��د.كالنتري با اش��اره به اينكه 
كشورهاي همسايه ما در حاشيه درياي خزر مشغول 
بهره برداري هاي نفتي و گازي در درياي خزر هستند، 
گفت: بيشتر آلودگي ها در درياي خزر مربوط به همين 

اكتشافات و استخراج ها است.

  قانون معدن مخرب است
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به 
اينكه ح��دود ۱۸ هزار هكتار از اراضي كش��ور تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست است و امكان 
معدن كاري در اين مناطق وجود ندارد، گفت: در ۱۴۶ 
ميليون هكتار از اراضي كش��ور ام��كان معدن كاوي 
وجود دارد و گروه هاي مختلف مي توانند از س��ازمان 
جنگل ها مجوز بگيرند. در مجموع قانون معدن كه در 
سال ۹۱ توسط مجلس تصويب شد، بسيار مخرب و 
دست سازمان محيط زيست را از نظارت بر معادن كوتاه 
كرده است.كالنتري افزود: در حال حاضر هيچ راهي 
نداريم و در اين موضوع با سازمان هايي مواجه هستيم 
كه بودجه و ثروت بس��يار بااليي نس��بت به سازمان 
محيط زيس��ت دارند. فراموش نكنيم كه در سال ۹۱ 
قانون معدن با پشتيباني معادن كه ثروت بسيار زيادي 
دارند، در مجلس به تصويب رس��يد. در دولت هم در 
مواجهه با موضوعات مربوط به معدن دو بخش وجود 
دارد. به طوري كه عده اي موافق تداوم همين وضعيت 
و برخي مخالف آن هس��تند. اميدي نداريم كه به اين 

زودي ها قانون معدن اصالح شود.

   رييس مجلس شوراي اسالمي تكليف توافقنامه
 پاريس را روشن كند

رييس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين در 
پاس��خ به پرس��ش يكي از خبرنگاران در مورد الحاق 
ايران به توافقنامه پاريس تصريح كرد: اين توافقنامه 
يك بار در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده 
است و شوراي نگهبان ابهاماتي نسبت به اين توافقنامه 
داش��ت كه همه ابهامات را پاس��خ داديم. اخيرا عضو 
حقوقي شوراي نگهبان اعالم كرده كه ابهامات ما در 
مورد توافقنامه پاريس رفع شده است و قانع شده ايم 

كه توافقنامه پاريس مشكلي ندارد.
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به 
تعهدات ايران در جريان توافقنامه پاريس اظهاركرد: 
كش��ور ما متعهد شده كه در ش��رايط تحريم تا چهار 
 درصد نس��بت به كاهش كربن اقدام كند. در شرايط 
غيرتحريم نيز اين عدد تا ۱۲ درصد افزايش مي يابد. 
چهار درصد كاه��ش كربن مع��ادل ۷۲ ميليون تن 
كربن و ۱۲ درصد كاهش كربن معادل ۲۱۶ ميليون 
تن برآورده شده است كه بايد تا سال ۲0۳0 )۱۴0۹( 
تحقق يابد. وي در ادامه گفت: توافقنامه پاريس نه تنها 
هيچ خللي در توسعه اقتصادي كشور ايجاد نمي كند 
بلكه بررسي ها نشان مي دهد كه حتي تعهدات كشور 
ما در قبال اين توافقنامه بس��يار كمتر از دس��تورات 
رهبري و برنامه ششم توسعه اس��ت بنابراين از آنجا 
كه به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاريس 
پاسخ داده ش��ده رييس مجلس بايد هر چه سريع تر 

تعيين تكليف كند.

  اهميت نحوه انتقال آب خزر
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در بخش پاياني 
اين نشست خبري در مورد انتقال آب درياي خزر به 
فالت مركزي گفت: حق قانوني كشور ما اين است كه از 
طرف سفيدرود ۲.5 ميليارد متر مكعب از خزر برداشت 
كنيم. اگر حق آبه سفيدرود كه حدود دو ميليارد متر 
مكعب است داده شود امكان آن هست كه ۲.۶ ميليارد 
مت��ر مكعب از آب ورودي به اي��ن منطقه، به خارج از 
شمال منتقل ش��ود. اگر ۱00 ميليون متر مكعب از 
آب خزر برداشته و به سمنان انتقال داده شود غلظت 
شوري خزر تا 0.0000۱۴ اضافه مي شود كه عدد بسيار 
پاييني است.او افزود: آنچه در بحث انتقال آب درياي 
خزر به سمنان براي سازمان حفاظت محيط زيست 
اهميت دارد، نحوه انتقال اس��ت. اگر انتقال از مسير 
لوله هاي گاز صورت گيرد هيچ مشكلي پيش نمي آيد. 
اگر هم از طريق لوله هاي گاز نباشد بايد نكات مورد نظر 
سازمان حفاظت محيط زيست در مسير انتقال مورد 

توجه قرار گيرد.
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»خالكوبي« مانع دريافت 
گواهينامه رانندگي نيست

رييس مركز معاينات پزش��كي معاونت بهداد ناجا 
گفت: صرف داشتن خالكوبي مانع احراز صالحيت 
فرد براي دريافت گواهينامه رانندگي نيس��ت اما 
چنانچه فرد داراي خالكوبي  هاي مشهود، نامتعارف يا 
سابقه خودزني داشته باشد، بايد از نظر احتمال ابتال 
به برخي اختالالت رواني تأثيرگذار در رانندگي مورد 
بررس��ي و ارزيابي هاي روانشناختي قرار بگيرد كه 
نظريه نهايي براساس رأي كميسيون روان پزشكي 
و براساس مصاحبه و تست هاي روانشناسي صادر 
مي ش��ود.  آرش باستاني با اش��اره به خبر منتشر 
شده از سوي معاونت اجتماعي پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران مبني بر تاثير خالكوبي در دريافت 
گواهينامه رانندگي گفت: رانندگي امتيازي است 
كه برخورداري از آن مستلزم احراز صالحيت  هاي 
مهارتي و پزشكي افراد است و هدف اصلي ما از انجام 
معاينات پزشكي متقاضيان گواهينامه رانندگي، 
افزايش ضريب ايمني در رانندگي اس��ت. او افزود: 
پيش از اين، تأييد صالحيت پزش��كي متقاضيان 
گواهينامه تنها به معاينات چش��م محدود مي شد 
اما با توجه به نقش مهم و تأثيرگذار عامل انساني در 
تصادفات، كارگروهي متشكل از وزارت بهداشت، 
معاونت ه��اي بهداد و راهور ناجا تش��كيل و ضمن 
احص��اي بيماري هاي جس��مي و روان��ي موثر در 
 رانندگ��ي و تعيين روش هاي معاينات پزش��كي، 
آيين نامه راهور ناجا، تدوين و در سال ۱۳۸۴ توسط 
هيات وزي��ران تصويب و ابالغ ش��د. رييس مركز 
معاينات پزش��كي معاونت بهداد ناجا اضافه كرد: 
پيوس��ت ش��ماره ۲ اين آيين نامه به ضوابط احراز 
صالحيت پزشكي اعم از سالمت رواني و جسماني 
متقاضيان انواع گواهينامه رانندگي مي  پردازد كه 
در آن كلي��ه عارضه هاي جس��مي و رواني موثر در 
رانندگي احصاء و تعيين تكليف شده  اند. وي با اشاره 
به اينكه به طور كلي هر نوع بيماري موثر در رانندگي 
كه هوشياري و توانايي فرد را تحت تأثير قرار دهد 
مي تواند شامل موارد محدوديت و ممنوعيت دريافت 
گواهينامه رانندگي باش��د، گف��ت: به عنوان مثال 
فرد مبتال به صرع در صورت تشنج حين رانندگي 
هوشياري خود را از دست داده و جان خود و سايرين 
را در معرض خطر قرار مي دهد. اين موضوع در مورد 
بيماري پاركينسون كه تسلط و سرعت عمل فرد در 

رانندگي را مختل مي كند نيز صادق است. 

آماده باش پليس فرودگاه 
براي بازگشت حجاج

فرمانده پلي��س فرودگاه هاي كش��ور از آمادگي 
اين پليس براي بازگش��ت حجاج خبر داد. حسن 
مهري در اين باره گفت: با پايان مراسم حج فرآيند 
بازگشت حجاج از كشور عربستان آغاز شده و در 
همين راستا نيز پليس فرودگاه هاي كشور همچون 
عمليات رفت زائران در آماده باش كامل است. او با 
بيان اينكه بازگش��ت حجاج از اواخر هفته جاري 
آغاز خواهد ش��د، افزود: ماموران پليس فرودگاه 
با حضور در فضاي فرودگاه ها ب��ه برقراري نظم و 
امنيت بيش از ۸۶ هزار حاجي و استقبال كنندگان 
از آنان اقدام خواهند كرد.  مهري در مورد استقبال 
از حجاج نيز گفت: توصيه هميشگي ما اين است 
كه افراد براي استقبال از زائران به فرودگاه نيايند 
و از هر خانواده تنها يك يا دو نفر براي استقبال به 
فرودگاه بيايند و مراسم خوش آمد گويي و استقبال 
را در خان��ه و محلي خارج از فرودگاه برگزار كنند، 
چرا كه ازدحام جمعيت س��بب ايج��اد اخالل در 
ارايه خدمات به حجاج و ديگر مس��افران فرودگاه 
خواهد شد. به گفته وي، فرودگاه امام خميني )ره( 
پرترددترين ايستگاه پروازي براي بازگشت زائران 
خواهد بود.فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور در 
مورد ايجاد فضاهاي قرنطين��ه در فرودگاه ها نيز 
گفت: تصميمات اينچنيني برعهده پليس فرودگاه 
نيست و وزارت بهداشت و جمعيت هالل احمر و 
... در اين خصوص تصميم مي گيرند اما اگر نيازي 
به كمك پليس وجود داشته باشد، حتما آمادگي 

كمك به آنان را نيز خواهيم داشت.

همكاري پليس و محيط زيست 
براي مقابله با قاچاق حيات وحش

معاون محيط زيس��ت طبيعي سازمان محيط 
زيست با اش��اره به اينكه تلفات ببر در باغ وحش 
مشهد در دست بررسي است، گفت: قاچاق حيات 
وحش دومين قاچاق پرس��ود دنيا است. حميد 
ظهرابي در پاس��خ به پرسشي در مورد وضعيت 
باغ وحش هاي كشور گفت: باغ وحش ها به لحاظ 
تامين گونه تحت نظارت سازمان محيط زيست 
و به لحاظ بهداشت زيرنظر سازمان دامپزشكي 
هس��تند. معاون محيط زيست طبيعي سازمان 
حفاظت محيط زيست همچنين در مورد قاچاق 
حيوانات با بيان اينكه بع��د از مواد مخدر قاچاق 
حيوانات پرس��ودترين قاچاق دنيا است، گفت: 
هميشه اين مشكل وجود داشته اما اصالح برخي 
ساختارها در س��ازمان محيط زيست مي تواند 
قاچاق گونه هاي حيات وح��ش را كاهش دهد. 
براي مثال افزايش جرايم حمل و نقل و ش��كار 
و همچنين افزايش خس��ارات حيات وحش در 
سازمان محيط زيس��ت انجام شده و همچنين 
اخيرا موضوع قاچاق حيوانات و مديريت فضاي 
مجازي با فرمان��ده نيروي انتظامي مطرح و قرار 
ش��ده تفاهم نامه اي در اين زمينه منعقد ش��ود. 
 او با اش��اره به اينكه پنج س��ال پيش ۷0 درصد 
باغ وحش ه��ا هيچ مجوزي از س��ازمان محيط 
زيست نداشتند از همان موقع دستورالعمل هاي 
الزم براي صدور مجوز به باغ وحش ها تهيه شد و 
باغ وحش ها موظف شدند كه حداقل استانداردها 
را رعايت كنن��د. در همان برهه فعاليت تعدادي 
از باغ وحش ها متوقف ش��د، تعدادي هم تالش 

كردند كه خود را استانداردها برسانند.

نگراني وزارت بهداشت از ترويج »طب دفاعي«  اختصاص ۳۷۰ هكتار زمين براي جابه جايي روستاهاي حريم رودخانه 
معاون كل وزارت بهداشت از ترويج طب دفاعي در كشور 
ابراز نگراني كرد و گفت: در حال حاضر پزشكان بسياري، 
اقدامات غيرضروري را براي جلوگيري از شكايات احتمالي 
در آينده، انجام مي دهند؛ درصورتي كه اگر قدرداني و اعتماد 
متقابل شكل گيرد، پزشك و مردم مطمئن تر خواهند شد.

ايرج حريرچي درباره ترويج فرهنگ قدرداني بين پزشكان، 
گفت: رابطه بين پزشك و بيمار و هر نوع مراقب سالمت و 
ارايه كننده خدمات اعم از بهورز، پرستار، پزشك عمومي و 
پزشك متخصص بر مبناي اعتماد متقابل بين آنها شكل 
مي گيرد.او افزود: اگر بيمار يا درخواس��ت كننده خدمتي 
نباشد، فرصت ارايه خدمت و انجام فعاليت ها هم از ما سلب 
خواهد شد، لذا ما هم قدردان مراجعه كنندگان هستيم. 
معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه اين قدرداني بايد 
بر مبناي اعتماد متقابل صورت گيرد، گفت: بنده به عنوان 
يك مسوول از ارايه كنندگان خدمات به ويژه بهورزان در 

روستاها قدرداني مي كنم.
او با اشاره به افزايش استانداردهاي سالمت به ويژه حوزه 
خدمات بهداشتي در روستاها، بيان كرد: اين توفيق به مدد 
فعاليت بهورزان، پزش��كان خانواده و ماماهاي مستقر در 
روستاها به دست آمده است. عالوه براين، مراقبان سالمت 
در حاشيه شهرها نيز با وجود تمام سختي ها، شاخص هاي 
بهداشتي حاشيه شهر را به خود هسته مركزي شهر نزديك 
كرده اند. حريرچي همچنين از پرستاران، بهياران، كمك 
بهياران، همكاران آزمايشگاه و راديولوژيست هاي فعال در 
بيمارستان ها و خارج از بيمارستان ها و همچنين پزشكان 
قدرداني كرد و افزود: اخيرا كم لطفي هايي به پزشكان شده 
است. ما قدردان خدمات شبانه روزي اين قشر هستيم. تيم 
پزشكي و بهداشتي و درماني، ساالنه به ميليون ها بار مراجعه 

مردم، خدمت ارايه مي دهند.معاون كل وزارت بهداشت با 
تأكيد بر اينكه قدرداني دو طرفه، افزايش سالمت مردم را 
به دنبال دارد، عنوان كرد: ايجاد اعتماد و حس خوب بين 
ارايه كنندگان و دريافت كنندگان خدمت موجب افزايش 
ميزان موفقيت خدمات و كاهش بار مراجعات و هزينه هاي 
سيستم بهداشت درماني خواهد شد؛ كما اينكه بسياري از 
مراجعات متعدد ناش��ي از عدم اعتماد، احترام و قدرداني 

متقابل است.
حريرچي از ترويج طب دفاعي در كشور ابراز نگراني كرد و 
گفت: در حال حاضر پزشكان بسياري، اقدامات غيرضروري 
را براي جلوگيري از ش��كايات احتمال��ي در آينده، انجام 
مي دهند؛ درصورتي كه اگر قدرداني و اعتماد متقابل شكل 
گيرد، پزشك و مردم مطمئن تر خواهند شد. معاون كل 
وزارت بهداشت در پايان يادآور شد: وزير بهداشت اخيرا از 
دكتر جبارزاده براي ايجاد شبكه ارتباط مردمي و نظارت 
مردمي بر حوزه خدمات بهداشتي و درماني دعوت كرده اند 
تا به مطالبات مردمي از جمل��ه احترام و توجه به كرامت 
آنها رسيدگي شود، ضمن اينكه تشكيالت و شوراهايي در 
استان ها نيز ايجاد شده تا اين كار به نحو احسن صورت گيرد.

معاون وزير كش��ور از اختص��اص ۳۷0 هكتار زمين 
براي جابه جايي روستاهاي حريم رودخانه در مناطق 

سيل زده خبر داد. 
اس��ماعيل نجار، معاون وزير كشور و رييس سازمان 
مديريت بحران كش��ور، درب��اره جابه جايي برخي 
مناطق در حريم رودخانه ها در مناطق سيل زده گفت: 
تمدن بين النهرين در بين دو رودخانه شكل گرفته 
است. انسان به آب زنده است، بنابراين نمي شود افراد 
را از آب جدا كرد، اما بايد امنيت را براي خانه هايي كه 

در كنار رودخانه هستند، فراهم كرد.
 او ادام��ه داد: مطالع��ات ما عمدتا ب��راي مدت زمان

۲5 س��اله اس��ت، اگر يك س��يل اتفاق بيفتد و اين 
سيل در ۱00 سال گذشته فقط يك بار اتفاق افتاده 
 باشد با توجه به مدت زمان مطالعات ما كه يك دوره 
۲5 س��اله اس��ت، بنابراين ما ۷5 س��ال مطالعه در 

خصوص آن سيل نداريم. 
رييس س��ازمان مديريت بحران كشور خاطرنشان 
كرد: اگر بخواهيم مطالعات در خصوص س��يل را در 
مدت زمان ۱00س��اله مطالعه و بررس��ي كنيم بايد 
بسياري از شهرهاي مان را به ارتفاعات منتقل كنيم 
كه در آن جا نيز مشكالت خاص خودش وجود دارد. 
بنابراين بايد تالش كنيم در وهله اول با ايمن سازي 

رودخانه ها حداقل جابه جايي را داشته باشيم.
نجار درب��اره جابه جاي��ي برخي خانه ه��ا در حريم 
رودخانه در مناطق س��يل زده استان لرستان به ايلنا 
گفت: تا جايي كه مي دانم تاكنون ۳۷0 هكتار براي 
جابه جايي برخي از روس��تاها در مناطق س��يل زده 
اختصاص پيدا كرده است، البته جابه جايي به همين 

سادگي و آساني نيست.طبق مطالعات بنياد مسكن 
جابه جايي روس��تاها كار بس��يار پيچيده اي است. 
مطالعات نشان داده است كه بسياري از روستاهاي 
تخليه شده، مجددا به مكان قبلي خود بازگشته اند، 
چرا ك��ه در آنجا از لح��اظ رواني تعلقات بس��ياري 
داش��ته اند و اينگون��ه نيس��ت كه به راحت��ي بتوان 

روستايي را جابه جا كرد.
او با اش��اره به جابه جايي برخي روستاها در مناطق 
س��يل زده گفت: همچنين براي بخشي از شهرهاي 
پلدختر و معموالن زمين ديگري مشخص شده است 
و واگذاري اين زمين ها انجام شده و در حال ساخت 
هستند، اما بايد تالش كنيم كه حداقل جابه جايي ها 

را داشته باشيم. 
معاون وزير كش��ور در بخش ديگري از صحبت هاي 
خ��ود درباره خشكس��الي در برخي مناطق كش��ور 
تصريح كرد: خوشبختانه امسال در عمده استان هاي 
كشور با وجود بارندگي هايي كه رخ داد وضعيت آب به 
نسبت سال هاي قبل بهتر است، اما در برخي مناطق 
چنانچه نياز باش��د و با كمبود آب مواجه باشيم آب 

با تانكر حمل خواهد شد و چنانچه امكان انتقال آب 
وجود داشته باشد، توسط وزارت نيرو انجام مي شود. 
نجار ادامه داد: تمام تالش ما اين است كه در مناطقي 
كه درگير خشكس��الي هستند، مشكالت مردم را به 
حداقل برسانيم، اما همانطور كه گفتم امسال وضعيت 
بهتري در خصوص آب نس��بت به سال هاي گذشته 
داشتيم، اما كماكان صرفه جويي را در همه بخش ها 

توصيه مي كنيم.
او همچنين درباره پديده فرونشست در دشت ها كه 
در س��ال هاي اخير با آن مواجه ش��ده، تصريح كرد: 
فرونشست در دش��ت ها يك فاجعه عظيم است كه 
برابر برداش��ت بي رويه آب از س��فره هاي زيرزميني 
و عدم بارندگي مس��تمر در سال هاي گذشته اتفاق 

افتاده است. 
معاون وزير كشور با بيان اينكه ما هم با فرونشست و 
هم فروچاله در دشت ها مواجه هستيم، خاطرنشان 
كرد: متاسفانه فروچاله ها بعضا بسيار عميق و با شعاع 
زياد هستند، از سوي ديگر نيز با فرونشست بسياري 
از دشت هاي حاصلخيز كش��ور مواجه هستيم. اين 
فرونشس��ت ها باعث از بين رفتن زمين هاي زراعي 
شده و همچنين احتمال خطر در مسيرها، جاده ها و 
ريل هاي قطار وجود دارد، ممكن است قطاري در حال 
حركت باشد و به يك باره فرونشست اتفاق بيفتد. ما 
در اين خصوص پيشنهاد اعتباري را به دولت داديم 
تا مطالعاتي در اين خصوص داش��ته باشند و به طور 
مداوم مسيرها را اس��كن كرده و چنانچه منطقه اي 
مورد آسيب و خطر است، نسبت به ترميم و برطرف 

كردن مشكل اقدام كنند.

  روش س�نتي احياي تاالب به طور كامل درباره تاالب انزلي قابل اجرا نيس�ت؛ روش سنتي شامل آبخيزداري، جلوگيري از فرسايش خاك، ايجاد 
تصفيه خانه در شهرهايي كه فاضالبشان به انزلي مي ريزد و استفاده از ماشين هاي دروگر داخل تاالب است كه پوشش گياهي اضافه را بردارند؛ مجموعه 
اين اقدامات مفيد و قابل اجراس�ت اما مرحله آخر احياي تاالب به روش سنتي، اليروبي است كه در مورد تاالب انزلي از لحاظ اقتصادي به هيچ وجه 
مقرون به صرفه نيست؛ اليروبي صدها ميليون متر مكعب بسيار هزينه بر است؛ به عالوه محلي براي تخليه اين حجم از گل و الي نداريم، اينجا بود كه 
شهرك علمي صنعتي اصفهان طرحي ارايه داد كه طي آن با اضافه كردن »دي اكسيد تيتانيوم« كه شركت مجري نام آن را بايوجمي گذاشته، به تاالب 
عمق داده مي شود. حضور دي اكسيد تيتانيوم و نور خورشيد، باعث مي شود مواد آلي رسوب شده در بستر تاالب به صورت محلول تبديل شود؛ در 

اين ميان، گاز دي اكسيد كربن و مقداري مواد آلي محلول هم توليد مي شود كه مورد تغذيه آبزيان قرار مي گيرد

برش
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طرح هاي »تام فاز« و »تام ِاج« تشريح شد

چگونه قولنامه  از سرمايه گذاري جلوگيري مي كند؟

جزييات طرح فروش قسطي مسكن دولتي 

مانع حقوقي جذب سرمايه خارجي

گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه جهش قيمت مس��كن طي بيش از 
يك سال گذش��ته، قدرت خريد متقاضايان مصرفي 
آپارتم��ان را از نفس انداخته اس��ت، دول��ت با ارايه 
طرح هاي مختل��ف تالش مي كند  ب��راي گروه هاي 
مختلف متقاضي مصرفي متناس��ب با شرايط مالي 
آنها، زمينه هاي خانه دار ش��دن يا اجاره ارزان قيمت 
مس��كن را براي اين گروه ها فراه��م آورد. طرح هاي 
تأمين مس��كن به روش فروش اقس��اطي زمين )تام 
فاز( و تأمين مس��كن اجاره اي )ت��ام اِج( از جمله اين 
طرح ها هس��تند كه عباس فرهاديه، مديركل دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
جزييات اجراي اين دو طرح را تشريح كرده است. به 
گفته فرهاديه، با توجه به تفاوت باالي هزينه تمام شده 
ساخت با قيمت زمين كه به صورت ۶۰ درصد هزينه 
زمين و ۴۰ درصد هزينه س��اخت اس��ت، بسياري از 
متقاضيان خريد مسكن، هزينه تمام شده ساخت يك 
واحد ۷۵ متري كه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان 
مي ش��ود را دارند اما نمي توانند خانه دار شوند، چون 
قيمت زمين چند برابر قيمت ساخت اين واحد است.

  واريز يكجاي هزينه اعيان
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرسازي در گفت وگو با مهر ادامه داد: از همين رو، 
پيشنهاد ش��ده تا در طرح تام فاز، مكانيزمي طراحي 
ش��ود كه كس��اني كه قدرت پرداخت پول س��اخت 
)اعياني( را دارند، اما از پرداخت هزينه زمين )عرصه( 
ناتوانند، پول اعيان را يكجا در ابتداي پروژه ساخت، 
به يك حساب مس��دودي در بانك عامل واريز كنند 
كه خيال پيمانكار راحت باشد كه پول ساخت و ساز 

وجود دارد، سپس پيمانكار وارد ساخت و ساز شود.
اين مقام مس��وول در وزارت راه و شهرسازي يادآورد 
شد: پيمانكار نيز قرار نيست هزينه ساخت را افزايش 
ده��د، بلكه هم��ان هزينه اي كه در ابت��داي پيمان، 
قرارداد شده است را تا انتها بر عهده مي گيرد و افزايش 
هزينه ساخت نخواهيم داش��ت. سهم زمين هم كه 
سهم دولت است، در فروش اقساطي ۱۰ ساله از سوي 

خريدار بازپرداخت مي شود.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه آيا اين روش با روش 
فروش مسكن در طرح مسكن ويژه منطقه تهرانسر 
شهر تهران تشابه دارد؟ گفت: طرح »تام فاز« با طرح 
مسكن ويژه تهرانسر تقريبا تش��ابه دارد اما در طرح 
مسكن ويژه، پول ساخت در طول مدت زمان اخذ شد 
و برخي متقاضيان پول س��اخت را با تأخير دادند كه 
كل پروژه را با تأخير زماني روبه رو كرد. تام فاز به طرح 
»مورگيج« يا رهن در كشورهاي خارجي شباهت دارد 
كه گفته مي شود خريدار ابتدائا ۳۰ درصد را پرداخت 
كند و ۷۰ درصد به او تس��هيالت داده مي شود اما به 
جاي آنكه ۷۰ درصد تسهيالت داده شود، دولت اين 

۷۰ درصد را بر عهده مي گيرد. فرهاديه تصريح كرد: 
پيشنهاد اوليه داده ش��ده و در حال تنظيم سازوكار 
آن هس��تيم. به نظر ما در معاونت مسكن وزارت راه و 
شهرسازي، اگر اين طرح اجرايي شود، مشكل بخشي 
از مردمي كه پول س��اخت را دارند ولي اين پول يا به 
عنوان رهن )وديعه مسكن( در اختيار موجر است يا 
به عنوان س��رمايه گذاري در بازاره��اي موازي )ارز و 
طال( در نقدينگي قرار دارد، ولي هزينه خريد مسكن 

را ندارند، حل مي كند.
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا اخذ يكجاي پول 
ساخت از خريدار، باعث نمي شود تا به مشتري فشار 
وارد شود؟ گفت: فردي كه مي خواهد در ۲ سال ۲۵۰ 
ميليون تومان بدهد، قطعا از قبل اين پول را داش��ته 
است؛ چون بسياري از افرادي كه مي خواهند از طريق 
»تام فاز« خانه دار ش��وند، امكان آن را ندارند كه اين 
پول را ۲ ساله كنار بگذارند اين مبلغ اندوخته ۱۰ ساله 
يك خانوار معمولي اس��ت، ولي در دهك هاي هدف، 
بسياري از افراد نمي توانند دو ساله ۲۵۰ ميليون تومان 

را پس انداز كنند.

  پرداخت سود به سپرده هاي مسدودي
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت 
راه و شهرس��ازي تأكيد كرد: به پولي كه متقاضي در 
حساب مس��دودي قرار مي دهد، سود سپرده بانكي 
تعلق مي گيرد. ضمن اينكه اجراي پروژه هم به دليل 
تأخير تأديه آورده از س��وي متقاضيان، دچار مشكل 

نمي شود.
وي در پاسخ به اينكه آيا پرداخت يكجاي آورده )هزينه 
ساخت( از سوي متقاضياني كه اين پول را به عنوان 
وديعه مس��كن )پول پيش( كنار گذاشته اند، ولي در 
حال حاضر بايد آن را به پيمانكار براي اجراي طرح تام 
فاز بدهند، مشكلي براي قشر مستأجر ايجاد نمي كند؟ 
خاطرنش��ان كرد: بايد در دو س��ال زمان ساخت، به 
س��مت پرداخت اجاره بهاي بيش��تر برون��د و وديعه 
كمتري به موجر بپردازند. ضمن اينكه سود سپرده اي 
كه به حساب مسدودي از سوي بانك عامل به متقاضي 
در طول زمان ساخت تعلق مي گيرد، مي تواند به عنوان 
بخشي از مابه التفاوت اجاره بها به متقاضيان كمك كار 
باشد. فردي كه مي خواهد خانه دار شود، بايد قدري 
به خودش فشار بياورد. البته پرداخت سود سپرده به 
حساب مسدودي، از آنجايي كه اين مبلغ به تدريج در 
اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، در هر بار كه مبلغي كه 
كسر مي ش��ود، سود سپرده به مبلغ باقي مانده تعلق 
مي گيرد. فرهاديه درباره دريافت سود فروش زمين 
از متقاضي گفت: قطعا مي��ان قيمت فروش يكجا و 
اقساطي »زمين« تفاوت وجود دارد و رقمي به عنوان 
سود فروش از متقاضي دريافت خواهد شد. اما در مورد 
درصد اين سود هنوز با سازمان ملي زمين و مسكن به 

توافق نرسيده ايم.

  »اجاره داري حرفه اي« 
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرسازي درباره طرح تام اِج )تأمين مسكن اجاره 
اي( تصريح كرد: قرار اس��ت با اين طرح، اجاره داري 
حرفه اي را در كش��ور اجرايي كنيم. ماجرا از اين قرار 
اس��ت كه يك مالك، چند ملك در چند نقطه تهران 
داشته باش��د؛ اجاره دادن اين واحدها، آسيب زيادي 
به مالك وارد كرده و مشكالت گسترده اي با موجران 
خواهد داش��ت. مثال وقتي لوله كش��ي يا تأسيسات 
واحدها دچار مشكل مي شود، امكان تخليه مستأجر 
را ن��دارد، مس��تأجران از پرداخت اجاره بها س��ر باز 
مي زنند و بسياري مشكالت فني يا حقوقي ديگر. در 
هيچ جاي دنيا، مردم شخصا و رأسا وارد موضوع اجاره 
داري نمي ش��وند بلكه موسساتي هستند كه اين كار 
را انجام مي دهند و درصدي هم از اجاره بابت اجراي 
كارهاي موجر بر مي دارند. ُحسن اين كار اين است كه 
موسسه واس��طه همه كارهاي الزم را انجام مي دهد؛ 
چون تعداد زيادي واحد اجاره اي در اختيار دارد، براي 
او به صرفه است كه تيم تأسيساتي و تعميركار داشته 
باشد يا وكيل براي انجام كارهاي حقوقي واحدهاي 
تحت پوش��ش خود جذب كند. اجاره داري حرفه اي 
قيمت تمام شده اجاره بها را كاهش مي دهد. تحويل 
واحدها به موجر يا جذب مستأجر جديد را هم همين 

موسسات انجام مي دهند.

  سرمايه گذاري در »ساخت مسكن اجاره اي«
وي با اش��اره به ماده ۲ قانون س��اماندهي و حمايت 
از توليد مسكن گفت: بر اس��اس اين ماده، متقاضي 
ساخت مس��كن اجاره اي به دولت مراجعه مي كند و 
مي گوي��د، در ازاي واگذاري زمي��ن دولتي با قيمت 
كارشناس��ي زمان مراجعه و س��پس ۲ س��ال زمان 
س��اخت و ۵ س��ال زمان اجاره دادن آن، به پول سال 
صفر )سال مراجعه(، اين زمين به مالك )سرمايه گذار( 
واگذار ش��ده و پول رشد زمين در طول اين ۷ سال از 
سرمايه گذار اخذ نمي شود. به اين شرط كه واحدهاي 
ساخته شده ۵ س��ال اجاره داده شود اما اين واحدها 
)اعياني( و همچنين اراضي واگذار شده )عرصه( و نيز 
درآمد حاصله از اجاره واحدها به مالكيت سرمايه گذار 
درمي آيد و فقط تنها تا ۵ س��ال اجازه فروش واحدها 
را ندارد. قيمت اجاره بها نيز بر اس��اس عرضه و تقاضا 
)قيمت روز بازار اجاره مسكن( تعيين مي شود، اما در 
اسناد اين واحدها عدم اجازه فروش تا ۵ سال و لزوم 

اجاره دادن آن واحدها ذكر مي شود.

  طرحي فوق العاده سودده 
فرهاديه با بيان اينكه مطالع��ات اقتصادي اين طرح 
انجام ش��ده اظهار كرد: مطالعات ما حتي در حاالت 
سخت گيرانه نش��ان مي دهد اين طرح، يك كسب و 

كار بسيار سودده و به نفع سرمايه گذار است. 

وي درباره طرح ت��ام كاد )تأمين مس��كن كاركنان 
دولت( نيز گفت: آنچه در اين طرح پيش بيني شده، 
۵ سال اول براي ورود به طرح بوده و ۱۵ سال نيز بعد 
از س��كونت، بايد اقساط آن واريز ش��ود كه مجموعا 
كاركنان دولت مي توانند در ۲۰ سال صاحبخانه شوند. 
سازمان برنامه و بودجه هم با جديت در حال تهيه آيين 

نامه اجرايي آن است.

  معافيت مالياتي موجران خوش حساب؟
مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن درباره 
سرنوش��ت اليحه اي كه وزارت راه و شهرسازي براي 
اصالح قانون مالك و مستأجر و استفاده از ابزار مالياتي 
براي تش��ويق موجران به عدم افزاي��ش اجاره بها، به 
كميس��يون اقتصاد دولت داده بود، گفت: با تغييري 
كوچك به سازمان امور مالياتي واگذار شد و قرار شد 
س��ازمان امور مالياتي نقطه بهينه اي براي معافيت 
مالياتي اين اليحه بيابد. وي در پاسخ به اينكه آيا نقطه 
بهينه معافيت مالياتي، بر اساس متراژ است يا قيمت؟ 
گفت: هنوز به جمع بندي نرس��يده ايم، اما از آنجايي 
كه مالك قرار دادن متراژ، بي عدالتي اجتماعي است 
و متراژ مس��كن در نقاط مختلف شهرها يا حتي يك 
ش��هر با هم تفاوت دارد، معموال اجاره بها را سازمان 
امور مالياتي به عنوان نقط��ه بهينه معافيت مالياتي 

در نظر مي گيرد. 

سجاد طاهري| كارشناس حقوقي|
كارشناس�ان معتقدند، عالوه بر تحريم عوامل 
ديگري مانند ساختار و امنيت اقتصادي از موانع 
مهم سرمايه گذاري خارجي هستند. در زمينه 
امني�ت اقتصادي، كارشناس�ان نق�ش حقوق 
صيانت از مالكيت فيزيكي را كه مهم ترين مورد 
آن ابطال ناپذيري اس�ناد رسمي در قبال اسناد 
غيررسمي )قولنامه اي( است، پررنگ مي دانند.

تحريم ها مانع سرمايه گذاري در كشور است. اين جمله 
را به كرات از مس��ووالن بلندپايه كش��وري شنيده ايم 
كه تحريم را مانع س��رمايه گذاري خارجي و نيز عامل 
فرار س��رمايه مي دانند اما آيا واقع��ًا فقط تحريم مانع 
سرمايه گذاري است؟ آيا عوامل ديگري به جز تحريم 
مي تواند در جذب يا فرار سرمايه خارجي نقش داشته 
باشد؟ نمودار شماره يك ميزان سرمايه گذاري خارجي 

در ايران از ۱9۷۰ تا ۲۰۱۴ را نشان مي دهد.
همان طور كه نمودار شماره يك نشان مي دهد، بعد از 
اصالح قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي ميزان 
سرمايه گذاري خارجي به شدت افزايش مي يابد. حتي 
در دوران دولت دهم نيز كه تحريم هاي ش��ديدي بر 
اقتصاد كشور حاكم شده بود، سرمايه گذاري خارجي 
بهت��ر از دوران ديگر بوده اس��ت؛ بنابراي��ن قوانين و 

ساختارها نيز در جذب سرمايه خارجي مهم هستند.

  ضعف قوانين مالكيت 
كارشناسان معتقدند كه معيارهاي ساختاري و امنيت 
اقتصادي براي جذب سرمايه گذاري بسيار مهم است. در 

واقع بايد شرايط كشور ميزبان به لحاظ محيط اقتصادي 
براي سرمايه گذار باثبات باشد و سرمايه گذار خارجي 
نسبت به آينده طرح خود و سوددهي آن در بلندمدت 
اطمينان حاصل كند. اين محيط باثبات شامل ثبات 
سياس��ي، ثبات قوانين وضع ش��ده، ثبات اجتماعي، 
سازمان هاي قانون گذار و همچنين بوروكراسي عاري 
از فس��اد اداري و مواردي از اين دس��ت مي شود. بايد 
با س��رمايه گذار خارجي در برابر قوانين و فرصت هاي 
مبادله و توزيع، بدون تبعيض عمل و فرصت هاي برابري 

به او داده شود. 
از سوي ديگر، وجود يك سيستم اطالع رساني قوي و 
روزآمد و گسترده كه اطالعات به هنگام را در خصوص 

زيرس��اخت ها و غيره در اختيار قرار دهد، انگيزه ورود 
به كشور سرمايه پذير را تقويت مي كند. مسائلي مانند 
امنيت اقتصادي و سيستم اطالع رساني قوي در مورد 
زيرساخت هاي س��رمايه گذاري از جمله امالكي كه 
روي بنا ساخته مي شود، نيازمند يك نظام ثبتي به روز 

و كارآمد است. 
اين نظام در حال حاضر در كشور ما با يك تضاد بزرگ 
روبرو اس��ت و مي تواند ايجادكنن��ده امنيت حقوقي 
واقتصادي باش��د. چرايي اين ناتوان��ي را هم به گفته 
كارشناسان بايد در اعتبار اسناد غيررسمي )قولنامه اي( 
در محاكم قضايي كشور جس��ت وجو كرد. در همين 
رابطه دكتر پيلوار، عضو هيات علمي دانش��گاه تهران 

گفت: »حتي در بحث س��رمايه گذاري خارجي هم ما 
با اين امر مواجه هستيم. يعني سرمايه گذاران خارجي 
وقتي كه وارد كشور مي ش��وند يكي از اولين اسنادي 
كه مطالبه مي كنند سند رسمي راجع آن ملك است. 
اما در مقابل اگر قانون گذار زمينه را براي فرار از قانون 
فراهم كند، س��ودجوياني وجود دارند كه به سرعت از 
اين خالءها استفاده مي كنند و حتي افراد ديگر را هم به 
سير به اين مساله تشويق مي كنند. به عنوان مثال، در 
حقوق ما نوعي معامله كه خيلي شايع شده )كه مبتني 
بر حسن نيت نيز هست( اين است كه افراد مبايعه نامه 
عادي مي نويسند و پيرو آن يك وكالت  بالعزل تنظيم 
مي كنند.«  از ط��رف ديگر دكتر عباس كريمي، عضو 
هيات علمي دانش��گاه تهران، معتقد است: » زمين و 
امالك محل احداث ساختمان هاي عظيم، كارخانه ها 
و تاسيسات، محل عمده سرمايه گذاري در كشور است. 
اگر زمين، اعتبار و امنيت خود را از دست دهد سرمايه 
از كش��ور فرار مي كند. كس��ي كه مي خواهد يك برج 
مس��كوني بلندمرتبه يا يك كارخانه عظيم روي يك 
زمين داراي سند رسمي بسازد، توقع دارد كه حاكميت 
از وي حمايت كند و مالكيت خود را تضمين ش��ده و 
ابطال ناپذير بداند. با اين حال در كشور اين اطمينان 
خاطر وجود ندارد. زيرا يك شخص مي تواند با مراجعه 
به دادگاه و ارايه يك سند عادي، ادعا كند كه نسبت به 
زمين داراي س��ند رسمي، حقي دارد و خواهان ابطال 

سند رسمي شود.«
 در واقع سرمايه گذار به دنبال مسيرهاي رسمي و مورد 
تاييد حاكميت براي تامين امنيت سرمايه و مالكيت 

خود است كه اين امر در كشور ما بسيار ضعيف است.

  ناامني فضاي اقتصادي
فرض كنيد يك سرمايه گذار خارجي به اميد احداث 
يك واحد صنعتي يا سرمايه گذاري در صنعت مسكن 
به ايران مي آيد. براي احداث واحد موردنظر يك زمين 
با سند رسمي و تاييد حاكميت تهيه كرده و شروع به 
احداث واحد موردنظر مي كند. سرمايه گذار بعد از اتمام 
پروژه و ص��رف هزينه هاي هنگفت ب��راي واردكردن 
واحد موردنظر به چرخه اقتصادي كشور، فردي بيايد 
و با يك برگ كاغذ )قولنام��ه( ادعا كند كه قبل از اين 
سرمايه گذار، اين زمين را خريده و ادعاي ابطال سند و 

حتي تخريب بنا نمايد. 
حال اين س��رمايه گذار يا باي��د زميني را كه خريده 
دوباره خريداري كند يا اجازه دهد همه س��رمايه او 
ب��ه خاطر يك برگ كاغذ به نام قولنامه نابود ش��ود. 
در هر حالت اين س��رمايه گذار متضرر شده و ديگر 
احس��اس امنيت براي س��رمايه گذاري ندارد. اين 
پديده نتيجه اعتبار اس��ناد غيررسمي )قولنامه( در 
محاكم قضايي كشور است كه شخص با استناد به آن 
مي تواند اسناد رسمي مورد تاييد حاكميت را باطل 
كند. درواقع يكي از اصلي ترين معيارهاي صيانت از 
مالكيت فيزيكي يعني ابطال ناپذيري اسناد رسمي 
در كش��ور از امنيت بس��يار پاييني برخوردار است. 
همين موضوع تبديل به يكي از موانع سرمايه گذاري 
خارجي در ايران شده است. راه حل اين معضل نيز در 
بي اعتباري اسناد و معامالت غيررسمي در محاكم 
قضايي كشور است، تا بااعتبار يافتن و فراگير شدن 
اسناد رسمي و ابطال ناپذيري آنها، امنيت به فضاي 

اقتصادي كشور برگردد.

شهردار تهران: هيچ يك از برج هاي درياچه چيتگر طبق برنامه ساخته نشده است
شهردار تهران گفت: رويكرد شوراي شهر و شهرداري 
تهران نه تنها درمورد منطقه ٢٢ كه درباره تمام شهر، 
اجتناب از شهرفروشي اس��ت و اين در حالي است كه 

برج هاي چيتگر بدون برنامه ساخته شده است.
به گزارش تس��نيم، پيروز حناچي در برنامه راديويي 
پارك شهر درباره طرح تفضيلي جديد منطقه ۲۲ گفت: 
رويكرد شوراي شهر و شهرداري تهران نه تنها درمورد 
منطقه٢٢ كه درباره تمام شهر، اجتناب از شهرفروشي 
است. البته دوري از شهرفروشي كار سختي است، چرا 
كه بايد در ازاي آن، منابع جايگزين پايدار براي ش��هر 
داشته باشيم. يكي از موفقيت هاي اين دوره مديريت 
شهري اين است كه س��رانجام توانست نظمي به اين 

منطقه بدهد. ش��هردار تهران ادام��ه داد: هيچ كدام از 
بلندمرتبه سازي هاي دور درياچه شهداي خليج فارس 
طبق برنامه نبود و البته حركت بدون برنامه براي حل 
اين مساله نيز مشكل ايجاد مي كند. اصلي ترين خصيصه 
اين طرح كه در شوراي عالي معماري و شهرسازي به 
تصويب رسيده است، انطباق رشد حمل ونقل عمومي 
با توسعه شهرسازي است. اين انطباق در پايتخت يكي 
از ضرورت هاي اصلي به ش��مار مي رود و تالش ش��ده 
كمبودهاي خدمات عموم��ي نيز در اين طرح مدنظر 
قرار گيرد. او همچنين درباره آمار استفاده از دوچرخه در 
تهران اظهار كرد: آمارها نشان مي دهد دوچرخه سواري 
و تقاضا براي آن در تهران روبه افزايش است، اما هنوز 

نمي توانيم بطور قطع بگوييم كه اين افزايش چه ميزان 
بوده است. اضافه ش��دن هر دوچرخه سوار به شهر به 
معناي كم ش��دن يك خودروي ش��خصي از چرخه 

آلودگي پايتخت است. 

  امكان سنجي احداث ال.آر.تي در منطقه ٢٢
در رويدادي ديگر، محس��ن پورس��يدآقايي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران از انجام مطالعات 
امكان سنجي طرح احداث ال آر تي در منطقه ٢٢ خبر 
داد و گفت: طول تقريبي طرح مطالعه شده ال آرتي در 

اين منطقه ١٣.٥ كيلومتر بوده است.
به گزارش ايسنا، محسن پورس��يدآقايي در بازديد از 

منطقه ٢٢ تهران تصريح ك��رد: مطالعه طرح احداث 
مجتمع پارك سواري در ورودي اين منطقه به منظور 
پوشش سفرهاي رفت وبرگشت تهران - كرج در حال 
انجام است كه با توجه به تقاضاي سفر، ايستگاه وردآورد 

نيز در اين طرح ديده شده است. 
معاون شهردار تهران بر ضرورت رفع مسائل و مشكالت 
موجود و توسعه حمل ونقل عمومي در منطقه ٢٢ به 
عنوان غربي ترين نقطه تهران تاكيد كرد و گفت: مطالعه 
احداث ٤ خط مترو در تهران به اتمام رسيده كه بر اساس 
آن خط ٩ و ١٠ مترو و امتداد بخشي از خط ٦ مترو به 
شهروندان در اين منطقه خدمات رساني خواهد كرد. 

وي با اشاره به آمار تصادفات جرحي و فوتي در بخشي 

از بزرگراه ش��هيد همدان��ي تاكيد كرد: ع��دم وجود 
دوربين هاي ثبت تخلف در اين بزرگراه يكي از مشكالت 
مطرح شده بود كه مقرر شد تجهيز ٤ دوربين ثبت تخلف 

ديگر در اين محور در دستور كار قرار گرفت. 
پورس��يدآقايي با اش��اره به پروژه هاي ترافيكي آماده 
بهره برداري در بزرگراه هاي منطقه اشاره كرد و گفت: ٤ 
تقاطع و رمپ نيمه كاره بلوار سميعي- بزرگراه خرازي، 
بزرگراه آزادگان- كوهك، بلوار كوهك -بزرگراه همداني 
و بلوار دهكده المپيك -بزرگ��راه همداني در اولويت 
بهره ب��رداري قرارگرفته اند و نظر به اينك��ه دو پروژه 
پيشرفتي كمتر از ٨٥ درصد دارند مقرر شد، در كميته 
اولويت بندي تخصيص بودجه مطرح و بررسي شوند. 
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ساكنان كدام مناطق تهران از 
وضعيت ترافيك ناراضي ترند 

بر اساس اطالعات منتشر شده در اطلس كيفيت 
زندگي ش��هر تهران مناطق ۳، ۱۰ و ۶ به نسبت 
س��اير مناطق، كم ترين رضاي��ت را از وضعيت 

ترافيك محله شان دارند.
به گزارش مهر، ب��ه تازگي گزارش��ي از ارزيابي 
كيفيت زندگي در كالن شهر تهران توسط معاونت 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران منتشر شده 
كه در بخش��ي از آن به موضوع رضايت وضعيت 

ترافيكي محله پرداخته شده است.
 در اين پيمايش از ش��هروندان خواسته شده تا 
رضايت خود را از وضعيت ترافيك در محله شان 
اع��الم كنند. بر اس��اس اظهارنظر ش��هروندان 
كم ترين رضاي��ت از وضعيت ترافيك در مناطق 
ش��مالي و مركزي تهران وجود دارد و س��اكنان 
مناطق ۳، ۱۰ و ۶ كم تري��ن رضايت از وضعيت 

ترافيك در محله خود را اعالم كرده اند.
در مقابل از نظر ش��هروندان بيشترين رضايت از 
وضعيت ترافيك در مناط��ق ۲۲، ۲۱ و ۲۰ بوده 
است. در بين محله هاي تهران شهروندان ساكن 
زعفرانيه اوين، كاووسيه، محموديه و سليماني- 
تيموري كمترين رضايت را از وضعيت ترافيك 
محله ش��ان اعالم كرده اند و بيش��ترين رضايت 
در محالت المپيك، غزالي )منطقه ۱۲(، نفت و 

كوهسار وجود دارد.
در بخش ديگري از اطلس كيفيت زندگي شهر 
تهران به موضوع رضايت از جاي پارك خودرو در 
محله پرداخته شده كه بر اساس اطالعات منتشر 
شده، ساكنان محالت غربي پايتخت معتقدند 
در محله شان راحت تر جاي پارك پيدا مي شود 
اما مناط��ق مركزي و ش��مالي در اين خصوص 
نارضايتي بااليي دارند. بر اس��اس اين اطالعات 
رضايت كلي شهروندان تهراني در خصوص پيدا 
كردن جاي پارك پايين اس��ت ام��ا با اين وجود 
بيشترين رضايتمندي مربوط به مناطق ۲۲، ۲۱ 
و ۲۰ است و كمترين رضايت نيز در مناطق ۱۰، 
۷ و ۳ اعالم شده است. دهكده المپيك، دانشگاه 
ش��ريف در منطقه ۲۲ و سپهر با بيشترين نمره 
رضايت و محله هاي كاووسيه، داووديه، شميران 
نو، امانيه و زعفرانيه كمترين رضايت را به دست 
آورده اند. رضايت از كيفيت پياده رو ها در محالت 
نيز يكي ديگر از موضوعاتي اس��ت ك��ه در اين 
پيمايش به آن پرداخته شده است.رضايت كلي 
شهروندان تهراني در اين بخش كمتر از متوسط 
اس��ت.  س��اكنان مناطق ۱۶، ۲۲ و ۲۰ باالترين 
ميزان رضايت را داش��ته و ساكنان منطقه هاي 
۱۰، ۳ و يك نيز كمترين رضايت را ابراز كرده اند.

در ميان محله هاي شهرتهران، دانشگاه شريف، 
ارم، دريا، علي آباد جنوبي و بعثت بيشترين نمره 
را از جهت رضايت شهروندان از كيفيت پياده رو 
به دس��ت آورده اند و كمترين ميزان رضايت نيز 
در محله هاي سليماني-تيموري، امامزاده قاسم، 

داووديه، ولي آباد و زعفرانيه گزارش شده است.

 امسال هواي تهران 
120 روز پاك و سالم بود

از ابتداي سال، تهران ۲۵ روز هواي پاك، 9۵ روز 
هواي سالم، ۲۴ روز هواي ناسالم براي گروه هاي 
حس��اس و يك روز هواي ناسالم براي همه افراد 
داشته است. به گزارش فارس، اين در حالي بوده 
كه در مدت مش��ابه سال گذشته پايتخت ۸ روز 
هواي پاك، ۱۱۰ روز هواي سالم و ۲۶ روز هواي 

ناسالم براي گروه هاي حساس داشت.

امالك مناطق 22گانه 
پايتخت سرشماري مي شوند

معاون مالي و اقتصاد شهري شهردار تهران با اشاره 
به اينكه شش��مين مرحله مميزي امالك شهر 
تهران كه با تاييد شوراي اسالمي شهر و مستند به 
ماده 9 قانون نوسازي و عمران بزودي آغاز مي شود 
گفت: اين اقدام شامل سرشماري تمامي امالك 
مسكوني و غيرمس��كوني مناطق ۲۲ گانه شهر 

تهران و حريم شهر تهران است.
به گزارش روز سه ش��نبه ايرن��ا از روابط عمومي 
معاونت مالي و اقتصاد شهري، عبدالحميد امامي 
در نخستين نشست ستاد عالي مميزي امالك 
ش��هر تهران افزود: با انجام ممي��زي امالك و با 
اطالعات به دست آمده مي توان بر اساس نيازهاي 
احصاء شده؛ برنامه ريزي هاي الزم جهت بهبود 

شرايط زندگي در شهر را انجام داد.
وي با اشاره به ضرورت بهروز شدن مميزي امالك 
شهر تهران بر اساس مصوبات قانوني اضافه كرد: 
مديريت شهري نيازمند اطالعات دقيق و به روز 
شهري اس��ت كه اين امر از طريق انجام درست 

مميزي امالك حاصل مي شود.
معاون ش��هردار ته��ران ادام��ه داد: جمع آوري 
اطالعات، مش��خصه اصلي طرح مميزي امالك 
اس��ت و اين طرح يكي از مهم ترين فعاليت هاي 
ش��هرداري ها به منظ��ور به روزرس��اني پايگاه 

اطالعات امالك شهر تهران است.
بر اساس اين گزارش، پنجمين مرحله مميزي 
امالك ش��هر تهران در س��ال ۱۳۸۶ با رويكرد 
بهروزرس��اني بانك اطالعات امالك و شناسايي 
تخلفات ساختماني آغاز و مدت ۵ سال به طول 

انجاميد.
با توجه به ضرورت بهروزرس��اني بانك اطالعات 
ام��الك، صح��ت و دق��ت الزم در جم��ع آوري 
اطالعات با گذش��ت حدود ۱۰ سال، ششمين 
مرحله مميزي امالك ش��هرتهران با استناد به 
ماده9 قانون نوس��ازي و عمران شهري، در سال 
جاري در حال انجام است كه طي آن سرشماري 
از تمامي امالك مسكوني و غيرمسكوني مناطق 

۲۲گانه شهرتهران انجام مي شود.

 نمودار1(: سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران بر اساس داده هاي بانك جهاني 
)درصدي از توليد ناخالص داخلي، 1970 تا 2014( 



صنعت،معدن و تجارت14   Wed. Aug 14. 2019  1451   چهارشنبه    23 مرداد 1398   12 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره 

شركت ملي نفت ايران

نوبت اول

1398.3036

Public Relations 
WWW.shana.ir

www.nisoc.ir
http://iets.mporg.irروابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تعادل : نوبت اول 98/5/23 نوبت دوم 98/5/26

  NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
TENDER NO .  :  08 -21 -9740013

 FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
   Tel. No.: 061 341 23455  Fax No.: 061 3445 7437 

National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends to purchase the following goods

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their " letter INTENT  OF INTENT” via  Fax to the following
 number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 2, available at: WWW.nisoc.ir , not later than 14 days
after the second announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded

 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of
168,298 EURO or 8,090, 891,484 RIAL, in favor of NISOC
Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed

  via: WWW.nisoc.ir-material procurement management tab 
 ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P. NISOC'S WAREHOUSE, AGHA JARI, IRAN PAYMENT TERM IS C.O.D. SUBSEQUENT
TO NISOC' S MATERIAL APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

N.I.S.O.C

QuantityMaterial DescriptionItems
 CASING, API GRADE N-80, SEAMLESS” BUTTRESS,THREAD.RANGE 3 (MAX LEN:40.5 FT)AS PER API 5CT / ISO 11960
 PSL : 2  SIZE (OD) AS SPECIFIED    MARKING: COLD DIE STAMPED IN ACCORDANCE WITH API 5CT  NOTE: LEVEL OF

   INSPECTION : 1 (L.O.I:1) “QCP / MPS DOCUMENTS ARE  ESSENTIAL TO REVIEW & CONFIRM
01

“ ITP DOCUMENTS IS ESSENTIAL FOR TECHNICAL  EVALUATION CASING  9-5/8 53.5 PPF DRIFT : 8.500IN.

5000 LE 

در نشست مرداد ماه هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان شد

موضع	اتاق	به	حذف	چهار	صفر	
تعادل| 

موضع اتاق تهران به حذف چهار صفر از پول ملي به صورت 
مشروط اعالم ش��د. رييس اتاق پايتخت حمايت از طرح 
نهاد پولي را منوط به اصالح ساختار اقتصادي كشور كرد. 
از ديگر موضوعات مطرح شده در اين نشست، اصرار بخش 
خصوصي بر حذف ارز 4200 توماني از چرخه اقتصاد بود. 
به گفته رييس اتاق تهران، ارز دولتي بس��تر رانت، فساد و 
بي عدالتي را ايجاد مي كند كه در نهايت منجر به افزايش 
قيمت ها، خروج سرمايه از كشور، رونق قاچاق كاال و لطمه 
به توليد مي شود. انواع ممنوعيت هاي صادراتي و وارداتي 
در عرصه تجارت خارجي كشور، بار ديگر مورد انتقاد بخش 
خصوصي قرار گرفت؛ آنها بر اين باور بودند كه مي توان ورود 
و خروج كاالها را با تغييرات تعرفه اي مديريت كرد. همچنين 
در اين نشست كه  معاون وزير صنعت حضور يافته بود، بحث 
»تامين مواد اوليه پتروشيمي براي واحدهاي صنعتي« مد 
نظر قرار گرفت. برخي از فع��االن بازار بر اين باور بودند كه 
تامين مواد پتروشيمي در بورس به سختي صورت مي گيرد؛ 
اين در حالي اس��ت كه در بازار آزاد مواد اوليه به راحتي و با 
قيمت متفاوتي در دسترس است كه به گفته فرشاد مقيمي، 
نمايندگاني از وزارت صمت طي بازديدي از انبارهاي شورآباد 
تهران اين خبر را تاييد كرده و براي جلوگيري از آن موضوع 
را در كارگروه رونق توليد وزارت صمت مورد بررس��ي قرار 
دادند و همچنين به دستور وزير صنعت قرارگاه رونق توليد 
براي رسيدگي به اين مورد در وزارت صمت تشكيل خواهد 
شد. البته اتاق تهران در نشست مردادماه خود پيش نويس 
بيانيه اي درب��اره رمز ارز ها را ارايه ك��رد  كه پس از بحث و 
بررسي هاي الزم، اعالم نتيجه نهايي آن به نشست بعدي 

هيات نمايندگان موكول شد.

   در نشست اتاق چه گذشت؟ 
رييس اتاق پايتخت روز گذشته در نشست هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران درباره سياست حذف چهار صفر از پول 
ملي  توضيح داد: اجراي اين طرح اگرچه امور حسابداري را 
آسان تر مي كند، اما بدون اصالحات اقتصادي ثمربخش 
نيست. مسعود خوانساري معتقد است كه حذف 4 صفر 
از پول ملي كه از س��وي دولت وارد فاز جديدي شده است، 
مي تواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد، چراكه اكنون 
ريال در معامالت و گفت وگوهاي اقتصادي  مطرح نيست و 
محاسبات را نيز مشكل كرده و صفرهاي زيادي، بسياري از 

پروسه حسابداري را با معضل مواجه كرده است. 
او ادامه داد: اگر قرار باشد كه تورم هاي باالي ۳0 درصد در 
سال داشته باشيم، هر سه سال يك صفر به پول ملي اضافه 
مي شود و باز بايد هر چند سال يك بار، اين صفرها حذف شود؛ 
پس بايد همزمان اصالح ساختار اقتصادي نيز صورت گيرد. 
به گفته خوانساري، تحريم محمدجواد ظريف مورد اعتراض 
بخش خصوصي است؛ چراكه او توانسته افكار عمومي را عليه 
امريكا و به نفع ايران تغيير دهد و اين امر باعث شده، كه تحمل 
امريكا در مورد او كم شود؛ اين در حالي است كه مصاحبه هاي 
او توانسته عليه گروه »ب« منجر به عصبانيت امريكا شود. به 
همين دليل، بخش خصوصي قدردان زحمات اين فرد بزرگ 
خواهد بود. او با بيان اينكه طبق ماده ۱۹۱ قانون ماليات ها، 
تشخيص بخشودگي مالياتي به عهده مميزان مالياتي است 
كه سال گذشته در خصوص آن، شكايات زيادي داشتيم، 
افزود: با پيگيري معاون اول رييس جمهور، س��ازمان امور 
مالياتي بخشنامه اي صادر كرد كه بر مبناي آن، صد درصد 
بخشودگي براي افرادي كه تا تاريخ مشخصي ماليات خود 

را پرداخت كرده اند، در نظر گرفته شده است. رييس اتاق 
بازرگاني تهران با اش��اره به اينكه اس��تمرار پرداخت دالر 
4200 توماني از سوي دولت مورد مخالفت بخش خصوصي 
است، مي گويد: ارز دولتي بستر فساد و رانت را ايجاد كرده و 
بي عدالتي ايجاد شده است كه ادامه آن، منجر به اين شده 
كه قيمت هايي باالتر از نرخ هاي واقع��ي در خريدها داده 
شده و خروج سرمايه را سبب شده است. او افزود: با توجه به 
اينكه سيستم توزيع صحيحي در كشور حاكم نيست، اقالم 
4200 توماني با قيمت ارز آزاد به دست مردم مي رسد و در 
نهايت قاچاق كاال نيز رونق مي گيرد؛ چراكه ارز قيمت پايين 
دارد. البته لطمه به توليد را هم نبايد فراموش كرد. بنابه گفته 
خوانساري، ما خواستار قطع سريع ارزهاي 4200 توماني 
بوده و فكر مي كنيم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسيب پذير 

كند، تنها راه پرداخت يارانه به صورت نقدي است. 
او به ممنوعيت هاي صادراتي و وارداتي كاالها نيز اعتراض 
كرد وگفت: كاالها بايد با تغييرات تعرفه اي مديريت شوند، در 
حالي كه در هفته هاي گذشته، وزارتخانه ها، صادرات كاالها 
را ممنوع مي كنند، كه انتظار ما اين است كه اگر دولت به هر 
دليلي، كاالهايي را مي خواهد با ممنوعيت صادرات مواجه 
كند، در سطح سران قوا آن را مورد تصويب قرار گيرد؛ چراكه 
اين روند باعث شكل گيري بستري براي انجام جرم  مي شود. 
رييس اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: ۱۷ ميليون پرونده باز 
در دستگاه قضايي وجود دارد كه اگر هر پرونده دو نفر درگير 
آن باشد، در هر خانوار يك و نيم پرونده در دادگاه مطرح است 
كه نشان مي دهد، همه كشور مجرم هستند و بنابراين بستر 
فعاليت درست نيست؛ انتظار ما از دولت و مجموعه قوا اين 
است كه طوري سياست گذاري شود كه مردم كمتر درگير 

تصميمات شوند.

   آمار معامالت ارزي در سال 98
در ادامه اين جلس��ه، معاون بررس��ي هاي اقتصادي اتاق 

بازرگاني تهران، با اشاره به اينكه صندوق بين المللي پول، 
نرخ رش��د اقتصادي جهان را بر اساس پيش بيني ها مورد 
بازنگري قرار داده  است، گفت: بر اساس اين پيش بيني ها، 
رشد اقتصادي جهان ۳.2 درصد و رشد اقتصادي منطقه منا 
)شمال آفريقا و خاورميانه(، يك درصد برآورد شده است. 
همچنين رشد اقتصادي ايران نيز منفي 6 درصد در سال 
20۱۹ پيش بيني شده  است. مريم خزاعي درباره وضعيت 
خريد و فروش ارز نيز عنوان كرد: آمارها حاكي از آن است 
كه فروش ارز صادراتي از ابتداي س��ال ۹8 تا 20 مرداد ماه 
معادل 6.68 ميليارد يورو و از ابت��داي مرداد ماه ۱۳۹۷ تا 
20 مرداد ۱۳۹8 معادل ۱۷.۷8 ميليارد يورو بوده اس��ت. 
همچنين ميزان خريد ارز براي واردات از ابتداي سال ۹8 تا 
20 مرداد ماه معادل 6.۱ ميليارد يورو و از ابتداي مرداد ماه 
۱۳۹۷ تا 20 مرداد ۱۳۹8 معادل ۱5.56 ميليارد يورو بوده 
است. او ادامه داد: بر اساس اين آمار، فروش ارز صادراتي در 
يك ماهه منتهي به20 مرداد ۱۳۹8 معادل ۱.۱ ميليارد يورو 
و يك ماهه منتهي به 20 تير ۱۳۹8 معادل ۱.۳4 ميليارد 
يورو بوده است. همچنين ميزان خريد ارز براي واردات در 
يك ماهه منتهي به20 مرداد ۱۳۹8 معادل 0.۹۷ ميليارد 
يورو و يك ماهه منتهي به 20 تير ۱۳۹8 معادل ۱.۳ ميليارد 

يورو بوده است.

   تهديد بخش خصوصي 
در بخش ديگري از اين نشست اما يك عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران خواستار واگذاري مجوزهاي برگزاري 
نمايشگاه ها به تشكل هاي تخصصي شد و عنوان كرد كه ارايه 
مجوز به افراد غيرتشكلي، امضاهاي طاليي را رقم مي زند. 
حس��ن احمديان صبح روز گذش��ته با تاكيد بر واگذاري 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي از مجريان غيرتشكلي 
به تشكل هاي اقتصادي ابراز كرد: 8ماه از اين تصميم دولت 
گذش��ته و موضوع هنوز بالتكليف است و سازمان توسعه 

تجارت اي��ران، آن را تعيين تكليف نمي كن��د. او توضيح 
داد: هفته گذشته در قالب مصاحبه اي خواستار واگذاري 
مجوزهاي نمايشگاه هاي تخصصي به تشكل ها شده بوديم 
كه بر اين اساس، سازمان توسعه تجارت ايران در تماسي 
تلفني پيرو اين مصاحبه، تهديد كرد كه تمام مجوزهاي 
برگزاري نمايشگاه ها را باطل كرده و عليه ما شكايت خواهد 
كرد. احمديان درخواس��ت خ��ود را اين گونه مطرح كرد 
كه تشكل هاي تخصصي، مجوز برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي را دريافت كنند؛ چراكه عدم ارايه مجوز به تشكل ها 
و ارايه آن به افراد حقيقي، بحث امضاي طاليي را به وجود 
مي آورد. بايد در اين حوزه با دولت به يك زبان مش��ترك 
برسيم؛ چراكه بسياري از تشكل هاي تخصصي در برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي حوزه خود، دچار مشكل هستند. 

همچنين عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران از آخرين وضعيت ش��ركت هاي قطعه س��ازي 
خودرو كشور گزارش داد و گفت: بسياري از واحدهاي 
قطعه س��ازي خودرو مجبور به تعديل نيرو و پرسنل 
ش��ده اند و همچنين امس��ال قطعه س��ازان كسري 
۱5هزار ميليارد توماني را تجربه كرده اند. محمدرضا 
نجفي منش با اش��اره به اينكه مي��زان مطالبات اين 
بخش به 22 هزار ميليارد تومان رس��يده است، عنون 
كرد: ارزش ش��ركت هاي قطعه س��ازان خودرو حدود 
250 هزار ميليارد تومان است در حالي كه ارزش روز 
دارايي هاي شركت هاي خودروسازي كشور به ۱00هزار 
ميليارد تومان مي رس��د. او س��پس ميزان اش��تغال 
در ش��ركت هاي خودروس��ازي را 500 هزار نفر و در 
واحدهاي قطعه سازي 200 هزار نفر اعالم كرد و افزود: 
اكنون نزديك به ۱60 هزار خودرو ناقص در پاركينگ 
شركت هاي خودروسازي وجود دارد؛ يعني عماًل بيش 
از ۱2 هزار ميليارد تومان دارايي جمعي قطعه سازان، 

خودروسازان و مردم راكد و بلوكه مانده است.

   تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي
اما هيات نمايندگان اتاق تهران روز گذشته يك مهمان از 
وزارت صمت داشتند. فرشاد مقيمي، معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت در جمع فعاالن اقتصادي از برنامه ريزي اين 

وزارتخانه براي ساماندهي مواد اوليه بخش توليد خبر داد.
 او با اشاره به چالش هاي واحدهاي صنعتي براي تامين 
مواد اوليه پتروش��يمي به ويژه در سال گذشته عنوان 
كرد: يكي از نكاتي كه بارها واحدهاي صنعتي درباره 
مشكل تامين مواد اوليه پتروشيمي به آن اشاره كردم، 
قيمت هاي مختلف و بسيار گران در فضاي بورس كشور 
بود؛ بنابراين در راستاي تامين مواد اوليه پتروشيمي 
براي واحدهاي صنعتي تصميم گرفتيم تا نسبت به آن 
متمركز شويم.  اين مقام مسوول در وزارتخانه صمت 
ادامه داد: در تحريم هاي گذشته هم شرايط مشابهي در 
اين خصوص حاكم بود و اگرچه در عرضه تغيير چنداني 
صورت نگرفت، اما تقاضا افزايش داشته كه يكي از داليل 
آ ن نگراني واحدهاي صنعتي براي تامين مواد اوليه بود 
و به همين دليل تقاضا بيشتر از حالت عادي شده بود. او 
در ادامه بيان كرد: در مواردي تامين مواد پتروشيمي در 
بورس سخت بود، اما در فضاي بيرون از بورس به راحتي 
و با قيمت بس��يار متفاوت نس��بت به بورس به دست 
مي آمد؛ بنابراين در بازديد س��رزده اي كه از انبارهاي 
ش��ورآباد تهران صورت گرفت متوجه شديم كه اين 
حرف درست است و آنچه گفته مي شود نيز وجود دارد 
و در اين انبارها كاالها در پاكت هاي متفاوت بسته بندي 

و حتي از مرز خارج مي شد. 
معاون وزير صمت افزود: در شرايط خاص ممكن است در 
عرضه و تقاضا يا در هر دو براي تامين مواد اوليه مشكل ايجاد 
شود، بنابراين در كارگروه رونق توليد اين موضوع مطرح و 
چندين جلسه هم در راستاي تامين مواد اوليه برگزار شد. 

بنابه توضيحات او، يك اقدام هم به دستور وزير صنعت 
صورت گرفت تا قرارگاه رون��ق توليد در وزارت صنعت 
ش��كل گيرد و اين موضوع آنجا هم مورد بررس��ي قرار 
گرفت. مقيمي در ادامه به وضعيت مواد پليمري در حوزه 
پتروشيمي در س��ال ۹6 اشاره كرد و گفت: در كل سال 
۹6 توليد ما 6.۷ ميليون تن در حوزه مواد پتروش��يمي 
ب��وده كه ۳5۷ هزارت��ن وارد و ۳.6 ميليون تن صادرات 
داشته ايم. همچنين ۳.۳ ميليون تن مصرف شده و تقاضا 
5.6 ميليون تن بوده و حجم معامالت هم 2.6 ميليون 
تن بوده است.  مقيمي درباره وضعيت مواد پليمري در 
حوزه پتروش��يمي در س��ال ۹۷ بيان كرد: در اين سال 
6.6 ميليون تن توليد و واردات ه��م 20۹ هزارتن بوده 
كه نسبت به سال قبل كاهش داشته است. صادرات هم 
۳.6 ميليون تن و حجم معامله به ۳.۱ ميليون تن رسيده 
است؛ اما تقاضا از 5.6 به ۱0.۳ ميليون تن رسيده، كه اين 
نشان مي دهد، وقتي فضا متالطم باشد تقاضا نيز تغيير 
فاحشي خواهد داشت. به گفته او، قرارگاه رونق توليد را 
ش��كل داديم تا چگونگي برقراري آرامش در اين بازار را 
بررسي كنيم و همچنين كارگروهي براي مديريت درست 
تقاضا تشكيل شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در 
پايان اظهار كرد كه وزارت صنعت اقداماتي در تامين مواد 
اوليه پتروشيمي و فلزات در دستور كار خود قرار داده و 
اين مدل را تا پايان ۱۳۹8 به كل مواد پتروشيمي تعميم 
مي دهد كه اجراي اين اقدامات نه تنها فضاي تامين مواد 
اوليه پتروشيمي ها را به آرامش مي رساند؛ بلكه در آينده 

نيز امكان متالطم شدن فضا را از بين مي برد.

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه همه در كشور حرف 
از حمايت از توليد مي زنند اما نگرش كلي به سمت داللي و 
واسطه گري است، گفت: كارهاي غيرمولد مدام در كشور 
ترويج مي شود. به گزارش مهر، غالمحسين شافعي با بيان 
اينكه مشكل اصلي كشور در اقتصاد كالن يا خرد نيست 
بلكه در سيس��تم قاعده گذاري اقتصادي است، گفت: تا 
زماني كه اين قاعده گذاري را اصالح نكنيم، تالش هاي 
ما به نتيجه نخواهد رسيد، اين در شرايطي است كه ۹0 
درصد از حرف هايي كه 20 سال پيش فعاالن اقتصادي 
به عنوان مشكل مطرح مي كردند همچنان پابرجا است و 
ما نتوانسته ايم يك تغيير بنيادين و قابل توجه در اقتصاد 
كشور ايجاد كنيم. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران افزود: در مورد صنعت و صادرات، اشتغال 

و توليد هم��ان حرف هايي امروز در مطبوعات منتش��ر 
مي شود كه ۱0 سال قبل نيز همان ها وجود داشته است، 
بنابراين اگر ريشه مسائل اقتصادي را پيدا كنيم، آن گاه 
مي توانيم كار را به نحو بهتري پيش ببريم، اين در شرايطي 
است كه اگر ريشه مساله داراي آفت است، به سراغ برگ 
رفتن مشكلي را حل نمي كند. وي تصريح كرد: در شرايط 
كنوني كه وضعيت غيرعادي و بس��يار س��خت اس��ت، 
كش��ور در يك جنگ تمام عيار اقتصادي به سر مي برد 
و در تصميم گيري ها ميان بخش دولتي و مجلس همه 
به دنبال آن هس��تند كه رضايت مردم را در كوتاه مدت 
جلب كنند، در حالي ك��ه در بلندمدت مصلحت مردم 
در اجراي چنين تصميماتي نيست. شافعي تاكيد كرد 
كه اگر به دنبال جلب رضايت كوتاه مدت مردم باشيم، از 

انجام اصالحات اقتصادي عقب خواهيم ماند و اين منجر 
به اتالف منابع بسيار در كشور مي شود. به خصوص اينكه 
اكنون هم با كمبود منابع مواجه هستيم. رييس پارلمان 
بخش خصوصي افزود: ما مرتب در كشور حرف از توليد 
مي زنيم و از روزي كه مقام معظم رهبري س��ال ها را به 
عنوان حمايت از توليد نامگذاري كرده اند بسياري از افراد 
به اين شعارها چسبيده اند و متأسفانه تصميم گيري هاي 
كالن را بدون توجه به منويات ايش��ان انجام مي دهند.  
وي اظهار كرد: متأسفانه نظام انگيزشي كشور به سمت 
كارهاي غيرمولد، واس��طه اي و داللي پيش مي رود ولي 
حرف، حرف توليد است، در حالي كه تا از حرف به عمل 
كوچ نكنيم، نمي توانيم تغيير جهت در اقتصاد را از واسطه 

محوري به سمت توليدمحوري تغيير دهيم. 

شافعي اعالم كرد 
در همه محافل حرف توليد و حمايت از داللي است

تس�نیم | نايب رييس اتحاديه كش��وري فروشگاه هاي 
زنجيره اي با اشاره به افزايش سهم اين فروشگاه ها در بازار 
كش��ور و پتانس��يل هاي باالي آن در ايران، از رصد فضاي 
اقتصادي كشور توسط ۳ شركت فرانسوي و يك شركت 
تركيه اي براي سرمايه گذاري در اين بخش خبر داد. منصور 
عالي پور با اشاره به نقش اين فروشگاه ها در تامين كاالهاي 
مورد نياز مردم با قيمت مناسب اظهار كرد: در شرايط امروز و 

با توسعه شهرنشيني، فروشگاه هاي زنجيره اي نقش بسزايي 
در تنظيم بازار دارند و در سال گذشته نيز شاهد بوديم كه 
اين فروشگاه ها در توزيع كاالهاي سهميه اي و اقالم اساسي و 
رساندن آنها به دست مصرف كنندگان نقش پررنگي داشتند. 
نايب رييس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي با بيان 
اينكه با توجه به سيستماتيك بودن ورود و خروج كاال در 
فروشگاه هاي زنجيره اي، امكان نشت كاالهاي سهميه اي 

به خارج از كانال تعريف شده بسيار كم است، درخصوص 
سهم اين فروشگاه ها از بازار تأمين مايحتاج عمومي مردم 
گفت: با توجه به اينكه زيرساخت هاي آماري خاصي در اين 
خصوص در كشور وجود ندارد، امكان رصد دقيق اين سهم 
ممكن نيست، ولي برآوردهاي ما نشان مي دهد كه در حال 
حاضر فروشگاه هاي زنجيره اي، سهمي ۱0 تا ۱2درصدي از 

بازار را در اختيار گرفته اند.

خيز فرانسوي ها و ترك ها براي حضور در ايران

اخبار 

 صادرات آلمان به ايران
نصف شد

 تسنیم| صادرات آلمان به ايران در6 ماه اول 20۱۹ 
تقريبا نصف شد كه نشان مي دهد، شركت ها از ترس 
تحريم هاي امريكا روابط تجاري خود را با تهران كاهش 
مي دهند. اطالعات اداره آمار فدرال نش��ان مي دهد 
صادرات به اي��ران 48 درصد كاهش يافته و به 6۷8 
ميليون يورو )۷58.8 ميليون دالر( طي ژانويه تا ژوئن 
سال جاري ميالدي رسيده است. واردات از ايران هم 
4۳ درصد پايين آمده و به حدود ۱۱0 ميليون يورو 
رسيده است. كاهش تجارت بين ايران و آلمان اصال 
تعجب آور نيست. امريكا طي تحريم هاي جديد خود 
شركت هايي را كه در كشورهاي سوم با تهران معامله 
كنند، مجازات مي كند. شركت هاي آلمان مجبورند 
بين فعاليت هاي تجاري خود در ايران و امريكا يكي را 
انتخاب كنند و مشخص است كه كدام بازار را ترجيح 
مي دهند. ترامپ سال گذشته امريكا را از قرارداد برجام 
بين ايران و قدرت هاي بزرگ دنيا بيرون كشيد. طبق 
اين قرارداد، تحريم هاي بين الملل��ي عليه ايران در 
ازاي مهار برنامه اتمي اين كشور برداشته مي شدند. 
با وجود تصمي��م امريكا براي وضع دوباره تحريم ها، 
آلمان، فرانسه و انگلستان سعي مي كنند اين قرارداد 
را با ايجاد يك كانال تجاري پاياپاي با ايران حفظ كنند. 
اگر اين مكانيس��م كه به عنوان اينستكس شناخته 
مي شود راه اندازي ش��ود، در ابتدا فقط محصوالتي 
مانن��د دارو و غذا معامله مي ش��ود. اين محصوالت 
مشمول تحريم هاي امريكا نمي شوند. مقامات ايران 
بارها گفته اند »اينستكس« بايد نفت را هم در بر بگيرد 
يا تسهيالت اعتباري براي آن داشته باشد.آلمان سال 
گذشته بيشتر ماشين آالت، محصوالت شيميايي، 

خودرو و قطعات خودرو به ايران صادر كرد. 

 15 ميليون دفترچه  با  ارز دولتي 
آماده توزيع 

فارس| مديركل دفتر برنامه ريزي، تامين و توزيع و 
تنظيم بازار وزارت صنعت گفت: ۱5 ميليون دفترچه 
دانش آموزي با ارز دولتي آماده توزيع است، اما هنوز 
تصميم نهايي در رابطه با نحوه توزيع آن اتخاذ نشده 
است. محمدرضا كالمي  گفت: طبق مصوبه كارگروه 
تنظيم بازار، س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان و س��ازمان هاي صنعت و معدن 
اس��تان ها و اتحاديه هاي مربوطه مكلف شده اند، 
فهرست ترخيص كاغذ با ارز 4200 توماني را كه به 
مصرف توليد دفاتر دانش آموزي توسط كارخانجات 
و س��اير توليد كنندگان توليد شده را احصا كنند و 
ضمن رجوع ب��ه اين كارخانجات و توليدكنندگان 
نسبت به كنترل ايفاي تعهدات عرضه دفاتر با نرخ 

مصوب اقدام كنند. 

احداث  مترو  نمايشگاه 
بين المللي  در دستور كار

موج| مراسم امضاي تفاهم نامه احداث خطوط مترو 
مابين شركت راه آهن شهري تهران )مترو( شركت 
سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران با حضور 
مديرعامل ش��ركت متروتهران، افشين حبيب زاده 
عضو شوراي شهر و شهردار منطقه يك تهران در محل 
دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد. در 
پايان اين نشست تفاهم نامه احداث خط مترو براي 

نمايشگاه بين المللي تهران امضا شد.

توانمندي براي همكاري هاي 
صنعتي  با   ساير كشورها

ش�اتا| معاون آموزش، پژوهش و فن��اوري وزارت 
صنعت با اش��اره به توانمندي هاي نيروي انس��اني 
متخصص ايران گفت: ظرفيت هاي الزم براي گسترش 
همكاري هاي صنعتي با يونيدو و ساير كشورها وجود 
دارد. برات قباديان در ديدار با قائم مقام سازمان توسعه 
صنعتي ملل متحد اظهار كرد: از فرصت هاي همكاري 
مشترك با سازمان جهاني يونيدو استقبال مي كنيم 
و البته مباحث توسعه صنعتي به ويژه انقالب چهارم 
صنعتي مي تواند مبناي ارتقاي همكاري هاي طرفين 
واقع شود. او افزود: در اجالس آتي يونيدو در ابوظبي، 
ايران مي تواند سهم قابل توجهي در همكاري هاي 
الزم ب��راي برنامه هاي فني و زيس��ت محيطي اين 
س��ازمان داشته باشد. وزارت صمت به عنوان كانون 
همكاري هاي ساير دستگاه ها با يونيدو تمام تالش 
خود را براي توسعه همكاري هاي فني و مشاوره اي 

به كار بسته است.

معاون وزير صنعت اعالم كرد

پيشرفت ١٩ درصدي پروژه احياي معادن كوچك
رييس هيات عامل س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران با اشاره به اينكه پروژه احياي معادن 
كوچك، دستوركار جدي امسال ايميدرو است، گفت: 
اعتقاد به ساخت داخل در حوزه معدن داريم و در اجراي 
اين رويكرد با قوت پيش خواهيم رفت.  خداداد غريب پور 
اظهار كرد: اكتشاف اولويت ما است و بر اين اساس، ما در 
اين حوزه كار را پيش خواهيم بود؛ اكتشاف البته سنگ 
بناي توسعه در بخش معدن است و با توجه و تذكر رسانه 
و برنامه ريزي ايميدرو در كانون توجه قرار گرفته است.  او 

عنوان كرد: كميته هاي اجرايي براي فعال سازي معادن 
كوچك تشكيل ش��ده و اكنون اين دستور كار جدي ما 
است. اين كار تا پايان تيرماه ١٩ درصد پيشرفت فيزيكي 
داشته است و نقشه راه معدن با ساعت ها كار تدوين شده 
و به صورت ماهانه نيز رصد مي شود. معاون وزير صنعت، 
معدن وتجارت با بيان اينكه وس��عت اكتش��اف معادن 
توسط ايميدرو با برنامه جديدي كه به تاييد رسيده، به 
مرز 600هزار كيلومتر مربع خواهد رسيد، افزود: اكنون 
برنامه جديد اجراي ۳00هزار كيلومتر مربع به تاييد وزير 

صنعت معدن و تجارت رسيده و به زودي اجراي آن آغاز 
مي شود. او با تاكيد بر اينكه انجام برنامه هاي اكتشاف و 
توسعه بخش معدن و صنايع معدني به سبب پيگيري هاي 
خبرنگاران و نقدهاي انجام ش��ده، قوت گرفته اس��ت، 
گفت: رسانه ها طي سال هاي گذشته همواره نسبت به 
فعال شدن پتانسيل هاي اكتشافي ايران سخن گفته اند 
و گزارش و نقدهاي متعدد منتش��ر كرده اند كه اين امر، 
 نيرو بخش اين سازمان در انجام وظايف خود بوده است.

غري��ب پور تصري��ح كرد: ايمي��درو تاكن��ون با كمك 

بخش خصوص��ي، ۱4 ميليارد دالر س��رمايه در معدن 
و صناي��ع معدن��ي ج��ذب كرده و ت��ا اف��ق ۱404 نيز 
 ۱6 ميلي��ارد دالر س��رمايه جديد ج��ذب خواهد كرد. 
به گفته او، احيا و فعال سازي معادن كوچك نيز به نيكي از 
سوي خبرنگاران اطالع رساني و نقد شده و اين مهم كمك 
بزرگي به اجراي آن كرده است. امروزه براي احياي معادن 
كوچك، كميته هاي اجرايي در استان ها ايجاد شده است.

رييس هيات عامل ايميدرو به جايگاه اين سازمان در نقشه 
راه معدن و صنايع معدني اش��اره و اظهار كرد: در نقشه 
راه معدن ۷2 راهبرد مشخص شده كه ايميدرو مسوول 
۳۳ راهبردها- معادل 46درصد آن- است. براي اين ۳۳ 
راهبرد ۱45 هدف تعيين كرده ايم و بيش از ۳0درصد هم 
پيشرفت حاصل شده است. او خبر داد: پيش بيني شده 
امسال افزون بر ۳.5 ميليارد دالر پروژه معدني و صنايع 

معدني افتتاح شود و از جمله برنامه هاي افتتاحي امسال، 
كارخانه احياي مستقيم بافت و واحد جديد گندله سازي 

در سنگان است.
غريب پ��ور درباره جاي��گاه اين حوزه در ب��ورس گفت: 
طي 4 ماهه نخست امس��ال، 20 شركت بزرگ معدني 
2۷ درصد ف��روش بورس )4۷ هزار ميلي��ارد تومان( را 
به خ��ود اختصاص دادند به همين دلي��ل ما در مجامع 
تالش كرده ايم در پروژه هاي مشخصي، افزايش سرمايه 
دهي��م تا اين پروژه ه��ا با ظرفيت عظيم ش��ركت هاي 
ب��زرگ پي��ش رود. او ادامه داد: در حالي كه با تش��ديد 
تحريم ها، زماني نگران حفظ توليد بوديم امروز با رشد 
تولي��د مواجه ش��ده ايم. با همكاري دانش��گاه صنعتي 
ش��ريف، ۱۷0 نياز آموزش��ي از ش��ركت هاي ايميدرو 
 شناسايي و 2۷ مورد را به پروژه آموزشي تبديل كرديم.



15 جهان

اينديپندنت: بولتون گرگي است در لباس ميش كه بايد از او ترسيد

شكست بولتون در ترغيب لندن به ترك برجام 
گروه جهان| 

جان بولتون مش��اور امنيت مل��ي دونالد ترامپ، در 
سفر خود به بريتانيا از خروج بدون توافق اين كشور 
از اتحاديه اروپا آش��كارا حمايت كرده و وعده داده 
كه واش��نگتن توافق هاي تج��اري فوق العاده اي را 
براي دوران پس��ابرگزيت آماده كرده است. بولتون 
در ديدار با بوريس جانسون نخس��ت وزير بريتانيا، 
گفته حامل پيام ترامپ براي اوست: اين كه در روند 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، دولت آمريكا در كنار 

جانسون ايستاده است. 
در حالي كه گفته شده بود يكي از محورهاي اصلي 
س��فر بولتون به بريتانيا، ترغي��ب لندن به همراهي 
بيشتر با واش��نگتن براي تشديد فش��ارها بر ايران 
اس��ت،  اين مقام ارش��د آمريكايي درست يك روز 
پس از اين كه از لندن خواسته بود تا با اتخاذ مواضع 
سخت گيرانه در قبال ايران به کارزار فشار حداکثری 
عليه تهران کمک کند، گفت كه به گمان او بهتر است 
درباره ايران و چين در آينده با دولت بريتانيا صحبت 
كند.  بولتون در ديدار با جانسون نيز گفت: »ما اينجا 
نيامده ايم که در مورد ايران به ش��ما فشار بياوريم، 
بلکه می خواهيم نق��ش مفيدتری در روند برگزيت 

شما داشته باشيم.«
خبرگزاري فرانسه پيش از سفر مشاور امنيت ملي 
ترام��پ به لندن نوش��ته بود: »بولت��ون که همواره 
خواس��تار پش��ت کردن لندن به برجام بوده است، 
در دي��دار خود ب��ا مقام ه��اي بريتانيا يکب��ار ديگر 
اين خواست واشنگتن را با پافش��اری در برابر آنان 
خواهد نهاد.« بريتانيا که يکی از سه کشور اروپايی 
امضاکننده توافق هسته اي وين با ايران است، تاکنون 
نس��بت به آن پايبند مانده و هم اينک نيز همچنان، 
در کنار برلي��ن و پاريس بر ضرورت حفظ آن تاکيد 
می کند. سخنگوی نخس��ت وزير بريتانيا دوشنبه با 
اش��اره به مذاکره بوريس جانس��ون و بولتون تاكيد 
كرد كه موضع دولت بريتاني��ا درباره ايران و برجام 

تغيير نکرده است.
به گزارش رويترز، جان بولت��ون در ديدار با بوريس 

جانس��ون گفته كه اياالت متحده آماده حمايت از 
برنامه خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا حتی بدون 
توافق اس��ت. برگزيت بدون توافق به معنی خروج 
بريتاني��ا از اتحاديه اروپ��ا بدون تعيي��ن موازين و 
مقررات و نيز مناس��بات آينده ميان دو طرف است. 
شکست دولت بريتانيا در متقاعد کردن پارلمان به 
تصويب توافق برگزيت، منجر به اس��تعفای ترزا مي 

نخست وزير پيشين بريتانيا، شد.
يورونيوز درباره محورهاي سفر بولتون نوشته است: 
»با آن که بر جدايی دو موض��وع ايران و برگزيت در 
گفت وگوی مقام های آمريکا و بريتانيا تأکيد شده، به 

نظر می رسد هر دو موضوع با هم پيوند دارند. برخی 
بر اين باورند که آمريکا با اعالم حمايت از برگزيت، 
حتی ب��دون توافق، در واقع ت��الش می کند تا برای 
جلب حمايت بريتانيا از سياس��ت ض��د ايرانی اش، 
به نوعی به اين کش��ور رش��وه بدهد. اين رش��وه در 
عين حامل پيامی منفی به آلمان و فرانس��ه و ساير 
کشورهای عضو اتحاديه اروپاست که به دنبال حفظ 

برجام هستند.« 
حامي��ان برگزيت در پارلم��ان بريتاني��ا و از جمله 
جانسون اس��تدالل می کنند که توافق تجارت آزاد 
ب��ا آمريکا می تواند يک��ی از بزرگترين منافع خروج 

از اتحاديه اروپا باش��د. بيزنس اينسايدر اما نوشته: 
»بولتون گفته بريتانيا در صف نخس��ت توافق هاي 
تجاری با آمريکا به محض خروج اين کشور از اتحاديه 
اروپا خواهد بود. اين در حالی اس��ت که جانس��ون 
اولويت خاصی را ب��رای توافق هاي تجاری با آمريکا 
در دوران پس��ابرگزيت قائل اس��ت. اما کارشناسان 
تجاری بسياري بر اين باورند كه توافق هاي تجاری 
لندن و واشنگتن به سال ها مذاکره نياز خواهد داشت 
و مذاکره کنندگان آمريکا خواس��تار دسترس��ی به 
بخش هايی از صنعت انگليس خواهند بود که از نظر 
سياستمداران و افکارعمومی بريتانيا غيرقابل قبول 

اس��ت. يکی از اين بخش ها بخش کشاورزی است. 
همچنين اي��ن نگرانی وجود دارد که ش��رکت های 
آمريکايی بازارهای انگلي��س را با کاالهای ارزان پر 
کنن��د؛ اتفاقی که بخش کس��ب وکار در انگليس را 
تضعيف و استانداردهای کاالهای آمريکايی فروخته 

شده در اين كشور را کاهش خواهد داد.«
»لری سامرس« اقتصاددان و وزير سابق خزانه داری 
آمريکا، هم هشدار داده كه لندن از مذاکرات تجاری 
نااميد خواهد شد و دولت ترامپ سخت ترين معامله 
را خواهد کرد. يك مش��كل ديگر ني��ز وجود دارد. 
برخي از نمايندگان کنگره آمريکا تاكيد كرده اند كه 
با هرگون��ه توافق تجاری که »پيمان جمعه نيک« و 
مرزهای باز بين ايرلند شمالی و جمهوری ايرلند را 
تهديد کند، مخالفت خواهن��د کرد. )پيمان جمعه 
نيک يا پيمان بلفاس��ت بين طرف ه��ای درگير در 
ايرلند شمالی، يعنی پروتستان های حامي بريتانيا و 
کاتوليک های جمهوری خواه ايرلند و با ميانجی گری 

بريتانيا در سال ۱۹۹۸ ميالدي انعقاد شد.( 
نش��ريه اينديپندنت سه ش��نبه درباره سفر مشاور 
امنيت ملي دونالد ترامپ به بريتانيا نوش��ته است: 
»ضرب المثل قديمي درب��اره اعتماد كردن به يك 
گ��رگ در لباس ميش را ش��نيده ايد؟ كافي اس��ت 
چند ثانيه گارد خود رها كنيد تا همان گرگ ش��ما 
را ببلعد. كافي است تا اين گرگ شما را متقاعد كند 
كه از اتحاديه اروپا به هر روش ممكن خارج ش��ويد 
يا از توافق هس��ته اي با ايران بيرون بياييد. دقيقا به 
همين دليل است كه همگي ما بايد از جان بولتون و 
راهكارهاي ملي گرايانه او بترسيم... اگر جان بولتون 
را نمي شناسيد بدانيد كه خوش شانس هستيد چرا 
كه او خطرناك ترين مرد روي زمين اس��ت. بولتون 
چهارمين مشاور امنيت ملي ترامپ است و اين بدان 
معناست كه او اساسا تمام روز زيرگوش ترامپ  وزوز 
كرده و از ايده هاي وحش��تناكش مي گويد. به گفته 
يكي از مقام هاي نظامي ارشد آمريكا، اين كه آمريكا 
وارد چهارمين جنگ خود خواهد شد يا نه، به بولتون 

بستگي دارد.« 

دريچه

چين: در اعتراض هاي هنگ كنگ 
نشانه هاي تروريسم وجود دارد 
گروه جهان| مقام رسمي چين گفته در اعتراض هاي 
ضددولتي هنگ كنگ نشانه هاي اوليه اي از تروريسم 
ديده مي ش��ود. اين اظهارات مي تواند بيانگر گامي از 
سوي پكن براي دخالت احتمالي در رخدادهاي اين 
منطقه ويژه اداري يا فشار بيشتر بر رهبران آن براي 
اقدامات شديدتر باشد.  اين نخستين بار نيست كه پكن 
درباره اعتراض هاي گسترده در شبه جزيره هنگ كنگ 
هشدار مي دهد؛ اعتراض ها عليه سياست هاي نزديكي 
بيش از حد دولت منطقه اداري هنگ كنگ به پكن كه 
اكنون در هفته دهم همچنان ادامه دارد. يانگ گوانگ 
س��خنگوي دفتر امور هنگ كنگ و ماكائو، حمالت 
با بمب هاي بنزيني به پليس را محكوم كرده اس��ت. 
تصاوير و گزارش هاي منتشرشده حاكي است پليس 
نيز براي نخستين بار دست به پرتاب گاز اشك آور در 
ايستگاه قطار زده و از نزديك به معترضان گلوله هاي 
پالستيكي شليك كرده است. به گزارش رسانه هاي 
دولتي چين، يانگ گوانگ حمالت به نيروهاي پليس 
را جنايتي جدي و عاري از حس مسووليت توصيف 
كرده است. س��خنگوي دفتر امور هنگ كنگ دولت 
چين خواستار برخورد قاطع با كساني شده كه او آنها 
را جنايتكار توصيف كرده است. نشريه »چايناديلي« 
بار ديگ��ر اعتراض ه��اي هنگ كن��گ را غيرقانوني 
توصيف كرده اس��ت. موج تازه و گسترده اعتراض ها 
در هنگ كنگ، عمدت��ا عليه نزديك��ي بيش از حد 
اداره كنندگان اين منطقه به چين صورت مي گيرد. 
اعتراض هاي اخير، نخس��ت عليه اليحه اس��ترداد 
مظنونان به چين آغاز ش��د. اما عقب نشيني دولت از 

اين اليحه به اعتراض ها پايان نداد. 

سقوط 15درصدي ارزش پول 
آرژانتين در يك روز 

گروه جهان| ارزش پزو آرژانتين پس از انتخابات 
اوليه اين كش��ور به پايين ترين س��طح تاريخ خود 
رس��يد. به گزارش بي بي س��ي، در انتخاب��ات اوليه 
رياس��ت جمهوري آرژانتي��ن، مائوريس��يو ماكري 
رييس جمهور فعلي آرژانتين، از نامزد حزب رقيب 
شكس��ت خورد كه اگرچه به دليل پايين بودن راي 
هر دو نامزد، انتخابات به مرحله دوم كشيده شد اما 
احتمال باالتر پيروزي گزين��ه رقيب دولت فعلي با 
سقوط ش��ديد بازارهاي مالي اين كشور همراه بود. 
به دنب��ال اعالم نتايج انتخاب��ات، ارزش پزو ابتدا ۳۰ 
درصد س��قوط كرد اما پس از آن اي��ن ارز با كاهش 
۱۵.۲۴ درصدي ارزش خود در برابر دالر به كار خود 
خاتمه داد. قرار گرفتن پزو در پايين ترين سطح تاريخ 
خود بازار بورس را نيز كامال تحت تاثير قرار داد و ارزش 
نماد برخي از بزرگ ترين شركت هاي بوينس آيرس 
ب��ه كمتر از نصف كاهش ياف��ت. ماكري در واكنش 
به ريزش ش��ديد بازارهاي مالي اين كش��ور در يك 
كنفرانس خبري حاضر شد و ضمن اطمينان دادن 
به هواداران خود براي پيروزي در دور دوم انتخابات 
مدعي شد كه اين ريزش نشان دهنده اعتماد نداشتن 
بازار به رقيب است. آرژانتين از ۲۰۱۵ براي نجات خود 
از ورطه نابودي دس��ت به دامن صندوق بين المللي 
پول شد. دولت ماكري براي تداوم دريافت كمك از 
صندوق بين المللي پ��ول مجبور به انجام اصالحات 
اقتصادي گسترده و اتخاذ سياست رياضت اقتصادي 
شده كه باعث كاهش محبوبيت آن شده است. نرخ 
تورم آرژانيتن در حال حاضر ۲۲درصد است و بيش 

از نيمي از مردم اين كشور در فقر زندگي مي كنند.

دريافت گرين كارت امريكا 
سخت تر مي شود

گ�روه جهان|دولت دونالد ترامپ در اياالت متحده 
رويكرد شديدتري در رابطه با سياست مهاجرت را در 
پيش گرفته است. به گزارش دويچه وله، مهاجراني كه 
به كمك هاي دولتي متكي هس��تند در آينده ممكن 
است نتوانند اقامت دايم بگيرند. به گفته اداره مهاجرت 
و خارجي ها در امريكا، مقررات جديد از اواسط اكتبر 
سال جاري معتبر خواهد شد. مركز ملي قانون مهاجرت 
در امريكا گفته براي جلوگيري از اجرايي شدن مقررات 

تازه از دولت به دادگاه شكايت خواهد كرد.
در ح��ال حاضر نيز ش��روط زيادي ب��راي اخذ اقامت 
دايم در اياالت متحده امريكا وجود دارد. براي نمونه، 
متقاضيان دريافت گرين  كارت يا كارت اقامت دايم بايد 
ثابت كنند كه از پس امور مالي خود برمي آيند. اما در 
مقررات جديد رشته اي از برنامه هاي كمكي فهرست 
شده، مانند كمك هاي نقدي، غذايي، كمك  مسكن و 
خدمات رايگان بيمه درماني كه در اعطاي گرين  كارت 
يا كارت سبز به آنها در آينده توجه خواهد شد. بسيار 
محتمل به نظر مي رسد كه اين مقررات با انتقاد روبرو 
شود. منتقدان مي گويند، اين اقدام جديد بيش از همه 
مهاجراني از فقيرترين كش��ورها را هدف مي گيرد. از 
ديدگاه آنها، قوانين جديد مي تواند به چشم پوش��ي 
مهاجران از تقاضاي كمك، آن هم وقتي كه آنها واقعا 
به كمك نياز دارند منجر شود. ساالنه حدود ۵۴۴هزار 
نفر براي درياف��ت گرين كارت امريكا تقاضا مي دهند 
كه تعداد كمي  از آنها به كمك هاي دولتي وابسته اند. 
براساس تخمين ها حدود ۲۲ميليون مهاجر قانوني در 
امريكا بدون شهروندي زندگي مي كنند و انتظار مي رود 

مقررات تازه شامل حال بخش بزرگي از آنها بشود. 

جنگ تجاري ژاپن و كره جنوبي 
وارد مرحله جديد شد

گروه جهان|كره جنوب��ي با اقدام به ح��ذف ژاپن از 
فهرست شركاي تجاري مورد اعتماد خود، اختالفات 
تجاري با همسايه خود را به مرحله جديدي رساند. سانگ 
يون مو وزير بازرگاني كره جنوبي، با اشاره به تخطي توكيو 
از اصول اوليه سيستم كنترل صادرات بين المللي، اعالم 
كرد ژاپن از وضعيت مورد اعتمادترين شركاي تجاري 
تنزل خواهد يافت.  به  گزارش س��ي ان ان، اين تنزل به 
معناي آن اس��ت كه ش��ركت هاي كره اي كه به ژاپن 
صادرات دارند بايد اسناد بيشتري را تنظيم كنند كه به 
معناي صرف زمان بيشتر براي تاييد و دريافت مجوز است. 
با اين حال مقامات كره اي به مواد يا كاالهاي خاصي كه 
هدف محدوديت صادراتي به ژاپن قرار مي گيرند اشاره 
نكردند.  توكيو اعالم كرده بود مايل است اطمينان حاصل 
كند كه كره جنوبي از وضعيت مشابه ساير كشورهاي 
آسيايي برخوردار خواهد بود. تنش ميان دو كشور ماه 
گذش��ته پس از اينكه توكيو صادرات مواد ش��يميايي 
استراتژيك به كره جنوبي را محدود كرد، آغاز شد. اين 
مواد كه براي ساخت تراشه هاي رايانه مورد استفاده قرار 
مي گيرند براي فعاليت سامسونگ و ساير شركت هاي 
تراشه ساز كره اي اهميت دارند. طبق اين محدوديت ها، 
شركت هاي ژاپني براي صادرات به كره جنوبي بايد مجوز 
درخواس��ت كنند كه فرآيند آن ممكن است حداكثر 
۹۰روز زمان ببرد.  ژاپن هفته گذشته نخستين صادرات 
مواد شيميايي به كره جنوبي را تاييد كرد اما هشدار داد 
ممكن است محدوديت ها براي همسايه خود را گسترش 
دهد. كره جنوبي با خريد حدود ۵۴ميليارد دالر كاالهاي 
ژاپني شامل ماش��ين آالت صنعتي، موادشيميايي و 

خودرو، سومين شريك بزرگ ژاپن است. 

صدها كشته و ميليون ها آواره 
بارش های موسمي در آسيا 

گروه جهان| شدت گيری بارش های موسمی در 
جنوب آسيا صدها کشته و مفقود و ميليون ها آواره بر 
جای گذاشته است. به گزارش يورونيوز، سيل و رانش 
زمين در جنوب و غرب هند ۱۷۰ نفر را به کام مرگ 
فرستاد. در ايالت جنوبی کراال اکثر شهرها با رانش 
زمين مواجه شده اند و نيروهای ارتش با استفاده از 
قايق در حال امداد رسانی به مردم سيل زده در ۸۰ 
منطقه از اين کشور هستند. در اين ايالت تاکنون ۶۹ 
نفر جان خود را از دست داده اند و حداقل ۲۰۰ هزار 
نفر در انتظار دريافت کمک هستند. تلويزيون رسمی 
چين نيز اعالم کرده ش��مار کشته ش��دگان ناشی 
از وقوع توفان لِکيما در ش��رق اين کشور به ۴۴ نفر 
رسيده است. اين توفان که از استان ژجيانگ آغاز شد 
به سرعت به سمت استان شاندونگ در شرق چين 
گسترش يافت به طوری که تاکنون ۱.۲ ميليون نفر 
آواره شده اند. بر اثر وقوع توفان بيش از ۳ هزار و ۲۰۰ 
پرواز از شرق چين به مقصدهای شانگهای، هانگژو و 

نانجينگ لغو شده است. 
اورژان��س ميانمار ه��م تاييد کرده که در اس��تان 
جنوبی مون تاکن��ون ۵۱ نفر به دليل رانش زمين 
جان خود را از دست داده اند. حداقل ۳۰ نفر هم در 
يک روس��تا زير گل والی مدفون شده اند. سازمان 
ملل هم ب��رآورد کرده که ۳۸ه��زار نفر خانه های 
خود را از دس��ت داده اند. همچنين س��يل ناشی 
از بارش های موس��می بخش های بزرگی از شهر 
کراچی در پاكستان را محاصره كرده است. تاکنون 
۱۷نفر غرق ش��ده اند يا زير آوار س��اختمان های 

فرسوده مدفون شده اند.
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آيا ايتاليا به سمت فاشيسم 
مي  رود؟

گروه جهان| تنش  هاي دنبال��ه  دار ميان دو حزب 
پوپوليست كه دولت ائتالفي ايتاليا را تشكيل مي دهند 
به يك بحران سياسي در اين كشور تبديل شده است. 
به نظر مي رسد راستگرايان تندرو حتي تحمل ائتالف 
و پذيرفتن يكديگر را نيز ندارند. به گزارش ايسنا، متئو 
سالويني وزير كشور ايتاليا كه رهبر حزب دست راستي 
و پوپوليستي ليگ است، از جوزپه كونته نخست  وزير، 
خواسته در اولين فرصت انتخابات پارلماني برگزار كند 
و كار دولت ائتالفي را متوقف كند. او با اين عمل دولت 
راست گراي ايتاليا را تنها ۱۴ ماه پس از كسب قدرت به 
بحراني عميق كشانده است. حزب ليگ در انتخابات 
گذشته بيشترين آراء را از آن خود كرده بود، اما براي 
آنكه بتواند به حدنصاب الزم براي تشكيل دولت برسد 
با جنبش پنج ستاره كه آن نيز حزبي دست راستي 
و پوپوليست اس��ت ائتالف كرد. اكنون اين دو حزب 
پوپوليست به اختالفاتي دروني رسيده اند. سالويني 
خواهان قدرت بيش��تري است و اطمينان دارد كه با 
برگزاري انتخابات مجدد به اين قدرت خواهد رسيد، او 
اميدوار است كه در دولت آينده از حمايت جنبش پنج 
ستاره كه در دولت ائتالفي راست شراكت دارد، بي نياز 
شود. مخالفان احزاب دست راستي بر اين باورند كه 
افرادي چون سالويني و راست هاي افراطي پوپوليست 
در اروپا در جاي ديگري سازمان دهي مي شوند. چندي 
پيش استيو بنن مشاور و استراتژيست پيشين ترامپ 
كه كار خ��ود را در امريكا رها كرده تا بتواند آزادانه در 
اروپا فعاليت كند، گفت وضعيت كنوني ايتاليا آينده 
اروپا خواهد بود. بنن يك س��تاد فرماندهي راس��ت 
افراطي عليه اروپاي واحد تشكيل داده است. از مدت ها 
قبل، بنن، درصدد راه انداختن انقالبي فاشيستي در 
اروپاست. سازمان بنن براي تروج پوپوليسم راست در 
اروپا رسما به وسيله مايكل مودريكامن، رهبر حزب 
مردم بلژيك در ژانويه ۲۰۱۷ ثبت شد و اكنون احزاب 
مردم بلژيك، ليگ شمال و حزب برادران ايتاليا عضو 
اين سازمان موسوم به »جنبش« هستند. سالويني از 
چهره هاي كليدي اين جنبش است. به اعتقاد ناظران، 
اگر سالويني نخست وزير شود ايتاليا را به سمت خروج از 
اتحاديه اروپا سوق خواهد داد. به همين دليل سالويني 
و سناريوي او اكنون به كابوسي براي اروپا تبديل شده 
اس��ت. در اين ميان آنچه بر نگراني رهبران اروپايي 
مي افزايد اين است كه سالويني و حاميانش گرايش 

خود به گذشته فاشيستي ايتاليا را پنهان نمي كنند. 

كوتاه از منطقه

استقرار جنگنده هاي پاكستان 
در نزديكي مرزهاي هند 

مقام هاي هن��دي از انتق��ال هواپيماها و تجهيزات 
پاكستان به پايگاه هوايي اسكاردو در نزديكي منطقه 
لداخ كشمير در ش��مال هند خبر دادند. به گزارش 
آسيانيوز اينترنشنال، پاكستان با استفاده از سه فروند 
هواپيم��اي ب��اري »C-۱۳۰«، هواپيماهاي »جي 
اف-۱۷« و ساير تجهيزات را به پايگاه اسكاردو منتقل 
كردند و سازمان هاي اطالعاتي و نيروي هوايي هند 
از نزديك تحركات نيروي هوايي پاكستان در طول 
مرزهاي خود را رصد مي كند. هند هفته گذش��ته 
خودمختاري و اختيارات ويژه منطقه جامو و كشمير 
را لغو كرد. اين اقدام با انتقاد اسالم آباد روبرو شده است. 

امريكا عمليات  عليه طالبان
را محدود مي كند

نش��ريه نيوزوي��ك از تصميم امريكا ب��راي توقف 
عمليات هاي نيروهاي امريكايي عليه طالبان خبر 
داده اس��ت. به گزارش بي بي سي، همزمان با پايان 
دور هشتم مذاكرات نمايندگان امريكا و طالبان در 
قطر، نيوزويك به نقل از مقام هاي ارشد در پنتاگون 
نوشته، به نيروهاي امريكايي در افغانستان دستور 
داده ش��ده كه تمام عمليات هاي نظامي شان عليه 
گروه شورش��ي طالبان را محدود كنند. همچنين 
مشاوره دادن به وزارت دفاع ملي و نيروهاي امنيتي 
افغانستان هم متوقف مي شود. گفته شده، ترامپ 
در نظر دارد شمار نيروهاي را به حدود نصف تعداد 

كنوني يا شش هزار نفر كاهش دهد.

كاهش ارزش لير تركيه 
لير در آخرين دور از معام��الت ارزي ۱.۴درصد 
ريزش كرده اس��ت. به گ��زارش اه��وال، پس از 
چندين تقويت متوالي، لير تركيه سه شنبه يكي 
از بدترين روزهاي امس��ال خود را س��پري كرد 
و نگراني از چش��م انداز بازاره��اي نوظهور باعث 
افزايش صف فروش لير شد. گفته شده، ارزش لير 
در برابر دالر درمعامالت صرافي هاي استانبول با 
كاهش ۱.۴درصدي همراه بود تا بدين ترتيب هر 
دالر به ازاي ۵.۵۶ لير مبادله شود. بدين ترتيب لير 
از قله چهار ماه اخير خود كه اواخر هفته گذشته 
بدان رسيده بود عقب نشست. اقتصاد تركيه در 
حال درجا زدن و حتي عقب گرد اس��ت، چراكه 
انجام بسياري از اصالحات به تعويق افتاده است.

اقدام بي سابقه عربستان
در مراسم حج 

در اقدامي بي سابقه در عربستان زندانيان مي توانند 
امس��ال در مراسم حج ش��ركت كنند. به گزارش 
رويترز، در چارچوب كمپين اصالحي بي سابقه اي 
از سوي مديريت كل زندان هاي عربستان، زندانيان 
اين كشور مي توانند امسال در مراسم حج شركت 
كنند و هيچ گونه محدوديتي درباره آزادي يا رفت 
و آمدشان طي مراسم حج اعمال نمي شود. مدير 
اداره روابط و رسانه در مديريت كل زندان ها گفته 
هدف اصلي اين برنامه ايجاد انگيزه براي زندانيان 

و حضور آنها در جامعه است. 

شرايط اقتصادي چه تاثيري بر انتخابات 2020 خواهد داشت؟

رکود، بزرگ ترين رقيب انتخاباتي ترامپ
گروه جهان|  

»ركود اقتصادي نزديك است.« اين هشداري كه اين روزها 
مكررا شنيده مي ش��ود. بسياري از نهادهاي بين المللي و 
كارشناس��ان اقتصادي عامل اين رك��ود را جنگ تجاري 
مي دانند كه دونالد ترامپ جرقه اش را زده و با اصرار بر ادامه 
سياست هاي حمايت گرايانه از جمله تهديد چين به اعمال 
تعرفه هاي بيشتر، آتشش را تندتر مي كند. ترامپ بارها گفته 
كه تبعات جنگ تجاري بر اقتصاد آمريكا ناچيز خواهد بود. 
واشنگتن پست اما با اشاره به هشدار اقتصاددان ها مبني بر 
احتمال جدي سقوط اقتصاد آمريكا به ورطه ركود ، از تاثير 
اين مساله بر انتخابات رياست جمهوري سال آينده آمريكا 
نوشته اس��ت.  در اين گزارش آمده: بانک مرکزی آمريکا 
احتمال وقوع رکود در س��ال آينده را بي��ش از ۳۰ درصد 
پيش بيني كرده اس��ت. بانك گلدمن ساکس هم تاکيد 
دارد خطر اين رکود به علت جنگ تجاری دونالد ترامپ در 
حال افزايش است. مورگان استانلی هم بر اين باور است كه 
باال رفتن بيشتر تعرفه های ترامپ عليه چين می تواند به 
رکودی جهانی منجر شود.  هنوز اقتصاددان ها بر سر وقوع 
قريب الوقوع ركود اقتصادي توافق ندارند اما پيش بينی های 
بدبينانه رو به افزايش است زيرا جنگ تجاری تشديد شده و 
احتمال حل اين بحران تا پيش از انتخابات رياست جمهوري 
۲۰۲۰ آمريكا نيز هر روز كمتر از گذشته مي شود.  رابرت 
جی ساموئلسون ستون نويس واشنگتن پست، نگاهي به 

شرايط امروز داشته است، ش��رايطي كه به نظر مي رسد 
تحوالت در مسير نادرستي قرار دارند. شما هرطور كه به 
مسئله نگاه كنيد، يك حقيقت غيرقابل انکار وجود دارد: 
جنگ تجاری به لحاظ سياسی اقدامي نامطمئن و شايد 
قمار غيرضروری برای ترامپ اس��ت كه تا همين جا هم، 
رييس جمهوري آمريكا ش��رط بندي خود را روي آن دو 
برابر كرده اس��ت. تقريبا جای هيچ بحثی وجود ندارد که 
بزرگترين دارايي ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ دستاوردهاي 
اقتصادي دولتش است؛ و او حاال اين دارايي بزرگ را به ورطه 
عدم قطعيت جدي پرتاب می کند. دشوار است که بتوان 
درباره پيامدهای بالقوه جنگ تجاري آمريكا و چين اغراق 
کرد. به همين خاطر در اينجا به برخي از حقايق تاريخی در 

اين باره اشاره می کنيم:
    از زمان جنگ داخلی آمريكا،  تنها يک رئيس جمهور با 
رکودی که در دو سال پايانی اولين دور رياست جمهوري اش 
داش��ت، توانس��ت در انتخابات دوباره پيروز شود: ويليام 

مک کينلی در سال ۱۹۰۰ميالدي.
    از آن زمان، تمام چهار رئيس جمهوری که در دورانشان 
رکود اقتصادي وجود داشت در انتخابات براي رسيدن به 
دور دوم رياست جمهوري شکست خوردند: ويليام تافت، 

هربرت هوور، جيمی کارتر و جورج هربرت واکر بوش.
    به همين ترتيب، تمامی۱۰رئيس جمهوری که با رکود 
مواجه نبودند در دور دوم پيروز ش��دند: وودرو ويلسون، 

فرانکلين روزولت، دوايت آيزنهاور،  ريچارد نيکسون، رونالد 
ريگان، بيل کلينتون، جورج بوش و باراک اوباما. 

    وقتی تمام انتخابات های رياس��ت جمهوری را در نظر 
بگيريد )نه فقط روس��ايی که در انتخابات دوباره شرکت 
می کردند(، حزب در قدرت ۱۳رقابت از ۱۹ رقابت آخر را 

که چنين رکودی وجود داشته باخته است.
    از ۲۱ رقابت رياس��ت جمهوري آخر که رکودی وجود 
نداشته، حزب رئيس جمهوری وقت در ۱۶مورد از آن ها 
پيروز بوده است.  با تمام مقايسه های تاريخی درخصوص 
انتخابات های رياست جمهوری، ما با داده هاي محدود و 
مجموعه ای از متغيرهای مستقل مواجه هستيم. بنابراين 
نمي توانيم نتيجه گيري هاي قطعي و فوري داشته باشيم. 
به عنوان مث��ال، اگرچه مک کينلی )بيس��ت وپنجمين 
رئيس جمهوری آمريکا( تنها ش��خصی ب��ود که با وجود 
رکود در انتخابات چهار س��ال دوم پيروز شد، مقام هايی 
هم بودند ک��ه پس از گذران��دن دوره ای به عنوان معاون 
رئيس جمه��وری، با وج��ود رکود در انتخابات ش��رکت 
کردند و پيروز شدند از جمله تئودور روزولت در ۱۹۰۴ و 
کالوين کوليج در ۱۹۲۴.  در نظر گرفتن زمينه هاي چنين 
تحوالتي نيز اهميت دارد. رکودهاي اقتصادي كه در ميانه 
جنگ داخلی و رکود بزرگ به وقوع پيوستند و مشخصا 
پيش از س��ه دوره از انتخابات بودند اكنون ديگر چندان 
شايع نيستند. از زمان شروع رکود بزرگ تنها پنج نمونه 

وجود داشته؛ كه در هر پنج مورد نيز حزب در قدرت نتيجه 
انتخابات را واگذار كرده است. به همين ترتيب، تمامی ۹ 
رئيس جمهوری که برای يک دوره چهار ساله ديگر نامزد 

شدند و رکود نداشتند، موفق عمل کردند. 
ح��اال هم يک رک��ود اقتص��ادي مي تواند ب��رای ترامپ 
آسيب رسان باشد. ميزان محبوبيت رييس جمهوري فعلي 
آمريكا به پايين ترين سطح در اواسط دهه ۴۰ رسيده است، 
حتی با يک اقتصاد قوی و نرخ بيکاری ۳.۷ درصدی. برخی 
از نظرسنجی ها نشان می دهد اکثريت آمريکايی ها عملکرد 
کاری او در اقتصاد را تاييد می کند اما رضايت آنان در هيچ 
کدام از مسائل ديگر به ۵۰ درصد هم نمي رسد. به همين 
دليل است كه بيشتر کارشناسان شانس انتخاب دوباره او 

را حدود ۵۰ – ۵۰ يا حتي کمتر می دانند.  يك دودستگی 
ميان سياستمداران و صاحب نظران وجود دارد؛ از جمله 
برخي بر اين باورن��د كه اندکی اف��ول در اقتصاد آمريکا 
نمي تواند باعث كاهش چشمگير حمايت رای دهندگان 
از ترامپ شود، خصوصا اگر او بتواند حاميانش را متقاعد 
کند که بانک مرکزی آمريکا مقصر است يا اينکه اين جنگ 
تجاري با چين ارزش درد اقتص��ادی زودگذر را دارد. اما 
واقعيت اين است كه ترامپ نمي تواند در بلندمدت كوچك 
ش��دن جمع حاميانش را تحميل كند. از اين منظر، اگر 
پيش گويان اقتصادي در مسير درست قرار داشته باشند، 
جنگ تجاري و ركود ناشي از آن ريسک بزرگی است که 

دونالد ترامپ به جان می خرد. 
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عكسروز

چهرهروز

خفگیشعردربرخوردسلیقهای
علیرضا بهنام شاعر و روزنامه نگار به برخورد سلیقه ای در رسانه  که در دوره ای موجب خفگی شعر شده است اشاره و بیان کرد: یک نفر در 
دوره ای که چند روزنامه مهم را در دست داشت به این نتیجه رسید که ما در کشورمان نیاز داریم طبقه متوسط را تقویت کنیم، بنابراین 
از آن جا که رمان رسانه طبقه متوسط است، پس شعر را بکوبیم. همین فرد با رسانه های پرتیراژی که داشت موفق شد جریان شعر را در 
اواخر دهه ۷۰، که شکوفا شده بود، خفه کند. این اتفاق باعث شد که آن زمان در آن رسانه ها مطالب درباره شعر را چاپ نمی کردند، اما 
مطالب مربوط به رمان را در صفحه اول چاپ می کردند. در حالی که اصال این تفکر مربوط به قرن ۱۹ در اروپا است نه قرن ۲۱ در ایران. 
به خاطر حرفی که یک نفر به آن اعتقاد داشت و به دلیل قدرتش توانست جریان شعر را از مسیری که به سمت تعالی می رفت بازدارد. 

بازارهنر

تاريخنگاري

امضايعهدنامهمودتبینايرانوامريكا
بیست و سوم مرداد ۱334، عهدنامه مودت كه كامل ترین قرارداد پس از كودتاي 
۲8 مرداد ۱33۲ در ابعاد سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، گمركي، مالي، دریانوردي 

و امنیتي در ۲3 ماده بود، میان ایران و امریكا به امضا رسید.
عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي، به نام پیمان دوستي نیز شناخته 
مي شود. این عهدنامه در سال ۱334 در زمان ریاست جمهوري دوایت آیزنهاور و 
نخست وزیري حسین عالء امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه گذاري خارجي 
از سوي دولت ایران و تصویب »قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاري خارجي« 
همزمان بود.  عهدنامه مودت ایران و امریكا شامل یك مقدمه و ۲3 ماده، متضمن 
مقررات توسعه روابط بازرگاني و تنظیم روابط حقوقي و كنسولي دو كشور با تأكید 
بر صلح و دوس��تي پایدار میان دو كشور اس��ت. عهدنامه در ۲3 مرداد ۱334 )یا 
۱۵ اوت ۱۹۵۵( )كمتر از یك هفته تا دومین س��الگرد كودتا علیه دولت مصدق( 
توسط مصطفي سمیعي معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر كبیر 
فوق العاده امریكا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱33۶ )۱۶ مه ۱۹۵۷( پس 
از آنكه اس��ناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایي شد و عماًل از این سال 
تاكنون مهم ترین چارچوب حقوقي دوجانبه میان ایران و امریكا باقي مانده است.

بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختالفي میان ایران و امریكا در مورد 
تفسیر یا اجراي این عهدنامه كه از طریق دیپلماتیك میان ایران و امریكا قابل حل 
نباشد، باید به دیوان بین المللي دادگستري الهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس 
عهدنامه مودت ارجاع ه��ر اختالفي به دیوان بین المللي با رضایت ایران یا امریكا 
امكان پذیر است و به پیش ش��رط دیگري احتیاج ندارد. متن صفحه. انگیزه این 
پیمان، پابرجایي مناسبات دوستانه، گسترش همكاري هاي بازرگاني، و ساماندهي 
روابط كنسولي خوانده شد ۲۲ سال پس از اجرایي شدن عهدنامه مودت و روابط 
اقتصادي و حقوق كنسولي، واقعه تسخیر النه جاسوسي در تهران در آبان ۱38۵ 
)نوامبر۱۹۷۹( پیش آمد. امریكا چند ماه بعد در اردیبهشت ۱3۵8 )آوریل۱۹8۰( 
روابط سیاسي خود با ایران را به طور یك جانبه قطع كرد و كمتر از چند روز بعد در 

همین ماه براي آزادي گروگان ها دست به یك عملیات نظامي در خاك ایران زد 
كه به دلیل نقص فني تجهیزات و تغییرات پیش بیني نشده اقلیمي، بطور كامل 
شكست خورد. امریكا با استناد به بند 4 از ماده ۲ عهدنامه در جریان واقعه سفارت 
امریكا، از ایران به دیوان بین المللي دادگستري شكایت كرده بود و دیوان با معتبر 

دانستن عهدنامه، راي به آزادي فوري گروگان ها داده بود.
كمتر از یك دهه بعد، ایران در جریان حمله ناو امریكایي وینسنس به هواپیماي 
مس��افربري اش كه به سقوط این هواپیما و كشته ش��دن نزدیك به 3۰۰ مسافر 
غیرنظامي آن انجامید به ایكائو )سازمان بین المللي هوانوردي( شكایت كرد اما با 
ناامیدي از به نتیجه رسیدن این شكایت، با استناد به بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، در 
دیوان شكایتي علیه امریكا مطرح كرد كه بررسي آن مورد پذیرش دیوان قرار گرفت 

كه به معني معتبر بودن عهدنامه ۱۹۵۵ بود.

ايستگاه

»تارانتینو«از»بروسلی«
فیلمشدفاعکرد

»کوئنتین تارانتینو« از 
تصویری ک��ه از »بروس 
لی« در فیل��م جدیدش 
در  روزگاری  »روزی 
هالیوود« ارائه داده دفاع 
کرد و گفت او شخصیت 
مغروری داش��ته است. 
ب��ه گ��زارش ورایت��ی، 

»کوئنتین تارانتینو« در واکنش به انتقادهایی که 
درباره نحوه به تصویرکشیدن شخصیت  »بروس 
لی« در فیلم جدیدش »روزی روزگاری در هالیوود« 
شده است گفت این نوع شخصیت پردازی چندان 
هم دور از واقعیت نیست و »بروس لی« شخصیت 
مغرور و متکبری داشته است.  در صحنه ای از فیلم 
»روزی روزگاری در هالیوود« ش��خصیت »بروس 
لی« با بازی »مایک هو« مدعی می شود که می تواند 
»محمدعلی کلی« قهرمان بوکس جهان را شکست 
دهد و پس از آن یک بدل��کار به نام »کلیف بوث« 
با ب��ازی »برد پیت« را به مب��ارزه می طلبد اما از او 
شکست می خورد.  »تارانتینو« درباره این صحنه 
توضیح داد: اگر برخی می گویند هرگز نشنیده اند 
که »بروس لی« بگوید می تواند »محمدعلی کلی« 
را بزند، باید بگویم من این چیزها را از او شنیده ام. نه 
تنها »بروس لی« این حرف را زده بلکه همسرش 
»لیندا لی« نیز در کتاب خاطراتش به آن اش��اره 
کرده است. »ش��نون لی« دختر »بروس لی« نیز 
اخیرا در انتقاد از تصویر ارائه شده از پدرش در فیلم 
»تارانتینو« عنوان کرده که پدرش هرگز انسانی از 
خودراضی و متکبر نبوده است و شاید در هنرهای 
رزمی که در آن بسیار به خود اطمینان داشت مغرور 
بود، چرا که با فاصله بسیار زیادی از سایرین جلوتر 
بود، اما هیچ وقت روی صحنه خودنمایی نمی کرد. او 
هرگز صحبت های تحقیرآمیزی درباره »محمدعلی 
کلی« بیان نکرده چرا که زمینی را که »محمدعلی« 

روی آن قدم می زد، می ستود. 

تحسين رييس جمهور تركمنستان از موسيقي   ايراني

انتشار اثر جديدي از »داوود آزاد«

كنسرت گروه »بانگ نو« برگزار مي شود

تعويق كنسرت تئاتر »هيچ« 

آواي موس��یقي پ��اپ ایران��ي ب��راي 
نخستین بار در تركمنستان طنین انداز 
ش��د و تحس��ین حاض��ران از جمل��ه 
رییس جمه��ور این كش��ور را به دنبال 
داشت. مجید اخشابي و حامد محضرنیا 
خوانندگان موس��یقي پاپ كشورمان 
كه به دعوت دولت تركمنس��تان براي 
اجراي مشترك با خوانندگان موسیقي 

پاپ از كشورهاي روسیه، قزاقس��تان، آذربایجان و 
تركمنستان در حاشیه نخستین اجالس همایش هاي 
اقتصادي خزر در آوازه حضور پیدا كرده  بودند، دوشنبه 
شب نخس��تین بار قطعاتي از موسیقي پاپ ایراني را 
اجرا كردند كه مورد اس��تقبال حاضران قرار گرفت. 
این اجرا در حضور مهمانان ویژه نخس��تین اجالس 

همكاري ه��اي اقتصادي خزر، س��ایر 
ش��ركت كنندگان در اجالس و مقامات 
دولت تركمنس��تان از جمله قربانقلي 
بردي محم��داف، رییس جمهور برگزار 
ش��د. اجراي خوانندگان ایراني در پایان 
كنس��رت مورد تحسین رییس جمهور 
تركمنستان، قربانقلي بردي محمداف 
قرار گرفت و وزیر فرهنگ تركمنستان به 
نمایندگي از رییس جمهور از آنان تشكر كرد. اجراي 
موسیقي پاپ ایراني براي نخستین بار در چارچوب 
ارتقاي سطح روابط فرهنگي دو كشور در همه زمینه ها 
و به همت رایزن فرهنگي كش��ورمان در عشق آباد و 
اداره كل همكاري هاي فرهنگي س��ازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمي صورت گرفت.

یكي از آث��ار داوود آزاد ب��ه نام »قدحي 
در دس��ت« كه متعلق به آخرین آلبوم 
او اس��ت، در قالب موزیك ویدیو منتشر 
خواهد ش��د. آلبوم »تو مس��ت تري یا 
من؟« ن��ام اثري با آهنگس��ازي جاهد 
محمدي و آواز داوود آزاد است كه مرداد 
ماه س��ال گذشته منتشر ش��د.  در این 
آلبوم بداهه خواني هایي كوتاه و تكنوازي 

سازهایي چون تنبور و عود در قالب ۱۰ قطعه تصنیف 
و فضاهاي بداهه با عناوین »قدحي در دست«، »قمار 
دیگ��ر«، »بي پرده نهان مانده«، »خرقه و ش��راب«، 
»قدح اندر طرب«، »مس��ت قلندر«، »بداهه نوازي 
عود«، »یك زمان هش��یار نتوانم نشست«، »بداهه 
نوازي تنبور« و »هو المعش��وق« به اجرا درآمده كه 
داود آزاد آهنگس��ازي تصنیف »یك زمان هش��یار 

نتوانم نشس��ت« را هم بر عهده داشته 
است. امسال از اواسط تیر تصویربرداري 
اولین موزی��ك ویدیو این آلب��وم براي 
آهنگ »قدحي در دست« به كارگرداني 
مجتبي چراغي آغاز ش��د كه به زودي 
منتش��ر خواهد ش��د. همچنین دیگر 
موزیك ویدیوهاي این آلبوم با توجه به 
برنامه ریزي در آینده ساخته خواهند شد. 
تصویربرداري این موزیك ویدیو سمت جاده قم انجام 
شده و به مدت دو روز به طول انجامیده است.  داوود 
آزاد خواننده، نوازنده و آهنگ ساز ایراني است. او تا به 
حال بیش از 3۰۰ كنسرت در ایران و دیگر كشورهاي 
خارجي برگزار كرده و در مسابقات مختلف موسیقي 
مانند دومین جشنواره منطقه اي موسیقي مقامي فجر 

آذربایجان به عنوان داور حضور داشته است.

كنسرت گروه »بانگ نو« به سرپرستي 
نسترن هاش��مي اواخر مردادماه سال 
جاري برگزار مي شود. نسترن هاشمي، 
سرپرس��ت گروه بانگ نو و آهنگس��از، 
گفت: گروه »بان��گ نو« ۲4 و ۲۵ مرداد 
ماه س��ال جاري س��اعت ۲۱ در سینما 
پرس��تو شهرس��تان دماوند به صحنه 
مي رود. هاش��مي در ادامه بی��ان كرد: 

بخشي از قطعات این كنسرت در دستگاه همایون 
است. بخشي از قطعات این كنسرت از آلبوم »شعر 
زن« انتخاب شده كه عنوان بعضي از قطعات شعر زن 
و غبار است. این نوازنده افزود: همچنین سه تصنیف 
جدید در این كنسرت براي مخاطبان اجرا مي شود 
كه شامل تصنیف خیال، من گر چنین و رویا است. 
تنظیم و آهنگسازي تمامي قطعات به عهده خودم 
بوده است. این آهنگس��از در ادامه خاطرنشان كرد: 
اشعار از حس��ین منزوي و هوش��نگ ابتهاج است. 
همچنین ساختار قطعات براساس ردیف موسیقي 

ایراني است ولي به صورت چند صدایي 
تنظیم شده است. در این اجرا ساز و آواز 
كم است و بیشتر قطعات ضربي و تصنیف 
اجرا مي شود. نسترن هاشمي تاكید كرد: 
در این كنسرت علیرضا گلبانگ به عنوان 
خوانن��ده به اجراي برنام��ه مي پردازد. 
همچنین سام خواجه وند، فریما موفقي، 
آذین یوسفیان، وحید رستگاري، آناهیتا 
رمضاني، میالد قریشي و سمر عراقي به عنوان نوازنده 
حضور دارند. این نوازنده سنتور افزود: در این كنسرت 
از سازهاي سنتور، دف، كمانچه، كمانچه آلتو، عود، 
تار، تنبك، بندیر و بم تار اس��تفاده مي ش��ود. گروه 
»بانگ نو« به سرپرس��تي نسترن هاشمي ۲3 و ۲۷ 
خرداد ماه سال جاري در فرهنگسراي ارسباران به 
صحنه رفتند كه این كنسرت با استقبال مخاطبان 
مواجه شد. همچنین اساتیدي چون حسین علیزاده، 
علي اكبر ش��كارچي، مریم سعادت در این كنسرت 

حضور داشتند.

كنسرت تئاتر »هیچ« بعد از ماه ها تمرین 
و صرف زمان بس��یار جهت اجرا در سالن 
اصلي مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي 
آماده ش��ده و مجوزهاي الزم را نیز پس از 
طي مراحل قانون��ي دریافت كرده بود، اما 
متاس��فانه عدم رعایت اخالق حرفه اي و 
تعهد گروه موسیقي و همچنین غیبت یكي 
از بازیگران بخش نمایشي، باعث شد اجراي 

این اثر با وجود تالش بسیار به صورت موقت متوقف شده 
و به زمان دیگري موكول شود. كنسرت تئاتر »هیچ« بعد 
از ماه ها تمرین و صرف زمان بسیار جهت اجرا در سالن 
اصلي مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي آماده شده و 
مجوزهاي الزم را نیز پس از طي مراحل قانوني دریافت 
ك��رده بود، به گفته روابط عمومي این گروه نمایش��ي، 

به دلیل عدم رعایت اخالق حرفه اي و تعهد 
گروه موسیقي و همچنین غیبت یكي از 
بازیگران بخش نمایش��ي، متوقف شده و 
اجراي آن به زمان دیگري موكول ش��ده 
است. این موس��یقي نمایش كه قرار بود 
با نگاهي به كتاب معروف »ملت عش��ق« 
ترجمه ارس��الن فصیحي و به كارگرداني 
بركه فروتن اجرا ش��ود، اولین برداش��ت 
نمایشي از این كتاب بوده و با فضایي متفاوت به زندگي 
ش��مس تبریزي و تاثیر عمیق شمس بر زندگي موالنا 
مي پرداخت  اما گروه موس��یقي و یك��ي از بازیگران اثر 
اقدام به ترك كار كرده و به همین دلیل گروه اجرایي نیز 
تا فراهم ش��دن شرایط ایده آل، اجراي این اثر را به زمان 

دیگري موكول كرده است.

میراثنامه

تصدیگریگردشگریبهتشکلهایغیردولتیواگذارشد
معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري از موافقت 
و ابالغ دستور واگذاري امور تصدي گري و اجرایي حوزه گردشگري به تشكل هاي 

غیردولتي و حرفه اي، توسط معاون رییس جمهور و ریاست سازمان خبر داد.
ولي تیموري گفت: موضوع واگذاري خدمات و امور تصدي به بخش غیردولتي 
در راستاي سیاست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور كاهش بار دولت 
براي تقویت وظایف حاكمیتي دس��تگاه هاي اجرایي از جمله سیاست گذاري، 
برنامه ریزي، هدایت و نظارت، یكي از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده كه 
بند »ث« ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاكید بر این امر، بستر قانوني 

الزم در این زمینه را فراهم كرده است.
او افزود: پس از تمهید مقدمات قانوني الزم توسط سازمان در قانون برنامه ششم 
توس��عه و اخذ نظرات و پیشنهادات ادارات  كل اس��تان ها و بخش خصوصي در 
نشست هاي كارشناسي متعدد، موارد قابل واگذاري احصاء و براي ابالغ به ریاست 
سازمان پیشنهاد شد. به گفته معاون گردشگري، حفظ حقوق فعاالن اقتصادي 
بخش گردش��گري، تس��هیل فرآیندهاي اجرایي، كاهش تصدي گري دولت و 
كوچك سازي آن، جلوگیري از ایجاد انحصار، پیشگیري از كمرنگ شدن نقش 
و جایگاه حاكمیتي سازمان براي نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و 

گردشگران و غیره از جمله شاخص هاي موردنظر در احصاء و واگذاري امور بود.
تیموري یادآور شد: این موضوع همواره به عنوان یكي از مطالبات بخش خصوصي 
در س��الیان گذشته مطرح بود كه سرانجام با ابالغیه اخیر جامه عمل پوشید. به 
این ترتیب تشكل هاي گردشگري مسوولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط، 
دستورالعمل ها و خط  و مشي هاي سازمان بر عهده مي گیرند. بدیهي است امور 
قابل واگذاري صرفًا شامل تصدي و خدمات اجرایي بوده و امور حاكمیتي از قبیل 

صدور، لغو و ... مشمول این ابالغیه نمي شود.

او افزود: ادارات كل اس��تان ها مكلف هس��تند در امور واگذاري مراقبت كنند تا 
مواردي از جمله »تسهیل و تس��ریع فرآیندهاي اجرایي«، »انجام امور از طریق 
سامانه هاي الكترونیكي« و نیز »تعرفه گذاري خدمات صرفًا در چارچوب قوانین و 
مقررات سازمان« انجام شود. تیموري با اشاره به نمونه اي از امور قابل واگذاري در 
بخش واحدهاي اقامتي متشكل از هتل، هتل آپارتمان، متل، مهانپذیر، زائرسرا، 
اقامتگاه هاي سنتي و بوم گردي، گفت: در سه مرحله »احداث«، »بهره برداري« 
و »نظارت« اموري شامل »تش��كیل و تكمیل پرونده هاي ساخت«، »بررسي و 
تایید نقشه ها«، »نظارت مستمر بر اجراي مراحل ساخت«، »تشكیل و تكمیل 
پرونده هاي صدور پروانه بهره برداري«، »ارایه گزارش هاي دوره اي به سازمان« 

و... قابل واگذاري به بخش خصوصي اعالم شده است.

ناكاميدوبارهايراندرباشگاههايآسیا

»استراماچوني« مثل »شفر« در مسير انحرافي؟

سال ها از آخرین قهرماني یك تیم فوتبال 
ایران��ي در آس��یا مي گذرد و امس��ال هم 
ذوب آهن آخرین بازمانده اي بود كه حذف 
شد. هر چند تیم ملي فوتبال ایران مدت هاست تیم اول 
آسیا در رده بندي فیفاست ولي به لحاظ كسب نتیجه هم 
تیم ملي فوتبال ایران و هم تیم هاي باشگاهي نتایج مطلوبي 
كسب نكردند.  جاي سوال دارد براي تیمي كه در فوتبال 
آسیا خودش را مدعي مي داند چرا در 3۰ سال گذشته در 
بخش باشگاهي و 4۰ سال اخیر در رده ملي به این افتخار 
مهم نرسیده است. در این مدتي كه تیم هاي ایراني و تیم 
ملي ایران رنگ قهرماني در قاره آسیا را ندیده اند، تیم هاي 
دیگر چه عملكردي داشتند؟ نزدیك به نیم قرن از آخرین 
قهرماني تیم ملي فوتبال ایران در قاره آس��یا مي گذرد. 
تقریبا 4۰ سال از آخرین حضور در المپیك و سه دهه از 

آخرین قهرماني یك تیم ایراني در آسیا سپري مي شود.

ناراحتي استراماچوني به خاطر فراهم نشدن مقدمات 
حضور مدافع مدنظرش در ایران، امري منطقي است 
اما در این ماجرا دلیل دیگري هم عنوان شد كه نشان 
مي دهد مدیران استقالل باید فكري براي حل حواشي 

مشابهي كه شفر هم ایجاد كرد، بكنند.
 »تو تنها كس��ي هس��تي كه به او ق��ول )قهرماني 
اس��تقالل( مي دهم، من فقط به ت��و قول مي دهم و 
حتي به مدیرعامل هم چنین قولي نمي دهم.« این 
اظهارنظر اس��تراماچوني خطاب به كودك نابیناي 
هوادار استقالل در تمرین روز یك شنبه این تیم است 
كه هواداران تیم آبي پایتخت را نسبت به تعهد باالي 
س��رمربي ایتالیایي امیدوار كرد و باعث ش��د آنها به 
رویاپردازي هاي شان با استقالل استراماچوني اضافه 
كنند. حس خوب صحبت هاي استراماچوني اما در 
كمتر از ۲4 س��اعت به كابوس تبدیل شد؛ سرمربي 
استقالل تهدید به استعفا كرد. تهدید استراماچوني، 
خشم هواداران استقالل را نسبت به مدیریت باشگاه به 
همراه داشت زیرا دلیل این تهدید مشكالت پیش آمده 
براي میلیچ، مدافع مدنظر اس��تراماچوني بود. البته 
مدیران استقالل سعي كردند كه توپ را در این ماجرا 
به زمین فدراسیون فوتبال بیندازند اما روابط عمومي 

فدراسیون فوتبال بطور تفصیلي راجع به مشكالت 
پیش آمده براي صدور ویزاي میلیچ و ایجنتش توضیح 
داد و اعالم كرد كه اتفاقات پیش آمده به خاطر اقدام 

دیرهنگام استقاللي ها رخ داده است.
در اینكه استراماچوني حق داشت به خاطر مشكالت 
پیش آمده براي میلیچ ناراحت شود شكي نیست چون 
او خواهان فراهم شدن هرچه زودتر ابزارهاي الزم براي 
حضور قدرتمند در لیگ برتر است ولي در این ماجرا 
موارد دیگري هم مطرح شد كه باید به آن پرداخته 
ش��ود. در خبر اولي كه توسط دي مارتزیو، خبرنگار 
ایتالیای��ي - كه رابطه نزدیكي هم با اس��تراماچوني 
دارد - منتشر شد، عالوه بر ماجراي میلیچ، از رفتن 

علي خطیر، معاون مس��تعفي باش��گاه استقالل به 
عنوان یكي از دالیل تهدید به استعفاي استراماچوني 

یاد شده است.
پرسشي كه پیش مي آید این است كه آیا قرار است 
اس��تراماچوني درباره نفراتي كه ب��ه عنوان مدیران 
استقالل فعالیت مي كنند، تصمیم گیري و خودش 
را درگی��ر مس��ائل مدیریتي كند؟ س��والي كه باید 
امیرحسین فتحي، مدیرعامل استقالل پاسخي براي 
آن پیدا كند زیرا هواداران اس��تقالل، پارسال شاهد 
اتفاقات مشابهي كه از سوي شفر رخ داد، بودند و دیدند 
كه این حواشي باعث شد سرمربي آلماني استقالل 

نتواند تمركز كاملش را روي مسائل فني بگذارد.
با این اوصاف، مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره باشگاه 
باید فكري به حال این موض��وع كنند و نگذارند كه 
استراماچوني همانند شفر درگیر مسائل مدیریتي 
باشگاه شود. البته اینكه سرمربي ایتالیایي استقالل 
نسبت به پس��ت خالي معاون ورزش��ي باشگاه ابراز 
نگراني كند، منطقي است اما اینكه او بخواهد باشگاه 
را از راه هاي مختلف تحت فشار قرار دهد كه چه كسي 
را براي این سمت انتخاب كند یا چه كسي به كارش 

ادامه دهد، اتفاقي است كه نباید رخ دهد.

ورزشي

»فرندز«درسینماديدهمیشوند
با فرا رس��یدن بیس��ت و 
پنجمین س��ال ساخته 
شدن س��ریال »فرندز« 
ی��ا »دوس��تان« برنامه 
ویژه ای برای نمایش آن 
در سینماها تدارک دیده 
ش��ده اس��ت. به گزارش 
انترتینمنت ویکلی، دارو 

دس��ته »فرندز« بار دیگر جمع می شوند تا این بار 
۲۵ سالگی این س��ریال پرطرفدار را گرامی بدارند. 
طرفداران این س��ریال می توانند بار دیگر جنیفر 
آنیستون، کورتنی کاکس، لیسا کوردو، متیو پری، 
دیود ش��ویمر و مت له بالنک را در کنار هم ببینند. 
این جمع شدن به مناسبت ۲۵ سالگی این سریال و 
با اکران ویژه ۱۲ اپیزود به یادماندنی از این مجموعه 
در طول سه شب در پاییز امسال ممکن می شود. در 
شب های ۲3 سپتامبر، ۲8 سپتامبر و ۲ اکتبر بیش 
از هزار سینما در سراس��ر امریكا هر شب 4 اپیزود 
از این س��ریال و در مجموع در سه شب ۱۲ اپیزود 
 4K را اکران می کنند. اکران این س��ریال به صورت
صورت می گیرد که از روی نس��خه اوریجینال آن 
که با دوربین 3۵ میلی متری گرفته شده بود، تهیه 
شده است. هر اکران شامل مصاحبه های ویژه و نیز 
بخش هایی است که قبال هرگز دیده نشده است. لیزا 
گریگوریان مدیر گروه تلویزیونی کمپانی برادران وارنر 
با اعالم این خبر گفت این برنامه برای پاسخگویی به 
طرفداران وفادار این سریال تدارک دیده شده است. 
»فرندز« یا »دوستان« یک مجموعه کمدی موقعیت 
امریكایی است که توسط دیوید کرین و مارتا کافمن 
ساخته و از ۲۲ سپتامبر ۱۹۹4 تا ۶ مه ۲۰۰4 از شبکه 

ان بی سی پخش شد. 
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