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نيـازاقتـصادايـران

تقويت بازار سرمايه
با تسهيل شرايط ورود
بنگاههاي كوچك به بورس

«تعادل» چالشها و چشماندازهاي راهسازي
در ايران را بررسي ميكند

كالبدشكافي
ناتواني آزادراهها
در جذب سرمايه

صفحه 6

سرمقاله

«ارتباط» ذات اين
سرزمين است!
ايران هيچگاه كشوري
بس��ته نب��وده اس��ت.
س��رزميني در چهاراه
تمدن��ي جه��ان و در
مس��ير جاده ابريش��م.
كش��وري كه به دريا و
حسينحقگو اقيان��وس راه دارد و ب��ا
 15كشورهمسايهاست
و در مرز دوقاره آس��يا و اروپا و پل ارتباط شرق و
غرب قرار گرفته بين دو حوزه اصلي تامين انرژي
جهان (خليج فارس و درياي خزر) .كشوري داراي
وحدت و يكپارچگي سرزميني و تمدن و فرهنگ
غني و داراي شوق پيشرفت ملي و بازارهاي وسيع
داخلي و منطقهاي .لذا ن��ه موقعيت جغرافيايي
اين سرزمين امكان بسته بودن را به آن ميدهد
و ارتباط با جهان در ذات و ماهيت اين س��رزمين
استونهغنايفرهنگيوتمدني...
همين صفحه

بازار سرمايه

«يوان»
و سقوط داوجونز /نزدك

صفحه 9

نايبرييس اتاق مشترك ايران و چين دريادداشتي براي «تعادل» تحليل كرد

ايرانوكاهشارزشيوانچين

چين در فهرست سياه
ارزي امريكا

سمانه قرباني|
س��اعاتي پس از آنكه چين ،يوان ارزش پول خود
را كاهش داد ،امري��كا در اقدامي تالفيجويانه اين
كشور را در فهرست سياه ارزي خود قرار داد .چين
اعالم كرده اقدام واش��نگتن مبني بر متهم كردن
پكن به دس��تكاري ارزي ،ثبات بازارهاي جهاني را
به هم ميريزد .بهگزارش رويترز ،استيون منوچين
وزير خزان��هداري امري��كا ،در نخس��تين توضيح
براي اين اق��دام امريكا ضمن مته��م كردن چين
به دس��تكاري در نرخ ارزي گفت« :چين بهدنبال
افزايش مزيت رقابتي محصوالت توليدي خود در
برابر محصوالت امريكاي��ي در تجارت بينالمللي
اس��ت .امريكا از صندوق بينالملل��ي پول خواهد
خواس��ت تا به اقدامات اخير و ناعادالنه چين ورود
كند ».دونالد ترامپ هم در واكنش به كاهش ارزش
يوان در توييتر نوشت« :چين ارزش واحد پولش را
تقريبا به كمترين ميزان تاريخي كاهش داد .به اين
ميگوينددستكاريواحدپول.
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همين صفحه

هشدار روحاني به غرب:

امنیت در برابر امنیت
تنگه در برابر تنگه
صلح در برابر صلح

انرژي

كاسبي 200ميليارد توماني با
شركتهايكاغذي پتروشيمي
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صفحه 5

يادداشت

سخننخست

«ارتباط» ذات اين سرزمين است!

باالترين س��طوح نظ��ام تصميمگيري وج��ود دارد
در خصوص بهرهگي��ري از ظرفيتهاي سياس��ت
خارجي در خدمت اقتصاد بر ضرورت افزايش قدرت
مقاومت و كاهش «آس��يبپذيري اقتصاد كش��ور
از طريق توس��عه پيوندهاي راهبردي و گس��ترش
همكاري و مشاركت با كش��ورهاي منطقه و جهان
به ويژه همس��ايگان» و «اس��تفاده از ديپلماسي در
جهت حماي��ت از هدفهاي اقتصادي ،اس��تفاده از
ظرفيتهاي س��ازمانهاي بينالمللي و منطقهاي»
تاكيد شده است .همچنين رويكرد در هم تنيدگي
و رابط��ه دو س��ويه اقتص��اد و سياس��ت خارجي را
ميت��وان در سياس��تهاي ابالغ��ي برنامه شش��م
توس��عه نيز مالحظه ك��رد .چنانكه در م��واد  59تا
 63اين سياس��تها از جمله بر اولويت «ديپلماسي
اقتصادي با هدف توسعه س��رمايهگذاري خارجي،
ورود به بازارهاي جهاني و دس��تيابي به فناوري» و
نيز «بهرهگي��ري حداكثري از روشه��ا و ابزارهاي
ديپلماسي نوين و عمومي» تاكيد شده است .لذا به
نظر ميرسد بهرهگيري از توان سياست خارجي در
جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد و تحكيم
پيوند و ارتباط و نه گسست و انزوا امري موكد است.
از منظر اقتصادي نيز تبديل اقتصاد نيمهس��نتي –
نيمهصنعتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي
صنعتي ،پويا ،مول��د ودرآمدزا و اس��توار بر صادرات
كاالهاي س��اخته ش��ده با ارزش افزوده ب��اال جز از
طريق حض��ور در ش��بكهها و زنجيرهه��اي توليد
صنعت��ي در پيوند ب��ا نهادها و فرآينده��اي اقتصاد
آزاد و بازار جهاني امكانپذير نيس��ت .چرا كه تنها با
اتكا به اين راهبرد و الزامات آن اس��ت كه كشورها و
در اينجا ميهن عزيزمان ايران موفق خواهد ش��د از
طريق دسترس��ي به س��رمايه ،فناوري پيش��رفته،
مديريت نوين صنعتي و بازارهاي گسترده صادراتي
مش��كالت و تنگناهاي كنوني و آين��ده اقتصادي و
صنعتي كشور را حل كند.
از س��وي ديگر امنيت و اقتصاد دو حوزه متفاوت و
جدا از يكديگر نيس��تند و دره��م تنيدهاند و هر چه
تب��ادالت اقتصادي و تجاري كش��ورها ب��ا يكديگر
بيش��تر ش��ود به قول متفك��ران بزرگ��ي همچون
مونتكس��يو و كان��ت و ...جنگ و س��تيز نيز كاهش
مييابد و از س��وي ديگر هر چه صلح و ثبات افزون
گردد توانمندي اقتصادي را به ارمغان ميآورد.
واقعيتها را بپذيريم كه هيچ كش��وري را نميتوان
مثال زد كه فاقد رويكرد باثبات و مثبت در مناسبات
بينالمللي باشد ،اما رش��د اقتصادي مستمر داشته
و توس��عه يافته و پيش��رفته باش��د و اين سرزمين
شايسته پيشرفت و توسعه!
-1گزارش «توان ژئواكونوميك ايران در
منطقه سند چشمانداز و مقايسه آن با تركيه»
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني –
93/4/14

كاهش ارزش يوان و تاثير آن بر تجارت ايران

چين خارج نميش��ود و چون از بازار چين مجددا
مجيدرضاحريري|
واردات صورت ميگيرد به نوعي تعادل در تجارت
نايبرييس اتاق مشترك ايران و چين|
با افزايش نگرانيها از تش��ديد جنگ تجاري ،نرخ برقرار ميش��ود و خيلي در تجارت ايران تاثيرگذار
برابري يوآن چين با دالر امريكا يك درصد سقوط نخواهد ب��ود .الزم به ذكر اس��ت؛ اگر اي��ن روند در
كرد به پايينترين سطح خود طي  11سال گذشته بلندمدت ادامه داشته باشد ،ميتوان گفت شرايط
رس��يد؛ اما تاثير اين كاهش ارزش پول ملي چين مبادالت متعادل خواهد ش��د؛ چراكه بخش��ي از
در تجارت ايران با اين كش��ور ش��رايط متفاوتي را درآمد تج��ار ايراني در چين به دالر اس��ت و بخش
س��پري خواهد كرد؛ چراكه معامالت ايران و چين ديگر با يوان ك��ه در كنار هم ش��رايط را براي تجار
بر پايه سه ارز دالر ،يورو و يوآن استوار است .بخشي متعادل ميكند .اما كاه��ش ارزش پول ملي چين
از تجارت ايران و چي��ن كه بر اس��اس دالر و يورو بيشترين تاثير را در بازار كشورهايي خواهد گذشت
صورت ميگيرد ،با افزايش قدرت در خريد كاالهاي كه باالترين مي��زان تجارت را با اين كش��ور دارند.
چين��ي همراه خواه��د ب��ود .در اين ش��رايط يك از اين رو ،كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي آسياي
جنوب شرقي (آ.سه.آن)،
كااليي چين��ي كه مثال
نكته
اتحاديه اروپا و امريكا كه
ب��ا  100دالر خري��داري
ميشد اكنون به قيمتي طي سالهاي اخير سهم زيادي از واردات ايران سه شريك عمده تجاري
پايينتر از آن قابل خريد از طريق كشور چين صورت ميگيرد و در مقابل چي��ن هس��تند ،بي��ش
اس��ت؛ اما بخ��ش ديگر چين نيز از نفت ايران بهره ميبرد .بر اين اساس از باق��ي كش��ورها تحت
تج��ارت  2كش��ور كه بر سهم مبادالت تجاري ايران و چين هر ساله رو تاثير اتفاق ياد ش��ده قرار
اس��اس پول مل��ي چين به افزايش بوده است .الزم به ذكر است كه خريد ميگيرن��د و اجن��اس
ص��ورت ميگرف��ت ،نه نفت يكي از مسائلي است كه تحت تاثير خروج چيني با كاهش قيمت در
تنها ش��رايط مس��اعدي امريكا از برجام قرار گرفته است؛ به صورتي كه اين بازارها همراه خواهد
را ب��راي معام�لات ب��ه س��ال  ۹۶ميزان خريد نفت ايران توسط كشور بود .در واق��ع كااليي كه
همراه ن��دارد بلكه تحت چين به  ۹۰۰هزار بش��كه در روز رسيده بود در ب��ه قيم��ت  90دالر در
تاثي��ر كاه��ش ارزش حالي كه در س��ال  ۹۷اين ميزان به  ۶۰۰هزار كشورهاي ديگر به فروش
يوآن ق��درت خريد تجار بشكه در روز س��قوط كرد .اما تاريخچه تجارت ميرفت با افزايش تعرفه
اي��ران نيز كم ميش��ود .ايران و چين از ش��رايط مساعد روابط ميان آنها امريكا ب��ر آن ب��ا قيمت
باي��د توج��ه داش��ت كه حكايتميكندوچينرادرميانپنجكشوربرتر  100دالر ب��ه دس��ت
تجارت اي��ران و چين از تجاري ايران قرار ميدهد .اما مشكالت تحريم مصرفكننده ميرسيد؛
ارق��ام بزرگ��ي برخوردار س��ايه خود را بر روابط تجاري دو كش��ور پهن ام��ا اكن��ون كه چي��ن از
نيست .مبادالت تجاري كرده اس��ت و صادرات ايران ب��ه چين در چهار كاهش ارزش پ��ول ملي
چين س��االنه ب��ه باالي ماهه نخست س��ال جاري ميالدي را با افت  ۲۰خود به عنوان اهرم فشار
 4ه��زار و  200ميلي��ارد درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه در جنگ تجاري با امريكا
دالر ميرس��د كه س��هم كرده كه اي��ن رقم را به  ۶ميليارد دالر رس��انده اس��تفاده ك��رده اس��ت،
اي��ران از اي��ن تج��ارت است .بر اس��اس آمار ارايه شده از گمرك چين ارزش كاالي ياد ش��ده به
تنها  0.01درصد اس��ت .مبادالت تج��اري ايران و چين ك��ه در ژانويه تا حدود  90دالر گذش��ته
همين مي��زان از تجارت آوريل  2018بالغ بر  13ميليارد دالر اعالم شده بازگشته اس��ت .اما روند
ني��ز در س��ال  2019ب��ا بود در ژانويه تا آوريل سال جاري به 8.8ميليارد كاهش ارزش پ��ول ملي
مثب��ت  34درص��د در دالر كاهش يافته است .صادرات چين به ايران چين بلندم��دت نخواهد
تراز تجاري ب��ه نفع ايران در ژانويه تا آوريل 2019با كاهش  49درصدي بود؛ چراكه عل��ت اصلي
تمام ش��د .در واقع ايران نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به كاهش ارزش پ��ول ملي
كاالهاي بيشتري از قبيل  2.8ميليارد دالر رسيده است .چين در ژانويه تا چين جنگ تجاري چين
نفت ،گاز ،پتروش��يمي ،آوريل سال  2018بالغ بر  5.6ميليارد دالر كاال و امريكا اس��ت .احتمال
ميعان��ات گازي و ...ك��ه به ايران صادر كرده ب��ود .ارزش واردات چين از توافق ميان دو كشور ياد
عم��ده ص��ادرات آن به ايران نيز افت زيادي داشته است .چين در ژانويه ش��ده وجود دارد زيرا نه
دنياس��ت را ب��ه چي��ن تا آوريل  2018بالغ ب��ر  7.4ميليارد دالر كاال از امريكا ت��وان ادام��ه اين
ميفروش��د كه بخش��ي اي��ران وارد كرده بود كه اين رق��م با كاهش  20تهاجمها به اقتصاد چين
از آن با ارز ي��وآن معامله درصدي در ژانويه تا آوريل امسال به  6ميليارد را دارد و ن��ه چين تمايلي
ميشود .همچنين درآمد دالر رسيده اس��ت .نفت كاالي عمده وارداتي به ادامه درگيري تجاري
صادراتي ايران از كش��ور چينازايراناست.
با امريكا دارد.

عكس :ايرنا

از دو روز كاري قبل در بازارهاي جهاني ،تب جنگ
تجاري ميان چين و آمريكا باال گرفته و شاخصها
رو ب��ه پايين حركت م��ي كنند .اولي��ن نمود اين
حركت را مي ت��وان در خود بورس ه��اي آمريكا
مشاهده كرد كه در نگاه اول،ريزش شديد شاخص
داوجونز كمر سهامداران اين بازار را خم كرده است.
ش��اخص داوجونز كه نماگر شركت هاي صنعتي
وال اس��تريت اس��ت ،در روز گذش��ته  767واحد
ريزشمعادل 2‚9درصدراتجربهكرد.

حسينحقگو|
تحليلگراقتصادي|
ايران هيچگاه كشوري بسته نبوده است .سرزميني
در چهاراه تمدني جهان و در مس��ير جاده ابريش��م.
كشوري كه به دريا و اقيانوس راه دارد و با  15كشور
همس��ايه اس��ت و در مرز دوقاره آس��يا و اروپا و پل
ارتباط شرق و غرب و قرار گرفته بين دو حوزه اصلي
تامين انرژي جه��ان (خليج ف��ارس و درياي خزر).
كش��وري داراي وحدت و يكپارچگي س��رزميني و
تمدن و فرهنگ غني و داراي شوق پيشرفت ملي و
بازارهاي وسيع داخلي و منطقهاي.
لذا نه موقعيت جغرافيايي اين سرزمين امكان بسته
بودن را ب��ه آن ميدهد و ارتباط با جه��ان در ذات و
ماهيت اين س��رزمين اس��ت و نه غناي فرهنگي و
تمدني تعريف اين سرزمين به س��رزميني در خود
فرو رفته و من��زوي را بر ميتابد .حت��ي فراتر از آن،
ايران س��رزميني اس��ت كه داعيه ارتب��اط و تعامل
ب��ا قدرتمندتري��ن كش��ورها را داش��ته و دارد و به
واسطه پيش��ينه عميق تاريخي و ايجاد بزرگترين
امپراتوريها در جهان باس��تان خود را هم س��نگ
قدرتهاي جهاني ارزيابي ك��رده و ميكند .چنانكه
مردم اي��ران حتي در باوري ش��ايد افراط��ي خود را
«خاورميانهاي» تعريف نميكنن��د و موقعيت خود
در خاورميان��ه را صرفا يك «تص��ادف جغرافيايي»
ميدانند («پيداي��ش ناسيوناليس��م ايراني»  -رضا
ضياءابراهيمي)
اين مقدم��ه از آن جهت عنوان ش��د كه اگ��ر امروز
نس��خهاي براي نحوه تعامل و رابطه ميه��ن مان با
جهان ميپيچيم (نامه  2000اس��تاد دانش��گاه به
رييسجمهور) ،متناسب با درك اين جايگاه باشد و
راهي را پيش پاي تصميمگيران كشور قرار دهيم كه
با توجه به ذات اين س��رزمين كه با ارتباط و آن هم
ارتباط با قدرتمندترين كش��ورها سرشته است هم
داس��تان و به منفعت ملي و رشد و توسعه اقتصادي
بيانجامد.
مقايس��ه كش��ورمان و تركيه از اين جه��ت و نحوه
استفاده هر يك از دو كشور از مزيت جغرافياييشان
براي كسب منافع اقتصادي نشان ميدهد سياست
خارجي تركيه بسيار تحت تاثير مالحظات اقتصادي
اين كشور و ايجاد ش��رايط صلحآميز و كاهش تنش
و توس��عه مناس��بات و همكاريه��اي منطقهاي و
بينالمللي و در واقع تفوقي ژئواكونوميك اس��ت .در
حالي كه در مورد ايران برخالف س��ند چش��مانداز
 1404كه ايران را به عنوان ق��درت برتر اقتصادي و
علمي و فناوري در آن سال تعريف كرده است ،كمتر
رويكرد «ژئواكونومي» و عمدتا نفوذ «ژئوپولتيك»
بوده است ()1
اين در حالي اس��ت ك��ه در سياس��تهاي «اقتصاد
مقاومتي» به عنوان مهمترين سند اقتصاد سياسي
كشور كه بر سر اجرايي ش��دن بند بند آن اجماع در

جهان
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گزارش
دادههاي آماري از تراز مثبت تجاري در سه ماهه اول  98حكايت دارد

تغييرات در مقاصد صادراتي و وارداتي ايران

گروه تجارت| بر اس��اس آمارها ،تراز تجاري كش��ور
در بهار امس��ال ،با مازاد يك ميليارد و  ۲۱۶ميليون دالر
همراه بوده اس��ت .معاونت بررس��يهاي اقتصادي اتاق
بازرگاني تهران در گزارش��ي به روند ص��ادرات و واردات
كش��ور در فصل بهار س��ال  98براس��اس آمار گمرك
پرداخته و نوشته است« :براساس جديدترين آمارهاي
مقدماتي كه در هفته دوم مردادماه منتشر شده ،در سه
ماهه نخس��ت  ۱۳۹۸بالغ بر  ۱۰ميلي��ارد دالر واردات و
حدود  ۱۱.۵ميليارد دالر صادرات كااليي بدون احتساب
نفت خام انجام شده است».

مقاصد صادراتي و وارداتي
براس��اس اين گزارش  5مقصد عمده صادرات كااليي
ايران در فص��ل بهار به ترتي��ب «چين» ب��ا رقم ۲.۶
ميليارد دالر« ،عراق» با  ۲.۴ميلي��ارد دالر« ،تركيه»
با  ۲.۲ميلي��ارد دالر« ،امارات متح��ده عربي» با ۹۲۵
ميلي��ون دالر و «افغانس��تان» ب��ا  ۵۳۵ميليون دالر
بودهان��د .مقاصد صادرات��ي ايران ني��ز در مدت زمان
مشابه نسبت به سال قبل از آن با تغييراتي همراه بوده
اس��ت .يكي از مهمترين تغييرات مرب��وط به جايگاه
«تركيه» به عنوان مقصد عم��ده صادراتي ايران بوده
اس��ت .همچنين مطابق آماره��ا ،تركيه كه در س��ه
ماهه  ۱۳۹۷در فهرس��ت پنج مقصد عمده صادراتي
ايران قرار نداش��ته ،در فصل بهار س��ال  98به جايگاه
سوم ارتقاء پيدا كرده اس��ت .صادرات كااليي ايران به
«تركيه» در اين مدت نسبت به سال قبل  ۵برابر شده
و به  ۲.۲ميليارد دالر رس��يده است .افزايش  ۵برابري
صادرات بدون نفت خام ايران ب��ه «تركيه» در حالي
توسط گمرك اعالم ميشود كه براساس آمار«تركيه»
كل ص��ادرات كااليي هم��راه نفت خام اي��ران به اين
كش��ور طي  ۵ماهه نخس��ت س��ال  ۲۰۱۹نسبت به
مدت مشابه س��ال قبل  ۲۵درصد كاهش يافته است.
همچنين آمارها حاكي از اين است كه صادرات ايران
به «امارات متحده عربي» ب��ا كاهش  ۵۶درصدي و به
افغانس��تان كاهش  ۳۲درصدي را تجربه كردهاند .از
سوي ديگر آمارها نش��انگر اين است كه  5مبدا عمده
واردات كااليي ايران ني��ز در فصل بهار « ،98چين» با
رقم  ۲.۳ميليارد دالر« ،ام��ارات» با  ۱.۵ميليارد دالر،
«تركيه» با  ۱.۳ميليارد دالر و «آلمان» با  ۵۱۴ميليون
دالر بودهاند .مبادي عم��ده وارداتي ايران نيز طي اين
مدت دس��تخوش تغييراتي بوده اس��ت« .جمهوري
كره» از فهرست  ۵مبدا نخس��ت وارداتي ايران خارج
ش��ده و «هند» جايگزين آن شده است .همچنين در
فصل نخست سال  ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته ،واردات ايران از «هند» بيش از  ۲برابر شده
و به  ۱.۲ميليارد دالر رس��يده اس��ت .از آنسو ،واردات
كااليي ايران از «تركيه» نيز طي سه ماهه  ۹۸نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بيش از  ۲برابر شده است.

اين در حالي اس��ت ك��ه واردات ايران از كش��ورهاي
«چين ،امارات و آلمان» كاهشي بوده است.

ارديبهشت تجاري
اين تحليل آم��اري در ادامه نش��ان از اي��ن دارد كه در
فصل نخست س��ال  ،98بيش��ترين صادرات و واردات
كااليي كش��ور مربوط به ارديبهش��ت ماه بوده است .در
اين ماه ارزش ص��ادرات كااليي بدون نف��ت خام حدود
 ۵.۹ميليارد دالر بوده كه نس��بت به فروردين ماه حدود
 ۲.۳برابر شده و نسبت به س��ال  ،۹۷رشد  ۲۸درصدي
را تجربه كرده اس��ت .با توجه به س��ابقه قبلي عملكرد
ماهانه صادرات بدون نفت خام كشور ،اين رقم مقداري
قابل تامل است .در خرداد  ۱۳۹۸ارزش صادرات كشور
 ۳.۱ميليارد دالر بوده كه افت  ۲۰درصدي را نس��بت به
مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است .در عين حال
ارزش واردات كااليي در ارديبهش��ت ماه امسال حدود
 ۴.۴ميليارد دالر بوده كه نس��بت به فروردين رشد ۹۱
درصدي و نسبت به ارديبهشت  ۱۳۹۷افت  ۸درصدي
داشته است .ارزش واردات كش��ور در خردادماه نيز ۳.۵
ميليارد دالر رقم خورده كه نسبت به مدت مشابه سال
گذش��ته  ۱۰درصد كاهش يافته اس��ت .ب��ا اينكه طي
فروردين و ارديبهش��ت  ۱۳۹۸ارزش ص��ادرات كااليي
نسبت به واردات كاال بيش��تر بود ،در خردادماه واردات
كشور به لحاظ ارزش��ي از صادرات سبقت گرفته است.
مطابق آمارها ،روند وزني صادرات كااليي بدون نفت خام
طي فروردين ماه  ۱۳۹۷تا خرداد  ۱۳۹۸نشان ميدهد،
در ارديبهشت ماه س��ال جاري صادرات به لحاظ وزني
بطور قابل توجهي باالتر از ساير ماهها بوده است .از آنسو،
در ارديبهشت سال  98نيز مقدار صادرات كااليي حدود
 ۲۲هزار تن رقم خورده كه حدود  ۲.۵برابر رقم ماه پيش
از آن و  ۲برابر ماه مشابه س��ال  ۱۳۹۷بوده است .اين در
حالي است كه در خردادماه صادرات كشور اُفت وزني را
تجربه كرده و به  ۱۰.۱ميليون تن رسيده است .در مقابل
واردات كاال به لحاظ وزن��ي در خردادماه  ۱۳۹۸معادل
 ۳.۲ميليون تن رقم خورده كه نسبت به رقم  ۳.۶ميليون
تني ارديبهش��ت ماه امسال باالتر و نس��بت به رقم ۲.۷
ميليون تني خردادماه ۱۳۹۸پايينتر قرار داشته است.
كاهش قيمت صادرات كااليي
براساساينگزارش،متوسطقيمتصادراتكاالييايران
(بدون احتساب نفت خام) نيز طي سه ماهه نخست سال
 ۱۳۹۸نسبت به ماههاي مشابه سال گذشته كاهش يافته
است .در خردادماه ۱۳۹۸متوسط قيمت صادرات كااليي
 ۳۰۶دالر براي هر تن بوده كه نس��بت ب��ه رقم  ۴۳۳دالر
بر تن در خردادماه س��ال قبل به ميزان  ۲۹درصد كاهش
يافته است .متوسط قيمت واردات كااليي نيز در خردادماه
 ۱۳۹۸بيش از دالر بر هر تن بوده كه نسبت به خردادماه
 ۱۳۹۷حدود ۲۴درصدكاهشنشانميدهد.

رويموجخبر
ضربه سربازان گمنام امام زمان(عج) به يك
شبكهتخلفاتارزي؛وزارتاطالعات|
وزيراطالعاتگفت:سربازانگمنامامامزمان(عج)در
ادارهكلاطالعاتاستانهرمزگانيكشبكهتخلفات
ارزيراشناساييوبهدامانداختند.سيدمحمودعلوي
وزير اطالعات اعالم كرد :متخلفين طي س��الهاي
 ۱۳۹۵الي ۱۳۹۷اقدامبهثبتيااجارهتعداديشركت
تجاريصوريكردهوپسازپرداختميليونهاتومان
رشوهتوانستهانداقدامبهثبتسفارشوارداتكاالهاي
اساسي و دريافت بيش از ۲۵۰ميليون دالر ارز دولتي
ازبانكهايمختلفنمايند.اينشبكهبخشناچيزي
از ارز دريافتي را به واردات اختصاص داده و با مصرف
مابقيآندرمجاريغيرقانوني،چندصدميلياردتومان
مال نامشروع به دس��ت آوردهاند .علوي اظهار كرد:
عناصراصليشبكهبادريافتوكالتازبرخيكارمندان
ازناموحسابهايبانكيآنانبرايپوششفعاليتهاي
مجرمانهخودسوءاستفادهنمودهوقصدفرارازپرداخت
مالياتهايكالنحاصلازفعاليتهارانيزداشتند.وي
افزود :يكي از سران شبكهكه مدتي متواريودرصدد
خروجغيرقانونيازكشوربود،دستگيروهمراهباساير
اعضاءتحويلمراجعقضاييشدند.
حداقل ۳۰و حداكثر ۷۵سال مالك ورود به
انتخاباتمجلساست؛مهر|
مديركل انتخابات وزارت كشور گفت ،حداقل سن
داوطلبان حض��ور در انتخابات  ۳۰و حداكثر س��ن
براي آنان ۷۵س��ال تمام اس��ت كه مالك محاسبه
آن صرفا تاريخ تولد اوليه ثبت ش��ده در شناسنامه
رسمياست.سيداسماعيلموسوياعالمكرد:طبق
برنامهزمانبنديبرگزاريانتخاباتيازدهميندوره
مجلس شوراي اسالمي ،ثبت نام از داوطلبان حضور
در انتخابات از تاريخ دهم آذر ماه لغايت شانزدهم به
مدتهفتروزبهعملخواهدآمدوباتوجهبهماده۲۸
قانونانتخاباتكهاشارهبهشرايطانتخابشوندگان
دارد؛ داوطلبان بايد هنگام ثبت نام در محدوده سني
 ۳۰سال تمام تا ۷۵سال تمام قرار داشته باشند .وي
ادامه داد :بر اس��اس تبصره  ۴اين ماده قانوني كه در
سال ۹۵مورداصالحوالحاققرارگرفتهاست،مالك
محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر
اساستاريختولداوليهثبتشدهدرشناسنامهرسمي
اس��ت و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذيربط
به استثناي محاكم قضايي مالك عمل نخواهد بود.
مديركل انتخابات وزارت كشور گفت :هم چون ادوار
گذشته ،دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا معادل
آن به عنوان حداقل مدرك تحصيلي براي ثبت نام
از داوطلبان مورد نياز اس��ت كه هر دوره نمايندگي
مجلس،معادليكمقطعتحصيليباالترصرفاجهت
شركتدرانتخاباتمحسوبميشود.
رضويراهيزندانشد؛باشگاهخبرنگاران|
نمايندهدادستانگفت:حكمهاديرضويدوشنبه
شب گذش��ته اجرا و وي بازداشت و به زندان منتقل
شد .رس��ول قهرماني افزود :در شرايطي كه كشور با
نرخبااليبيكاري،تعطيليكارخانههاوديگرمشكالت
مواجهاستبرخياشخاصفرصتطلبمثلرضوي
موفقشدهاندبدونرعايتبهداشتاعتبارياينمبلغ
راازبانكهابهيغماببرندونظربهعلممتهمبهشرايط
كشورواعمالتحريمهاومشكالتموجود،علمويبه
موثربودناقداماتاوعليهنظاممحرزاست.
دستوررييسجمهوردرحذفمهرازگذرنامه
اتباعخارجياجراييشد؛پاد|
سخنگوي وزارت كشور گفت :موضوع عدم درج مهر
ورودوخروجدرگذرنامهاتباعخارجيتوسطكارويژه
مرز شوراي امنيت كشور عملياتي شد .سيد سلمان
سامانيبااشارهبهدستوراخيررييسجمهورمبنيبر
عدمدرجمهرورودوخروجرويگذرنامهاتباعخارجي
اظهار كرد :موضوع عدم درج مه��ر ورود و خروج در
گذرنامه اتباع خارجي توس��ط كارويژه مرز شوراي
امنيت كشور عملياتي ش��د .او تأكيد كرد :با بررسي
و پيگيريهاي صورت گرفته و هماهنگي با پليس
مهاجرتوگذرنامهوسايردستگاههايذيصالح،اين
امر در تمامي مرزهاي مجاز زميني ،دريايي و هوايي
كشوراجراييشدهاست..
ظريفوس�ليمانيپش�تيبانهمهستند؛
تعادل|
مشاور رييسجمهور در پيامي نوشت :اگر خواستار
مبارزهايدباسردارسليمانيطرفهستيد؛ظريفهم
پشتيباناوست«.حسامالدينآشنا»،درتوييترخود
نوشت:اگرخواستارمصالحهايدبادكترظريفطرف
هستيد؛ سردار س��ليماني هم پشتيبان اوست .اگر
خواستار مبارزهايد با سردار سليماني طرف هستيد؛
يدانيدچرا؟چونيملت
ظريفهمپشتيباناوست.م 
ايران فقط يك رهبر ،يك رييسجمهور و يك ستاد
كل نيروهاي مس��لح دارد .در ايران از تيم ب خبري
نيست.خيالتانراحت.
قوه قضاييه حامي خبرنگاران ،گزارشگران
ورسانههايضدفساداست
مديركل روابط عمومي و تش��ريفات قوه قضاييه در
آستانه روز خبرنگار ،اين روز را به خبرنگاران؛ طاليه
دارانعرصهاطالعرسانيتبريكگفتوتصريحكرد:
خبرنگاراندرخطمقدمجبههروشنگريومبارزهبا
فسادقراردارندواميدواريمباتالشخويش،دينخود
رابهانقالباسالمي،كشورومردمادانمايند.
بهگزارش ادارهكل روابطعمومي قوه قضاييه محمد
رضا ش��هرياري مديركل روابط عمومي و تشريفات
قوه قضاييه ،در پيامي با گراميداش��ت ياد و خاطره
شهيد محمود صارمي و شهداي رسانه ،با قدرداني از
زحماتهمهخبرنگاران،مديرانمسوولوسردبيران
خبرگزاريها،روزنامههاوپايگاههايخبري-تحليلي
به ويژه خبرنگاراني كه اخبار عدليه را بصورت شبانه
روزي پوشش ميدهند ،فرار رسيدن روز خبرنگار را
به آنان تبريك گفت و نسبت به تعامل اهالي رسانه و
دستگاهقضاييدرپيشبردبرنامههايتحوليواهداف
عدالتگسترانهايندستگاهاظهاراميدوارينمود.
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ايران

هشدار روحاني به غرب:

امنیت در برابر امنیت ،تنگه در برابر تنگه؛ صلح دربرابر صلح

پاسخ به تماس تلفني اوباما به توافق ژنو سرعت داد
رييسجمهورروزسهشنبهدرديداروزير،معاونانومديران
ارش��د وزارت امور خارجه در واکنش به توقیف نفتکش
ایرانیدرجبلالطارقگفت:شماکهمیگوییدمیخواهیم
ناوچهبهخلیجفارسبیاوریم،چرازمانیکهنیروهایسپاه
پاسدارانازهلیکوپترواردکشتیمیشدندفقطازناوچه
نگاهکردیدوجلونیامدید.پسادعاینابجانکنید؛امنیت
در برابر امنیت ،تنگه در برابر تنگه .نميشود تنگه هرمز
برايشماآزادباشداماتنگهجبلالطارقرابرايماببنديد.
بهگزارشايرنا،حسنروحانيبااشارهبهسفرخودبهمجمع
عموميسازمانمللمتحددرسال ۹۲تصريحكرد:اگردر
نيويوركوزيرامورخارجهماباوزيرامورخارجهامريكاديدار
نكرده ب��ود و من به تلفن اوباما جواب نميدادم ،اين كار با
سختيوكنديانجامميشد .اينكهدركمتراز ۱۰۰روزبا
 6قدرتبزرگبهتوافقموقتژنوبرسيمدربرخيازمواقع
دشوار بود .ساعت  ۵صبح براي پذيرش نهايي اين توافق
صحبت ميكرديم كه گرفته شد و عمل شد ،آسان نبود.
اينيكتوافقبزرگبود.
رييس ش��وراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه قبل از آن
(توافق ژنو) 8سال مذاكره شده بود و در 8سال پيشرفتي
حاصل نشد ،خاطرنشان كرد :فرض كنيد ناگهان در۱۰۰
روزپيشرفتعظيميانجامشد.تحملاينمسالهازسوي
برخيها سخت بود .همه ما در يك نوع رقابت و حسادتي
قرارداريم.وقتييكدولتوافراديادعاكنندمسالهايقابل
حل نيست و ميز مذاكرهاي كه هشت سال وجود داشت،
فايدهندارد.مننميگويمتقصيراينطرفبودياآنطرف.
فوحديثدرميآيد.
طبيعياستكهازاينمسالهحر 
روحانيباتاكيدبراهميتبرجامبرايايرانوجهانگفت:
اينكهميگويمبرجامازبينرفتنينيست،اينجاهايشرا
ميگويم.ماايرانهراسيراازبينبرديم،اينادعاكهايرانيان
اهل منطق نيستند از بين رفت ،اينكه ما قادر نيستيم با
كشورهاي بزرگ دنيا با مذاكره به نتيجه برسيم را از بين
برديم،اينكه PMDرابهعنوانيكطوقلعنتيبهپايما
بستهبودندوخيليهاميگفتنداينطوقرانميشودازبين
برد،ماازبينبرديم.اينمواردازجملهپيروزيهايدايمي
برجام است .حتي اگر تمام ۴+۱از برجام خارج بشوند اين
افتخاراتدايمياستوازبيننخواهدرفت.
رييس دولت دوازدهم با اش��اره به اينكه بعد از توافق ژنو
وارد مذاكرت گستردهتر شديم و در نهايت به توافق نهايي
رسيديم افزود :اين توافق نهايي هم براي دشمنان ايران
خيليسختبود.اسراييليهابعدازتوافقهستهايما،چه
در زمان توافق و چه در زمان اجرايش ،شبهاي طوالني
خوابشان نبرد .نميخواستن اين توافق انجام شود .آنقدر
اسراييليها به كشورهاي مختلف سفر كردند تا مانع به
سرانجامرسيدناينتوافق شوند.صهيونيستهاهمواره
با اين توافق مخالف بودند ،ارتجاع هم همين نظر را دارد،
تندروهاي امريكا هم اين نظر را دارند .اين مثلث ش��وم از
ابتدا هم با هم بودند ،االن هم با هم هستند .روحاني گفت:
ماشكستنخورديموهمهقبولدارندكهماپيروزشديم.
وليدرعينحالممكناستكسيبگويدكهاينپيروزي

سردارسليمانيدرديدارباوزيرامورخارجه  :تحريم ظريف جنونآميز ونشانه شكست قطعيكاخسفيد است

فرماندهسپاهقدس،اقدامامريكادرخصوصوزيرامورخارجهكشورمانراجنونآميز ونشانهشكستقطعيكاخسفيددانست.سردارقاسمسليماني
ديروز طبق روال برنامه هفتگي شان با آقاي ظريف  -با لباس رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در محل وزارت امور خارجه حاضر و با وي ديدار
كرد .سردار سليماني در اين ديدار ضمن خداقوت به ظريف ،اقدام امريكا در خصوص وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران را جنون آميز ونشانه
شكست قطعي كاخ سفيد دانس�ت .او در ادامه خطاب به وزير امور خارجه افزود :اين اقدام امريكا ثابت كرد كه جنابعالي به عنوان مسوول سياست
خارجي كشور ،تاثيري عميق بر افكار عمومي و به ويژه مردم امريكا نسبت به جهالت رهبران اين كشور داريد .سردار سليماني دفاع از منافع ملي و
صداقتدربيانراازخصوصياتويژهآقايظريفدانستهوافزود:بهشماتبريكميگويمكهبهدليلانتساببهرهبرمعظم،حكيموفرزانهعالماسالم
و جهان ،مورد غضب و دشمني امريكا قرار گرفتهايد.
حداكث��ري و صددرصدي نبوده اس��ت كه به اعتقاد من
شدني نيس��ت كه حتي اگر با يك كشور دوست راجع به
يكموضوعاختالفيمذاكرهانجامگيردبتوانبهموفقيت
حداكثري و صددرصد رسيد .خيلي بتوان موفق بود ۹۰
درصد.وييادآورشد:درسال ۹۶ازيكطرفامريكاييها
به دنبال اين بودند كه به برجام ضربه بزنند و از يك طرفي
شكداشتندونميدانستندكهاگراينكارراانجامبدهند
چقدر تاثير خواهد داشت .يك حادثهاي در داخل رخ داد
و آنها هم يك تفس��ير غلط كردند و به تصميم رسيدند.
رييسجمهوري خاطرنش��ان كرد :دي  ،۹۶يك عدهاي
يك اغتشاش خياباني را طراحي كردند.اينكه چه كساني
و ب��ا چه هدفي اين كار را انجام دادند را در فرصت ديگري
خواهم گفت .امريكاييها به دام افتادند و فكر كردند نظام

ايرانسستشدهوبهجاييرسيدهكهيكهلديگربدهيم
تماماست.اينيكهلديگرباعثشدكهآقايترامپگول
خوردواطرافيانوينيزكهجنگطلبتنديهستنداورا
اغفالكردند.روحانياضافهكرد:ترامپتصميمگرفتكه
از برجام خارج شود ابتدا ميخواست اروپاييها را نيز وادار
كندكهآنهانيزازبرجامخارجشوندوليآنهازيربارنرفتند.
رييس دولت تدبير و اميد با طرح اين سوال كه اگر امريكا
يك خطا و اشتباه استراتژيك انجام داده آيا ما بايد جواب
بدهيم؟گفت:خيليخوشمزهاست.دولتامريكابسياري
از توافقات را زيرپا گذاشته اس��ت اما برخي دليل خروج
امريكا را تقصير ما ميدانند .اينكه امريكا با ژاپن ،اتحاديه
اروپا،چينو....مشكلداردوبهنخستوزيرسابقانگليس
توهينميكند،نشانميدهداوتقصيردارد.

ويبهتحريمرهبريووزيرامورخارجهازسويامريكااشاره
كردويادآورشد:آنهاگفتندحاضريمبيقيدوشرطمذاكره
كنيموليچندروزبعدمقاممعظمرهبريراتحريمكردند.
ماكهنميخواهيمباشمامذاكرهكنيموشايستگيمذاكره
را نداريد ولي اگر بخواهيم به فرض مذاكره هم بكنيم ،چه
كسي بايد تصميمگيري نهايي كند؟ شما كه قانون ما را
بلديد و ميدانيد بدون تصميم و نظر ايشان ،نميتوانيم
يكامرمهمراپيشببريم.رييسجمهوراضافهكرد:بازهم
گفتيدكهميخواهيممذاكرهكنيموليوزيرامورخارجه
ايران را تحريم كرديد .چگونه ميخواهيد مذاكره كنيد؟
شماباچهكسيميخواهيدمذاكرهكنيد؟ياسياستيدر
امريكا در كار نيست يا آنها متلون المزاج هستند و هر روز
يكتصميمراميگيرند.

روحاني با تاكيد بر اينكه ايران اه��ل گفتوگو و مذاكره
است ،عنوان كرد :اگر امريكا مذاكره ميخواهد ،بايد قبل
از هر كار كل تحريم را بردارد تا جاني عليه حقوق انسانها
نباشد.مانميتوانيمباجانيصحبتكنيم.اعمالامريكا،
كار تروريستي است و ترويسم اقتصادي را انجام ميدهد
پس اگر ميخواهيد راه مذاكره فراهم ش��ود ،راهش توبه
است .البته ملت ما تواب الرحيم است ولي به شرط آنكه
توبهواقعيكنيد.رييسجمهورياسالميايراندرادامه به
سخنانسالگذشتهخوداشارهكردوگفت:منپارسالدر
جمعشماوسفراگفتمصلحباايرانمادرهمهصلحهاست،
جنگ با ايران هم مادر همه جنگهاست .شما اگر امنيت
ميخواهيدوسربازانشمادرمنطقهامنيتميخواهند،
امنيتدرقبالامنيتخواهدبود.شمانميتوانيدامنيتما
را خدشهدار كنيد و انتظار امنيت براي خود داشته باشيد.
همانطوركهصلحدربرابرصلحاستونفتهمدربرابرنفت.
ويافزود:امروزفهميديدماقدرتمندهستيموقادرهستيم
حرفي را كه ميزنيم عمل كني��م و چنين كاري هم كه
انجامميدهيد،كاراشتباهوناصحيحياست.فهميديدكه
پهپاد مدرن شما با موشك ساخت ايران كه توسط وزارت
دفاع دولت يازدهم و دوازدهم ما ساخته شده است و سپاه
پاسداران غيور هم اين موشك را با دقت و مهارت شليك
كرده است .روحاني خاطرنش��ان كرد :خود شما گفتيد
ايرانمارابيحيثيتكردهاست،ايننتيجهعملكردخود
شماست ،ما كه نميخواس��تيم .آن رفيق شما هم رفت
كش��تي ما را در جبل الطارق غارت كرد .خيلي وقت بود
كشتيهاي انگليس در خليج فارس قوانين و اخطارهاي
ما را رعايت نميكردند .ام��ا چون در زمان صلح بوديم ،از
خيليخطاهاصرفنظرميكرديم،وليحاالكهشمارفتار
غيردوستانهنشانميدهيد،ماهمدراجرايقانونتعارف
نخواهيمداشت.
روحاني تاكيد كرد :در هنگام توقيف كش��تي انگليسي
ناوچه شما در كنار كشتي بود ،اما چرا كاري نكرد؟ وقتي
هليكوپترهاي ما روي كشتي شما قرار گرفت چرا ناوچه
شما كه آنجا بود كاري براي نجات كشتي متخلف انجام
نداد؟ نميش��ود تنگه هرمز براي شما آزاد باشد اما تنگه
جبلالطارقرابرايماببنديد.
رييس شوراي امنيت ملي افزود :ما در طول اين 15ماه به
حولقوهالهيبعدازيكفشارشديدكهبرمردمواردآمد،با
كمكهمينمردموحضوروتالشهمگان،امروزمقداري
ازفشارهايرويدوشمردمكاستهشدهاست.آماروارقام
اين واقعيت را به ما ميگويد .در س��ال گذشته صنعت ما
طي همه ماهها و سه ماههها كه كنترل شده است ،رشد
منفي بود .اما در دوماه ابتدايي امسال شاهد رشد مثبت
در حوزه صنعت هس��تيم كه خيلي معناي مهمي دارد.
رييسجمهوريبااشارهبهوجودفشاروسختيدرزندگي
مردمگفت:ماازاينفشارعبورخواهيمكرد،ترديدنداشته
باشيدكهدرنهايتوديريازوددرايننبردپيروزميشويم
و در اين مسير حقي كه انتخاب كرديم خداوند هم حامي
ماخواهدبود.

ريیس قوه قضاییه :

قاضی به عنوان محور قضايي باید از هر جهت تامین باشد
گروه ايران|
رييس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تحول س��ازمان
قضاییکشورمنطبقباالگویاسالمی-ایرانیپیشرفت
کهموردتاکیدرهبرمعظمانقالبقراردارد،ازصداوسیما
خواست که برخی جلسات هیات عمومی دیوان عالی
کشور را برای اطالع مردم و صاحبنظران از آرای وحدت
رویهپخشکند.بهگزارشمیزانبهنقلازادارهکلروابط
عمومی قوه قضاییه ،حجت االسالم سیدابراهیم رييسی
در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور ،مباحث این
جلسات را به عنوان یک دکترین ،قابل توجه دانست و
تصریح کرد :باید ظرفیت دیوان عالی کش��ور احیا و به
اجرایصحیحقانوندرمحاکموحسنجریانامورکمک
کند .رييس قوه قضاییه با تاکی��د بر ضرورت اثربخش
ساختن ساز و کارهای نظارتی دیوان عالی کشور ،افزود:

آیین نامه مش��خص ،مصوب و کارآمدی برای جلسات
هیات عمومی دیوان عالی کشور باید تهیه شود .حجت
االسالم رييسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید
بر لزوم موضوع شناسی و واژه شناسی توسط قضات ،این
امر را از پشتوانههای مهم کار قضایی دانست و اظهار کرد:
داش��تن اتاق فکر برای بهره مندی از نظرات حقوقی و
مدیریتیبسیارموثراستکهبههمینمنظوردرمعاونت
حقوقی قوه قضاییه کارگروهه��ای حقوقی و قضایی را
افزایش داده ایم و عمده اعضای آنها نیز قضات مجربی
هستند که سوابق مدیریتی نیز دارند .رييس قوه قضاییه
در ادامه با تاکید بر ضرورت جزم علمی ،عزم عملی و هزم
و دوراندیشی در امور ،خاطرنشان کرد :تغییرات و تحول
در سازمان قضایی کشور و طراحی یک قالب متناسب
و منطبق با الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت که همواره

كار جهادي براي روز آمد كردن قوانين
رييس قوه قضاییه همچنین با اش��اره به پروندههای
موضوعماده ۴۷۷قانونآییندادرسیکیفری،ازقضات
دیوان عالی خواست که با یک کار جهادی ،رسیدگی به

نبايد قيمت اعالمي با قيمت
بازار متفاوت باشد

مخالفت دولت با تشكيل وزارت
ميراث فرهنگي و گردشگري

ضرورت توانمندسازي اقتصاد
براي عبور از چالشها

چهرهها

وزيركشورگفت:جلسهروز
دوشنبه ستاد اطالعرساني
وتبليغاتاقتصاديكشوربا
حضوراكثريتاعضاتشكيل
شد و طبق روال در ابتداي
جلسه گزارشي از مصوبات
و پيگيريهاي انجام شده،
ارايه ش��د كه در اين زمينه هم در بخش ذخاير گندم و
همچنين در مورد بنادر و تخليه كاالها كه در دس��تور
كار جلسه قبل بود ،گزارشهاي بسيار خوبي ارايه شد
كه نشاندهنده پيگيري مناسب و پيشرفت كار است.
به گزارش پايگاه اطالعرساني وزارت كشور ،عبدالرضا
رحماني فضلي در حاشيه س��يودومين جلسه ستاد
اطالعرس��اني و تبليغات اقتصادي كشور با بيان اينكه
موضوعاعالمقيمت۱۰۰قلمكاالكهدرجلسهقبلستاد،
موردتوجهقرارگرفتهبود،دراينجلسهموردبررسيقرار
گرفت ،گفت :اين روش بايد به گونهاي باشد كه مردم به
اينقيمتگذاريهااعتمادپيداكنندوبهگونهاينشود
كهقيمتهاياعالمشدهباقيمتموجوددربازارمتفاوت
باشد .بر اساس گزارش ارايه شده درخصوص وضعيت
قيمت كاالها ،از بين  ۱۰۰قلم كاالي مورد بررسي۱۶ ،
قلمكاالبين۴درصدتا ۲۵درصدكاهشداشتهو ۱۴قلم
بههميننسبتافزايشداشتهاست.

مع��ا و ن پا ر لما ن��ي
رييسجمه��وري ب��ا بيان
اينكه تشكيل وزارت ميراث
فرهنگ��ي ،گردش��گري و
صنايعدستيپيشنهاددولت
نبودگفت:پيشنهادتشكيل
اينوزارتخانهدرقالبطرحاز
سوينمايندگانمطرحشدوهياتدولتمكرراباتشكيل
اينوزارتخانهمخالفبودهاست.حسينعلياميريديروز
در گفتوگو با ايرنا در پاس��خ به اين س��وال كه تشكيل
وزارت ميراث فرهنگي چقدر براي كش��ور ضروري بود
اظهارداشت :دولت دوازدهم همواره احكام برنامه ششم
توسعه در خصوص كوچكسازي ساختار را در دستور
كار خود قرار داده است .وي گفت :اين پيشنهاد در قالب
طرح از سوي نمايندگان مطرح ش��د و هيات دولت به
دليلبارماليومغايرتآنبااصلكوچكسازيساختار
دولت،موضوعماده ۲۸قانونبرنامهششمتوسعه،مكررا
مخالفت خود را با تش��كيل وزارتخانه مزبور اعالم كرد.
دولت طي مكاتبات متعدد با مجلس و شوراي نگهبان
تشكيل وزارتخانه فوق را غيرضروري و مغاير اصل۱۲۶
قانوناساسي-مبنيبراختياررييسجمهوريدرتنظيم
ساختاراداري-واصل ۷۵قانوناساسيبهلحاظتحميل
بارماليبركشوردانست.

مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است ،برای رسیدن
به تراز قضای اسالمی و قضای امیرالمومنین (ع) امری
بس��یار ضروری است .حجت االسالم رييسی در بخش
دیگری از س��خنان خود با اشاره به تالش هر سه قوه در
جهت تنقیح قوانین ،این امر را برای تقارب آرا بس��یار
ضروری دانس��ت و تصریح کرد :کارورزی و کارآموزی
برای قضات اهمیت زیادی دارد ،زیرا مهارت داشتن ،غیر
از دانش است .مهارت یابی نیازمند نوعی ورزیدگی است
که باید در میدان کار اتفاق بیفتد.

این پروندهها را روزآمد کنند و با تاکید بر لزوم بازنگاه در
نوع اعاده دادرسی در قوانین اظهار کرد :اعاده دادرسی از
حقوق اصحاب دعوا و برای تضمین حقوق مردم است،
اما باید ضابطه و حد یقف داشته باشد .بر همین اساس
اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که اعضای
آن عمدتا روحیه و انگیزه کمک به دس��تگاه قضایی را
دارند ،موضوع اعاده دادرس��ی و ماده  ۴۷۷را به عنوان
بسته کامل مورد بررسی قرار داده اند .دیوان عالی هم در
قالب یک کارگروه میتواند روی این موضوع کار کند تا
ما کار کارشناسی متقنی را از طریق دیوان در این زمینه
دنبال کنیم .حجت االسالم رييسی با اشاره به ضرورت
رعایت ش��ان و منزلت قضایی ،فصل کرامت قاضی در
دستورالعمل کرامت را در دست تهیه اعالم کرد و گفت:
ازنظرمابایددستقاضیشجاعنفوذناپذیرکهفقطخدا

وقانونرامیبیندوبدونتوجهبهاصحابثروتوقدرت
بر مبنای حق و عدل رای میدهد ،در مقابل همه مردم
باال برد و او را مورد تشویق قرار داد .این قضات به عنوان
چهرههایماندگاریکهعدالترانهادینهمیکنندباید
به مردم معرفی ش��وند .رييس قوه قضاییه در ادامه با
تاکید بر لزوم ارائه پیشنهادات الزم از سوی دیوان عالی
کشور برای اصالح نواقص ساختاری یا رفتاری در آرای
محاکم ،خاطرنش��ان کرد :تمام تالش ما آن است که
شخص قاضی محترم که محور دستگاه قضایی است،
از هر جهت تامین شود .براساس این گزارش ،در پایان
این نشست از چهارتن از قضات دیوان عالی کشور که
 ۵۸سال سابقه کار قضایی دارند ،با حضور رييس قوه
قضاییه ،رييس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور
تقدیر به عمل آمد.

تالش ميكنيم در برخورد با
انتقادها واكنشي نشان ندهيم

تصويب اليحه ماليات بر ارزش
افزوده در كميسيون اقتصادي

رييس مجلس دهم معتقد
اس��ت :توانمندس��ازي
اقتصادي كش��ور ب��ا توجه
به ش��رايط فعلي ،عزم ملي
ميخواهد و رسانهها نقش
ويژهايدراينزمينهدارند.به
گزارش مهر ،علي الريجاني
در مراس��م آيين بزرگداش��ت روز خبرنگار با اشاره به
دغدغههايي كه از س��وي خبرنگاران پارلماني در اين
جلسه مطرح شد ،افزود :متأسفانه دولت در ارايه اليحه
نظامرسانهايومطبوعاتي،تأخيربهوجودآمدوبههمين
دليلماازكميسيونفرهنگيمجلسخواستيمطرحي
را كه در اين زمينه از قبل آماده كرده بودند ،مجدداًمورد
بررسي قرار دهند تا در مدت باقيمانده از اين مجلس،
به صحن علني ارايه شود .اميدواريم تا دو ماه آينده اين
مس��اله محقق شود و آن را بررس��ي كنيم .الريجاني با
اشاره به اينكه برخي تصور ميكنند كه دشمنان ما به
دنبال جنگ با ايران هستند ،گفت :ممكن است برخي
از كش��ورهاي منطقه و همچنين رژيم صهيونيستي،
برنامههاياينچنينيتداركديدهباشنداماآنانبهخوبي
ميدانند كه اگ��ر كوچكترين ضربهاي به ايران بزنند،
پاسخ محكمي از ما دريافت خواهند كرد و پايگاههاي
امريكادرمنطقهگرفتارميشوند.

سخنگوي دس��تگاه قضا
تصريح كرد :رسانهها عالوه
بر اينكه كانال ارتباطي ما با
جامعه و شهروندان هستند
ميتوانند دس��تگاه قضا را
در مس��ير ارتباطگي��ري
ب��ا جامعه ي��اري كنند .به
گزارش خبرنگار سياسي ايلنا ،غالمحسين اسماعيلي
س��خنگوي دس��تگاه قضا در آيين گشايش مجتمع
شوراي حل اختالف ويژه فرهنگ ،هنر و رسانه با بيان
اينكه اساس سياس��تهاي ابالغي قوه قضاييه بر اين
است كه س��عه صدر بيشتري داشته باشيم ،گفت :در
برخوردباانتقادهاونامهربانيهاتاكيدداريمكهواكنشي
نشان ندهيم مگر در جايي كه ارزشهاي جامعه و كيان
نظام به مخاطره افتاده باشد .وي گفت :در عرصههاي
مختلف اراده در انجام كار تخصصي اس��ت و گشايش
مجتمع حل اختالف ويژه اهالي رسانه نيز پيرو همين
موضوع است .وي با بيان اينكه اين اولين كار تخصصي
مانيست،گفت:ماعالوهبرتاسيساينمجتمعدرحوزه
مفاسداقتصاديهميكمجتمعتخصصيباتجهيزات
مرتبط داير كرديم .در شوراهاي حل اختالف هم تاكيد
داشتهايم كه بايد رويكردش��ان صلح ،سازش و بطور
واقعي حل اختالف باشد.

رييسكميسيوناقتصادي
مجلسگفت:دركميسيون
اقتص��ادي از نماين��دگان
دول��ت دع��وت كردي��م تا
داليل و مباني خود را براي
پيشنهاد چهار صفر از پول
مليبراينمايندگانتشريح
كنند.بهگزارش ايلنا ،الياس حضرتي در حاشيه مراسم
گراميداشتروزخبرنگارگفت:بعدازسهسال فعاليت
كميسيون اقتصادي مجلس درمورد ماليات بر ارزش
افزوده امروز بررسي آن تمام شد و تحويل هيات رييسه
مجلس خواهيم داد كه در دستور كار مجلس و صحن
علني قرار بدهند .الياس حضرت��ي با بيان اينكه آقاي
الريجاني به بنده گفت اين خبر را رس��ما اعالم كنيد تا
همه بدانند ،تصريح كرد :اليحه ماليات بر ارزش افزوده
پسازسهسالبررسيدركميسيوناقتصادباتغييرات
و بحثهاي زياد و ايدههاي جديد تحويل مجلس شد
كهبندهدرآيندهبهصورتمبسوطدرموردويژگيهاي
اين اليحه و مطالبي كه در خدم��ت توليد و صادرات و
سرمايهگذراي است براي مردم توضيح خواهم داد .اين
نماينده اصالحطلب مجلس دهم در پاسخ به اين سوال
كهآياشماموافقحذفصفرازپولمليهستيد؟گفت:
بندهاالنمخالفم،مگراينكهداليلقطعيآنانرابشنوم.
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رييس هيات علمي كانون دانشآموختگان اقتصاد در گفتوگو با «تعادل» موانع توسعه متوازن را تشريح كرد

ضرورت تعيين نماينده مجلس براي مناطق محروم

گروه كالن|
بهنام ملكي يكي از موانع توسعه متوازن را نبودن
نماينده مجل�س براي مناطق مح�روم ميداند و
ميگويد بعضا مناطقي را ميبينيم كه نماينده در
مجلس ندارند اما در مقابل آن مناطقي كه نماينده
در مجلس دارند ،منابع و امكانات را به سمت حوزه
استاني و شهري خود كشاندهاند و جاهايي كه در
اقليت قرار گرفتهاند شاهد اس�تضعاف بودهاند.
اكنون صناي�ع آالين�ده و تخريبكننده محيط
زيست به جاهايي انتقال پيدا ميكنند كه صاحب
نماينده و قدرت نيستند .به گزارش «تعادل» ،روز
گذشته رييس فراكس�يون مناطق كمتر توسعه
يافته مجلس ب�ا بيان اينكه بي�ش از  ۵۰درصد از
توليد ناخالص داخلي كش�ور ايران در  ۵اس�تان
متمركزاست،بيانكرد:مابقيمناطقازآنبيبهره
هستندبنابراينبهدنبالتوسعهمتوازنمنطقهاي
هستيم.درهمينراستاودربارهداليلعدمتوسعه
متوازن با بهن�ام ملكي رييس هيات علمي كانون
دانشآموختگان اقتص�اد گفتوگو كرديم كه در
ادامه مشروح آن را ميخوانيد:

اخي�را يكي از نماين�دگان مجلس بي�ان كرده
اس�ت كه 50درص�د توليد ناخال�ص داخلي در5
استان كشور متمركز است و باقي استانها از آن
بيبهرهانددليلآنچيست؟
از ديدگاه من اين يك بحران است زيرا در كشور پهناوري
مثل ايران با  30استان بايد تعادلي برقرار كنيم كه شاهد
تفاوتهاي عميق ميان زندگي مردم نباشيم .شرايط بايد
بهگونهاي باشد كه س��رمايهگذاري در تمامي استانها
صورت بگيرد و ش��اهد توزيع بهين��ه جمعيت ،توليد و
درآمدبيناستانهاباشيم.درحالحاضرمنابعوامكانات،
قدرت و ثروت در جاهاي خاصي از كش��ور متمركز شده
و اصليترين اين مراكز شهر تهران است .اين فشارهاي
جمعيتي عدم تعادل جمعيتي را به وجود آورده است.
ه��زاران كيلومتر از آب و خاك ما بال اس��تفاده و خالي از
سكنه شده است و اينها همه به علت كمتوجهي و حتي
بيتوجهي به برنامه عدالت و آمايش سرزميني است .اگر
اين برنامه رعايت ميش��د و به همه مناطق توجه الزم و
كافي صورت ميگرفت و س��رمايهگذاريها و مشوقها
اعمال ميشد ،شاهد شكوفا شدن ظرفيتهاي بالقوه در
ايران بوديم در حالي كه اكنون در تهران و كالنشهرها با
بحرانهايي نظير بحران مسكن ،ترافيك ،محيط زيست
و غيره رو بهرو هستيم.
بخشي از اهداف صندوق استقاده از منابع ارزي
در جه�ت بهرهمن�دي افراد مناطق و نس�لهاي
مختلف بود .چقدر اين هدف محقق ش�د .چقدر
منابع صندوق در اين راستا به كار ميرود؟
ميآييم ابرو را درست كنيم چشم را كور ميكنيم .مثال
ميآييم از صندوق توس��عه ملي پول برداش��ت كنيم تا

متروي تهران را گس��ترش دهيم با اين هدف كه حجم
ترافيك و آلودگ��ي را كم كنيم غاف��ل از اينكه اين پول
براي س��اير مناطق كشور هم هس��ت و وقتي مترو را با
پول استانهاي ديگر گسترش ميدهيم سبب ميشود
كه جمعيت بيشتري از اس��تانها و مناطق پيرامون به
كالنشهرهاييمثلتهرانمهاجرتكنند.بهعبارتيديگر
منابعوامكاناتبهدرستيبهتماممناطقكشورتخصيص
داده نشده است و بودجههاي ما تحت تاثير چانهزنيها
بوده و هر كس قدرت بيش��تري را دارا بوده است بودجه
را به سمت خود كشيده است .متاسفانه مناطق محروم
افرادقدرتمندينداشتهاندكهمنابععموميكشورراازآن
خود كنند و سرمايهگذاري در اين مناطق رسوخ نكرده و
منابع از آن جا دريغ شده است و از طرفي هم توجه ويژه
به برخي استانها سبب متمركز شدن منابع و امكانات
در آن مناطق شده است اما از سويي هم يكسري عوامل
جانبي منفي ديگر هم عايد اين مناطق شده است مانند
بحران مسكن ،ترافيك و مسائل ديگر و اگر طرح آمايش
سرزميني نوش��ته و به صورت استاني و كشوري قانون و
سپس تصويب ميشد و به صورت ميثاق نامه در ميآمد
و همه ملزم به اجراي آن ميشديم شاهد تعادل و توازن
توسعه در مناطق بوديم.
نقش مجلس را چطور ارزياب�ي ميكنيد .به هر
حالمردممناطقمختلفنمايندهمجلسدارند؟
بعضا مناطقي را ميبينيم كه نماينده در مجلس ندارند
اما در مقابل آن مناطقي كه نماين��ده در مجلس دارند،
منابع و امكانات را به س��مت حوزه استاني و شهري خود
كش��اندهاند و جاهايي كه در اقليت قرار گرفتهاند شاهد
استضعاف بودهاند .اكنون صنايع آالينده و تخريبكننده
محيط زيست به جاهايي انتقال پيدا ميكنند كه صاحب
نماينده و قدرت نيستند.
راهكار چيست؟
شايدنوعيفدراليسماقتصادي.اگرمنطقهبنديصورت
بگيردوقانونيوجودداشتهباشدكهامكاناتبهنحوبهينه
توزيع و مصرف شود و ساختارهاي قدرت سياسي كم اثر
شوند و به جاي آن قدرت كارشناسي تاثيرگذار باشد ،ما
ميبينيمكهبرخيمناطقاستعداددايركارخانهفوالدرا
نداشتهاستامارفتهاندواينكارخانهرادرآنجاتاسيس
كردهاند و مكانهايي كه آب ندارند در آن جا صنايع آب
بر مستقر شده اس��ت .در اين زمينه نمونههاي زيادي
در كشور براي مثال زدن وجود دارد .اين بيتوجهي به
مساوات و حقوق برابر آحاد جامعه است كه بايد هرچه
سريعتر جلوي اين روندها گرفته شود در غير اين صورت
ما ش��اهد عدم توازنهاي بيش��تري در اقتصاد ملي و
منطقهاي و ساختارهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي
خواهيم بود.
طرح آمايش س�رزمين چه شد؟ به نظر ميرسد
رها شده است؟
از نظر من هرچه زودتر بايد طرح آمايش سرزميني اجرا
شود و همانطور كه چند دوره پيش قرار بوده است طبق

قانون اساس��ي نمايندگاني براي مناطق محروم اضافه
ش��وند ،اين امر محقق ش��ود .اين مناطق محروم بدون
نماينده باقي ماندهاند و كسي نيست تا از حقوق آنها دفاع
كند و اين موضوع هر بار به تعويق ميافتد با توجه به اينكه
اين روزها به پايان دوره مجلس شوراي اسالمي نزديك
ميش��ويم بايد هرچه زودتر اين مهم مورد بررسي قرار
بگيرد تا در دوره بعد اين مناطق داراي نماينده رس��مي
و راي ش��وند ،نمايندگاني كه در مراكز استانها هستند
مناطق محروم خود را حيات خلوت خود ميبينند.
درباره آمايش سرزمين بايد بگويم كه ساختارهاي برنامه
آمايش سرزمين آماده اس��ت و دولت بهتر است هر چه
سريعتر به آن رسيدگي كند و به مجلس بفرستد تا پس
از بررسي تصويب ش��ود و به مقامات كشور ابالغ شود و
ناظراني براي اجراي آن تعيين شوند.
بهنظرميرسدطرحآمايشسرزمينهمازسوي
رسانهها و هم افكار عمومي مسكوت ماند .چرا؟
افكارعموميوعمدهرسانههامحتاجپولومنابعوامكانات
هس��تند و طبيعتا به سمت و س��ويي ميروند كه پول و
امكاناتدرآنجافراهماستوكمتررسانهايبهطرحآمايش
سرزمينيتوجهميكند.رسانههاميتوانندظلمهاييكهبه
مناطقمحروموناشناختهرواميشودرابرمالكننداماهيچ
رس��انهاي در اين مسير قدم نميگذارد ،مناطق محروم و
غيرمتمركزبهتوجهرسانههانيازمنداست.

ساختار بودجه تحتتاثير رقابتناپذيري اقتصاد

س��يدعلي مدنيزاده با تأكيد بر اينكه موضوع اصالح
ساختار بودجه يك انتخاب نيس��ت ،بلكه يك اجبار
است،اظهاركرد:يكيازداليليكهدربخشآسيبهاي
ساختار بودجه به آن بايد توجه شود ،عوامل اقتصادي
است كه در رقابتناپذيري اقتصاد ،محيط زيست ،نظام
بانكي ،صندوقهاي بازنشستگي و انباشت بدهيهاي
بازپرداخت نشده دولت نمايان ميشود.
به گزارش «تعادل» ،روز گذش��ته نشست تخصصي
«اصالح ساختار بودجه» ،از سوي مركز پژوهشهاي
توسعه و آيندهنگري سازمان برنامه و بودجه كشور با
حضور جمعي از مديران و كارشناس��ان اين سازمان
و س��ازمانهاي مديريت و برنامهريزي اس��تانها در
محل س��ازمان برنام��ه و بودجه برگزار ش��د .در اين
نشست سيدعلي مدنيزاده مشاور معاونت اقتصادي و
هماهنگي برنامه و بودجه سازمان ،با بيان اينكه هدف و
غايت اصلي از اصالح ساختار بودجه ،قطع وابستگي به

نفت در بودجه كشور است ،گفت :ضرورت طرح جدي
موضوع اصالح س��اختار بودجه ،عمل به دستور مقام
معظم رهبري است كه ايشان در آذرماه سال گذشته
مطرحوابالغفرمودندوهمچنينتاكيدبراينكهبودجه
بايد در افق دوساله تدوين و تنظيم شود.
وي افزود :ضرورت ديگر طرح جدي اصالح س��اختار
بودجه،تحريمهايظالمانهعليهكشوراستوباتوجهبه
اينكهدرآمدهاينفتيكاهشچشمگيريداشتهاست،
ض��رورت دارد كه تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و
با آسيبشناسي اساسي ساختار بودجه ،آثار و تبعات
كاهش عايدات نفت در اداره كشور را به حداقل رسانده
و در نهايت به صفر برسانيم.
مدنيزادهباتأكيدبرايننكتهكهموضوعاصالحساختار
بودجه يك انتخاب نيست ،بلكه يك اجبار است ،اظهار
كرد :يكي از داليلي كه در بخش آس��يبهاي ساختار
بودجه به آن بايد توجه ش��ود ،عوامل اقتصادي است

ك��ه در رقابتناپذيري اقتصاد ،محيط زيس��ت ،نظام
بانكي ،صندوقهاي بازنشستگي و انباشت بدهيهاي
بازپرداخت نشده دولت نمايان ميشود.
وي در ادام��ه ب��ه برخي دالي��ل بنيادي��ن و تاريخي
شكلگيري ناترازي بودجه اش��اره كرد و افزود :توجه
حداكثريبهرفاهعموميولحاظنكردنابعادبلندمدت
آن ،فقداننظارتكارآمد مشاهده و شناسايي آسيبها
و ل��زوم بازخورد براي آن از جمل��ه داليل اين ناترازي
تلقيميشود.
مدنيزاده در ادامه س��خنان خود گفت :يكي از اهداف
اصلي و اساسي اصالح ساختار بودجه ،كاهش تدريجي
وقطعوابستگيمستقيمنفتبهبودجه،حذفتدريجي
كسريبودجهساختاري،ايجادثباتاقتصدكالنومهار
تورم ،رونق توليد و تأمين معيش��ت عمومي و كاهش
نابرابريوارتقايعدالتاجتماعيومبارزهبافساداست.
مشاور معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه

ما ميبينيم كه از يك روس�تا تا روستايي ديگر
پلي چوبي قرار دادهاند كه هر لحظه امكان ريزش
آن پل به علت عدم اس�تحكام ورس�يدگي به آن
وجود دارد اما در مناطقي مثل تهران كه بودجه در
آنمتمركزاستاماهمچنانبابحراندستوپنجه
نرمميكند،هرروزآسفالتهاراميكنندوجايآن
آسفالت ديگري ميريزند يا جدولها را زود به زود
رنگ ميكنند .به عبارتي به شهرهاي بزرگي مثل
تهران رسيدگي ميكنند اما مناطق محروم از اين
امكانات و قدرتها برخوردار نيس�تند و نيازمند
توجهويژههستند.االنبسياريازمناطقمرزيما
باوجوداستعداددرزمينههايمتعددخاليازسكنه
ش�دهاند .بهتر بود مسكن مهر در مناطق مستعد
جمعيتي كه امكان توس�عه در آن ج�ا وجود دارد
دايرشودنهدركناركالنشهرها.ماديديمكهافكار
عموميورسانههافشارميآوردندكهاينمسكنها
بايد در كنار كالنشهرها ايجاد ش�ود و اين اتفاق
افتادولينتيجهاشچهشدجزبحرانرويبحران؟
با برنامهريزيهاي درست ميتوان كنار مناطق محروم
ش��هركهاي صنعتي ايجاد كرد تا اين مناطق خالي از
سكنهوظرفيتهايآبوخاكبالاستفادهفضاييداشته
باشند كه جمعيت را به خود بازگردانند.
مهمترين موانع توسعه متوازن را چه ميدانيد؟

س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در بخش ديگري از
اظهاراتخودبهبيانبيشترطرحاصالحساختاربودجه
پرداختوافزود:درزمينهدرآمدزاييپايدار،اصالحنظام
يارانهپنهانانرژيواصالحويكپارچهسازينظامماليات
و تأمين اجتماعي و مولدسازي و مديريت داراييهاي
دولت مدنظر خواهد بود.
ويتصريحكرد:دربخشهزينهكردكارا،اصالحساختار
دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و نيز اصالح
سياستهاي حمايتي و نظام بودجهريزي مورد توجه
قرار گيرد.
در اين نشس��ت ،محمد قاس��مي مع��اون اقتصادي
مرك��ز پژوهشهاي مجلس ش��وراي اس�لامي هم
اظهار كرد :براي نخس��تينبار در كش��ور است كه در
زمينه اصالح ساختار بودجه ،دولت يك سند جامعي
ارايه ميكند كه تمام ابعاد بودجه را ش��امل ميشود.
ماداميكه ميزان اتكاي بودجه ب��ه نفت از بين نرفته

نداش��تن قانون و عدم آگاهي نسبت به قانون .همچنين
اجرا نش��دن آن و ضعف س��ازمان مديريت برنامهريزي و
نهادهاي متولي و همچنين نهادهاي اطالعرساني و غيره
ميتواند موانع توسعه متوازن باشد .ساختارها به قدري در
كالنشهرها غلط است كه اگر كسي بخواهد حرفي بزند با
افكار عمومي منفي رو به رو خواهد شد در حالي كه اگر اين
حرفهابهموقعگفتهميشدشاهدتمركزتوسعهوجمعيت
در برخي استانهاي انگشت ش��مار نبوديم .حتي درك
نمايندگان هم درست نيست .براي بودجه متروي تهران،
مبلغ هنگفتي را از صندوق توس��عه ملي برداشتند و براي
متروي تهرانهزينهكردندوبااين شتاب مترو توسعهپيدا
كرد.بسياريميگوينداينكارخوبيبودامااصالاينچنين
نيس��ت چرا كه اين يك درمان مقطعي بود كه مشكالت
بزرگتري را براي كالن كش��ور به وجود آورد .اين پول اگر
برايزيرساختهايمناطقمحرومومستعدهزينهميشد،
شاهدمشكالتعظيمتريمانندافزايشسرسامآورقيمت
مسكندركالنشهرهاوخيليمسائلديگرنبوديم.زماني
كهيكسرمايهگذاريدرتهرانوكالنشهرهايديگرانجام
ميدهيموبودجهايرابرايپروژهايعمرانيدراينشهرها
تخصيص ميدهيم به همان اندازه هم عدم تعادل و توازن
توسعه و جمعيتي در كشور ايجاد ميكنيم در نتيجه بايد
ساختارهارابهگونهاياصالحكنيمكههمهمناطقكشوربه
صورتمساواتازمنابعوامكاناتبهرهببرند.

باشد ،مشكالت و نارساييها مدفون خواهد ماند و در
كنار عوامل اقتصادي ،حاكميت جمهوري اس�لامي
بايد ديدگاههاي مردم و خواس��تههاي آنان را در اداره
كشور بيش از گذشته مورد توجه قرار دهد .در زمينه
اداره كش��ور بر موضوع هزينه بايد خيلي توجه داشته
باش��يم و ميزان اتكاي ما به مناب��ع و عايدات نفتي در
بودجه س��ال  ۱۳۹۹باي��د دچار تحول جدي ش��ود.
ديگرسخنرانايننشست،هاديزنوزعضوهياتعلمي
دانشگاه عالمه طباطبايي بود كه در سخنان خود اظهار
كرد :اينكه دولت در همه امور بخواهد ورود داشته باشد
و دخالت كند ،به هيچوجه نه علمي و عملياتي اس��ت
و نه با منطق اداره درست كشور همخواني دارد .نكته
مهم ديگر اين است كه مديران و اركان اداره كشور بايد
از خوشبينيهاي غيرمتعارف حذر كنند ،كه چنين
روندي ،تنها پاككردن صورت موضوع است و مشكلي
را حل نخواهد كرد.

شريعتمداري در ديدار با فيليپ تيه بو ،سفير فرانسه در تهران اظهار كرد

همكاري و تبادل نيروي كار ميان ايران و فرانسه
شريعتمداريدرديدارباسفيرفرانسهاعالمكردكهايران
و فرانسه در حوزه آموزشهاي فني و حرفهاي ميتوانند
همكاريهايخوبيباهمداشتهباشند .ايراندردريافت
تجربيات از فرانسه براي باال بردن سطح مهارت ميتواند
استفاده كند .همچنين در زمينه انتقال و تبادل نيروي
كار به ويژه نيروي كار ماهر بين دو كشور نيز ميتواند
مذاكرات اجرايي صورت گيرد.
محمد شريعتمداري وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
در ديدار با فيليپ تيه بو سفير فرانسه در تهران به نقش
فرانسه در خصوص برجام پرداخت و گفت :مردم ايران
انتظار دارند كه فرانس��ه بيش از اين در قضيه مداخله
كند .البته انتظار مل��ت ايران بيش از آن چيزي بود كه
كشورهاي اروپايي عمل كردند .بدون شك مردم ايران
نسبت به هژموني كه امريكا ميتواند در منطقه ايجاد
كند آشنايي دارد .تصور عمومي اين بود كه كشورهاي
اروپاي��ي كه طرف مذاكره برج��ام بودند در حفاظت و
حراست از برجام و در شرايطي كه ايران پايبند به همه
آنچه ك��ه در مذاكرات برجام به تفاهم رس��يده بودند
ايستادگي بيشتري داشته باش��د .كشورهاي اروپايي
و به خصوص فرانس��ويها كه اين احس��اس استقالل
در بين مردمش��ان به عنوان يك وجدان به وجود آمده
بايد همچنان در بين مردم خودش��ان حفظ شود .در
حالي كه در تبليغات ،فرانسه همواره مخالف سياست
يك جانبهگرايي بوده و در كمال تعجب مردم فرانسه

مشاهده ميكنند كه با يك سياست يك جانبهگرايي از
سوي امريكا تا حد زيادي همراهي ميشود كه اين امر
براي مردم فرانسه تعجب آور است .بيترديد هر قدر اين
موضوعطولميكشدبهباورهايمردمايراندرهمراهي
اروپا با ايران و نيز به اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي
در فرانسه نسبت به دولت لطمه ميزند.
وي اف��زود :ما براي حل مش��كل بي��كاري تالشهاي
گستردهايكردهايمبهنحويكهسهماشتغالروستايي
درسبداشتغالكشورپيشازتحريمهاكمتراز 3درصد
بود اما با تمهيد برنامههاي منظمي ،اين سهم را به بيش
از  25درص��د افزايش داديم .همچنين در روس��تاها و
ش��هرهاي زير  10هزار نفر جمعيت تالش كرديم تا به
اشتغالتوجهبيشتريداشتهباشيم.باافزايشمشاركت
اقتصادي و تالش براي اش��تغال در سه ماهه اول بهار
امسال نرخ بيكاري را كاهش داديم .همچنين در حوزه
پتروشيمي ،خودروس��ازي ،صنايع فوالد و ...بخشي از
نيازمنديهاي خود را كه از خارج وارد ميكرديم االن به
مرحله توليد اين قطعات رسيدهايم.
وي در ادامه به زمينههاي مش��ترك همكاري اش��اره
كردو گفت :همكاريهاي بسيار گستردهاي ميتواند
بين دو كشور در جريان باشد و در چنين شرايطي ما به
عنوان وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي هم در عرصه
فعاليتهاي اجراي��ي و عملياتي در اقتص��اد و هم در
ح��وزه روابط كار و هم در حوزه باال بردن مهارتافزايي

ميتوانيم همكاريهاي مشترك فراواني داشته باشيم.
شريعتمداري در ادامه گفت :البته قصد ندارم زحمات
اروپارادرايجاداينستكسناديدهبگيرمامامانميتوانيم
منتظرآنشويموبهراهخودمانمحكمادامهميدهيمو
اميدواريم تاريخ قضاوت درستي از روابط ما داشته باشد.
وي افزود :هماكنون چند مجموع��ه بزرگ اقتصادي
در وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماع��ي وجود دارد و ما
به نمايندگي از س��هامداران ادارهكننده مجموعههاي
اقتصادي هستيم .قريب به  34درصد داروي كشور را
در اين مجموعه توليد ميكنيم .نزديك به  30درصد
س��يمان كش��ور هم در اين مجموعه توليد ميشود.
همچنين 23درصد از پتروشيمي كشور را هم ما توليد
ميكنيم .عالوه بر اين شركت هواپيمايي آسمان ،حمل
و نقل ريلي رجا ،كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران،
شركت ملي نفتكش و بسياري از فعاليتهاي اقتصادي
در كشور تحت مسووليت و كنترل اين وزارتخانه است
و همه آنها مايملك صندوقهاي حمايتي مثل تامين
اجتماعي و صندوق بازنشستگي هستند .لذا در حوزه
اقتصاديميتوانيمباشمانيزاينهمكاريهاراگسترش
دهيم .ش��ريعتمداري ادامه داد :در حوزه آموزشهاي
فن��ي و حرفهاي نيز ميتواني��م همكاريهاي خوبي در
دريافت تجربيات از فرانسه براي باال بردن سطح مهارت
افراد داشته باشيم .همچنين در زمينه انتقال و تبادل
نيروي كار به ويژه نيروي كار ماهر بين دو كش��ور نيز

ميتواند در دستور كار قرار گيرد و مذاكرات اجراييتر
داشتهباشيم.عالوهبرايندرحوزهآسيبهاياجتماعي
اين وزارتخانهبزرگترين مركز اجتماعيكشور است در
موضوعات مربوط به معلوالن و زنان و سرپرست خانوار
و...كهتحتحمايتاينوزارتخانههستندنيزميتوانيم
تبادل دانش و تجربه داشته باشيم.
وي افزود :در حوزه روابط كار نيز اين وزارتخانه مسوول
تنظيم روابط كار كش��ور است .در اين حوزه هم توانيم
همكاريداشتهباشيم.درحوزهرفاهاجتماعيبهويژهدر
حوزه تامين اجتماعي نيز آمادگي براي همكاري وجود
دارد .البته براي تحقق اين امر نيز سفارتخانه ميتواند
قدمهاي اوليه را ب��ردارد و ه��م ميتوانيم هياتهاي
كارشناسيمشتركرامبادلهكنيمتازمينهها،فعاليتها
و پتانسيلهاي قابل مبادله را دقيقتر بررسي كنند.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي افزود :در حوزه تعاونيها
نيز اين وزارتخانه متكفل امر تعاونيها در سراسر كشور
است بطور مثال فعاليتهاي صيادي در ايران در قالب
تعاوني انجام ميشود .همچنين تعاوني ساخت مسكن
در كشور كه سهم بيشتري در توليد مسكن دارند كه در
اينزمينههمميتوانيمهمكاريمشتركداشتهباشيم.
وي گفت :هماكنون صندوق تامين مالي خرد تضمين
شده را راهاندازي كردهايم كه تامين مالي خرد از طريق
مردم انجام ميش��ود و ما سرمايهگذاري آن را تضمين
ميكنيم كه اين كار نويي در ايران اس��ت و زمينههاي

خوبي را براي اش��تغال فراهم ك��رده در اين بخش هم
ميتوانيم همكاري مشترك داشته باشيم.
شريعتمداري افزود :همچنين با خبر شديم كه وزير كار
فرانسهبرايميزبانيمسابقاتجهانيمهارتدرفرانسه
ازايرانكمكخواستهكهماحتمااينكارانجامميدهيم
و انتظارمان هم اين است كه فرانسه هم از نامزدي ايران
در پستهاي بينالمللي مشابه حمايت كند .همچنين
بسيار خوشحال خواهيم شد كه از وزير كار فرانسه در
ايران ميزباني نماييم و به همين منظور رسما براي سفر
به جمهوري اسالمي ايران دعوت ميكنيم.
فيليپ تي ه بو سفير فرانسهنيزگفت:دولت فرانسه يقينا
با تصميم امريكا همراهي نميكند و ما فشار حداكثري
امري��كا را به هيچ عن��وان دنبال نكردي��م و موافق آن
نيستيم .بلكه موافق حفظ گفتوگو و همكاري از جمله
با ايران هس��تيم .بدون ترديد دنباله روي از سياس��ت
اياالت متحده امريكا را درست نميدانيم .در خصوص
اينس��تكس نيز با توجه به اينكه پ��روژهاي طوالني و
پيچيده اس��ت ولي ما مصمم به راهاندازي آن هستيم.
راهاندازي همين مكانيزم نيز با انتقاداتي از سوي امريكا
روبروشدهاست.درهمينخصوصبراياعطايبرخياز
اعتبارات و نيز اجرايي شدن اينستكس با مقامات ايراني
درحالمذاكرههستيم.روسيهوچينهمكهعضوبرجام
هستند و به همان اندازه كه كشورهاي اروپايي مسوول
هستند هم در اين رابطه فعالند.

پاورقياقتصادي
مردم ،قدرت و منافع ()48

سرمايهداري پيشرفته درعصرنارضايتي
نوشته:جوزفاستيگليتز|
ترجمه:منصوربيطرف|
ادغام ها
اقتصاد رو به جلوي ما منجر به چالشهاي ديگري
براي اقدامات اس��تاندارد ضد انحصار شده است .از
لحاظ س��نتي ،قوانين ضد انحصار از طريق ادغامها
و خريد سهام بر خلق قدرت بازار متمركز شده است
غيرازادغامهايبخشدربخش،ادغامهاتاوقتيكه
تمركزبازاربهسطوحخطرناكينرسيدهباشد،مجاز
هس��تند – خطوط هوايي و تلكام در اين خصوص
مثالهاي خوبي هس��تند – كه اين امر پيش��نهاد
ميكندكهبايدقيدوبندهارامحكمتركرد.
البتهشركتهامدعيهستندكهادغامهاوخريدهاي
سهامي كه آنها مطرح ميسازند از لحاظ مقياس و
وس��عت به نفع اقتصاد است – آن طور كه آنها اقامه
دليلميكنندشركتهايبزرگترمولدترهستند.
اما دليل واقعي براي بسياري از ادغامها – چه افقي
(در ميان شركتهايي كه در خطوط تجاري رقابت
ميكنند)وچهعمودي(كهشركتهاباعرضهكننده
يا مشتري خدمات آن ادغام ميشود) تقويت قدرت
بازاراست.شركتهارابايدملزمكردتابرايماحصل
موثر از ي��ك ادغام
طرح ش��ده ،موارد
الزام��ي بيش��تري
ارايه كند .اگر قيمت
كاالها بع��د از ادغام
ب��اال ب��رود اين يك
پرچم قرمزي است
كه نش��ان ميدهد
ادغام ،ق��درت بازار
را دارد افزاي��ش
يداردنيازبه
ميدهد.نبردمنافعيكهباادغامخيزبرم 
نظارتبيشترمحيطيدارد؛برايمثال،زمانيكهيك
بنگاهاينترنتيبايكارايهكنندهسرگرميهايآنالين
ادغامميشود،ميتوانانتظارداشتكهشركتتازه،
از قدرت بازار در اينترنت استفاده ميكند تا مزيتش
را بر فراهمكنندگان س��رگرميهايي كه در رقابت
هستند نش��ان دهد حتي اگر وعده بيطرفي بدهد.
اگر ما چنين مجوزهايي را به ادغام بدهيم كه سبب
نبردهايذاتيسودبشوند،مايكاقتصادرقابتيترو
پوياتريخواهيمداشت.
بع��د از آن ،بايد مقررات ادغامها را در ش��كلگيري
احتماليآيندهبازارهابهحسابآورد.امروزه،ادغامها
فقط در زماني منع ميشوند كه كاهش قابل توجه
رقابتيدربازارهاوجودداشتهباشد،همچنانكهامروزه
وجوددارد.امادريكبخشپويا،آنچهمهماستاثرات
ادغامبربازارهااست،همچنانكهاحتمالشكلگيري
آن وجود دارد .غولهاي فناوري ،قواعد را ميفهمند
و سيستم را بازي دادهاند .آنها در آنچه ما پيش از اين
به عنوان ادغامهاي پيشگيرانه مطرح كرده بوديم،
شركتها را در حالي كه هنوز به اندازه كافي كوچك
هستندبرايعبورازتحقيقاتضدانحصارميخرند،
بنابراينچالشهايآتيسلطهشانراحذفميكنند.
فيسبوك،اينستاگرامرادرسال 2012بايكميليارد
دالر و واتس آپ را در سال 2015با 19ميليارد دالر
خريداري كرد .فيسبوك اين دانش فني را دارد كه
پلتفرمآنالوگبسازد.اگرنداشتميتواندمهندساني
را كه اين كار را انجام ميدهند به استخدام در آورد.
در اينجا واقعا فقط يك دليل وجود دارد كه تمايل به
پرداختچنينمبلغباالييدارندوآنسبقتجستن
ازرقابتاست.
بايدجلويچنينادغامهايپيشگيرانهايراگرفت.
همچنينبايدمانعادغامهاييشدكهشانسموجهي
برايكاهشرقابتدرآيندهقابلپيشبينيدارند.

خبركالن
دولت تصميماتمخرب براي
جبرانكسري بودجه اتخاذ نكند

مه�ر| علي مروي ،رييس انديش��كده مطالعات
حاكميت و سياس��تگذاري در خصوص مصوبه
سرانقوابرايبرداشتازصندوقتوسعهمليجهت
جبرانكسريبودجهدولتاظهاركرد:مصوبهاخير
سران قوا ،هيچ نسبتي با آنچه در سازمان برنامه و
بودجه براي اصالح ساختار بودجه قرار بود دنبال
شود ،ندارد .در طرح اصالح ساختار بودجه بيش از
 ۲۰محور پيشنهاد شده است كه دولت انجام دهد
اما مصوبات س��ران قوا ،انتخاب سادهترين گزينه
ممكن براي حل مش��كل كس��ري بودجه دولت
بوده است.
وي ادامه داد :برداش��ت از صندوق توس��عه ملي،
ف��روش اموال مازاد ،انتش��ار اوراق بدهي دولتي و
 ...عمال نسبتي با اصالح ساختاري بودجه ندارند
و اصالحي با خ��ود به دنبال نخواهند داش��ت .از
سويي ديگر برخي از اين ش��يوههاي اعالمي هم
منطق اجرايي درس��تي در ايران ندارند؛ به عنوان
مثال انتش��ار اوراق بدهي توس��ط دولت در ايران
به شيوه بدي اجرا ميش��ود ،زيرا با توجه به اينكه
انتخاب مديران بانكها ب��ا دخالت وزارت اقتصاد
است آخر س��ر دولت بانكها را مجبور ميكند تا
اوراق منتشر ش��ده را بخرند و از آن طرف بانكها
به دليل اينكه وضع خوبي ندارند بدهيش��ان به
بانك مركزي افزايش مييابد .وي افزود :گفتند كه
دولت نبايد از بانك مركزي برداشت كند ،اما نتيجه
شيوههايكنونيچيزيجزبدهكارترشدنبانكها
نيست؛ همچنين پايه پولي به دليل افزايش اضافه
برداش��ت بانكها افزايش مييابد و اگر قرار باشد
انتشار اوراق خيلي باال باشد اثرات تورمي خواهد
داشت .اگر دولت بودجه را پولي ميكرد ،تبعاتش
از اين تصميماتي كه ميخواهد بگيرد كمتر بود؛
تصميماتاخيرمسووالننهتنهااصالحنيستبلكه
گامي رو به عقب هم محسوب ميشود.

نگاه
تسهيلگردشگريخارجيو
كمك به بازارهاي ارزي و مالي

وحيدصمديسپهري|
حذفرواديدبرايگردشگرانچينياقداميمطلوب
براي صنعت گردش��گري اس��ت كه ميتوان فارغ از
مسائل سياس��ي و صرفاً با رويكردي اقتصادي آن را
براي ساير كشورها نيز گسترش دادو براين اساس به
بازار ارز ،بازارهاي مالي و پولي و سرمايهگذاري كشور
نيزكمككرد.طيچندهفتهگذشتهخبررسيدكه
بنابرپيشنهادسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي
وگردشگريوباهمكاريوزارتامورخارجه،مسافران
چيني براي ورود به ايران نياز به اخذ رواديد نخواهند
داش��ت .چنين اقدامي در كنار عدم ممهور نمودن
گذرنامه گردشگران ورودي ،جزو اقداماتي است كه
جهتتسهيلورودگردشگرانخارجيبهايراناتخاذ
شده است.لغو رواديد ميان كشورهاي مختلف امري
رايجاست.اينكارعالوهبربعدگردشگريدارايابعاد
اقتصادي ،سياسي و اجتماعي نيز است .در واقع اين
كارنشاندهندهرابطهدوستانهومناسبيككشوردر
مقابلكشوريديگراست.بااينتفسيرشاهدهستيم
كه بسياري از كش��ورها به دليل روابط سياسي غير
دوستانه ،شهروندان يكديگر را مجبور به اخذ رواديد
ميكنند و حتي در صدور آن سختگيري مينمايند.
نگاه سياسي به مساله رواديد داراي زواياي مختلفي
استكهموضوعاينمطلبنيست.دراينمطلبتنها
رويكرداقتصاديموردنظراست.ايرانكشوريبسيار
امناست.پتانسيلگردشگريبسيارباالييبهلحاظ
جغرافيايي،طبيعي،تاريخيواجتماعيدارد.مقصدي
جديد ،ارزان و غني براي مسافران بينالمللي است.
از همه مهمتر اينكه جامعه ايراني بهش��دت پذيراي
مسافر است .بنابراين در يك نگاه كلي ميتوان گفت
كهظرفيتباالييبرايجذبگردشگربينالملليدر
كشوروجودداردكهتاكنونمغفولماندهاست.ازسوي
ديگربايستيمدنظرقراردادكهيكاقتصادوواحدهاي
تشكيلدهندهآنحداكثرتالشخودراميكنندتااز
تمامظرفيتخودبطوربهينهاستفادهنمايند.باتوجه
به اينكه اقتصاد ايران در غالب بخشهاي خود دچار
كاستيهاي عديدهاي است ،لذا تمركز بر گسترش
بخشگردشگريبسيارحائزاهميتاست،بهخصوص
اينكه وابستگي ش��ديدي به نفت دارد و توسعه يك
بخش جديد اقتصادي كه از قضا پتانس��يل بس��يار
بااليي براي ايجاد ارزش اف��زوده دارد ،كام ً
ال جذاب و
منطقي است.كش��ور چين به دليل جمعيت بااليي
كه دارد ،حجم زيادي از گردشگران بينالمللي را به
ساير كشورها روانه ميكند .به عالوه حضور چينيها
به داليل كاري و نيز رشد مستمر اقتصادي آن كشور
كه موجب بهبود سرانه درآمدي مردمش ميشود،
چينيانرابهبازارهدفمناسبيبرايجذبگردشگر
ورودي تبديل كرده اس��ت .بنابراين هرگونه اقدامي
جهت تسهيل ورود گردشگران چيني به كشور ،در
رشد گردشگري كشور اثر قابل توجهي دارد كه اين
اثردربلندمدتنيزادامهخواهدداشت.درحالحاضر،
ايران تحت فش��ارهاي مختلفي از سوي كشورهاي
متخاصم اس��ت .تنشهاي حاصله موجب شده كه
برخيازكشورهايدنياروابطديپلماتيكمناسبيبا
ايراننداشتهباشندوبههميندليلبهتبليغاتمنفي
عليهايرانبپردازندتاگردشگرانخودراازورودبهخاك
ايرانبرحذردارند.همانطوركهگفتهشد،موضوعاين
مطلبنهسياست،بلكهاقتصاداست.جنگسياسي
را با سياست پاسخ دهيم و امور اقتصادي را با رويكرد
اقتصادي پيش ببريم تا منافع هر دو را كسب نماييم.
حذف رواديد براي ورود ش��هروندان چيني به لحاظ
اقتصادييكاقدامكام ً
المثبتاست.

خبر
توسعه نقشه و مسيرياب
نشان با حمايتپاسارگاد

مسيريابنشانيكاپليكيشنرايگانوكاربردياست
كه با حمايت بانكپاس��ارگاد و شركت فناپ توسط
شركت راژمان ايجاد ش��ده و در حال توسعه است.
اين برنامه ،بهترين راه رسيدن به مقصد را به صورت
هوشمندوباتوجهبهمسافتوترافيكبهكاربرنشان
دادهوتارسيدنبهمقصدويراراهنماييميكند.
به گزارش روابطعمومي بانكپاسارگاد« ،مسيرياب
نش��ان» با درنظر گرفتن ترافيك آنالي��ن ،به كاربر
كمك ميكند تا بتوان��د موقعيت فعلي خود را روي
نقشهپيداكردهوسريعترينوكمترافيكترينمسير
راتامقصدانتخابكند«.نشان»تنهااپليكيشننقشه
و مسيريابي اس��ت كه همزمان طرحهاي ترافيك و
زو ج و فرد را دارد و با توجه به آنها مسيريابي ميكند.
اين برنامه داراي راهنماي صوتي فارس��ي است ،كه
تا رس��يدن به مقصد ،كاربر را گا م به گام راهنمايي
كرده و در طول مسير نيز هشدارهايي درباره نزديك
شدنبهدوربينكنترلسرعت،پليس،دستاندازها،
تصادفها و ...را اعالم ميكند .نمايش سرعت مجاز
معبروهشدارسرعتغيرمجاز،تخمينزمانتقريبي
رسيدن به مقصد و محاسبه فاصله تا مقصد از ديگر
امكاناتاينبرنامهاست.
براساساينخبر«،نشان»تنهايكمسيريابنيست
و خدمات نقش��ه را نيز ارايه ميدهد كه با راهاندازي
مسيريابي حمل و نقل عمومي اين خدمات تكميل
خواهد ش��د .قابليت جس��توجوي صوتي ،امكان
جستوجويناممعابربهفارسي،امكانجستوجوي
مكانهاي عمومي پركاربرد نزديك كاربر ،نمايش
بيشترينجزيياتدرناممعابرشهرهايايران،امكان
گزارش اش��كاالت نقشه ،قابليت اش��تراكگذاري
موقعيت مكاني ،قابليت ثبت مكانهاي ش��خصي
جهتمسيريابيسريع،قابليتنمايشدوبعديوسه
بعدينقشهوامكاننمايشنقشهدردوحالتشبو
روزازويژگيهايبخشنقشهدراپليكيشن«نشان»
است.گفتنياستنسخهرسمي«نشان»راميتوان
بهصورتمستقيمازسايتwww.neshan.org
ياازماركتهايمعتبراندرويديدريافتكرد.
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بانك و بيمه

بازار متشكل ارزي براي چندمين بار به تعويق افتاد

راهاندازي بازار متشكل ارزي فعال در«كما »

گروه بانك و بيمه |
در حالي كه در روزهاي اخير ،برخي منابع از آغاز تست
گرم و ش��روع معامالت به صورت آزمايش��ي و اعالم
آمادگي براي ش��روع به كار بازار متش��كل ارزي خبر
دادهاند ،اما در عين حال برخي ديگر از منابع و مسووالن
اعالم كردهاند كه به دليل مشكالتي كه فعال در رابطه
با برخي بانكها و صرافيها وجود دارد ،هنوز آمادگي
كاملوجودنداردواجرايآزمايشيمعامالتتوسط35
صرافي را نميتوان در حد اجراي آزمايشي برنامه بازار
متشكل ارزي ارزيابي كرد .بانك مركزي و تشكلهاي
مرتبط با صرافيها نيز هنوز از اجراي آزمايشي يا شروع
به كار بازار يا تست گرم خبري منتشر نكردهاند و اين
نكات نش��ان ميدهد كه وضعيت بازار متشكل ارزي
در وضعيت قبل از تست آزمايشي قرار دارد و در حال
رفع مش��كالت احتمالي است و اين مرحله را ميتوان
آمادهسازي و رفع مش��كالت نامگذاري كرد و هنوز تا
مرحله آزمايشي يا شروع به كار فاصله دارد.
به گزارش «تعادل» ،برخي فعاالن بازار ارز ميگويند:
درحالي كه قرار بود در آستانه عيد قربان بازار متشكل
ارزي تشكيل شود افتتاح اين بازار به تعويق افتاد و گفته
ميشود كه عدم آمادگي بانكهاي تعيينشده براي
شركت در عمليات بازار متشكل ارزي دليل اصلي اين
تأخيراست.همچنينبراياينكهتعداديازصرافيهاي
عضوپروندههايخودراتكميلكنندنيازاستچندروز
زمان بگذرد .اما در عين حال ،از روزهاي قبل معامالت
واقعي بهصورت آزمايشي در اين بازار از سوي صرافان
درحالانجاماست.فعاليتبازاربهصورتآزمايشيبراي
تعدادي از صرافها آغاز ش��ده و از  20روز قبل خريد و
فروش واقعي ارز از سوي  ٣٥صرافي انجام ميشود.
به گزارش تس��نيم ،بازار متش��كل ارزي كه بنا بود در
آستانه عيد قربان (شنبه هفته آينده) بهصورت رسمي
آغاز به كار كند بهدليل ع��دم تكميل پرونده برخي از
صرافهاي عضو و همچني��ن عدم آمادگي بانكهاي
تعيينشده براي شركت در عمليات بازار فعال افتتاح
نميشود .بانك مركزي و مديران شركت بازار متشكل
ارزي قصد دارند ب��ازار با حضور جمع��ي از صرافان و
بانكها آغاز به كار كند تا تأثيرگذاري بيشتري داشته
باشد؛ هماكنون  120صرافي بانكي و آزاد با واريز حق
عضويترسماًعضوبازارمتشكلارزيشدهاند،بنابراين
 40درص��د از مجموع صرافيه��اي مجاز به عضويت
بازار درآمدهان��د.از  120صرافي عضو بازار متش��كل
ارزي ،حدود  19صرافي بانك��ي و مابقي صرافيهاي
آزادكار هس��تند؛ از مجموع صرافيه��اي عضو بازار،
پرونده  65صرافي كامل ش��ده و هيچ مشكلي ندارند
اما 55صرافي نقص پرونده دارند كه مهمترين علت آن
تغييرات اعضاي هياتمديرهشان بوده است؛ بهدليل
تغييرات مديريتي در اي��ن صرافيها مراحل ثبت در
اداره ش��ركتها و روزنامه رسمي كمي زمانبر شده و
بهمحض ثبت تغييرات ،پرونده اين گروه از صرافان نيز
تكميل خواهد شد.
بازار متشكل ارزي از چند روز قبل با آغاز عمليات تست
گرم ،ميزبان  35صراف بوده كه خريد و فروش واقعي
اما در مبالغ خرد انجام ميدهند؛ تست گرم با هدف راه
افتادن دست صرافها براي خريد و فروشهاي كالن

بعد از افتتاح رسمي بازار ،كماكان ادامه دارد .روز شنبه،
 67تراكنشواقعيبرايمعامالتزير 1000دالردراين
بازار ثبت شده است.البته شركت بازار متشكل ارزي،
آموزش  300صراف را نيز از هفتههاي قبل آغاز كرده و
همچنان كالسهاي آموزشي اين شركت برجاست؛ از
مجموعصرافيهايعضودربازار 2،صراف،بهنمايندگي
از صرافي ،در كالسهاي آموزش��ي شركت ميكنند.
صرافيهايي كه حق عضويت را به شركت بازار متشكل
ارزي واريز كنند ،وارد دوره آموزشي ميشوند.
هماكنون بانكهاي ملي و رفاه وارد بازار متشكل ارزي
شدهاندولي 2بانكنميتواندپاسخگويمعامالتباشد
وازهمينروبانكمركزيمنتظراستتامراحلحضور
بانكهاي ديگر نيز طي شود .هماكنون 5-6بانك ديگر
درصفحضوربهبازارمتشكلهستند،بناستبهزودي
بانكهاي سپه ،صادرات ،مسكن ،پارسيان ،كشاورزي
و ملت وارد اين بازار ش��وند.با راهاندازي بازار متشكل
ارزي ،صرافيهاي خصوصي و بانكي هيچ فرقي با هم
در خريدوفروشه��ا و قيمتها نخواهند داش��ت؛ هر
صرافي ميتوان��د هر ارزي را كه نياز دارد با قيمت بازار
خريداري كند.
قيمتها در بازار متشكل ارزي با  3درصد نوسان كم يا
زيادنسبتبهروزقبلتعيينميشود؛نوسان3درصدي
نيز به اين جهت انتخاب ش��ده كه در سال  97بهجز 8
روز ،نوس��ان روزانه قيمت ارز بين  2ت��ا  4درصد بوده
است ،هرچند مديريت بازار متشكل ارزي مجاز است
درصورتبروزهيجانخاص،اتفاقاتسياسيو...درصد
تعيينشده براي نوسان قيمتي را تغيير دهد؛ قيمتها
در سايت بازار بهنشاني  Ice.irبراي عموم مردم قابل
نمايشخواهدبود.احتماالًنوارقيمتهادربازارمتشكل
ارزي مقابل س��اختمان بانك مركزي يا بانك ملي در
خيابانفردوسينيزبهصورتآنالينبهنمايشگذاشته
ميشود.همچنين كف تعيينشده براي معامالت يورو
و دالر در اين بازار 100هزار دالر و 100هزار يورو است؛
صرافيهاي��ي كه اين حجم ارز را خري��داري كردهاند
ظرف مدت 10روز بايد نسبت به عرضه آن اقدام كنند.
فضاي فعاليت بازار متشكل ارزي بهنحوي خواهد بود
كه بهمحض خريد ارز از سوي صرافيها ،عمليات خريد
در سامانه سنا ثبت ميشود؛ بنابراين اداره نظارت بانك
مركزي بر روند خريد ارز از سوي صرافيها نظارت دارد
تا تخلفي صورت نگيرد .صرافيهاي خريدار بعد از 10
روز بايد ارز خريداريشده را بفروشند؛ در صورتي كه
فروشي نداشته باشند اداره نظارت بانك مركزي وارد
خواهد ش��د .اگر صرافي از فرايند تعيينشده در بازار
متشكلارزيتخطيكند،اخراجخواهدشد؛اينروشي
است براي نقرهداغ كردن صرافيهايي كه به مقررات
بازار پايبند نيستند.بازار متشكل ارزي با هدف كشف
نرخواقعيارز،شفافيتمعامالتارزي،امنيتمعامالت
و ضمانت مطمئن در خريدوفروشهاي كالن بزودي
رسماً آغاز به كار خواهد كرد.
اين بازار براي ساماندهي معامالت نقدي ارز راهاندازي
ميش��ود؛ در گذش��ته نه چندان دور ،هيجانات كف
بازار فردوس��ي و س��بزهميدان درحالي رخ ميداد كه
تنها  5درصد معامالت نقد ارزي در اين محلها انجام
ميشد و 95درصد در حوالهجات ارزي بود اما نكته مهم

اينجاس��ت كه تعداد افرادي كه در  5درصد معامالت
ارزي حضور دارند خيلي بيشتر از افرادي است كه در
حوالهجاتارزيفعاليتميكنند.ساختماناينشركت
در محل ساختمان بانك مركزي در خيابان فردوسي
است و بناست در مرحله اول اسكناس در بازار متشكل
ارزي مورد معامله قرار گيرد و بعد از آن حوالهجات ارزي
نيز اضافه خواهد شد.
تجربه جهاني
تجربه جهاني نشان داده كه براس��اس نيازهاي بازار،
بازيگ��ران مداخله ك��رده و نيازهاي ارزي را پوش��ش
ميدهند؛ در ايران نيز بناست بازار متشكل ارزي رسماً
فعاليت خود را آغاز كن��د؛ هياتمديره اين بازار طبق
اعالم بانك مركزي از ماهها قبل تشكيل شده است.
مدافعان شكلگيري بازار متشكل ارزي ميگويند كه
اين ب��ازار براي حذف هيچ بازاري ايجاد نخواهد ش��د
بلكه براي كشف نرخ و تضمين امنيت معامالت ،اعمال
نظارت بانك مركزي و رعايت قانون در عرصه بازيگران
تشكيل خواهد شد.
افزايش اونس جهاني طال
بازار ارز و طال روز چهارش��نبه  15مرداد  98در حالي
با كاهش نرخ دالر مواجه شده كه در طرف مقابل نرخ
اونس جهاني افزايش قابل توجهي داش��ته و متاثر از
جنگ تجاري چي��ن و امريكا و كاهش ن��رخ بهره در
امريكا به 1465دالر رسيده و نرخ طال همچنان در حال
افزايش است .نرخ دالر در صرافيهاي مجاز بانكي نيز
به 11950تومان و يورو به 13450تومان رسيد .براين
اس��اس با اعالم نرخ دالر در بازار آزاد و نقدي به قيمت

 11910تومان ،مظنه مثقال  17عيار يا طالي آبشده
به  1ميليون و  793هزار ،گرم  18عيار  414هزار ،سكه
طرحجديدبه 4ميليونو 180هزار،نيمسكه 2ميليون
و  270هزار ،ربع س��كه  1ميليون و  460هزار ،س��كه
گرمي 970هزار تومان ،معامله شده است.
قيمت ارز در بانكها و صرافيهاي مجاز بانك مركزي
ب��ا افزايش همراه بود و دالر را به  ۱۱هزار و  ۶۰۵تومان
خريداري كردهاند .شعب ارزي بانكها هر يورو را ۱۳
هزار و  ۲۰تومان و هر پوند انگليس را به قيمت  ۱۴هزار
و  ۱۱۸تومان خريداري ميشود.
قيمتارزمسافرتيدربانكهاهمچنانازقيمتفروش
آن در بازار باالتر اس��ت؛ بطوري كه قيمت فروش ارز
مسافرتي در بانكها  ۱۳هزار و  ۶۷۵تومان اعالم شده
كه با احتساب كارمزد به حدود ۱۴هزار تومان ميرسد.
صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را ۵۰تومان
افزاي��ش دادند؛ بطوري كه قيمت خري��د دالر در اين
صرافيها  ۱۱هزار و  ۸۵۰توم��ان و قيمت فروش آن
 ۱۱هزار و  ۹۵۰تومان است .اين صرافيها هر يورو را به
قيمت ۱۳هزار و ۳۵۰تومان ميخرند و ۱۳هزار و۴۵۰
تومان ميفروشند كه افزايش ۵۰توماني داشته است.
عقبگرد دالر
از سوي ديگر ،با وجود صعود در برابر يوان ،ارزش دالر
در برابر س��اير ارزها كاهش يافت .به گزارش فاركس
استريت،پسازتشديداختالفاتبينامريكاوچينسر
مسائل تجاري و كشيدهشدن دامنه درگيريها به بازار
ارز ،شاخص دالر كه نرخ آن در مقابل سبدي از ارزهاي
جهاني را اندازه ميگيرد با عقبنشيني به سطح ۹۷.۶
واحد در پايينترين سطح خود در دو هفته اخير قرار

گرفت.ازسويديگربازدهياوراققرضه ۱۰سالهوزارت
خزانهداري امريكا بيش از پيش از س��طح دو درصدي
فاصله گرفت و عدد  ۱.۷۵درصد را به ثبت رساند.
نگرانيگستردهمعاملهگرانازپيامدهايتشديدجنگ
تجاري بين چين و امريكا و احتمال اعمال موج جديد
تعرفهها ب��ر واردات محصوالتي به ارزش بيش از ۳۰۰
ميليارد دالر از چين ،فضاي بازارهاي جهاني را كامال
تحت تاثير قرار داده است .تلويزيون دولتي چين امريكا
رامتهمبهتالشبراينابودينظمجهانيوتهديدكرده
است كه چين با قاطعيت تمام به اقدامات اخير امريكا
پاسخ خواهد داد.
در برابر ارزهاي آس��يايي ارزش دالر تنه��ا برابر يوان
افزاي��ش يافت :هر دالر ب��ه ازاي  ۷.۰۴۴۲يوان چين،
 ۱۰۶.۵۴۰۵ي��ن ژاپ��ن ۴.۱۸۶۷ ،رينگي��ت مالزي،
 ۱.۳۸۱۷دالر س��نگاپور ۱.۴۷۲۷ ،دالر اس��تراليا و
 ۷۰.۶۶۹۷روپيه هند مبادله شد .كالديا پايرون ،مدير
معامالت ارزهاي آسيايي در بانك «مريل لينچ » گفت:
فكر ميكنم كاهش تعمدي ارزش يوان توسط چين
اتف��اق ويژهاي بود ،چرا كه چين ب��ه مدت يك دهه از
چنين اقدامي خودداريكردهبود.دورجديد تنشهاي
بيندواقتصادنخستجهانهمچنيناحتمالكاهش
مجدد نرخ بهره توس��ط بانك مركزي امريكا را شديدا
افزايش داده است.
ماه گذشته فدرال رزرو براي نخستينبار در يك دهه
اخي��ر نرخ بهره را كاه��ش داده ب��ود .در برابر ارزهاي
اروپايي ،دالر چارهاي جز كاهش نديد به گونهاي كه هر
پوند ب��ه ازاي  ۱.۲۱۵۹دالر و هر يورو به ازاي ۱.۱۲۱۱
دالر مبادله ش��دند .در برابر فرانك س��وييس نيز عدد
 ۱.۰۲۶۸دالر در معامالت روز سهشنبه به ثبت رسيد.

برزيل ركورددار حذف صفر از پول است

برنامههايي برايكنترلتورم و نقدينگي در كنار حذف صفرها

گروه بانك و بيمه |
عبدالحسين ساس��ان اقتصاددان با بيان اينكه سياست
حذف صفر از پول ملي به معناي ش��يپور جنگ با تورم
است،گفت:امروزكمراقتصادكشورزيرباراينصفرهاخم
شده است؛ بنابراين اجراي اين طرح بار اقتصاد را سبكتر
ميكند .اما بايد همراه با اين سياست ،برنامههايي براي
كنترل تورم و نقدينگي هم اجرا شود تا اين تصميم موفق
باشد.وي در گفتوگو با ايسنا ،درباره ضرورت حذف صفر
از پول ملي اظهار كرد :بايد دي��د آيا صفرهاي پول ملي
خدمت��ي به پول و اقتصاد كش��ور ميكند يا اين صفرها
رفاه براي افراد جامعه ميآورد؟ اين اقتصاددان با تاكيد بر
اينكه البته حذف صفر از پول ملي مشكل بيكاري ،تورم،
نقدينگي و  ...را حل نميكن��د ،افزود :امروز كمر اقتصاد
كش��ور زير بار اين صفرها خم شده اس��ت و شايد با اين
كار بار اقتصاد سبكتر ش��ود.وي با اشاره به اينكه امروز
برخي افراد در خريدهاي روزانه خود به دليل صفرهاي
اضافه دچار مش��كل و اشتباه ميش��وند ،گفت :امروز به
دليل صفرهاي اضافه مردم به خصوص سالخوردگان و
كمسوادها در كنترل حس��ابهاي خريد و فروش خود
دچار مشكل ميشوند.به گفته ساس��ان ،حذف صفر از
پول ملي موجب كم ش��دن بار حس��ابداري ملي ،صرفه
جويي در كاغذ ،وقت ،چ��اپ ،انرژي و همچنين كنترل
بهتر حسابها از سوي افراد ميشود.وي تاكيد كرد :در
حالي كه نفس برداش��تن صفر از پول ملي موجب بهتر
شدن روابط و كاهش هزينه معامالت ميشود ،اما معجزه
نخواهد كرد كه نرخ تورم كاهش يابد يا نقدينگي كنترل
شود.ايناستادسابقاقتصاددانشگاهاصفهانبابياناينكه
راهكار كاهش نرخ تورم و نقدينگي به غير از حذف صفر از
پول ملي است ،افزود :حذف صفر از پول ملي فقط يكي از
هزار مشكل كشور را حل ميكند؛ بنابراين دولت به دنبال
اين سياست ،بايد به دنبال راهحل بقيه مشكالت باشد.
وي افزود :در تمام كش��ورهاي جهان وقتي صفر از پول
آنهاحذفميشودبدوناستثناقبلآنتصميمبهكنترل
نقدينگي گرفتهاند؛ بنابراين هيچ خردمندي صفرها را
بدون كنترل نقدينگي ح��ذف نميكند و بطور قطع در
سايه اجراي اين سياست دولت تدبيري در اين خصوص
خواهد داشت.ساسان تصريح كرد :سياست حذف صفر
از پول ملي به معناي اعالن يا شيپور جنگ با تورم است،
اما اينكه ميتواند يا نميتواند بحث ديگري اس��ت.وي

همچنين در پاس��خ به معايب اليحه حذف صفر از پول
ملي ،گفت :با وجود هوشياري بانك مركزي براي حذف
صفر ،اكنون از يك ضرورت بزرگ غفلت شده است.اين
كارشناساقتصاديگفت:واحدهايپولايراندرگذشته
شامل قِران ،ريال و تومان بود كه طي دو قرن اخير مربوط
بهمهاجمانومهاجرانياستكهايرانراتسخيركردندبه
عنوانمثالتومانواژهايمغوليورياليكواژهاسپانيايي
و پرتغالي است.ساسان با تاكيد بر اينكه بطور قطع رويداد
حذف صفر در تاريخ ايران ثبت ميشود ،گفت :به همين
دليل بايد واحد پول كشور تغيير كند و در اين انتخاب از
اسامي استعماري دوري كرده و از نامهاي اصيل فارسي
براي واحد پول استفاده شود.
ش�رط موفقيت در اجراي ح�ذف صفر از
پولملي
يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به تركيه و برزيل به
عنوان كشورهاي موفق در حذف صفر از پول ملي ،شرط
موفقيت ايران در حذف صفر از پول ملي را اجراي سياست
هدفگذاري نرخ تورم عنوان كرد .فرش��يد س��ليمي در
گفتوگو با ايسنا ،درباره تصويب اليحه حذف صفر از واحد
پولمليدردولتاظهاركرد:اگربخواهيمبهشكلمنطقي
به موضوع نگاه كنيم ،در ش��رايط فعلي قيمت كاالهاي
اساسي خانوار ،قيمت مسكن ،خودرو ،لوازم خانگي ،ارز

و  ...به عبارتي ت��ورم در تمام بخشه��ا در حال افزايش
است و با نگاهي به تجربه كشورها قابل مشاهده است كه
كشورهايي به عنوان نمونههاي موفق معرفي شدهاند كه
بتوانند بعد از اجراي سياست حذف صفر از پول ملي ،تورم
را تثبيت كنند.وي به كشورهايي كه نسبت به حذف صفر
از پول ملي خود اقدام كردهاند ،اش��اره كرد و گفت :بطور
مثال تورم در تركيه از ابتداي دهه  ۸۰با سرعت بااليي در
حال افزايش بود و براساس آمار بانك جهاني نرخ تورم در
اين كشور  ۹۴درصد بود يا براي كشور برزيل نرخ تورم در
سال  ۱۹۸۰برابر با  ۱۰۱درصد بود .در سال  ۱۹۹۰كشور
برزيل اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهاني و استفاده
از سياستهاي توسعه صادرات و كاهش نرخ تعرفه كرد
و در س��ال  ۱۹۹۳باوجود اينكه نرخ تورم در كشور برزيل
 ۱۹۲۷درصد بود ،اقدام به حذف سه صفر از پول ملي كرد،
سياستهاي كنترل ،كاهش و تثبيت نرخ تورم در سال
 ۱۹۹۹با اجراي سياس��ت هدفگذاري نرخ تورم توسط
بانك مركزي كش��ور برزيل جواب داد و نرخ تورم در اين
سال به پنج درصد كاهش پيدا كرد و در طول اين سالها
نرخ تورم در كش��ور برزيل از  ۱۰درصد افزايش نيافته و
در سال  ۲۰۱۷نيز اين نرخ در برزيل به سه درصد رسيد.
اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد :كش��ور تركيه بعد از
س��ال  ۲۰۰۶اقدام به اجراي سياست هدفگذاري تورم
( )Inflation targetingكرده است ،يكسال قبل و

در سال ۲۰۰۵اقدام به حذف شش صفر از پول ملي كرد و
توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح كند
و در طول س��الهاي بعد از اجراي سياست هدفگذاري
نرخ تورم ،اين ن��رخ از ۱۱درصد افزاي��ش نيافته و بطور
ميانگين داراي نرخ تورم هشت درصد در طول اين سالها
بوده است.س��ليمي تصريح كرد :اگر بخواهيم به عنوان
نمونههاي موفق از اين كشورها الگوبرداري كنيم ،حال كه
بانك مركزي اقدام به اجراي سياست حذف صفر از پول
ملي كرده ،در مرحله بعد ،از سياست هدفگذاري تورم نيز
بايد استفاده كند و مانند ۲۶كشور هدفگذار تورم در دنيا
كه اقدام به هدفگ��ذاري بلندمدت براي بازههاي زماني
 ۱۵و  ۲۰ساله كردهاند ،ايران نيز از اين سياست بهره ببرد
تا اثرگذاري حذف صفر از پول ملي نمايان ش��ود ،در غير
اينصورت ،حذف صفر بدون بهرهبرداري از سياستهاي
تثبيتينرختورمكاراييچندانينخواهدداشت.ويبابيان
اينكه بهتر است در شرايط فعلي ،كشور از سياست ديگر
نظير ،توس��عه صادرات و آزادي اقتصادي نيز بهره ببرد،
افزود :بطور مثال كشورهاي كرهشمالي ،ونزوئال ،بوليوي،
اوكراين ،سودان ،سومالي و ايران كشورهايي هستند كه از
سياست جايگزيني واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده
ميكنندكهاينامرمنجربهكاهشرقابتوانحصاريعمل
كردن شركتهاي دولتي ميشود و با نگاهي به آمارهاي
بانك جهاني ،درآمد سرانه اين كشورها زير  ۴۲۰۰دالر،
تورم باالي  ۲۰درصد ،نرخ به��ره بانكي باالي ۱۸درصد
و نرخ بيكاري باالي  ۱۶درصد اس��ت .اين در حالي است
كه كشورهايي همچون ژاپن ،كانادا ،اروپا و كرهجنوبي با
اقتصاد تماما باز بودهاند كه درآمد سرانه در اين كشورها،
باالي  ۳۰هزار دالر ،تورم زير پنج درصد ،نرخ بهره بانكي
متوسط س��ه درصد و نرخ بيكاري متوسط هفت درصد
دارند؛بنابرايندرحالتكليبراياثرگذاريسياستحذف
صفر از پول ملي ،استفاده از سياست هدفگذاري تورم،
آزادياقتصاديوخصوصيسازيميتواندموثرواقعشود.
كدام كشور ركورددار حذف صفر از پول
است؟
برزيل بيش از هر كشور ديگري در جهان اقدام به حذف
صفر از پ��ول ملي خود كرده اس��ت .به گزارش ايس��نا،
درش��رايطي كه حذف صفر از پول مل��ي در ايران به يك
مساله مهم تبديل ش��ده و مناظرات زيادي در خصوص

موافقت و مخالفت با اين اقدام در حال وقوع است ،بررسي
كش��ورهاي موفق و ناموفق در اين زمينه ميتواند تا حد
زيادي راهگشاي اتخاذ تصميم مناسب باشد.برزيل يكي
از كشورهايي اس��ت كه تاكنون بيشترين حذف صفر از
پول ملي خود را داش��تهاند .از س��ال  ۱۹۳۰تاكنون طي
 ۶مرتبه حذف صفر ۱۸ ،صف��ر از پول ملي برزيل حذف
شده است و نام پول ملي اين كشور هشت بار تغيير كرده
است.كريستينا بوريدن و مائوريسيو فونت ،در كتاب خود
به نام « اصالحات برزيل » به برس��ي تجربه اين كشور در
انجام اصالحات اقتصادي به ويژه در دهه  ۱۹۹۰ميالدي
پرداختهان��د .در ده��ه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰برزيل با نرخهاي
تورم بسيار بااليي روبرو بود و ارزش پول ملي آن طي آن
بازه زماني تقريبا هر ماه يك س��وم كمتر ميشد .در سال
 ۱۹۶۷دولتدرنخستيناقدام،سهصفرازپولمليبرزيل
حذف كرد و نام اين پول به «نيو كروزوريو» تغيير يافت.
اقدام دولت براي بسنده كردن به حذف صفر هيچ تاثيري
در واقعيت اقتصاد اين كشور ايجاد نكرد :در سال ۱۹۸۱
كه برزيل بار ديگر س��ه صفر از پول ملي خود حذف كرد،
تورم اين كشور به ۱۵۱درصد رسيده بود اما دومين تالش
براي مهار تورم از طريق حذف صفر نيز به نتيجه نرسيد:
تورم برزيل به  ۱۴۳۱درصد در س��ال  ۱۹۸۱رسيد و در
سال  ۱۹۹۳كه دولت برزيل يك بار ديگر صفرها را حذف
كرد ،تورم با ايستادن در سطح ۳۰۰۰درصد ركورد شكني
كرد.حتي سياست دولت برزيل در فريز قيمتي به مدت
 ۱۶ماه كه از فوريه  ۱۹۸۶آغاز شد نيز نتوانست كمكي به
مهار تورم كند .دولت برزيل از آن زمان به بعد به خود آمد
و به جاي اكتفا به حذف صفر اقدام به اصالحات ساختاري
اساسي در اقتصاد اين كشور كرد :از سال  ۱۹۹۹نظام نرخ
ارزشناوردراينكشورايجادشدودولتبهخصوصيسازي
صنايع بزرگ پرداخت ،چاپ بيرويه پول متوقف ش��د و
محدوديتها بر تراكنشه��اي مالي به صورت هدفمند
درآمد .اين سياستها در همان سال  ۱۹۹۳نتيجه داد و
توليد ناخالص داخلي برزيل در سال ۱۹۹۳پس از مدتها
افزايشي شد.برنامه جديتر دولت برزيل براي اصالحات
اقتصادي از سال  ۱۹۹۴به اجرا درآمد و دولت سعي كرد
تا مصارف و مخارج خود را كنترل كند .نتيجه اصالحات
باورنكردني بود :در سال ۱۹۹۸تورم برزيل از ۳۰۰۰درصد
به تنها ۲درصد رسيد!اكنون هر دالر امريكا معادل۳.۹۷۴
رئال برزيل است و نرخ تورم آن به ۳.۶درصد رسيده است.

بازار سرمايه
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افزايش تعرفه آمريكا براي چيني ها به ضرر بازارهاي مالي تمام شد

سقوط «داوجونز» و «نزدك»

گروه بورس|
از دو روز كاري قبل در بازارهاي جهاني ،تب جنگ
تجاري ميان چين و آمريكا باال گرفته و شاخص ها
رو به پايين حركت مي كنند .اولين نمود اين حركت
را مي توان در خود بورس هاي آمريكا مشاهده كرد
كه در نگاه اول،ريزش شديد شاخص داوجونز كمر
س��هامداران اين بازار را خم كرده اس��ت .ش��اخص
داوجونز كه نماگر شركت هاي صنعتي وال استريت
است ،در روز گذشته  767واحد ريزش معادل 2.9
درصد را تجربه كرد.
ري��زش  2.9درصدي داوجونز در مقايس��ه با بازده
يك ساله  3.5درصدي آن و بازدهي  10ساله 10.2
درصدي آن ،ن نقش يك بحران جدي را براي بازار
مالي آمريكا ايفا مي كند.
در سوي ديگر وال اس��تريت ،شاهد ريزش شاخص
 s&p500بوديم .اين نماگر نيز همانند داوجونز 2.9
درصد افول را تجربه كرد كه البته حاصل  87واحد
ريزش اس��ت .ريزش نزديك به  3درصدي اس اند
پي  500در حالي رخ داده كه بازده  1س��اله آن تنها
 1.8ب��وده و در واقع در عرض  1روز ،بيش از بازده 1
س��اله آن از ميان رفته است و بازده  10ساله آن نيز
 13.5درصد است.
ش��اخص نزدك اما حالي نزارتر از  2نماگر ياد شده
دارد ،زيرا در روز گذشته با ريزش  278واحدي خود
در واق��ع  3.5درصد افول كرده اس��ت .البته نماگر
نزدك در يك س��ال روند نزولي منفي نيم درصدي
داشته اما در ده س��ال گذشت  16.4درصد بازدهي
مثبت داشته و همين موضوع ،ريزش  3.5درصدي
در عرض يك روز را ترسناك تر جلوه مي دهد.
گفتني اس��ت اوراق قرضه  ۲س��اله آمریکا نیز ۸.۲
درصد منفی شد.
هواي بورس اروپا معتدل است
در بازاره��اي اروپايي اما وضعيت به بغرنجي آمريكا
نبود .شاخص يورو استاك  0.7درصد رشد را تجربه
كرد ،در حالي كه اس اند پي يورو ،با  35واحد نزول،
 2.3درصد ريزش داشت.
بخش زيادي از اين ريزش بازارهاي مالي را مي توان
مرهون ريزش قيمت نفت در بازار جهاني عنوان كرد

اما روز گذشته ،بازار نفت نفس كشيد و طالي سياه،
اندكي رش��د قيمت را تجربه ك��رد .البته بايد توجه
داش��ت كه افزایش تنش های تجاری بین آمریکا و
چین و نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی جهان که
می تواند موجب کاهش تقاضا برای نفت ش��ود كه
همين موضوع ،رشد قیمت ها را محدود مي كند.
صعود طال
از سوي ديگر قيمت طال نيز در معامالت روز گذشته
با افزایش بس��یار چش��مگیری همراه شد در حالی
که بازارهای آمریکا با افت ش��اخص های معامالتی
مواجه شدند ،قيمت جهاني طال  ۱.۳درصد افزایش
را به ثبت رس��اند و هر اونس به قيم��ت یک هزار و
 ۴۷۶دالر رسید.
این در حالی اس��ت که ،چین در اعت��راض به اقدام
ترامپ در اعمال تعرفه ۱۰درصدی بر واردات ۳۰۰
میلی��ارد دالری کاالی چینی ،اع�لام کرد که کال
واردات محصوالت کش��اورزی از آمریکا را متوقف
خواهد کرد .از س��وی دیگر ،در بازار نفت ،قیمت هر
بشکه نفت وست تگزاس با رشد  ۰.۴درصدی به ۵۴
دالر و  ۹۲س��نت رس��ید و قیمت نفت برنت دریای
ش��مال نیز با رشد  ۰.۲درصدی هر بشکه  ۵۹دالر و
 ۹۷سنت داد و ستد شد.
اقدامات زد و خوردي چين و آمريكا
در واكنش ب��ه اقدامات چيني ه��ا مبني بر كاهش
ارزش ي��وان ،وزیر خزان��ه داری آمریکا ،اس��تیون
منوچین ،گفت که دولت آمریکا معتقد است چین
ارز ملی خود را دستکاری می کند و به همین سبب
واشنگتن س��عی خواهد کرد تا رقابت غیرمنصفانه
پکن را از طری��ق صندوق بین المللی پول به چالش
بکشاند.
در اين باره نوریهیرو فوجیتو ،استراتژیس��ت ارشد
س��رمایه گذاری در شرکت میتسوبیشی یو اف جی
مورگان استنلی سیکیوریتیز ،به رویترز گفت  :این
گونه برچس��ب زدنها ،آن هم به طور رس��می ،به
آمریکا این امکان را می دهد تا توجیه قانونی نیز برای
اقدامات بیشتر علیه چین داشته باشد.
به گفته وی ،حاال بازارها در این فکر هس��تند که نه

تنها آمریکا ممکن است  ۱۰درصد تعرفه به کاالهای
واردات��ی چین اعمال کند ،بلکه ای��ن تعرفه ممکن
اس��ت تا  ۲۵درصد ه��م افزایش یاب��د .این موضوع
دقیقا به معناي ش��عله ور کردن یک جنگ تجاری
تمام عیار بدون هیچ راه حل س��ریع و در دسترسی
برای آن است.
هفته گذش��ته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ
اعالم ک��رد که به  ۳۰۰میلی��ارد دالر کاالی چینی
که تا به حال تعرف��ه ای تعلق نگرفته بود  ۱۰درصد
تعرفه اعمال خواه��د کرد .وی اضافه کرد که امکان
افزایش این تعرفه تا  ۲۵درصد نیز وجود دارد .برخی
اقتصاددانان می گوین��د در صورتی که تعرفه ها به
 ۲۵درصد برسند اقتصاد جهانی ظرف چند ماه وارد
رکود خواهد شد.

مروري بر آمار معامالت در بازار سهام

بازگشت شاخص بورس تهران به كانال  255هزار واحدي

معامالت ديروز بازار سهام كه در روزهاي اخير با رشد
ساخص بورس تداوم يافته بود ديروز در حالي به اتمام
رس��يد كه اغلب نمادگرهاي بورس تهران همچون
شاخص كل بورس تهران با افت مواجه شدند .در روز
گذشته با دس��ت به دست شدن بيش از  ۳ميليارد و
 ۳۵۰ميليون سهم و اوراق بهادار طي ۳۰۷هزار نوبت
داد و ستد ،ارزش معامالت به بيش از  ۱۳۴۵ميليارد
تومان رسيد .در اين روز شاخص كل بورس تهران با
كاهش  ۱هزار و ۱۸۶واحدي ب��ه كانال  ۲۵۵هزار و
 ۵۱۲واحد بازگشت.
شاخص هم وزن نيز به ميزان  ۲۷۴واحد افزايش به
رقم  ۶۴هزار و  ۸۱۶واحد رسيد .همچنين آيفكس
با افزايش  ۱۱واحدي به عدد س��ه هزار و  ۴۲۱واحد

رسيد .بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در
اين روز ،شاخص قيمت «وزني  -ارزشي» با ()۳۲۰
واحد افت معادل ( )۰.۴۶درصد به  ۶۹هزار  ۵۰واحد،
ش��اخص كل «هم وزن» با  ۲۷۴واحد رشد معادل
 ۰.۴۳درص��د به  ۶۴ه��زار و  ۸۱۶واحد ،ش��اخص
قيمت «هم وزن» با ۱۸۴واحد كاهش ،معادل۰.۴۳
درصد به  ۴۳هزار و  ۴۵۰واحد ،شاخص آزاد شناور با
( )۱۳۳۷واحد كاهش ،معادل ( )۰.۴۶درصد به ۲۸۹
هزار و  ۱۰۶واحد ،ش��اخص بازار اول با ( )۷۸۶واحد
افت مع��ادل ( )۰.۴۲درصد به  ۱۸۶هزار  ۴۲۸واحد
و ش��اخص بازار دوم با ( )۲۷۴۸واحد ريزش معادل
( )۰.۵۳درص��د به  ۵۱۶هزار و  ۳۷۷واحد رس��يد .از
سوييديگرجزييات دادوستدهاياينروز مشخص

ميكند كه روز گذش��ته  ۵نم��اد « فارس با ()۳۰۶
واحد ،فوالد با ( )۲۰۸واحد ،كگل با ( ،)۱۷۵شپنا با
( )۱۷۰واح��د و پارس��ان با ( )۱۳۸واح��د» افت،
بيشترين تاثير منفي را در كاهش شاخص كل بورس
بر جاي گذاشتند .با نگاهي به عملكرد صنايع حاضر
در بورس تهران ميتوان دريافت كه در روز گذشته
اكثر شاخص صنايع تاالر شيشهاي با ريزش مواجه
شدند بطوري كه شاخص صنايع محصوالت كاغذ با
 ۲۳۶۶واحد رشد ،معادل  ۳.۲۳درصد به  ۷۵هزار و
 ۶۴۵واحد ،زغالس��نگ با ( )۲۹۱واحد افت معادل
( )۳.۴۶درص��د به  ۸ه��زار و  ۱۳۶واحد ،محصوالت
چرمي با ( )۴۳۸واحد كاهش معادل ( )۳.۹۲درصد
به  ۱۰هزار  ۷۴۱واحد» رسيد.

در مقابل فش��ارهای آمریکا ،چین نیز روز دوشنبه
اجازه داد تا پول ملی آن کش��ور ب��ا ارزش کمتری
نسبت به قبل در بازارها معامله شود.
آسيايي ها در سقوط
پس از بررس��ي ش��اخص ب��ورس ه��اي آمريكا و
اروپ��ا ،خال��ي از لطف نيس��ت ك��ه نگاه��ي هم به
وضعيت بازارهاي آسيايي داش��ته باشيم .شاخص
ام اس س��ی آی بازار آسیا-پاس��فیک جز ژاپن روز
س��ه ش��نبه  ۰.۷۵درصد پایین آم��د و در ارتفاعی
ایس��تاد ک��ه از ژانویه امس��ال به خود ندی��ده بود.
این ش��اخص ظرف یک هفته گذش��ته  ۳.۷درصد
سقوط کرده است.
ش��اخص ش��انگهای چین ،نیکی ژاپن و ش��اخص

بازارهای اس��ترالیا و کره جنوبی ب��ه ترتیب با ۱.۴
درصد ۰.۷ ،درص��د ۲.۳ ،درصد و  ۰.۹درصد ریزش
رو به رو شدند.
ماس��انوری تاکادا ،استراتژیس��ت ش��رکت نومورا
س��یکیوریتیز ،به رویت��رز گفت که صن��دوق های
س��رمایه گذاری و دیگر فعالین بازار که نس��بت به
آینده بازار سهام امیدوار بودند ،هنوز فرصت نکرده
اند تا از معامالت خود خارج ش��وند .به محض اینکه
این دسته از فعالین ش��روع به فروش کنند احتماال
بازارها دچار ریزشی مجدد خواهد شد.
وی گفت ،نوسان ش��دید اخیر در بازارها به احتمال
زیاد بازیگران ریس��ک گریز را ترغیب خواهد کرد تا
حدود  ۲۰میلیارد دالر دیگر از بازارهای سهام و اوراق
در سرتاسر جهان خارج کنند.

رييس سازمان بورس عنوان كرد

بورس مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نيست

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر
اينكه بازار س��رمايه مش��مول ماليات عايدي بر
س��رمايه نيس��ت ،عنوان كرد :به پيشنهاد نهاد
ناظر بازار س��رمايه و با موافقت وزير محترم امور
اقتصادي و دارايي ،معامالت بازار سهام از دايره
ماليات بر عايدي س��رمايه خارج ش��د .ش��اپور
محمدي ،رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار
ضمن بيان مطلب فوق گفت :در جلس��اتي كه با
موضوع ماليات بر عايدي سرمايه برگزار شد نهاد
ناظر همواره از عملكرد شفاف بنگاههاي حاضر
در بورس حمايت كرده است.
به گزارش سنا ،رييس س��ازمان بورس و اوراق
بهادار عنوان كرد :در اين جلسات تاكيد كرديم

ناشران بورسي ضمن ارايه اطالعات صحيح مالي
بيش��ترين ميزان ماليات را پرداخت ميكنند و
از س��وي ديگر بازار سرمايه مسير هموار هدايت
نقدينگي به بخش مولد اقتصاد است.
محمدي اف��زود :با اين پيشفرضها ،س��ازمان
بورس و اوراق بهادار پيش��نهاد كرد تا معامالت
بازار س��رمايه از دايره ماليات بر عايدي سرمايه
خارج ش��ود و دكتر فرهاد دژپس��ند ،وزير امور
اقتصادي و دارايي نيز با اين پيش��نهاد موافقت
كردند.
در ادامه اين مصاحبه سخنگوي سازمان بورس
ادامه داد :بنابراين بازار س��رمايه كشور مشمول
ماليات بر عايدي سرمايه نيست.

ديدگاه
يك كارشناس بازار سرمايه بيان كرد

بازار ارز ديجيتال بايد به بورس بيايد

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه ،سازمان بورس
و اوراق بهادار ميتواند به عنوان نهاد ناظر به موضوع
انتشار ارز ديجيتال وارد شود و قواعد كار را وضع كند.
بهزاد گلكار ،درباره پذيرش ارزهاي رمزگذاري شده
در بورس به س��نا گفت :ابتدا بايد ديد كه اين ارز پس
از تاييد و پذيرش بانك مركزي ،مورد پذيرش كميته
فقهي بورس قرار ميگيرد يا خير؟ و آيا با توجه به عدم
انتقال كاال و خدمت ميتواند شرايط بيع را احراز كند؟
اين فع��ال بازار س��رمايه ضمن بيان اينك��ه ارزهاي
رمزگذاري ش��ده يا همان كريپتو كارنسيها نمونه
پيشرفتهوبهروز شده فاركسباتكيهبرتكنولوژيهاي
جديد بالك چين هس��تند ،براي آنها مزاياي زيادي
برش��مرد و افزود :ميتوان اولين مزي��ت آنها را عدم
نياز به حمل و نقل و ويژگي دسترس��ي هميشگي به
آنها دانست.
گلكار مزيت ديگر ارزهاي رمزگذاري شده را استفاده از
آنها به عنوان يك ابزار در بازارهاي مختلف عنوان كرد
و گفت :اين ابزار به راحتي داراي يك عرضه و تقاضاي
آني و لحظهاي اس��ت و اين خود يكي از بزرگترين

مزاياس��ت ،چون در يك لحظه ميتواند قيمتهاي
متغيري داشته باشد.
وي درباره ميزان اس��تقبال سرمايهگذاران داخلي از
اين ارزها ادامه داد :اين ارزها در ايران همچون س��اير
كشورها به س��رعت مورد استقبال س��رمايهگذاران
ق��رار گرفت ،بطوري كه در دو س��ال و نيم گذش��ته
سرمايههاي زيادي به سمت خريد و ذخيره ارزهاي
ديجيتالي حركت كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه سرعت
اقدامات صورت گرفته در كش��ور براي ايجاد بس��تر
عرضه اين ارزها كافي نيست ،افزود :ميتوانستيم ارز
ديجيتالي را در كش��ور روي بالك چينهاي زيادي
تعريف كنيم اما بانك مركزي خواستار تدوين آيين
نامه ارز ديجيتال شد.
از س��وي ديگر زماني كه ما ميتوانس��تيم با استفاده
از مزيت ارزاني برق در كش��ور ب��ه عنوان تنها هزينه
استخراج كريپتو كارنس��يها ،فضاي مناسبي براي
عرضه اين ارز ايجاد كنيم ب��ا مخالفت وزارت صمت
مجوزهاي الزم صادر نشد.

اين فعال بازار س��رمايه عنوان كرد :با وجود از دست
رفتن فرصتها در گذشته ،اكنون دوباره اين مساله
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .با توجه به محدوديت
مناب��ع ارزي ك��ه به واس��طه تحريمها ايجاد ش��ده
ميتوانيم از طريق ارزهاي ديجيتال بخشي از پولهاي
ريالي و سرگردانمان را از بازارهاي غيرمتشكل دالر
و ي��ورو جمعآوري و خ��روج ارز از طري��ق بازارهاي
غيرقانوني ارز ديجيتال را متوقف كنيم.
گلكار خاطرنشان ش��د :ما در اين راه با موانع زيادي
روب��رو هس��تيم .اولين موض��وع عدم اتص��ال بازار
ارزهاي ديجيتال به بازارهاي بينالمللي اس��ت كه با
محدوديتهاي تحريمي ايجاد ش��ده و بايد تنها به
فكر بازار داخلي باش��يم .اين ارزها را بايد روي بالك
چينهاي بومي تعريف و رمزگذاري كنيم
وي دغدغ��ه ديگر پيش روي عرض��ه ارز ديجيتال را
مس��اله والتها و كيف پولهاي نگهداري آن عنوان
كرد و افزود :نگهداري از ارزهاي ديجيتال مساله مهمي
اس��ت ،چراكه تمام اينها بايد بر اساس سيستمهاي
ضدويروس و ضده��ك دايما آپديت ش��وند .ما اين

ضدويروسه��ا و ضدهكها را باي��د از كمپانيهاي
خارجي خريداري كنيم كه آن هم به دليل تحريمها
مش��كل اس��ت و بايد ديد چ��ه راهي ب��راي آن پيدا
خواهيم كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بي��ان اينكه عرضه
رسمي ارزهاي ديجيتال بدون بسترسازي زمينه بروز
مشكالت جديد خواهد شد تاكيد كرد :شكلگيري
اين بس��ترها ،فرهنگس��ازي ،تعريف و انتش��ار ارز
ديجيتال و ساير مسائل مربوط به اين حوزه پروسهاي
زمان بر دارد و اجراي عجوالنه آن به مصلحت نيست و
اگر بدون بسترسازي الزم به سمت كريپتو كارنسيها
برويم نتيجهاي جز بروز مشكالت جديد ندارد.
بورس ميتواند قواعد بازي را وضع كند
وي اظهار كرد :ب��ه دليل اجراي معام�لات ارزهاي
رمزگذاري شده در بستر اينترنت و فراگير بودن آن،
معموال به مساله «به رسميت شناخته شدن» توسط
بانكهاي مركزي اهميت چنداني داده نميشود و به
راحتي در اختيار سرمايهگذاران قرار ميگيرد .عرضه

ارز ديجيتال توس��ط بانك مرك��زي خيلي ضروري
نيست.
گلكار خاطرنشان كرد :ارزهاي رمزگذاري ميتوانند
توس��ط بخشهاي مختلف كش��ور توليد و در بستر
بالكچينهاي خود تعريف شوند .مثال سازمان ثبت
احوال ميتواند پس از تاييد اس��ناد امالك در بستر
مكانيزم تاييد و احراز مالكي��ت ملك ،براي مالكيت
هر فرد در بستر بالكچين يك ارز ديجيتال تعريف
كند .هر چند كه اين كار زمان بر است ،اما اين حسن را
دارد كه امكان تقلب را به صفر ميرساند و ديگر كسي
نميتواند منزل فرد ديگ��ري را به نام خود كند .مثال
همين نرمافزار كارگزاريها ميتواند بس��تري براي
بالك چين تعريف ارز ديجيتال باشد.
وي ادامه داد :براي مثال ،بانك مركزي در كش��ور ما
ميتواند ارز رمزگذاري به نام تومان را روي بالك چين
خود تعريف و به رسميت بشناسد.
گلكار افزود :اما در اين راه سازمان بورس و اوراق بهادار
نيز ميتواند به عنوان نهاد ناظر وارد شود و قواعد كار
را وضع كند.

دربازار

اختاللهاي موقت در هسته معامالت بازار سرمايه

مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري اطالعات بورس
تهران گفت :آنچه توسط بعضي از فعاالن بازار سرمايه
به عنوان خرابي هسته معامالت ياد ميشود ،اختالل
موقت سامانه معامالت است كه به ندرت پيش ميآيد.
اين روزها در حالي شاهد رونق بازار سرمايه نسبت به
ديگر بازارها هس��تيم كه قطعيهاي لحظهاي سامانه
معامالت در بورس صبر بسياري از فعاالن بازار را طاق
كرده است.
در اي��ن زمين��ه روحاهلل دهقان گف��ت :در واكنش به
صحبتهاي اخير كارشناس��ان بازار س��رمايه ضمن
تكذيب خرابي هسته معامالت گفت :سامانه معامالت

بازار سرمايه ايران در سالهاي اخير به روز شده است؛
يك شركت فرانسوي اين اقدام را انجام داده و آخرين
نس��خه موجود از نرمافزار را در اختيار كشورمان قرار
داده است.
به گزارش ايرنا ،دهقان افزود :از جمله اقدامات جانبي
كه به منظور بهبود عملكرد در اين حوزه انجام شده،
جداكردنهستهمعامالتيبورسوفرابورسبودهاست؛
با اين تغيير ،اختالل احتمالي در يكي از اين سامانهها
مانع فعاليت در ديگري نباش��د .مديرعامل ش��ركت
مديريت فناروي اطالعات اف��زود :نرمافزار معامالتي
بازار سرمايه به ندرت دچار اختالل ميشود كه بنا به

نظر كارشناسان فني شركت مديريت فناوري بورس
تهران ،اين اختالل ارتب��اط الزامي با حجم معامالت
ندارد؛ به اين صورت كه در بعضي از موارد با وجود حجم
معامالت بس��يار باال هيچ اشكالي در سامانه معامالت
ايجاد نشده است.
وي با اش��اره به روند افزايش تع��داد معامالت در بازار
س��رمايه ،گفت :در تيرماه سال  ،۱۳۹۵متوسط تعداد
معامالت روزانه بورس تهران ۶۱،هزار مورد بوده است؛
در حالي كه در تيرماه س��ال  ،۱۳۹۸اين رقم به ۳۴۳
هزار مورد بالغ شده كه نشان ميدهد تعداد معامالت
 ۵۶۰درصد سه سال قبل شده است .دهقان ادامه داد:

با وجود اين افزايش تعداد معامالت ،شاهد هستيم كه
گزارشه��اي مربوط به اختالل در هس��ته معامالت،
كاهش قابل مالحظهاي داشته است.
مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري اطالعات بورس
تهران با اش��اره به تالش اين س��ازمان براي دستيابي
به هس��ته معام�لات پيش��رفتهتر ،گفت :ش��ركت
فرانسوي پشتيباني از اين س��امانه را پذيرفته بود كه
متاس��فانه خلف وعده كرد و از اين كار سرباز زد .با اين
حال ،به دليل بوميشدن سامانه در سالهاي متمادي،
مهندسان ايراني توانستهاند نگهداشت و خدمات اين
سامانه را در وضعيت مناسبي قرار دهند.

ويافزود:باتوجهبهاينكهطرفهايخارجيمالحظات
سياسي را در حوزه فناوري اطالعات دخالت ميدهند،
هماكنون گروههايي از مهندس��ان ايراني با مديريت
استادان برجسته دانشگاهها در حال كار روي پلتفرم
نرمافزاري مناسب بازار سرمايه هستند.

رويخطشركتها
عرض�ه اوليه«هجرت» در روز ش�نبه :روز
گذشته مراسم معارفه ش��ركت پخش برگزار شد.
بر اين اساس مقرر شده تا به استناد گواهي پذيرش
سهام ش��ركت پخش هجرت در تاريخ  ۱۷دي ماه
سال ۱۳۹۷درتاريخ ۱۹مردادسالجاري ۱۵درصد
از سهام شركت پخش هجرت در بازار دوم فرابورس
عرضه ش��ود .به گزارش «تعادل» ،اين شركت كه
نماد معامالتي آن با عنوان «هجرت» روي تابلوي
معامالت در شده است در نخستين روز از هفته آتي
به جمع نمادهاي مورد معامله در بازار دوم فرابورس
ميپيوندد .ش��ركت ياد ش��ده تمامي فعاليت آن
معطوف به توزيع دارو اس��ت ،در سال  1333با نام
تهران فارمد به ثبت رس��يده است و از سال 1344
رسما فعاليت خود را آغاز كرده است .نام شركت در
سال  68به پخش هجرت تغيير كرده و تاكنون نيز
با اين نام فعاليت ميكند .مطابق با آنچه در اطالعيه
عرضه هجرت آمده اين ش��ركت در نظر دارد تا ۱۵
درصد از  ۴۵۰ميليون س��هم خ��ود را به ميزان ۶۷
ميليون و  ۵۰۰هزار س��هم در روز مقرر شده براي
عرضه از طريق روش بوك بيلدينگ به متقاضيان
واگذار كند .انتظار ميرود كه اين واگذاري در حدود
 125ميليارد تومان سرمايه جذب كند.
در اين عرضه حداكثر ۲۲۵سهم به هر كد حقيقي يا
حقوقيتعلقخواهدگرفتومعاملهگرانميتوانند
سفارش  ۱۸۵۰توماني را كه سقف دامنه قيمت در
ثبتسفارشاستدرسامانهمعامالتمنظوركنند.
در عرضه ياد شده ش��ركت كارگزاري صبا تأمين
مدير عرض��ه خواهد بود .همچنين ش��ركتهاي
سرمايهگذاري هامون شمال و كارگزاري ياد شده
مجموع��ا خريد  ۵۰درصد از س��هام قابل عرضه را
تعهد كردهاند .آنطور كه در بررسي عملكرد شركت
مطرح شد« ،هجرت» حاش��يه سودي تقريبا سه
درص��دي دارد و موضوع عملي��ات آن حمل و نقل
دارو و تجهيزات پزشكي اس��ت .بر اساس آنچه در
اين نشست مطرح ش��د ارزش شركت در حدود 2
هزار و 200تومان ارزيابي شده كه سهامداران عمده
«هجرت»تصميمگرفتندتابهدليلمشمولعرضه
اوليه بودن اين نماد آن با قيمت اعالم ش��ده يعني
 1850تومان به ازاي هر سهم به فروش برسانند.
«فوالي» صورتهاي مالي تلفيقي ۱۲ماهه
منتشر كرد :به گزارش سنا ،شركت صنايع فوالد
آلياژييزدصورتهايماليتلفيقي ۱۲ماههمنتهي
به  ۲۹اس��فند  ۱۳۹۷را منتشر كرد .اين شركت با
سرمايه  ۱۳۴ميليارد ريالي سود تلفيقي هرسهم را
 ۴۳۱ريال اعالم كرده و سود هرسهم شركت اصلي
را  ۴۴۳ريال اعالم كرده اس��ت .در گزارش تلفيقي
اينشركتسودعملياتي ۸۷ميلياردو ۳۴۹ميليون
ريال،سودخالصرا ۵۷ميلياردو ۸۱۳ميليونريالو
زيان انباشت ه قابل انتساب به صاحبان سهام شركت
اصلي را  ۹ميليارد و  ۵۹۱ميليون ريال اعالم كرده
اس��ت .اهداف و برنامههاي راهبردي «فوالي» در
خصوص توليد و فروش محصوالت شامل تثبيت
سهم بازار فعلي و افزايش روند فروش فوالد آلياژي با
توجه به نياز بازار و تنوع توليد و تالش جهت افزايش
سهم بازار؛ توسعه بازار فروش محصوالت و خدمات؛
اس��تفاده از ظرفيت و فرصتهاي جديد اقتصادي
در بازارهاي فوالد؛ افزايش سطح كيفي محصوالت
توليدي؛ مش��تريمداري و توجه ب��ه ذينفعان و
مديريت بر كاهش هزينهه��ا و افزايش بهره وري
ميشود .از سوي ديگر برآورد اين شركت از تغييرات
نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه به اين
شرح اعالم شده اس��ت كه نرخ فروش محصوالت
بر اس��اس نرخ مواد اوليه ،حقوق دس��تمزد و ساير
مولفهها تعيين خواهد ش��د كه باتوجه به افزايش
سطح عمومي قيمتها افزايش مييابد .اين شركت
اعالم كرده است كه در سال مالي  ۱۳۹۷باتوجه به
افزايش قيمت مواد اوليه و همچنين تامين سرمايه
در گ��ردش ،تس��هيالت دريافتي اين ش��ركت در
اين دوره نس��بت به دوره مالي مشابه سال گذشته
با افزايش ۳۳ح��دود درصدي همراه بوده اس��ت.
همچنين «فوالي» قصد دارد در سال مالي۱۳۹۸
اقدام به افزايش سرمايه از مبلغ۱۳۴ميليارد ريال به
۲۰۰ميليارد ريال كند.
س�ود ۶۲ريالي ب�راي هرس�هم «دبالك»
در فعالي�ت ۳ماهه:به گزارش س��نا ،ش��ركت
توليد مواد اوليه دارويي الب��رز بالك در اطالعات و
صورتهاي مالي مي��ان دورهاي ۳ماهه منتهي به
۳۱خرداد ،۱۳۹۸سود هرس��هم را ۶۲ريال اعالم
كرد .اين شركت سود عملياتي خود را در دوره مورد
گزارش به مبلغ ۳۹ميلي��ارد و ۹۵۹ميليون ريال،
سود خالص را۲۲ميليارد و۷۶۷ميليون ريال و زيان
انباشته پايان دوره را۹۶ميليارد و۱۹۳ميليون ريال
اعالم كرد« .دبالك» در تصريح اهداف و برنامههاي
راهبرديخوددرخصوصتوليدوفروشمحصوالت
اعالم كرده است كه توليد محصوالت جديد ،توليد
محصوالت با حاشيه س��ود باالتر ،كاهش توليد و
فروش محصوالت زيان ده ،بررسي و تحقيق روي
محصوالت زيانده جه��ت افزايش راندمان توليد را
در دستور كار دارد .اين ش��ركت در برآوردي كه از
تغييرات نرخ فروش محص��والت و نرخ خريد مواد
اوليه داش��ته اعالم كرده اس��ت كه در پي افزايش
ن��رخ ارز مبادلهاي از ۴۲هزار ريال به قيمت باالتر
نرخ فروش تغيير خواهد كرد .همچنين خريد مواد
اوليهاي خارجي با نرخ ارز مبادلهاي ۴۲هزار ريال
ص��ورت ميگيرد و نرخ مواد اولي��ه داخلي با توجه
به تغييرات نرخ ارز آزاد در حال نوس��ان بوده است.
«دبالك» با توجه به اطالعات بهاي تمام شده منوط
به ترتيب توليد و فروش و نرخ ارز و نرخ خريد مواد
اوليه اس��ت .در صورت عدم تغيير ن��رخ ارز و موارد
مذكور انحراف با اهميتي وجود نخواهد داش��ت و
تركيب فروش نيز عمدتا به تقاضاي مشتريان دارد.
در ساير برنامههاي با اهميت اين شركت براي دوره
۹ماهه منتهي به ۲۹اسفند ،۱۳۹۸راهاندازي پلنت
توليد Bوافزودنمحصولجديدبهسبدمحصوالت
اعالم شده است.

اخبار
اختالف معنادار نرخ مصوب
مرغ با هزينههاي توليد

عظيم حجت عضو هياتمدي��ره اتحاديه مرغداران
گوشتيبااشارهبهاينكهنرخمصوبمرغباهزينههاي
توليد اختالف معناداري دارد ،اظهار كرد :با توجه به
خريد نقدي يا پيش خريد نهادههاي توليد و تاخير
 ۲تا ۳ماهه كش��تارگاهها در بازپرداخت هزينه مرغ،
مرغداران با هزينههاي پنهاني روبرو هس��تند كه در
قيمت تمام ش��ده توليد لحاظ نميشود .وي اجراي
نرخمصوب ۱۲هزارو ۹۰۰تومانيبرايفروشهركيلو
مرغگرمدربازاررامنوطبهپرداختنقديكشتارگاهها
دانستوافزود:باوجودآنكهتاخير ۲ماههدرپرداخت
قيمت م��رغ ۶ ،درصد هزينههاي تولي��د را افزايش
ميدهد ،بنابراين از س��تاد تنظيم بازار انتظار داريم
نرخي را اعالم كند كه براي مرغدار توجيه اقتصادي
داشتهباشد.حجتادامهداد:اگرچهستادتنظيمبازار
نرخ مصوب هر كيلو مرغ از ابتداي امسال را  ۱۲هزار
و  ۹۰۰تومان اعالم كرد ،اما در ماههاي ارديبهشت و
خرداد،مرغدارانبهطورمتوسطكمترازايننرخمرغ
توليديخودرادربازارعرضهميكردندكهاينامربدان
معناست كه خانوارها در برخي ماههاي سال كمتر از
نرخمصوبوبرخيماههابيشازنرخمصوب،مرغمورد
نيازخودراخريداريميكنند.
عضو هياتمديره اتحاديه مرغداران گوشتي با تاكيد
براينمسالهكهبازارمرغهمانندسايركاالهابايدتابع
سيستمعرضهوتقاضاباشد،گفت:ازمسووالنستاد
تنظيمبازاربهعنوانمرجعقيمتگذاريانتظارميرود
در مواقعي كه نرخ مرغ كمتر از قيمت مصوب است،
باپرداختيارانه،زيانتوليدكنندگانراجبرانكنند
تاآنهابتواننددرزمانيكهازديادتقاضامنجربهكمبود
عرضهميشود،همچنانبانرخمصوباقدامبهعرضه
مرغ در ب��ازار كنند .وي ادامه داد :اگر مس��ووالن امر
سيستم بازار تابع عرضه و تقاضا را قبول ندارند ،جاي
اين سوال مطرح اس��ت كه چرا ستاد تنظيم بازار در
مواقعي كه قيمت مرغ با روند صعودي در بازار روبرو
ميشودبهدنبالاجرايقيمتهايابالغيهستند،اما
درزمانكاهشقيمتبهدادتوليدكنندهنميرسند؟
حجتدرپايانبااشارهبهاينكهروندافزايشقيمتتا
پايان مرداد در بازار ادامه دارد ،تصريح كرد :با توجه به
تنشهايگرماييوكاهشوزنالشه،افزايشتلفات
ناشيازشيوعبيمارينيوكاسلوكمبودواكسنهاي
با كيفيت و كشش بازار پيش بيني ميشود كه روند
كنونيقيمتبانوسان ۵درصديدربازاراستمراريابد.

ورود شركتهاي تعاوني به
بورس در راستاي رونق توليد

بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون درباره نقش اتاق
تعاون در رونق توليد اظهار ك��رد :حمايت از بخش
مسكن و اقتصاد ،يكي از اولويتهاي مهم اتاق تعاون
در رسيدن به رونق توليد است .رييس اتاق تعاون در
ادامهحمايتازتوليدكنندگانوشركتهايتعاوني
دانش بنيان را از ديگر اهداف اين س��ازمان دانست و
افزود :ما تمام تالش خود را براي رس��يدن به اهداف
اين س��ازمان ،كه با حماي��ت و بودجه دولت محقق
ميشوداجراييميكنيم.عبداللهيوروداتاقتعاون
به بورس را از ديگر برنامههاي اين س��ازمان تا پايان
سالدانستو تصريحكرد :شركتهايدولتيكهدر
بورس حضور دارند سهام آنها واگذار ميشود و كسي
مانع خريد سهام آنها نيست ،اما سهام آنها به صورت
مديريتينيستبلكهحداكثريكصندليمديريتي
در هياتمديره اين شركتها از طريق بورس واگذار
ميش��ود .عبداللهي در ادامه درباره الزامات تحقق
شعار سال رونق توليدگفت :با توجهبهبيثباتيهاي
ناش��ي از تحريمهاي ظالمانه از هرگونه اظهارنظر
تنشزا جلوگيري شود و حد االمكان جهتگيري و
سياستگذاريهاي دولت و مجلس مشخص شود،
حضوراتاقهادرجلساتتصميمگيريبسيارمهمو
تعيينكنندهاست،اينموضوعبرايفعاالناقتصادي
جهتتعيينافقزمانيتصميمگيريبسيارمهماست.
رييساتاقتعاونسياستگذاريتوسعهبازارباتوجه
بهكاهشفرصتهايصادراتيوكاهشقدرتخريد
داخلي همچنين اس��تفاده از ابزار تحريك تقاضاي
داخلي (همانند كارتهاي خريد) را الزامي و از ديگر
برنامههايرسيدنبهرونقتوليدمطرحكرد.

هيچ اغذيهفروشي در تهران
مجوز فعاليت شبانه ندارد

رييس اتحاديه اغذيهفروشان و مواد غذايي تهران با
بياناينكههيچاغذيهفروشيدرتهرانمجوزفعاليت
شبانه ندارد گفت :ما معتقديم اگر قرار است خدمات
۲۴ساعتهارايهشود،بايداعضاياتحاديه،مجوزفعاليت
شبانه داشته باش��ند نه دكهها و كانكسهاي گوشه
خيابان!اسداهللاحمديشهريوربااشارهبهممنوعيت
فعاليت شبانه همه اغذيهفروشيها در تهران اظهار
كرد:درحالحاضرباتوجهبهقوانينفعلي،هيچيكاز
همكارانمادرايناتحاديهمجوزفعاليتشبانهروزي
ندارند و هيچ اغذيهفروش��ي شبانه در تهران مجاز به
فعاليت نيست .رييس اتحاديه اغذيهفروشان و مواد
غذايي در واكنش به فعاليت ش��بانه برخي دكهها و
كانكسهاياغذيهفروشدربرخيخيابانهايتهران
گفت:مامعتقديمكهاگرقراراستخدمات 24ساعته
در اين بخش ارايه شود ،بايد اعضاي اتحاديه كه قطعاً
همازنظربهداشتيوهمازنظرقانوني،صالحيتالزم
را احراز كردهاند ،مجوز فعاليت شبانه را داشته باشند
نه دكهها و كانكسهايي كه در گوشه خيابان بدون
هيچ نظارت بهداش��تي و قانوني ،فعاليت ميكنند.
وي با بيان اينكه اتحاديه اغذيهفروشان و مواد غذايي
تهران همواره خ��ود را تابع قوانين و مقررات ميداند
گفت:ازنظرمااگرزيرساختهايقانونيبرايفعاليت
ش��بانهروزي اغذيهفروش��ان در تهران فراهم شود،
ميتوانيماشتغالزاييخوبيداشتهباشيموازهمين
رومادرخواستخودرابرايفعاليتشبانه،بهمراجع
ذيص�لاح ارايه دادهايم تا ب��ا در نظر گرفتن جوانب
قانوني ،واحدهاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه
بتوانندعالوهبرفعاليتدرساعاتمعمول،درساعاتي
ازشبهمفعاليتخودراادامهدهند.
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تشكلها

در هشتاد وهفتمين نشست شوراي گفتوگو مطرح شد

تقويت بازارسرمايه با تسهيلشرايط ورود بنگاههايكوچك به بورس
هشتاد و هفتمين نشست ش��وراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي با دو دس��توركار مبني بر بررس��ي
پيشنهاد تسهيل روند ورود ش��ركتها به بورس اوراق
بهادار با تسريع وصول ماليات از طريق الحاق يك ماده
به قانون مالياتهاي مس��تقيم و بررسي وضعيت ورود
بنگاههاي كوچك و متوسط به بازار سرمايه برگزار شد.
در اين نشس��ت ،افزاي��ش ميزان ش��فافيت امور مالي
ش��ركتها و پرداخت دقيق ماليات از سوي آنها مورد
تأكيد قرار گرفت و تصريح ش��د كه در صورت تسهيل
روند ورود انواع شركتها به بازار سرمايه عالوه بر افزايش
شفافيتهاي مالي ،ميتوان درآمدهاي مالياتي دولت را
افزايش داد .در نتيجه تسهيل اين روند ميتواند هم به
نفع بخش خصوصي باشد و هم به نفع دولت.

پيشنهاد مختومه شدن پروندههاي مالياتي
شركتهاي متقاضي ورود به بورس
با تأكيد سعيد جمشيدي فرد ،مشاور دبيرخانه شوراي
گفتوگودرموردتوجهشركتهابهبازارسرمايهبهعنوان
يكي از راهكارهاي تأمين منابع مالي و از طرفي تالش
دولت به افزايش درآمدهاي مالياتي ،الزم اس��ت آنچه
براي ورود اين شركتها به بازار سرمايه كمك ميكند،
انجام شود .بر اساس اظهارات وي سال  1397مجموعه
شركتهاي بورس��ي در حدود  10هزار ميليارد تومان
ماليات پرداخت كردند كه نشان ميدهد اين شركتها
به دليل ش��فافيت موجود ،وضعي��ت مطلوبتري در
پرداخت انواع مالياتها دارند .جمشيديفرد پيشنهاد
داد :به محض پذيرش و درج نام شركت در بورس ،كليه
پروندههاي مالياتي عملكرد ،تكليف��ي و ارزشافزوده،
حلوفصل و مختومه ش��ود ت��ا مخاط��رات تأخير در
رسيدگي تا قطعيت ماليات به ساير سهامداران بالقوه و
بازار آسيب نرساند .شاپور محمدي ،معاون وزير اقتصاد
و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در واكنش به اين
پيشنهاد ،ضمن اس��تقبال از آن و تأييد مشكالتي كه
پيش روي اين ش��ركتها وجود دارد ،تأكيد كرد :براي
اصالح اين روند به قانون ني��از داريم .در حال حاضر بر
اساسقانون،وضعيتسالهايقبلمالياتشركتهاي
متقاضي ورود به بورس بررس��ي ميش��ود و در صورت
ديركرد ،بايد جريمه الزم پرداخت شود .وي ادامه داد:
از طرفي ش��ركتهايي وجود دارند كه رشد كردهاند و
تمايل دارند به بازار سرمايه وارد شوند ولي از اين نگرانند
كه در صورت اعالم تقاضاي خود ،مالياتهاي قبلي آنها
و جريمههاي ديركرد به سهامداران امروز اين شركت
تحميل شود و اين ريسك بزرگي براي شركت است.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد :اين پيشنهاد كه از سوي
دبيرخانه ش��وراي گفتوگو مطرح ش��ده تا از اين پس
وضعيت مالياتدهي ش��ركتهاي متقاضي به محض
پذيرش و درج نام شركت در بورس ،مختومه شود ،نياز
بهبررسيوايجادمكانيزمهايخاصيداردچراكهممكن
است شركتها بعد از مختومه شدن پروندههاي مالياتي
آنها ،ديگر وارد بورس نشوند .به باور اين مقام مسوول ،از
آنجا كه امروز بازار سرمايه 35تا 36درصد توليد ناخالص

داخلي را دربرمي گيرد ،بنابراين بايد تقويت آن را بطور
جدي دنبال كنيم .الياس حضرتي ،رييس كميسيون
اقتصاد مجلس نيز خاطرنشان كرد كه مجلس آمادگي
دارد در صورت لزوم اصالحاتي را در قانون اعمال كند.
فرهاد دژپسند ،رييس شوراي گفتوگو و وزير اقتصاد و
دارايي نيز اين ايده را مناسب ارزيابي و تأكيد كرد :براي
اجراياينايدهبايدپردازشدقيقيداشتهباشيم.درحال
حاضرقانونمالياتهايمستقيمدردستبازنگرياست
و ميتوانيم در اين راستا ،موضوع موردنظر را هم بررسي
كنيم .وي تصريح كرد :بخش خصوصي اگر ديدگاههاي
ديگري هم در مورد مالياتهاي مستقيم دارد ميتواند
آنها را جمعبندي كند و در اختيار دولت قرار دهد .به باور
وزيراقتصادهرچهبهبورسعمقببخشيم،اقتصادكشور،
شرايطبهتريپيداميكند،هرچنداينعمقبخشيبايد
متناسب با ظرفيتهاي موجود در اين بازار باشد.
بخش خصوصي زمان كافي براي ارايه نظر
تخصصيندارد
در بخش ديگري از اين نشس��ت ،غالمحسين شافعي،
رييس اتاق ايران و دبير ش��وراي گفتوگو ،مهمترين
مش��كل بخش خصوصي را منوط به بيتوجهي دولت
به نظرات بخش خصوصي دانست و تأكيد كرد :زماني
كه دول��ت موضوعي را ب��راي اعالم نظر ب��ه اتاق ايران
ميفرس��تد ،تنها  24س��اعت زمان ب��راي اعالم نظر
كارشناس��ي بخش خصوصي در نظر ميگيرند كه اين
زمان كافي نيست .براي ارايه نظرات تخصصي بايد يك

بازار مكارهاي بهنام پايانههاي مرزي

بهگفتهبسياريازكاميونداراناينروزهاپايانههايمرزي
تبديل به يك بازار مكاره براي بس��ياري از رانندگان شده
بطوريكهبسياريازهنگهايابازرساناينحوزهبادريافت
هزينههاياضافيوگزافباعثايجادمشكالتبسيارزيادي
برايكاميوندارانشدهاند.بازكردنپلمپباركاميونداران
و دريافت هزينههاي گزاف براي اسكن كردن بارها بخش
كوچكيازمشكالتاينرانندگانبهشمارميرود.
به گفته بس��ياري از رانندگان ترانزي��ت حال حمل ونقل
بينالمللي در ايران خوب نيست و در مقايسه با سالهاي
گذشته مش��كالت اين صنف نه تنها برطرف نشده بلكه
چندين برابر نيز شده اس��ت و در اين بين دولت هم هيچ
همكاريباآنهاانجامنميكند.دراينرابطهجوادسمساريلر
ريي��س هياتمديره انجم��ن ش��ركتهاي حمل ونقل
بينالملليايرانبابياناينكهمتأسفانهدربخشحملونقل
بينالمللي،تعدادسازمانهايتصميمگيربسيارزياداست،
گفت :حدود ۲۵سازمان ،وزارتخانه و ستاد در حوزه حمل
ونقلبينالملليمصوبهوقانونوضعميكنند.
تدركشور
سمساريلربااشارهبهظرفيتهايبااليترانزي 
و موقعيت مناس��ب جغرافيايي ايران ،گفت :متأسفانه از
ظرفيتهايترانزيتيكشورخوباستفادهنكردايمضمن

آنكه ظرفيت كشورهاي محصور در خشكي (لندالك) را
هم از دس��ت دادهايم بطوريكه تركيه گوي سبقت را از ما
ربودهاست.رييسهياتمديرهانجمنصنفيشركتهاي
حمل و نقل بينالملل��ي ايران با تأكيد بر اينكه ش��رايط
حمل و نقل بينالمللي ب��راي واردات كاال و ترانزيت دچار
مشكل است ،افزود :با توجه به تحريمهاي موجود ،ارتباط
بانكي با كشورهاي ديگر بسيار سخت است و ما پولهاي
خودراازطريقصرافيهادريافتميكنيم.
كنوانسيون TIRدرايراناجرانميشود
سمس��اريلر بيان كرد :قانون امور گمركي و آييننامه آن
در سال ۹۲تصويب و ابالغ شد ،اما اين قانون در كشور اجرا
نميشود و در واقع نوعي تحريم داخلي هستيم؛ چرا يك
وسيلهحملبهقيمت ۶۰۰ميليونتومانبهلبمرزبرسدو
بعدپانزدهروزبرايثبتسفارشدرگمركبماند؟مابهيك
حاملباراروپايينميتوانيمبگوييمبرايحملكاالبهمقصد
ايرانثبتسفارشداشتهباشيد.رييسهياتمديرهانجمن
صنفي شركتهايحملونقلبينالمللي ايران افزود۳۵:
سالپيشايرانجزوكنوانسيونگمركيTIRشدكهفلسفه
آن تس��هيالت امور مرزي است .وي ادامه داد :كنوانسيون

هجوم دالالن به بازار چاي

دالالن اينبار بازار چاي را هدف قرار دادهاند و تالش ميكنند تا با استفاده
از فرصت ناشي از حذف ارز  4200توماني در اين بخش بازار را به نفع خود
دچارالتهابكنند.همينامرنيزباعثشدهتاقيمتچايخارجيباشدت
معناداري در روزهاي اخير افزايش يابد .بررسيهاي ميداني نشان ميدهد
در حال حاضر قيمت چاي باروتي سيالن كه دو هفته پيش 45هزار تومان
بودبه 90هزارتومانرسيدهاست.چايقلمهنديبه 75هزارتومانوچاي
شكسته سرگل سيالن 95هزار تومان به فروش ميرسد .چاي سبز نيز از
قيمتهاي 90هزار تومان به باالتر در بازار به فروش ميرسد .فروشندگان
نيزاعالمكردندكهقيمتچايالاقل 40تا 50هزارتوماندرهركيلوافزايش
يافته است .در چنين شرايطي برخي تالش ميكنند اين واقعيت را پنهان
كردهوافزايشقيمتچايراگردنحذفارزدولتيبيندازندووانمودكنند
مقصر افزايش قيمت دولت است و همين امر باعث تطهير چهره دالالن و
محتكران بازار ميشود .در اين ارتباط رييس سازمان چاي كشور با اشاره
به قيمت 3دالري چاي وارداتي اعالمكرد اگر اين قيمت رابا احتساب ساير
هزينهه��ا دو برابر كرده و در قيمت ارز نيمايي ضرب كنيد حداكثر قيمت
هر كيلو چاي بايد 60هزار تومان بش��ود نه 90يا 120هزار تومان بنابراين
ميبينيد كه مش��كل از طرف ارز نيس��ت و اين دالالن هستند كه تالش
ميكنندازاينشرايطبهنفعخوداستفادهكنند.بهگفتهويحسابوكتابي
كهذكرشدهباحداكثرهزينههاورندكردنارقاممحاسبهشدهاستوارقام
واقعيكمترازاينهاست.لذاوزارتصنعت،ستادتنظيمبازار،تعزيراتوساير

ماه زمان قائل ش��د در غير اين صورت نظر ارايه شده به
اندازه كافي كارشناسي شده نيست.
وي ادامه داد :دولت در نشس��تهاي تصميمگيري به
جاي اينكه از طريق اتاق ايران ،نماينده بخش خصوصي
رادعوتكند،خودشنمايندهراتعيينكردهوتنهاازآنها
نظرخواهي ميكند كه روند نادرستي است.
برگ�زاري اولين نشس�ت بخ�ش خصوصي
در شوراي امنيت ملي بعد از 40سال
مرتضيسلطاني،عضوشورايگفتوگوازبرگزارياولين
نشس��ت بخش خصوصي در شوراي امنيت ملي بعد از
 40سال خبر داد .علي شمخاني ،رياست اين جلسه را به
عهده داشته و دادستان كل كشور ،وزير صنعت ،معدن و
تجارت ،رييس سازمان حفاظت اطالعات سپاه ،رييس
سازمان صداوسيما و رييس اتاق ايران و جمعي ديگر از
نمايندگان بخش خصوصي حضور داشتند.
اين فعال اقتص��ادي با بيان اين مطلب كه برگزاري اين
نشست نتايج قابل توجهي به دنبال داشت ،تشريح كرد:
محور اين نشس��ت به وضعيت SMEها معطوف شد؛
اينكه اگر مگاپروژهها تعريف نشود و بنگاههاي كوچك
و متوس��ط را زير پروبال خود نگيرند ،همچنان شرايط
اقتصادي كشور به همين منوال ادامه پيدا ميكند.
بر اساس اظهارات سلطاني آنچه قطار اقتصادي كشور
را جلو ميبرد و موجب ميش��ود كه واحدهاي كوچك
و متوس��ط در كنار هم قرار گرفت��ه و جلو بروند ،همان
مگاپروژههاهستندكهبرايتعريفواجرايآنهادركشور

 ۱۹۵۲اولين كنوانسيون درباره امور گمركي حمل و نقل
بينالمللي بود كه مش��كالتي داشت و نهايتاً كنوانسيون
 TIR۱۹۷۵در دنيا رايج شد ،بنابراين دفترچهاي كه ۲۰۰
هزار دالر گارانتي بينالمللي داش��ت به دس��ت هر راننده
يدادندومشخصاتكااليداخلكانتينرپلمپشدهراهم
م
يدانستند.رييسهياتمديرهانجمنصنفيشركتهاي
م
حمل و نقل بينالمللي ايران افزود :اما همين كنوانسيون
 TIRكه مصوب مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان
است ،فقط تا مرز ايران اجرا ميشود .سمساريلر گفت:
همچنين امروز توقفهاي پشت مرز و هزينهها براي
كاميونداران و ش��ركتها زياد شده اس��ت ،لب مرز
آزمايشگاههايي گذاشتهاند كه بايد سياالت آزمايش
ش��وند .وي بيان كرد :راننده زماني ك��ه كااليي را براي
حمل دريافت ميكند ،نميتواند آن را از نظر وجود مواد
مخدر كنترل كند ،چرا بايد در يكي از حلبيهاي سس
گوجهفرنگي كه برند يك كارخانه معتبر هم باشد۲۵۰ ،
كيلوگرم هروئين باش��د كه راننده از همه جا بيخبر به
خاطراينميزانهروئيندركشورهايديگرزندانيباشد؟
رييسهياتمديرهانجمنصنفيشركتهايحملونقل
بينالمللي اي��ران بيان كرد :تعداد زي��ادي راننده به جرم

دستگاههاي بخش بازرگاني بايد بررسي كنند كه چه كساني با چه اهداف
و سودجوييهايي قيمت چاي وارداتي را غيرواقعي باال برده و گناه آن را به
گردن حذف ارز  ۴۲۰۰توماني آن و چايكاران مياندازند .اين در شرايطي
استكهبهگفتهمسووالندولتيهدفاصليدولتازنيماييكردنارزچاي
تنهاحمايتازتوليدداخلبودهوبهعنوانشاهدپيشبينيافزايشقيمت
خريدتضمينيچايتوسطدولتنشانميدهددولتقصدداردصنعتچاي
كشورراازشرايطكنونينجاتدهداماايندالالنهستندكهمثلهميشه
تالش ميكنند مشكالت جديدي را بيافرينند .حبيب جهانساز با اشاره به
مشكالتصنعتچايكشورمعتقداستباحمايتهاييكهصورتگرفته
 55هزارچايكاركهدر 700روستافعالندو 200هزارنفراشتغالدراينحوزه
ايجادكردهاندتحتحمايتدولتقرارخواهندگرفت.البتهاينمسوولحوزه
چايمعتقداستدولتبايددربحثقيمتوتنظيمبازارورودكندواگرچه
چاي مش��مول قيمتگذاري دولتي نيست اما رهاسازي آن نيز در چنين
شرايطي به صالح نيست .فروشندگان چاي نيز به اگزيم نيوز اعالم كردند
بسياريازفروشندگانبيتوجهبهقيمتهاتالشميكنندهرقيمتياعالم
كنندوبازارميروددچاريكهرجومرجشود.دراينشرايطبهنظرميرسد
دولت باي��د ورود كرده و براي دورهاي كه همان دوره گذار بازار محس��وب
ميشود تنظيم و كنترل بازار را به دست بگيرد و از احتمال احتكار كاال در
انبارها و تحركات تخريبي دالالن بهشدت جلوگيري كند تا بازار به تعادل
منطقيخودبرسد؛تعادليبينقيمتهايوارداتيوقيمتهايداخلي.

باانواعمحدوديتهامواجههستيم.ويتأكيدكرد:امروز
يك فعال اقتصادي اگر بخواهد چنين پروژههاي بزرگي
را در كش��ور اجرا كند بايد نيمي از ت��وان مالي و زماني
خود را صرف مقابله با ان��واع هجمههايي كه عليه او در
جامعه شكل ميگيرد ،كند .در صورتي كه اگر نهادهاي
حكومتي و دولتي از ما حمايت كنند ،همه توان خود را
صرف پيشرفت اين پروژهها كرده و در زمان كمتري به
نتيجه دلخواه ميرس��يم .اين عضو شوراي گفتوگو از
جمعبندي اين نشس��ت سخن گفت و افزود :مقرر شد
پيشنهاد بخشخصوصي درباره اهميت اين حمايتها
در اختيار مقام معظم رهبري قرار گيرد و با نظر ايشان
در مورد آن حكم حكومتي صادر شود.
تش�كيل كارگروه براي رس�يدگي به روند
ورودSMEها به بازار سرمايه
در ادام��ه ،ش��رايط ورود SMEها به بازار س��رمايه و
مش��كالت و موانع موجود در مس��ير تغيير وضعيت
حقوقي ش��ركتها از مس��ووليت محدود به سهامي،
به ويژه در مورد ش��ركتهاي مستقر در شهركهاي
صنعتي و واحدهاي فناوري مستقر در پاركهاي علم
و فناوري و نياز به انتقال زمين و بناهاي س��اخته شده
به نام شركاي شركت س��هامي ،بررسي شد .بر اساس
اظهارات حسين س�لاحورزي ،نايبرييس اتاق ايران
و قائممقام دبير ش��وراي گفتوگو ،برخي شركتهاي
مستقر در ش��هركهاي صنعتي كه قصد ورود به بازار
سرمايه را دارند ،اگرچه حائز عمده شرايط هستند اما

حمل مواد مخدر كه خودش��ان بياط�لاع بودهاند ،امروز
در كشورهاي مختلف زنداني هس��تند ،متأسفانه تعداد
اين رانندهها هم از طرف اين كش��ورها رسانهاي نميشود
تا مش��كالت بعدي با مقامات كش��ور ما نداش��ته باشند.
سمساريلرافزود:حتيناجاووزارتخارجههمآماردقيقي
ازرانندههايزندانيمابهعلتحملموادمخدرندارند.
ريي��س هياتمديره انجم��ن صنفي ش��ركتهاي
حم��ل و نق��ل بينالمللي اي��ران گفت :ما ام��روز در
كش��ورهايي نظير تركيه ،ايتاليا و آلمان راننده ايراني
زنداني ب��ه دليل حمل مواد مخدر داريم .وي با اش��اره
به مش��كالت مرزي رانندههاي ترانزيت ،گف��ت :از ديگر
مشكالت كاميونداران اين اس��ت كه بايد هر بار لب مرز
 ۱۱۰هزار تومان فقط بابت اس��كن پرداخت كنند ،ضمن
آنكه  ۹۹درصد كاميونهاي وارده به كشور در مرزهاي ما
بازميشودوبرخوردبابارفيزيكياست.رييسهياتمديره
انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل بينالمللي ايران
افزود:بسياريازصاحبانكاالكهبهعنوانمثالقابعكس
يامبلمانصادرميكنند.درنوارباالياينكاالهاموادمخدر
پنهان كردهاند و همين امر موجب ميشود راننده خطوط
ترانزيت ما در كشورهاي مختلف دستگير و به جرم حمل

به دليل محدوديت قانون تجارت در تغيير شخصيت
حقوقي از مسووليت محدود به سهامي (خاص و عام)،
ناچاربهتأسيسشركتسهاميخاصجديدشدهاندكه
در مرحله انتقال اموال و داراييهاي شركت مسووليت
محدود به صاحبان س��هام شركت س��هامي جديد به
عنوان آورده نقدي و غيرنقدي سهامداران ،دچار مشكل
شدهاند .وي ادامه داد :اين مشكل به واسطه محدوديت
اعمال شده در تبصره 2ماده 1بخشنامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،است كه بنابر آن صدور جواز تأسيس
به نام چند ش��خص حقيقي يا چند ش��خص حقوقي
مجاز نيس��ت .در اين رابطه پيشنهاد دبيرخانه شوراي
گفتوگو ،اصالح اين بخشنامه است .نايبرييس اتاق
ايران اف��زود :در مورد ش��ركتهاي دانشبنيان كه از
بنيه و توان علم��ي و اجرايي قابل توجهي برخوردارند
اما به دليل آنكه نوع آنها مس��ووليت محدود اس��ت و
نميتوانند وارد بورس ش��وند ،درصورتي كه بخواهند
وارد بورس شوند ،بايد شركت را منحل كرده و شركت
سهامي جديد تأسيس كنند كه در اين صورت امتياز
دانشبنيان بودن خود را از دس��ت خواهند داد .در اين
نشست پيش��نهاد ديگري هم ارايه شد مبني بر اينكه
به كمك مصوبه ش��وراي هماهنگي اقتصادي بتوان با
شرايط آسانتري شركتهاي با مسووليت محدود را
به شركتهاي س��هامي (عام يا خاص) تبديل كرد .در
اين رابطه ،لعيا جنيدي ،معاون حقوقي رييسجمهور
گفت:قانون،تبديلشركتهايتضامنيكهسختترين
نوع شركتها بوده و همه شركاي آن نسبت به مسائل
شركت مسووليت دارند ،مجاز دانسته است،بنابراينهر
شركت ديگري از نظر تبديل ،شرايط آسانتري دارد و
بر اساس يك اصل حقوقي ميتوان چنين نتيجه گرفت
اما در حال حاضر در برخي نهادهاي مسوول برداشت
ديگري ميشود و نظرات مخالفي وجود دارد .وي ادامه
داد:دراينموردميتوانبخشنامهخالفقانونرااصالح
كرد .راهحل ديگري كه براي كوتاهمدت وجود دارد اين
اس��ت كه شركاي شركتهاي با مس��ووليت محدود،
شركت سهامي خاصي را تأسيس كنند و سهامدار اين
شركت جديد شوند و كل سهم الشركه خود را به همان
نس��بت قبل بين خود به تملك بگيرن��د .بعد از اينكه
همهچيز تثبيت و مشخص شد ،ميتوانند اين شركت
را منحل كنند.
در نهايت بعد از مطرح شدن نظرات نمايندگان سازمان
ثبت شركتها و س��ازمان بورس ،با نظر دژپسند مقرر
شد كارگروهي به رياست معاون حقوقي رييسجمهور
تش��كيل ش��ود و نمايندگان بخش خصوصي و ديگر
نهادهاي مربوطه حضور پيدا كنند و نظر كارشناس��ي
خود را براي حل اين مس��اله اع�لام كنند .وزير اقتصاد
تأكيد كرد :ش��ايد در حال حاضر تعداد درخواستها از
سوي شركتهاي دانشبنيان براي ورود به بورس كم
باشد اما اين ش��ركتها در حال افزايش و بزرگ شدن
هستند ،بنابراين به تدريج درخواستها بيشتر ميشود.
پس الزم است همين امروز مش��كالتي كه سر راه اين
شركتها وجود دارد ،برداشته شود.

مواد مخدر ،زنداني ش��ود .وي اظهارك��رد :با وجود آنكه ما
مصوبه س��ازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي را داريم،
مبني بر اينكه رانندهها ميتوانند به عنوان مثال در مسير
اسپانيا  ۴هزار و  ۵۰۰يورو يا در مسير آلمان  ۵هزار يورو به
همراهخودداشتهباشند،اماهنگمرزيبههيچعنواناين
مواردراقبولنداردوهمانقانون ۲هزاريوروكهبرايمسافر
مصوبشدهاسترابرايرانندههماجراميكند،درحاليكه
اينرانندهفقطبايددركشورتركيهبابتعبوركاميونخود
ازدرياچهوان ۲هزارو ۸۰۰يوروپولكشتيبدهد،گازوئيل
با نرخ آزاد دريافت كند و اگر نقص فني براي كاميون پيش
آمد ،ارز پرداخت كند ،اما گوش شنوايي وجود ندارد و لب
مرز،بازارمكارهاست.
رييسهياتمديرهانجمنصنفيشركتهايحملونقل
بينالمللي ايران گفت :گمرك بزرگترين مانع پيشروي
ش��ركتهاي حمل و نقل اس��ت ،اگر آنها قانون سال ۹۲
را اجرا كنند ،براي ما كافي اس��ت ،اما مشكل آن است كه
مديرانقانونراتفسيرميكنندوبالفاصلهبخشنامهدرهر
حوزهايصادرميكنندوباتغييريكمديرهمآنبخشنامه
لغو نميشود ،بلكه بخشنامهاي روي بخشنامههاي ديگر
اضافهميشود.

آمادههمكاريبااتاقايرانبرايرفع مسائلكارتبازرگانيهستيم
لعيا جنيدي معاون حقوقي رييسجمه��ور در گفتوگو با پايگاه
خبري اتاق ايران در مورد كارتهاي بازرگاني ميگويد :معتقدم
كارت بازرگاني ابزار شناسايي كسي است كه ميخواهد در حوزه
تجاري واقتصادي فعاليت كند .مثل كس��ي ك��ه معلم يا كارمند
س��ازماني است و كارت شناسايي س��ازماني دارد .كارت بازرگاني
كارت شناسايي فعاالن حوزه اقتصادي است.
جنيدي معتقد است :دولت بايد در پي تسهيل امور مربوط به كارت
بازرگاني باش��د و اتاقهاي بازرگان��ي را از اين منظر موردحمايت
قرار دهد .جنيدي با اش��اره به مشكالت پيشآمده در حوزه كارت
بازرگاني ميگوي��د :آن چيزي كه در اين مقطع زماني باعث وضع
مقررات مزاحم شده ،به مجموعه شرايط برميگردد.
تغييرات و نوسانات بازار ارز باعث شده كساني كه نميخواهند اين
هويت حرفهاي را داشته باشند و اص ً
ال حرفه و كارشان حوزه تجارت
نبوده ،از هويت تجاري استفاده كنند .استفادههايي كه نميشود
گفت لزوماً مجاز و قانوني بوده است.
به گفته جنيدي ،اين مساله سبب شده كه محدوديتها و مقررات
وضع شده باعث تزاحم در حوزه كارت بازرگاني پيش بيايد .او ادامه
ميدهد :گاهي اوقات وقتي ش��رايط اقتصادي يك كشوري دچار
نوسانات ميشود در اين شرايط مش��كالتي پيش ميآيد و دولت
تالش ميكند وضعيت را ساماندهي كند .گاهي در اين ساماندهي

مقررات مزاحم هم وضع ميش��ود كه بهمحض اينكه ثباتي پيش
ميآيد ،بايد اين وضعيت به حالت اول برگردد .او معتقد اس��ت :به
نظ��ر من اآلن با توجه به اينكه در بس��ياري از حوزهها ثبات ايجاد
شده ،ميتوان مجددا اين ش��رايط و مقررات را مورد بازبيني قرار
داد .تا جايي كه ممكن است ميتوان مقررات را سهل و ساده كرد
و مي��زان اين مقررات را كاهش داد تا اصل كار و فعاليت اقتصادي
تس��هيل ش��ود .او به هياتهاي مقرراتزدايي اشاره ميكند :بايد
هياتهاي مقرراتزدايي مجم��وع مقررات مربوط به اين حوزه را
ببينند و مقررات مزاحم را دور بريزند.
معاون حقوق��ي رييسجمهوري خطاب به ات��اق ايران ميگويد:
اگر مس��اله كارت بازرگاني حاد شده ،خوب اس��ت كه اتاق ايران
پيشنهادي در اين چارچوب براي رفع مشكل ارايه دهد؛ يعني اگر
مجموع مقررات مزاحم زياد است و اگر نياز دارد و فكر ميكند كه
اول بايد معاونت حقوقي براي ش��فاف شدن مساله كمك بكند ما
آمادگي اين كار را داريم .اآلن كه معاونت حقوقي رييسجمهوري
همكاري مس��تمر و نظاممند با اتاق دارد ،ميتوانند نمايندگاني از
اتاق بيايند و در اين كارگروههايي كه به اين منظور تشكيل دادهايم،
مس��اله را تبيين و تشريح كنند .ما ميتوانيم در اين چارچوب كار
را برايشان شفاف كنيم .درنتيجه نمايندگان اتاق ايران نياز ندارند
كه براي مقرراتزدايي بهجاي ديگري بروند.
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نخستين جلسه دادگاه  16متهم به اخالل در بازار مواد اوليه پتروشيمي برگزار شد

كاسبي دويست ميليارد توماني با شركتهاي كاغذي پتروشيمي

گروه انرژي|
 20فروردين  97در حالي كه مردم يك هفته بود
بعد از تعطيالت نوروزي مش�غول كارهايشان
شده بودند ،وقتي كه نرخ ارز  4200تومان اعالم
ش�د ،در ذهن حداق�ل  16نفر اين گذش�ت كه
چط�ور ميتوانند از اين طريق براي خودش�ان
درآمدي ايجاد كنند -اي�ن  16نفر فرآيندي را
آغاز كردند ك�ه با كد ش�ركتهاي غير فعال و
كاغذي س�هميه مواد اوليه پتروش�يمي با ارز
 4200توماني دريافت ميكردن�د و بعد در بازار
آزاد آن را ميفروختن�د -با اين راه و روش روي
ه�م  190ميليارد تومان عايدي ب�راي اين افراد
رقم خورده كه ديروز براي نخستين جلسه روي
صندليهايدادگاهنشستند-ديروزجلسهاول
دادگاه  16فرد حقيق�ي و  9حقوقي كه مقامات
قضايي ميگويند با احت�كار  300هزار و  500تن
مواد اوليه پتروش�يمي  190ميلي�ارد تومان به
جيب زدهان�د تحت عن�وان دادگاه اخاللگران
عمده در نظام توليدي كش�ور از طريق خريد و
فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد برگزار
شد .نماينده دادس�تان گفته اس�ت اين افراد
در افزايش چن�د برابري قيمت مواد اوليه تاثير
داش�تند .همزمان با اي�ن دادگاه جعفر ربيعي
مديرعاملهلدينگپتروشيميخليجفارسهم
در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه سال گذشته
بس�ياري از ارز  4200توماني در بازار مواد اوليه
پتروشيمي استفاده كردند و آن را در بازار آزاد
فروختند .صحبتهاي مطرح ش�ده در دادگاه
نخست متهمان پتروش�يمي بر اين پايه مطرح
شدهكهاينافرادواشخاصحقوقيشركتهايي
غيرفعال و كاغذي ثبت ميكردند و با استفاده
از س�هميه اين ش�ركتها مواد اوليه دريافت و
بعد در ب�ازار آزاد به فروش ميرس�اندند .طبق
كيفرخواست هر كدام از  16فرد حقيقي چيزي
حدود متوس�ط  17الي  20ميليارد تومان از اين
فرآيند به جيب زدهاند.
به گزارش «تعادل» به نقل از ميزان اولين جلسه دادگاه
رس��يدگي به اتهامات تعدادي از اخاللگران عمده در
نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه
پتروشيمي در بازار آزاد ديروز برگزار شد.
اولين جلسه دادگاه رس��يدگي به اتهامات تعدادي از
اخاللگران عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار ازاد ديروز به
رياست قاضي مسعوديمقام در شعبه سه دادگاه ويژه
رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي به
صورت علني برگزار شد.
در ابتدا قاضي مسعودي مقام عنوان كرد :اين جلسه
درباره پرونده اتهامي  -۱محس��ن احمدي  -۲سعيد
خنداني  -۳فرزاد محبوبيآذري��ان  -۴هادي آزادي
 -۵حميد صداقتي  -۶وحيد صاب��ري انوار  -۷حامد
مقدم-۸كاظم حاجي ابوالقاسمي دوالبي -۹ابوالفضل
خرم��ي  -۱۰رضا رهبر  -۱۱مجتبي علي عس��گري
 -۱۲سعيد احمدي  -۱۳فرش��اد نجفي  -۱۴شهرام
پرپايي  -۱۵عباس حاجي عمو  -۱۶خانم نازيال امير
كواس��مي و مجيد ابرازه به عنوان اشخاص حقيقي و
همچنين اشخاص حقوقي اعم از -۱۷محبوب پالست
گيالن -۱۸درين پالست صومعه -۱۹مبتكران جهان
نايلون  -۲۰كيما پلي استر قم  -۲۱كوشا رنگدانه قم
 -۲۲الي��اف گلريز قم  -۲۳الياف ش��كوهيه  -۲۴آريا
صنعت آزاليا -۲۵تك جام خاورميانه ،داير بر مشاركت

در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و
فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد است.
قاضي مس��عودي مقام از نماينده دادستان خواست
كيفرخواستراقرائتكندوحسينينمايندهدادستان
در جايگاه حاضر ش��د و گفت :كيفرخواس��ت شامل
شش بخش اعم از مقدمه ،مشخصات متهمان تشريح
اقدامات مجرمانه ،ادله انتس��ابي جرم و مس��تندات
قانوني اس��ت و متهمان  ۱۷نفر هس��تند كه به اتهام
اخالل در نظام تولي��دي از طريق خريد و فروش مواد
اوليه پتروشيمي در بازار آزاد با استفاده از شركتهاي
غيرفعال توليدي و ش��ركتهاي كاغذي در سال ۹۷
محاكمه ميشوند و به خاطر اختالف چند برابر قيمت،
 ۳۰هزار و  ۵۰۰تن سهميه مواد توليدي را در بازار آزاد
به فروش رساندهاند و ۱۹۰ميليارد تومان عوايد حاصله
از آن بوده است.
نماينده دادس��تان با اشاره به محتواي كيفرخواست،
اتهامات را به شرح زير اعالم كرد:
 -۱محسن احمدي متهم است به مشاركت در اخالل
عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش
مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان  ۵هزار و
 ۱۸۱تن و  ۱۳۰ميليارد ريال تحصيل منفعت.
 -۲س��عيد خنداني فرزند ابراهيم ،متهم به مشاركت
در اخ�لال عمده در نظ��ام توليدي كش��ور از طريق
خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به
ميزان  ۳هزار و  ۷۱۸ت��ن با تحصيل منفعت به مبلغ
 ۱۳۰ميليارد ريال.
 -۳فرزاد محبوبي متهم اس��ت به مشاركت در اخالل
عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش
مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان  ۳هزار و
 ۱۷تن و تحصيل منفعت به ميزان  ۲۸۰ميليارد ريال.
 -۴شركت محبوب پالست متهم است به مشاركت
در اخالل عم��ده در نظام توليدي كش��ور از طريق
خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد
به شيوه مذكور.
شركت درين پالست متهم است به مشاركت در اخالل
عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش
مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد به شيوه مذكور.
حسيني ادامه داد :هادي آزادي متهم است به مشاركت
در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان
 ۲هزار و ۷۰۰تن و ۱۴۰ميليارد ريال تحصيل منفعت،
حميدصداقتيمتهماستبهمشاركتدراخاللعمده
درنظامتوليديكشورازطريقخريدوفروشمواداوليه
پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان  ۲هزار و  ۷۰۰تن و
 ۶۰ميليارد ريال كسب منفعت ،شركت جهان نايلون
متهماستبهمشاركتدراخاللعمدهدرنظامتوليدي
كش��ور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي
در بازار آزاد به شيوه مذكور ،وحيد صابري متهم است
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار
آزاد به مي��زان  ۲هزار و  ۵۰۰تن و تحصيل منفعت به
ميزان  ۲۵۵ميليارد ريال ،حامد مقدم متهم است به
مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار
آزاد به مي��زان  ۲هزار و  ۳۱۴تن و تحصيل منفعت به
ميزان  ۲۰۸ميليارد ريال.
وي بيان داشت :شركت كيميا پلي استر قم متهم است
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد
به شيوه مذكور ،شركت كوشا رنگدانه قم متهم است
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از

طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار
آزاد به ش��يوه مذكور و الياف شكوهيه متهم است به
مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد
به شيوه مذكور.
نماينده دادس��تان گفت :كاظم حاجي ابوالقاس��مي
دوالبي متهم اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در
نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه
پتروش��يمي در بازار آزاد به مي��زان  ۱۹۰۰تن و ۷۲
ميليارد ريال تحصيل منفعت ،ابوالفضل خرمي متهم
اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در
بازار آزاد به ميزان ۱۴۵۱تن و تحصيل منفعت به ميزان
 ۱۰۰ميليارد ريال ،رضا رهبر متهم است به مشاركت
در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان
 ۱۳۷۶ت��ن و تحصيل منفعت به مي��زان  ۶۰ميليارد
ريال ،شركت آريا صنعت آزاليا متهم است به مشاركت
در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به شيوه
فوق ،مجتبي علي عسگري فرزند محمود متهم است
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد
به ميزان  ۹۶۷تن و تحصيل  ۷۸ميليارد ريال منفعت.
وي ادامه داد :س��عيد احمدي قرقش��ه متهم است به
مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد
به ميزان ۸۹۶تن و تحصيل منفعت ۸۰ميليارد ريال-
فرشاد نجفي متهم است به مشاركت در اخالل عمده
در نظام توليدي كش��ور از طريق خريد و فروش مواد
اوليه پتروشيمي در بازار آزاد به ميزان ۶۶تن و تحصيل
منفعت به ميزان ۶۰ميليارد ريال ،شهرام پرپايي متهم
اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در
بازار آزاد به ميزان  ۵۷۲تن و تحصيل منفعت به ميزان
 ۵۰ميليارد ريال ،ش��ركت تك جام خاورميانه متهم

اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در
بازار آزاد به شيوه مذكور ،عباس حاجي عمو متهم است
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار
آزاد به ميزان ۵۰۰تن و تحصيل منفعت به ميزان۱۸۰
ميليارد ريال -همچنين اين متهم مذكور به نگهداري
مواد مخدر ،گراس ،شيش��ه ،كوكايين و نگهداري ۳۲
بطري مشروبات الكلي خارجي نيز متهم است.
نمايندهدادستانگفت:خانمنازيالاميركواسميمتهم
است به معاونت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور
از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار
آزاد به همراه آقاي وحيد صابري و تحصيل منفعت به
مبلغ ۹ميليارد ريال ،مجيد ابرازه به همراه حامد مقدم
متهم است به معاونت در اخالل عمده در نظام توليدي
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در
بازار آزاد به ميزان  ۲هزار و  ۳۱۶تن.
نماينده دادستان در ادامه به تشريح اقدامات متهمان
پرداخت و گفت :در مصوبه ستاد هدفمندي يارانهها
عرضه محصوالت پتروشيمي در شركت بورس كاالي
ايران انجام ميگي��رد و عرضهكنندگان م��واد اوليه
پتروشيمي كه همان ش��ركتهاي توليدكننده مواد
اوليه پتروشيمي هستند ،موظف به عرضه محصوالت
خود در ش��ركت بورس كاالي ايران هستند؛ مگر در
موارد خاص و مقررات مشخص.
حس��يني تاكيد ك��رد :از آنجايي كه ب��ورس كاالي
اي��ران صرفا ب��راي متقاضيان��ي امكان خري��د مواد
اوليه پتروش��يمي را فراهم ميكند ك��ه داراي پروانه
بهرهبرداري معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف
آن وزارتخانه نيز س��هميهاي ش��امل نوع مواد اوليه و
مقدار آنها به ش��ركت بورس كاال اعالم شده باشد ،لذا
تعيين سهيمه مذكور در سامانه موردنظر با توجه به
ظرفيت مورد نياز متقاضيان به درخواس��ت متقاضي
انجام ميگيرد.
نماينده دادس��تان گفت :پس از اين شرايط اطالعات
متقاضيان به ش��ركت بورس كاال ارس��ال و به عنوان

مجوزيبرايخريدمواداوليهپتروشيميبرايمتقاضي
محسوب ميشود ،در اين ميان شركت بورس كاال نيز
موظف است بر اساس اطالعات دريافتي به متقاضيان
اجازه خريد دهد.
حسينيبيانكرد:باتوجهبهاينكهبازاراوليهپتروشيمي
داراي اهميت است عمدتا قيمت اين مواد اوليه در بازار
بورس كاال با قيمت آن در بازار آزاد داراي اختالف است
و اگر چه خريد و ف��روش آن غيرقانوني بوده اختالف
قيمت قابل مالحظهاي نيز دارد.
وي با بيان اينكه اختالف نظر مذكور منجر به فعاليت
سوداگران و س��ودجويان ميش��ود ،تاكيد كرد :اين
افراد عمدتا با اخ��ذ پروانه بهرهب��رداري به نام برخي
شركتها اقدام به خريد مواد اوليه پتروشيمي از وزارت
صمت ميكنند.نماينده دادستان ادامه داد :وجود اين
سوداگران موجب افزايش دو و نيم برابري درخواست
مواد اوليه ميش��ود كه اين اخالف چندين برابري در
بورس و بازار آزاد باعث ش��د سوءاستفادهكنندگان با
ارتباط با برخي مسووالن و با ثبت درخواست خود به
سودهاي هنگفتي برسند.
حسيني يادآور ش��د :پيرو گزارشهاي به دست آمده
اعالم ش��د برخي از افراد و شركتها اقدام به احتكار و
فروش مواد اوليه با قيمتهاي چند برابري ميكنند-
پيرو همين موضوع بررس��يهايي ص��ورت گرفت و
باعث تشكيل پرونده در دادسراي تهران شد و مراجع
نظارتي از جمله سازمان بازرسي و نهادهاي اطالعاتي
وارد عمل شدند.
وي در ادامه اظهارات خود افزود :پس از بررس��يهاي
صورت گرفته مشخص شد افراد ذيل به نام خود يا به
نام شركتهاي مرتبط اقدام به دريافت سهميه و خريد
مواد اوليه سهميه كردند و با بررسي بارنامههاي صادره
از طريق س��امانه راهداري مشخص شد مواد اوليهاي
كه بايد به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف شده و به
مقاصد ديگري به صورت آزاد به فروش رسيده است.
نماينده دادس��تان گفت :اين اق��دام در افزايش چند
برابري قيمت مواد اوليه موثر بوده و تمام مواد اوليه را
تحت تاثير قرار داده است.

افت  30دالري نرخ نفت در صورت چشمپوشي چين از تحريمهاي نفتي ايران

آيا امريكا حريف اتحاد نفتي تهران و پكن خواهد شد؟
ايسنا|
اقدام اخير دولت امري��كا در وضع تعرفه جديد روي
واردات كااله��اي چيني ،آتش اختالفات تجاري دو
طرف را ش��علهور ك��رد و گمانهزنيهاي��ي را درباره
همكاريهاي نفتي اين كشورها برانگيخت.
تحليلگران بانك امريكا مري��ل لينچ در گفتوگو با
شبكه سيانبيسي اظهار كردند اگر چين تصميم
بگيرد تهديد تعرفههاي جديد امريكا را با به چالش
كشيدن تحريمهاي واشنگتن و افزايش واردات نفت
از ايران تالفي كند ،قيمت نفت  ۲۰تا  ۳۰دالر در هر
بشكه سقوط خواهد كرد.
هفت��ه گذش��ته پ��س از اينك��ه دونال��د ترام��پ،
رييسجمهور امري��كا اعالم كرد تعرفه  ۱۰درصدي
روي واردات  ۳۰۰ميلي��ارد دالر كاالي چيني از اول
سپتامبر وضع خواهد شد و اگر رييسجمهور چين
به س��رعت توافق تجاري منعقد نكند ،ممكن است
تعرفهها افزايش بيشتري پيدا كنند ،نگرانيها نسبت
به كندي رشد تقاضاي جهاني براي نفت برانگيخته

ش��د و در نتيجه نفت دچار ريزش قيمت شد .چين
در واكن��ش ب��ه تصميم دول��ت امريكا ب��راي وضع
تعرفه  ۱۰درص��دي روي  ۳۰۰ميليارد دالر واردات

كاالهاي چيني ،اعالم كرد دس��ت به تالفي خواهد
زد و اقدام جديد دونالد ترامپ را عملي غيرمنطقي و
غيرمسووالنه خواند.

به گفته تحليلگران بانك امريكا مريل لينچ ،واكنش
چين به تعرفههاي جديد امريكا ممكن است شامل
ازس��رگيري خريد نف��ت ايران براي ضرب��ه زدن به
سياس��ت تحريمهاي امريكا و مصون نگه داش��تن
اقتصاد چين از تاثير تعرفههاي جديد باشد.
اين تحليلگران گفتند قيمت ۶۰دالر مورد پيش بيني
براي نفت برنت در سال  ۲۰۲۰را تغيير نميدهند اما
تصميم چين براي خريد مج��دد نفت ايران ممكن
است قيمتهاي نفت را دچار سقوط كند.
بر اس��اس گزارش اويل پرايس ،چين در واقع هرگز
خري��د نفت اي��ران را پ��س از پاي��ان معافيت نفتي
واش��نگتن براي خريداران بزرگ ايران در اوايل ماه
مه ،متوقف نكرد .چين كه پيش از وضع تحريمهاي
امريكا عليه صادرات ايران ،بزرگترين خريدار نفت
ايران بود با وجود كمپين امريكا براي به صفر رساندن
صادرات ايران ،همچنان به خري��د نفت ايران ادامه
ميدهد ،اعالم كرده اس��ت كه از تحريمهاي امريكا
عليه صادرات اي��ران تبعيت نميكن��د .با اين حال

واردات نفت چين از ايران در چند ماه گذشته پايينتر
بوده است.در اين بين منابع بازرگاني و پااليشگاهي
به پالتس گفتند بعيد اس��ت نفت خام امريكا هدف
تعرفههاي تالف��ي جويانه چين قرار بگي��رد .با اين
حال پااليشگاههاي چيني به دليل اختالفات تجاري
پكن و واش��نگتن و ابهامات مربوط ب��ه وضع تعرفه
واردات ،طي يك س��ال اخير نفت خ��ام چنداني از
امريكا خري��داري نكردهاند .به اي��ن ترتيب اگرچه
نفت خام هدف تعرفههاي تالفي جويانه قرار نگرفته
است اما معاملهگران و پااليشگاههاي چيني ترجيح
دادهاند نفت امريكا را خريداري نكنند و ديگرتمايلي
براي امضاي توافقه��اي بلندمدت با توليدكنندگان
امريكايي براي خريد نفت ندارند.
به گفت��ه منابع آگاه ،نف��ت امريكا در ح��ال حاضر
تجارت مهمي ميان دو كشور نيست و چين احتماال
كاالهايي را هدف تعرفه قرار ميدهد كه بيش��تر به
صادركنن��دگان امريكايي لطم��ه ميزند و حداكثر
فشار را براي صادرات امريكا ايجاد ميكند.

تحقيقات جديد آينده خودروهاي الكتريكي را درخشانتر از قبل پيشبيني كردند

پيشبيني نفت  10دالري براي رقابتپذيري بنزين
تسنيم|
تحقيقات جديد نشان ميدهد براي اينكه خودروهاي
بنزينسوز بتوانند به عنوان يك شيوه حمل و نقل در
آينده رقابتي باقي بمانند ،قيمت بلندمدت نفت بايد
 ۹تا  ۱۰دالر در هر بشكه باشد.
به گزارش پرايس ،طبق بررس��يهاي انجام شده ،با
يك س��رمايهگذاري مش��خص ،در مقايسه با انرژي
كه نفت  60دالر در هر بش��كه براي خودروها و ساير

وس��ايل نقليه س��بك توليد ميكند ،باد و خورشيد
انرژي مفيد بسيار بيش��تري در اختيار خودروهاي
الكتريكي قرار ميدهند.
براي خودروهاي سبك بنزين سوز محاسبه ميشود
قيمت نفتي كه براي توليد ان��رژي خالص به اندازه
انرژيه��اي تجديد پذي��ر جديد الزم اس��ت ،براي
خودروهاي الكتريكي  9تا  10دالر در هر بشكه و براي
ديزل  17تا  19دالر در هر بشكه است.

در كل دوره نف��ت ب��ه صورت بنزين ي��ا ديزل براي
خودروهاي س��بك رو به پايان است چون تحقيقات
نش��ان ميدهد پروژههاي انرژي باد و خورش��يد در
تركيب با خودروهاي الكتريكي از نظر اقتصادي بسيار
به صرفهتر هستند.
به نظ��ر ميرس��د س��رمايهگذاريهاي فعلي روي
پروژههاي نفت��ي با قيمت  20دالر در هر بش��كه يا
باالتر از آن ،ح��دود  40درصد از توليد آينده نفت را

بدون استفاده ميگذارد.با وجود هشدار جدي صنعت
نفت ،گزارشها نشان ميدهد صنعت نفت امروزه از
نظر ميزان مصرف بر انرژيهاي باد و خورشيد برتري
دارد .نفت  33درصد انرژي جهان را در  2018تامين
كرد در حالي كه  3درصد از آن توسط باد و خورشيد
تامين شد.
عالوه بر اين ،خودروه��اي الكتريكي در حال حاضر
گرانتر از خودروهاي بنزين سوز و ديزل سوز هستند

و احتماال قيمت آنها تا  2023و  2025هم در همين
حد باال ميماند.
گرچ��ه صنعت نف��ت ام��روز برت��ري دارد ولي اين
برتري چندان طول نميكش��د چون ش��ركتهاي
نفتي بايد براي پابرجا ماندن روي پروژههاي جديد
س��رمايهگذاري كنند .مشخص نيست برتري فعلي
نفت بر انرژيهاي تجديدپذير چقدر اس��ت و چقدر
طول ميكشد.

گزارشكوتاه
اكتشاف مانعكاهش ذخاير
نفت و گاز ايران شد

تس�نيم| مقايس��ه ذخاير درجاي نفت و گاز
ايران در س��ال  ۹۷با س��ال  ۵۷نشان ميدهد
با وجود برداشت و مصرف مس��تمر ذخاير ،به
واسطه اكتشافها و جايگزينيهاي انجام شده،
ميزان ذخاير نفت درجاي كش��ور با ميزان اين
ذخاير در  ۴۰سال قبل برابري ميكند.
س��يدصالح هندي ،مدير اكتشاف شركت ملي
نفت اي��ران با بيان اينكه «مي��زان ذخاير نفت
درجاي كش��ور با ميزان اين ذخاير در  40سال
قب��ل برابري ميكند و ذخاي��ر درجاي كنوني
گاز نيز هش��ت برابر ميزان اين ذخاير در سال
 57اس��ت» ،اف��زود :پيش از پي��روزي انقالب
اسالمي رايج بود كه نفت و گاز مملكت 20سال
ديگر تمام ميشود ،اما يك مقايسه ساده نشان
ميدهد ذخاير در جاي نفت و گاز كشور نه تنها
نسبت به  40س��ال پيش كاهش نيافته ،بلكه
حتي ذخاير گازي ما نسبت به آن زمان هشت
برابر است.
هندي دستيابي به اين ميزان ذخاير را مرهون
فعاليتهاي اكتشافي دانست كه در اين سالها
در كش��ور انجام ش��ده و اظهار كرد :نكته حائز
اهميت ،توجه به برداشت و مصرف مستمر نفت
و گاز در سالهاي گذشته است.
به عبارت ديگر ،ما در ش��رايطي درباره ذخاير
قابل توجه گاز درجا در كشور حرف ميزنيم كه
با گازرسانيهاي گسترده پس از انقالب ،امروز
معدود روستاهايي هستند كه هنوز از نعمت گاز
برخوردار نش��دهاند ،حال آنكه پيش از انقالب
يك روستا هم گازرساني نشده بود.
طب��ق اع�لام وزارت نفت ،در طول  40س��ال
پس از انقالب اس�لامي ،در مجموع  73ميدان
نفت و گاز جديد مش��تمل بر  36ميدان نفتي
و 37ميدان گازي كشف شده است ،همچنين
 36اليه جديد در ميدانهاي كشفشده پيشين
شناسايي شده و با حفر چاههاي تحديدي حجم
هش��ت اليه مخزني نيز در اي��ن مدت افزايش
يافته است.
نتايج حاصل از اكتش��افات نفت و گاز نش��ان
ميدهد كه  25درصد ذخاير نفتي در دوران پس
از پيروزي انقالب كش��ف شده ،در حالي كه در
بخش گاز ،عمده اكتشافها (75درصد) مربوط
به دوران پس از پيروزي انقالب بوده است.
بر اس��اس اعالم مديريت اكتشاف شركت ملي
نفت ايران ،هماكن��ون از مجموع ذخاير نفتي
كشف شده 45 ،درصد توسعه نيافته است كه
اين مقدار در بخش گاز به  77درصد ميرسد.
همچني��ن اين آم��ار ،اطمين��ان خاطر و حق
انتخاب كاف��ي براي صنعت نفت و كش��ور در
زمينه توس��عه ميدانهاي نفتي و گازي ايجاد
ميكند.
در همين حال شركت ملي نفت ايران نيز اعالم
كرده كه با توجه به برخورداري كشور از ذخيره
قابل استحصال گاز به ميزان حدود  33تريليون
مترمكعب و توليد تجمعي ساالنه فعلي حدود
 0.3تريلي��ون مترمكعب ،ذخاير گازي موجود
براي تأمين نياز كشور تا بيش از  50سال آينده
كافي خواهد بود و بحراني از منظر توليد و تأمين
گاز مصرفي متوجه كشور نيست.
افزون بر اين ،ظرفيتهاي گازي اكتشافي كه
درآينده به ميزان ذخاير گازي كش��ور افزوده
خواهد ش��د نيز ميتوان��د پاس��خگوي روند
تقاضاي گاز باشد.

تكخبر
چشم اميد استراليا
به ذخاير نفت امريكا

ايسنا| استراليا سرگرم مذاكره با امريكا براي
خريد نفت خام از ذخاير نفت اس��تراتژيك آن
كشور به منظور پر كردن ذخاير نفت استراتژيك
خود است.
روزنامه «س��يدني مورنينگ هرالد» به نقل از
آنگوس تايلور ،وزير انرژي اس��تراليا نوش��ت:
استراليا به اندازه تامين نياز  ۲۸روز ذخاير نفت
خام و بنزين دارد كه بسيار پايينتر از استاندارد
 ۹۰روزه اس��ت .در مقابل ،امري��كا ذخاير نفت
براي تامين نياز به مدت  ۷۰۰روز دارد.
وزير انرژي اس��تراليا گفته است :دولت از زمان
پيروزي در انتخابات اين ابتكار جديد را در پيش
گرفته است تا نس��بت به تضمين امنيت مردم
استراليا اطمينان حاصل كند.
مش��كل ذخاير اس��تراتژيك جديد نيس��ت.
مطبوعات اس��تراليايي س��ال گذشته گزارش
كرده بودند كه ذخاير سوختهاي مايع بسيار
پايينتر از استاندارد بينالمللي است و اين براي
كش��وري كه به واردات سوختهاي مايع متكي
است و حداكثر  ۹۰درصد از نياز سوختي خود
را وارد ميكند ،قابل قبول نيست.
نكته جالب اين اس��ت كه مذاك��رات با امريكا
مربوط به انتقال نفت به اس��تراليا نيست بلكه
دولت اس��تراليا درصدد تضمين دسترسي به
ذخاير نفت استراتژيك امريكا است كه در چهار
پايگاه در منطقه گلف كاست وجود دارند.
 Aگفت :ما نميخواهيم
تايلور به ش��بكه  BC
هزينه ساخت فيزيكي ذخاير نفت را به كشور
تحميل كنيم .بر اس��اس گزارش اويل پرايس،
اس��تراليا براي واردات س��وخت خود به آسيا
وابسته اس��ت و آس��يا به نوبه خود براي توليد
سوختها به نفت خام خاورميانه متكي است .با
افزايش تنشها در خاورميانه ،دولت استراليا به
ميزان فزايندهاي نسبت به تامين امنيت سوخت
خود نگران شده است.

گزارش
ائتالف تككشوري ترامپ
جورج اچ .دابليو .ب��وش در عمليات بيرون كردن
نيروهاي صدامحس��ين از كويت در سال 1991
ائتالفيمتشكلازدههاكشوررارهبريكرد.جورج
دابليو.بوشهمتوانستبرايحملهبهعراقدرسال
 2003يك ائتالف داوطلبانه ايجاد كند .اما ائتالف
دونالد ترامپ براي محافظت از نفتكشها در برابر
آنچه اقدامات تهاجمي ايران ميخواند ،تنها يك
عضو دارد و آن هم اياالت متحده است.
ديپلماس��ي ايراني به نق��ل از پوليتيك��و افزود:
بريتانياييها دچار ترديد ش��دهاند ،فرانسويها
تعهد را نپذيرفتن��د و آلمانيها صراحتا مخالفت
خود را اعالم كردن��د .همه آنها هنوز هم از خروج
رييسجمهوري اياالت متحده از توافق هستهاي
سال 2015ايرانخشمگينهستندواينمسالهرا
عاملرفتارهاياخيرايرانميدانند.آنهاهمچنين
نگران هستند كه با اتحاد با اياالت متحده در يك
چنين ابتكارعملي آنها را به سمت جنگ با ايران
س��وق دهد و اين نگراني آنها از هفته پيش و پس
از اقدام دولت ترام��پ در جهت تحريم وزير امور
خارجه ايران افزايش يافته اس��ت .ناتالي توچي،
مش��اور ويژه فدريكا موگريني (مسوول سياست
خارجي اتحاديه اروپا) گفت« :بديهي اس��ت كه
عمليات نظام��ي در خليج فارس خطر مواجهه با
اي��ران را افزايش خواه��د داد .اروپاييها تا زماني
كه بدانند امكان آزادي ناوبري از طريق گفتوگو
و ديپلماس��ي با ايران وجود دارد ،همين مسير را
انتخاب خواهند كرد ».جان آلترمن ،يك تحليلگر
خاورميانه در واش��نگتن ،هم گفت« :دولتهاي
ديگر درباره اينكه اياالت متحده ميخواهد آنها را
به كدامين جهت هدايت كند ،اطميناني ندارند.
آنها فكر ميكنند ك��ه اتحاد با امريكا بدون اينكه
امنيتي براي آنها در پي داشته باشد ،با مخاطراتي
همراه خواهد بود».
اما به نظر نميرسد كه ترامپ در تشكيل ائتالف
موفق شده باشد؛ هايكو ماس وزير خارجه آلمان
چهارشنبه گفت كه كشورش در ماموريت دريايي
برنامهريزي شده توس��ط امريكا شركت نخواهد
كرد .فرانسه هم در برابر پيوستن به كمپين امريكا
مقاومت كرده اس��ت .اما عدم تماي��ل بريتانيا به
پيوس��تن به تالشهاي امريكا به ويژه با توجه به
مشكلاينكشورباايران،بيشترجالبتوجهباشد.
تهراناخيرادرتالفياقدامبريتانيابهتوقيفكشتي
ايراني در جبل الطارق ،يك كشتي اين كشور را در
خليجفارستوقيفكردهاست.بااينحال،مقامات
بريتانياماهگذشتهگفتندكهترجيحميدهنديك
نيروي محافظت از ناوبري دريايي تحت رهبري
اروپا در خليج فارس ايجاد كنند.
مايك پومپئو ،وزير خارجه امريكا ،هم كمكي به
افزاي��ش حمايتها از ائتالف نكرده اس��ت .او در
مصاحبهبافاكسنيوزگفتكهديگركشورهانقش
مهمي در تامين امنيت دريايي ايفا خواهند كرد.
دريادار مايكل گيلدي ،فرمانده نيروهاي مشترك
اياالتمتحده،بهكميتهخدماتمسلحسناگفت:
«ايده كلي اين است كه شركاي منطقهاي سهم
بيشتري ايفا كنند .اياالت متحده چند كشتي و
هواپيما براي محافظت از كش��تيهاي تجاري با
پرچم امريكايي مستقر ميكند ،اما تعداد آنهايي
كه از مناطق مهمي مانند تنگه هرمز ميگذرند،
زياد نخواهد بود .اياالت متحده از س��اير اعضاي
ائتالف پشتيباني اطالعاتي خواهد كرد ».به نظر
ميرسد پومپئو و گيلدي رويكرد ترامپ را دنبال
ميكنند .رييسجمهوريكه از مدتهاپيش ظن
خود را به ارزش اتحادهاي چند جانبه نشان داده،
معتقد است كه ساير كشورها از منابع و سخاوت
امريكاسوءاستفادهميكنند.
بهگفتهآلترمن،چنيناظهاراتيسببميشودكه
كشورهايي كه براي پيوستن به اتحاد از آنها دعوت
شده ،شور و اش��تياق خود را از دست بدهند .او به
اينمسالهاشارهكردكهدردورانرياستجمهوري
ترامپ روابط امريكا با متحدان سنتي آن آسيب
ديده و يكي از داليلش هم اين بوده كه او بيش از
پيشينيانشازشركايكليديمانندآلمان،بريتانيا
و فرانسه انتقاد كرده است« :صادقانه بگويم ،براي
اين كار فقط به ديپلماسي نياز اس��ت .افرادي را
ميبينيد كه توانستهاند روابطي مبتني بر اعتماد و
گاهيمحبتايجادكنند.وكشورهاباورداشتندكه
در اتحاد با اياالت متحده ،منافع آنها حفظ خواهد
شد.اماامروزهمانكشورهاممكناستفكركنند
كهدرنتيجهاتحادباامريكابهويژهدررابطهباايران،
منافع آنها مورد تهديد قرار خواهد گرفت و اين يك
تحول خوشايند براي رقبايي مانند روسيه و چين
است تا نفوذ جهاني امريكا را از بين ببرند».
ظاهرا مقامات امريكا هم از اين مساله آگاه هستند
چراكه در مطرح شدن ايده امنيت دريايي ،هيچ
اش��ارهاي به ايران نش��د .اما با توجه به ادعاهاي
گذشتهاياالتمتحدهعليهايران،هيچشكيوجود
نداردكههدفاصلياياالتمتحدهمواجههباايران
است .اما تصور رويارويي نظامي با ايران حتي براي
رقباي منطقهاي اين كشور هم خوشايند نيست.
براينمونه،اماراتمتحدعربيكهدررويكرداعمال
فشار عليه ايران يك متحد و حامي دولت ترامپ به
شمارميرفته،ازمقصردانستنايراندرحمالتبه
كشتيها خودداري و حتي جلسهاي با ايران براي
گفتوگو درباره امنيت دريايي برگزار كرده است.
ايرانيكهواپيمايبدونسرنشينامريكارامنهدم
كردهوترامپهمقصدداشتهدرتالفيآنبهحمله
نظامي به ايران دستور دهد ،اما در آخرين لحظات
عقبنشينيكردهوگفتهمذاكرهراترجيحميدهد.
تصميم اخي��ر دولت ترامپ ب��ه تجديد معافيت
مشاركت خارجيها در برنامه صلح آميز هستهاي
ايران ميتوان��د به كاهش تنشها كمك كند ،اما
تحريماقتصاديعليهمحمدجوادظريف،وزيرامور
خارجه ايران ،احتمال مذاكره را از قبل كمتر كرده
استچراكهظريفچهرهاصليگروهمذاكرهكننده
ايران بود و در حصول توافق هستهاي با دولت اوباما
و ديگر كشورها نقش داشت.
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مروري بر نقش بينش آخرالزماني دولتمردان امريكايي در سياست اين كشور

نقشبنيادگرايان امريكايي درراهبرد سياسي اياالتمتحده

نويسنده :جاويد منتظران|
اياالتمتح��ده امريكا در طول س��الهاي اخي��ر با اتخاذ
اس��تراتژيهايي در منطقه غرب آسيا ،ضمن راه انداختن
سياستهاي اختالف آفرين ،موجبات ناامني و درگيري
قومي مذهبي در اي��ن منطقه را فراهم آورده اس��ت .اين
كش��ور با اتخاذ استراتژيهاي نظامي و سياسي مختلفي
در منطقه غ��رب آس��يا و حمايته��اي بيچونوچرا از
ديدگاههايجنجاليرژيمصهيونيستي،طرحهاييرابراي
اين منطقه پياده نموده اس��ت كه كامال در راستاي منافع
رژيم صهيونيستي بوده اس��ت .اقدام اخير دونالد ترامپ
رييسجمهور اين كش��ور در انتقال سفارت و به رسميت
ش��ناختن بيتالمقدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر
قدس ،يكي از تازهترين اين اقدامات ،همسو با منافع رژيم
صهيونيستي محس��وب ميش��ود .اقدامي كه گرچه به
عنوان اقدامي غيرحقوقي و نامش��روع در نظام بينالملل
محسوب ميشود ،اما با اين حال ،با استقبال عجيب برخي
از دولتم��ردان امريكايي مواجه گرديده اس��ت ،چنانچه
پمپئووزيرخارجهاينكشوردراظهارنظريعجيبدرباره
تصميماتدونالدترامپگفتهاستكهترامپفرشتهنجات
اسراييلاست.دراينپژوهش،مابهدنبالواكاوياينمساله
هستيمكهچرامايكپمپئوچنينتعبيريرادربارهترامپو
تصميماتاوبهكارميبرد؟واساساچهارتباطيميانبينش
مذهبيدولتمردانامريكاييواستراتژيهاوسياستهاي
اتخاذياياالتمتحدهدرغربآسياوجوددارد؟
بهمنظوررسيدنبهپاسخاينسواالت،ابتدابهنقشمذهب
در سياست و حكومت در اياالتمتحده اشاره ميگردد ،در
ادامه به بينش مذهبي مسيحيت صهيونيستي در امريكا
پرداخته و درنهايت ب��ه آموزههاي اعتقادي اين بينش در
حمايتازرژيمصهيونيستيميپردازيم.
نقشمذهبدرسياست
وحكومتاياالتمتحدهامريكا
برخالفسايركشورهايصنعتي،مذهبنقشاساسيدر
فرهنگ امريكاييها دارد .مطالعات اخير در امريكا نشان
داده اس��ت كه تقريبا 4الي 5درصد از جمعيت اين كشور
به خدا اعتق��ادي ندارند و بيش از 90درصد از مردم امريكا
معتقدبهوجودخداهستند؛بنابراينتعدادافراديكهكامال
ضد مذهب باش��ند ،بسيار اندك است و اين تعداد كمتر از
تعداد افراد غير معتقد در ديگر كشورهاي صنعتي است.
مطالعه ديگري كه در سالهاي اخير در مورد نقش مذهب
در جامعه امريكا صورت گرفته است ،نشان ميدهد كه82
درصد امريكاييها خود را اصولگرا تلقي ميكنند ،درحالي
كه اين نسبت در بريتانيا  55درصد ،در آلمان  54درصد و
در فرانسه 48درصد است .همين مطالعات نشان ميدهد
كهدرامريكانسبتافراديكههرهفتهبهكليساميروند44
درصد است ،درحالي كه در آلمان 18درصد ،در انگلستان
 14درصد و در فرانسه 10درصد است البته صرف مذهبي
بودن يك جامعه به معناي بنيادگرا بودن آن نيس��ت اما
ازآنجاييكهبنيادگراييجنبشيكامالمذهبياستبنابراين
بستر اوليه براي رشد چنين جنبشهايي تنها در جوامع
مذهبي مهيا است .آمارهاي فوق جايگاه مذهب در ميان
جامعهامريكاييرابهخوبينمايانميكند.مذهبدرميان
جامعهامريكا،جايگاهيرفيعداردونهتنهادرامورشخصي
و خصوصي ،بلكه در تصميمسازيهاي سياسي نيز نقش
اساسيبرعهدهدارد.البتهفهماينمطلبكهآياتأثيرگذاري
مذهب بر سياس��ت و جنگ امريكا از روي اعتقادات قلبي
استيااينكهازمذهببهعنوانابزاراستفادهميشود،كمي
مشكل اس��ت ،اما همانگونه كه دوتوكويل بيان ميكند،
اينكه همه امريكاييها به دينشان معتقد هستند يا خير،
امريكامالمحتومنيست،اماآنانبهلزوممذهببرايبقاي
نهادهايجمهورياعتقاددارند.تاكنوندرميانجهانيان،
مسلمانان متهم به بنيادگرايي بودهاند .ولي موضوع جديد
جريانهاي بنيادگرا در ميان مس��يحيان مغفول مانده يا
دستكم گرفتهشده است .كوين فيليپس در مورد نقش
مذهب در سياست و حكومت اياالتمتحده با يك عبارت
مقصودخودرابيانميكند«:بسياردستكمگرفتهشده»؛
وي حتي معتقد اس��ت در مورد انتخابات و چگونگي رأي
دادن مردم ،اولين پرسشي كه بايد در نظر گرفته شود ،بايد

قومي  -مذهبي باشد ،نه پرسشهايي با مبناي اقتصادي،
جغرافيايي،فرهنگيو...
با روي كار آمدن ريگان نقش مذهب امريكا دگرگون يا به
تعبير بهتر آشكار شد .رييسجمهور جديد تا حدود زيادي
از سوي نهضتهاي سياسي -مذهبي حمايت ميشد كه
يدانستندوكامالرويصحنه
خودراانجيلگرايابنيادگرام 
شطرنجسياسي،درجناحراستقرارميگرفتند.گروههاي
فشارمتعدديتشكيلشدكههدفآنهاتأثيرگذاريهرچه
بيش��تر بر تصميمات سياس��ي امريكا بهمنظور مسيحي
كردن هر چه بيشتر اين كشور بود .لذا از دهه 1970به بعد
سايه مذهب چنان بر سر سياست امريكا سنگيني ميكرد
كه تصميمات مهم سياس��ي تنها با پش��توانه آموزههاي
مذهبي اتخاذ ميشد .سياست مداران برجسته امريكايي
ميپنداشتندكهمامورخداوندومجريفرمانهاياوهستند
(فيليپس .)315،1387،آنها امريكا را به عنوان كش��وري
تقديسيافتهميپنداشتندكهطبقبرنامهخداونديدرميان
اقيانوسهانهادهشدهتاازديگرمردمجهانبازشناختهشودو
پايگاهيجهتاجرايطرحهايخداونديباشد
بينشمسيحيتصهيونيستي
دراياالتمتحدهامريكا
يكي از بينشهاي اعتقادي مهم ،اثرگ��ذار و قدرتمند در
اياالتمتحدهامريكا،بينشمذهبيمسيحيتصهيونيستي
است .جمعيت يهوديان در كش��ورهاي مسيحي ،بهويژه
امريكا با وجود اندك بودنش��ان ،به لحاظ كاركردي و نفوذ
در دواير دولتي تأثيرگذار ،اكثريت به شمار ميآيند .تا آنجا
كهديويدلوچينز معاوناتحاديهارتدكسجامعهيهوديان
امريكا،ميگويد:
يهودي��ان در امريكا ديگ��ر اقليت نبوده بلكه بخش��ي از
اكثريت هستند و اكنون در جامعه امريكا پذيرفتهشده و
ت مـسيحيان
توانايي دستيابي و پيشرفت دارند .جمعي 
صـهيونيست در امريكا به صور مختلف گفتهشده است،
مانن��د جمعيت آنان بين 40ت��ا 70و گاه تا 100ميليون
تخمين زده ميشود 20 .درصد جمهوريخواهان داراي
ي هـس��تند .گـاه 25درصد يا يكچهارم
انديش�� ه انجيل 
جـمعيت امريكا را مسيحي صهيوني ميدانند .بر اساس
نظرسنجي مجله تايم ز در  51 ،1998درصد مردم امريكا
يجـريانصهيونيسممسيحي
داراياينانديشهاند.رهبر 
را در امريكا ،كشيش پت روبرتسون عهدهدار است .وي بر
ت بزرگ رسانهاي چون شبكه خبري فاكس نيوز،
موسسا 
ي بيش از يك قرن
ط دارد .كم 
ان بيسي و سيانان تس��ل 
پيش ،انجيل جديد با عنوان انجيل پايان جهان ،توس��ط
ي نوشته شد.
ي اسكوفيلد تحت تأثير نظر جا ن دارب 
شاپر 

ن انجيل ،مبناي تئوريپردازي صهيونيس��م مسيحي
اي 
ب آخرالزما ن قرار گرفت .مسيحيان صهيونيست ،از
در با 
ي برخوردارند؛ ازجمله:
خواس��تهها و ويـژگيهاي خاص 
تشويقگفتوگوهاييهوديومسيحي،مقابلهباافكارضد
شبهريشههاييهوديدينمسيح،
يهودي،آموزشبانگر 
ياسراييلي،موافقباروش
يميانهرو 
تيهود 
تبامقاما 
مخالف 
مصالحهجويانهحلبحرانخاورميانهوآخرالزمانشناسي
ازكتابمقدس.پيروانايننظريهومكتب،خو دراازمبلغان
ب مسيحيت
هواداران مذه 
ِ
انجيلي ميدانند و اعتقاددارن د
صهيونيستي ،مسيحيا ن دوباره متولدشدهاياند كه فقط
آنهااهلنجاتاندوديگرانهالكخواهندشد.آنهاتعصب
ويژهايبهصهيونيسمنشانميدهند

برش

تصميمدونالدترامپرييسجمهوريامريكا،
برايانتقالسفارتامريكادرفلسطيناشغالي
ازتلآويوبهبيتالمقدس،كهگرچهايناقداماز
نگاهسياستمدارانوصاحبنظرانعرصهروابط
وحقوقبينالملل،رنگوبويعقالنيوحقوقي
نداشته است ،اما با اينحال ،يكي از مهمترين
داليل تصميم ترامپ به انتقال سفارت ،مساله
جلبرضايتوحمايتگروهپرنفوذوقدرتمند
سياسي-مذهبيمسيحيانصهيونيستازوي
بودهاست،چنانچهبعدازايناقدامكهدراقدامي
در راستاي بينشهاي آخرالزماني مسيحيان
صهيونبودهاست،پيرواناينبينش،ازدونالد
ترامپ به عنوان كس�ي كه م�ورد بركت خدا
قرارگرفته،سخنگفتندوبرخينيزنظيرپمپئو
ازويبهعنواننجاتدهندهاسراييليادنمودند
آموزههاييدرحمايتازاسراييل
يك��ي از داليل اصلي و ش��ايد اصليتري��ن علت حمايت
امريكا از اسراييل اعتقادات مذهبي بنيادگرايان مسيحي
(مسيحيانصهيونيست)است.آنانهموارهتالشدارنداين
اصل را وارد ايمان ملت امريكا كنند كه حمايت از اسراييل
اختياري نيست بلكه خواس��ت الهي بوده و ايستادگي در
مقابلاسراييل،ايستادگيدرمقابلخداونداستكهخشم
وغضبويرانيزبههمراهدارد.برايبسياريازبنيادگرايان
مسيحياصليتريندليلحمايتازاسراييلتعهدخداوند
به ابراهيم است كه برمبناي آن پاداش خداوندي تنها براي
كساني است كه به يهوديها رحمت بفرستند و عذاب نيز
متعلقبهكسانياستكهيهوديانرالعنكنند.اينعبارت،
مهم-تريندستاويزبنيادگرايانمسيحيدرجهتحمايت

از اسراييل است بنيادگرايان مسيحي يا همان مسيحيان
صهيونيست ،حمايت از يهوديان را به حمايت از اسراييل
تعميم داده و اين حماي��ت را وظيفه اخالقي و ديني خود
ميپنداشتند.جيميكارتركهدردهه 70ميالديقدرترا
درامريكادردستگرفتدراعالميهانتخاباتيخودنوشت:
تأسيساسراييلنوين،تحققپيشگوييهايتوراتاست».
كارتر همچنين كساني را كه يهوديان را به كشتن حضرت
مسيحمتهمميكردندرامحكومنمودوآنانرادشمننژادها
ميخواند.ويطيديدارازاسراييلدرسال 1979ودريك
سخنراني چنين گفت :روساي جمهوري پيشين امريكا
روابط اياالتمتحده با اسراييل را باالتر از روابط خصوصي
و ويژه قراردادند و بهاينترتيب ايمان خود را نش��ان دادند.
اين روابط منحصربهفرد است زيرا در وجدان ملت امريكا
و در اخالق ،مذهب و اعتقادات آنان ريش��ه دارد .اسراييل
و اياالتمتحده امريكا هر دو مهاجران پيش��گام را در خود
جايداده است .سپس ما ميراث تورات رابا يكديگر تقسيم
ميكنيم لذا حمايت امريكا از اسراييل برمبناي اعتقادات
دينيوهمچنينمشتركاتفرهنگي،امريانكارناپذيراست.
مسيحيانبنيادگراوصهيونيستبراساسچنيناعتقادات
ومشتركاتي،ازاسراييلحمايتميكنندودرواقعايننوع
رابطه،بازتابيازبنيادگراييمذهبيموجوددرامريكاست.
ولي اين تمام ماجرا نيست .روي ديگر سكه حمايت امريكا
از اسراييل به نفوذ يهوديان در امريكا بازميگردد .حمايتي
كه در بس��ياري از م��وارد تعيينكننده اس��ت و تا تعيين
رييسجمهور اين كشور نيز پيش ميرود .نفوذ يهوديان
در تاروپود جامعه امريكا باعث ميش��ود كساني هم كه در
اياالتمتحده اعتقاد قلبي و مذهبي به حمايت از اسراييل
ندارند ،تنها به دليل نفوذ بيشازح��د يهوديان در امريكا
مجبور به چنين حمايتي شوند اما همانگونه كه ذكر شد،
مهمتريندليلحمايتامريكاازاسراييل،اعتقاداتمذهبي
مردماينكشوراست.درمجموعبايدگفتكهاعتقادمذهبي
بنيادگرايان مس��يحي به حمايت از اسراييل باعث شده تا
حمايت از اسراييل در هر شرايطي ،به اولويت اول سياست
خارجيامريكاتبديلشودودراينبينمنافعماديمدنظر
قرار نگيرد زيرا اسراييل نقش اول را در تراژدي آخرالزماني
بنيادگرايان مسيحي به عهده دارد .شايد به همين دليل
باش��د كه پاول فيندلي معتقد اس��ت كه «نخس��توزير
اسراييل بر سياست خارجي اياالتمتحده در خاورميانه،
بسيبيشترنفوذداردتادركشورخودش».برهميناساس
از روس��اي جمهور ديگري كه اعتق��ادات مذهبي در نوع
تصميمگيريهاي سياسياش بهويژه پيرامون سياست
خارجي و جنگ ،تأثير فراوان داشت ميتوان از جرج دبليو
بوشنامبرد.جرجبوشپسربهاصولوباورهايبنيادگرايان

امريكاييمعتقدبود.اوايمانداشتكهبنيادگرايانامريكايي
از سوي خداوند برگزيدهشدهاند تا رسالت آزادي سياسي و
ايمانمذهبيرابهسراسرجهانانتقالدهند.ايناعتقادات
الهوتيوسياسيباعثشدكهسياستخارجيويمتأثراز
آموزههايدينيشدهودرنهايتنقشمهميدرجنگهاي
افغانس��تان و عراق ايفا كند از سويي ادبيات مذهبي بوش
در مورد جنگهاي عراق و افغانس��تان تعجب بسياري را
برانگيخت.اينادبياتچنانعريانوبيپردهنقشمذهبرا
دراينجنگهابيانميكردكهاستفادهازواژهجنگمذهبي
براي آن بهدوراز واقعيت نيست .بوش علنا بيان ميكرد كه
جنگ عراق و افغانستان يك جنگ مذهبي است و در اين
مسيرخداوندبهاوكمكميكند.وليامبويكينمشاوروزير
دفاعكابينهبوشهمين معنارابهبيانيديگرذكركرد.وي
در سال 2003اعالم كرد كه« :اين جنگي است براي ارواح
ما،دشمنمانامششيطاناست...شيطانميخواهدمارا
بهعنوانيكملتوبهعنوانارتشيمسيحينابودكند».
نتيجهگيريپژوهش
همانگونه كه مشخص گرديد ،تأثيرات بينش مذهبي بر
راهبرد سياسينظاميامريكابهويژهدرمنطقهغربآسيا،
چنانعميقوگستردهاستكهكمتراقدام مهمسياسي-
نظامياينكشورراميتوانيافتكهدرآنردپاييازمذهب
وآموزههايمذهبيمسيحيتصهيونيستيپيدانباشد.
با نظر به اينكه صهيونيستهاي مسيحي از نفوذ بااليي در
نظامسياسيوتصميمگيريدراياالتمتحدهبرخوردارندو
اينكهاينگروهمعتقدندكهسرزمينفلسطينوجببهوجب
وتاابدبهاسراييلتعلقدارد،برايناساس،درراهبردسياسي
نظاميمسيحيانصهيونيست،ايجادمنازعهايمنطقهاي
درمنطقهغربآسيا،برايادامهحياترژيمصهيونيستيو
دستيابي به اهداف ارضي آن ،الزم و ضروري است
بر همين اساس ،ايجاد آشوب و فتنههاي مذهبي در غرب
آسياودرگيريواختالفكشورهاياسالميبايكديگركه
درواقعاياالتمتحدهامريكانقشبسزاييدرايجادآندارد،
درراستايحمايتامريكاازرژيمصهيونيستيوتحتتأثير
نفوذ البي مسيحيان صهيونيست بر سياست خارجي اين
كشوربودهاست.بهعبارتديگرميتوانگفتكهاصليترين
انگيزه البي مسيحيان صهيونيس��ت در حمايت از رژيم
اسراييل ،نگرشهاي آخرالزماني آنان است ،براين اساس
ايجاد درگيري در اين منطقه ،درواقع به عنوان نشانهاي از
آرماگدون و بازگشت قريبالوقوع عيسي مسيح از منظر
مسيحيانصهيونيستمحسوبشدهكهب هواقعمهمترين
و اصليترين دليل ارتباط ميان مسيحيان صهيونيست و
تدويناستراتژيهاوسياستهايتهاجمياياالتمتحده
در خاورميانه ،اين موضوع اس��ت .لذا برمبناي اين ديدگاه
آخرالزمانياستكهمسيحيانصهيونيستدرامريكاودر
مياندولتمرداناينكشور،بهصورتسفتوسختازرژيم
صهيونيستيوسياستهايهرجومرجطلبانهوتهاجميآن
دفاعنمودهودرصددهستندرابطهويژهمياناياالتمتحده
ورژيمصهيونيستيراحفظنمودهوبراياشغالكشورهاي
مسلمانعراقوافغانستان،تفسيريكامالمذهبيوديني
قائل گردند؛ چنانچه اعتقاددارند كه اشغال عراق تأكيدي
بوده است ،بر پيشگوييهاي ذكرش��ده در كتاب مقدس
به عنوان يكي از سلسله حوادثي كه پيش از بازگشت دوم
مسيحموعودالزماستبهوقوعبپيوندد.
در همين راستا ،تصميم دونالد ترامپ رييسجمهوري
امريكا ،براي انتقال سفارت امريكا در فلسطين اشغالي
از تلآوي��و به بيتالمقدس ،كه گرچه اين اقدام از نگاه
سياس��تمداران و صاحبنظران عرصه روابط و حقوق
بينالملل ،رنگ و بوي عقالني و حقوقي نداشته است،
اما با اينحال ،يكي از مهمترين داليل تصميم ترامپ
به انتقال س��فارت ،مس��اله جلب رضاي��ت و حمايت
گروه پرنفوذ و قدرتمند سياسي-مذهبي مسيحيان
صهيونيستازويبودهاست،چنانچهبعدازايناقدامكه
دراقداميدرراستايبينشهايآخرالزمانيمسيحيان
صهيون بوده اس��ت ،پي��روان اين بين��ش ،از دونالد
ترامپ به عنوان كسي كه مورد بركت خدا قرارگرفته،
س��خن گفتند و برخي نيز نظير پمپئو از وي به عنوان
منبع:شمس
نجاتدهنده اسراييل ياد نمودند.

«ترامپ» الهامبخش نژادپرستان

فوبياي امريكايي؛ آزادي سالح و بيگانههراسي

تحليلگران و رسانههاي امريكايي ،آزادي حمل سالح
در امريكا در كنار سخنان تحريككننده و نژادپرستانه
«دونال��د ترامپ را عواملي مهم در وق��وع تيراندازي و
كشتارهاي فجيع چند روز اخير ميدانند كه ميتواند
عاملي براي فروپاشي اياالت متحده باشد.
به گزارش ايرنا ،افكار عمومي در امريكا روزهاي اخير
را در شوك كش��تار فجيعانه دهها انسان بيگناه در دو
ايالت اين كشور به سر برد .تيراندازي دو سفيد پوست
در شهرهاي ال پاسو و ديتون كه به فاصله چند ساعت
از يكديگر انجام شد موجب جان باختن  29تن شد و
دهها مجروح برجاي گذاشت.
اين دو اتفاق موجب ش��د تا حساس��يتهاي عمومي
نس��بت به دو عامل اجتماعي و سياسي در رسانهها و
جامعهاينكشوربرجستهشود.وضعيتقانونمالكيت
سالح در امريكا و لزوم كنترل و محدوديت بيشتر بر آن
و تشديد نفرت از خارجي و گسترش بيگانه هراسي در
امريكا به موضوعاتي داغ تبديل شدند.
حملسالحبيماريكشندهجامعهامريكايي
قانون اساس��ي امريكا خري��داري و حمل س�لاح را براي
شهروندان اين كش��ور آزاد ميداند و همين قانون ،اياالت
متحده را به كشوري منحصربه فرد در جهان تبديل كرده
است زيرا بر اس��اس آمارها اگرچه اين كشور حدود 330
ميليوننفرجمعيتداردامابهصورترسمينزديك400
ميليونعددازانواعسالحدردستمردماينكشورقراردارد.

براساس آمار اگرچه اين كشور حدود  4درصد از جمعيت
جهانراداردامانزديكبه 45درصدازسالحهايغيرنظامي
جهاندراختيارمردماينكشورقراردارد.
اگرچه هر از گاهي انتش��ار اخبار مربوط به كشتار مردم و
حتي دانشآموزان در م��دارس همچون زلزلهاي ،جامعه
امريكا را تكان ميدهد اما همه تالشها تاكنون نتوانسته
اس��ت محدوديتهايي هرچند اندك را در مسير خريد و
فروش و اس��تفاده آسان سالح ايجاد كند .مهمترين دليل
عقيم بودن اين تالشها ،نفوذ و قدرت انجمن ملي اسلحه
در امريكا است .شركتهاي توليدكننده سالح به اندازهاي
درتصميمسازيهايكالناثرگذارهستندكهحتي«باراك
اوباما» كه رييسجمهوري با تمايل بيپايان براي كنترل
سالحشناختهميشدهمقادربهبرداشتنهيچگامعملي
موثرومهمينشد.
باوقوعحمالتاخيربسياريازچهرههايسياسيبهويژهدر
حزبدموكراتواردعملشدهاندوبادخيلكردنتمايالت
سياسيوانتخاباتيخودبرلزومتصويبقوانينسختگيرانه
در زمينه خريد سالح و بررسي سوابق شخصي خريداران
تاكيد ميكنند .اس��تدالل اين افراد آن است كه بر اساس
نظرسنجيها نزديك به  70درصد مردم امريكا خواستار
محدوديتهاي بيش��تر در اين صنعت هستند .به همين
دليل است كه نشريه « »The Weekمعتقد است متمم
قانوناساسيامريكاكهحملسالحوبهنوعيكشتارانسان
يداندخوددليليبرايفروپاشيامريكاخواهدبود.
رامجازم 
بنابر اين تحليل ،آزادي تصاحب اسلحه به بيماري تبديل

شدهاستكهبراينجاتامريكاهرچهسريعتربايدپاسخي
ريشهاي به آن داده شود.
موضوع ديگري كه در تحوالت اخير مطرح ش��د تشديد
خشونتهابهويژهباانگيزههاينژادپرستانهبودهاست.جالب
اينجاستدرموردحوادثاخيردونالدترامپضمنمحكوم
كردن حمالت در دو ايالت تگزاس و اوهايو اظهار داشت كه
امريكا جايي براي نفرت و نفرتپراكني نيست و مقامهاي
اينكشوراينموضوعراپيگيريميكنند.
رييسجمهوريامريكابيماريعواملايندوحادثهرادليل
ارتكاب به تيراندازي و قتل عنوان كرد و مدعي شد اين دو
فردسفيدپوستبيمارروانيبودند.بهگزارششبكهخيري
سي.ان.ان ترامپ مدعي شد كه دولتش كارهاي بزرگي را
براي حل اين مش��كل انجام داده اما بايد اقدامات بيشتر و
مهمتريرادراينزمينهانجامدهد.
ضرورت تغيير رويكرد نژادپرستانه ترامپ
از نگاه بسياري از مردم جهان خودِترامپ مهمترين فرد در
نفرتپراكنيدرداخلامريكاوحتيدرسطحجهاناست.
يكي از بهترين اقداماتي كه انجام آن از س��وي كاخ سفيد
ضروريبهنظرميرسدتغييررويكردهايرييسجمهوري
امريكااست .شايدتغييرنگاه يارييسجمهورياينكشور
بتوان��د تاحدودي مانع از وقوع چنين فجايعي باش��د زيرا
ترامپباتاكيدبسيارزيادخودبرسياستهايمليگرايانه
و حمالت توئيت��ري و لفظي به قانونگذاران و مردم رنگين
پوستان امريكا دركنار اتخاذ سياستهاي تند مهاجرتي

به نوع��ي افكارعمومي به وي��ژه طرفداران خ��ود را عليه
غيرسفيدپوستهاتحريكميكند.
دروجودريشههاينژادپرستانهورويكردهايبيگانههراسي
«پاتريك كروسيوس» عامل كشتار شهر ال پاسو ترديدي
نيس��ت زيرا وي به صراحت از سخنان نژادپرستانه ترامپ
حمايت كرده بود .ضمن اينكه گفته ميش��ود او كش��تار
چندماهقبلدرمسجدمسلماناندرشبكههاياجتماعيرا
هماقداميدرستميدانست.
درحالي ترامپ اين قاتالن را بيم��ار رواني ميداند كه وي
دوسالقبلدريكيازاقداماتابتداييخودقانونيراكهاوباما
در زمينه ممنوعيت نسبي فروش سالح به بيماران رواني
امضا كرده بود ،لغو كرد .انتقاد از رويكردهاي ترامپ نه تنها
دررسانههاياينكشورحتيدرمناظرههاياخيرانتخاباتي
حزبدموكراتنيزبازتابداشتهاستبهنحويكهحمالت
لفظي رييسجمهوري امريكا به مهاج��ران دليلي براي
افزايشخشونتعليهاينگروهازشهروندانعنوانشدهبود.
مقامهاي امنيتي امريكا تيراندازي فوق را تروريسم داخلي
توصيفكردهاندامادموكراتعلتراسخنانتفرقهافكنانهاي
ميدانند كه رييسجمهور امريكا در عرصههاي حقيقي
و مجازي به مردم امريكا انتقال ميدهد .آنها اعتقاد دارند
اينكه ف��ردي بياني��هاي را عليه مهاجران التي��ن تبار در
اينترنت و ش��بكههاي اجتماعي منتشر ميكند ،و پس از
چندساعت س��فر خود را به شهر مرزي ال پاسو ميرساند
و قتل عام را اجرايي ميكند ناشي از سخنان نژادپرستانه
ترامپ و توجيههايي اس��ت كه كاخ س��فيد براي ساخت

ديوار مرزي به مردم امريكا ارايه ميكند .به نوشته گزارش
نشريه «اينترس��پ» ،تيرانداز شهر ال پاسو در بيانيه خود
تقريبا از همان واژههايي اس��تفاده كرد كه ترامپ در مورد
خارجيها تكرار ميكند .اش��غاگري و حمله خارجيها،
خيانتكار بودن خارجيها و محكوميت اختالط نژادي يا
تشكيلاتحاديههاينژاديازمهمترينكليدواژههايبيانيه
مجرم هستند كه نزديكي ديدگاههاي عامل تيراندازي به
رييسجمهوريامريكارانشانميدهند.
اين نش��ريه نمونهاي از حمايتهاي ترام��پ از اين افراد را
در واقع��هاي توصيف كرد كه در ماه ژانويه رخ داد .در حالي
كه پليس نيويورك چهار تن از طرفداران ترامپ را به علت
برنامهريزيبرايحملهبهمحل تجمع تعدادياز مسلمان
دستگير كرده بود اما رييسجمهوري امريكا با راهاندازي
پويشيعليههيالريكلينتونوتالشدموكراتهابرايزير
سوالبردناقداماتوسياستهايخودحملهگستردهايرا
بهمخالفانسياستهاينژادپرستانهخودترتيبدادوباعث
بياثرشدناقداماتگرديد.
روزنامه «واش��نگتن پست» نيز س��خنان ضدمهاجرتي
ترامپ را دليل كشتار شهر ال پاسو دانست و در مورد توقف
اين موج بيگانه هراسي در ميان مردم امريكا عنوان داشت
رييسجمهوري امري��كا بايد از نماي��ش حمايت خود از
خشونتعليهاقليتهاومهاجرانخودداريكند.هنگامي
كهترامپمردمرابارنگپوستدستبنديميكندوآنهارا
دشمن مينامد در واقع مجوز حملهبه خارجي رابه افرادي
ميدهدكهازاظهاراتويالهامميگيرند.

حم لونقل
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«تعادل» چالشها و چشماندازهاي راهسازي در ايران را بررسي ميكند

كالبدشكافي ناتواني آزادراهها در جذب سرمايه

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
چهارس�ال از ارايه ط�رح واگ�ذاري تعمير و
نگه�داري آزادراهه�ا ب�ه بخ�ش خصوصي،
ميگ�ذرد ام�ا ن�ه تنه�ا آزادراهي ب�ه بخش
خصوصي واگذار نش�ده بلكه سياس�تهاي
مختلفي هم از س�وي وزارت راه و شهرسازي
طي  4سال گذش�ته در اين زمينه اعمال شده
است.
درحالي ك�ه عباس آخوندي ،وزيرس�ابق راه
وشهرس�ازي همواره ب�ه ض�رورت واگذاري
آزادراه ته�ران -ق�م ،تهران -س�اوه ،كرج-
قزوي�ن و تم�ام آزادراههاي دولت�ي به بخش
خصوصي براي ارتقاي سطح سرويس ،بهبود
نحوه خدماترس�اني ،سيستم عالئم و ايمني
تاكي�د ميكرد ،اما ب�ا روي كارآم�دن محمد
اسلامي ،وزيرجدي�د راه و شهرس�ازي ورق
برگش�ت .او در روزهاي ابتدايي س�ال جاري
اعلام كرد كه واگ�ذاري آزاد راهه�ا به بخش
خصوصي ب�ا توجه ب�ه هزينه ب�االي تعمير و
نگهداري آنها فعال به تعويق ميافتد.
اظهارات اسلامي مبني بر تعوي�ق واگذاري
آزادراهها به بخش خصوصي درشرايطي مطرح
ش�د كه آبان س�ال گذش�ته قرار بود آزادراه
تهران -قم خصوصي ش�ود ام�ا اين اتفاق رخ
نداد.
ك�ش و قوسها براي اجراي اي�ن طرح تنها به
وزيران سابق و جديد راه و شهرسازي محدود
نميشود و رييس سازمان راهداري و معاونان
او هم طي ماههاي اخير حرفهاي ضد و نقيضي
درباره واگذاري آزادراهها به بخش خصوصي
داشتهاند.
براساس گفتههاي معاون برنامهريزي سازمان
راه�داري وحمل ونق�ل جادهاي ق�رار بود دو
آزادراه تهران –قم و تهران -ساوه بهطور كامل
به ش�ركت س�رمايهگذاري خصوصي واگذار
شود ،اما عبدالهاشم حسننيا ،رييس سازمان
راه�داري در گفتوگويي اعالم ك�رد كه اين
سازمان فعال برنامهاي براي واگذاري آزادراهها
به بخش خصوصي ندارد و علت آن هم افزايش
چشمگير قيمت تمامشده نگهداري آزادراه و
وارد آمدن فشار بر مردم است.
حال س�وال اين اس�ت كه واگذاري آزادراهها
به بخش خصوص�ي چه ضرورتي دارد و تاخير
و تعويق اين واگذاري و اظهارات متناقض چه
تبعاتي ب�راي حوزه جادهاي كش�ور به همراه
خواهد داشت؟
به اعتقاد كارشناسان حوزه جادهاي ،واگذاري
آزادراهها به بخش خصوصي بايد در راس�تاي
عمومي كردن اقتصاد و مشاركت بيشتر مردم
در پروژهه�اي اقتص�ادي و همچنين كاهش
تصديگري دولت در امور غيرحاكميتي انجام
ش�ود ،اما بهانه دولتيها براي عدم واگذاري،
افزايش چشمگير قيمت كاالها و خدمات و در
پي آن رشد چندين برابري عوارض آزادراهي
درصورت انجام اين واگذاري است .اما آيا اين
دليل ميتواند مانعي برسر اجراي برنامه ششم
توسعه و اصل  44قانون اساسي شود؟
البته فعاالن ح�وزه راهس�ازي در واكنش به
عدم واگذاري تعمير و نگهداري آزادراهها به
بخ�ش خصوصي ،اعالم ميكنن�د ،با توجه به
اينكه هزينه كاالها و خدمات راهس�ازي طي
يكي دوسال گذشته بهش�دت افزايش يافته
اس�ت و نرخ سوددهي در راهس�ازي كمتر از
سود بانكي است و دولت مالياتهاي سنگيني
را از ش�ركتهاي پيمانكار فعال در راهسازي
درياف�ت ميكند ،انگيزه راهس�ازي ،تعمير و
نگه�داري آزادراهها براي فع�االن اين بخش
باقي نمانده است.
در اين ميان ،براي افزايش س�ود راهسازان و
ترغيب آنها براي راهسازي و تعميرو نگهداري
از راهها يا بايد نرخ عوارض آزادراهي افزايش
يابد كه با توجه به پايين بودن درآمد مردم در
ايران ،جامعه پذيرش رشد بيش از اين عوارض
را ندارد؛ يا بايد دول�ت حمايتهاي خود را از
شركتهاي پيمانكار افزايش دهد كه با توجه
به كم ب�ودن بودجه بخش عمران�ي نميتوان
چنين انتظ�اري از دولت داش�ت .اگرچه اين
حمايتها ميتوان�د مربوط ب�ه معافيتهاي
مالياتي شركتهاي راهس�از يا كاهش تعرفه
گمركي واردات كاالهاي راهسازي باشد.

ورود بخش خصوصي به ساخت آزادراه
خدايار خاشع ،دبيركميته شركتهاي سرمايهگذار
در آزادراهها درب��اره واگ��ذاري آزادراهها به بخش
خصوصي به «تعادل» ميگويد :تا سال  ،66آزادراهها
مانند س��اير پروژهها با بودجهه��اي عمراني دولت
ساخته ميشد ،اما از همان سال با كاهش بودجههاي
عمراني كش��ور ،برنامه بر اين ش��د ك��ه آزادراهها با
س��رمايه بخش غيردولتي ساخته شود و افرادي كه
از آزادراهها استفاده ميكنند ،هزينه آن را پرداخت
كنند.
خاش��ع ميافزايد :برهمين اساس ،قانون مشاركت
در س��اخت آزادراهه��ا در س��ال  66تصوي��ب و در
س��ال  71آيين نامه اجرايي آن ابالغ ش��د و از سال
 72با س��رمايهگذاري بانك ملي در آزادراه قزوين-
زنجان ،س��اخت پروژههاي آزادراهي توسط بخش
غيردولتي به صورت ( BOTتركيبي از س��ه كلمه
 Build,Operate,transferبه معني ساخت،
بهرهبرداري و انتقال و واگذاري است) آغاز شد.

برش

تا زماني كه بودجه و ساز و كار مناسب براي نگهداري و تعمير آزادراهها به خوبي مشخص نشده است ،اگر دولت هم اقدام به واگذاري آزادراهها
بكند ،بخش خصوصي تمايلي براي همكاري نخواهد داشت.
نرخ سودي كه به راهسازان پرداخت ميشود ،كمتر از نرخ سود بانكي است ،ساخت و ساز آزادراهها هم ريسك بااليي دارد ضمن اينكه بايد
ماليات هم به دولت پرداخت شود ،بنابراين رغبتي براي فعاليت در اين زمينه وجود ندارد ،در واقع با توجه به پايين بودن نرخ عوارض آزادراهي،
راهسازي در ايران توجيه اقتصادي ندارد ،اما درساير كشورها راهسازي ،فعاليتي سودده است.
هزينه ساخت آزادراه در ايران ،نصف هزينه ساخت در ساير كشورها است ،اما عوارض آن يك دهم دنيا است ،برهمين اساس ،درآمد مردم با
نرخ عوارض همخواني ندارد و مردم نميتوانند هزينه بيشتري پرداخت كنند .براي همين بايد تالش شود كه بين اين دوفاكتور هماهنگي برقرار
شود ،درواقع بايد يا با افزايش درآمدهاي مردم يا با مديريت و مشاركت دولت در هزينهها ،شاهد بهبود وضعيت راهسازي در ايران باشيم.
پيشنهاد ميشود زماني كه بهرهبرداري آزادراههاي ساخته شده توسط بخش خصوصي ،تمام شد و اين آزادراه به دولت واگذار شد ،دولت
تعمير و نگهداري آزادراه را به اين پيمانكار تحويل دهد و اين پيمانكار هم با اس�تفاده از سهم دولت در نرخ عوارض آزادراهي و پرداخت سهم
خود در ساخت آزادراه ،اقدام به ساخت يك آزادراه ديگر كند.
به گفته اين كارشناس ارشد بخش جادهاي،تا پيش
از اج��راي اين قانون حدود  480كيلومتر آزادراه در
 12محور داش��تيم كه با بودجه دولتي ساخته شده
بود ،مث��ل آزاد راه تهران-كرج-قزوين و تهران-قم
بود اما از آن به بعد آزادراهها توسط بخش غيردولتي
س��اخته ش��د و  19محور ب��ه طول ح��دود 1900
كيلومتر كه ساخته شده و درحال بهرهبرداري است.
او اظهار ميكند12 :محور به طول  1100كيلومتر
درحال ساخت اس��ت ،ضمن اينكه قرارداد و تفاهم
نامه س��اخت  15محور به طول  1700كيلومتر هم
بسته شده كه هنوز اجرايي نشده است.
ضرورت تخصيص بودجه مناسب
خاشع درباره واگذاري تعمير و نگهداري آزادراهها به
بخش خصوصي و تناقضهايي كه درباره آن وجود
دارد ،ميگويد :براساس استانداردي كه در دنيا وجود
دارد ،بين 2ت��ا  6درص��د ارزش روز آزادراه ،هزينه
تعمير و نگهداري ساالنه آزادراه است.
او اضاف��ه ميكند :در ايران ب��راي تعميرو نگهداري
آزادراهه��ا حداق��ل  200ميلي��ون توم��ان ب��راي
هركيلومتر نياز است ،اما هزينهاي كه سال گذشته
دولت براي اين موضوع درنظرگرفته بود 55 ،ميليون
تومان براي هر كيلومتر بود .اين درحالي اس��ت كه
 200ميليون توم��ان هم هزين��ه حداقلي تعمير و
نگهداري آزادراه است.
اين كارشناس ارش��د حوزه جادهاي ادامه ميدهد:
درش��رايطي كه دول��ت تنها يك چه��ارم از هزينه
تعمير و نگهداري هر كيلومتر آزادراه را ميپردازد،
عمال نميتوان انتظار داش��ت كه راهداري مناسبي
در كش��ور انجام ش��ود و راهها به درس��تي تعمير و
نگهداري شود.
خاش��ع معتقد اس��ت :با توج��ه به اينك��ه تعمير و
نگهداري آزادراهها مس��الهاي مهم و حياتي است و
درصورت وقوع حادثه در آزادراهي ،انگش��ت اتهام
به سمت بخشي كه موظف به نگهداري راهها است،
نشانه ميرود و از سوي ديگر هم قيمتها ،خدمات و
كاالها در اين زمينه افزايش چشمگيري يافته است و
حتي دولت در تأمين اين هزينه با مشكل روبرو است،
چطور ميتوان انتظار داش��ت كه بخش خصوصي
وارد عمل ش��ود ،چون هم مسووليت سنگيني را به
بخش خصوصي تحميل ميكند و هم سودآوري به
همراه ندارد.
دبيركميته ش��ركتهاي سرمايهگذار در آزادراهها،
درب��اره چالشهاي واگ��ذاري تعمي��ر و نگهداري
آزادراهها به بخش خصوصي ميگويد :اما و اگرهايي
در تخصيص منابع مالي استفاده شده توسط بخش
خصوصي از سوي دولت وجود دارد و معلوم نيست
كه دولت با پرداخت اوراق مشاركت يا روش ديگري
اقدام به تخصيص هزينههاي مورد استفاده توسط
بخش خصوصي دارد.
او ادامه ميدهد :تا زماني كه نگهداري راهها به عهده
دولت است ،درصورت وقوع حادثهاي در آزادراهها،
مشكالت بهتر حل و فصل ميشود ،اما اگر در اختيار
بخ��ش خصوصي قرار گيرد مس��ائل به راحتي حل
نميشود.
به گفته خاش��ع ،تا زمان��ي كه بودجه و س��از و كار
مناس��ب براي نگهداري و تعمير آزادراهها به خوبي
مشخص نشده است ،اگر دولت هم اقدام به واگذاري
آزادراهه��ا بكند ،بخ��ش خصوصي تمايل��ي براي
همكاري نخواهد داشت.

ساخت و ساز آزادراهها ،سودده نيست
دبيركميته شركتهاي سرمايهگذار در آزادراهها
درباره اولويت ساخت و س��از يا تعمير و نگهداري
از ديدگاه فعاالن حوزه راهسازي ميگويد :با توجه
به اينكه هزينههاي ساخت و ساز طي يكي دوسال
گذش��ته افزايش داشته اس��ت ،حتي آزادراههاي
درحال ساخت هم با خطر تعطيلي مواجه است.
خاشع ميافزايد :امكان ادامه وضع موجود با توجه
به گراني كااله��ا و خدمات وجود ن��دارد ،درحال
حاضر  12محور به ط��ول  1100كيلومتر در حال
ساخت است.
درحالي كه برخي از اين محورها بايد  10سال پيش
به بهرهبرداري ميرس��يد ،اما نبود بودجه موجب
كندي كار در ساخت اين آزادراهها از جمله آزادراه
تهران-شمال ،اصفهان-شيراز و  ...شده است.
او اضافه ميكند :در  6س��ال گذشته (4سال دولت
يازدهم و  2س��ال دولت دوازده��م) كمتر از 250
كيلومتر آزادراه به بهرهبرداري رسيده است و ساز
و كار مناسبي هم پيش روي بخش خصوصي قرار
ندارد تا سرعت ساخت و ساز بهبود يابد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه جادهاي با اش��اره به
مشكالت راهسازي در ايران ميگويد :نرخ سودي
كه به راهسازان پرداخت ميشود ،كمتر از نرخ سود
بانكي اس��ت ،ساخت و س��از آزادراهها هم ريسك
بااليي دارد ضمن اينكه باي��د ماليات هم به دولت
پرداخت شود ،بنابراين رغبتي براي فعاليت در اين
زمينه وجود ندارد.
خاش��ع ادامه ميده��د 55 :س��ال از بهرهبرداري
آزادراه ته��ران -ك��رج ميگذرد ،ط��ي اين مدت
 2300كيلومتر آزادراه اس��ت ،يعني ساالنه كمتر
از  40كيلومتر آزادراه در كشور ساخته شده است
كه با توجه به پهناوربودن وس��عت كشور ،اين رقم
قابل توجه نيست.
ناهمخواني هزينه ساخت با نرخ عوارض
دبيركميته شركتهاي سرمايهگذار در آزادراهها
درباره تجربه س��اير كشورها در س��اخت آزادراهها
اظهار ميكند :در كش��ورهاي ديگ��ر نرخ عوارض
آزادراهه��ا بين  8تا  10س��نت براي ه��ر كيلومتر
است كه اگر درايران اجرايي شود ،كيلومتري هزار
تومان ميشود.
خاش��ع ادامه ميدهد :در ايران نرخ دريافت شده
براي ه��ر كيلومتر آزادراه 58 ،تومان اس��ت كه 5
درصد نرخ عوارض آزادراهي درساير كشورها است.
او اظهار ميكند :درحال حاضر دولت  30درصد از
هزينه ساخت آزادراهي را پرداخت ميكند اگرچه
درگذشته اين رقم  50درصد بود.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه جادهاي ،با توجه
به پايين بودن نرخ عوارض آزادراهي ،راهسازي در
ايران توجيه اقتصادي ندارد ،اما درس��اير كشورها
راهسازي ،فعاليتي سودده است.
خاش��ع معتقد اس��ت :البته بايد اين موضوع را هم
درنظرداشت كه دريافت چنين نرخي در آزادراهها
در سايركش��ورها منطقي است چون درآمد مردم
آنها بسيار باالتر از مردم ايران است ،حداقل حقوق
در كش��ورهاي ديگر  9تا  14دالر در ساعت است،
مثال در تركيه  5.9دالر و در ايران  70سنت است،
درواقع كارگرايراني يك هشتم كارگر ترك ،حقوق
ميگيرد ،برهمين اس��اس نميتوان انتظار داشت
كه مردم اي��ران چنين عوارضي را پرداخت كنند و

جامعه هم پذيرش چنين هزينهاي را ندارد.
او اظه��ار ميكند :در اين ش��رايط ي��ا بايد حقوق
دريافتي مردم به متوس��ط جهاني نزديك ش��ود
يا اينكه دولت از راهس��ازان حمايت بيش��تري به
عمل آورد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه جادهاي ،پايين
بودن نرخ عوارض آزادراهي در ايران درش��رايطي
اس��ت كه هزين��ه دريافت كااله��ا و خدمات براي
راهسازي در ايران باال است ،ماشينهاي راهداري
و راهسازي از كش��ورهاي ديگر خريداري ميشود
و هزينه گمرك هم به آن اضافه ميش��ود و ماليات
دريافتي از راهس��ازان در ايران از برخي كش��ورها
باالتر اس��ت ،درحالي ك��ه ع��وارض آن يك دهم
كشورهاي ديگراست.
خاش��ع اظهار ميكند :هزينه س��اخت آزادراه در
ايران ،نصف هزينه ساخت در ساير كشورها است،
اما عوارض آن يك دهم دنيا است ،برهمين اساس،
درآمد م��ردم با نرخ ع��وارض همخوان��ي ندارد و
مردم نميتوانند هزينه بيش��تري پرداخت كنند.
براي همين بايد تالش شود كه بين اين دوفاكتور
هماهنگي برقرار ش��ود ،درواقع باي��د يا با افزايش
درآمدهاي مردم يا با مديريت و مش��اركت دولت
در هزينهها ،ش��اهد بهبود وضعيت راهس��ازي در
ايران باشيم.
نظارت بيشتر بر ساخت و تعمير
علي آزاد ،دبير انجمن شركتهاي راهسازي ايران
درب��اره طرح واگذاري تعمير و نگه��داري راهها به
بخش خصوصي به «تعادل» ميگويد :پيش��نهاد
ميشود زماني كه بهرهبرداري آزادراههاي ساخته
شده توسط بخش خصوصي ،تمام شد و اين آزادراه
به دولت واگذار شد ،دولت تعمير و نگهداري آزادراه
را به اين پيمانكار تحوي��ل دهد و اين پيمانكار هم
با اس��تفاده از سهم دولت در نرخ عوارض آزادراهي
و پرداخت سهم خود در س��اخت آزادراه ،اقدام به
ساخت يك آزادراه ديگر كند.
آزاد ادامه ميدهد :به عنوان نمونه آزادراه تهران-
ساوه 6 ،خط و آزادراه ساوه -سلفچگان  4خط است،
درحال حاضر زمان بهرهبرداري بخش خصوصي از
آزادراه تهران-س��اوه به اتمام رسيده و اين آزادراه
هماكنون به دولت تعلق دارد.
او ادامه ميدهد :دولت ميتواند طرح  6خطه كردن
آزادراه ساوه-س��لفچگان را ه��م به اي��ن پيمانكار
بدهد و ع��وارض دريافتي از آزادراه تهران -س��اوه
را براي  6خطه ك��ردن آزادراه ساوه-س��لفچگان
اختصاص دهد.
به گفته اين فعال حوزه راهسازي ،تعميرو نگهداري
آزادراهها همراه با دريافت عوارض بايد با شرط تعهد
به ساخت آزادراه ديگري به پيمانكار واگذار شود ،اما
اينكه ساخت يك آزادراه به يك پيمانكار و تعميرو
نگهداري به پيمانكار ديگري ارايه ش��ود نميتواند
كمكي به وضع موجود كند.
دبير انجمن ش��ركتهاي راهس��ازي ايران اظهار
ميكن��د :دولت باي��د نظارت دقيقي برس��اخت و
تعميرو نگهداري آزادراهها داشته باشد و براي اينكه
ساخت يك آزادراه را به پيمانكاري واگذار كند بايد
از اين پيمانكار خواسته شود كه تعميرو نگهداري
يك آزادراه را به عهده بگيرد و عوارض را هم خودش
دريافت كند ،ام��ا درمقابل با ارايه س��هم خود و با
كمك دولت ،متعهد به ساخت آزادراهي ديگر شود.

مفهوم خصوصيسازي آزادراهها
ب��راي شفافس��ازي بح��ث واگ��ذاري تعمي��ر و
نگه��داري آزادراهه��ا به بخ��ش خصوصي نگاهي
به سياس��تهاي خصوصيس��ازي راهگشا است.
سياست خصوصيس��ازي از دهه  1980به عنوان
راهكاري براي تامين مالي ش��ركتهاي دولتي بر
بودجه دولت ،افزايش كارايي آنها و توانمندسازي
بخش خصوصي در كش��ورهاي توسعه يافته مورد
استفاده قرار گرفت و در اين ميان ،خصوصيسازي
راهه��ا در جهت تامين مالي ،تعمي��ر و نگهداري و
مديريت ساخت آنها موثر بود.
دراين شرايط و با توجه به اينكه حمل و نقل جادهاي
يكي از اجزاي مهم اقتصاد كشور محسوب ميشود
و س��هم اين نوع از حمل و نقل در ايران در مقايسه
با ساير ش��يوهها ،بيش از  90درصد است ،بنابراين
شناس��ايي نقش و سهم س��رمايهگذاري در بخش
حمل و نقل جادهاي مهم تلقي ميشود.
خصوصيس��ازي واقعي ب��ه مفهوم آن اس��ت كه
تمام يا بيشتر س��هام دولت در يك بنگاه دولتي به
فروش رود به نحوي كه مديريت آن هم در اختيار
بخش خصوصي قرار گي��رد ،حتي اگر دولت كمتر
از مقداري مشخص س��هام يك بنگاه را در اختيار
داش��ته باش��د ،اما از طريق س��هام ممتاز ،كنترل
مديريت بنگاه را در اختيار داش��ته باش��د ،باز هم
خصوصيس��ازي به مفهوم واقعي آن تحقق نيافته
است.
مزاياي خصوصيسازي
درش��رايطي كه خصوصيسازي در ايران به درستي
انجام نميش��ود و اي��ن موضوع در بحث س��اخت و
تعمير آزادراهها هم صدق ميكند ،نگاهي به مزاياي
خصوصيس��ازي آزادراهها ميتوان��د تالش برخي
كارشناسان براي پيگيري اين موضوع را قابل درك
كند.
درايران و طي سالهاي گذش��ته ،خصوصيسازي
تعمير و نگه��داري راهها ،مورد توج��ه مديران راه و
حمل و نقل كشور قرار گرفته است ،اما تاكنون هيچ
كدام از آزادراههاي كشور به بخش خصوصي واگذار
نشدهاند ،اين در حالي است كه:
خصوصيس��ازي فعاليتهاي تعمير و نگهداري
موجب تخصيص مناسب منابع مالي به فعاليتهاي
گوناگون راهداري ميشود.
انجام فعاليتهاي تعمير و نگهداري توسط بخش
خصوصي موجب ميشود كه تجهيزات راه به صورت
اقتصادي و مقرون بهصرفه نگهداري و استفاده شوند.
خصوصيس��ازي اين فعاليته��ا ،موجب جبران
كسري بودجه در اين زمينه و بهبود سريعتر وضعيت
راههاي تخريب شده ميش��ود و از ضررها و زيانها
و عواقب بعدي ناش��ي از عدم تعمير راههاي خراب
جلوگيري ميكند.
عملك��رد بخش خصوصي نس��بت به بخشهاي
دولتي بس��يار بهتر است ،چرا كه به راحتي بر اساس
نيازهاي خود ،تع��داد نيروهاي كار مورد نياز خود را
تغيي��ر ميدهند و از روشهاي جديد و پيش��رفته و
ابزارآالت موثرتر و كارآمدتر استفاده ميكنند.
دوره بازگشت سرمايه
خدايار خاشع ،دبيركميته شركتهاي سرمايهگذار
در آزادراهها از كاهش انگيزه فعاالن راهسازي براي
ساخت و ساز و تعميرو نگهداري آزادراهها گفت ،اما
سوال اين است كه هزينه س��اخت و دوره بازگشت
سرمايه آزادراهها در ايران چگونه است كه تمايلي در
اين زمينه ميان سرمايهگذاران وجود ندارد؟
درح��ال حاضر ،اگ��ر بخواهيم آزادراهي در كش��ور
بس��ازيم ،حدود  6تا  12ميليارد تومان متناس��ب با
شرايط منطقهاي و توپوگرافي سرمايه نياز دارد ،براي
نمونه اگر آزادراهي در دشت ساخته شود؛ هزينه آن
كمتر و س��اخت آزادراه در منطقه كوهستاني كه به
پل و تونل بيشتري نياز دارد ،هزينه باالتري خواهد
داشت.
ام��ا دوره مش��اركت در آزادراهها متفاوت اس��ت و
براس��اس مطالعات اوليه طرح ،مسائل فني ،ميزان
تردد خودروها و ميزان س��رمايهگذاري دوره زماني
بازگشت س��رمايه بخش خصوصي تعيين ميشود
و بع��د از آن بزرگراه بار ديگر در اختي��ار دولت قرار
ميگيرد .ب��راي نمونه آزاد راه ته��ران – قم پس از
استهالك سرمايه بخش خصوصي به دولت برگشته
اس��ت .بطور كلي براي تعيين تعرفه مطالعات فني
براي بزرگ��راه و اينكه چقدر س��رمايهگذاري صرف
ش��ده و بر پاي��ه پيشبيني ميزان تردد خ��ودرو و...
محاسبه نرخ تعرفه انجام ميشود؛ مثال اگر در سال
نخس��ت  Aريال از خودروها دريافت شود و ساالنه
درصدي به آن اضافه ش��ود ،مدت زمان اس��تهالك
تعيين ميشود كه اين گزارش هزينه درآمد است و
بايد در زم��ان بهرهبرداري نيز مطابق همين گزارش
عمل شود ،اما در بيشتر مواقع اينگونه اجرا نميشود،
زيرا ب��ه داليلي مانن��د مخالفت مردم و مس��ووالن
محلي با هزينه تعرفه بزرگراه و  ...مسووالن تصميم
ميگيرند ،تعرفه كمتري دريافت شود ،در اين حالت،
مدت زمان استهالك و بهرهبرداري بخش خصوصي
طوالني ميشود.
به عبارت ديگر ،هرچه س��ازهها مهمتر باشند طول
زمان ساخت پروژه را باال ميبرند و روي ميزان عوارض
تاثير ميگذارد .البته پيشنهاد تعرفه براي آزادراههاي
خصوصي بايد به وزارت راه و شهرس��ازي ارايه شود
و اگر پذيرفته شد ،وزير آن را ابالغ كند .درحالي كه
نرخ تعرفه براي آزادراههاي دولتي را شوراي اقتصاد
تعيين ميكند ،به همين دليل تعرفه اين عوارض يك
چهارم آزاد راههاي خصوصي است.

گزارش
بررسي مالكيت آزادراهها
در كشور

اگرچ��ه در نص برنامه شش��م توس��عه بر كاهش
تصديگري دولت در امور غيرحاكميتي و عمومي
كردن اقتصاد تاكيد شده و وزارت راه و شهرسازي
هم بارها بر مشاركت بخش خصوصي در نگهداري
آزادراهها،تأكيدكردهاماهنوزهيچيكازآزادراههاي
دولتي به بخش خصوصي واگذار نشده است.
تجربه واگذاري آزادراههاي دولتي در كش��ورهاي
ديگر نشان ميدهد كه اجراي خصوصيسازي در
بزرگراههايدولتيموجبافزايشكارايي،بهرهوري
و گسترش منابع سرمايهاي ميشود.
در اين ميان ،عدم اجراي قانون توس��ط وزارت راه
و شهرس��ازي براي واگ��ذاري آزادراههاي دولتي و
مزيتهاي مثبت اين واگذاريها بهانهاي ش��د تا
روزنامه «تعادل» گزارشي از وضعيت اجراي برنامه
ششمتوسعهدرخصوصيسازيآزادراههاتهيهكند.
در حال حاضر  19آزادراه بخش خصوصي با 470
دروازه دريافت عوارض و 3آزادراه دولتي با  6دروازه
دريافت عوارض وجود دارد كه اعتبارات دولتي براي
بهسازي بزرگراهها كفايت نميكند.
با وجود كمكاري سازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي ،در واگذاري بخش خصوصي چندي پيش
معاون برنامهريزي اين سازمان اعالم كرد كه براي
ادامه نگهداري آزادراههايي كه درحال بهرهبرداري
هستندياسهممشاركتسرمايهگذاردرآنهابهاتمام
رسيدهيامستهلكشدهازبخشخصوصياستفاده
ميكنيم و امر بهسازي و نگهداري اين آزادراهها را به
بخشخصوصيميسپاريم.
استدالل سازمان راهداري عالوه بر افزايش هزينه
نگهداري آزادراهها براي عدم واگذاري آنها به بخش
خصوصي اين اس��ت ،آزادراههايي كه در گذشته با
حضور بخش خصوصي ساخته ش��ده است هنوز
مستهلك نشده و توسط اين بخش اداره ميشود و
آزادراههايي كه دولت ساخته است و به پايان دوران
استهالك آنها رسيديم دو سال است در دستور كار
واگذاريقراردارندومطالعاتنهاييبرخيازآنهاهم
تمام شده است و قرار است كه كليه امور مربوط به
نگهداري ،بهرهبرداري و بهسازي كامل آنها به بخش
خصوصيبرسد.
براس��اس اظهارات مس��ووالن جادهاي كش��ور،
هزينهه��اي نگه��داري آزادراه ب��ا عوارض��ي كه
خودروهايعبوريبايدپرداختكنند،باقيمتهاي
ريالي و ارزي جديد ،مطابقت داده ميشود و اگر قرار
باش��د عوارض آزادراهها بر اساس قيمت تمام شده
تعميرات و نگهداري آن تعيين ش��ود ،نرخ عوارض
آزادراههاي دولتي (به عنوان مثال آزادراه تهران-قم)
 10برابريا 1000درصدافزايشمييابداماازآنجايي
كه جامعه ظرفيت پذيرش چنين ميزان از افزايشي
را ندارد ،اين روند فع ً
ال متوقف شده اما بطور كلي از
دستور كار خارج نشده است و سازمان راهداري در
تالش است تا با تعريف شاخصهاي جديد ،قيمت
عوارض آزادراههاي دولتي كه قرار اس��ت به بخش
خصوصي واگذار شود ،تعيين شده و سپس مراحل
واگذاري آنها طي شود.
علت افزايش قيمت تمام شده
در سالهاي قبل قير مورد نياز را رايگان دراختيار
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��ادهاي واگذار
ميكردند اما در حال حاضر هر يك تن قير  ۳.۵تا ۴
ميليون تومان هزينه دارد.
خطكش��ي آزادراهها در ه��ر كيلومتر  ۷ميليون
تومان هزينه در بر دارد.
پيامد منفي ناشي از عدم خصوصيسازي
تمامي ش��اخصها و آمارها ،بيانگر كمب��ود راه در
كشور و نامطلوب بودن وضعيت بسياري از راههاي
كشور اس��ت و در صورتي كه اين بحران به صورت
صحيح مديريت و حل نشود ،تأثير منفي بر اهداف
و برنامهه��اي آتي كش��ور خواهد گذاش��ت ،عدم
خصوصيسازي مناسب در آزادراهها يكي از عواملي
است كه ميتواند به عدم مديريت صحيح راههاي
كشور منجر شود.
به عبارت ديگر ،خسارتهاي اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي و زيست محيطي فراواني در كشور به علت
كمبود آزادراهها و نامس��اعد ب��ودن وضع بعضي از
آنها به كش��ور وارد ش��ده كه يكي از داليل آن هم
عدم خصوصيسازي مناسب راههاي كشور است،
براساس تحقيقي كه در يكي از دانشگاههاي كشور
انجام شده است ،تهديدهاي مختلفي در اين زمينه
وجود دارد كه عبارتند از:
تهديد منابع انس�اني :از نظر سالمت و ايمني
سفر در حمل و نقل ،آمار قربانيان تصادف در راههاي
كش��ور (درونشهري و برونش��هري) در سال 97
نسبت به سال  ،96رشد  10درصدي داشته است.
تهديدمنابعمالي:بابت تلفات جادهاي ،هرساله
شاهد وارد آمدن خسارتهاي ميلياردي هستيم
(عالوه بر خس��ارات روحي و روان��ي) و همچنين
هزينههايي هم در اثر كيفيت نامطلوب بزرگراهها،
وارد ميش��ود كه موجب استهالك بيشتر وسايل
نقليه شده و بركاربران تحميل ميشود و همچنين
هزينههايپزشكيوهزينههايمديريتيهمدراين
بخش گنجانده ميشود.
تهديدمنابعزيستمحيطي:حدود 70درصد
آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل است كه ميلياردها
تومانهزينهبهشهروندانتحميلميكندوموجب
توليد گازهاي گلخانهاي ميشود كه سبب گرمتر
شدن محيط ميشود.
تهديد منابع ان�رژي :مصرف  26ميليارد ليتر
بنزين در سال  94كه ارزش اين فرآورده نزديك 9
ميليارد دالر بوده است.
تهديد زماني :ميليونها ساعت وقت ارزشمند
مردم در بهترين س��اعات روز در ترافيك سنگين
ش��هرهاي ب��زرگ ه��در ميش��ود و همچني��ن
ناراحتيهاي روحي و رواني ناشي از تأخير در تراكم
ترافيك بخش ديگري ازاين خسارات است.

اخبار
رسميشدنكسبوكارماينرها

فارس| مع��اون وزير ارتباطات و رييس س��ازمان
فناوري اطالع��ات گفت :براس��اس اييننامه ،افراد
ميتوانند پروانه اس��تخراج رمزارز كس��ب كنند و
افرادي كه از قب��ل فعال بودند ،تقاضاي خود را ثبت
كرده و كس��ب و كارشان به يك كسب و كار رسمي
تبديل ميش��ود .امير ناظمي اظهار كرد :در جلسه
پيش��ين هيات وزيران اييننامه اس��تخراج رمزارز
پس از تاييد كميس��يون مجلس به تصويب رسيد،
طبق اين اييننام��ه وزارت صنعت معدن و تجارت
مس��ووليت صدور پروانه را بر عهده دارد .وي افزود:
همچنين بخش استانداردهاي برق و نيرو به وزارت
نيرومرتبطاستواستانداردهايتكنولوژيبهعهده
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات گذاش��ته شده
است .معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري
اطالعاتتاكيدكرد:برهميناساسوزارتارتباطات
بايد اس��تانداردهاي تكنولوژي رمز ارز را تعيين و به
اطالعبرساند.ويتاكيدكرد:قاعدتامنطبقبااييننامه
افرادميتوانندمتقاضيداشتنپروانهاستخراجرمزارز
شوند و فرصتي نيز داده ميشود تا افرادي كه قبال در
اينحوزهفعاليتميكردندبهصورترسميتقاضاي
خود را ثبت كرده و كسب و كارشان را به يك كسب و
كاررسميتبديلكنند.

سفربه مريخ ميتواند مغز
فضانوردان را مختلكند

س�اينسديل�ي| انجمن علوم اعصاب امريكا در
مطالعه اخيرشان اظهار كردهاند فضانورداني كه در
آينده عازم مريخ هستند ،در معرض تابش پرتوهاي
كيهانيهستندكهباعثاختاللدريادگيريوحافظه
واضطرابدرفضانوردانميشود.
پژوهشگراناخيراباآزمايشرويموشهادريافتهاند
قرار گرفتن مزمن در معرض اشعه با دوز كم (شرايط
موجوددرعمقفضا)باعثاختالالتعصبيورفتاري
در موشها ميشود.نتايج اين مطالعه بر نياز مبرم به
تدوين اقدامات ايمني براي محافظت از مغز در برابر
اشعهدرهنگامماموريتهايسفربهاعماقفضاحتي
در فضانورداني كه آماده سفر به مريخ هستند ،تاكيد
ميكند.تابش س��بب اختالل در سيگنالينگ بين
سايرفرايندهايمغزميشود.گرچهپژوهشگراندر
آزمايشهاي قبلي از مضرات قرار گرفتن در معرض
تابشكوتاهمدتامابادوزباالترگفتهاندامااينشرايط
بهخوبيشرايطموجوددرفضارانشاننميدهد.آنها
دريافتندكهقرارگرفتندرمعرضتابشباعثاختالل
در سيگنالينگ سلولي در هيپوكامپ و قشر جلوي
مغز آنها شده و در نتيجه باعث اختالل در يادگيري
و حافظه ميش��ود .آنها همچني��ن متوجه افزايش
رفتارهاياضطرابيدرموشهاشدندواظهاركردندكه
تابشبرناحيهآميگدالمغزنيزاثرميگذارد.محققان
پيشبيني ميكنند كه طي يك ماموريت س��فر به
اعماق فض��ا ،تقريباً از هر پنج فضانورد يك نفر رفتار
اضطرابمانندراتجربهميكندوازهرسهفضانوردنيز
يكنفرسطحمشخصيازاختالالتحافظهراتجربه
ميكند .عالوه بر اين فضانوردان ممكن است دچار
اختاللدرتصميمگيرينيزشوند.

گوگل كماكان آگهي
تسليحاتينمايشميدهد

ورج| گوگل با وجود سياس��تگذاريهاي خود
كه انتشار تبليغات انواع تسليحات را منع ميكند،
به نمايش آگهيهاي مجالت نظامي و همين طور
فروش اقالم تس��ليحاتي ادامه ميدهد.در صورت
جستوجويانواعكليدواژههايمرتبطبااسلحههاي
مختلف ،فش��نگ و غيره در گوگل آگهيهايي در
ارتباطباانواعاسلحههايتيراندازيدردسترسقرار
ميگيرد و برخي مطالب تبليغاتي مورد پشتيباني
نيز در سمت راست صفحه نتايج ظاهر ميشوند.با
كليك كردن بر روي لينكهاي قابل دس��ترس در
اين مطالب ،كاربران به صفحاتي هدايت ميشوند
كه در آنها امكان خريد انواع محصوالت تسليحاتي
وجوددارد.ايناقدامگوگلدرشرايطيكهدرروزهاي
گذش��ته دو تيراندازي مرگبار در امريكا به كشته و
زخميشدندههاتنمنجرشده،باخشموواكنش
منفي فعاالن فضاي مجازي و كارشناس��ان عادي
و مردم منجر شده اس��ت.با وجود ادعاهاي گوگل
در مورد ممنوع كردن نماي��ش اين نوع تبليغات،
الگوريتمهايگوگلجستوجوهايمختلفمرتبط
بااقالمتسليحاتيرامسدودنميكنندواينشركت
هنوزدراينزمينههيچتوضيحيارايهنكردهاست.

هشدار ابتال به ديابت و
سرطان با خالكوبي هوشمند

ديليمي�ل| پژوهش��گران آلماني اخيرا در حال
كار براي توسعه خالكوبي هوشمندي هستند كه
ميتواندكاربرراازخطراحتماليبيماريهاييمانند
ديابت يا سرطان باخبر كند.
به گفته پژوهش��گران اين خالكوبيهاي هوشمند
ميتوانند بهطور شبانهروزي بر وضعيت سالمتي
فرد نظارت كنند و نكته جالبتر اين اس��ت كه اين
خالكوبيها ميتوانند در صورت اختالل در عملكرد
وضعيت س�لامت فرد به او اطالع دهند.اندازه اين
خالكوبيهاي پيش��رفته بزرگتر از يك سكه پنج
پنسي نيس��ت و حاوي رنگهاي شيميايي است
كه به نشانگرهاي زيس��تي در خون واكنش نشان
ميدهند.نشانگر زيستي يا زيست نشانگر عموما به
يكشاخصقابلسنجشازبرخيحالتهاوشرايط
بيولوژيكيازيستياشارهدارد.گاهينيزبهيكماده
كه حضورش نشاندهنده وجود يك ارگانيسم زنده
است ،اشاره دارد.بخش عمدهاي از تحقيقات اوليه بر
بيماري ديابت نوع يك متمركز شده است كه طي
آن قند خ��ون در بيماراني كه براي كنترل بيماري
خود نياز به تزريق انس��ولين روزانه دارند به ميزان
خطرناكي باال يا پايين ميآيد .حدود  ۴۰۰هزار نفر
در انگليس مبتال به ديابت نوع يك هستند.
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دانش و فن

ارزاني يا گراني تعرفه اينترنت مساله اصلي نيست

نارضايتي نيمي ازكاربران از كيفيت اينترنت

گروه دانش و فن مرجان محمدي
طب��ق آمار اعالم ش��ده از س��وي س��ازمان فناوري
اطالعات  18ميليون خان��وار ايراني ( 72.8درصد)
در محل س��كونت خود به اينترنت دسترسي دارند،
اينترنت��ي كه بس��ياري كاربران و حتي مس��ووالن
ارتباطي و غير ارتباطي كشور به كيفيت آن اعتراض
دارند و معتقدند كاربران متناسب با هزينههايي كه
براي اينترنت پرداخت ميكنن��د خدمات دريافت
نميكنند و در بيشتر مواقع با كندي يا قطعيهاي پي
در پي اينترنت مواجهند؛مسالهاي كه سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد نظارتي نيز
آن را پذيرفته است.
وضعيت اينترنت در حالي در كشور اعتراض كاربران
را به همراه داشته كه چند صباحي است شركتهاي
ارايهدهنده اينترنت به دنبال افزايش تعرفه هستند
و معتقدند در صورتيكه كارب��ران خواهان اينترنت
با كيفيت هس��تند بايد تعرفهه��ا افزايش پيدا كند،
مسالهاي كه تا به امروز با توجه به عدم ارايه مستندات
توسط شركتهاي ارايهدهنده اينترنت از سوي وزير
ارتباطات و رگوالتوري مس��كوت مانده اس��ت  .اين
در حالي است كه طي چند روز گذشته نايبرييس
هياتمديره شركت زير ساخت از ارزان شدن اينترنت
خبر داد و اعالم كرد شركت زير ساخت براي كاهش
قيمت اينترنت برنامههاي��ي دارد كه به زودي اعالم
ميكند تا اينترنت در ايران همانند ديگر كشورهاي
جهان نيز ارزان شود .
ح��ال با توجه ب��ه اينك��ه از كل خانواره��اي داراي
دسترسي به اينترنت در محل سكونت ،تعداد ۱۴.۵
ميليون خانوار در نقاط شهري و  ۳.۵ميليون خانوار
در نقاط روستايي زندگي ميكنند ،به بيان ديگر سهم
خانوار داراي دسترس��ي به اينترنت در ش��هر ۷۷.۹
درصد و در روستاها  ۵۷درصد برآورد شده است و با
توجه به نظر سنجياي كه از سوي وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات در خصوص كيفيت اينترنت صورت

گرفت ،مشخص ش��د بيش از  77درصد كاربران از
اينترنت و خدمات اينترنت و پشتيباني شركتهاي
ارايهدهنده اينترنت رضايت ندارند .
اين در حالي است كه روز گذشته نيز معاون سازمان
تنظيم مقررات ارتباطات ب��ا بيان اينكه ميزان ثبت
شكايات از خدمات ارتباطي در سامانه  ۱۹۵افزايش
يافته است ،از رس��يدگي به  ۲۴هزار و  ۶۲۱شكايت
حوزه  ICTدر  ۴ماهه اول امسال خبر داد.
مجيد حقي گفت :از ابتداي سال  ۹۸تا پايان تيرماه

 ۳۰هزار و  ۷۵۸ش��كايت در س��امانه پاسخگوئي به
شكايات  ۱۹۵ثبت ش��ده بود كه به  ۲۴هزار و ۶۲۱
شكايت رسيدگي ش��ده و  ۶هزار و  ۱۳۷شكايت در
حال رسيدگي است.
وي درباره ميزان ش��كايتهاي ثبت شده در سامانه
 ۱۹۵به تفكيك نوع سرويس افزود :حدود  ۹۳درصد
از ش��كايتهاي ثبت ش��ده به موضوعات اينترنت
( ۵۱درصد) ،تلفن هم��راه ( ۲۷درصد) و تلفن ثابت
( ۱۵درصد) و  ۷درصد نيز به سرويسهاي خدمات

فراسو

اختالف با كرهجنوبي ،برنامههاي ژاپن براي توسعه 5Gرا عقب مياندازد
ونچربيت| به نظر ميرس��د كه اختالفات تجاري
ميان كرهجنوب��ي و ژاپن در نهايت موجب به تاخير
افتادن برنامههاي ژاپن براي توسعه و برقراري شبكه
نسل پنجم اينترنت  5Gخواهد شد.
در مدت اخير كرهجنوبي خواستار جبران خسارت
كار اجباري و بهكارگيري ش��هروندان اين كشور در
دوران جنگ جهاني دوم از سوي ژاپن است اما توكيو
اين مساله را حل شده و تمام شده ميداند و معتقد
است كه درخواست سئول غيرقانوني است.
ح��اال كارشناس��ان و تحليلگ��ران فع��ال در حوزه
فناوري برآورد و اع�لام كردهاند كه نزاع اخير ميان
كرهجنوب��ي و ژاپن موجب به تاخير افتادن و تعويق
برنامههاي ژاپن براي توس��عه و برقراري شبكههاي
 5Gخواهد ش��د چراكه اين كش��ور قصد داشت تا
سال  ۲۰۲۰ميالدي در تمامي شهرهاي خود شبكه
نسل پنجم اينترنت پرسرعت 5Gرا به صورت كامل
راهاندازي كند.
بدينترتيب در صورتي كه آت��ش اختالفات و نزاع
اخير كره جنوب��ي و ژاپن باال گرفته و ت��داوم يابد،
ممكن است شركتهاي مخابراتي در اين دو كشور
كه تاكنون همكاريهاي وس��يع و گس��تردهاي در
زمينه برقراري و توسعه زيرساختهاي شبكههاي
مخابرات��ي و اينترنتي داش��تهاند ،نتوانند همچون

گذش��ته به همكاريهاي خود ادامه دهند.با توجه
به آنكه در س��الهاي اخير توس��عه فناوري شبكه
نس��ل پنجم اينترنت  5Gاز اس��تقبال بينظيري
از س��وي كاربران برخوردار ش��ده است ،بسياري از
شركتهاي تكنولوژي در سراس��ر جهان به دنبال
توسعه زيرس��اختهاي آن هستند تا به كاربران در
كش��ورهاي مختلف جهان اين امكان را بدهند تا از
خدمات نوين و پرسرعت آن بهرهمند شوند.
كش��ورهاي بس��ياري در سراس��ر جه��ان از جمله
اي��االت متحده امريكا ،كانادا ،اس��تراليا ،چين ،كره
جنوب��ي ،ژاپن و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي و
غي��ره با هم��كاري بزرگتري��ن اپراتورهاي جهان
در حال برقراري نس��ل پنج��م اينترنت همراه 5G
هس��تند و در اين زمينه فعاليتهاي گستردهاي را
انجام دادهاند.

بس��ياري از بزرگتري��ن ش��ركتهاي مخابراتي و
اپراتورهاي فعال در جهان نظير نوكيا ،اريكس��ون،
هواوي ،الجي ،اسپرينت ،تيموبايل ،ورايزن و غيره
بهش��دت در حال رقابت براي راهاندازي نخس��تين
ش��بكه اتصال به اينترنت نسل پنجم  5Gهستند.
نسل پنجم شبكه تلفن همراه  ،5Gاستانداردهاي
پيشنهادي براي نس��ل جديد ارتباطات سيار است
كه پس از نس��ل چهارم ش��بكه تلف��ن همراه فعلي
ارايه ميشود.
اوايل سال  ۲۰۱۲ميالدي بود كه اتحاديه بينالمللي
مخابرات ( )ITUتحت نظر س��ازمان ملل برنامهاي
را براي توس��عه تيم ارتباط��ات بينالمللي موبايلي
( )IMTبراي افق  ۲۰۲۰و فراي آن ()۲۰۲۰-IMT
آغاز كرد.
در نتيجه رسماً يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل
پنجم شبكه موبايل شروع ش��د و از آن پس ،شاهد
رقابت تنگاتنگي مي��ان اپراتورهاي اينترنت و تلفن
همراه در سراسر جهان هستيم كه هر يك به دنبال
برقراري و راهاندازي نسل جديد و پرسرعت اينترنت
 5Gدر كش��ورهاي مختلفي همچون كره جنوبي،
ژاپن ،چين ،اياالت متحده امريكا ،اس��تراليا و غيره
هستند و از تواناييها و برنامههاي خود در اين زمينه
رونمايي ميكنند.

ارزش افزوده ،تشعش��عات ،خدمات پس��تي و دفاتر
پيشخوان اختصاص دارد.حقي اظهار داشت :با وجود
افزايش ماهانه تعداد ش��كايات ثبت شده در سامانه
 ،۱۹۵م��دت زمان پاس��خگوئي به اين ش��كايات از
 ۶روز كاري در فروردين ماه به  ۲روز كاري در تيرماه
كاهش يافته است.
مع��اون امور پس��تي ،ارتباطي و فن��اوري اطالعات
رگوالتوري درباره مصداقهاي ش��كايات ثبت شده
گفت :پش��تيباني و ارايه خدمات ،كيفيت سرويس،

مش��كالت مالي و تعرفه ،عدم آنتنده��ي ،پيامك
متني ،خدمات مالكيت و س��يمكارت ،تشعشعات،
ترابردپذيري ،خدم��ات ارزش افزوده تلفن همراه و
بستههاي تركيبي به ترتيب از مصداقهاي پر تكرار
شكايات ثبت شده است.
وي ارس��ال پيامك كد رهگيري ثبت ش��كايت در
سامانه  ۱۹۵با ماسك ( ،)Maskاصالح فرايند ثبت و
رسيدگي به شكايات به منظور ايجاد سرعت بيشتر به
روند رسيدگي به شكايات مردمي ،اتصال سامانه ۱۹۵
به سامانه ش��اهكار براي احراز هويت مشتركان در
زمان ثبت شكايت و بهروز رساني عنوان و مصداقهاي
شكايات با توجه به موضوع و نوع خدمات ارايه شده
اپراتورها را از اقداماتي عنوان كرد كه در راستاي بهبود
فرايند ثبت و پاسخگوئي به شكايات مردمي در حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات انجام شده است.
حقي درباره برنامه اقدامات آينده براي بهبود سامانه
 ۱۹۵و سرعت بخشيدن به روند رسيدگي به شكايات
ح��وزه  ICTتصريح كرد :راهاندازي س��امانه «ثبت
درخواس��ت» با هدف تفكيك موضوعات مربوط به
شكايت و درخواس��ت ،افزودن منوي راهنما در هر
يك از مراحل ثبت ش��كايات در س��امانه به منظور
اطالعرس��اني صحيح به مش��تركان در زمان ثبت
شكايت و طراحي و پيادهسازي فرايند رسيدگي به
شكايت با موضوع جمعآوري سرويس ،از برنامههايي
اس��ت كه قصد داريم در طي س��ال جاري عملياتي
كنيم.حال با توجه به اينكه بيش��ترين نارضايتي در
خصوص اينترنت مطرح ش��ده است ،و شركتهاي
ارايهدهنده اينترنت به فكر افزايش تعرفه هس��تند
و شركت زيرساخت خبر از ارزاني اينترنت ميدهد،
مسووالن در گام اول فكري به حال كيفيت اينترنت
كنند ،مس��الهاي كه نه تنها تا به امروز راهحلي براي
آن ارايه نش��ده اس��ت ،بلكه طبق اعالم رگوالتوري
ه��ر روز ب��ر تع��داد كارب��ران ناراض��ي از اينترنت
اضافه ميشود .

فضا

«اسپيس ايكس» ماهوارههاي كوچك را به فضا ميبرد
انگجت| اسپيس ايكس برنامه جديدي را ارايه كرده
كه به ش��ركتها اجازه ميدهد در هر پرتاب موشك
فالك��ون ۹مكاني براي ارس��ال ماهواره خ��ود به فضا
رزرو كنند.
يكيازمشكالتاستارتآپهايفناوريوشركتهاي
تحقيقاتي كوچك دسترس��ي به فضا است .درهمين
راس��تا ش��ركت اس��پيس ايكس اعالم كرده برنامه
 SmallSat Rideshareرا اج��را ميكند .طي اين
برنامه اپراتورهاي ماهوارههاي كوچك ميتوانند در هر
پرتاب موشك فالكون ۹مكاني براي ارسال ابزار فضايي
خود به آسمان رزرو كنند.
برنامه رزرو ارسال ماهوارهها از يك سال قبل تعيين
ميش��ود و هزينه پايه ارسال بار با حداكثر وزن ۱۵۰
كيلوگرم ۲.۵،ميليون دالر اعالم شده است .همچنين
اگر وزن محموله به  ۳۰۰كيلوگرم برسد هزينه ارسال
آن  ۴.۵ميليون دالر خواهد بود .اين در حالي است كه
كمترين هزينه پرتاب موشك اين شركت حدود ۵۷
ميليون دالر است.
اينبرنامهبهطورمنظمودرزمانبنديتعيينشدهاجرا
ميشود .به گفته اسپيس ايكس برنامه بطور انعطاف
پذير طراحي شده است .در همين راستا بدون در نظر
گرفتن اينكه محموله آماده پرتاب است يا خير ،تاريخ
پرتاب موشك تغيير نميكند .در حال حاضر يكي از

مهمترين مشكالت ماموريتهاي اشتراكي وابستگي
زمان پرتاب موشك به زمانبندي و آمادگي محموله
مشتري دارد .بطور معمول در هر پرتاب يك يا دوبار
مهم به فضا ارسال ميش��ود .بنابراين اگر مشتريان
بزرگ ارس��ال محموله را به تعويق بيندازد ،پرتاب با
مشكل روبرو ميشود .اما س��رويس جديد اسپيس
ايكس طوري برنامهريزي ش��ده كه درصورت آماده
نبودن محموله مش��تري براي پرت��اب ،او ميتواند
بدون نگراني از پرداخت هزينه دوباره ،تاريخ ديگري
را رزرو كند.
تابه حال اس��پيس ايكس تاريخ انجام سه ماموريت را
تاييد كرده است .نخستين محموله بين نوامبر۲۰۲۰تا
مارس ۲۰۲۱ميالدي پرتاب خواهد شد .دومين تاريخ
در سه ماهه اول  ۲۰۲۲ميالدي اعالم شده و تاريخ سوم
نيز درسه ماهه اول  ۲۰۲۳ميالدي خواهد بود.

رويداد

ابداع مهرهاي رباتيك
براي بهبود تعادل و چاالكي

ديليميل|محققانژاپنيموفقبهتوليدرباتيشدند
كه با بسته شدن به كمر انسان تعادل و چاالكي كاربر را
بهبود ميبخشد .محققان دانشگاه «كيو» ژاپن نمونه
اوليه يك دم مكانيكي را توليد كردند كه باعث چابكي
و تعادل كاربر خود ميشود.اين دم «آرك» نام گرفته و
هفتهگذشتهدريككنفرانسدرلسآنجلسبهنمايش
درآمد .كنفرانسي كه به نمايش فناوريهاي نوظهور در
زمينهبازيهاوگرافيكپرداخت.محققانميگويندكه
ممكناستيكانسانبا ُدميادآورپيشينيانماباشدولي
در ساخت اين ربات كه مانند يك كرم چرخان است ،از
اسب دريايي الهام گرفته شده است.
شركت سازنده اين ربات كه « »Fastنام دارد ،گفته كه
دم اس��ب دريايي به اندازهاي قدرتمند است كه بتواند
حمالت ش��كارچيان را تحمل كند .ولي در عين حال
آنقدرمنعطفاستكهميتواندبراياسبدرياييمانند
يك دست عمل كند و مرجانها و ساير اشياء دريا را در
اختيارش قرار دهد.ربات طراحي شده توسط محققان
ژاپنيبسيارتطبيقپذيراستبهنحويكهرويكمرهر
كسي و متناسب با قد و وزن آنها ،متناسب ميشود.به
همينجهت،مهرههايمكانيكيرباتازدستگاهخارجيا
اضافهميشوند .قطعاتبهكاربردهشدهدرربات«آرك»
ي كه كاربر اشياء
سنگين هستند و باعث ميشوند زمان 
س��نگين حمل ميكند ،تعادل خود را از دست ندهد.
تيم تحقيقاتي پروژه گفتهاند كه نرمافزار ربات ميتواند
در بازيها هم كاربرد داشته باشد .به ويژه در بازيهاي
واقعيتمجازيكهميتواندبهعنوانابزاريبرايتعادل
كاربران باشد و سختيهاي بازي را افزايش دهد يا آن را
واقعيتر جلوه دهد.در «آرك» چندين عضله مصنوعي
به كار گرفته ش��ده است كه در طول آن جريان دارند و
از يك سيستم هواي تحت فشار براي انقباض و انبساط
مهرههااستفادهميكندتاتوليدحركاتكند.

لنز چشمي واقعيت افزوده
ساختهميشود

ديليميل|يكشركتفناوريحقامتيازاختراعلنزي
مجهز به حسگرهاي مختلف و با قابليت عسكبرداري و
فيلمبرداري براي استفاده در حوزه واقعيت افزوده ثبت
كرده است.
لنزهاي چشمي كه بتوانند تصاوير را بطور مستقيم به
داخل چش��م فرد بتابانند به زودي واقعي ميشوند .در
همين راستا يك شركت فناوري حق امتياز اختراعي را
براي اين فناوري ثبت كرده است.
طبق توضيحات اين حق امتياز لنز داراي دوربين مخفي
است كه ميتواند ويدئو ثبت كند و عكس بگيرد .عالوه بر
آن لنز مجهز به حسگرهاي حركات است .اين بدان معنا
است كه فرد با حركات مختلف چشم مانند پلك زدن يا
نگاه كردن به باال فعاليتهاي مختلفي را انجام ميدهد.
به نظر ميرسد اين گجت پوشيدني به وسيله آنتني كه
در آن تعبيه ميشود ،قادر به دريافت دستورات است.
اين لنزها براي استفاده در حوزه واقعيت افزوده طراحي
ش��دهاند .البته گوگل نيز عينكهايي مجهز به واقعيت
افزوده ابداع كرده است اما اگر فرد به باال يا پايين قاب آن
نگاه كند قادر به استفاده از واقعيت مجازي نخواهد بود
اما با كمك لنزهاي چشمي ميتوان از كل قابليتهاي
واقعيت مجازي استفاده كرد .ويكتور پروكوپنيا يكي از
موسسان پلتفرم واقعيت مجازي Banubaدر اين باره
ميگويد :لنزها و عينكها آينده فناوري واقعيت افزوده
هستند.درحالحاضرنرمافزارهايموردنيازبرايتوسعه
فناوري مهيا اس��ت و منتظر هستيم تا سخت افزارهاي
مربوط به آن نيز توسعه يابند.به نظر ميرسدلنز چشمي
واقعيت افزوده نقطه عطفي در توس��عه اين فناوري به
حسابميآيدومسيررابراياستفادهازآنبطورگسترده
فراهم ميكند .چنين لنزي فرصتهاي كاربرد متعددي
در رايانش ،نقش��هبندي و س��رگرمي دارد كه همه آنها
تاثيري بنيادين بر زندگي روزمره مردم دارند.

گوگل استفاده از مواد بازيافتي را
به اوج رساند

انگجت|شركتگوگلدرراستاياهدافمحيطزيستي
خود استفاده از مواد بازيافتي را در ساخت محصوالت به
حداكثر رسانده اس��ت و ميخواهد تا سال  2022همه
محصوالت خود را بدون كربن عرضه كند.
گوگل به مدت س��ه سال اس��ت كه س��خت افزارهاي
مصرفي خود را مانند گوشيهاي هوشمند «پيكسل»
و بلندگوهاي هوشمند «گوگل هومميني» با نام تجاري
«س��اخته شده توس��ط گوگل» و كامال از مواد بازيافتي
توليد ميكند و اي��ن كار را هر از گاهي در چند محصول
ديگر كرده اس��ت.اكنون گوگل آماده است تا در اين راه
ثابت قدمتر ش��ود .گوگل ميگويد از سال  ،2022همه
محصوالت توليد شده توسط اين شركت با برند «ساخته
شده توسط گوگل» از مواد بازيافت شده ساخته خواهد
شدوتاسال،2020صددرصدمحصوالتيكهبهمشتريان
ارايه ميشود بدون كربن خواهند بود.
اين كار در راستاي تالشهاي گوگل براي حفظ محيط
زيست انجام ميشود .اين شركت از سال 2017تا،2018
ميزانانتشاركربندرمحصوالتخودرا 40درصدكاهش
داده اس��ت و «پروژه پاور» ( )Power Projectگوگل
تا سال  2023يك ميليون دس��تگاه تنظيم دما را براي
صرفهجويي در مصرف انرژي به خانوادههاي نيازمند اهدا
خواهد كرد و بسياري از محصوالت گوگل از پالستيك
بازيافت شده ساخته ميشوند.البته انتقال به استفاده از
مواد بازيافتي هميش��ه آسان نيست .گزارش شده است
هنگامي كه تيم سخت افزاري گوگل شروع به كار روي
محصول جديدي كرد كه هنوز اعالم نشده است و اواخر
امسال عرضه خواهد شد ،تصميم گرفت به جاي پارچه
پلي استر استاندارد صنعتي از مواد بطريهاي بازيافتي
استفاده كند .طبق گزارشها ،دو سال طول كشيد تا تيم
سازنده از كارايي اين مواد در طراحي و مطابقت الزامات
توليدي اطمينان حاصل كند.

كنترلموبايلباايمپلنتمغزي
ساينسديلي|محققانيكايمپلنتعصبيتوسعه
دادهاند كه با كمك نور و دارو ميتواند روي عصبهاي
مغز تاثير بگذارد .اين ايمپلنت به وسيله موبايل و از راه
دور كنترل ميشود.
گروهي از محققان دانش��گاه واش��نگتن در سياتل
و انس��تيتو علوم و فناوري پيش��رفته ك��ره جنوبي
( )KAISTدستگاهي توسعه دادهاند كه ميتواند به
وسيله يك ايمپلنت كوچك مغزي و موبايل ،مدارهاي
عصبي در حيوانات را كنترل كند.
اين دس��تگاه بيس��يم تالشه��ا براي شناس��ايي
بيماريه��اي مغزي مانن��د پاركينس��ون ،آلزايمر،
افسردگي و درد را سرعت ميبخشد.
اين دس��تگاه با استفاده از كارتريجهاي دارويي قابل
تعويض و بلوتوث كم قدرت ميتواند به كمك دارو و
نور براي مدتي طوالن��ي نورونهاي خاصي را هدف
قرار دهد .محقق ارش��د اين پژوه��ش ميگويد :اين
دس��تگاه بيس��يم عصبي نوروماژوالسيون طوالني
مدت شيميايي و بصري را فراهم ميكند كه تا قبل از
اين ابداع نشده بود.
نوروماژوالسيوننوعي فرايند پزشكي است كه در آن
يك عصب با كمك يك يا چند ماده شيمياييجمعيت
پراكندهاي از عصبها را تنظيم ميكند.
به گفته قاضي اين فناوري برتر از روشهايي اس��ت
ك��ه هماكنون عصب شناس��ان اس��تفاده ميكنند.
روش فعلي ش��امل استفاده از لولههاي خشك فلزي
و فيبرهاي نوري است تا دارو و نور منتقل شود .عالوه
بر آنكه اين روش قدرت حركت كاربر را به دليل وجود
تجهيزات سنگين ميكاهد ،اين ساختارهاي سخت
به تدريج به بافت نرم مغزي آسيب ميزنند .بنابراين
براي ايمپلنتهاي طوالني مدت مناسب نيستند.
براي انتقال دارو به شكل بيس��يم دانشمندان بايد
چالش تبخير و از بين رفتن دارو را حل ميكردند.

درهمين راستا محققان موسسه ( )KAISTدر كره
جنوبي و دانشگاه واش��نگتن يك دستگاه عصبي با
كارتريج دارويي قابل تعويض ابداع كردند كه به عصب
شناس��ان كمك ميكند مدارهاي مغزي را به مدت
چندماه مطالعه كنند و در اين مدت نيازي نيس��ت
نگران تمام شدن دارو در بدن بيمار باشند.
اي��ن كارتريجه��اي دارويي به وس��يله ي��ك پروب
بس��يار ن��ازك و نرم (ب��ه ضخامت موي انس��ان) در
مغ��ز موشها نص��ب ش��د .كارتريج مذكور ش��امل
كانالهاي ميكروسيالي و الاي ديهاي بسيار كوچك
(كوچكت��ر از يك دانه نمك) اس��ت و ميتواند دوز
نامحدودي دارو نور را منتقل كند.
اين كارتريج به وس��يله يك موبايل هوشمند كنترل
ميشد .عصب شناس��ان ميتوانند به راحتي هر نوع
تركيب خاص يا توالي دقيق نور و مواد مخدر را در هر
ايمپلنت نصب ش��ده در حيوان تعيين كنند و جالب
آنكه لزومي ن��دارد حيوان حتما طي فرايند تحريك
داخل آزمايش��گاه حضور داش��ته باش��ند.محققان
همچنين ب��ا اس��تفاده از اين دس��تگاههاي عصبي
بيسيم ،ميتوانند به راحتي مطالعاتي كامال خودكار
روي حيوانات تنظيم كنند و در آن تاثيرگذاري مثبت
يا منفي رفتار يك حيوان پس از تحريك با نور و دارو
را روي حيوانات ديگر بررسي كنند.

بنگاهها
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با افتتاح  110مدرسه جديد در سال جاري

با  9240كالس درس ،ظرفي��ت پذيرش  192هزار
دانشآموز و اعتباري بالغ بر  8600ميليارد ريال اقدام
كرده ،كه از اين تعداد تاكنون 1140 ،باب مدرسه با
 6110كالس درس ،به بهرهبرداري رسيده است.
با افتتاح  110مدرس��ه جديد در سال جاري ،تعداد
مدارس بهرهبرداري ش��ده بنياد ِ
بركت ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام(ره) در سراس��ر كشور ،به 1250
باب خواهد رسيد.
گفتني اس��ت ،مدارس بنياد بركت تاكن��ون بالغ بر
 2500روستا در  31استان كش��ور را تحت پوشش
ق��رار دادهاند .همچني��ن الزم به توضيح اس��ت كه
م��دارس بركت در مناطق محروم م��ورد نياز وزارت
آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس كشور و
با رعايت استانداردها و الزامات آموزشي و ضوابط فني
و زيربنايي ساخته ميشوند و پس از تكميل ،تقديم
دانشآموزان عزيز اين مناطق ميشود.
براساس تفاهمنامه ميان ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) و وزارت آموزش و پرورش ،مقرر شده است كه
تعداد مدارس بركت تا چند سال آينده ،به 2000باب
مدرس��ه در سراسر كشور برس��د .بنياد ِ
بركت ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) براي نيل به اين هدف،
با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي ،توسعه و
تجهيز مدارس كشور در تعامل مستمر است.

راهاندازي نخستين ايستگاه
سنجش آلودگي صوتي

اهواز|مديركلحفاظتمحيطزيستخوزستاناز
راهاندازينخستينايستگاهصداسنجيآنالينجهت
سنجش آلودگي صوتي در مركز شهر اهواز خبر داد.
محمدجواد اشرفي با اش��اره به راهاندازي نخستين
ايستگاه سنجش آلودگي صوتي در مركز شهر اهواز
اظهار كرد :اين دستگاه ،قابليت سنجش ۱۰پارامتر
صوترادارد .ويافزود:بهمنظورسنجشپارامترهاي
صوتي ،اين دستگاه در مركز شهر اهواز كه از مناطق
آلودهصوتيبهلحاظوجودمراكزتجاريوخودرويي
محس��وب ميش��ود ،به صورت آنالين شبانهروزي
فعالشدهاست.اشرفيادامهداد:ايندستگاهقابليت
اندازهگيريميزانشدتصوتباپارامترهايجانبي
آلودگيصوتيازقبيلحداكثروحداقلترازصوتيو
همچنينترازپيوستهراداردكهدرزمينهمطالعاتيو
تجزيه تحليل ميزان بار ناشي از آلودگي صوتي مورد
استفادهقرارميگيرد.

«تعادل» اهميت توسعه تجارت در مناطق مرزي را بررسي ميكند

جريان سيال توسعه تجارت در مرزها

گروهبنگاهها|
«اس��تانهاي مرزي به راحتي ميتوانند با آنسوي
مرز رابطه برق��رار كنند ،ش��ركتهاي خصوصي با
ش��ركتهاي خصوصي آنطرف م��رز ،دولتيها با
دولتيهاي آنط��رف ،مردم عادي با م��ردم عادي
آنطرف؛ مناطق آزاد هم بهراحتي ميتوانند رابطه
برق��رار و در زمين��ه دور زدن تحريمها نقشآفريني
كنند».
اين عباراتي است كه رييسجمهوري اول خردادماه
س��ال جاري در جريان س��فر به آذربايج��ان غربي
درخص��وص اهميت تجارت م��رزي و نقش آفريني
استانهاي مرزنشين كشورمان در دوران تحريمها
عنوان كرده است؛ عباراتي كه نشان ميدهد يكي از
روزنههايي كه اقتصاد ايران قصد دارد از طريق آن در
برابر چالش تحريمها بايستد ،استفاده از ظرفيتهاي
مناطق مرزي در فرآيند توس��عه تجارت ،بازرگاني و
صادرات كشورمان است.
بر اس��اس قانون دولت از طري��ق ايجاد بازارچههاي
مرزي و افزايش مراودات ارتباطي با مناطق مرزنشين
ميتواند جريان سيال توسعه تجارت در اين مناطق
را تحت نظارت داشته باشد .بعد از برنامهريزيهاي
اجرايي دولت ب��راي ايجاد رون��ق در مناطق مرزي
ديروز هم مع��اون اول رييسجمه��وري در جريان
ديدار با نمايندگان خراسان جنوبي موضوع افزايش
تجارت مرزي در اين مناطق را مورد بررسي قرار داد
تا ظرفيتهاي اقتصادي موج��ود در مناطق مرزي
شمال شرق كشورمان بررسي و راهكارهاي اجرايي

براي بهبود آن ارايه شود  .جهانگيري در اين نشست
با تاكيد بر اينكه در مقطع فعلي فعال ش��دن تجارت
خارجي در اس��تانهاي م��رزي ميتواند به كاهش
آسيبپذيري اقتصاد كشور كمك كند ،اظهار داشت:
«اس��تانهاي مرزي كشور امروز رس��الت بزرگي بر
دوش دارند تا از طريق تسهيل تجارت مرزي زمينه
گسترش و افزايش حجم صادرات غيرنفتي كشور را
فراهم كنند ».با توجه به اهميت رشد و توسعه تجارت
در مناطق مرزي و تاثير رونق در اين مناطق در جريان
اين گزارش تالش شده تا ابعاد و زواياي گوناگون اين
موضوع از منظر كارشناسان بررسي شود.

ايده ايجاد بازارچههاي مرزي
طرح ايجاد بازارچههاي مرزي در كشورمان به ماده
 ۱۱قان��ون ص��ادرات و واردات در س��ال  ۷۲مربوط
اس��ت  .دورهاي كه در آن دولت س��ازندگي در دوره
دوم فعاليتهاي��ش تالش ميكرد ت��ا ظرفيتهاي
اقتصادي موجود در كشور را شناسايي و راهكارهاي
استخراج اين ظرفيتها را به كارگيرد .طبق اين قانون
به دولت اجازه داده ش��ده در هر يك از مناطق مرزي
كه ايجاد بازارچه را مفيد تشخيص ميدهد با رعايت
اولويتهايي نظير اس��تعداد محل��ي ،ضرورتهاي
اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه

نسبت به ايجاد آن اقدام كند .بر اساس قانون؛ اهالي
دو طرف مرز ميتوانند توليدات و محصوالت كشور
خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و
ستد در اين بازارچهها عرضه كنند .كشورهايي مانند
افغانستان؛ پاكس��تان ،آذربايجان ،تركيه و...از جمله
كشورهايي هستند كه با توجه به داشتن مرز مشترك
با ايران ميتوانند به عنوان محور برنامههاي اقتصادي
كشور در اين حوزه عمل كنند.
در همين خصوص عبدالحكيم ميرجاوه رييس اتاق
مش��ترك ايران و پاكستان در پاس��خ به اين پرسش
كه تج��ارت در مناطق مرزي تا چ��ه حد ميتواند به
فرآيند بهبود ش��اخصهاي رش��د معيش��تي مردم
در مناطق مرزي و از آن مهمتر رش��د ش��اخصهاي
كالن اقتصادي كمك كند ميگويد :محدوديتها و
ممنوعيتهاي تعرفهاي مانعي بر س��ر راه تجارت در
مناطق مرزي اس��ت .بايد توجه داشت كه گسترش
ترانزيت ميان ايران و پاكستان راه دسترسي ايران به
بازار چين است .توس��عه مرزي و ترانزيتي و كاهش
تعرفهها موجب افزايش تجارت ميان دو كشور است.
تعرفههاي باال عامل كاهش تجارت ايران و همسايگان
است .براي گسترش تجارت در مرزها نياز به بازنگري
در تعرفهها داريم .با توجه به همكاريهاي پاكستان
و چي��ن و س��رمايهگذاري چين در حم��ل و نقل و
زيرساختهاي پاكس��تان به ويژه توسعه بندر گوادر
پاكستان ،توس��عه ترانزيت ايران -پاكستان موجب
دستيابي به بازارهاي چين و تسهيل صادرات ايران به
اين كشور ميشود .ميرجاوه در ادامه ميگويد :در حال

امام جمعه آبادان :اقدامات انجام شده در پااليشگاه روغنسازي ايرانول آبادان قابل تقدير است

حاضر ترانزيت ميان ايران ،عراق ،تركيه ،ارمنستان،
روسيه ،تركمنس��تان و ...در حال گسترش است و ما
اميدواريم افزايش ترانزيت با پاكستان هم در دستور
كار سياستگذاران قرار بگيرد .كاالهاي ايران از مرز
ميرجاوه و تفتان بهراحتي ميتواند به بازار چين برسد.
براي گسترش روابط اقتصادي با پاكستان اقداماتي در
دست انجام است كه از آن جمله تأسيس منطقه ويژه
در مرز ميرجاوه است كه اين منطقه در حال تأسيس
است .با ايجاد منطقه ويژه بندر خشك و بارانداز منطقه
تجاري بسيار مهمي در مرز دو كشور ايجاد ميشود
كه از اين منطقه اتصال ايران به چين در مبادله كاال
تسهيل ميشود».
ميرجاوه درباره اهميت رشد تجارت در مناطق مرزي
ميگويد :وقتي جاي پاي تجارت در مناطق مرزي باز
نشود حتماً ناامني جاي آن را ميگيرد و هزينههاي
نظامي و امنيتي در مرزها باال ميرود .تسهيل تجارت
در مرزه��ا قطعاً ناامني را كاه��ش ميدهد .برقراري
پروازهاي ويژه در مناطق مرزي خواسته ديگر فعاالن
اقتصادي و مردم در مناطق مرزي است .ضمن اينكه
ميان ايران و پاكستان قرارداد تعرفه ترجيحي بسته
شده است كه شامل  640قلم كاال است اما اين تعرفه
ترجيحي عمال كارايي ن��دارد و از كاالهاي كمي در
تعرفههاي ترجيحي استفاده ميكنيم كه حدود 120
قلم كاال اس��ت .درخواست ما اين است كه اگر امكان
صفرشدن تعرفهها نيس��ت حداقل روي تعرفههاي
ترجيحي تجديد نظر كنيم و با تقليل 640كاال به120
كاال كارايي تعرفههاي ترجيحي را افزايش دهيم.

حجتاالس�لام والمس��لمين نظرعلي ابراهيميپور
امام جمعه شهرس��تان آب��ادان و مهندس حميدپور
شهردار آبادان صبح دوشنبه  ١٤مرداد از پااليشگاه
روغنسازي ايرانول آبادان بازديد و از اقدامات انجام
شده دراين پااليش��گاه طي س��الهاي اخير تشكر
كردند .به گزارش روابط عمومي و تبليغات ش��ركت

نفت ايرانول ،در اين ديدار حجتاالسالم ابراهيمي پور
امام جمعه آبادان از اقدامات انجام شده در خصوص
بازسازي مجمتع صنعتي بريم و ميزان توليد و عرضه
محصوالت شركت در منطقه تقدير وتشكر و بر ادامه
اين روند تاكيد كرد .وي همچنين گفت :بازسازيهاي
انجام شده از جمله توسعه و نوسازي بريم و توليد روغن

موتور الوند در اين مجموعه پس از حدود  36س��ال،
راهاندازي كولينگ ت��اور (برج خنككننده) آبادان و
استقالل برق پااليشگاه آبادان كه اين پروژهها در بهبود
وضعيت آن موثر بوده و همچنين تعميرات اساس��ي
پااليشگاه روغنسازي آبادان پس از  20سال در سال
رونق توليد با هدف افزايش توليد ،بسيار ارزشمند و

قابل تقدير اس��ت .در ادامه اين جلسه دكترهاشمي
مدير پااليش��گاه روغنس��ازي ايرانول آبادان ضمن
خيرمقدم به آنان گزارش��ي از مجموعه فعاليتهاي
اين پااليشگاه و همچنين اقدامات صورت گرفته در
خصوصبازسازيبريموتوليدمحصولدراينمجتمع
ارايه داد .هاشمي همچنين در خصوص انجام اورهال

پااليشگاه روغنسازي آبادان و استفاده از ظرفيتها
و نيروي انساني بومي منطقه كه بعد از  ٢٠سال دراين
پااليش��گاه صورت گرفت ،توضيحات��ي به مهمانان
بيان كرد و گفت :با اجراي بي��ش از  300پروژه طي
5سال اخير در پااليشگاه آبادان و اورهال انجام شده،
پااليشگاه آبادان نوسازي شده است.

تعمير  10هزار و  86واحد
مسكوني سيلزده

روانآبهايجنوبپايتخت
ساماندهيميشود

شدت گرفتنكاشت برنج
درمناطق مختلف فارس

تشريح اقدامات طرح جهاد
همبستگي ملي در اصفهان

تخفيف  40درصدي براي
ترانزيت كاال بين هند و چابهار

خوزستان|مديركلبنياد
مسكن خوزس��تان با بيان
اينك��ه از تع��داد 12هزار و
 592واحدتعميريتاكنون
تعمير 10ه��زار و 86واحد
به اتمام رسيده است ،گفت:
بيشترين مش��كل گرماي
هوا است كه امكان بتنريزي را از ما در بازسازي مناطق
سيلزدهگرفتهاست.بهگزارشايسنا،مسعودانصاريان
در هشتمين جلسه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق
سيلزدهخوزستانكهديروز15مردادماهدراهوازبرگزار
ش��د ،اظهار كرد :تاكنون در بحث تسهيالت بالعوض
پرداختي به  13ه��زار و  193پرونده مبلغ  33ميليارد
تومان تسهيالت پرداخت شده است .وي افزود :در اين
زمينه تاكنون 14هزار و 892پرونده به بانكها معرفي
شده و از اين تعداد 11هزار و 851پرونده منجر به عقد
قراردادشدهاست.مبلغكلقراردادهايعقدشدهتاكنون
 253ميليارد تومان بوده و در اين زمينه سهميه استان
تكميل شده اس��ت .مديركل بنياد مسكن خوزستان
تصريح كرد :هيات دول��ت در مرحله اول 2هزار و500
ميلياردتوماناعتباربرايمناطقسيلزدهدرنظرگرفته
بود كه در اين زمينه با همكاري بانكها همه س��هميه
استانجذبشدهاست.انصاريانعنوانكرد:دولتمبلغ
 2هزار و  500ميليارد تومان ديگر را نيز مصوب كرده و
اكنونمنتظرآنهستيمتابانكمركزيتوزيعبانكياين
مبلغرااعالموسهميهاستانرامشخصكندتامابتوانيم
نسبتبهجذباينسهميهاقدامكنيم.

ته�ران| مديرعام��ل
ش��ركت آب منطق��هاي
ته��ران ميگوي��د :طرح
ساماندهي روان آبهاي
جنوب پايتخ��ت با اعتبار
 ۱۵ميليارد ريال طي يك
ماه آينده توس��ط وزارت
نيرو و آب منطقهاي اجرا ميش��ود .به گزارش ايرنا،
سيد حسن رضوي ديروز در همايش آب و كشاورزي
شهرس��تان ري ،چالشها و فرصتها اظهار داشت:
اجراي اين طرح تمامي مش��كالت آب صنعتگران،
كش��اورزان و بخش خدمات جن��وب پايتخت را بر
طرف ميكند .وي با اش��اره به اينكه س��االنه ۲۵۰
ميليون متر مكعب آب آلوده از كالنش��هر تهران به
سمت جنوب استان سرازير ميش��ود ،تاكيد كرد:
ايجاد زيرس��اختهاي الزم براي تصفيه اين ميزان
آب تمامي مش��كالت بخش كش��اورزي ري را حل
كند .رضوي ادامه داد :حق آبه كشاورزان ري از هفت
رودخانه كن ،كرج ،سياه ،ش��اه چاي ،اوين ،دركه و
س��رخ حصار بايد با ايجاد تصفي��ه خانه و تخصيص
عاالنه تامين ش��ود .وي در ادامه با بيان اينكه يكي از
برنامه طرح ساماندهي روان آبهاي جنوب پايتخت
اختصاص ساالنه ۲۵ميليون متر مكعب آب از كانال
محمديه به شهرس��تان ري است ،افزود :اجراي اين
طرح نيازمند  ۱۰۰ميليارد ريال اعتبار اس��ت كه بر
اساس برنامهريزي انجام شده ،نيمي از آن بايد توسط
دولت و نيم ديگر توسط بخش خصوصي تامين شود.

فارس| عضو كميسيون
كشاورزي مجلس با اشاره
بهتصويبقانونممنوعيت
كشتبرنجوعدمپشتيباني
دولت از ش��اليكاراني كه
عرف كشت برنج را رعايت
نميكنند،گفت:متأسفانه
شاهد هس��تيم كه در س��ال منتهي به انتخابات ،در
بس��ياري از مناطق فارس حتي در منطقهاي مانند
كوهمرهسرخينيزبرنجكاشتشدهاست.علياكبري
با اشاره به اينكه تأمين حقابه تاالبها در برنامه ششم
توس��عه جزو قانون مصوب اس��ت و دولت بر اساس
قانون برنامه ششم ملزم شده است كه حقآبه تاالبها
را مديريت كند ،گفت :واقعيت اما آن اس��ت كه ديگر
آبي وجود ندارد .عضو كميسيون كشاورزي مجلس
افزود :در اين ش��رايط ديگر آبي جريان پيدا نميكند
كهبهتاالبهاودرياچههايفارسجريانيابد.اكبري
در ادامه با اش��اره به اينكه در دو اس��تان چهارمحال و
بختياري و اصفهان نيز مشكل مشابهي وجود دارد و
آبيكهبايددرزايندهرودجريانيابد،صرفكشاورزي
وباغداريشدهاست،بيانكرد:اگرامسالاينبارندگي
رخندادهبود،وضعيتدرياچهاروميهنيزتغييرچنداني
نكرده بود ،چراكه تأمين آب براي حقابه درياچهها و
تاالبهادركلكشورمشكلشدهاست .اوگفت:مادر
مديريتمنابعآبدردهههايگذشتهغفلتكرديمو
از رويههايي استفاده كرديم كه امروز جامعه تاوان آن
راپسميدهد.

اصفهان|مسوولسازمان
بس��يج س��ازندگي سپاه
حضرتصاحبالزمان(عج)
بهاقداماتطرحهمبستگي
ملي در اصفهان اشاره كرد
و گفت :م��ردم و خيرين با
حض��ور در مس��جد محل
س��كونت خود متولي س��اخت يك منزل مس��كوني
ميش��وند .به گزارش روابط عمومي س��پاه حضرت
صاحبالزمان(عج)،سرهنگپاسداراحساناهللرضاپور
اظهار داش��ت :در اين طرح مردم و خيرين با حضور در
مسجد محل س��كونت خود متولي ساخت يك منزل
مسكوني ميشوند و هر كسبه و بازاري متولي تأمين
يك قلم اساسي از اقالم لوازم خانگي مردمي است كه
در س��يل اخير آسيب ديدهاند .مسوول سازمان بسيج
س��ازندگي س��پاه حضرت صاحبالزمان(عج) گفت:
تصاوير و ريز مش��خصات منازلي كه در س��يل اخير
آسيب ديدهاند در س��ايت عمران اجتماعي به نشاني
 omranejtemaei.irموجود اس��ت و افراد خيري
كه قصد كمك و امدادرس��اني به اين من��ازل را دارند
ميتوانند با ورود به سايت مذكور تحت عنوان مسجد
محل خود مبالغ خود را واريز كنند .وي در ادامه گفت:
بسيج س��ازندگي و نواحي مختلف بسيج به بازسازي
مناطقسيلزدهورودپيداكردهومراحلساختازطريق
تصاويروفيلمهاازسايتعمراناجتماعيبارگذاريشده
تا مردم عزيز و خيرين محترم از روند تعمير و بازسازي
منازلمطلعميشوند.

سيس�تان وبلوچستان|
مديركل بنادر و دريانوردي
سيستانوبلوچستانگفت:
با ايجاد خطوط كشتيراني
الين��ر ،ام��كان ترانزي��ت
مستقيمكاالبينبنادرهند
و چابهار به صورت هفتهاي
فراهمشد.بهگزارشايسنابهروزآقاييبااعالماينخبر
اظهاركرد:باايجادخطكشتيرانيالينربينبنادرهندو
چابهار،ازبهمنماهسالگذشتهترانزيتمستقيمكاال
بيناينبنادربهصورتدوهفتهايبرقرارشد.
وي ادامه داد :بر اس��اس زمانبندي انجام شده ،برنامه
خطوطكشتيرانيالينر،از 4مردادماهامسالبهصورت
هفتهاي برقرار شد ،به گونهاي كه تاكنون دو كشتي به
صورتمستقيمازبنادرهنددربندرچابهارپهلوگرفته
است و  23مرداد ماه نيز كشتي سوم وارد بندر شهيد
بهشتي چابهار خواهد ش��د .به گفته مديركل بنادر و
دريانوردي سيس��تان و بلوچس��تان ،با راهاندازي اين
خط ،قيمت تمام شده هر كانتينر كاال كه از بنادر هند
وارد بندر چابهار ميش��ود داراي مزيت رقابتپذيري
نسبت به ساير بنادر كشور است .آقايي در ادامه از ارايه
تخفيفات 60تا 90درصدي به صاحبان كاال و خطوط
كشتي راني در بندر چابهار خبر داد و افزود :هند نيز در
راستاي افزايش حجم ترافيك كاال و ترغيب صاحبان
كاال و خطوط كشتي راني ،بين بنادر ناواشيوا و كاندال
و بندر چابهار 40درصد تخفيف درهزينههاي وارده بر
كاالهادرنظرگرفتهاست.

چهرههاياستاني

پدر شهيدين خليلنژاد
به فرزندان شهيدش پيوست

سمنان| زندهياد حاج محمدحسن خليلنژاد
خير مدرسهس��از و ابوالش��هيدين خليلنژاد به
فرزندان ش��هيدش پيوس��ت اين پدر شهيد از
اولين خيرين مدرسهساز بومي روستاي خورزان
اميرآباد در شهرستان دامغان بود .اين پدر شهيد
يك مدرسهخيرس��از در حال احداث دارد .وي
متولد روستاي فخرآباد اس��ت و اين روستا در 8
ساله دوران دفاع مقدس عالوه بر شهيدان ابراهيم
و محمدمهدي خليلنژاد سه شهيد ديگر در راه
پاسداري از كشورمان تقديم كرد تا شهداي اين
روستا به پنج شهيد گرانقدر برسد.
مدي��ركل نوس��ازي مدارس اس��تان ب��ا صدور
اطالعيهاي درگذشت اين خيرمدرسه ساز و پدر
شهيدين خليل نژاد را تسليت گفت.

تعداد مدارس بركت امسال به 1250مدرسه ميرسد
گروهبنگاهها|
بنياد ِ
بركت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام(ره)
با افتتاح  110مدرس��ه جديد در سال جاري ،تعداد
مدارس بركت در سراسر كشور را ،به  1250مدرسه
ميرساند .به گزارش روابط عمومي بنياد ِ
بركت ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ،اين بنياد در راستاي
نهضت مدرسهس��ازي و به منظور توس��عه فضاهاي
آموزشي و توزيع عادالنه امكانات تحصيلي در مناطق
محروم و كمتر توسعهيافته كشور ،ساخت  110باب
مدرسه را در اين مناطق براي سال جاري پيشبيني
كرده است .بر اس��اس اين گزارش 10 ،باب مدرسه
 15كالسه از مدارس ذكر شده ،در مناطق زلزلهزده
كرمانش��اه تكميل و تقديم دانشآموزان اين مناطق
خواهد شد.
مدرسهس��ازي يكي از بنياديتري��ن و ماندگارترين
اقدامات س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام (ره) در
مناطق محروم اس��ت كه از طريق بنياد بركت دنبال
ميشود .براساس تأكيد مقام معظم رهبري بر ارتقاي
عدالت آموزشي در مناطق محروم و در ادامه نهضت
مدرسهس��ازي ،بنياد بركت پ��س از احداث 1000
مدرسه اول ،ساخت هزار مدرسه دوم بركت را در دست
اقدام دارد .بنياد ِ
بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) تا به امروز نس��بت به احداث  1640مدرسه

اخبارشهرستانها

افتتاح بانك شير مادر در يزد

يزد|چهارمين بانك ش��ير مادر كشور صبح ديروز
با حضور در بخش اناي س��ي يو بيمارستان شهيد
صدوقي يزد افتتاح شد« .محمدحسين لوكزاده»
مسوول بانك شيرمادر استان يزد در مراسم افتتاح
چهارمين بانك شيرمادر كش��ور كه در يزد برگزار
شد ،اظهار كرد :هدف از راهاندازي اين مركز ،حمايت
تغذيهايازنوزاداننارسبهويژهنوزاداننارسبستري
وهمچنيننوزادانيكهبهصورتموقتازتغذيهباشير
مادرخودمحرومهستندومادرانآنهاتواناييتغذيه
نوزاد با شير خود را ندارند ،است .وي افزود :از آنجايي
كهتغذيهباشيرخشكعوارضزياديبراينوزاددارد
و در مقابل فوايد بسيار زياد شيرمادر ثابت شده است
لذا ذخيره شير مادر در بانك شير و تغذيه نوزاد با اين
شيرنقشمهميدرحفظسالمتوحياتنوزاددارد.

رشد  25درصدي صادرات
سيستان و بلوچستان به پاكستان

زاهدان| رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
سيستان و بلوچس��تان گفت :تراز تجارت خارجي
استان با پاكس��تان طي  3ماهه امسال مثبت بوده
و صادرات كاال از اس��تان به پاكس��تان نيز طي اين
مدت به ارزش بالغ بر  104ميليون دالر رس��يد كه
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از نظر ارزش ،رشد
25درصدي داشته اس��ت .نادر ميرشكار افزود :كل
صادرات از گمركات و بازارچههاي مرزي اس��تان به
كشور پاكستان ،طي  3ماهه ابتدايي سال جاري به
ارزش  104ميليون و  672هزار و  771دالر بوده كه
در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش،
 25درصد افزايش داشته است  .وي ادامه داد :ميزان
صادارتدر 3ماههامسالازگمركاتاستانبهكشور
پاكستان داراي ارزش 24ميليون و 280هزار و857
دالر و از بازارچههاي مرزي اس��تان نيز به ارزش 80
ميليون و 391هزار و 914دالر بوده است.

برخي قوانين سد راه توسعه
صنعتي كشور است

اراك| رييس خانه صنعت و معدن استان مركزي
گفت :برخي قوانين سد راه توسعه صنعتي كشور
است .عماد مرداني در مراسم گراميداشت روز ملي
حماي��ت از صنايع كوچك اظهار كرد :در اس��تان
صنعتيمركزي ۳۳۰۰واحدصنعتيفعاليتدارند
كه يك زنجيره صنعتي متش��كل از صنايع بزرگ
كش��ور و حلقههايريزي به نام واحدهاي كوچك
هستند .اين واحدهاي كوچك امروز سرمايههاي
اس��تان بوده و نيازمند نگاه حمايتي هستند .نگاه
حمايتيبهصنابعكوچكدراستانبايدمتفاوتباشد
چرا كه صنابع كوچك و متوسط در استان ،امروز بار
صنايع بزرگ را به دوش ميكشند .در اين راستا از
نمايندگانمجلسانتظارداريمبرخيقوانينمزاحم
راازسرراهصنابعحذفكنند.

سيلزدگان گلستان زمستان
امسال مشكل تامين گاز ندارند

گرگان|مديرعاملشركتگازگلستانگفت:باوجود
واردشدنآسيببهبرخيخطوطانتقالمناطقآسيب
ديده از حوادث قهري امس��ال ،شهروندان سيلزده
گلستاندرفصلسردامسالمشكلتامينگازندارند.
محمدرحيمياظهارداشت:باحضورمستمرومداوم
تيمهاي عمليات��ي و امدادي ،هيچ ك��دام از مناطق
س��يلزده با مش��كل قطعي گاز مواجه نشدند .پس
از برش جادهها براي عب��ور آب ،احتمال تركيدگي و
انفجارلولههايگازمجاوراينجادههاوجودداشتامابا
اقدماتپيشگيرانهكارشناسانومتخصصان،آسيبيبه
اينخطوطواردنشد.او افزود:عالوهبرمناطقسيلزده،
برخي مناطق استان در اوايل سال دچار بحران رانش
زمين ش��دند كه ب��راي جلوگيري از ب��روز حوادث
احتمالي،گاز ۲۲روستاازتوابعمينودشتبرايمدت
 ۳روزقطعاماپسازآنبارديگراينجريانبرقرارشد.

اخبار
تيشهسوءاستفادهكنندگاناز
ارز دولتي دارو به ريشه سالمت

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مافیایی
داروتیشهبهریشهسالمتبیمارانمیزنند،گفت:قوه
قضاییههرشرکتیکهدروارداتدارو،قانونرادورزده
استراپایمیزمحاکمهبکشاند .اصغرسلیمیدرباره
تامین دارو در کشور،گفت :اظهار نظر وزیر بهداشت
ودرمان در خصوص وضعیت دارو باید مورد واکاوی
قراربگیرد زیراارزوارداتیداروتنهابایدهزینهواردات
دارو ش��ود در غیر این صورت این عمل نقض حقوق
انسانیبیماراناست.نمایندهمردمسمیرمدرمجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه شفافیت تخصیص ارز
وارداتی برایوارداتدارودراولویت برنامههایدولت
قراربگیردتصریحکرد:کمبودداروبرایبیمارانبهویژه
بیماران صعب العالج باید مورد رصد قرار بگیرد زیرا
کمبودداروبرایایننوعازبیمارانبهشدتمیتواند
وضعیتجسمانیبیمارراتحتتاثیرقراردهد.سلیمی
به خانه ملت گفت :هیچ نوع برهانی برای خاطیانی
که با ارز وارداتی دارو  ،کاالهای غیر مرتبط را به جای
دارو وارد کرده اند وجود ندارد.
نماین��ده مردم س��میرم در مجل��س تصریح کرد:
شکی نیست که بايد شرکت های تولید کننده دارو
برای پاس��داری از اقتصاد مقاومت��ی مورد حمایت
قراربگیرند اما باید شفاف و روشن باشد در شرایطی
که در تحریم های اقتصادی ق��رار داریم ،ارز وارداتی
دارودرکداممسیرهزینهوخرجمیشود.سخنگوی
کمیسیونشوراهاوامورداخلیتاکیدکرد:قوهقضاییه
هرشرکتیکهدروارداتدارو،قانونرا دورزدهاسترا
پایمیزمحاکمهبکشاند.

خالکوبی مشهود مانع صدور
گواهینامه است

ريیس دای��ره آموزش همگانی پلی��س راهور فاتب
گفت :چنانچه فردی دارای خالکوبیهای مشهود و
نامتعارف باشد ،این موضوع مانع از صدور گواهینامه
برای او میشود .موس��ویپناه رييس دایره آموزش
همگانی پلیس راهور فاتب با اعالم خبر فوق اظهار
داشت :چنانچه فردی دارای خالکوبیهای مشهود و
نامتعارفباشد،اینامرمانعازصدورگواهینامهبرای
وی میش��ود .رئیس دایره آموزش همگانی پلیس
راهورفاتبتصریحکرد:چنانچهفردیخالکوبیهای
مشهودونامتعارفوخودزنیبرتنداشتهباشد،باید
ازنظراحتمالبهبرخیاختالالتروانیتاثیرگذاردر
رانندگیموردبررسیوارزیابیروانشناسانقرارگیرد.
او افزود :پس از بررسی و ارزیابی روانشناسان چنانچه
فرد متقاضی صدور گواهینام��ه موفق به گذراندن
صحیحارزیابیهاوبررسیهاشودمیتواندگواهینامه
خودراباتاییدروانشناساندریافتکند.
موسویپناه از خانوادهها خواست تا با نظارت بر رفتار
نوجوانان و کش��اندن آنان در آغوش گرم خانواده از
ارتکاب آنان به چنین رفتارها و خودزنیهایی روی
بدنفرزندانخودجلوگیریکنند.

تولید سواری دیزلی ،تجارت
آالیندههاست

ريیس مرکز ملی ه��وا و تغییر اقلی��م از تعویق یا
تعلیق مواد قان��ون هوای پاک بدون بررس��ی در
کمیس��یونهای تخصص��ی انتقاد ک��رد و گفت:
متاسفانهقوانینمربوطبهخروجموتورسیکلتهای
فرس��وده و تولید موتورس��یکلتهای برقی بدون
بررس��ی در کمیس��یونهای تخصص��ی و تنها با
درخواست موتورسیکلتسازان در دولت به مدت
یک سال به عقب افتاد .مهدی میرزایی با اشاره به
موضوع تولید سواری دیزلی که اخیرا توسط ایران
خودرو دیزل مطرح ش��ده اس��ت ،گفت :سازمان
محیط زیست به جد با چنین درخواستی مخالف
اس��ت .او ادامه داد :متاس��فانه ش��اهدیم که این
خودروساز برای رسیدن به هدف خود پیگیریهای
جداگانهای انجام میدهد اما سازمان محیط زیست
با وجود اع�لام مخالفت و اعالم نظر کارشناس��ی
خود در این باره ،برای بررس��ی مجدد این موضوع
را به کنسرسیوم دانش��گاههای برتر کشور محول
کرده اس��ت .ريیس مرکز ملی هوا با اشاره به اینکه
کنسرسیوم دانشگاههای برتر کشور با تولیگری
دانش��گاه تهران به منظور بررسی مسائل زیست
محیطی تشکیل شده است ،گفت :موضوع تولید
س��واری دیزلی نیز به این کنسرسیوم احاله شد تا
اساتید دانش��گاه در این موضوع اظهار نظر کنند.
اخیرا این کنسرسیوم مخالفت خود را با طرح تولید
سواری دیزلی بهصورت مکتوب به سازمان محیط
زیست ارائه داده و اعالم کرده است که تولید سواری
دیزلی به لحاظ کارشناسی مورد تایید نیست و در
صورتتولیداثراتجبرانناپذیریبرسالمتمردم
در سالهای طوالنی خواهد داشت .میرزایی تاکید
کرد :در صورت تولید سواری دیزلی در ایران شاهد
تجارتآالیندگیخواهیمبود.الزمبهذکراستسن
فرسودگی که برای س��واری دیزلی در نظر گرفته
شده ۲۰سالاست.درنتیجهدرصورتتولیدوورود
این دستگاهها به چرخه مصرف آسیبهای جبران
ناپذیری در حوزه آلودگی هوا به مردم وارد میشود
و یک بدعت و رویه غلط پایه گذاری میش��ود که
کل کشور را س��الها با چالش مواجه خواهد کرد.
وی در ادامه با انتقاد از ع��دم اجرای مصوبه نصب
فیلتر دوده روی خودروه��ای دیزلی گفت :طبق
این مصوبه در س��ال  ۹۳وزارت کشور موظف شد
که اقدامات الزم را برای تجهی��ز ناوگان دیزلی به
فیلتر دوده انجام دهد اما متاس��فانه تاکنون هیچ
اقدامی برای اجرای این مصوبه دولت توسط وزارت
کشور صورت نگرفت .میرزایی در ادامه همچنین
از حذف بودجه فیلتر دوده توسط شورای اسالمی
شهر تهران انتقاد کرد و گفت :سال گذشته قرار بود
بودجهای برای نصب فیلتر دوده روی اتوبوسهای
کار کرده اختصاص داده شود که متاسفانه شورای
شهر تهران با اختصاص این ردیف بودجه مخالفت
کرد که جای تاسف دارد.
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اقتصاداجتماعي

معاون محيطزيست انساني كشور :هيچ وزيري را براي محيطزيست استيضاح نميكنند

اجراي ناقص طرحهاي متعدد مقابله باآلودگي هوا

به م��وازات تالشهاي��ي كه در س��الهاي اخير براي
حل معضل آلودگي هوا انجام شد و همزمان با تدوين
قوانيني براي كنترل آاليندههايي كه سالمت مردم را
به خطر مياندازند ،البي برخي صاحبان صنايع براي
ش��انه خالي كردن از بار اجراي قان��ون هم كار خود را
شروع كرده و همچنان هم ادامه دارد .در كنار صاحبان
صنايع��ي كه قان��ون را دور ميزنن��د ،وزارتخانههاي
مختلف هم مس��ووليت خود در قبال محيطزيست را
نپذيرفته و در نهايت رون��د اجراي طرحهاي مقابله با
آلودگي هوا به سمتي رفته كه خأل قانوني وجود ندارد
امااهتماميبراياجرايقانوننيست.تاجاييكهمعاون
محيطزيست انساني سازمان حفاظت محيطزيست
كش��ور ،معتقد اس��ت دغدغه محيطزيست آنقدر در
مسووالنكمرنگبودهكهنمایندگانهیچوقتوزیری
را به خاطر محیط زیست استیضاح نمیکنند .مسعود
تجريشي ،روز گذشته در نشست خبري خود پيرامون
موضوع آلودگي هوا با انتقاد از اجرا نش��دن مصوبات و
قوانین کاهش آلودگی هوا توسط برخی دستگاههای
اجرایی از جمله وزارت صنعت و وزارت کش��ور گفت:
در کش��ور ما از سالهای قبل سیاستهایی به منظور
کنترل آالیندهها وضع شده اما در اجرا با نقایصی مواجه
بوده اس��ت .برای مثال بر اس��اس قانون برنامه پنجم
توسعه قرار بود وس��ایل حمل و نقل عمومی از جمله
مترو گس��ترش یابد اما شاهدیم که در سالهای اخیر
روند کامال معکوس شده و اس��تفاده از وسایل حمل
و نقل شهری توسعه یافته است که قطعا این موارد بر
افزایش آالیندهها از جمله ذرات معلق و آالیندههای
ثانویه مثل ازن تاثیرگذار است .از طرف ديگر با اینکه در
سال  ۹۳در هیات دولت نصب فیلتر دوده روی وسایل
نقلیهسنگینازجملهاتوبوسهایشهریمصوبشد،
سال گذشته ردیف بودجه فیلتر دوده در شورای شهر
تهران حذف شد.
او افزود :در مهر ماه س��ال گذش��ته سازمان حفاظت
محیط زیست استدالالت و مستندات خود را در مورد
کارایی فیلتر دوده در کاهش آلودگی ناشی از دیزلها
به صورت مکتوب به شورای شهر تهران ارسال کرد .از
سوی دیگر این سازمان درخواست کرد که شورای شهر
تهران نیز دالیل مخالفت خود را با اجرای مصوبه فیلتر
دوده به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کند که
هرگزچنیناتفاقینیفتاد.

محیط زیست هزینه نمیشود .تجریشی تاکید کرد:
حداقل انتظار آن است که بخشی از عوارض آالیندگی
صنایع در حوزه محیط زیست هزینه شود در حالی که
در شرایط حاضر از این مبالغ برای پرداخت دستمزد
پرسنل ش��هرداریها و آس��فالت خیابانها استفاده
میش��ود .پیشنهاد س��ازمان حفاظت محیط زیست
آن اس��ت که مبالغ دریافتی از صنای��ع آالینده برای
رفع آلودگی همین صنایع ی��ا برای خروج خودروها و
موتورسیکلتهای فرسوده از شهرها هزینه شود.
وی همچنین ب��ا انتقاد از روند نوس��ازی خودروهای
فرسوده گفت :متاسفانه در کش��ور ما کل نوسازی به
واردات خودرو گره خورده اس��ت و ح��اال که واردات
ممنوع است؛ اسقاط نیز به تعطیلی کشیده شده است.
انتظار داریم در ش��رایط کنونی دستگاههای اجرایی
اقدامات الزم را برای افزایش تقاضا برای برگه اس��قاط
انجام دهند.
ضم��ن اینکه میتوانی��م از این برگههای اس��قاط در
بخشه��ای مختلف از جمل��ه خرید و ف��روش لوازم
یدکی خودروها و دریافت عوارض آالیندگی صنایع و
پاالیشگاههااستفادهكنيم.
تجریش��ی ب��ا انتق��اد از درخواس��ت تع��دادی از
موتورسیکلتس��ازان برای ش��مارهگذاری مجدد
موتوره��ای کاربرات��وری بي��ان كرد :متاس��فانه با
وجود مصوبه س��ال  ۹۵مبنی بر ممنوعیت تولید و
شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری اخیرا
تعداد محدودی از ش��رکتهای موتورسیکلتساز
درخواس��ت دادهاند که  ۱۲هزار موتور کاربراتوری
ش��ماره گذاری ش��ود ۱۲.هزار موت��ور معادل یک
میلی��ون خودرو آلودگی تولی��د میکند .عدهای به
بهانه اش��تغال جرأت میکنند که درخواستهای
اینچنین��ی  -که مخالف س�لامت م��ردم و قوانین
اس��ت  -مطرح کنند .متاسفانه بس��تر برای چنین
درخواس��تهایی وجود دارد .ح��دود پنج میلیون
موتورسیکلت رسوبی در تهران وجود دارد ،متاسفانه
با وجود جلس��ات متعدد با س��تاد اجرای��ی فرمان
امام(ره) نتوانستیم در این زمینه به توافق برسیم تا
موتورسیکلتهای رسوبی برای اسقاط ارائه شوند.
متاس��فانه این موتورس��یکلتها به مزایده گذاشته
میش��وند ،به فروش میرسند و مجددا وارد چرخه
مصرف میشوند.

عوارض محيطزيست؛ خرج محيطزيست
نميشود
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت در ادامه با انتقاد از نحوه هزینهکرد عوارض و
مالیاتهای زیس��تمحیطی گفت :هر ساله از صنایع
مختلف کشور عوارض آلودگی گرفته میشود که در
برخی ش��هرها رقم این عوارض بسیار باال است .برای
مثال در یک مورد در بندر ماهشهر ۱۶۰میلیارد تومان
و در عسلویه  ۴۰۰میلیارد تومان عوارض آالیندگی از
صنایعگرفتهشدهاستامامتاسفانهاینمبالغدرحوزه

چرا قوانين محيطزيست اجرا نميشوند؟
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد چرایی اجرا
نش��دن مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا گفت:
سازمان حفاظت محیط زیس��ت میتواند در مواردی
که ی��ک کارخانه ی��ا صنعت آلودگ��ی تولید میکند
نس��بت به تعطیلی آن واحد اقدام کند و حکم قضایی
برای تعطیلی واحد آالینده بگیرد اما متاسفانه در مورد
برخی قوانین مصوب مجلس یا مصوبات دولت علیرغم
همه تالشهای س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و
پیگیری مجدانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به

اجرانمیرسندکهنمونهبارزآنمصوبهنصبفیلتردوده
روی دیزلها است که وزارت کشور و شورای شهر تهران
عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتند.
تجریش��ی افزود :متاس��فانه ی��ک بارهم نش��ده که
نمایندگان در حوزه محیط زیست کسی را استیضاح
کنند .معموال استیضاحها برای منفعت خاص صورت
میگیرد نه ب��رای منفعت عام .برای مثال اگر کارخانه
یا سدی ساخته نشود نمایندگان بالفاصله مسووالن
مرتبط را اس��تیضاح میکنند اما هرگز ندیدهایم که
نمایندگان کس��ی را به خاطر مسائل زیست محیطی
استیضاح کنند یا ندیدهایم که مجلس یک بار از دولت
بخواهد در مورد عدم اجرای قوانین محیط زیس��تی
پاسخگوباشد.
وی با اش��اره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست
وظیفه نظارت و پایش خ��ود را انجام میدهد ،گفت:
این سازمان عملکرد دستگاههای مختلف را در حوزه
آلودگی هوا به ريیسجمه��وری ارائه میدهد و از این
طری��ق میتوانیم اعالم بکنیم که کدام ی��ک از وزرا و
دستگاههامصوباترااجرانکردهاند.متاسفانهمشاهدات
ما نشان میدهد که حتی اهرمهای نظارتی مثل دیوان
محاسبات و سازمان بازرسی نیز کارگشا نبودهاند.
خودروس�ازان داخلی به تعهد خود عمل
نكردند
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیس��ت در ادامه نشست در پاسخ به پرسشی در مورد

مقایسهکیفیتخودروهایایرانیباخارجیاظهارکرد:
متاسفانه خودروسازی کشور ما نتوانسته به پیشران
صنعت کشور تبدیل شود .بسیاری از کشورها از جمله
کره همزمان با کشور ما تولید خودرو را شروع کردند اما
در حال حاضر ش��اهدیم که کره تولید کننده صنعت
خودرو است اما در کشور ما خودروسازی در حدی یک
کارخانه باقیمانده است.
تجریش��ی با اش��اره به اینکه خودروس��ازان داخلی
نتوانس��تهاند ب��ه تعهدات خ��ود در حوزه نوس��ازی
خودروهایفرسودهعملکنند،گفت:دربینسالهای
 ۹۴تا  ۷۰ ،۹۶هزار تاکسی نوسازی شد اما بعد از سال
 ۹۶تنها  ۲۰۰دس��تگاه نوسازی ش��ده است بنابراین
خودروس��ازی داخلی نتوانسته حتی پاسخگوی نیاز
تاکسیهای فرسوده کشور باشد.
وی ب��ا بیان اینکه ق��رار بود بانکها در حوزه اس��قاط
خودروه��ای فرس��وده ب��ا ارائ��ه تس��هیالت ورود
کنند،اظهارکرد :متاس��فانه اردیبهش��ت ماه امسال
قیمت تاکس��یها یک باره  ۹میلی��ون تومان افزایش
یافت و همین موضوع پروژه نوس��ازی تاکس��یهای
فرسوده را با شکست مواجه کرد .در مورد عدم نوسازی
تاکسیهای فرسوده ،سازمان حفاظت محیط زیست
نامهنگاریهای الزم را با اس��حاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهوری انجام داد .حتی سازمان حفاظت
محیط زیس��ت مطرح کرد که اجازه ورود خودروهای
هیبریدی برای استفاده در تاکسیرانی داده شود .این
موضوعحتیبهشورایعالیمحیطزیستنیزبردهشد

اما سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد.
تجریش��ی تاکید ک��رد :دول��ت میتواند ب��رای ورود
خودروهای هیبریدی از بخشهای خصوصی استفاده
کند و حتما نیاز نیس��ت که بودج��ه الزم برای چنین
طرحی را خ��ودش بپردازد اما متاس��فانه بدنه دولت
خیلی مش��تاق ب��ه چنین طرحی نیس��ت که بخش
خصوصی در این موارد ورود کند .درحالیکه میتوانیم
با ارائه بستههای حمایتی به سازندگان یا واردکنندگان
هیبریدی موضوع فرس��ودهها را تا حدی حل و فصل
کنیم.
معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت با اش��اره به مصرف باالی سوخت در
ایران گف��ت :اگر بخواهیم وضعیت خودروس��ازی و
مصرف س��وخت را در ایران و ترکیه با هم مقایس��ه
کنیم میبینیم که ترکیه با وجود داشتن خودروهای
بیشتر مصرف س��وخت پایینتری نس��بت به ایران
دارد .در ایران به طور متوسط روزانه  ۹۰میلیون لیتر
بنزین مصرف میشود در حالی که در ترکیه با وجود
داشتن خودروهای بیشتر یک سوم این میزان سوخت
استفاده میشود.
تجریشی ادامه داد :در ایران متوسط مصرف سوخت
خودروها  ۸تا  ۱۰لیتر است اما در ترکیه پنج لیتر و در
اروپا زیر پنج لیتر اس��ت بنابراین میبینیم که میزان
مصرفبنزیندرایرانبیشتراست.همهاینمواردنشان
میدهدکهخودروسازهایایرانیدرحوزهاقتصادملیو
سالمت مردم دستاورد مناسبی نداشتهاند.

كنترل و رصد مشموالن بيمه «كارگران ساختماني»
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در اولين نشست
خبري خود ضم��ن تببين اولويتها و سياس��تهاي
كارياش به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ داد .مصطفي
ساالري با بيان اينكه س��ازمان تامين اجتماعي گرچه
مانند نهادهاي ديگر كه متصدي ارايه خدمات هستند
مش��كالتي دارد گفت :اما در استمرار خدمات دغدغه و
مشكل كه نگراني اساس��ي ايجاد كند ،نداريم .او افزود:
تقريبا  ۹۲۰۰ت��ا  ۹۵۰۰ميليارد ماهانه هزينه داريم كه
 ۶۵۰۰ميليارد تومان مربوط به مستمريهاست و اكنون
به جامعه هدف اعالم ميكنم دغدغهاي براي پرداخت
به موقع حقوق مستمري بگيران وجود ندارد و منابع ما
براياينبخشكفايتميكند.مديرعاملسازمانتامين
اجتماعي با بيان اينكه هزينههاي درمان در زمان اجراي
طرح تحول جهش قابل توجهي پيدا كرده بود تا خدمات
ارتقاءيابدوبههمينعلتدربخشدرمانمعوقاتيداريم
كه براي تسويه آن برنامه خواهيم داشت گفت :دو ،سه
هزار ميليارد تومان هزينههاي متفرقه ،پرسنل و جاري
است .در مجموع همانطور كه گفته شد  ۸۵۰۰ميليارد
وصولي مستمر حق بيمه داريم .او ادامه داد :هزار ميليارد
تومان باقي مانده را از چند منبع ديگر بايد تامين كنيم
كه يكي از آنها از محل سود سرمايهگذاريهاي سازمان
در شستاست .يك محل ديگر سهم كارفرمايي دولت در
بيمههاي حمايتي است كه در بودجههاي سنواتي ديده
ميشود و امسال هم در بودجه آمده است.
مطالب�ات  ۱۸ه�زار ميلي�ارد توماني تامين
اجتماعي
ساالري ادامه داد ۱۸:هزار ميليارد تومان از كارفرمايان
و بخشهاي مختلف مطالبه داريم ،البته در جايي كه

معوقات و بدهيهايي وجود داش��ته باشد كارگاهي
را تعطي��ل نميكنيم .در مجم��وع برنامهريزيهاي
دقيقي در دس��ت انج��ام داريم و با كم��ك دولت و
مجلس ميتوانيم درآمد و هزينهها را به ثبات برسانيم
و اگر دغدغهاي هست در ماههاي آتي رفع ميكنيم.
نميگوييم مشكل و كسري و كمبودي نداريم منتها
نواقص و نارس��اييها نگراني اساس��ي ب��راي جامعه
مخاطب ايجاد نخواهد كرد.
او درباره بدهيهاي دول��ت به تامين اجتماعي و روند
وصول آن گفت :هفته گذشته با سازمان برنامه و بودجه
توافقيبرايتشكيلكارگروهمشتركداشتيم.بخشي
از معوقات سنوات گذش��ته حسابرسي شده و برخي
هنوز حسابرسي نش��دهاند تا ميزان دقيق آن را اعالم

كنيم .درباره نحوه محاسبه بدهي در كارگروه مشترك
اعالم نظر ميشود و ديدگاه دولت اين است كه هرجا
نياز است در موارد مربوط به پرداخت حق بيمه كارفرما
و  ...كمك كند .تامين اجتماعي هم به عموم مردم دارد
خدمت ميدهد و ما ظرفيتهاي وصول بدهيها را در
كارگروه مشترك بررسي ميكنيم .مديرعامل سازمان
تامين اجتماعي ادامه داد :در بودجه راههاي  6گانهاي
مطرح است كه دو ،س��ه مورد دست يافتنيتر است و
اميدواريم بخشي را وصول كنيم.
ويژهخواري نميكنيم
س��االري درباره مبارزه با ويژهخواريها اظهار كرد:
همين كه وظايف خود را در قبال بيمهشدگان انجام

واكنش وزير بهداشت به مباحث مربوط به كمبود پزشك

وزيربهداشتضمنردمباحثيمبنيبركمبودپزشك
در كش��ور و همچنين ارايه راهكارهايي جهت توزيع
مناسب فارغالتحصيالن پزشكي در مناطق مختلف،
گفت :ممكن است در جاهايي كمبود پزشك احساس
ش��ود ،اما اين موضوع به دليل آن اس��ت كه نيروهاي
پزشكي را به خوبي توزيع نكردهايم و همچنين خيلي
از فارغالتحصيالن پزشكي به داليلي به حرفه پزشكي
وارد نشدهاند.
سعيدنمكيدربارهمباحثمطرحشدهمبنيبركمبود
نيروي انساني در برخي مراكز درماني به ويژه مناطق

كمتر برخوردار ،گفت :در اين راس��تا مقرر شده كه از
ظرفيت نيروهاي بومي بيش��تر استفاده كنيم؛ گرچه
قانون ميگويد بايد فراخ��وان عمومي بگذاريم و نيرو
از هر كجا كه آمد ،به كار گرفته شود ،ولي واقعا نيروي
بومي بهشدت پايدارتر و ماندگارتر در اين مناطق است.
او با اشاره به بازديد خود از بيمارستانهاي كرمانشاه و
درخواست جذب و تبديل وضعيت نيروهاي فعال در
زلزله ،افزود :نيروهايي كه در مناطق زلزلهخيز و آسيب
ديده از زلزله زحمت كشيدند ،انتظارشان آن است كه
در استان بمانند و به فعاليتشان ادامه دهند .در همين

راستا نيز ما تالشمان آن است كه اين نيروها را حفظ
كنيم.وزيربهداشتدربارهتاميننيروهايپزشكيمورد
نياز مناطق كمتر برخوردار به ايسنا گفت :از طرفي هم
براي مناطق محروم و در رشتههاي تحصيلي پزشكي
و پيراپزشكي حداقل  ۳۰درصد ظرفيت گذاشتهايم و
به اين ترتيب پيش بيني ميشود كه تا سه  -چهار سال
آينده تقريبا نيروهاي تخصصيمان در اين مناطق ،از
نيروهاي بومي خواهند بود .وزير بهداش��ت در پاسخ
به سوال ايس��نا مبني بر اينكه مباحث اخير مبني بر
كمبود پزشك در كش��ور را قبول داريد يا خير ،گفت:

ميدهيم ويژه خواري نميكنيم و ما متعهد به انجام
وظايف خودمان هس��تيم .در كنار تكاليف اساسي،
خدماتي چون ط��رح كرامت رض��وي و برخي امور
رفاه��ي را داريم .طرحهاي همسانس��ازي و وام هم
اجرا ميشود.
ساالري با اشاره به اينكه تعداد وامها را دوبرابر كرديم كه
بانك رفاه ميدهد گفت :وام دو مرحله داده شده و مبلغ
 ۱۰۰ميليارد تومان اعتبار براي دو فصل آينده درنظر
گرفته شده و در دو فصل ديگر ،دو اعتبار ۵۰ميلياردي
به عنوان وام به بازنشستگان اعطا ميشود.
وي درباره همسانسازي حقوق بازنشستگان تامين
اجتماعي نيز گفت :براي همسانس��ازي منابع را بايد
تامينكنيمتاهرزمانيوارد اجرا شديم تعهد مابه موقع
ايفا شود .نشستهايي با كانونهاي عالي بازنشستگان
داشتيم تا در راهكارهايي جلو برويم و اين تعهد قانوني
را هم انجام دهيم.
طل�ب مراكز درمان�ي به  ۱۳ه�زار ميليارد
تومان رسيد
مديرعامل تامين اجتماع��ي در ادامه درباره بدهي
تامي��ن اجتماعي ب��ه مراكز درمان��ي گفت :حدود
۱۳هزار ميليارد توم��ان معوقه به بخش درمان اعم
از بخش دولتي ،خصوصي و ...داريم كه جلس��اتي با
بخشهاي مربوطه چون وزارت بهداش��ت و بخش
خصوصي برگزار كرديم كه آخرين جلسه  ۵روز قبل
بود .س��االري ادامه داد :راهكارهايي چون پرداخت
معوقات در برابر وصول بدهيمان از س��اير بخشها
مطرح است ،البته قرار ش��د كه متعهد شويم از اين
به بعد  ۶۰تا  ۷۰درصد تعه��دات به موقع پرداخت

خير ،اينچنين نيست .ممكن است در جاهايي كمبود
پزش��ك احس��اس ش��ود ،اما اين موضوع به دليل آن
است كه نيروهاي پزشكي را به خوبي توزيع نكردهايم.
همچنين خيلي از فارغالتحصيالن پزشكي به حرفه
پزشكي وارد نشدهاند و ممكن است اين افراد به دليل
اينكه به نقاط كمتر برخوردار نروند ،به شغلهاي ديگر
وارد شده باشند.
او افزود :بنابراين ما اگر بتوانيم نيروهايمان را درست
توزيع كنيم و براي پزشكانمان انگيزههاي رفاهي و
اقتصادي بيش��تري ايجاد كنيم كه در نقاط محروم

ش��ود و مابقي را ب��ا س��ازوكار ديگر انج��ام دهيم.
وي اف��زود :درباره خدم��ات غيرحضوري هم صبح
جلسه داش��تيم و هر خدمتي را كه اطمينان يابيم
بدون قطعي و كندي سيستم قابل انجام است آن را
معرفي خواهيم كرد و اولويت جدي ماست.
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در پاس��خ به
اخباري مبني بر خالي ش��دن ظرفي��ت  ۲۶۰هزار
نفري بيمه كارگران ساختماني و پوشش افراد جديد
گفت :اين آمار ،آمار دقيقي نيست كه بخواهيم ۲۶۰
هزار نفر را جايگزين كنيم .اكنون بيش از  ۳۵۰هزار
مش��مول داريم .برداش��ت ما از روند بازرسيها اين
است كه افرادي مش��مول اين فهرست هستند و از
اين خدمات اس��تفاده ميكنند كه كارگر نيستند.
سامانهاي تعريف شده كه اطالعات افراد مشمول كه
بيمه كارگر ساختماني دارند با دستگاههاي مختلف
چون اصناف كنترل ش��ود و اگر تعارض وجود دارد
اين افراد حذف شوند.
او افزود :پيشبيني ما اين اس��ت كه فهرست قديم
تا  ۳۰درصد ميتواند حذف بش��ود و تغيير كند كه
در حد حدس اس��ت .كاري را از دو هفته قبل شروع
كرديم و انجمن كارگران س��اختماني عهدهدار كار
است .تا پايان شهريور كنترل جدي خواهيم داشت.
كس��اني كه متقاضي جديد هس��تند نيز كنترل و
ميتوانند جايگزين ش��وند .آنها كه قانونا ميتوانند
مشمول شوند تحت پوشش در ميآيند.
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در پاس��خ به
اينكه چرا كارگران س��اختماني با  ۳۵سال كار بايد
بازنشسته شده و  ۳۰روز حقوق دريافت كنند؟ اظهار
كرد :اين مورد الزام قانون است.

بمانند و از همه مهمتر اي��ن ظرفيتي كه براي نقاط
محروم گذاش��ته ش��ده را بتوانيم در آين��ده و بعد از
فارغالتحصيلي ،به اين مناطق بفرستيم و تاكيد داشته
باشيم كه اين نيروها نميتوانند از منطقه خود خارج
شوند ،قطعا مش��كلي به نام كمبود پزشك نخواهيم
داش��ت .وزير بهداشت ادامه داد :به اين ترتيب اضافه
كردن ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي قطعا ما را
ب��ا يك بار فزونتر از نياز در آينده روبرو خواهد كرد و
اسراف در بخش دانش��گاهها و سرمايهگذاري علمي
مملكت خواهد بود.

راهوشهرسازي
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رييس كميسيون خدمات و سالمت شوراي شهر تهران خبر داد

پرونده 62برج باغ زير تيغ فرمانداري پايتخت

گروه راه و شهرسازي|
زهرا صدراعظم نوري ،رييس كميس��يون خدمات و
سالمت شوراي شهر تهران با بيان اينكه ۶۲پرونده برج
ت نگرفتند ،گفت :از طرف فرمانداري
باغ اجازه س��اخ 
اعالم ش��د كه براي اين باغها نبايد پروانه صادر شود و
پرونده آنها بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرند.
به گ��زارش «تعادل» ،اعضاي ش��وراي ش��هر پنجم
درآخرين جلسه سال 96مصوبه موسوم به برجباغها را
كه باعث نابودي بيش از  128هزار درخت در پايتخت
شده بود ،لغوكردند .مصوبه برج باغها در سال 82ظاهرا
برايحفظباغهايتهرانتصويبشد،امادرعملشاهد
نابودي و ويراني باغها بوديم .اين مصوبه در شوراي عالي
شهرسازي و معماري كش��ور نيز تاييد شد و در مفاد
طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت .طبق اين مصوبه،
متوليانساختوسازميتوانستندصرفادر ۳۰درصداز
مساحت باغ ،ساختوساز انجام دهند و۷۰درصد باقي
مانده باغ را حفظ كنند ،اما در عمل چنين نشد .زيرا اوال
شهرداران مناطق در شوراهاي معماري بعضا تا  ۴۰يا
 50درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را دادند ،ثانيا به
بهانه تامينپاركينگ،درزيرزمينهابراساسمصوبات
كميس��يون ماده  ۶۰ ،۵تا  ۷۰درصد زيرزمين ،تحت
ساخت رفت و با ايجاد رمپها در فضاي باقي مانده كه
بخشي از فضاي  ۷۰درصد باغ را اشغال ميكرد ،عمال
باغهاي شهر از بين رفت.
متخلفان با مراجعه به كميس��يون ماده  100و ماده 7
ش��هرداري جريمه اين تخلف را پرداخت ميكردند و
نتيجه آن باغي بود كه از بين ميرفت و سازهاي بلند كه
جاي آن را ميگرفت .طي سالهاي گذشته شهرداري
از اين راه درآمدهاي بسياري به دست آورد كه بخش
عظيمي از آن را در ساخت بزرگراه و تونل هزينه كرد و
با وجود حجم ب��االي درآمدها  56هزار ميليارد تومان
نيز بدهي به بار آورد.
با وجود لغو مصوبه برجباغها در س��ال  ،96اواخر سال
گذشته بود كه اعضاي ش��ورا در صحن علني شوراي
شهر مجوز س��اخت  62برجباغ را صادر كرده و در واقع
بر خالف مصوبه قبلي خود كه لغو برجباغها بود عمل
كردند .اين مصوبه واكنشهاي بسياري برانگيخت و
مخالفان بسياري داشت ،اما اعضاي شورا بر راي و نظر
خود پافشاري كردند .همان موقع نيز فرمانداري تهران
اين مصوبه را نپذيرفت و اعالم كرد نيازمند بررسيهاي
بيشتر اس��ت ،اما برخي اعضاي شوراي شهر از مصوبه
مذكور دفاع كردند.
در ادامه فرماندار تهران نيز در نامهاي كه  ۲۶اس��فند
سال گذشته به رييس شوراي شهر تهران ارسال كرد،
به ماده  ۱۴قانون زمينشهري اشاره كرده و گفته بود:
اين مصوبه با قانون حفظ و گس��ترش باغات و فضاي
سبز مغايرتداردكه اعضاي شوراي شهرعنوانكردند،
اين موضوع را قبول ندارند اما روز گذشته نوري در يك
نشس��ت خبري عنوان كرد كه اين  ۶۲پرونده برج باغ
ت نگرفتند و از طرف فرمانداري اعالم شد
اجازه ساخ 

كه براي اين باغها نبايد پروانه صادر ش��ود و بايد مورد
بررسي بيشتر قرار گيرند.
او در اين باره توضي��ح داد :پس از لغو مصوبه برجباغ و
تصويبمصوبهجايگزينتحتعنوانخانهباغوتصويب
آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد تصميمي
براي پروندههايي كه پيش از تصويب مصوبه در دست
بررس��ي بودند ،اتخاذ ميشد .ش��هرداري در اين باره
گزارشدادكه ۴۷۳پروندهتاپيشازلغومصوبهتشكيل
شدهاستوپسازبررسيهامشخصشدكه ۶۲پرونده
عوارضراپرداختكردهوبهصورتسامانهاياقدامهاي
الزم را انجام دادهاند .پس از بررسيها مشخص شد كه
درب��اره  ۴۱۱پرونده اص ً
ال نميتوان بحث كرد زيرا آنها
شرايط الزم را نداشتند .اما  ۶۲پرونده باقي مانده مورد
بحث و بررسي قرار گرفتند و اين بدان معنا نبود كه ۶۲
پرونده پروانه ساختوساز ميگيرند.
دستهبندي 62پرونده
او با بيان اينكه اين  ۶۲پرونده به س��ه دس��ته تقسيم
ميشوند ،گفت :يك دس��ته پروندههايي هستند كه
فاقد ارزش اكولوژيك بودند زيرا طي سنوات گذشته
درختهاي آنها كام ً
ال از بين رفته بودند .دس��ته دوم
باغهايي هستند كه به دليل بزرگي ،امكان جابهجايي
تودهگذاري وجود دارد و به همين منظور امكان حفظ
فضايسبزودرختانفراهمميشودودستهسومباغاتي
بودند كه به دليل ارزش اكولوژيك باال امكان جابهجايي

درختان وجود نداشت .در دسته آخر تصميم بر اين بود
كه شهرداري براي حفظ آنها كمك كند و تهاتر انجام
شود كه از جمله اين موارد ميتوان به باغ وثوقالدوله و
باغ عبقري اشاره كرد .البته به تازگي شهرداري منطقه
 ۲نيزباغعبقريرابهبوستانعموميتبديلكردهاست.
اينعضو شوراي شهر تهران ادامه داد :امكان اينكهبنياد
مستضعفانرويباغعبقريپروانهبگيردوجودنداشت
و اين پتانسيل بود كه اين باغ به پارك تبديل شود .در
نهايت از معاونت شهرس��ازي و معماري خواستيم تا
كميته فني باغ تش��كيل شود و من نامهاي در اين باره
نوشتم اگرچه اين نامه از سوي شورا به معاونت مذكور
ارسال نشد و پيگيريها نشان داد چون ابالغيه شوراي
عالي شهرس��ازي و معماري نيامده است بايد منتظر
بمانيم .از طرفي فرمانداري اعالم كرد كه براي اين باغها
نبايد پروانه صادر شود و بايد مورد بررسي بيشتر قرار
گيرند.فرمانداريمعتقداستاينموضوعباقانونحفظ
و گسترش مغايرت دارد اما به دليل اينكه بايد تكليف
حقوق شهروندان مشخص شود بررسي اين موضوع در
دستور كار قرار گرفته است.
نوري در ادامه از راهاندازي سامانههاي بر خط در راستاي
شفافيتخبردادوگفت:درحالحاضرچندينسامانهدر
قالب طرح و اليحه در حال پيگيري است كه از مهمترين
آنها ميتوان به سامانه كميسيون ماده  ۷اشاره كرد كه
هنگام تش��كيل آن مقاومتهايي هم ص��ورت گرفت.
بر مبناي قانون حفظ و گس��ترش فضاي سبز و باغات،

افول اقبال به تسهيالت خانه اوليها در تهران
صن��دوق پس انداز مس��كن يكم در س��ال  ،94براي
افزاي��ش قدرت خريد زوجهاي ج��وان و به دنبال آن
رونق خريد و فروش مس��كن آغاز به كار كرد و از سال
 ،95نخستين تسهيالت اين صندوق به سپردهگذاران
پرداخت ش��د .اين صن��دوق در آغاز راه ب��ا توجه به
قيمتهاي قابل قبول مسكن ،ميتوانست به زوجهاي
جوان و خانه اوليها براي خانه دارش��دن كمك كند،
اما در س��ال  97و با افزايش چشمگير قيمتها ،مبلغ
پرداختي از س��وي اين صندوق اثرگ��ذاري خود را از
دست داد و همين موضوع موجب انصراف بسياري از
سپردهگذاران اين صندوق از دريافت تسهيالت شد،
ضمن اينكه كاهش استقبال ثبت نامكنندگان را هم
به همراه داشت .درهمين راستا ،مديرعامل بانك عامل
بخش مس��كن ميگويد :در سه ماهه نخست امسال
دريافت تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم در
تهران كاهش يافته است.
به گ��زارش مهر ،ابوالقاس��م رحيم��ي اناركي اظهار
ميكند :بر اساس آمار سه ماهه نخست امسال مجموع
تسهيالت پرداختي حدود  ۸درصد نسبت به سه ماهه
نخست سال گذشته از رشد مواجه بوده بهطوري كه
بخش قابل توجهي از اين تسهيالت در بخش مسكن
بوده است.
او با اش��اره به برنامههاي اين بانك براي احياي قدرت
خريد متقاضيان و خانه اوليها در حوزه تس��هيالت
مسكنميافزايد:براساسآماريكهمربوطبهسهماهه
نخست امسال ميش��ود در حوزه دريافت تسهيالت
خريد مسكن از صندوق پس انداز مسكن يكم تغييرات
محسوس��ي مشاهده نميش��ود و اين نشان ميدهد
كه تس��هيالت اين صندوق همچنان مورد استقبال

قرار ميگي��رد و جذابيت دارد .مديرعامل بانك عامل
بخش مس��كن ادامه ميدهد :البته يك تغييري كه
در تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم مشاهده
ميكنيم آن اس��ت كه در س��ه ماهه نخست امسال
دريافت اين تسهيالت در تهران اندكي كاهش يافته
اما در مقابل در مراكز استانها ،شهرهاي باالي ۲۰۰
هزار نفر و شهرهاي زير  ۲۰۰هزار نفر ميزان استقبال
خانه اوليها از تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم
با افزايش مواجه بوده است.
رحيمياناركياظهارميكند:باتوجهبهاينكهبراساس
گزارش تيرماه بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن
تعداد معامالت مس��كن در تهران ح��دود  ۶۵درصد
كاهش پيدا كرده ،بنابراين كاهش جزيي استفاده از
تسهيالت خريد مسكن در تهران نيز طبيعي به نظر
ميرس��د .اما با اين حال نش��ان ميدهد كه صندوق
پسانداز مس��كن يكم همچنان ابزاري موثر در بازار
مس��كن براي پاس��خگويي به نياز مالي خانه اوليها
و زوجهاي جوان اس��ت .او با تاكيد بر اينكه متوس��ط
قيمت مسكن در تهران به استناد گزارش بانك مركزي
در تيرماه در چند منطقه از تهران كاهش پيدا كرده،
ميگويد :اين يك سيگنال مثبت به بازار مسكن است.
مديرعام��ل بانك عامل بخش مس��كن با اش��اره به
برنامههاي اين بانك براي حمايت از متقاضيان و خانه
اوليها ميگويد :يكي از راهها و روشهاي مدنظر مردم
و متقاضيان خريد مسكن براي افزايش قدرت خريد
اين است كه سقف تسهيالت خريد مسكن را افزايش
دهيم اما در بين كارشناسان اقتصادي اين حوزه يك
نگراني وجود دارد مبني بر اينكه افزايش سقف ريالي
تسهيالتآثارروانيمنفيبههمراهداشتهباشدومنجر

افزايش ۳۳۰درصدي سفارش ساخت شناور
مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان هرمزگان از افزايش
 ۳۲۷درصدي سفارش ساخت و تعمير شناور در ياردهاي
اين استان طي امسال در مقايسه با سال گذشته خبر داد.
اهلل مراد عقيقي پور در گفتوگو با تس��نيم با بيان اينكه
تعداد شناورها در مدت ياد شده نزديك بر  75فروند بوده
است ،افزود :سال گذشته تعداد سفارش ساخت شناور
در استان هرمزگان 180فروند بوده است .او تصريح كرد:
حدود 60درصدازمتقاضيانساختشناورطيامسالدر
استان هرمزگان مربوط به ساير استانهاي جنوبي كشور
بوده است .اعمال تحريم عليه كشورمان و تشديد آن طي
يكس��ال اخير باعث شده تا بهرهبرداران داخلي حمل و
نقل بار و مسافر دريايي از ظرفيتهاي موجود در ياردهاي
ساخت و تعميرات كشتي اس��تفاده كنند .اشتغالزايي،

جلوگيري از خروج ارز و ...از جمله دس��تاوردهاي توجه
به توانمنديهاي داخلي به خصوص در سواحل جنوبي
كشوربودهكهزيرساختهايعظيمكشتيسازيازجمله
ايزوايكو را دارد.

ايرانشهر

كنسلي  ۸۰۰۰پرواز داخلي در  365روز!
سخنگوي كميسيون اصل  ۹۰مجلس شوراي اسالمي
از دريافت گزارشي مبني بر كنسلي  ۸۰۰۰پرواز داخلي
در س��ال  ۹۶و  ۷ميلي��ون و  ۹۰۰ه��زار دقيقه تاخير در
سال  ۹۵خبر داد و گفت :اين كميسيون درباره افزايش
بيرويه قيمت ،كنسلي و تاخير پروازها با وزير راه تشكيل
جلسه ميدهد .بهرام پارسايي در گفتوگو با ايسنا ،گفت:
كميس��يون اصل نود در مورد افزاي��ش بيرويه قيمت،
كنسليوتاخيرپروازهااستعالميراازسازمانهواپيمايي

سامانهاي طراحي ش��د كه از اين پس تمامي صاحبان
پالكهايي كه قصد تخريب يا نوسازي دارند بايد حتماً از
كميسيونماده ۷استعالمدريافتكنندودرمرحلهپايان
كار در پروندهها بايد اين استعالم وجود داشته باشد .در
حالحاضرپروانههاييكهدرمناطقتشكيلميشونددر
مرحله تخريب و نوسازي به كميسيونهاي ماده ۷ارجاع
و از آنجا استعالم گرفته ميشود.
او ادامه داد :همچنين س��امانه بند  ۲۰ماده  ۵۵قانون
ش��هرداريها در خصوص صنايع و مش��اغل مزاحم،
موضوع ديگري بود كه مورد توجه كميسيون سالمت
و محيطزيست قرار گرفته اس��ت .پروندههايي كه در
اين زمينه تشكيل ميشوند شكايات و تخلفات صورت
گرفته به منظور حفظ حقوق شهروندان و حق شهر در
اين سامانه ثبت ميشود.
رييسكميسيون محيطزيستو سالمت شوراي شهر
تهران با اشاره به راهاندازي  ۴سامانه در حوزه پسماند
تصريحكرد:درمسالهپسماندبايدبهمسائلومشكالت
بطور ويژه توجه شود به همين منظور  ۴سامانه در اين
باره به ثبت رس��يده كه يكي از آنها سامانه ثبت توزيع
كل پسماند است .در اين سامانه تمامي پسماندي كه
جمعآوري ميشود ثبت خواهد شد همچنين سامانه
ديگريبهمنظورثبتعملكردپيمانكارانتشكيلشده
است .در همينراستا سامانه مديريت ناوگان خودرويي
تحت عنوان سامانه  AVLو سامانه مديريت كارگران
تشكيل شدهاست.بهگفتهاو،درحوزهخدمات شهري،

 ۱۵هزار و ۱۰۰نفر پرسنل فعاليت ميكنند و به دنبال
آن در حوزه فضاي سبز ۱۸هزار نفر فعال هستند كه در
مجموع در دو حوزه يادشده ۳۳هزار و ۱۰۰نفر مشغول
به كار هستند.
سامانهجامعفضايسبزشهرتهرانموضوعديگريبود
كهرييسكميسيونمحيطزيستوسالمتوخدمات
شهري ش��وراي شهر تهران به آن اشاره كرد و افزود :از
لحاظ متراژ ،نوع ،گونههاي گياهان و تجهيزات پاركها
و بوستانها كه مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند وجود
اينسامانهالزامياست.دراينسامانهمشخصميشود
پيمانكاران در مناطقي كه مشغول به كار هستند چه
ميزان درخت و فضاي سبز تحت اختيار دارند.
صدراعظم نوري با اشاره به لزوم راهاندازي سامانهاي به
منظور پايش و شناسايي ايمني ساختمانهاي شهر
تهران در برابر خطرات اضافه كرد :راهاندازي اين سامانه
در دس��تور كار قرار گرفته است و تصميم بر اين است
تا عالوه بر ساختمانهاي بلندمرتبه ،وضعيت حريق
تمامي ساختمانهاي ش��هر تهران مورد بررسي قرار
گيرد.درهمينزمينهخواستهكميسيونمحيطزيست
و س�لامت ،طراحي س��امانهاي بدين منظور است تا
شهروندانبامراجعهبهاينسامانهبتوانندكليهاطالعات
ساختماني خود را در اين باره مشاهده كنند .به همين
منظور الزام ش��هرداري به ايجاد سامانه پايش برخط
ايمني ساختمانهاي شهر تهران در حال بررسي است.
صدراعظمنوريدرادامهجلسهدرپاسخبهسواليدرباره
وضعيت نگهداشت ش��هر تهران و جمعآوري زبالهها
گفت :اين موضوع مساله مهمي اس��ت كه بايد مورد
توجه شهرداري و شهروندان قرار گيرد و شهرداري نيز
به صورت مستمر كار پاكسازي معابر را انجام ميدهد.
البته اين لزوماً بدين معني نيست كه در كالنشهري
مثل تهران همه معابر كامال پاكيزه هستند اما با توجه
بهحجمپيمانكارانوهزينهايكهبراينگهداشتشهر
در نظر گرفته شده است انتظار اين است كه شهر تهران
از لحاظ پاكيزگي مناس��ب باشد اما وقتي شهر تهران
را با اين ابعاد با بقيه ش��هرها مقايسه ميكنيم متوجه
ميشويمكهتهرانشهرتميزياست.بطورحتمكوچه
يامعبريوجودداردكهزبالهدرآنباشداگرچهبانظارت
دقيق مناطق بر پيمانكاران ،نظافت ش��هر به صورت
بهتر محقق ميش��ود .در پايتخت حتي در روز سه بار
هم زبالهها جمعآوري ميشوند اين در حالي است كه
در بسياري از ش��هرهاي بزرگ دنيا اين اقدام هفتهاي
يكبار اتفاق ميافتد.
رييسكميسيون سالمتو محيطزيستشورايشهر
تهران ادامه داد :در اين باره ميتوانيم به بارندگيهاي
اخير اشاره كنيم كه حجم آنها قابليت تبديل شدن به
سيل را داشت ،اما به دليل اليروبي مناسب انهار شهر
تهران كانالها و مس��يلها ،در فروردين ماه ما شاهد
ورود سيل در پايتخت نبوديم و اين به اين معني است
كه نيروهاي مربوط به اين موضوع كار خود را به درستي
انجام دادهاند.

كماثري وام در رونق بازار مسكن

به افزايش قيمت ش��ود و عمال روند كاهشي قيمت را
متوقف كند .به گفت��ه رحيمي اناركي ،بنابراين براي
جلوگي��ري از افزايش قيمت مس��كن در اين مقطع
نميتوان افزايش س��قف تسهيالت را به عنوان روش
مناسبيبرايتحولآفرينيمثبتدرنظرگرفتچراكه
ممكن است اثر معكوس داشته باشد.
او بيان ميكند :عالوه بر اين همزمان با افزايش سقف
تسهيالت مسكن ،ميزان اقساط نيز افزايش مييابد در
حالي كه رشد ميزان اقساط پرداختي براي اقشار ميان
درآمدي جامعه با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني،
سخت و مشكل است.
اين مقام ارشد شبكه بانكي تأكيد ميكند :بانك عامل
بخشمسكندرحوزهكاهشقيمتتمامشدهمسكن
طرح بازار تعهدي مصالح ساختماني را در دستور كار
داردتابخشيازقيمتتمامشدهساختراكاهشدهد.
در اين ميان بايد بيشتر از ابزارهاي كاهنده قيمت تمام
شده مسكن استفاده كنيم تا از اين طريق اثر جهش
يكسالگذشتهقيمتمسكنرابرايتقاضايمصرفي
بهخصوص خانه اوليها جبران كنيم.
ناگفته نماند تا پيش از تاس��يس صن��دوق پسانداز
مس��كن يكم ،متقاضيان دريافت تسهيالت با افتتاح
حس��اب صندوق پسانداز مس��كن ،پس از يكسال
ميتوانس��تند نس��بت به دريافت تسهيالت تا سقف
20ميليون تومان اقدام كنند كه درصد بسيار ناچيزي
از هزينه ملك را در بر ميگرفت اما با تاسيس حساب
صندوق پسانداز مسكن يكم امكان ارايه تسهيالت
براي هر فرد تا سقف  80ميليون تومان و براي زوجين
ت��ا  160ميليون تومان پس از دوره انتظار يكس��اله
فراهم شد.

بيتاهلل ستاريان ،كارشناس اقتصاد مسكن درباره چرايي
نوسانات بازار مسكن در هر چهار تا پنج سال ،گفت :نگاه
سياستگذار به بخش مسكن همواره كوتاهمدت بوده و
استراتژي براي اين بخش نداش��تند و در طول  ۴۰سال
گذشته هيچگاه اثر واقعي تسهيالت را در بخش مسكن
مشاهده نكرديم؛ زيرا موضوع مسكن آنقدر بزرگ است
كهباحجموامهايفعليهيچگونهتناسبيندارد .بيتاهلل
س��تاريان ،ادامه داد :دولت بايد هم��ه بانكها را در حوزه
تسهيالت مسكن فعال كند و ورود يك يا دو بانك جواب
نميدهد ،پرداخت  ۵۰هزار فقره تسهيالت به اندازه يك
ماه معامالت مس��كن هم نيس��ت .در اين شرايط دولت
چطورميخواهدساالنهيكميليونواحدمسكونيتوليد
كند؛ هرچند نياز كشور بيش از اين تعداد است و ساالنه
به حدود  ۱.۳ميليون واحد مسكوني نياز داريم .او گفت:
دولتهاياشرايطبخشمسكنرادركنميكنندياترجيح

ميدهند صورت مساله مس��كن را كوچك كنند .زماني
كه در اين بخش با ركود مواجه ميشويم يك سياست را
دنبال ميكنند و وقتي به رونق ميرسيم مباحث ديگري
را مدنظر قرار ميدهند .س��تاريان افزود :دولت بايد خود
را با تمام ظرفيتها براي توليد ساالنه  ۱.۳ميليون واحد
مسكونيآمادهكندكه ۹۰۰هزارميلياردتوماننقدينگي
ميخواهد .بنابراين الزم اس��ت همه ابزارهاي مالي اعم
از تسهيالت ،س��كوكات ،صندوقهاي مسكن ،فاينانس
خارجي و غيره فعال ش��وند .اين اس��تاد دانشگاه با بيان
اينكه بخش مسكن در س��ال  ۱۳۹۹وارد ركود ميشود،
اظهار كرد :بخش مس��كن دو نوع رشد قيمت دارد؛ يكي
در بطن خود و ديگري آنچه در بازار مشخص است .اگر
قيمتها در كوتاهمدت رشد نكرد نبايد خوشحال باشيم؛
زيراتهديديباعنوانانباشتتقاضاايجادميشودكهبعدا
خود را نشان ميدهد.

كشوريداشتهكهپسازمهلتيكماههبرايپاسخگويي
س��ازمان هواپيمايي با وزير راه در اين رابطه جلسهاي را
برگزار خواهيم كرد .او با بيان اينكه در حال حاضر قيمت
بليت يكطرفه پرواز تهران به ش��يراز تا  ۸۰۰هزار تومان
افزايش يافته و قيمت پرواز رفت و برگشت تهران مشهد
همحدوديكونيمميليونتوماناست،افزود:پيشازاين
قراربود،قيمتبليتپروازهاشناورباشدامانداشتنسقف
براي قيمت پرواز موجب سوءاس��تفاده ايرالينها شده
است .اين نماينده مجلس همچنين گفت :اگر بخواهيم
برمبناي قيمت دالر هم محاس��به كنيم ،پيش از گراني
دالر قيمت پرواز رفت و برگشت تهران به شيراز  ۱۲۰تا
 ۱۳۰هزارتومانبودوحتياگراينقيمتراسهبرابركنيم
قيمتي كه االن براي پروازها در نظر گرفته شده غيرواقعي
است .به گفته پارسايي ،متاسفانه اين قيمتها به صورت

خودسرانه قيمتگذاري ميشود و تنها مردم هستند كه
متضرر ميشوند ضمن اينكه همه ايرالينها از سوخت
با يارانه دولت استفاده ميكند و قيمت سوخت آنها آزاد
نيست،بنابراينافزايشقيمتپروازهاباهيچمنطقيجور
درنميآيد.خدماتايرالينهاهمتفاوتچندانيبايكديگر
ندارند و هزينهها هم نسبت به كشورهاي ديگر پايينتر
است .سخنگوي اصل نود مجلس ادامه داد :در كشورهاي
ديگر ايرالين به واس��طه تاخير و كنسلي پرواز جريمه و
خسارتي به مسافران پرداخت ميكند اما در ايران با وجود
تاخير و كنسلي سرسام آور عموما پاسخگويي مناسب به
مسافران در خصوص جبران خسارت نميشود وقتي هم
پرواز كنسل ميشود مسافر بايد از چند جا تاييديه بگيرد
ي آن
كه اين كار هم معطلي دارد و خيليها فرصت پيگير 
را ندارند .او با بيان اينكه مديريت ايرالينها دچار بيسرو

ساماني است ،تصريح كرد :طبق استعالم صورت گرفته
از سازمان هواپيمايي بررسي آمار تاخير پروازها از سال
 ۹۰تا  ۹۵نشان ميدهد حداقل تاخير  ۵ميليون و ۹۰۰
هزار دقيقه در سال  ۹۰و حداكثر  ۷ميليون و  ۹۰۰هزار
دقيقه تاخير در سال  ۹۵بوده است .نماينده مردم شيراز
در مجلس اضافه كرد :جمع كنسلي  ۲۲ايرالين در سال
 ۹۶فقط در پروازهاي داخلي تقريبا ۸۰۰۰پرواز است و از
 3هزار و  ۲۹۱كنسلي تا  ۳۰۰كنسلي در يك سال براي
هر ايرالين متغيير بوده اس��ت ،اين در حالي است كه در
پرتالقيترين خطوط هوايي دنيا همچنين چيزي اتفاق
نميافتد .پارس��ايي با بيان اينكه وزارت راه بايد جديت
بيشتري در مديريت ايرالينها داشته باشد ،تاكيد كرد:
آمار نشان ميدهد ايرالينها رها شده هستند و نظارتي
بر آنها صورت نميگيرد.

درشهر
سازمان حملونقل ترافيك
شهرداري تهران محكوم شد

ياسررايگاني،سخنگويسازمانتعزيراتحكومتي
خبر داد كه شعبه  43تعزيرات شهر تهران سازمان
حمل و نقل ترافيك را براي گرانفروشي به پرداخت
يك 135ميلياردتومانجزاينقديدرحقصندوق
دولت محكوم كرد .به گزارش مهر ،ياسر رايگاني در
جمعخبرنگارانبااشارهبهپروندههاياستانتهران
گفت :با اعالم ش��كايت در مورد افزايش غيرقانوني
نرخ بليت مت��رو و عوارض ورود ب��ه محدوده طرح
ترافيك شهر تهران ،پرونده در شعبه  ۴۳تعزيرات
شهر تهران مورد رسيدگي قرار گرفت .سخنگوي
سازمانتعزيراتافزود:نهايتامشخصشدكهباتوجه
به راي ديوان عدالت اداري ،س��ازمان حمل و نقل
ترافيك نميتوانست بيش از نرخ اعالمي تورم بانك
مركزي نرخ ساالنه عوارض طرح ترافيك را افزايش
دهد و برخالف راي ديوان اقدام كرده و از طرف ديگر
اين سازمان عالوه بر افزايش نرخ آرم طرح ترافيك
بيش از تورم اعالمي از ناحيه بانك مركزي ،اقدام به
افزايش ساعت طرح هم كرده است( .ساعت طرح
ترافيك در س��ال ۹۶از 6:30صبح تا  ۱۷و در سال
 ۹۷ازساعت 6:30صبحتا ۱۹بود) .اوافزود:برهمين
اساس،تخلفمحرزوشعبه 43تعزيراتشهرتهران،
سازمان حمل و نقل ترافيك را براي گرانفروشي به
پرداخت  135ميليارد تومان جزاي نقدي در حق
صندوقدولتمحكومكردووجهاضافهدريافتينيز
بهشاكيانبازگرداندهميشود.

رويكرد طرح تفصيليمنطقه۲۲
بهموضوع مالسازي

عبدالرضا گلپايگاني ،معاون شهرس��ازي شهردار
تهران كاهش بارگذاري ،توجه به محيط زيس��ت
و توس��عه حمل و نقل عمومي را از اركان اساس��ي
طرح تفصيلي منطقه ۲۲دانست .به گزارش ايسنا،
گلپايگانيدربارهپيشينهتهيهطرحتفصيليمنطقه
 ۲۲گفت:طرحتفصيلياينمنطقهبهعنوانطرحي
ويژه به دستور شوراي عالي معماري و شهرسازي
در سال  ٩٣از سوي شهرداري و شوراي شهر تهران
پيگيريشدتاطيآنآسيبهاييكهبارگذاريهاي
سنگينيكهدرطرحتفصيليديدهشدهبود،تعديل
ش��ود .او ادامه داد :در اين دوره از مديريت شهري با
فشار كاري باال و با انجام كارشناسيهاي پي در پي،
موضوع طرح تفصيلي منطقه ۲۲دنبال و در نهايت
اواخر سال گذشته كليات اين طرح در كميسيون
ماده  ۵تصويب ش��د .البته به واسطه مغايرتهاي
اساس��ي اين طرح با طرح جام��ع ،طرح تفصيلي
منطقه  ۲۲ب��راي تصويب نهايي به ش��وراي عالي
معماري و شهرس��ازي رفت .گلپايگاني با تاكيد بر
ضرورت انجام كار كارشناسي براي اجراي اين طرح
گفت :بنا به طرح تفصيلي و قواعد و مقرراتي كه در
گذشتهوجودداشتهوالبتهتصميماتيكهمديريت
ش��هري قبل گرفته بود ،در منطق��ه  ۲۲توافقات
سنگين و بارگذاريهاي بسياري انجام شد كه اگر
تمام اين توافقات عملي ميشد با شرايط دشواري
رو به رو بوديم .بطور مثال ،در اين منطقه با مجموعه
«ايرانمال»بامساحتيكميليونو ٣٠٠هزارمتر
مربع مواجه هستيم ،اين در حالي است كه براساس
توافقاتيكهصورتگرفتهبود،يكيازنهادهاكهقرار
ش��د بطور انبوه براي كاركنان خود واحد مسكوني
احداث كند ،براي ساخت مجموعه تجاري حدوداً
۴برابر ايران مال با ش��هرداري توافق كرد .البته اين
حجم فضاي تجاري قرار نبود در يك مكان ساخته
شود اما در هر صورت در بخشهاي مختلف منطقه
اتفاقميافتاد .اوتصريحكرد:يكيازمشكالتپيش
رو كه نياز به كار كارشناس��ي دقيق دارد ،توافقاتي
است كه در دوره گذشته انجام شده ،پولي بابت آن
اخذ و درآمدي هم براي شهرداري ايجاد كرده است.
يامالكتوافقكردهبود ٧٠درصداززمينرادراختيار
شهرداري بگذارد و در  ۳۰درصد باقي مانده تعاوني
مسكنبسازد.معاونشهردارتهرانبابياناينكهحل
و فصل اين موضوعات پيچيدگيهاي زيادي دارد و
مواجههباآنهابايدبراساسقانونوصالحشهرصورت
گيرد ،تاكيد كرد :اين موارد نياز به كار كارشناسي
بس��يار دقيقي دارند كه بخش زي��ادي از آن انجام
شد تا تبعات اجتماعي اين موضوع براي ساكنين و
مردم به حداقل برسد .گلپايگاني در پاسخ به اينكه
تاكيدات ويژه طرح تفصيلي منطقه  ۲۲چيست؟
گفت:دراينطرحاساسبرحفاظتازمحيطزيست،
توسعه حمل و نقل عمومي انبوه بر ،كاهش سقف
جمعيتپذيري،كاهشخطرپذيريكلشهرتهران،
استفاده از ظرفيتهاي منطقه در شرايط بحراني و
تامين خدمات در مقياس محلهاي است .در واقع،
سه ركن اساسي طرح تفصيلي منطقه  ۲۲كاهش
بارگذاري ،توجه به محيط زيست و توسعه حمل و
نقل عمومي است .در اين طرح خط ويژه مترو براي
منطقه  ٢٢كه به شبكه ريلي تهران متصل خواهد
شد،ديدهشدهاست .گلپايگانيبااشارهبهنگاهطرح
تفصيليمنطقه ۲۲بهموضوعمالسازيعنوانكرد:
دراينموردبراساسظرفيتهايمنطقه،مالسازي
و بطور كلي بارگذاريهاي سنگيني كه در گذشته
مستندبهتفاسيريازطرحتفصيليصورتگرفت،
بهش��دت كاهش مييابد .معاون شهردار تهران با
بيان اينكه براس��اس آمار س��ال ١٧٠،٩۵هزار نفر
در اين منطقه س��كونت دارند ،اف��زود :اگر اجراي
طرح تفصيلي قبل ادامه مييافت ،جمعيتپذيري
منطقه بايد به عددي باالي ۶٠٠هزار نفر ميرسيد،
در حالي كه در اين طرح ،سقف جمعيتپذيري به
 ٣۵٠هزار نفر كاهش پيدا كرده است .وي تصريح
كرد :ارگانهاي دولتي و نهادها به واسطه مصوبهاي
كه هيات دولت در گذشته داشته ،قرار بود نيازهاي
سكونتي پرسنل خود را در اين منطقه تامين كنند،
از اين رو ،عمدتا افرادي كه در اين محدوده سكونت
دارند جزو طبقه متوسط محس��وب ميشوند ،اما
بحث تجاري منطقه به گونهاي ديگر است .در نوع
استفاده از زمين در منطقه ٢٢در سالهاي گذشته
دچارتحوالتيشديم.

اخبار
 ۵اولويت بازرسي قيمتها
در هفته جاري

مه�ر| مع��اون بازرس��ي س��ازمان حماي��ت
مصرفكنندگانوتوليدكنندگان ٥،اولويتنظارتي
هفته جاري در بازار كاالهاي اساس��ي را اعالم كرد
وگفت :با تصويب س��تاد تنظيم ب��ازار ،اولويتهاي
بازرس��ي هفته جاري در س��طح بازار به واحدهاي
بازرسي و نظارت سراسر كشور ابالغ شد كه بر اساس
آن ،بازرسي از بازار اين اقالم پرمصرف انجام خواهد
ش��د .ش��هرام ميراخورلو افزود« :مرغ ،شكر ،چاي،
الس��تيك و روغن موتور» در اولويت بازرسي هفته
جاريقرارگرفتهاستوبرايناساسنظارتهاتشديد
شده است ،از اين پس هر هفته اولويتهاي بازرسي
بازاراعالمودرهمهاستانهااجراييخواهدشد.

پيگير اجراي مقررات
در مناطق آزاد هستيم

فرينا| ب��ه گفته رييس فراكس��يون مناطق آزاد
در مجلس ش��وراي اس�لامي ،وجود مناطق آزاد و
ويژه اقتصادي در كشور به توسعه اقتصادي منجر
ميش��ود و به ظرفيتهاي اقتص��ادي اين مناطق
نبايد به يك مح��دوده تحت عن��وان منطقه نگاه
شود .كمال دهقانيفيروزآبادي در نشست كارگروه
تخصصيشورايعاليمناطقآزادتجاريـصنعتي
و ويژه اقتصادي گفت :در اسناد چشمانداز  1404و
سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي كه بر اساس آن دو
سندبرنامهتوسعهششماجراشده،درماده 65احكام
دايمي برنامه ششم توس��عه تمامي دستگاههاي
اجرايي مس��تقر در مناطق آزاد به منظور مديريت
بهين��ه اين مناطق ملزم به واگ��ذاري اختيارات به
مديريت مناطق آزاد شدهاند كه متاسفانه اين ماده
اجرايي نميشود .او به اجراي قانون چگونگي اداره
مناطق آزاد كشور اشاره كرد و گفت :در اين قانون،
تكليف دستگاههاي مس��تقر در مناطق آزاد و نيز
اختياراتيبهاينمناطقتفويضشدهاستتابتوانند
با توجه به هدف اصلي مناطق كه در مطالعات طرح
جامع هر منطقه مشخص شده در همه زمينههاي
صادرات مجدد ،تجاري و گردشگري وظايف محول
شده را انجام دهند .فيروز آبادي وجود مناطق آزاد
را در نق��ش آفريني اقتصاد ملي كش��ور تاثيرگذار
دانست و افزود :با توجه به مقررات ،دستورالعملها
و بخشنامههايي كه طي اين مدت صادر شده است،
به اهداف مناطق آزاد ،سرمايهگذاران و اقتصاد ملي
آسيبهاي بسيار جدي وارد شده و عملكرد مناطق
آزاد را تحت الشعاع قرار داده است.
او افزود :وظيفه اصلي مجلس ش��وراي اس�لامي
نظارت بر حسن اجراي قانون ،مطالبهگري از دولت
در ميزان اجراي قوانين و نظارت بر مقررات مزاحم،
بخشنامههاودستورالعملوضعشدهومتضادباروح
قانون است تا هدف اصلي سند چشمانداز و اقتصاد
مقاومت��ي و مامويت اجرايي قانون برنامه توس��عه
ششم محقق شود.

يك گام ديگر براي احياي
معادن كوچك مقياس

ايميدرو| رييس هيات عامل ايميدرو از همكاري
اين سازمان با استانداري زنجان براي احياي معادن
كوچك مقياس خب��ر داد و گفت :به منظور احياي
معادن كوچك مقياس ،كميتههايي در استانهاي
مختلف تشكيل شده است .در همين راستا با كمك
و همكاري استانداري زنجان ميتوان در اين استان
تعدادي معدن كوچك مقياس را فعال كرد .خداداد
غريب پور در نشس��ت با فتحاهلل حقيقي ،اس��تاندار
زنجاناعالمكرد:ايميدروآمادگيداردمسائلقانوني،
زيرس��اختها و فرآوري در معادن كوچك مقياس
استانزنجانراپيگيريوانجامدهدواستاندارينيزبا
همكاريدربخشهاييهمچونصدورپروانهاكتشاف
ومنابعطبيعيميتواندبهرفعمشكالتفعالسازي
مع��ادن كوچك مقي��اس اين اس��تان كمك كند.
استاندار زنجان نيز در اين نشست ضمن ابراز تمايل
بههمكاريباايميدروعنوانكرد:آمادگيهمكاريبا
كميته مذكور براي احياي معادن كوچك مقياس و
بررسي مباحث مربوط به بخش معدن در اين استان
را داريم .فتحاهلل حقيقي در خواستهاي استانداري
زنجان از ايميدرو را مطرح كرد :از جمله آنها ميتوان
به اختصاص درصدي از درآمد معدن س��رب و روي
انگورانبهتوسعهاستانزنجاناشارهكرد.
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فروش اموال و داراييهاي يك خودروساز كليد خورد

تابوي واگذاريها شكسته شد

تعادل|
تابوي واگذاري اموال خودروس��ازان سرانجام شكسته
شد؛ چراكه «ايران خودرو» در يك آگهي چاپي از آغاز
فروش داراييها و اموالش خبر داد .اين خودروساز بزرگ
بابيشاز 7.7هزارميلياردتومانزيانانباشتهدرسال97
وبدهي ۳۰هزار ميليارد توماني در صورتهاي مالياش،
س��رانجام تصميم گرفته  26فقره اموال مازاد خود را به
حداقل قيمت پايه 121ميليارد تومان به مزايده بگذارد.
امادرفهرستيكهاينغولخودروسازيجادهمخصوص
از ف��روش ام��وال مازاد خود منتش��ر ك��رده 26 ،فقره
دارايياش «مغازههاي تجاري ،خانه ،آپارتمان ،زمين و
سوله» به حداقل قيمت 121ميليارد تومان براي خريد
متقاضيانبهچشمميخورد.همچنينازآنسو،براساس
انتشار تازهترين افشاي اطالعاتي ايران خودرو كه روي
سايت كدال قابل رويت است ،ايران خودرو ،شش دانگ
از يك قطعه زمين به مس��احت  2هزار و  ۴۰۰متري در
تهران را به حداقل قيمت پيشنهادي ۷۳ميليارد تومان
به مزايده گذاشته كه نتيجه آن امروز مشخص ميشود.
رنجنامه خودروسازان
نق��ض برج��ام از س��وي امري��كا و تش��ديد دوباره
تحريمهايش عليه ايران ،صنعت خودروسازي كشور
را نشانه گرفت؛ چراكه رشد نرخ ارز ،افت شديد توليد
و صع��ود قيمتها تحت تاثير تحريمهاي ياد ش��ده
زنجيره خودروسازي كشور را تحت تاثير قرار داد .از
سوي ديگر ،فش��ارهاي امريكا به شركاي خودرويي
ايران ،باعث خروج نوبتي ش��ركتهاي خودروس��از
خارجي از ايران ش��د .ادامه اين نوع سختگيريها،
واردات قطعات فلزي به ايران را با چالش جدي مواجه
كرد و خودروسازيهاي داخلي را محدوديت تامين
قطعات خارجي مواجه كرد .اما اين تنها مشكل نبود؛
چراكه مش��كالت تامين نقدينگي خودروس��اران و
قطعهسازان داخلي ،هم مانع از توليد قطعات در داخل
كشور شد .اين روند آنقدر ادامه پيدا كرد كه بسياري
از خودروهاي توليد شده به دليل كمبود قطعه در كف
پاركينگ خودروسازيها همچنان خاك ميخوردند.
از همين رو ،مطابق آمارها ،ش��اهد افت 40درصدي
توليد خودروسازان در س��ال  97بوديم .بهطوريكه
تنها  956هزار دس��تگاه ان��واع خودرو توليد ش��د.
همچنين دو شركت ايران خودرو و سايپا در فصل بهار
 ۹۸در مجموع  ۱۸۴هزار و  ۹۰۲دستگاه خودرو توليد
كردهاند .اين در حالي است كه در سه ماه ابتدايي سال
گذشته ميزان توليد خودرو در اين شركتها به ۲۸۸
هزار و  ۸۳۷دستگاه رسيده بود؛ بنابراين با مقايسه اين
آمارها ،توليد خودرو در بهار امسال نسبت به بهار ،۹۷
با افت  ۳۶درصدي همراه بوده است.
اما مش��كل تنها به افت توليد خودروس��ازان ،ختم
نميشود؛ چراكه آنطور كه اين دو غول جاده مخصوص
به بورس اعالم كردهاند ،زيان انباش��ته آنها در س��ال
 ۹۷ب��ه عددي معادل  ۱۳هزار و  ۷۳۲ميليارد و ۴۷۹
ميليون تومان رس��يده كه در مقايس��ه با سال  ۹۶با
رش��د ۲۰برابري را نش��ان ميدهد .به عبارت بهتر،
زيان انباش��ته دو خودروساز بزرگ كش��ور در سال
 ۹۷و نس��بت به  ۹۶چيزي حدود هزار و  ۹۰۰درصد
رشد كرده اس��ت .اطالعات مالي ارايه شده در بورس
نشان ميدهد ،سايپا  5.9هزار ميليارد و ايران خودرو

 7.7هزار ميليارد تومان در س��ال  97زيان انباش��ته
داشتهاند كه نسبت به سال  96به ترتيب  424درصد
و  1650درصد رشد داشته است .همچنين مجموع
بدهي ايران خودرو و س��ايپا معادل  57هزار ميليارد
تومان بود كه رش��د  46درصدي را تجربه كرد .سهم
ايرانخودروييه��ا از اي��ن بدهي ،بالغ ب��ر  ۳۰هزار
ميليارد تومان و س��هم سايپا  ۲۷هزار ميليارد تومان
گزارش ميشود .بر اين اساس ،بدهي غولهاي جاده
مخصوص در سال  ۹۷و نسبت به  ۱۸ ،۹۶هزار ميليارد
تومان رش��د كرده كه معادل  46.2درصد است .اين
شرايط در حالي خودروسازيها را تحت فشار قرار داده
بود كه طبق ماده  141قانون تجارت اگر زيان انباشه
يك ش��ركت از  50درصد س��رمايه آن بيشتر باشد،
هياتمديره بايد نسبت به تشكيل مجمع و چگونگي
ادامه فعاليت تصميمگيري كند.

اما تصميم براي واگذاري سهام
با توجه به اين وضعيت بود كه دولت تصميم گرفت تا
واگذاري سهام دولتي دو خودروسازي بزرگ كشور
(ايران خودرو و سايپا) را در دستور كار خود قرار دهد.
به همين دليل پس از نخستين جلسه هيات واگذاري
س��ازمان خصوصيس��ازي كه روز چهارم خردادماه
امسال برگزار شد ،نخستين خبري كه از اين نشست
منتشر شد ،عزم دولت در واگذاري  18شركت بورسي
از جمله دو شركت «ايران خودرو و سايپا» بود .در واقع
قرار شد تا سهم  14درصدي دولت در ايران خودرو و
 17.31درصدي آن در سايپا به صورت بلوكي به بخش
خصوصي واگذار شود .اين موضوع از ديد مسووالن هم
به كوچكسازي دولت كمك ميكند و هم شرايط را
براي بازگشت خودروسازيها به عرصه صنعت فراهم
خواهد كرد .اما بسياري بر اين باور بودند كه عملياتي
شدن اين تصميم ممكن نيس��ت و در صورت انجام
شدن نيز شرايط س��ختي دارد .از زماني هم كه رضا
رحماني وزير صنعت ،معدن و تجارت بر پايان واگذاري
ايران خودرو و سايپا تا سال  99خبر داد ،مقاومتهاي
زيادي صورت گرفت كه از جمله خود خودروسازيها
و همچنين س��ازمان خصوصيس��ازي را ميتوان از
جمله سازمانهايي دانس��ت كه مشكالت زيادي را
براي واگذاري سهامها برشمردند .همچنين بسياري
از مسووالن و كارشناسان اقتصادي بر اين باور بودند
كه تجربه تلخ واگذاريها در گذشته بيانگر آن است
كه دولتهاي مختلف نه تنها در مديريت بخشهاي
صنعتيواقتصاديكشوربطورناكارآمدعملكردهاند،
حتي در واگذاري اين بخشها رفتار صحيحي از خود
نش��ان ندادهاند .آنها همچنين طرح ياد ش��ده براي
واگذاري را مش��ابه بسياري از ديگر طرحها ميدانند
كه پيش از اين در حوزه صنعت و بازار خودرو تدوين
شده بود كه چندان كارشناسي شده و دقيق نبود.
سه گام خصوصيسازي
با تمام اما و اگرهايي كه پس از تصميم دولت در اين
خصوص انتشار يافت؛ باز هم وزارت صمت بر عقيده
دولت پابرجا ماند و طبق اظه��ارات رضا رحماني در
حاشيه نشست هيات دولت واگذاري دو خودروساز
بزرگ كش��ور به بخش خصوصي در يك فرآيند سه
مرحلهاي صورت ميگيرد؛ بطوريكه در مرحله اول

واگ��ذاري امالك و اموال غيرتولي��دي انجام خواهد
شد .اين در شرايطي است كه پيشبيني ميشود دو
خودروساز يك هزار ميليارد تومان از اين محل واگذار
و نقدينگي آن را به خط��وط توليد بازگردانند .اما در
مرحله دوم واگذاري شركتهاي وابسته و در بخش
سوم نيز واگذاري سهام اين خودروسازان مدنظر است.
ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه اكنون دولت
در هر دو ش��ركت ايرانخودرو و سايپا زير  ۲۰درصد
سهام دارد و آنطور كه وزير صنعت ميگويد ،قرار است
كل آن واگذار شود .براساس روند مطرح شده ،بسياري
بر اين باور بودند كه ب��ازه زماني مدنظر وزير صنعت
براي خصوصيسازي خودروسازان (پايان سال ،)۹۹
اين شائبه را به وجود آورده كه اينبار نيز عزمي جدي
براي واگذاري سهام دولتي ايرانخودرو و سايپا وجود
ندارد ،با اين حال اظهارات رحماني نش��ان ميدهد،
روند خصوصيسازي تدريجي است و از اموال مازاد و
شركتهاي زيرمجموعه شروع و به واگذاري سهام اين
دو خودروساز ختم خواهد شد .البته اشاره رحماني به
داراييهاي غيرتوليدي ايرانخودرو و سايپا است كه
آنها در گذشته نيز گاهي با فروششان تامين نقدينگي
كردهاند .دس��تور تامين نقدينگي هزار ميلياردي از
سوي هر يك از دو خودروساز بزرگ كشور اما در حالي
است كه پيشتر يكي از مديران عامل خودروسازي
تاكيد كرد اين شركت تنها  ۳۰۰ميلياردتومان اموال
غيرتوليدي دارد .آنطور كه رحماني عنوان كرده ،در
مرحله دوم خصوصيس��ازي ،شركتهاي وابسته به
خودروسازان واگذار خواهد شد .اشاره وزير صنعت به
شركتهاي زيرمجموعه ايرانخودرو و سايپا بهويژه
واحدهاي قطعهس��ازي آنها است كه اين دو شركت
طي اين س��الها تمايل چنداني براي واگذاريشان
نشان ندادهاند.

آغاز فروش داراييهاي ايرانخودرو
ام��ا روز گذش��ته «تجارتنيوز» در خب��ري از آغاز
«فروش داراييهاي ايرانخودرو» خبر داد .هرچند
واگذاري س��هام دولتي اين دو خودروسازي از ديد
بس��ياري به يك تابو تبديل ش��ده بود ك��ه قابليت
شكستن نداشت؛ اما در همين حال ،اين خودروساز
بزرگ و زيانده كش��ور ،در يك آگهي چاپي سرانجام
 26فقره اموال مازاد خود را به حداقل قيمت پايه 121
ميليارد تومان به مزايده گذاشت.
در ليستي كه ايران خودرو از فروش اموال مازاد خود
منتش��ر كرده 26 ،فقره داراي��ي از جمله مغازههاي
تجاري ،خان��ه ،آپارتمان ،زمين و س��وله به حداقل
قيمت  121ميليارد تومان ب��راي خريد متقاضيان
عنوان شده است.
پيشتر اما رضا رحماني ،وزير صنعت ،معدن و تجارت
در گفتوگويي با «روزنامه اعتماد» مطرح كرده بود
كه در بدو ورودش به اي��ن وزارتخانه تصميمگيري
براي آينده خودروسازيهايي كه در آستانه تعطيلي
بودن��د را امنيتي توصيف ك��رد؛ چراكه يك ميليون
دس��تگاه خودرو پيش فروش ش��ده بود و همچنين
امكان بيكاري تع��داد زيادي از كارمندان آنها وجود
داشت .براي اجراي اين واگذاري بايد با فروش اموال
مازاد آغاز كنيم كه با مقاومتهايي روبهرو بود.
اما چرا اين خودروساز دس��ت به چنين اقدامي زده
است؟ به نظر ميرسد با س��نگينتر شدن هزينهها
و بحرانيتر ش��دن وضعيت سودآوري ،ايران خودرو
مقاومت خود را از دس��ت داده و س��رانجام ناچار به
فروش اموال مازاد خود ش��ده است .بر اساس انتشار
تازهترين افشاي اطالعاتي ايران خودرو روي سايت
كدال ،اين خودروساز بزرگ كشور ،شش دانگ از يك
قطعه زمين به مساحت  2هزار و  ۴۰۰متري در تهران

را به حداقل قيمت پيشنهادي  ۷۳ميليارد تومان به
مزايده گذاشته كه نتيجه آن امروز مشخص ميشود.
پيش از اين نيز عباس ملكيطهراني ،قائممقام ارشد
گروه صنعتي ايران خودرو برنامه خروج اين شركت
از ش��مول ماده  ۱۴۱قانون تجارت (ورشكس��تگي)
و اصالح س��اختار مالي را اعالم كرده بود كه به نظر
ميرس��د ،فروش اموال مازاد يكي از برنامههاي اين
خودروساز بوده است .طبق سخنان اين مقام مسوول
در ايران خودرو اين شركت با استفاده از قانون مصوب
 ۱۳۹۸مجلس ش��وراي اسالمي در حمايت از توليد
داخلي نسبت به تجديد ارزيابي داراييهاي خود پس
از تاييد دس��تگاههاي ذيربط و طي مراحل قانوني
اق��دام و ارزش داراييهاي خود را بهروز خواهد كرد.
منابع جديد مالي حاصل از اين تجديد ارزيابي پس از
طي مراحل قانوني به حساب افزايش سرمايه شركت
منظور خواهد شد .اس��تفاده از ابزار تجديد ارزيابي
در ش��ركتهاي تابعه گروه ايران خودرو در صورت
تصويب هياتمديره هر ش��ركت منج��ر به اصالح
ساختار مالي آن شركتها نيز خواهد شد.
اصالح س��اختار مالي گ��روه از طريق تس��هيل در
دسترس��ي به منابع مالي جديد بخشي از مشكالت
نقدينگ��ي در تامين و تدارك م��واد اوليه و افزايش
توليد را حل ميكند كه به نوبه خود به افزايش عرضه
خودرو و كنترل قيمتهاي بازار خواهد انجاميد .اما
در ليستي كه ايران خودرو از فروش اموال مازاد خود
منتش��ر كرده ۲۶ ،فقره داراي��ي از جمله مغازههاي
تجاري ،خان��ه ،آپارتمان ،زمين و س��وله به حداقل
قيمت  ۱۲۱ميليارد تومان ب��راي خريد متقاضيان
عنوان ش��ده اس��ت كه از نكات قابل توج��ه در اين
ليست ،فروش يك واحد آپارتماني به ارزش بيش از
يك ميليارد تومان است.

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

واردات  ۸۰هزار تنيكاغذ در سال جاري

معاون وزير صنعت ،معدن و تج��ارت از انجام بيش از
 ۲۰۰ميليون دالر ثبت س��فارش براي واردات كاغذ از
ابتداي س��ال جاري خبر داد وگفت :كل واردات انواع
كاغذ در س��ال جاري ،حدود  ۸۰ميليون دالر ،معادل
 ۸۰هزار تن كاغذ بوده ،كه نياز كش��ور مقداري بيشتر
از اين ميزان است.
به گزارش ايس��نا ،عباس قبادي در حاشيه افتتاحيه
دومين نمايش��گاه تخصصي بينالمللي كاغذ،مقوا و
صنايع سلولزي با بيان اينكه توانايي تامين نياز كشور

در داخل وجود دارد ،اظهار كرد :با توجه به اينكه پيش
از اين توليد كاغذ در كش��ور توجيه اقتصادي نداشت،
نياز كش��ور از طريق واردات تامين ميشد ،اما با تغيير
رويه و برنامهريزي براي تامين كاغذ از محل توليد در
داخل كشور ،در تالش هستيم به اين بخش از صنعت
كشوركمككنيم.
به گفته او ،نوس��ازي ماش��ينآالت مورد استفاده در
صنعت توليد انواع كاغذ ،تامين سرمايه در گردش مورد
نياز واحدهاي توليدي ،دريافت مجوز براي استفاده از

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY AHVAZ-IRAN

نوبت اول

1398.2856

TENDER NO. : 01 -31 -9580039
National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends to purchase the following goods

Quantity

Material Description

Items

456 NOS

PARTS FOR “RUSTON” GAS TURBINE. TYPE TA 1500 . TYPE TA 1750. TYPE TB 4000
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Vendors who intend to participate in aforesaid tender are requested to send their "intention To Participate" letter via the
following fax number / Email address along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, 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 6,643 EURO or 313,413,017 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

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 341 24644 Fax No.: 061 3445 7437

تعادل  :نوبت اول  98/5/16نوبت دوم 98/5/19

صنعت،معدنوتجارت

Public Relations
WWW.shana.ir
www.nisoc.ir
http://iets.mporg.ir

روابطعمومیشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

چوب جنگلهاي شمال كشور و واردات چوب از جمله
اقداماتي اس��ت كه بايد براي كم��ك به صنعت كاغذ
انجام شود .دبير ستاد تنظيم بازار از انجام بيش از ۲۰۰
ميليون دالر ثبت سفارش براي واردات كاغذ از ابتداي
سال جاري خبر داد و گفت :از اين ميزان ثبت سفارش
حدود  ۱۵۰ميليون دالر ارز تخصيص داده شده و ارز
مورد نياز ۵۲سفارش نيز تامين شده است.
او از ميزان دقيق تفاوت ميزان واردات و نياز كشور اظهار
بياطالعي كرد وگفت :آمار دقيقي در اين زمينه ندارد.

اكنونبحرانيبهنام«بحرانكاغذ»دركشوروجودندارد
ومشكالتصنعتكاغذبهزوديبرطرفشود.درزمينه
تامين كاغذ مورد نياز لوازم تحرير تدابيري انديشيده
شده كه جلسات آن طي روزهاي آينده برگزار ميشود.
براساس اين گزارش ،اكنون در توليد كاغذ چاپ ،تحرير
و روزنامه  3واحد توليدي با ظرفيت اسمي بالغ بر ۱۷۵
هزار تن در كشور فعال و  5طرح ديگر با ظرفيت ۳۳۸
هزار تن طي چند سال آينده وارد فاز توليد ميشوند .از
طرفديگروزارتصمتاعالمكردهتوليدكاغذازسنگ

كربناتكلسيمازروشهايمرسومديگردرتوليدكاغذ
است كه در همين راستا و با توجه به هزينههاي پايين
توليد در اين روش ،ح��دود  ۱۴۵طرح صنعتي مجوز
گرفتهاند و ۱۵مورد از اين طرحها با ظرفيت بالغ بر۱۱۵
هزار تن  ۶۰تا  ۱۰۰درصد پيشرفت فيزيكي داشتهاند.
بر اساس آمارهاي ارايه شده اكنون مصرف ساالنه كاغذ
چاپ ،تحرير و روزنامه در كش��ور حدود  ۳۳۵هزار تن
است كه تقريبا بيش از  ۵۰درصد آن از طريق واردات
تامين ميشود.

رييس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد

خودكفايي ايران در توليد بذور غالت زمينه كاهش واردات

رييس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي گفت :تالش محققان منجر
ش��د تا ايران در توليد بذر غالت از جمله گندم نان
خودكفا ش��ود و ضريب نف��وذ ارق��ام در گندم آبي
۴۷درصد است.
به گ��زارش خبرن��گار ايرنا« ،كاظم خ��اوازي» روز
گذشته در چهارمين جش��نواره ملي ارقام و مراسم
رونمايي از  ۵۱رقم بذر زراعي و باغي ،افزود :اكنون
گندم آبي ب��ا  ۳۴رقم محصول در س��بد تحقيقات
كش��ور به عنوان متنوعترين محس��وب ميشود و
ضريب نفوذ ارقام در گندم آبي  ۴۷درصد است.
به گفته وي ،بالغ بر  ۵۳درصد كش��اورزان از گندم
آبي اس��تفاده نميكنن��د و اين بدان معناس��ت كه
كش��اورزان از ارقام غيررس��مي درباره گندم كمتر
استفاده ميكنند .وي تصريح كرد :ضروري است تا
برنامه مستمر و جدي در سياستگذاري آموزش و
ترويج داشته باش��يم و با اقدامات صورت گرفته در
گياه كلزا بذر غيررسمي نداريم ،اما در ذرت ۳۰درصد
بذر غيررس��مي اس��ت و براي برخي مناطق كشور
نيازمند اس��تفاده از بذرهاي هيبريد كلزا و سبزي و
صيفي هستيم.
معاون وزير جهاد كش��اورزي ،از روساي موسسهها
و مراكز تحقيقاتي خواس��ت ب��راي انتقال دانش به

بخش خصوصي ش��رايط را فراهم كنن��د تا بخش
خصوصي از امكانات بخش دولتي اس��تفاده كند تا
شاهد تنوع ارتقاي توليدات باشيم به همين منظور
پروژه مشتركي براي بذر هيبريد گوجهفرنگي ،بذر
سبزي و صيفي با دانشگاه تهران و بخش خصوصي
آغاز شده است.
وي ضمن انتقاد از سياس��تگذاريهاي گذشته در
بخش تحقيقات گفت :غفلت در سياستگذاريهاي
سازمان تحقيقات در مقطعي موجب شد تا نتوانيم به
دانش بذر هيبريد سبزي و صيفي دستيابيم.
خاوازي با بي��ان اينكه نگراني س��ازمان تحقيقات
از وجود هس��تههاي اولي��ه باغباني اس��ت كه بايد
سرمايهگذاري در اين بخش انجام شود ،افزود :تالش
اين سازمان حفظ منابع ژنتيكي در بخش تحقيقات
كشاورزي است .معاون وزير جهاد كشاورزي گفت:

اكنون ايران در توليد بذور غالت از جمله گندم ،جو،
كنجد ،س��ويا و گلرنگ خودكفا شده كه همين امر
كاهش واردات را در پي خواهد داشت.
وي اضافه كرد :ادامه روند توليد بذور كيفي ميتواند
كشور را در كاهش ضريب وابستگي به واردات چنين
نهادههايي رها سازد.
رييس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
گفت :اكنون  ۵۱رقم جديد زراعي و باغي به منظور
افزايش توليدو كيفيت به كشاورزان معرفي شده كه
از اين تعداد  ۱۷رقم مربوط به موسس��ه تحقيقات
اصالح و تهيه نهال و بذر ۱۳ ،رقم موسسه باغباني،
 ۱۲رقم موسسه تحقيقات ديم كشور ،سه رقم مربوط
به موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند،
دو رقم موسس��ه تحقيقات پنبه ،يك رقم موسسه
تحقيقات برنج ،يك رقم موسسه تحقيقات جنگلها
و مراتع و دو رقم ش��ركت توسعه كش��ت دانههاي
روغني است.
وي اضافه كرد :گندم نان آبي ،جو آبي ،شبدر ايراني،
باقال ،كل��زاي به��اره ،ارزن مرواري��دي ،بادمجان،
سيبزميني ،نخود ديم ،عدس ديم ،ماش ديم ،گندم
نان ديم ،جو ديم ،زنب��ق ،گردو ،نارنگي ،زردآلو ،به،
چغندر ،چغندر علوفهاي ،پنبه ،برنج و كتان از جمله
اين ارقام است.

جهان
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تنشهاي تجاري پكن  -واشنگتن ادامه دارد

چين درفهرست سياه ارزي امريكا

گروه جهان|سمانه قرباني|
س��اعاتي پس از آنكه چين ،ي��وان ارزش پول خود
را كاهش داد ،امريكا در اقدام��ي تالفيجويانه اين
كشور را در فهرست سياه ارزي خود قرار داد .چين
اعالم كرده اقدام واش��نگتن مبن��ي بر متهم كردن
پكن به دس��تكاري ارزي ،ثبات بازارهاي جهاني را
به هم ميريزد.
بهگزارش رويترز ،استيون منوچين وزير خزانهداري
امريكا ،در نخس��تين توضيح براي اين اقدام امريكا
ضم��ن متهم ك��ردن چين ب��ه دس��تكاري در نرخ
ارزي گفت« :چين بهدنب��ال افزايش مزيت رقابتي
محص��والت تولي��دي خ��ود در براب��ر محصوالت
امريكاي��ي در تج��ارت بينالمللي اس��ت .امريكا از
صن��دوق بينالملل��ي پ��ول خواهد خواس��ت تا به
اقدامات اخير و ناعادالنه چين ورود كند».
دونالد ترامپ هم در واكنش به كاهش ارزش يوان در
توييتر نوشت« :چين ارزش واحد پولش را تقريبا به
كمترين ميزان تاريخي كاهش داد .به اين ميگويند
دس��تكاري واحد پول .بانك فدرال ميشنوي؟ اين
يك تخطي بزرگ اس��ت كه چي��ن را در درازمدت
بطور زيادي تضعيف خواهد كرد».
روزنامه رسمي حزب كمونيست چين اما در واكنش
به قرار گرفتن نام اين كشور در فهرست سياه ارزي
اياالت متحده اعالم كرده كه واشنگتن اگاهانه نظم
بينالمللي را برهم ميزند .ب��ه اعتقاد ناظران ،قرار
گرفتن نام چين در فهرس��ت س��ياه امريكا و جنگ
لفظي مقامهاي دو كشور در روزهاي اخير هرگونه
اميد براي به پايان رس��يدن جنگ تجاري يك ساله
ميان امريكا و چين را از ميان برده است.
جنگ تجاري چين و امريكا پيش از اين از مرز اعمال
تعرفهه��ا دوجانبه ه��م فراتر رفته و ب��ه حوزههاي
ديگر مانند فناوري نيز تس��ري يافته ب��ود .اين در
حالي اس��ت ك��ه تحليلگ��ران هش��دار ميدهند
اقدامات تالفيجويانه ميتواند دامنه جنگ تجاري
و تنشهاي اقتصاد اول و دوم جهان را گسترش داده

و فشار بيشتري بر رشد جهاني اقتصاد وارد كند.
بهگزارش رويت��رز ،روزنامه چين��ي «پيپلز ديلي»
سهش��نبه در س��رمقاله مفصل خود بدون اشاره به
تصميم اخير امريكا نوشته اياالت متحده شهروندان
خود را به گروگان گرفته است .در اين سرمقاله آمده:
«مسووليت كش��ورهاي بزرگ اين است كه ثبات و
اطمينان را به جهان هديه كنند و براي توسعه تمام
كشورها شرايط و فرصتهايي ايجاد كنند .اما برخي
افراد در اي��االت متحده دقيقا برعك��س اين كار را
انجام ميدهند».

اش��اره اين روزنامه چيني به تصمي��م جديد پكن
مبني ب��ر توقف خري��د محصوالت كش��اورزي در
پاس��خ به جنگ تعرفهاي دونالد ترامپ است .توقف
خريد محصوالت كشاورزي ضرر و زيان جدي را به
كشاورزان امريكايي وارد خواهد كرد.
يك مق��ام وزارت خزان��هداري امري��كا اعالم كرده
كه براي نخس��تينبار پس از  1994ميالدي است
ك��ه بطور رس��مي اعالم ش��ده چي��ن ارز خ��ود را
دس��تكاري ميكن��د ،اقدام��ي ك��ه تج��ارت را
بس��يار غيرقابل پيشبين��ي كرده و ف��روش را در

بازارهاي مالي جهاني بس��يار ويرانگر كرده اس��ت.
اق��دام جديد ضدچين��ي دولت امريكا پ��س از آن
اعالم ش��د كه چين اجازه داد تا ارزش ارز رايج اين
كش��ورش در برابر دالر به پايينترين سطح خود در
 11سال گذشته برسد .نرخ برابري يوان در برابر دالر
به نازلترين س��طح خود از س��ال  ۲۰۰۸به اين سو
رسيده اس��ت .ارزش هر دالر امريكا غروب دوشنبه
به بيش از هفت يوان چين رسيد .به اين ترتيب ،هر
يوان چين معادل  ۲ ،۱۴س��نت امريكا اعالم ش��د.
گرچه بانك مركزي چين اعالم كرده كه تعيين نرخ

برابري يوان با ارزهاي كشورهاي ديگر روزانه صورت
ميگيرد و نوس��انهاي اخير كامال طبيعي اس��ت،
بسياري از كارشناسان و مقامهاي دولت امريكا اين
اقدام پكن را پاسخ چين به تهديدهاي تعرفهاي هفته
گذشته ترامپ ميدانند .دونالد ترامپ هفته گذشته
و پس از پايان دور آخر مذاكرات تجاري دو كش��ور
اعالم كرد ك��ه بر  300ميلي��ارد دالر كاالي چيني
تعرفه 10درصدي اعمال خواهد كرد.
مس��ووالن اقتصادي امريكا بر اين باورند كه كاهش
مصنوعي ارزش ي��وان منجر به ارزان ش��دن بهاي
كاالهاي صادراتي اين كش��ور ميشود و همين امر
رقابتي ناعادالنه براي بازرگاني خارجي ايجاد كرده
و منجر به تراز مثبت بازرگاني خارجي چين ميشود.
وزارت خزانهداري امريكا در م��اه مه نيز چين را به
دس��تكاري ارزش يوان متهم ك��رده و اعالم كرده
ب��ود كه امريكا با دقت تح��والت ارزي چين را رصد
ميكند.
جوليان اوانز كارشناس ارشد مسائل اقتصادي چين
در موسسه كپيتال اكونوميكس ،گفته« :نرخ ارز به
ابزاري براي دو طرف در جنگ تجاري تبديل ش��ده
است .فكر ميكنم چينيها نرخ ارز را بيش از اين هم
تضعيف كنند و احتماال در س��ه ماه پيش رو شاهد
كاهش پنج تا  ۱۰درصدي ارزش يوان در برابر دالر
خواهيم بود».
گ��روه تحقيقاتي ديبياس نيز اع�لام كرده ،اينكه
اياالت متحده چين را به دستكاري ارزش يوان متهم
كرده اس��ت ،ميتواند راه را براي اعمال تعرفههاي
 25درصدي دول��ت امريكا بر كااله��اي چيني باز
كند .احتمال چنين اقدامي ب��ا توجه به وعدههاي
انتخاباتي ترامپ در 2016ميالدي چندان بعيد به
نظر ميرسد.
رييسجمه��وري امري��كا در جري��ان رقابتهاي
انتخاباتي خود به رايدهندگان امريكايي وعده داده
بود كه تعرف ه كاالهاي وارداتي از چين را تا  45درصد
باال خواهد برد.

لغو خودمختاري كشمير موقعيت دولت هند را تثبت ميكند

فرار از بحران اقتصادي به سبك «مودي»

گروه جهان|
تصميم نخس��توزير هند براي لغ��و خودمختاري
كشمير پس از هفت دهه جايگاه او به عنوان يك فرد
قدرتمند را تقويت كرده و فصل جديدي را در روابط
ميان هند -پاكستان آغاز كرده است .دولت مليگراي
نارندرا مودي نخستوزير هند ،سهشنبه خودگرداني
ايالت فدرال جامو وكش��مير را لغو كرد .اين اقدام به
دولت ف��درال هند امكان ميدهد ت��ا كنترل كامل
منطقه را به دست گيرد.
وزير كشور هند گفته كه از اين پس تمامي مفاد قانون
اساس��ي اين كش��ور در ايالت فدرال جامو و كشمير
اعتب��ار خواهند داش��ت .تاكنون م��اده  ۳۷۰قانون
اساس��ي هند به كش��مير اجازه ميداد كه در برخي
موارد دست به تصويب قوانين خاص خود بزند .براي
مثال تاكنون افرادي كه ساكن كشمير نبودند اجازه
مالكيت بر زمينهاي زراعتي را نداش��تند .از سوي
ديگر كشميريها براي تحصيل در دانشگاهها و كار
در ادارات دولتي در منطقه خود اولويت داشتند.
بلومبرگ در اين باره نوشته :لغو وضعيت خودمختاري
جامو و كشمير به نارندرا مودي فرصتي براي فرار از
اخبار منفي در خصوص اقتصاد هند را ميدهد چرا
كه تمامي توجهات از برنامههاي وام گرفتن ناشيانه
دولت ،رش��د كند اقتصادي و افزاي��ش نرخ بيكاري
منحرف ميش��ود ،اما اين اقدام خطر وخيم ش��دن
روابط امنيتي متزلزل كنوني هند با پاكس��تان را به
هم��راه دارد و احتمال بروز ي��ك درگيري جديد در

اين منطقه ناآرام را افزايش ميدهد .مايكل كوگلمن
معاون مدير برنامه آس��يا در مركز ويلس��ون مستقر
در واش��نگتن گفته« :ب��ا توجه به اينكه اس�لامآباد
مدتهاس��ت كه ادعاي مالكيت ب��ر منطقه جامو و
كشمير را دارد ،هرگونه اقدام يكجانبه توسط هند كه
وضعيت اين منطقه را تغيير دهد ،قطعا براي پاكستان
نگرانكننده و هش��داردهنده خواهد بود .اين اقدام
هند خطر بروز خشونت و ناآرامي را بهشدت افزايش
داده است .در نهايت هند ممكن است معتقد باشد كه
اين اقدام شفافيت بيشتري را براي منطقه كشمير به
دنبال الحاق رسمياش به هند به وجود خواهد آورد،
اما اين تصميم خط��ر و ناآراميهايي را نيز به همراه
خواهد داشت».
گفته شده ،پس از اعالم فرمان جديد از سوي دولت
هند خطوط اينترنت و تلفن در سراسر كشمير قطع
شده است .يكي از سياس��تمداران محلي نيز تحت
بازداش��ت خانگي قرار گرفته اس��ت .وزارت خارجه
پاكستان در بيانيهاي ضمن محكوم كردن اين اقدام
متعهد شد تا از تمامي گزينههاي موجود براي مقابله
با آنچه آن را اقدام��ات غيرقانوني دهلي نو ميداند،
استفاده خواهد كرد.
بر اس��اس م��اده  ۳۷۰قانون اساس��ي ايالت جامو و
كش��مير از خودمخت��اري كامل برخوردار اس��ت و
مجلس اين ايالت آزاد است تا قوانين خود را تدوين
كند به جز در حوزههاي ارتباطات ،دفاع ،مالي و امور
خارجه و ش��هروندان هند نيز از خريد زمين در اين

تشديد قوانين مهاجرتي در برابر
تغيير قانون مالكيت اسلحه

درخواست تحريم شركتهاي
مرتبط با ارتش ميانمار

گروهجهان|رييسجمهوريامريكادرمقابلتغيير
قوانينمالكيتاسلحهسختترشدنقوانينمهاجرتيرا
پيشنهادكردهاست.اوازدموكراتهاوجمهوريخواهان
خواسته بر س��ر شروط سختگيرانه مالكيت اسلحه با
يكديگر به توافق برسند .بهگزارش خبرگزاري آلمان،
دونالد ترامپ پيش از يك سخنراني مهم در ايالتهاي
اوهايووتگزاسدربارهحوادثخونينيكهدوروزپيش
در اين دو ايالت رخ داد ،در صفحه توييتر خود نوش��ت
كه دموكراتها و جمهوريخواهان بايد بر سر بررسي
سختگيرانهگذشتهخريدارانسالحبهتوافقبرسندو
چنيناصالحيميتوانددرارتباطبانيازفوريدرتغيير
قوانين مهاجرتي صورت پذيرد .او همچنين نوش��ته
كه از دل اين ح��وادث تراژيك بايد نتيجهاي خوب يا
حتي فوقالعاده بيرون آيد .شنبه ظرف ۲۴ساعت دو
حمله خونين به كش��ته و زخمي شدن تعداد زيادي
از م��ردم در دو ايالت امريكا انجاميد؛ حملهاي مرگبار
در فروش��گاه والمارت در شهر الپاس��و واقع در ايالت
تگزاس و حمله خونين ديگري در شهر ديتون واقع در
ايالتاوهايو.وقايعيكهبارديگرموضوعقانونمالكيت
سالح در امريكا را در سطح عمومي مطرح كرد .در پي
اينجناياتترامپعلتاصليوقوعچنينرويدادهايي
را پريشاني روحي عامالن آنها دانست .اما دموكراتها
ضمنانتقادازسياستهايترامپكهبهگفتهآنهامنجر
به نفرتپراكني عليه مهاجران شده بار ديگر خواستار
اصالح قوانين مالكيت سالح شدهاند .نانسي پلوسي
و دموكراتهاي ديگر از س��ناتورهاي جمهوريخواه
خواستهاندتادرحمايتازسياستتشديدقوانينناظر
برمالكيتسالحبانمايندگاندموكراتهمراهشوند.

گروه جهان| س��ازمان ملل متح��د بهدليل نقض
حقوقبشرعليهاقليتروهينگياييمسلماندرميانمار
خواستار تحريمهاي اقتصادي عليه ارتش اين كشور
شده است .بهگزارش خبرگزاري آلمان ،سازمان ملل
اعالمكرده،اينتحريمهابايدشاملشركتهاييشود
كه با ارتش ميانمار روابط تجاري دارند .كارشناس��ان
حقوقبشر سازمان ملل تعدادي از اين شركتها را كه
بربخشبزرگيازاقتصادميانمارتسلطدارندشناسايي
كر دهاند .سازمان ملل ميگويد ،شركتهاي خارجي
كه با اين ش��ركتها همكاري ميكنند نيز همدست
جنايتكاران محسوب ميشوند .سازمان ملل ارتش
ميانمار را به نسلكشي عامدانه عليه روهينگياييها
متهمميكند.دولتميانماركهعمدتاتحتحاكميتي
بودايي اداره ميش��ود ،در تابس��تان  ۲۰۱۷با توسل
به خش��ونت بيش از ۷۰۰هزار روهينگياي��ي را آواره
كرد .بن��گالدش از آن پس مرزهاي خ��ود را به داليل
بشردوستانهبازكردوپذيرايپناهجويانروهينگيايي
يميانماررااقليتي
شد.سازمانمللاقليتروهينگياي 
قومي ـ مذهبي ميداند كه در سراسر جهان بيشترين
سركوب عليه آن روا ميشود .صدها هزار روهينگيايي
درسالهايپيشازپاكسازيقوميدرايالتراخيننيز
بارهاباخشونتروبروشدهوبهبنگالدشگريختند.در
مجموعبيشازيكميليونروهينگياييدرحالحاضر
در اردوگاههاي بنگالدش به س��ر ميبرند .امريكا نيز
ميانمارراتحريمكردهاست.ازاواسطجواليسالجاري
امريكاتعداديازمقامهايارشدارتشميانماررابهدليل
نقضشديدحقوقبشردرفهرستتحريمشدگانخود
قراردادوازسفربهاياالتمتحدهمنعكرد.

ايالت منع ش��دهاند .اين ماده قان��ون در دهه ۱۹۵۰
ميالدي پس از آنكه پادشاهي كشمير توافق كرد تا به
جمهوري هند بپيوندد ،بطور ويژه تدوين شد .اكثريت
مسلمان س��اكن كش��مير بيم از آن دارد كه فرمان
جديد س��بب مهاجرت وسيع هندوها به اين منطقه
شود و تركيب جمعيتي را به سود هندوها برهم زند.
ح��زب حاكم بهاراتي��ا جاناتا هن��د در اطالعيههاي
انتخابات��ي خود در س��الهاي  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۹وعده
حذف اي��ن ماده قانوني را داده ب��ود .بهگفته رهبران
اين حزب ،حقوق ويژه كشميريها مانع از ادغام اين
منطقه در كشور هند شده است .در حالي كه حاميان
دولت مودي ،حزب او «بهاراتيا جاناتا» و رس��انههاي
هندو از تصميم دولت هند ابراز خرسندي كرده و آن
را اقدامي تاريخي توصيف كردند كه حاكميت دولت
مركزي را بر تماميت خاك اين كشور برقرار ميكند،
مقامهاي محلي كشمير و مخالفان مودي با محكوم
كردن تصميم دولت هن��د ،رو ِز اعالم آن را «يك روز
سياه براي دموكراسي هند» خوانده و نسبت به نتايج
آن براي شبه قاره هند ابراز نگراني ميكنند.
گفته شده ،دولت هند همزمان اليحه قانوني ديگري را
نيز به پارلمان ارايه داده كه بر اساس آن جامو و كشمير
به سه بخش تقسيم ميشود .منطقه «الدخ» در شرق
كه بودايينشين است از دو منطقه «جامو» در جنوب
با جمعيت هندو و منطقه مسلماننشين «سرينگار»
در شمال تفكيك ميشود .اين اليحه قانوني كه بايد
به تصويب پارلمان برسد ،علياالصول ،با مشكلي روبرو

نخواهد شد ،زيرا حزب مليگراي هندو و متحدان آن
از اكثريت مطلق در مجلس برخوردارند.
كريس��تف جفرولو ريي��س مركز مطالع��ات روابط
بينالملل در پاريس و متخصص امور هند ميگويد:
«مليگراي��ان هندو چنين تلق��ي ميكنند كه هند
با اعط��اي خودمختاري ويژه به جامو و كش��مير ،به
جداييطلبي در اين كشور دامن ميزند و بنابراين،
از نظر آنان ،براي جذب س��اكنان كشمير الزم است
به اي��ن وضعيت خاتمه داده ش��ود ».جفرولو درباره
زمان به اجرا گذاش��تن چنين برنام��هاي ميگويد:
«هند اينك يك دوره بحران شديد اقتصادي را طي
ميكند و بنابراين ميتوان پنداشت كه اين تصميم
اجازه ميدهد كساني را كه اخيراً به مودي راي دادند
و امروز سرخورده شدهاند ،دوباره جلب و بسيج كرد».
پ��س از اس��تقالل هن��د و پاكس��تان از بريتانيا در

۱۹۴۷تاكنون منطقه كشمير همواره صحنه جنگها
و درگيريهاي مرزي بوده است .مهاراجه كشمير در
آن زمان از پيوستن به پاكستان يا هند خودداري كرد.
از آن دوره تاكنون هر دو كشور كوشيدهاند با توسل به
زور اين منطقه را به خاك خود ملحق كنند .نخستين
جنگ كشمير در سال  ۱۹۴۹به پايان رسيد و نتيجه
آن تقس��يم اين منطقه به دو بخ��ش بود كه تاكنون
مرزهاي موجود بطور رسمي شناخته شده نيستند.
حتي بخش كوچكي از كشمير در حال حاضر تحت
كنترل چين قرار دارد .چين از اين طريق ميخواهد
كه به پاكس��تان و آبهاي گرم در منطقه دسترسي
داشته باشد و در پي تثبيت منافع اقتصادي خود در
منطقه اس��ت .هند نيز بخشي از اين منطقه را ايالت
جامو و كش��مير ناميده و آن را قستمي از خاك خود
ميخواند.

كرهشمالي دو موشك ديگر را
آزمايش كرد

آمريكا تمام داراییهای دولت
ونزوئال را توقيف ميكند

پوتين:اقدامامريكادرساخت
موشكهستهايراتالفيميكنيم

گروهجهان| ارتش كرهجنوبي و يك مقام امريكايي
ميگويند ،كرهش��مالي بامداد سهش��نبه آزمايش
تسليحاتي تازهاي انجام داده است .اين مقام امريكايي
تصريح كرده ،كرهش��مالي بهوق��ت محلي دو پرتابه
نامشخص به سمت درياي ژاپن شليك كرده است كه
مشابه موشكهاي كوتاه برد اخير هستند .بهگزارش
ايبيس��ي نيوز ،س��تاد مش��ترك نيروهاي مسلح
كرهجنوبي ه��م ميگويد اين پرتابهها از مناطقي در
نزديكي استان هوانگاي جنوبي شليك شدهاند .يك
مقام ارش��د دولت امريكايي گفته همچنان اوضاع را
زيرنظردارندوازنزديكباهمپيمانانخودكرهجنوبي
وژاپنمشورتميكنند.تازهترينآزمايشكرهشمالي
در حالي صورت ميگيرد كه مارك اس��پر وزير دفاع
امري��كا ،براي ديدار با همتاي��ان ژاپني و كرهجنوبي
اين هفته به منطقه س��فر ك��رده و همزمان امريكا و
كرهجنوبيمانورنظاميمشتركرادرشبهجزيرهكره
آغازكردهاند.يكسخنگويوزارتخارجهكرهشمالي
برگزاريرزمايشنظاميمشترككرهجنوبيوامريكا
را نقض آش��كار توافقهاي واشنگتن و پيونگيانگ
خوانده است .وزارت دفاع كرهجنوبي دوشنبه اعالم
كرده بود اين رزمايش كه بيشتر مربوط به بخش فني
و رايانهاي است و آزمايشي براي سئول خواهد بود تا
توانايي كنترل عملياتي نيروهايش را بسنجد .بنا بر
پيمان امنيتي ميان كرهجنوبي و امريكا ،در صورت
بروز جنگ ،فرماندهي نيروهاي كرهجنوبي بر عهده
يكژنرالامريكاييخواهدبودوسئولمدتهاستكه
درپيتغييراينوضعيتاست.اينچهارمينآزمايش
تسليحاتي كرهشمالي طي دو هفته اخير است.

گروه جهان| دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایاالت
متحده،دستورمسدودکردنکاملداراییهایدولت
ونزوئال در کش��ورش را صادر کرده است .بهگزارش
والاستریت ژورنال ،در متن نامه دونالد ترامپ برای
مس��دود کردن داراییهای دولت سوسیالیس��ت
نیکالس مادورو که کاخسفید منتش��ر کرد ،آمده:
«توقیف داراییهای دولت ونزوئ�لا را بهدلیل ادامه
غصب قدرت به شیوه نامش��روع به دست مادورو را
ضروری تشخیص دادم ».در بیانیه کاخسفید آمده
از ای��ن پس اجازه انتق��ال ،صادر ک��ردن ،دریافت و
تغییر شکل این داراییها به کسی داده نخواهد شد.
همچنینبراساسایندستور،هرگونهمعاملهتجاری
و تراکن��ش با مقامهای ونزوئال ممن��وع خواهد بود.
بهگزارش کاخ سفید ،این نامه به دفتر نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ،فرس��تاده ش��ده
است.ایننخستیناقدامآمریکادرچهارچوبتحریم
اقتصادی کامل دولت کاراکاس از س��وی واشنگتن
است .به این ترتیب داراییهای ونزوئال در آمریکا به
سرنوشت داراییهای کره ش��مالی ،ایران ،سوریه و
کوبا دچار شد .ترامپ هفته پیش شخصا از احتمال
چنین اقدامی خبر داده بود .او در پاس��خ به پرسش
درباره احتمال وضع تحری��م و انزوای ونزوئال مانند
روسیه ،چین و ایران پرسیده بود ،گفت« :بله ،چنین
چیزی را در نظر دارم ».هفته گذشته نیز دولت آمریکا
نام طارق العيس��می معاون رئیسجمهوری و وزیر
صنایع ونزوئال ،را به جرم قاچاق موادمخدر در سیاهه
مجرمان تحت پیگرد خود قرار داد .آمریکا و۵۰کشور
دیگر جهان دولت مادورو را به رسمیت نمیشناسند.

گروه جهان| رييسجمهوري روس��يه هشدار داده
اگر امريكا موشكهاي هستهاي ميانبرد جديد توليد
ي خواهد گرفت.
كند ،دولت او نيز اقدام مش��ابهي را پ 
اين سخنان در پيوند با اقدامات تازه دو طرف در خروج
از پيمان منع موش��كي از زمان گورباچ��ف و ريگان،
مطرح ش��ده اس��ت .بهگزارش رويترز ،دونالد ترامپ
رييسجمهوري امريكا ،سال گذشته گفته بود بهدليل
نقض مكرر پيمان منع موشكهاي هستهاي ميانبرد
( )INFتوس��ط روس��يه ،از آن خارج ميشود .روسيه
اتهام نقض اي��ن پيمان را رد كرده اس��ت .اين پيمان
هفته گذشته پس از ۳۱سال منقضي شد .آنچه با ابراز
نگراني شماري از كشورها و چهرههاي بينالمللي در
مورد بازگشت به دوران مسابقه تسليحاتي همراه شده
است .پوتين دوشنبه به وزارت خارجه ،دفاع و سرويس
اطالعات خارجي دولتش دستور داده ،اقدامات اياالت
متحدهرادرموردتوليداحتماليموشكهايمنعشده
در پيم��ان «آياناف» از نزدي��ك زيرنظ��ر بگيرند.
همچنين در خبر ديگري از روس��يه گزارش شده كه
انفجارها در يك زاغه مهمات در سيبري كه دوشنبه
روي داده تاكنون دس��تكم هش��ت مجروح برجاي
گذاشته است .وزارت دفاع روس��يه محل انفجارها را
پايگاهي نظامي در منطقه كراسنويارسك ذكر كرده و
گفته است براي كمك به اطفاي حريق ۱۴ ،روبات به
منطقه اعزام كرده است .بنابر گزارشها ،يك كارخانه
آلومينيوم در نزديكي اين منطقه وادار به تعطيلي شده
و كاركنان آن به مناطق ديگر انتقال يافتهاند .بهگفته
مقامهاي محلي ،آتشسوزي در مخزن باروت در زاغه
توپخانه آغاز شد و به ديگر نقاط اين پايگاه سرايت كرد.

يادداشت
غافلگيري بزرگ هند
براي ترامپ

بهارهمحبي|
يك روز پ��س از اينكه دولت هن��د خودمختاري
كشميررالغوكردوادارهاينمنطقهمسلماننشينرا
لزادنماينده
بطورمستقيمبهدستگرفت،زلميخلي 
امريكا در امور افغانستان ،مذاكرات صلح با طالبان را
رهاكردهوبطورغيرمنتظرهراهيدهلينوشد.بهنظر
ميرسد كه س��فر خليلزاد به دهلينو در ارتباط با
نگرانيهاي واش��نگتن نسبت به تبعات تنشهاي
اخير كشمير بر مذاكرات صلح با طالبان افغانستان
است،مذاكراتيكهقراراستبهجنگ18سالهاياالت
متحدهدرافغانستانپاياندهد.تعجيلاياالتمتحده
براينتيجهدادنمذاكراتصلحباطالبانحكايتاز
آن دارد ك��ه دونالد ترامپ ميخواهد از پايان جنگ
طوالني افغانستان و بازگرداندن نيروهاي امريكايي
به كشورش به عنوان يك ابزار تاثيرگذار در جريان
انتخابات رياستجمهوري 2020ميالدي استفاده
كند.برهميناساس،دولتامريكادرچندماهگذشته
براي به نتيجه رس��يدن مذاكرات صلح با طالبان،
اسالمآبادرابهشدتتحتفشارگذاشتهبودوتاپيش
ازتحوالتكشميربهنظرميرسيدكهپاكستانعزم
خود را جزم كرده تا اينبار با فش��ار بر طالبان زمينه
امضاي توافق صلح اين گروه و امريكا را فراهم كند.
خوشبينيهابهحديرسيدهبودكهمنابعبسيارياز
احتمالامضايتوافقصلح درپايانهفتهجاريخبر
ميدادند .اما آنچه ميتواند تمام مقدمهچينيها و
برنامهريزيهارابرهمبريزداقدامغيرمنتظرههند
در لغو خودمختاري كشمير است .هند به عنوان
متحدنزديكامريكاكامالپنهانيوچراغخاموش
تدابي��ر الزم براي چنين اقدام��ي را فراهم كرده
و حتي به بهانه مقابله با تهديدهاي تروريس��تي
ظرف10روز گذشته بيش از 80هزار نيرو اضافي
را در كشمير مستقر كرده است تا با اعتراضهاي
احتمالي علي��ه لغو خودمخت��اري مقابله كند.
اين در حالي اس��ت كه عمرانخان نخستوزير
پاكستان،درسفراخيرخودبهواشنگتندرمقابل
درخواس��ت امريكاييها براي كمك به برقراري
صلحدرافغانستانآشكاراگفتهبودكهمسالهصلح
در افغانستان و بحران كشمير جدا از هم نيستند.
به نظر ميرسيد عمرانخان به دولت امريكا گفته
كه در ازاي فشار واشنگتن بر هند براي حلوفصل
بحرانكشمير،بهطالبانفشارخواهدآوردتاتوافق
صلح با امريكا را امضا كرده و به جنگ طوالني اين
كشوردرافغانستانپاياندهند.
در شرايط فعلي اما دولت ترامپ با چالشي جديد
و غيرمنتظره روبرو شده است .رييسجمهوري
امريكا كه اين روزه��ا بهدليل باال گرفتن جنگ
تج��اري با چين و تيراندازيه��اي خونبار در دو
شهراياالتمتحده(كهبهگفتهدموكراتهاناشي
از اظهارات نفرتپراكنانه و نژادپرس��تانه است)
بهش��دت از س��وي مخالفانش تحت فشار است
اكنون با يك مش��كل ديگر در سياست خارجي
روبرو شده است ،چالشي كه بايد پيش از اقدامات
بيش��تر و غيرقابل برگش��ت هند براي تصرف
كامل كشمير حل شود .اما آنچه باعث ميشود
تا عقبنشيني هند بعيد به نظر برسد موقعيت
نارندرا مودي نخس��توزير هند ،و چالشهاي
داخلي اوست .گفته ش��ده ،دولت مودي كه اين
روزها كش��ورش با چالشهاي جدي اقتصادي
روبرو اس��ت ،براي جذب دوب��اره رايدهندگان
مليگراي سرخورده خود ،خودمختاري كشمير
را لغو كرده و از قضا اين اقدام با استقبال گسترده
آنان روبرو شده است .بنا براين بعيد است كه او بار
ديگر خطر نااميد كردن آنان را به جان بخرد .حال
بايدديدكهدولت ترامپچطورميخواهدچالش
جديد خود در سياست خارجي را مديريت كند.
(توضيح :هند و پاكستان از هنگام تقسيم سرزمين
هندوس��تان در پايان دوره استعمار بريتانيا داعيه
كنترل كامل كشمير را دارند و بحرانهاي نظامي و
ديپلماتيكچنديرادراينبارهازسرگذراندهاند).

كوتاهازمنطقه
داعش براي حمالتش
۳۰۰ميليون دالر دارد

آنتوني��و گوترش دبيركل س��ازمان ملل متحد ،به
ش��وراي امنيت اين س��ازمان اعالم كرده داعش با
وجود از دست دادن به اصطالح «خالفت» خود در
سوريه و عراق ،منابع مالي بالغ ۳۰۰ميليون دالر در
اختياردارد.بهگزارشآسوشيتدپرس،قطعياكاهش
حمالتداعشممكناستموقتيباشد.كارشناسان
سازمان ملل همچنين در گزارش ديگري در هفته
گذشتهنوشتهبودند،باوجودكاهشميزانحمالت
اينگروهدرماههاياخير،احتماالحتيپيشازپايان
 ۲۰۱۹بارديگرشاهدظهورداعشدرعراق،سوريهو
درنقاطمختلفجهانخواهيمبود.

طالبان :مانع برگزاري
انتخابات ميشويم

گروهطالباناعالمكردهازآنجاييكهروندانتخابات
رياستجمهوري افغانستان از سوي خارجيها
پشتيباني و نظارت ميش��ود ،اجازه نميدهند
اين رويداد با موفقيت برگزار شود .ديدگاه طالبان
درباره روند انتخابات رياستجمهوري افغانستان
در حالي بيان ميشود كه مذاكرهكنندگان اين
گروه و امريكاييها در قطر از دستيابي به توافق
سخن ميگويند .گروه مسلح مخالف دولت كابل
معتقد است :دولت بر بخشهاي اندكي از خاك
افغانستان تسلط دارد و انتخابات تنها در بعضي
از شهرها برگزار ميشود و بيشتر افغانها در اين
روندجعليشركتنميكنند.طالبانتهديدكرده
كارزارهاي تبليغاتي را هدف قرار ميدهد.
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فيلمنامهنويسان به در بسته ميخورند
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عكس روز

 5ونيمميليارد،بدهيمالياتيتنيس

بده��ي ماليات��ي فدراس��يون تنيس
ورزشي  5و نيم ميليارد تومان اعالم ش��ده و
حس��اب بانكي فدراس��يون نيز بسته
شده اس��ت .در ادامه مسدود ش��دن حسابهاي
بانكي فدراسيونهاي ايران به دليل بدهي مالياتي،
حساب فدراسيون تنيس هم بسته شده است .مبلغ
تعيين ش��ده براي بدهي مالياتي اين فدراسيون
 5و ني��م ميليارد تومان از س��ال  91ت��ا  95اعالم
ش��ده اس��ت .در همين راس��تا عالوه بر حس��اب
بانكي فدراسيون ،حساب شخصي مجيد شايسته
سرپرست فدراسيون هم مسدود شده است و حتي
به مخابرات نامه زدهاند و تلفنهاي فدراس��يون را
هم قطع كردهاند .پيش از اين نيز حس��اب بانكي
فدراسيونهايي نظير تيراندازي ،فوتبال ،كشتي،
اسكواش و جودو مسدود شده بود.

كشتيگير امريكايي دست نداد و هوا رفت!

صيدماهیدربندرعباس
ايستگاه

چاپ  ۹اثر از «پروست»
براي نخستينبار

طرف��داران «مارس��ل
پروس��ت» ،نويس��نده
مش��هور فرانس��وي ،به
زودي  ۹رمان كوتاه از آثار
اوليه اين نويس��نده را كه
تاكنون چاپ نش��ده بود،
مطالع��ه خواهند كرد .به
گ��زارش آرت ديلي ،اين
 ۹رمان كوتاه از نويس��نده «در جستوجوي زمان
از دس��ترفته» قرار بود بخشي از كتاب «خوشيها
و روزها» اولين اثر «مارس��ل پروس��ت» باش��د ،اما
«پروس��ت» بعدها از انجام اين كار منصرف ش��د.
«خوش��يها و روزه��ا» مجموع��هاي از ش��عرها و
داستانهاي كوتاه است كه در سال  ۱۸۹۶به چاپ
رسيد.اين ۹متنتوسطبرناردوفالوا،كارشناسخبره
آثار «پروس��ت» و بنيانگذار انتشارات فالوا كه سال
گذشتهدرگذشت،كشفشدهاست.اينمجموعهدر
اكتبرسالجاريوباعنوان«نويسندهمرموزوچندين
رمان كوتاه چاپنشده» به همراه نقد به چاپ خواهد
رسيد.برناردوفالواپيشتريكرمانچاپنشدهويك
متن ناتمام از «پروست» را كشف كرده بود كه هر دو
آنها در دهه  ۵۰ميالدي به چاپ رسيدند« .مارسل
پروست»درسال 1892واردعرصهفعاليتهايادبي
جديشدوهمكارياشرابانشري ه«»Banqunet
آغازكرد.درسال ۱۸۹۶در ۲۵سالگياوليناثرخودرا
بهنام«خوشيهاوروزها»منتشركرد.اولينشاهكار
«پروست»«،طرفخان هسوان»بودكهاولينقسمت
ازاثرهفتگان ه«درجستوجويزمانازدسترفته»
را تش��كيل ميداد و در دسامبر  ۱۹۱۳منتشر شد.
«درجستوجويزمانازدسترفته»مشهورتريناثر
او بود كه بين سالهاي ۱۹۱۳و ۱۹۲۷در هفت جلد
منتشر شد .يك نسخه از كتاب «طرف خانه سوان»
در س��ال  ۲۰۱۷به قيمت  ۱.۷ميليون دالر در يك
حراجي فروخته ش��د كه در آن زمان ركوردي براي
فروشكتابهايفرانسويرقمزد.

بازيگري كه فيلمساز شد

ان��دي س��ركيس براي
اولينباركارگردانيفيلمي
با اقتب��اس از يك كتاب
كميكراانجامميدهد.به
گزارش هاليوود ريپورتر،
اندي سركيس وارد پروژه
«ونوم» شد .اين فيلمساز
به زودي قرارداد س��اخت
«ونوم  »۲را امضا ميكند .اين فيلم ادامهاي بر فيلم
 ۲۰۱۸كمپاني س��وني اس��ت كه در باكسآفيس
جهاني  ۸۵۶ميلي��ون دالر فروش ك��رد .اين ادامه
بخشيازفيلمهايمرتبطبااسپايدرمنوشخصيتها
مارول است كه سوني در دست توليد دارد و بار ديگر
تام هاردي را در نق��ش روزنامهنگار تصوير ميكند.
چندي پيش امي پاسكال ،تهيهكننده فيلم موفق
«ونوم» تاييد كرد كه قسمت دوم اين فيلم ساخته
ميش��ود و تام هاردي بار ديگر در نقش ادي بروك
ظاهرخواهدشد.پيشتراعالمشدكليمارسلبراي
نگارش فيلمنامه اين قسمت بازميگردد .در حالي
كه پاي��ان «ونوم» خيلي دقيق به رويدادهاي بعدي
اشارهنكرد،فيلمدومميتواندبرهرموضوعيتمركز
كند.سركيس ۲۲جواليراهيلسآنجلس شد تابا
روساي سوني درباره اين پروژه صحبت كند .او يكي
از چند فيلمسازي بود كه براي كارگرداني اين پروژه
مدنظرقرارگرفتهبودند.باپذيرشاينپروژه،سركيس
سومينپروژهكارگردانيخودراانجامميدهد.اوسال
 ۲۰۱۷با درام «نفس بكش» كارش را ش��روع كرد و
سالپيش«موگلي:افسانهجنگل»راجلويدوربين
برد .مهارت سركيس در ش��ناخت تكنولوژيهاي
جلوههايويژهوگرافيككامپيوترييكيازداليلاو
برايانتخابشدرپروژه«ونوم»۲است.

عكس   :مهر
بازار هنر

«گلنساء» در جشنواره فيلمسازان جديد امريكا
فيل��م س��ينمايي «گلنس��اء» ب��ه
كارگردان��ي س��تار چمن��يگل در
جش��نواره بينالمللي «فيلمس��ازان
جديد ميدلبوري» در كش��ور امريكا
روي پ��رده ميرود .فيلم س��ينمايي
«گلنساء»  Golnesaبه كارگرداني
س��تار چمن��يگل در جديدتري��ن
حضور بينالمللي خ��ود در پنجمين
دوره جش��نواره بينالمللي «فيلمس��ازان جديد
ميدلبوري» كش��ور امريكا به نمايش درميآيد.
در اي��ن دوره از جش��نواره ،فيلمه��اي اول و دوم
فيلمسازان مستقل دنيا با شعار حمايت ،ترويج و
نمايش تالشهاي پويا و تخيلي فيلمسازان جديد
و نوظهور در س��ينماي حرفهاي جهان و كش��ف
استعدادهاي تازه و جذاب در فيلمسازي مستقل،
به رقابت ميپردازند .در اين فيلم كه ويدا صالحي
نگارش فيلمنامه آن را بر عهده داشته است سعيد
داخ ،عليمحم��د رادمنش ،يگانه رجبي ،س��اقي
زينتي ،مسعود محمدي و ويدا عمويي ايفاي نقش

كردهاند و محمد فكوري نيز مديريت
فيلمبرداري را عهدهدار بوده است .اين
دوره از جش��نواره فيلم «فيلمسازان
جديد ميدلب��وري» كه به مدت چهار
روز از تاري��خ  ۳۱مردادم��اه ج��اري
( ۲۲آگوس��ت) آغاز ب��ه كار ميكند
در مجموع ميزب��ان نمايش  ۱۹فيلم
سينمايي ۵۱ ،فيلم مس��تند كوتاه و
بلند ۳۵ ،فيلم كوتاه داس��تاني و چند فيلم ديگر
در قالب بخشهاي ديگر از كش��ورهاي مختلف
جهان خواهد بود« .پل شرويدر» فيلمنامهنويس،
كارگردان ،منتقد س��ينما و خالق فيلمنامههاي
«راننده تاكسي»« ،آخرين وسوسه مسيح» و  ...از
مهمانان ويژه اين دوره از جشنواره خواهد بود كه
قرار است درباره فيلمهاي نمايش دادهشده در اين
رويداد سينمايي به بحث و تبادل نظر بپردازد .يكي
از بخشهاي مهم جشنواره نيز به مرور آثار «آنيس
واردا» كارگردان و عكاس فقيد فرانس��وي و يكي
از پيشگامان موج نو سينماي فرانسه ميپردازد.

همراه با «حيراني » يك عكاس
«اقلي��م حيران��ي» ن��ام نمايش��گاه
عكسه��اي محم��د صي��اد از كوچ
تلخ كردهاي ع��راق به ايران اس��ت.
نمايش��گاهي با تصاوير سياه و سفيد
داستان ويراني
كه هر كدام روايتگر
ِ
و هجرتان��د .محمد صي��اد ،عكاس
پيشكس��وت درباره نمايشگاه «اقليم
حيراني» كه اين روزها در مركز نبشي
درحال برگزاري اس��ت ،به ايس��نا ميگويد :من
از قبل از انقالب عكاس��ي ميك��ردم ،اما هيچگاه
نميخواس��تم نمايش��گاه بگذارم؛ ام��ا برخي از
دوستان اصرار كردند كه اين كار را انجام دهم و در
آخر هم براي راضي كردن من ،گفتند كه اين كار
را انجام بده كه اگر ف��ردا در اين دنيا نبودي اثري
از تو باقي مانده باشد .بر همين اساس هم تصميم
گرفتم اين نمايش��گاه را برگ��زار كنم و مجموعه
گ هم قرار است در آينده
عكسهاي انقالب و جن 
رونمايي ش��ود .كتاب عكسهاي كوچ كردهاي
عراق به ايران هم قرار است دو هفته ديگر رونمايي
شود .او همچنين درباره علت اينكه برخي از تصاوير
موجود در نمايشگاه به صورت كراپشده نمايش
داده شدهاند ،اظهار ميكند :تصميم گرفتهايم اين
نگاه جديد كه پيشتر مشابه آن ديده نشده بود را
در نمايش��گاهها به كار ببريم .عكسهاي اصلي را
هم با اندازه كوچكتر در كنار تصاوير كراپش��ده
كه در اندازه بزرگ چاپ شده بودند ،قرار داديم تا
كساني كه به نمايش��گاه ميآيند آن عكس را هم

نگاه كنند و ببيند كه كدام عكس كراپ
شده است .به نظرم اتفاق خوبي است
و از كس��اني كه اين پيشنهاد را دادند
راضي هس��تم .اي��ن هنرمند عكاس
درباره وضعيت عكاس��ي مس��تند در
ايران و اينكه چرا اين هنر در سالهاي
اخير كمت��ر مورد توجه ق��رار گرفته
اس��ت ،ميگويد :متاس��فانه عكاسي
مس��تند فراموششده اس��ت و علت اين موضوع
را هم نميدانم .واقع��ا نميدانم به چه علتي روي
عكاسي مستند سرمايهگذاري نميكنند يا اينكه
ناشران در اين امر مشاركتي ندارند .فكر نميكنم
اگر ناش��ران مش��اركت كنند ضرر كنن��د و قطعا
ضرر هم نخواهند كرد .مقصر اصلي شايد ناشران
هس��تند ،چراكه عكاسان مس��تند و طبيعت كار
خودشان را ميكنند و ناشران بايد سراغ آنها بروند.
عكسهاي صياد از نخس��تين روزه��اي انقالب،
جنگ و اكثر رويدادهاي مهم سياس��ي اجتماعي
و فرهنگي سالهاي اخير ،نتيجه كار رشكانگيز
يك فتوژورناليست خودآموخته و خستگيناپذير
است كه در  71س��الگي و بعد از گذشت  55سال
از آشنايياش با دوربين عكاسي ،هنوز اين وسيله
تاريخس��از را بر زمين نگذاشته و روزي نيست كه
بدون دوربين عكاسي از خانهاش بيرون بيايد ،آن
هم در كشوري كه حافظ ه تاريخي ندارد و تاريخ در
هر دورهاي نه آنگونه كه بايد بلكه آنگونه كه صالح
حاكمان بوده ،نوشته شده است».

«سس اضافه» تمام شد

فيلمبرداري فيلم كوتاه «سس اضافه»
به كارگرداني عليرضا قاسمي به پايان
رسيد .فيلمبرداري فيلم كوتاه «سس
اضاف��ه» به نويس��ندگي و كارگرداني
عليرضا قاسمي در آلمان به پايان رسيد.
اين فيلم كوتاه  ۱۴دقيقهاي محصول
مدرسهسينمايبادن-ووتمبرگآلمان
است و در آن بازيگراني چون آنتونيو اللو
و بن جانس��ن حضور دارند .در خالصه داستان اين
فيلم آمده است« :هانس يك بازيگر متوسط تئاتر
س��اعتي قبل از افتتاح نمايش جديدش دست به
خودكشي زده ،او در برزخ با فرشت ه شكمويي گير
افتاده است و تالشهايش براي بازگشت به دنياي
زندگان ناكام ميمان��د ».اين كارگردان همچنين
به زودي در آكادمي فيلمسازان جشنواره لوكارنو
حضور پيدا ميكند .اين آكادمي هر سال با دعوت
از برترين فيلمس��ازان ج��وان روز جه��ان ،پلي را

براي ارتباط منتقدان ،فعاالن صنعت
سينما و فيلمسازان ايجاد ميكند .در
هفتاد و دومين دور ه جشنوار ه لوكارنو،
عليرضا قاس��مي فيلمس��از ايراني در
كنار اس��تعدادهاي ج��وان ديگري از
كشورهايچين،سوييس،ايتاليا،هلند،
فرانس��ه و نپال حضور دارد .همچنين
مس��تركالسهايي با حض��ور بزرگان
س��ينما در اين دوره برگزار خواهد ش��د .عليرضا
قاسمي فيلمس��از ايراني پيش از اين با فيلم كوتاه
«وقت ناهار» نامزد نخل طالي جشنوار ه كن بوده
و در بيش از صد جشنوار ه بينالمللي حضور داشته
است .وركشاپهاي اين دوره از آكادمي فيلمسازان
لوكارن��و با حضور س��ينماگراني چون م��ارن آده،
بونگ جون هو و جان واترز برگزار ميشود .هفتاد و
دومين دوره جشنواره فيلم لوكارنو  ۷تا  ۱۷آگوست
در سوييس برگزار ميشود.

س��تاره تيم مل��ي كش��تي آزاد نوجوان��ان ايران كه
مدالهاي طالي جهان و آسيا را در كارنامه خود دارد،
دربارهپاسخقاطعخودبهاقدامغيراخالقيكشتيگير
امريكايي گفت :خود را نماينده مردم ايران ميدانستم
و بايد جواب محكم��ي به او ميدادم .رحمان عموزاد
خليليدربارهحركتغيراخالقيكشتيگيرامريكايي
در نيمه نهايي رقابتهاي كشتي آزاد نوجوانان جهان
دربلغارستانكهبالفاصلهبااجرايفنيكدست،يك
پاي او همراه شد تا جواب خوبي به اقدام كشتيگير
امريكاييباشد،اظهاركرد:كشتيگيرامريكاييوقتي
در تايم اول  ۸بر صفر عقب افتاد عصباني ش��ده بود و
دنبال اين بود كه نتيجه را جبران كند .دارنده  ۲مدال
طالي نوجوانان جهان افزود :در جريان مبارزه وقت
دوم دستم دچار خونريزي ش��د و نزد پزشك رفتم.
وقتي كه خواستم مبارزه را ش��روع كنم دستم را به
نش��ان احترام و عرف در آغاز مبارزه به سمت حريف
دراز كردم اما او بياحترامي كرد و با من دست نداد .با
اين كارش خيلي ناراحت شدم و تصميم گرفتم زود
كارش را تمام كنم ،وقتي داور سوت را زد بالفاصله با

فن يك دست ،يك پا ۴امتياز گرفتم ،بعد هم دو خم او
را گرفتم ،بلندش كردم و به بيرون تشك بردم .مبارزه
همانجا با نتيجه ۱۲بر صفر به سود من به پايان رسيد.
در پايان مبارزه هم وقتي خواستم با او دست بدهم باز
هم اين كار را نكرد و دستم را پس زد .او اظهار كرد :من
نماينده مردم ايران بودم و از اين حركت كشتيگير
امريكايي ناراحت ش��دم و بايد جواب او را قاطعانه در
ميدان مبارزه ميدادم .عموزاد در پاسخ به اين سوال
كه كدام كشتيگير الگوي اوست و چه هدفي در سر
دارد ،گفت :برادرم فرزاد و همچنين حس��ن يزداني

الگوهاي من در كشتي هستند .از اين به بعد بايد در
رده جوانان كشتي بگيرم .هدفم تكرار اين موفقيتها
در رده جوانان و در نهايت هدف بزرگم كس��ب مدال
طالي المپيك است .او در پاسخ به اين سوال كه اهل
كدام شهر استان مازندران است و اينكه آيا مسووالن
مازندران تقديري از او به عنوان يكي از كشتيگيران
نخبه و آيندهدار كشتي جهان داشتهاند يا خير ،گفت:
اهل خليل شهر در منطقه بهش��هر استان مازندران
هستم .سال گذشته طالي آسيا و جهان را گرفتم كه
رسول خادم رييس وقت فدراسيون به همه طالييها
ماشين پرايد هديه داد .مس��ووالن هيچ كاري براي
من نكردند اما مردم و همشهريانم برايم سنگ تمام
گذاشتند .آزادكار وزن ۴۸كيلوگرم تيم ملي نوجوانان
در پايان گفت :مسووالن شوراي شهر ،فرمانداري يا
شهرداري توجهي به من نداشتند اما هميشه با لطف
مردم انگيزه ميگيرم و امسال هم مردم من را شرمنده
خودشان كردند .باز هم براي خوشحال كردن مردم
عزيز كشورم با تمام توان ميجنگم و براي رسيدن به
افتخارات بزرگتر تالش ميكنم.

ميراثنامه

داستان برجي اسرارآميز در خوزستان

شوشتر شهري در اس��تان خوزستان است كه در
دل آن آب جريان دارد و به نحوي قلب اين ش��هر
با آب ميتپد؛ شوشتر همچنين ميزبان سازههاي
آبي عجيبي است كه از طريق آنها در دنيا به شهرت
رسيده است .شهر شوشتر يكي از شهرهاي قديمي
استان خوزستان بوده كه در دامنه كوههاي زاگرس
واقع شده است و از جهت اينكه دو رودخانه كارون
و دز از اين شهر ميگذرند اهميت خاصي دارد.
«برج كالهفرنگي» بخشي از سازههاي آبي شوشتر
اس��ت كه جزو مهمترين آثار باستاني شوشتر نيز
محسوب ميشود« .برج كالهفرنگي» برجي هشت
ضلعي اس��ت كه قاعده هر ضل��ع آن بين  1.10تا
 1.28متر اس��ت و روي پايه چهارمتري از س��طح
زمين قرار گرفته است و پس از سالهاي زيادي كه
از فرسايش آن ميگذرد فقط حدود هفت متر از آن
باقي مانده است .نماي بيروني اين برج از سنگهاي
تراشخورده ساخته شده است ،اما سنگها در گذر
زمان از جاي خود افتادهاند و در حال حاضر تنها سه
متر از آنها بر بدنه برج باقي مانده است .در مورد زمان
ساخت و كاربرد «برج كالهفرنگي» چندين نظريه
وج��ود دارد؛ برخي معتقدند كه اي��ن برج جايگاه
ديدهباني قيصر روم يا ش��اپور ساساني براي محل
نظارت بر كار كارگران بوده اس��ت اما برخي بر اين
باورند كه از اين برج مقدار و شدت جريان رودخانه

نظارت ميشده اس��ت .البته عوام نظريه اول را كه
«برج كالهفرنگي» جاي��گاه ديدباني قيصر روم يا
شاپور ساساني جهت نظارت بر كارگران بوده است
را بيش��تر ميپذيرند .در قس��متي از اين سازه بند
ميزان قرار گرفته كه كارون را به دو شاخه «گرگر»
و «شطيط» تقسيم ميكند .اين سازه در ميدان 17

شهريور شوشتر در انتهاي خيابان بلوار قرار گرفته
است« .برج كالهفرنگي» در  25اسفند سال 1378
به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
اختالف نظ��ر موجود در خصوص تاريخ س��اخت
و كاربرد اين برج باعث ش��ده اس��ت كه اين سازه
همچنان اسرارآميز و گرانبها باقي بماند.

تاريخنگاري

پدر ساواك قرباني فرزندش شد

شانزدهم مرداد  ،1349س��پهبد تيمور بختيار ،در شكارگاهي نزديك بغداد
به دست يكي از اعضاي س��ازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك) به ضرب
گلوله به قتل رس��يد .او نخستين رييس س��اواك بود كه براي مدتي در عراق
به فعالي��ت عليه حكومت پهلوي پرداخته بود .تيم��ور بختيار فرزند فتحعلي
سال  1293در اصفهان به دنيا آمد .پس از گذرانيدن مراحل اوليه تحصيلي ،به
دانشگاه نظام راه پيدا كرد و با درجه ستوان دومي مشغول به خدمت در ارتش
شد .عوامل چندي موجب ش��د كه اين خانزاده بختياري سير مدارج ترقي را
در ارتش طي كند و در نهايت به رياس��ت س��ازمان ساواك نايل شود .نخست
ش��خصيت جسور و قاطع او و بعد نياز شاه در آن دوره به چهرهاي مثل بختيار
كه با توجه به بيثباتيهاي دهه  20و  30نياز به مش��ت آهنين براي سركوب
مخالفان داشت .اين روند تا آنجا ادامه مييابد كه بختيار در پي به دست آوردن
قدرت بيش از آنچه كه ش��اه برايش در نظر گرفته بود ،برنيامده بود .به محض
اينكه بختيار خواهان به دست آوردن قدرت بيشتر بدون اجازه شاه شد ،توسط
فرمانرواي مطلق ايران ،به ظاهر بازنشسته و در واقع عزل شد .عزل بختيار در
سال  1340هنگامي انجام گرفت كه ديگر مهره مطلوب امريكاييها ،اميني،
در پست نخست وزيري اجراي وظيفه ميكرد .تيمسار بركنار شده ،صالح در
اين ديد كه با استفاده از تحريكات و ايجاد شورشهايي در ميان دانشجويان به
نوعي خود را به شاه بقبوالند .سه اشتباه فاحش كه بختيار در مورد اميني كرده
بود منجر به تبعيد او از ايران به اروپا در سال  1340شمسي شد .بختيار مدتي
بعد ،از اروپا به عراق مراجعت كرد و اين كشور را پايگاهي براي براندازي نظام
شاهنشاهي قرار داد .ورود بختيار به عراق « »1348مصادف با اوج جنگ سرد
«عراق انقالبي» و «ايران شاهنشاهي» قلمداد ميشد .درباره قتل او با توجه به
اسناد به دست آمده نميتوان شك كرد كه توسط خود ساواك صورت گرفته
اما روايت هاي اين ترور متفاوت است .اولين روايتي كه بعد از قتل بختيار مطرح
گرديد اين بود درست هنگامي كه وي آماده شورش عليه شاه ميشد ساواك
سه مامور خود را به عنوان دانشجو كه هواپيمايي را ربوده و به بغداد بردند وارد

شبكه بختيار كرد و اينان هنگامي كه بههمراه بختيار به شكارگاه [دياله] رفته
بودند توانس��تند در يك فرصت مناسب او را ترور كنند .روايت ديگر اين ترور
از حسين فردوست دوست نزديك محمدرضا شاه است كه به نقل از يك مدير
ارشد س��اواك تاييد ميكند كه كار ترور بختيار توسط عوامل نفوذي ساواك
صورت گرفته اما مدعي است كه بوسيله كسي ترور گرديده كه از افسران فراري
حزب ت��وده و از افراد مورد عالقه بختيار بوده كه با وعده پول هنگفت و اقامت
در امريكاي جنوبي ،توانست سپهبد بختيار را هنگام شكار ترور نموده و خود
به ايران فرار نمايد و سپس با پول وعده داده شده راهي امريكاي جنوبي شد.

