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رييس جمهوري در جلسه هيات دولت با بيان اينكه 
در جريان روند كاهش تعهدات، مذاك��رات را ادامه 
مي دهيم، گفت: اگر در پاي��ان ۶۰ روز دوم به نتيجه 
نرس��يديم، حتمًا مرحله س��وم را آغاز خواهيم كرد 
و بعد از آن باز هم ۶۰ روز فرص��ت خواهيم داد تا به 
راه حل منطقي، درست و متوازن برسيم. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني 
روز چهارشنبه در جلس��ه هيات دولت با بيان اينكه 
تمام ش��عارهايي كه در خصوص ائت��الف جديد در 
منطقه خليج فارس و درياي عمان داده مي ش��ود، 
ظاهري و غيرعملي است، گفت: بي ترديد هر مقدار 
از اين ش��عارها هم عملي ش��ود، كمك��ي به امنيت 
منطقه نخواهد كرد. روحاني با تأكيد بر اينكه براي 
امنيت و ثب��ات در خليج فارس ني��ازي به نيروهاي 
خارجي وجود ندارد، اظهارداشت: كشورهاي منطقه 
با وحدت، انسجام و گفت وگو مي توانند امنيت خود 
را حفظ كنند و بدون ترديد ادعاها و اقدامات امريكا 
هيچ س��ودي براي آنها ندارد. كشورهاي منطقه در 
طول تاريخ همسايه و برادر بوده و خواهند بود و تفرقه 
و جدايي به نفع دش��منان اس��ت. رييس جمهوري 
با بيان اينكه گاهي با مذاكره و گاهي با ايستادگي و 
مقاومت بايد مسير و راه خود را تا پيروزي نهايي ادامه 
دهيم، به موضوع برجام و كاهش تعهدات كشورمان 
در اين زمينه اش��اره ك��رد و گف��ت: امريكايي ها در 
روزهاي اخير به عظمت بخش ديگري از برجام پي 
برده و ت��ازه فهميدند كه با ادامه برجام س��ال آينده 
همه تحريم هاي تسليحاتي برداشته مي شود و ظاهراً 
براساس زمان س��نجي كه در اتاق خود گذاشته اند، 
متوجه اين موضوع شده اند كه سه س��ال بعد از آن 
هم تمام تحريم ها لغو مي ش��ود. روحاني گفت: يك 
س��ال صبر راهبردي پيش گرفتيم و چون به نتيجه 
مطلوب نرسيديم، ايجاد توازن در تعهدات برجامي 
را در دس��تور كار قرار داديم. وي اظهار داشت: براي 
اينكه تعهدات متوازن باش��د، كاهش تعهدات خود 
را آغاز كرديم، ضمن اينكه در كن��ار آن، مذاكرات را 
هم ادامه مي دهيم. همواره معتقد بوده و هستيم كه 
هيچ وقت نبايد از تعامل و مذاكره فرار كنيم. البته بايد 
محيط آن مساعد باش��د و طرف مقابل به مذاكره و 
حل و فصل مسائل معتقد باش��د. در اين صورت اگر 
همه شرايط مناسب بود، هميشه دنبال تعامل با دنيا 
و مذاكره با طرف مقابل براي اهداف خود هس��تيم. 
روحاني هدف اصلي مذاكره، تعام��ل، تقابل و فراز و 
نشيب هايي كه در روند گفت وگو وجود دارد را حفظ 
و تقويت منافع ملي و مصالح كش��ور توصيف كرد و 
گفت: ايس��تادگي، مقاومت، مذاكره، اخم و لبخند 
همه ابزاري اس��ت براي اينكه ما را ب��ه هدف نهايي 
برس��اند. وي افزود: بنابراين از كاه��ش تحريم ها به 
دنبال هدف بزرگ تري هستيم كه البته برخي نسبت 
به اين موضوع برداش��ت اشتباهي داش��ته و تصور 

مي كنند از تعامل به نتيجه  نرس��يده و راه جديدي 
انتخاب كرده ايم در حالي كه هميشه به دنبال تعامل 
بوده و هس��تيم و به همين دليل اس��ت كه از برجام 
خارج نش��ده و كاهش تعهدات به صورت مرحله اي 
برنامه ريزي كرديم. رييس جمهور كاهش تعهدات 
به صورت مرحله اي را اقدامي بس��يار هوش��مندانه 
و عاقالنه دانست و گفت: همه سران كشورها بعد از 
تحريم اخير امريكا در ارديبهش��ت سال گذشته از 
اينكه ايران مس��ير عاقالنه و درستي را در مواجهه با 
آن انتخاب كرده است، از نظام و دولت ايران تجليل 
كردند. روحاني با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي 
ايران در عرصه سياس��ت خارجي فعال است، گفت: 
با كشورهاي همسايه و ساير كش��ورهاي جهان در 
راستاي تقويت بيش از پيش روابط در حال گفت وگو 
و مذاكره هس��تيم و در جريان روند كاهش تعهدات 
نيز مذاكرات را ادامه مي دهي��م ولي اگر در پايان ۶۰ 
روز دوم به نتيجه نرس��يديم، حتمًا مرحله س��وم را 
آغاز خواهيم كرد و بعد از آن ب��از هم ۶۰ روز فرصت 
خواهيم داد تا به راه حل منطقي، درس��ت و متوازن 
برس��يم و به تعهد در برابر تعهد پايبند هستيم. وي 
در ادامه با بيان اينكه مس��ير اقتصادي طي ماه هاي 
اخير روند مثبت و باثباتي يافته اس��ت، گفت: البته 
مشكالت بطور كامل برطرف نش��ده و زندگي مردم 
توأم با سختي است، اما در عين حال اقدامات دولت 
براي غلبه بر مش��كالت كاماًل حساب ش��ده است و 
گواهي مي دهم كه همه مس��ووالن كش��ور در حال 
تالش و كوشش هستند و اگر به نتيجه صد در صدي 
نرس��يديم دليل بر اين نيس��ت كه تالش مسووالن 
كامل نبوده، بلكه ش��رايط موجود مناس��ب نيست. 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: اگر در س��ال هاي 
گذشته براي انجام امور و زمان اتمام پروژه ها، وعده اي 
داده ايم و امروز به تأخير افتاده است، بايد توجه داشت 
كه در زمان��ي كه اين وعده داده ش��ده، در ش��رايط 
تعامل با دنيا قرار داش��تيم و همه تجار و كارآفرينان 
اروپايي و آسيايي براي امضاء توافقنامه هاي مختلف 
با كشورمان، صف بسته بودند. روحاني اضافه كرد: در 
پاسخ به اينكه مي گويند چرا اين پروژه هايي كه تجار 
خارجي منعقد كردند، اجرا نشده است، بايد گفت كه 
روند امضاء اس��ناد و عملياتي شدن طرح هاي بزرگ 
در حوزه ه��اي مختلف از جمله نف��ت، گاز، نيروگاه، 
بسيار زمان بر و طوالني است و يك شبه نمي توان هم 
انتظار امضاء و هم اجرايي شدن پروژه ها را داشت. وي 
گفت: آنچه در ابتداي سال ۹۶ براي سال ۹۸ طراحي 
و تدوين كرده بوديم با ش��رايطي كه امروز در آن قرار 
داريم، كاماًل متفاوت اس��ت. ام��روز وارد يك جنگ 
تحميلي شديم و دش��من اين جنگ را به ما تحميل 
كرد و ما آغازگر آن نبوديم و از برجام خارج نش��ديم، 
ضمن اينك��ه همه مراقبت ه��ا را نيز انج��ام داديم و 

گزارش هاي آژانس بين المللي مويد آن است.

روحاني در جلسه هيات دولت اظهار كرد
آغاز كاهش تعهدات ايران در پايان ۶۰ روز دوم

ميثم رادپور|
كارشناس بازارهاي مالي|

ترامپ به تازگي تهدي��د به خروج امريكا از س��ازمان 
جهاني تجارت كرده اس��ت. در نگاه نخس��ت، خروج 
اياالت متحده از سازمان جهاني تجارت اقتصاد دنيا را 
به هم مي ريزد و در اين صورت اين امكان وجود دارد 
كش��ورهاي ديگر نيز از عضويت اين س��ازمان خارج 
شوند . بنابراين بدون شك كش��ورهاي توسعه يافته، 
در حال توس��عه و با اقتصاد نوظهور نيز از اين تصميم 
متاثر خواهند ش��د. اما اين س��وال كه تهديد ترامپ 
براي خروج از سازمان تجارت جهاني چه پيامدهايي 
مي تواند در تجارت جهاني داش��ته باشد را بهتر است 
اينگونه ج��واب داد ك��ه آن چيز كه عيان اس��ت اين 
اس��ت كه خروج اياالت متحده امري��كا از WTO به 
عنوان بزرگ ترين و اثرگذارترين عضو سازمان جهاني 
تجارت مي تواند باعث تضعيف ش��ديد اين س��ازمان 

شود.
به عبارت ديگر به لحاظ پايبندي اعضا به اين سازمان 
و حضور س��اير اعضا، خروج امريكا از اين سازمان اثر 
مهمي در آينده اين س��ازمان از خود به جا مي گذارد 
چراكه آنگاه بس��ياري از كش��ور هاي ديگر هم گمان 
مي كنند كه مي توانند از اين س��ازمان خروج كنند. 
واقعيت اين اس��ت كه آنه��ا با خروج اي��االت متحده 
امريكا حق دارند كه اين تصميم را بگيرند به هر حال 
ايالت متح��ده امريكا اگر اولين نباش��د قطعا دومين 
واردكننده بزرگ جهان اس��ت و خروج اين كشور از 
س��ازمان تجارت جهاني به اين معناس��ت كه يكي از 
بزرگ تري��ن واردكنن��دگان و صادركنندگان جهان 
قصد خروج از اين پيمان را دارد و در واقع اولين اثر اين 
خروج را مي توان در تسري اين تصميم به ساير اعضا 

جست وجو كرد. 
با توجه ب��ه اينكه بس��ياري از كش��ورهاي عضو اين 
س��ازمان با ايالت متحده امريكا روابط تجاري جدي 
دارند و خروج امريكا از WTO به صورت مس��تقيم 
بر روند واردات و صادرات اين كشورها تاثير مي گذارد 
بنابراين اگر امريكا نخواهد بر نرخ هاي تعرفه خود كه 
بر اساس پيمان هاي اين كشور در س��ازمان تجارت 
جهاني تنظيم ش��ده اس��ت پايبند بماند، مش��خصا 
پايبندي س��اير اعضا نيز متزلزل مي ش��ود. با خروج 
امريكا از اين س��ازمان اميدي به تداوم پايدار سازمان 

تجارت جهاني در سال هاي آينده نبايد داشت.

   پيامدهاي خروج براي كشورها
تاثيرپذي��ري هر كش��وري از اي��ن خروج، به س��ايز 
اقتصاد و سايز تجارت جهاني آن كشور بستگي دارد. 
كش��ورهايي كه ص��ادرات و واردات بيش��تري انجام 
مي دهند اثر پذيري بيشتري دارند بنابراين نمي توان 
به اين نتيجه رسيد كه لزوما براي كشورهاي توسعه 

يافته خوب يا بد اس��ت.  آدام اس��ميت زماني مزيت 
نس��بي و مزيت مطلق را تعريف ك��رد و گفت كه اگر 
جنسي را نمي توانيم توليد كنيم يا اگر مي توانيم توليد 
كنيم مزيت نسبي نس��بت به بقيه نداريم، مي توانيم 
مس��اله خود را از طريق واردات حل كنيم. س��ازمان 
تجارت جهاني نيز مسيري را از طريق پيمان ها فراهم 
كرده بود كه مزيت هاي نسبي و مطلقي كه در توليد 
كاال و خدمات در كش��ورها موجود اس��ت كش��ورها 
از طريق نرخ ه��اي تعرفه اي منصفانه تر و بر اس��اس 
رويكرد تجارت آزاد از اين مزيت ها بتوانند اس��تفاده 
كنند. قرار بر اين بوده اس��ت كه كشورهاي پذيرنده 
يا وارد كننده نرخ تعرفه منصفانه اي ببندد كه مزيت 
نسبي از بين نرود. حال اگر پايه هاي اين سازمان به هر 
ترتيبي سست شود و كشورهاي هاي عضو تك به تك 
بخواهند خارج شوند مي توان اينگونه تلقي كرد كه نه 
تنها كشورهاي در حال توسعه بلكه اقتصاد دنيا از اين 
محل آسيب مي بيند، بلكه به صورت كلي اگر كشورها 
از اين سازمان خارج شوند رويكرديكه اين سازمان در 
پيمان هايش منعكس كرده است و آن محقق كردن 
طيفي از تجارت آزاد مزيت نسبي كشورها براي توليد 
كاالها زير سوال رود، اقتصاد دنيا به هم مي ريزد. به هر 
حال كشورها اين امكان را دارند كه كااليي را با هزينه 
كمتر وارد كنند و به صادرات كااليي كه در آن مزيت 
دارند بپردازن��د ولي اگر تج��ارت آزاد جهاني موجود 
نباشد و پيمان ها به فراموش��ي سپرده شود وضعيت 
اقتصاد كش��ورها تحت تاثير آن ق��رار خواهد گرفت. 
همچنين به نظر مي رسد كه روند توسعه كشورهاي 
نوظهور به هم بريزد چرا كه اين كشورها در حال رشد 
هستند و نياز دارند كه براي توسعه خود انواع و اقسام 
كاالها را وارد كنند اگر به علت افزايش نرخ هاي تعرفه 
ناش��ي از خروج اعضاي س��ازمان تجارت جهاني اين 
هزينه ه��ا افزايش پيدا كند باعث كند ش��دن چرخه 

توسعه اين كشورها  مي شود.
البته بايد بگويم فعال اين مساله تهديدي بيش نيست 
و واقعي��ت پيدا نكرده اس��ت اما اگ��ر بخواهد چنين 
اتفاقي رخ دهد با خ��روج امريكا از س��ازمان تجارت 
جهاني قيمت خدمات و كاالهاي وارداتي در كشور و 
ديگر كشورها نيز به تبع آن افزايش پيدا خواهد كرد. 
البته كشور ما عضو فعال سازمان تجارت جهاني نبود 
 WTO ولي باز هم نمي توان گفت خ��روج امريكا از
بر اقتصاد كشور بي تاثير اس��ت چرا كه ما بسياري از 
كاالهاي خود را وارد مي كنيم و از طرفي هم نرخ هاي 
تعرفه ما به اندازه كافي باال بوده است ولي به هر ترتيب 
اگر به طور متوس��ط نرخ هاي تعرف��ه در دنيا باال برود 
كاالهاي وارداتي ما نيز از آن متاثر خواهند شد شايد 
در اين برهه الزم باشد نرخ هاي تعرفه خود را تعديل 
كنيم تا بتوانيم كاال ه��ارا با قيمت هاي منصفانه تري 

خريداري كنيم.

تاثير خروج امريكا از WTO بر اقتصاد ايران

وقت تعديل تعرفه ها

گزارشسخن نخست
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وقت تعديل تعرفه ها
ميثم رادپور|

ترامپ به تازگي تهديد به خروج امريكا از س��ازمان 
جهاني تجارت كرده است. در نگاه نخست، خروج 
اياالت متحده از سازمان جهاني تجارت اقتصاد دنيا 
را به هم مي ريزد و در اين صورت اين امكان وجود 
دارد كش��ورهاي ديگر نيز از عضويت اين سازمان 
خارج ش��وند . بنابراين بدون ش��ك كش��ورهاي 
توسعه يافته، در حال توسعه و با اقتصاد نوظهور نيز 
از اين تصميم متاثر خواهند شد. اما اين سوال كه 
تهديد ترامپ براي خروج از سازمان تجارت جهاني 
چه پيامدهايي مي تواند در تجارت جهاني داشته 
باشد را بهتر است اينگونه جواب داد كه آن چيز كه 
عيان است اين است كه خروج اياالت متحده امريكا 
از WTO به عنوان بزرگ ترين و اثرگذارترين عضو 
س��ازمان جهاني تجارت مي توان��د باعث تضعيف 
شديد اين سازمان ش��ود. به عبارت ديگر به لحاظ 
پايبندي اعضا به اين سازمان و حضور ساير اعضا، 
خروج امريكا از اين سازمان اثر مهمي در آينده اين 

سازمان از خود به جا مي گذارد...

 صفحه 5  

بازار سرمايه

چراغ سبز  قيمت هاي جهاني 
به تد پيكس

محمد امين خدابخش|
معامالت روز گذشته بازار سهام رنگ و بوي متفاوتي 
داش��ت . در اين روز پس از مدت ها شاهد آن بوديم 
كه نمادهاي سنگين تر بازار سهام پس از چند هفته 
مجددا به مسير رونق بازگشتند و ضمن فائق آمدن 
بر جريان عرضه شكل گرفته، توانستند با افزايش 
قيمت معامالت خود را به اتمام برسانند. به موجب 
همين رش��د روز گذشته ش��اخص بورس تهران 

جهشي۶7 ‚1 درصدي كرد و ...

خبر

فرمانده نيروي پدافند هواي��ي ارتش در جمع 
دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش با بيان 
اينكه »قدرت، آمادگي و توان دفاعي ايران قابل 
آزمودن نيست«، اظهار كرد: پدافند هوايي در 
تمامي مناطق حساس و مورد نياز اين مرز و بوم 
مستقر است و آسمان ايران اسالمي و آن سوي 
مرزها را رصد مي كند. به گزارش ايس��نا، امير 
س��رتيپ عليرضا صباحي فرد فرمانده پدافند 
هوايي ارتش در جمع دانش��جويان هفدهمين 
دوره رزم مقدماتي دانشگاه هاي افسري ارتش 
در مركز آموزش حضرت جواد االئمه )ع( نزاجا 
گفت: ما بايد قدردان نعمت هاي الهي باشيم و 
يكي از نعمت هاي بزرگ خداوند، برخورداري 
از نعم��ت واليت فقيه اس��ت ك��ه فرماندهي 
نيروهاي مس��لح را نيز عهده دار هس��تند. وي 
افزود: قبل از پيروزي انقالب اس��المي، ارتش 
توسط مستشاران خارجي اداره مي شد و تمام 
تجهيزات نظامي توسط آنها مورد بهره برداري 
قرار مي گرفت، در واقع اين اجازه را به كاركنان 
ارت��ش نمي دادند ت��ا از عل��وم و دانش نظامي 
مطلع شوند. به لطف پيروزي انقالب اسالمي، 
ارتش روي پاي خود ايس��تاد و پ��س از بيرون 
راندن مستشاران در تمامي حوزه هاي نظامي 
وارد شد و امروز نيز در باالترين سطح از دانش 
نظامي روز دني��ا ق��رار دارد. فرمان��ده نيروي 
پدافند هوايي ارتش تصريح كرد: برخالف ساير 
ارتش هاي استكباري، كه قدرت را براي ظلم، 
زور، استبداد، ستم و فساد مي خواهند، نيروهاي 
مسلح جمهوري اس��المي ايران، قدرت را براي 
دفاع از مظلوم، اس��تقرار عزت ملت هاي آزادي 
خواه و براي ايجاد صلح، صفا و امنيت در منطقه 
دنبال مي كنند. امير سرتيپ عليرضا صباحي 
فرد گفت: امروز ارتش قدرتمند ايران، با افزايش 
توان بازدارندگي، خود را به س��پر مستحكمي 
تبديل كرده اس��ت و آنچنان با اقتدار از كيان و 
مرزهاي جمهوري اسالمي ايران دفاع مي كند 
كه دش��منان هرگز به فكر تع��دي و تجاوز به 
مرزهاي اي��ران نيفتد. فرمان��ده نيروي پدافند 
هوايي ارتش خاطرنشان كرد: اگر امروز دشمن 
در 2۰۰ مايلي تنگه هرمز متوقف شده است و 
ناوهاي خود را از خليج فارس خارج مي كند، به 
خاطر قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلح است و 
دشمن مي داند كه قدرت آمادگي و توان دفاعي 
ايران قابل آزمودن نيست. امير سرتيپ صباحي 
فرد با اشاره به استقرار پدافند هوايي در سراسر 
كشور افزود: نيروي قدرتمند پدافند هوايي در 
تمامي مناطق اين مرز و بوم مس��تقر اس��ت و 
آسمان ايران اسالمي و آن سوي مرزها را رصد 

مي كند.

پدافند هوايي در سراسر 
كشور مستقر است

پاورقي اقتصادي

نوشته: جوزف استيگليتز|
ترجمه: منصور بيطرف|

درد جهاني سازي 
جهاني سازي هم بر اشتغال و هم بر دستمزدها 
اثر گذاشته است. ساده ترين راه براي ديدن اثر 
آن را مي توان بر كارگران كم مهارت ديد. زماني 
كه يك كشور پيش��رفته مانند اياالت متحده 
اقدام ب��ه واردات كاالهاي »كاربر« كه كارگران 
كم مهارت آن را مي سازند، مي كند، تقاضا براي 
نيروي كار كم مهارت در اياالت متحده كاهش 
مي يابد، خيلي اين امر ساده است چون ما از اين 
نوع كاالها خيلي كم در اينجا توليد مي كنيم. 
اگر در اينجا اش��تغال كامل باشد، دستمزدها 
براي كارگ��ران كم مهارت- ب��ا در نظر گرفتن 
تورم - مجبور به كاهش است و اگر دستمزدها 
به اندازه كافي كاهش نياب��د، بيكاري افزايش 
مي يابد. اين واقعا س��اده اس��ت .هر فردي كه 
به قانون عرضه و تقاضا اعتقاد داش��ته باش��د، 
باي��د بفهمد كه چ��را جهاني س��ازي )در نبود 
برنامه هاي دولت براي بهبود پي آمدهاي آن( به 

كارگران كم مهارت آسيب مي زند. 
همين راه براي نيروي كار در كل پيش مي رود: 
اياالت متحده كاالهاي »كاربر« وارد مي كند و 
بنابراين آزادسازي تجاري )باز كردن بازارهاي 
اياالت متحده روي كاالهاي خارجي با كاهش 
تعرفه ها يا ديگر موانع تج��اري( تقاضاي كلي 
براي ني��روي كار را كاهش مي دهد و در نتيجه 
تع��ادل دس��تمزدهاي )واقعي( ه��م كاهش 
مي يابد. و اگر دستمزدها كاهش نيابد، اشتغال 
كاهش خواهد يافت. طرف��داران تجاري بطور 
مشابه تاكيد مي كنند كه تجارت، توليد ناخالص 
داخلي كش��ور را افزايش مي دهد، به عبارتي از 
مزيت رقابتي اش بهره برداري مي ش��ود )حال 
مي خواه��د نتيجه تخصصي س��ازي باش��د يا 
موهبت مناب��ع( و به طريق��ي، زندگي هر فرد 
بهبود خواهد يافت – مثال ديگ��ري از اعتقاد 
به ريخت و پ��اش در اقتصاد. حت��ي اگر اوضاع 
كشور در كل بهتر باشد، اين بدان معني است 
كه اوضاع هر فرد مي تواند خوب باشد؛ برندگان 
مي توانند ماحصل خود را با بازندگان س��هيم 
كنند بنابراين همه سود خواهند برد؛ اما اين به 
آن معنا نيست كه آنها )برندگان( واقعا ماحصل 
خودشان را سهيم مي كنند - در سرمايه داري 
خودخواهانه سبك امريكايي، آنها چنين كاري 
نمي كنند.  عالوه بر اين، طرفداران جهاني سازي 
تاكيد مي كنن��د كه صادرات چگونه ش��غل ايجاد 
مي كند، اما آنها قادر نيستند كه تعداد شغل هايي كه 

با واردات از بين مي رود را بگويند . 
ادامه در صفحه 3

مردم، قدرت و منافع) 54(

انرژي

بازار ارز بنزين، يارانه ثروت 
به جاي درآمد

چالش افزايش افسارگس��يخته مص��رف بنزين 
در ايران در كنار مس��اله قاچ��اق آن زماني كه اين 
كشور با تحريم هاي دوباره نفتي مواجه شد، ابعاد 
امنيت ملي نيز به خود گرفت. زيرا با توجه به آنكه 
تا همين پارس��ال ايران واردكننده بنزين بود، اين 
حامل انرژي يكي از اقالم تحريمي تأثير گذار و اهرم 
فشاري عليه ايران در سال هاي 2۰11 الي 2۰13 
به حساب مي آمد و با خودكفا شدن در توليد آن در 
دي ماه سال گذشته، عمأل يكي از ابزارهاي تحريمي 
امريكا براي افزايش فشار بر مردم ايران بي اثر شد. اما 
مساله اينجاست كه رشد مصرف بنزين حال حاضر 
موجب نگراني مسووالن شده و بيم آن مي رود كه 
به ناچار ايران باز هم به واردات اين كاال روي بياورد. 
همچنين بنزين از معضل واقعي نبودن نرخ ها نيز 
رنج مي ب��رد. از طرف ديگر، طرح هدفمندس��ازي 
يارانه ها نيز ب��ه دليل توزي��ع »درآم��د« به جاي 

»ثروت« به دليل تورم باال در ايران...
7

صنعت،معدن و تجارت

اطالعيه سازمان حمايت در 
مورد پيش خريد خودروها

14

اخبار جديد  از برخورد با رييس سابق  سازمان خصوصي سازي   دونالد ترامپ  تهديد كرد

بركناري يا بازداشت!   امريكا سازمان 
  جهاني تجارت  را

 ترك  مي كند 
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سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

جوزف   استيگليتز|
جهاني س��ازي هم بر اش��تغال و هم بر دس��تمزدها 
اثر گذاشته است. س��اده ترين راه براي ديدن اثر آن 
را مي توان بر كارگ��ران كم مهارت دي��د. زماني كه 
يك كش��ور پيش��رفته مانند اياالت متحده اقدام به 
واردات كااله��اي »كاربر« كه كارگ��ران كم مهارت 
آن را مي س��ازند، مي كند، تقاضا براي نيروي كار كم 
مهارت در اياالت متحده كاهش مي يابد، خيلي اين 
امر ساده اس��ت چون ما از اين نوع كاالها خيلي كم 
در اينجا توليد مي كنيم. اگر در اينجا اشتغال كامل 
باش��د، دس��تمزدها براي كارگران كم مه��ارت– با 
در نظر گرفتن تورم – مجبور به كاهش اس��ت و اگر 
دس��تمزدها به اندازه كافي كاهش نياب��د، بيكاري 
افزايش مي يابد. اين واقعا س��اده است .هر فردي كه 
به قانون عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشد، بايد بفهمد 
كه چرا جهاني سازي )در نبود برنامه هاي دولت براي 
بهبود پي آمدهاي آن( به كارگران كم مهارت آسيب 

مي زند. 

گروه جهان| 
رييس جمه��وري اياالت متح��ده گفته اگر ش��رايط و 
رويكردها نسبت به كشورش در سازمان جهاني تجارت 
تغيير نكند، امريكا را از اين سازمان خارج مي كند. دونالد 
ترامپ در جمع ش��ماري از هواداران��ش در كارخانه اي 
در پنس��يلوانيا اعالم كرده كه اگر مجبور شود از سازمان 
تجارت جهاني خارج مي شود. كرملين نيز چهارشنبه در 
واكنش به تهديد ترامپ گفت��ه در صورت خروج امريكا، 

دليل وجودي اين سازمان زير سوال خواهد رفت. 
خبرگزاري فرانسه نوشته، اين البته نخستين بار نيست كه 
ترامپ هشدار مي دهد ممكن است واشنگتن را از اين نهاد 
بين المللي خارج كند. ترامپ تابستان سال گذشته نيز 
هشدار داده بود كه اگر سازمان جهاني تجارت عملكردش 
را بهبود نبخشد، از سازمان تجارت جهاني خارج خواهد 
ش��د. اين س��ازمان ماه گذشته در پي ش��كايت چين از 
تعرفه هاي امريكا، به پكن اجازه داد تا تعرفه هاي تجاري 
اياالت متح��ده را تالفي كند، اقدامي كه خش��م دولت 

امريكا را در پي داشت. 

وجودWTO زير سوال مي روددرد جهاني سازي 
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روي موج خبر

متجاوزانتجزيهيمنرادنبالميكنند-
ايسنا|

س��خنگوي وزارت خارجه ايران با اشاره به تحوالت 
اخير در جنوب يمن، گفت: ايران همواره از يمِن واحد 
حمايت كرده  و حفظ يكپارچگي آن را مس��ووليت 
مشترك همه مردم يمن مي داند. سيدعباس موسوي 
با اشاره به تحوالت اخير در جنوب يمن اظهار داشت: 
ائتالف متجاوزان س��عودي و امارات��ي با همراهي 
م��زدوران آنان كه طي پنج س��ال گذش��ته با انواع 
سالح هاي پيشرفته و انجام  كشتار و ويراني هاي فراوان 
نتوانستند اراده مردم را در هم بشكنند و خود را در 
برابر روحيه مجاهدت و ايستادگي مردم سراسر يمن 
شكست خورده مي بينند، اكنون در قالب توطئه اي 
مشكوك به  دنبال تجزيه يمن هستند. موسوي ابراز 
اميدواري كرد كه با توقف تجاوز ائتالف س��عودي- 
اماراتي به آن كش��ور، اح��زاب و گروه هاي مختلف 
يمني بتوانند با به سرانجام رساندن گفت وگوهاي 
يمني- يمني بر مش��كالت غلبه كرده و يك دولت 

فراگير در سراسر يمن تشكيل دهند.

توضیح�اتوزارتاطالعاتدرخصوص
حبسحسنعباسي-روابطعموميواجا|

مدي��رکل حقوق��ی وزارت اطالع��ات توضيحاتی 
درخصوص حبس حسن عباس��ی ارائه کرد. وزارت 
اطالعات در اطالعيه ای با توجه به طرح برخی شبهات 
منتشر شده در خصوص حبس آقای حسن عباسی، 
پس از پيگيری موضوع، مدي��ر کل حقوقی وزارت، 
اعالم کرد: متعاقب تعريضات و انتساب موارد خالف 
واقع متعدد و مکرر توس��ط آقای عباسی به وزارت 
اطالعات و سربازان گمنام امام زمان )عج( اين مرکز 
عظيم مبارزه و جهاد – علی رغم خويشتنداری اين 
وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسياری از موارد با 
ابتناء به حفظ مصالح امنيت ملی – وزارت اطالعات با 
استناد به يکی از تعريضات ايشان که وی در سخنرانی 
مدعی گرديده بود: نيت وزارت اطالعات ايجاد تغيير 
و تحول در نظام بوده و همچنين مدعی گرديده بود 
وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است و ...، 
اين وزارتخانه نسبت به طرح شکايت نزد مرجع قضايی 
اقدام و پس از طی تشريفات رسيدگی بر اساس موازين 
قانونی، نهايتاً رأی محکوميت نامبرده در مرحله بدوی 
رسيدگی توسط شعبه محترم رسيدگی کننده صادر 
و  رأی مزبور با توجه به تجديد نظر خواهی مشاراليه در 
مرحله تجديد نظر نيز مجدداً رسيدگی و محکوميت 
ايشان با حکم ش��عبه تجديد نظر رسيدگی کننده 
قطعی گرديده و قاعدتًا حبس ايش��ان در راس��تای 
شکايت وزارت اطالعات و اجرای حکم قطعی صادره 
از مقام محترم صالح قضايی، توسط مراجع ذی صالح 

صورت گرفته است.

مولفههايقدرترادراختیارداريم-مهر|
رييس س��ازمان بسيج مستضعفين گفت: تمامي 
مولفه هاي اساس��ي قدرت را دارا هس��تيم. سردار 
غالمرضا س��ليماني ديروز در مجمع عالي بسيج 
استان مازندران با بيان اينكه همه مولفه هاي اساسي 
قدرت در بعد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و دفاعي، 
علمي و فناوري را در اختيار داريم گفت: رشد علمي، 
قدرت ملت اي��ران را افزايش داده اس��ت و قدرت 
اقتصادي ملت ايران نيز بسيار منحصر بوده و از نظر 
ذخاير فسيلي رتبه اول و از نظر موقعيت جغرافيايي 
منحصر به فرد و شاهراه آسيا و اروپا هستيم و با 15 

تا 16 كشور مرز آبي و خشكي داريم.

لباسخدمتبرت�نكردهايمتامردمدر
امنیتوشاديباشند-سپاهنیوز|

فرمانده كل س��پاه گفت: ما لباس خدمت را بر تن 
كرده ايم تا ملت در امنيت و شادي بوده و آرزوهاي 
دشمنان را دفن  كنيم. س��ردار سرلشكر پاسدار 
حس��ين س��المي در آيين افتتاح 3200 پروژه 
عمران��ي و كلنگ زن��ي 1250 پ��روژه عمراني و 
محروميت زداي��ي اهدايي مقام معظم رهبري به 
مردم آذربايجان غربي با بيان اينكه هر تهديدي كه 
دشمن ساخته است يك فرصت براي ايران بوده تا 
خود را به قله هاي عزت و شكوه برساند، گفت: هر 
قدر دشمنان ما تصميم گرفته اند ملت ايران را تحت 
فشار قرار دهند مردم ايران از اين فشارها فرصتي 
براي قدرتمند شدن ساخته اند. وي افزود: دشمن 
ما را در تهاجم و فش��ار اقتصادي قرار داد و گمان 
مي كرد ايران تسليم جنگ اقتصادي مي شود، اما 
ايران و رهبر بزرگوارش از اين تهديد فرصتي براي 

رونق توليد و جدا شدن از اقتصاد نفتي ساختند.

دردفاعازآبهايس�رزمینيباكس�ي
شوخينداريم-تسنیم|

رييس سازمان پدافند غيرعامل گفت: ايران مقتدرانه از 
منافع ملي خود در آب هاي سرزميني و هرجا كه اقتضا 
كند، دفاع مي كند و در اين خصوص با كسي شوخي 
ندارد. سردار غالمرضا جاللي با تأكيد بر اينكه جريان 
مقاومت پيروز جنگ اراده هاست، گفت: دشمن تالش 
دارد تا عنصر مقاومت و ايستادگي ملت هاي منطقه را 
تضعيف كند و خود را دست برتر نشان دهد در حالي 
كه واقعيت چيز ديگري است. رييس سازمان پدافند 
غيرعامل كشور با اشاره به برخي زمزمه ها مبني بر 
حضور ناوهاي اسراييلي در خليج فارس تحت ائتالف 
امريكا، گفت: اي��ران مقتدرانه از منافع ملي خود در 
آب هاي سرزميني و هرجا كه منافع ملي اقتضا كند 
دفاع مي كند و در اين خصوص با كسي شوخي ندارد.

درخواس�تبرايپايانفشارهابهشیخ
زكزاكي-باشگاهخبرنگاران|

دبير ش��وراي نگهبان با اشاره به فشار هاي وارده 
به ش��يخ زكزاكي عالم نيجريه اي و خانواده اش 
خواستار مداواي كامل او شد. آيت اهلل احمد جنتي 
دبير شوراي نگهبان با قدرداني از رسانه ملي براي 
پوشش خوب مراس��م دعاي عرفه، از مسووالن 
اين رسانه خواس��ت با توجه به اهميت اين دعا و 
مضامين مهم آن، پيش از فرا رسيدن روز عرفه در 
تشريح و تببين معارف بلند اين دعا، كوشا باشند.

ايران2

پيام رهبر انقالب   به جوانان گروه هاي جهادي  رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هياتي از جنبش انصاراهلل يمن: 

 با قدرت در مقابل توطئه سعودي ها و اماراتي ها 
براي تجزيه يمن بايستيد

شعار »خدمت رساني براي تحقق 
عدالت و پيشرفت« را همگاني كنيد

در ديدار عصر روز سه شنبه هياتي از جنبش انصاراهلل يمن با 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي، نامه 
آقاي سيدعبدالملك بدرالدين رهبر جنبش انصاراهلل تقديم 
ايشان شد. رهبر انقالب اس��المي در اين ديدار با تمجيد 
از ايمان، ايستادگي، هوش��مندي و روحيه جهادي مردم 
يمن در برابر يك تجاوز وحشيانه و گسترده، تأكيد كردند: 
ه��ر ملت مومني كه به خداي متعال ايمان و به وعده الهي 
اعتقاد داشته باشد، قطعاً پيروز خواهد شد و بر همين اساس 
بدون شك پيروزي با ملت مظلوم و مجاهد يمن خواهد بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، شهادت ابراهيم بدرالدين برادر 
آقاي سيدعبدالملك بدرالدين را تبريك و تسليت گفتند و 
با تجليل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدين و گراميداشت 
شهيد حسين بدرالدين، افزودند: مردم يمن با تمدن عميق 
و تاريخي خود و با روحيه مجاهدت و ايستادگي كه در اين 
پنج س��ال از خود نش��ان داده اند، آينده خوبي را در پيش 
دارند و به لطف خداوند، دولتي قوي را تش��كيل خواهند 
داد و در چارچوب آن دولت، به پيش��رفت خواهند رسيد. 
ايشان با تأكيد بر اينكه سعودي ها و اماراتي ها و حاميان آنها 
كه مرتكب جنايات بزرگي در يمن شده اند، قطعاً به نتيجه 
نخواهند رسيد، خاطرنشان كردند: آنها به دنبال تجزيه يمن 
هستند كه بايد با قدرت در مقابل اين توطئه ايستاد و از يمِن 

يكپارچه، متحد و با تماميت ارضي حمايت كرد. رهبر انقالب 
اسالمي گفتند: حفظ يكپارچگي يمن باتوجه به عقايد ديني 
و قوميت هاي مختلف اين كش��ور نيازمند گفت وگوهاي 

يمني- يمني است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به جنايت هاي سعودي ها و 
همراهان آنها در يمن به ويژه در روز عيد قربان، افزودند: آنچه 
در يمن مي گذرد، واقعي��ت دنياي امروز و مدعيان حقوق 
بشر است. ايشان با اشاره به مواضع ضد امريكايي و ضدغربي 
نظام جمهوري اسالمي تأكيد كردند: اين مواضع براساس 
تعصب نيست بلكه براساس واقعيات و عملكرد دولتمردان 
امريكا و غرب است كه با ظاهري انساني و مدني و اخالقي، 
بدتري��ن جنايت ها را انجام مي دهند و بط��ور دايم نيز دم 
ازحقوق بشر مي زنند. رهبر انقالب اسالمي بي تفاوتي دنياي 
غرب را در قبال جناياتي كه در يمن و فلسطين رخ مي دهد، 
يك نمونه از واقعيات دنياي امروز برشمردند و افزودند: بايد 
با اين قدرت هاي جنايتكار، با قدرت ايمان و مقاومت و اتكاء 
به نصرت الهي، مواجه شد و تنها راه همين است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تحريم ها و فشارهاي گوناگون 
به جمهوري اسالمي ايران از ابتداي پيروزي انقالب تاكنون 
به خصوص دردوران هشت سال جنگ تحميلي و مشكالت 
تأمين نيازهاي اوليه دفاعي، خاطرنش��ان كردند: با وجود 

تحريم هاي چهل س��اله ملت ايران با ايستادگي و ايمان و 
جهاد اكنون به توانايي هاي مهمي در زمينه س��الح هاي 
دفاعي خود دست يافته است. ايشان در پايان ضمن اعالم 
حمايت از مجاهدت زنان و م��ردان مومن و مقاوم يمن، از 
هيات يمني خواستند، سالم ايشان را به برادر مجاهد و عزيز، 
سيدعبدالملك بدرالدين و همچنين ملت مومن و مقاوم 
يمن برساند. در ابتداي اين ديدار آقاي محمد عبدالسالم 
سخنگوي جنبش انصاراهلل يمن ضمن ابالغ سالم هاي گرم 
آقاي سيدعبدالملك بدرالدين رهبر جنبش انصاراهلل و همه 
مجاهدان و رزمندگان يمني خطاب به رهبر انقالب اسالمي 
گفت: ما واليت شما را امتداد خط پيامبر اسالم)ص( و واليت 
اميرالمومنين)ع( مي دانيم و مواضع حيدري و علوي شما در 
حمايت از مردم مظلوم يمن را ادامه خط امام خميني )ره( 
و مايه بركت و بسيار روحيه بخش مي دانيم. وي با تأكيد بر 
اينكه مواضع رهبر جمهوري اسالمي در حمايت از مظلومان 
جهان به ويژه مردم يمن، يك موضع ديني و اعتقادي است 
گفت: مردم يمن كه در شرايط بسيار سختي به سر مي برند 
با دست خالي اما با ايمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز هفده 
دولت ايس��تاده اند و به ش��ما قول مي دهيم كه ملت يمن 
منسجم و همچون يد واحد به استقامت و ايستادگي خود 

در مقابل تجاوز ظلم، تا پيروزي كامل ادامه خواهند داد.

پنجشنبه 10 مرداد ۹۸ جمعي از نمايندگان گروه هاي 
جهادي با رهبر معظم انقالب اس��المي ديدار كردند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار بر »پيش��رفت 
بدون حد در انديش��ه و كار جه��ادي«، »لزوم تبديل 
حركت هاي جهادي به گفتمان عمومي« و »لزوم ثبات 
قدم در صراط مس��تقيم« تأكيد كردند. رهبر انقالب 
اس��المي يك روز پس از اين ديدار صميمي نيز نكاتي 
را در قالب پيام به جوانان گروه هاي جهادي و بس��يج 
س��ازندگي مرقوم كردند كه اين پيام  روز چهارشنبه  
در مراس��مي با حضور 1500 تن از اعضاي گروه هاي 
جهادي در مصالي ح��رم مطهر حضرت عبدالعظيم 
حس��ني قرائت شد. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به 

اين شرح است: 
بسمه تعالي

جوانان عزيز گروه هاي جهادي و بسيج سازندگي
افزون بر چند كلمه  اي كه ديشب حضوراً گفته شد: 

- اوالً: كارتان با ارزش است. سپاس امثال من حق آن را 
ادا نمي كند؛ سپاس خدا نصيبتان باد، شكر اهلل مساعيكم.

- ثانياً: كار جهادي، به معني كار برخاسته از ايمان و به 
كار گيرنده هر چه بيشتر از ظرفيت وجودي انسان است، 
و اين دو هيچيك نقطه پايان ن��دارد. پس كار جهادي 
امروز ش��ما مي تواند ده ها و صدها برابر، كيفيت و ارتقاء 

و گسترش يابد.
- ثالثاً: ارتقاء فكري و عملي جهادگران )كه گزارش آن را 
داديد( آنها را از خدمت رسانيهاي ابتدايي و يدي غافل و 
دور نكند. تعمير ديوار و بام و خانه آن پيرزن روستايي، 

به شما و كارهاي بزرگتان بركت و نورانيت مي بخشد.
- رابعاً: ش��عار »خدمت رس��اني براي تحق��ق عدالت و 
پيشرفت« را همگاني كنيد. منظومه معرفتي اسالم در اين 

باره را كه مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون 
در بِّر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قيام به قسط 
 و امثال اينها است در برابر ميليون ها جوان كشور بگذاريد. 
- خامساً: جهاد خدمت رس��اني پيش از سود رساندن 
به گيرنده خدمت، به خود خدمت رسان سود مي رساند. 
دل كندن از بهره هاي ش��خصي براي بهره رس��اندن به 
ديگران، دل را روش��ني و ذهن و انديشه را ارتقاء و اراده 
را قّوت مي بخش��د و فراتر از همه، رضاي الهي را جلب 

مي كند.
اين را با قول و عمل خود به كساني كه هنوز قدم در وادي 

خدمت رساني نگذاشته اند، نشان دهيد.
- سادساً: در محيط خدمت رساني با اخالق نيكو و عمل 
مومنانه؛ اجتناب از محرمات، تقيد به مستحبات، فضاي 

پيرامون خود را آكنده از عطر ايمان و عمل صالح كنيد.
- سابعاً: حتمًا خوِد مردم منطقه خدمت رساني، به ويژه 
جوانان را در كار خدمت رس��اني شريك كنيد. اين نيز 

خدمتي بزرگ به آنها است.
- ثامناً: به ارتباط گروه هاي جهادي با يكديگر و ارتباط آنها 
با دستگاه هاي قادر بر پشتيباني، بپردازيد بي آنكه دچار 

ارتباطهاي اداري مرسوم و دست وپاگير شويد.
- تاسعاً: كارهاي خود، پيشرفت هاي خود، موقعيتهاي 
خود، تواناييهاي روزافزون خود را به شكل هنرمندانه به 
اطالع همگان برسانيد. نشان دهيد كه جهاد موفق شما 
كه فقط بر گوشه  اي از ظرفيت هاي انساني كشور متكي 

است، چقدر زيبا و شوق انگيز است.
صلوات و سالم خدا بر روح مطّهر حضرت امام ابي جعفر 

الجواد سالم اهلل عليه.
سيد علي خامنه اي

جمعه 30 ذي قعده، 11 مرداد 13۹۸

سخنگوي دولت در نشست با خبرنگاران مطرح كرد

بركناري رييس صندوق بازنشستگي با گزارش سازمان هاي نظارتي
در شرايطي كه طي روزهاي اخير برخي رسانه ها بركناري 
رييس صندوق بازنشستگي را به تصميم رييس جمهوري 
مرتبط دانسته اند، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره 
بركناري رييس صندوق بازنشستگي كشوري گفت: كمال 
بي انصافي است كه اين موضوع را به دستور رييس جمهوري 
منتسب كنيم. اين خوانش، خوانش غلطي است. از روزهاي 
اول سازمان هاي نظارتي اعالم كردند كه باتوجه به قانون 
ايشان حائز شرايط نيستند. ربيعي علت بركناري را مغايرت 
مدرك تحصيلي عنوان كرد و افزود: ديوان محاسبات به طور 
صريح موضوع را اعالم كرد. ربيعي ادامه داد: اين اتفاق در زمان 
مرتضوي نيز رخ داد. اين احتمال وجود دارد كه دستگاه هاي 
نظارتي اشكال بگيرند. ما نياز به محيط آرام براي كار داريم. 
اين بركناري نيز صرفا براساس عمل به قانون صورت گرفت 
و اميدواريم وزي��ر كار از ميعاد صالح��ي در جاي ديگري 
اس��تفاده كند. علي ربيعي در نشست خبري خود با اشاره 
به جلسه هيات دولت گفت: خوشبختانه شهرداري تهران 
گزارشي را از خطوط ۸ و ۹ و 10 داده اند كه گويا آغاز به كار 
شده و اقداماتش سامان داده است. وي ادامه داد: از مجموع 
۷0 واگن 2۸ واگن ترخيص و آماده شده است. به گزارش 
پاد، ربيعي ادامه داد: بنابراين گزارش ارايه شده ۴ رام قطار 
مترو شامل 2۷ واگن به شبكه ريلي در خطوط 6 و ۷ مترو 
اضافه شده است. وي افزود: گزارش ديگري از سوي آقاي 
همتي ارايه شد كه گزارش قابل توجهي بود. ايشان بازديدي 
از بندر امام خميني داشتند گزارشي در جلسه دولت در اين 
خصوص ارايه دادند. وي تاكيد كرد: خوشبختانه بر اساس 
اين گزارش تا تاريخ پانزده شهريور ۹۸، 6۹ درصد افزايش 
واردات نسبت به دوره قبل خودش داشتيم و بايد بگوييم 
هيچ نگراني براي ذخيره كاالي اساسي نداريم. ربيعي گفت: 
تخصيص ارز باعث اين س��رعت است. تامين ارز كاالهاي 
اساسي ابتداي سال صورت گرفته و به همه ايراني ها اعالم 

مي كنيم كه هيچ نگراني از وجود كاال براي يك سال در انبارها 
نخواهيم داشت. وي افزود: در اين گزارش آقاي همتي حجم 
نهاده هاي دامي و اساسي در بنادر را نسبت به سال گذشته 
۹0 درصد بيشتر اعالم كرد. در دولت تاكيد شد كه سريع تر 
اين كاالها به اقصي نقاط كشور منتقل شود. سخنگوي دولت 
گفت: كارها انجام شده است تا 1000 دستگاه كاميون از مرز 
ميلك بتواند حركت كند هم كاالهاي ما تخليه خواهد شد و 
هم براي مردم خوب سيستان و بلوچستان اشتغال مناسب 
ايجاد شود. ربيعي درباره مصوبات دولت اظهار كرد: در دولت 
بحث كشت هاي آلوده در جنوب تهران مطرح شد كه بخشي 
از صيفي جات تهران از اين آب تامين مي شود. كميته اي 
براي هدايت كشاورزان به آبياري با آب سالم تشكيل شد 
و همچنين با متخلفان نيز برخورد خواهد ش��د. مصوبات 
و بحث هاي الزم در اين زمينه صورت گرفت. س��خنگوي 
دولت در پاسخ به سوالي درباره نزديكي به مهرماه و وضعيت 
طرح رتبه بندي معلمان گفت: پرداخت پاداش فرهنگيان 
در دو مرحله قطعي است و طرح رتبه بندي معلمان هم با 2 
هزار ميليارد تومان اعتبار از مهرماه صورت خواهد گرفت. با 
توجه به نزديك شدن به موعد آغاز تحصيالت دانش آموزي 
وي درباره قيمت لوازم التحرير در آستانه مهرماه گفت: ارز 
۴200 توماني براي لوازم التحرير محفوظ بوده و قيمت دفاتر 
و لوازم التحرير از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان 

اعالم خواهد شد.

  قيمت مرغ به وضعيت متعادل باز مي گردد
ربيعي در پاسخ به س��والي درباره طرح تشكيل وزارتخانه 
ميراث فرهنگي گفت: دولت موافق تشكيل اين وزارتخانه 
نبود و نظرش را در مجلس اعالم كرد. قطعا اين موضوع بار 
مالي خواهد داشت و اميري موظف شد تا مكاتبات الزم براي 
جلوگيري از اين موضوع انجام دهد البته دولت قانون را اجرا 

خواهد كرد ولي بزرگ شدن دستگاه ها مساوي با بهبود كارها 
نيست. وي ادامه داد: دولت انگيزه اي براي تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگي نداشت ولي اينكه موضوع به شوراي عالي 
حل اختالف ارجاع شود يا خير را هنوز تصميم نگرفته ايم.  
س��خنگوي دولت گفت: در 2 ماه تابستان به دليل مرگ و 
مير، بيماري و وزن كشي مرغ ها مشكل به وجود مي آيد اما 
با پيگيري جهاد كشاورزي و قائم مقام وزارت صمت، قيمت 
مرغ به تعادل خود برگشت.  ربيعي ادامه داد: از نظر دولت 
قيمت م��رغ 12۹00 تومان بوده اس��ت و با افزايش تعداد 
جوجه ريزي ها و واردات تالش مي شود قميت ها به تعادل 
بازگردد. ديدگاه دولت بازگشت به همان قيمت ها است و 
تعزيرات هم اقدامات الزم را انج��ام خواهد داد.  وي گفت: 
در 2 ماهي كه به قيمت مرغ شوك وارد آمد، منطقي وجود 
داشت و هر سال در گرماي تابستان اين احتمال وجود دارد 
اما برنامه ما در دولت همان مصوب اعالم شده است كه آن را 

هم دنبال خواهيم كرد. 

  نظر دولت در مورد انتقال شركت بازرگاني 
دولتي  به وزارت صمت

ربيعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه  آيا دولت براي انتقال 
شركت بازرگاني دولتي به صمت، مجوز الزم را اخذ كرده 
است، گفت: اين بحث در جلس��ه سران قوا مطرح شد كه 
بخشي نياز به قانون داشت و بخشي را هم كه نياز مجوز از 
سران بود، گرفتيم.  وي با بيان اينكه نقل و انتقاالت نيازمند 
قانون نيس��ت، گفت: بنابراين در هيات وزيران مصوبه اي 
تصويب شد كه واحد بازرگاني به وزارت صمت انتقال پيدا 
خواهد كرد و اگر مجلس مغايرتي احساس كند حتما اعالم 
خواهد كرد.  سخنگوي دولت يادآور شد: انتقال اين واحد 
بازرگاني به صمت در حقيقت به ما كمك خواهد كرد بتوانيم 
براي واردات، ص��ادرات و توزيع در زمان الزم هماهنگي و 

پيوس��تگي را ايجاد كنيم.  سخنگوي دولت يادآورشد: در 
ش��وراي هماهنگي اقتصادي تمركز اختيارات و وظايف 
بازرگان��ي و تنظيم بازار در صمت مورد تاكيد قرار گرفت و 
همانجا هم قرار شد خود دولت مصوباتي كه در دولت در اين 
رابطه بوده است را اصالح كند. سخنگوي دولت در پاسخ به 
سوالي درباره كنوانسيون هسته اي و ايرادات برخي فقهاي 
شوراي نگهبان نيز گفت: دو ساعت پيش با آقايان ظريف و 
صالحي در اي��ن زمينه صحبت كرديم و به نظرم اظهارات 
براساس مطالعاتي بود كه خوب صورت نگرفته بود. ربيعي 
يادآور شد: مجلس ابهامات شوراي نگهبان را برطرف خواهد 
كرد ولي ايران هيچ الزامي براي دفن پسماندها در كشور خود 
ندارد ضمن اينكه در هيچ كجاي اين كنوانسيون خبري از 

اجبار ايران براي اين اقدام وجود ندارد. 

  آمادگ�ي مذاك�ره با تك تك كش�ورهاي 
منطقه را داريم

وي در خصوص سفر ظريف به قطر گفت: ما به همه كشورهاي 
منطقه در مالقات هايي كه صورت مي گيرد و در پيام هاي 
مختلف اعالم كرديم كه آمادگي مذاكره با تك تك كشورهاي 
منطقه براي امنيت خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان را 
داريم. سخنگوي دولت گفت: ايران بطور تاريخي خودش را 
مكلف و موظف به تامين امنيت بنگاه هاي اقتصادي و تجاري 
منطقه مي داند. پيام ما هم به همه كشورها اين است كه اعالم 
حضور رژيم اسراييل كه خودشان گفتند حضور ما اطالعاتي 
است و حضور فيزيكي نيست، فريب است. معموالً اسراييل با 
اطالعات فريب به سراغ كشورها مي رود و بخشي از اختالفات 
بين كشورها ناشي از همين اطالعا  هاي فريب است. رژيم 
اسراييل هميشه دشمن ايران بوده است. وي افزود: در همه 
اين سفرها بحث مهم دوجانبه اي وجود دارد كه بايد استمرار 
داشته باشد تا جايي كه من مطلع هستم مسائل منطقه مورد 

بحث و بررسي قرار گرفته است. بطور طبيعي تالش ما براي 
عدم حضور بيگانگان در خليج فارس از موضوعاتي است كه 
ما مطرح مي كنيم و به همه كشورها هم پيام دوجانبه اي براي 

حفظ امنيت مي دهيم.

  تالش مي كنيم كس�ري بودج�ه به زندگي 
روزمره مردم آسيبي وارد نكند

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري در مورد كسري 
بودجه دولت در سال جاري و شايعاتي مبني بر اينكه قرار 
است اين كسري از بخش عمراني تامين شود، اظهار داشت: 
همه مطلع هستيم كه وقتي فروش نفت با مشكل مواجه 
شده ما با كسري بودجه مواجه هستيم. منتها همه تالش ما 
بر اين استوار شده است كه كسري بودجه به زندگي روزمره 
مردم آس��يبي وارد نكند. وي گفت: به عنوان مثال بودجه 
وزارتخانه ها با درصدي تعديل شد ولي برنامه ريزي شده كه 
حقوق و مزايا و همينطور حقوق بازنشستگان بدون كم و 
كاست پرداخت شود. ربيعي افزود: ما براي كسري بودجه دو 
كار را دنبال كرده ايم؛ يكي كاهش هزينه ها كه به دستگاه ها 
ابالغ شده و دوم ايجاد درآمدهاي جديد است. براي اينكه 
اين كس��ري بودجه را جبران كنيم با توجه به كاهشي كه 
شرايط بودجه را همه مي دانيم برنامه ريزي كرده ايم. عالوه 
بر صرفه جويي كه بودجه آموزش و پرورش، بازنشستگان، 
بخش درمان و سالمت و نيروهاي مسلح حتمًا در شرايط 
كسري بطور كامل پرداخت خواهد شد. سخنگوي دولت 
اضافه كرد: ما 32 درصد در صندوق ذخيره ارزي داشتيم 
كه 12 درصد از آن برداش��تيم. در واقع ما پول جديدي بر 
نداشتيم همان 12 درصد را برداشتيم. وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اين شرايط در بودجه عمراني هم تاثير خواهد 
گذاشت، گفت: به هر حال كسري بودجه به انواع مختلف 

بودجه تسري پيدا خواهد كرد.
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چهره ها

طراحي مكانيسم ريال-روپيه براي كاالهاي غير تحريمي
گدام دارمندرا سفير هند در تهران اقتصاد 
ايران و هند را داراي پتانسيل خوب براي 
گس��ترش روابط مي داند و ابراز اميدواري 
مي كند ك��ه ميزان مب��ادالت تجاري دو 
كشور به 20 ميليارد دالر برسد. ديپلمات 
كار كشته هندي دولتش را اولين كشوري 
عن��وان مي كند كه اق��دام ب��ه راه اندازي 
مكانيسم مالي براي تبادل تجاري با ايران كرده است. او همچنين درباره 
تشكيل ائتالف هاي منطقه اي، تاكيد كرد كه هند عضو هيچ ائتالفي 
نيست و برايش صلح و ثبات در منطقه از اهميت زيادي برخوردار است. 

سفير هند خبر خوبي هم براي گردشگران ايراني دارد و آن اينكه صدور 
ويزا در بدو ورود در فرودگاه انجام مي شود و گردشگران مي توانند پس از 
تاييديه در خواست خود، در فرودگاه ويزاي خود را دريافت كنند. گدام 
دارمندرا سفير هند در تهران در گفت وگو با ايسنا، درباره سطح روابط 
اقتصادي دو كشور ايران و هند با توجه به همكاري هاي نزديكي كه در 
اين زمينه با يكديگر دارند، گفت: اقتصادهاي ايران و هند هر دو بزرگ 
هستند، دو كشور از جمعيت جواني برخوردار هستند، توليد ناخالص 
ملي ايران ح��دود ۴00 ميليارد دالر و هند هم حدود 3 تريليون دالر 
است، اين دو اقتصاد داراي پتانسيل خوبي براي گسترش روابط هستند 

و بنيان هاي اقتصادي محكمي دارند. 

رواديد اربعين را لغو خواهيم كرد
وزير كشور گفت: در ايام اربعين رواديد را لغو 
خواهيم كرد البته اين به معناي عدم نظارت و 
عدم سهميه بندي نيست و قطعا سقفي براي 
آن خواهيم داشت. به گزارش مهر، عبدالرضا 
رحماني فضلي در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در ايام اربعين رواديد را لغو خواهيم 
كرد البته اين به معناي عدم نظارت و عدم 
سهميه بندي نيست و قطعا سقفي براي آن خواهيم داشت. وي ادامه 
داد: روز يك شنبه وزير كشور عراق به ايران خواهد آمد و در جلسه اي 
مشترك در اين خصوص بيشتر صحبت مي كنيم. تالش خواهيم كرد 

مناطق جديدي را براي عبور زائرين در اربعين و اگر شرايط خاصي پيش 
آمد براي تاسوعا و عاشورا در نظر بگيريم. رحماني فضلي در خصوص روند 
كار در مناطق سيل زده نيز گفت: در مناطق سيل زده بر اساس قولي كه 
داده بوديم مسكن، پرداخت خسارات بخش كشاورزي و تامين وسايل 
زندگي اولويت دولت بود، اولويت بعدي ما بحث زيرساخت ها بود كه 
تخريب شده است كه هر وزارتخانه مسوول بازسازي زيرساخت هاي 
تخريب شده بخش خود شد. وزير كشور گفت: روز سه شنبه نيز معاون 
اول رييس جمهور جلسه داشتند كه در آن جلسه گزارش ها گرفته شد 
و اين گزارش ها رضايت بخش بود.  در حوزه تعميرات در حال رسيدن به 

مراحل نهايي هستيم و حدود 110 هزار واحد تعمير شده اند. 
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آيسان تنها|
 عبداهلل پوري حس�يني روز گذش�ته از رياس�ت 
سازمان خصوصي سازي كنار گذاشته شد. مدتي 
بعد البته خبر رس�يد كه وي به س�ازمان بازرسي 
احضار ش�ده و روز با خبر بازداش�ت وي به خاتمه 
رس�يد. به اين ترتيب 6 س�ال رياس�ت پرحرف و 
حاشيه پوري حسيني بر سازمان خصوصي سازي 
خاتمه يافت. به گزارش »تعادل«، ميرعلي اشرف 
عبداهلل  پوري حس�يني 58 س�اله كار خ�ود را با 
دولت حس�ن روحاني، كمي پيش ت�ر از انتخابات 
رياس�ت جمهوري س�ال 1392 آغ�از ك�رده بود. 
زماني كه مسووليت ستاد انتخاباتي وي در استان 
آذربايجان شرقي بود. بعد از پيروزي رييس جمهور 
مورد حماي�ت وي در انتخابات ني�ز گرچه برخي 
گمانه زني ها مبني بر حضور وي در رده  نخست دولت 
وجود داش�ت ولي در نهايت او توس�ط وزير وقت 
اقتصاد به س�مت رييس سازمان خصوصي سازي 
منصوب ش�د. بعدها زماني كه حمالت بس�ياري 
نسبت به عملكرد پوري حسيني به ويژه از سمت 
مجلس�يان روا داشته ش�د و وزراي اقتصاد دولت 
روحاني يعني طيب نيا، كرباس�يان و دژپس�ند از 
بركنار كردن وي امتناع كردند بسياري اين امتناع 
را به دستور مقامات باالي دولت ارزيابي مي كردند. 

موضوعي كه البته هر سه وزير تكذيب كردند.

   كارنامه پوري حسيني در سازمان
خصوصي سازي

درب��اره كارنامه پوري حس��يني،  مطالب بس��ياري 
گفته اند. تاكنون به دستگاه متبوع وي اتهاماتي از قبيل 
برگزاري مراس��م واگذاري به صورت صوري، بررسي 
نكردن اهليت خريدار، پايين تعيين كردن قيمت پايه 
و در نهايت به قيم��ت نازل واگذار كردن اموال دولت 
وارد شده. اتهامي كه س��ازمان هيچ يك را نپذيرفته 
و بس��ياري از آنچه درباره قانون شكني هاي دستگاه 
متبوع پوري حسيني مطرح مي شود قويا از جنب وي 
و مسووالنش تكذيب شده و همواره تاكيد آنها بر اين 
بود كه همه آنچه سازمان واگذار كرده منطبق با قانون 
بوده است. البته وي درباره بررسي اهليت خريداران 
نيز بارها توضيح داده كه بررسي اهليت خريداران به 
مرجعي خارج از سازمان خصوصي برمي گردد. با اين 

حال اين توضيحات چندان به ياري پوري حس��يني 
نيامد و حواشي فراواني پيرامون برخي واگذاري هايي 
كه در دوره وي انجام شده وجود داشته و تاكنون نيز 
ادامه يافته است. حواشي پيرامون واگذاري آلومينيوم 
المهدي هرمزگان، پااليشگاه كرمانشاه، شركت كشت 
و صنعت كارون خوزس��تان، شركت كشت و صنعت 
مغان، نيشكر هفت تپه شوش و برخي موارد ديگر كه تا 
همين حاال ماجراهاي مربوط به آنها به نتيجه نرسيده 
و اخيرا نيز ايران اير تور اضافه شده است. همان شركت 
هواپيمايي كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس فقط 
برند آن 500 ميليارد تومان م��ي ارزد ولي به قيمت 

كمتر از 40 ميليارد تومان واگذار شده است.
اما شايد حاشيه س��ازترين اين واگذاري ها، واگذاري 
آلوميني��وم المهدي بود ك��ه مدتي بع��د از واگذاري 
مشخص ش��د ۳5 هزار تن شمش آلومينيومي و هزار 
تن اند در كارخانه وجود داشته كه در زمان واگذاري جزو 
سرمايه هاي اين شركت نيامده بود. البته اين واگذاري 
فسخ شد ولي فسخ همين قرار داد هم حاشيه ساز بود.

البته درب��اره صحت و س��قم موضوعاتي ك��ه درباره 
تخلفات سازمان خصوصي س��ازي در زمان مديريت 
پوري حسيني مطرح مي شود، بايد مراجع ذي صالح 
يا همان دستگاه هاي ناظر اظهارنظر كنند. شايد اولين 
سخني كه از سوي ناظرين درباره احراز برخي تخلفات 
مطرح شده، عبارتي باشد كه عادل آذر، رييس ديوان 
محاسبات چندي پيش اعالم كرد. او صراحتا اظهار كرد: 
»تخلفات خصوصي سازي ها از نظر ديوان احراز شده و 
قطعي است.« با اين حساب بايد منتظر ماند و ديد بعد 
از بركناري پوري حسيني، حواشي سال هاي رياست 

دامن وي را خواهد گرفت يا خير؟

   گوشت اردبيل و رييسي كه خريدار شد!
وي پيش از دولت روحاني نيز رياس��ت اين س��ازمان 
را بر عه��ده داش��ته اس��ت و اولين رييس س��ازمان 
خصوصي سازي از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸4 بود. سال هاي 
بع��د از اين ولي خ��ود در قام��ت يكي از مش��تريان 
واگذاري هاي س��ازمان خصوصي س��ازي ظاهر شده 
و مجتمع گوش��ت اردبيل را خريداري كرده بود. اين 
موضوع نيز براي پوري حس��يني حاشيه هاي فراواني 
ايجاد كرد. وي در مسند كار بود كه دادستان عمومي 
و انقالب اس��تان اردبيل اعالم كرد كه مشخص شده 

بيش از ١4 ميليارد توم��ان بدهي در رابطه با مجتمع 
گوشت اردبيل وجود دارد. البته بدهي ها مواردي بود 
كه پوري حس��يني آن را تكذيب ك��رد ولي تا مدت ها 
كشمكش ميان سازمان و دادستاني ادامه داشته است.

پوري حسيني در شش سالي كه در دولت حسن روحاني 
رييس سازمان خصوصي سازي بود، از ميان مجلسيان 
دشمنان فراواني داشت. در موردي 55 نماينده مجلس 
شوراي اسالمي در نامه اي به رييس قوه قضاييه خواستار 
تشكيل پرونده قضايي براي پوري حسيني شدند و 50 
نماينده مجلس نيز در نامه اي ديگر به رييس قوه قضاييه 
خواستار ممنوع الخروجي پوري حسيني شدند. اقداماتي 
كه نهايتا جواب داد. آن گونه كه پيش تر اعالم شده بود 
پوري حسيني واقعا از كشور ممنوع الخروج شده بود، در 
حالي كه حضور وي در راس هرم سازمان خصوصي سازي 

نيز ادامه داشت.

   از خصوصي  سازي تا بازداشتگاه
روز گذشته خبر آمد، فرهاد دژ پسند وزير امور اقتصادي 
و دارايي طي حكمي، داوود خاني را به عنوان سرپرست 
سازمان خصوصي س��ازي منصوب كرد و به اين ترتيب 
پوري حسيني از رياست سازمان خصوصي سازي كنار 
گذاشته شد. مدتي بعد هم خبر رسيد كه پوري حسيني 
صبح روز چهارشنبه 2۳ مرداد به سازمان بازرسي كل 
كش��ور احضار ش��ده و متعاقب آن خود از سمت خود 
اس��تعفا كرده اس��ت و البته روز با خبر بازداشت وي به 

خاتمه رسيد.
۱۱ دي م��اه س��ال گذش��ته ب��ود ك��ه عب��اس 
جعفري دولت آبادي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
اين سوال كه برخي مواردي كه درباره تخلفات در حوزه 
خصوصي سازي مطرح شده است گفته بود: من در مورد 
سازمان خصوصي س��ازي اين را بگويم كه به زودي به 

اين حوزه ورود مي كنيم و بررسي هاي خودمان را آغاز 
مي كنيم. بسياري همين گفته از دادستان سابق تهران 
را بر آن گذاش��تند كه برخي تخلفات و فس��اد در دوره 
مديريت پوري حسيني در س��ازمان خصوصي سازي 
محرز شده اس��ت. پس از دادستان سابق تهران قاضي 
سراج دومين نفر از دستگاه هاي ناظر بود كه درخصوص 
سازمان خصوصي سازي و برخي واگذاري ها اظهارنظر 
كرد. س��راج در تاريخ 25 بهمن سال گذشته در اراك با 
اشاره به تخلفات انجام شده در واگذاري  هاي انجام شده 
به بخش خصوصي اظهار كرد: اداره كل ويژه س��ازمان 
بازرس��ي در زمينه خصوصي س��ازي ورود پيدا كرده و 
پرونده هاي سنگيني هم تشكيل داده ايم. آن گونه كه 
اكنون و با بازداش��ت پوري حسيني پيداست، دستگاه 
ناظر با بررس��ي تخلفات احتمالي، برخورد با متخلفان 

را كليد زده است.

طبق گزارش مركز آمار اي��ران، در بهارتورم نقطه اي 
محصوالت س��بزيجات 52۸ درصد رشد كرده است. 
همچنين بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و 
بره پرواري زنده در كل كشور هم نشان مي دهد كه تورم 
اين گروه نسبت به سال گذشته ۱۱2 درصد بوده است.

به گزارش »تعادل« مطابق با آمارهاي منتشر شده در 
فصل بهار از بين محصوالت كشاورزي كه شامل غالت، 
حبوبات، محصوالت جاليزي، سبزيجات، محصوالت 
علوف��ه اي و ميوه ها، همچنين محص��والت دامي كه 
شامل دام و فرآورده هاي دامي مي شود، سبزيجات در 
محصوالت كشاورزي نسبت به بهار سال 97 باالترين 
تورم را داشته اند كه از بين سبزيجات سيب زميني با 
متوس��ط قيمت ۳6 هزار و ۱2۳ريال و 527.5 درصد 
تورم، پياز با ۳7 هزار و ۱2۳ ريال و 5۳9.2 درصد تورم 
و گوجه فرنگي با متوسط قيمت 22 هزار و 245ريال 
و 22۱.6 درصد تورم كه جزو اقالم پر مصرف ايرانيان 
است، بيش��ترين درصد تغييرات را به خود اختصاص 
داده كه جزييات بيشتر آمار اقالم مصرفي به شرح زير 
اس��ت:  از ميان محصوالت كش��اورزي، در فصل بهار 
۱۳9۸ قيمت ف��روش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل 
كشور ۱6 هزار و ۸40 ريال بوده است. استان يزد با 20 
هزار و ۸۸7 ريال بيشترين و استان آذربايجان شرقي 
با ۱2هزار و 592 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در 
كل كشور داشته اند. قيمت فروش به دولت اين محصول 
در كل كش��ور ۱7هزار و 295 ريال بوده اس��ت كه در 
نتيجه متوسط قيمت هاي فروش به دولت و آزاد آن به 
رقم ۱7 هزار و 2۱0 ريال رس��يده است. قيمت فروش 
اين محصول نسبت به بهار 97 افزايشي معادل ۳۱/۱ 

درصد داشته است.
در فصل به��ار ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلو گرم جو 
در كل كش��ور معادل ۱7 هزار و ۸5۱ ريال بوده است. 
استان لرستان با 20 هزار و 99۳ ريال بيشترين قيمت 
و استان سيستان و بلوچستان با ۱4 هزار و ۸59 ريال 
كمترين قيمت فروش را داشته اند. قيمت فروش اين 
محصول معادل 57.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال 

قبل افزايش داشته است.  قيمت فروش يك كيلوگرم 
نخود در فصل بهار ۱۳9۸ در كل كشور 60 هزار ريال 
بوده است. استان لرستان با 7۸ هزار و 52 ريال بيشترين 
و اس��تان البرز با 42 هزار و 727 ريال كمترين قيمت 
فروش را در كل كش��ور داش��ته اند. قيمت فروش اين 
محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 4۳.۸ 

درصد كاهش داشته است.
همچنين در سه ماهه اول سال ۱۳9۸ قيمت فروش يك 
كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم 55 هزار و 54۳ ريال 
رسيد كه كرمانشاه با 7۱ هزار و 47۳ ريال بيشترين و 
اس��تان چهارمحال و بختياري با 45 هزار و ۳77 ريال 
كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت 
فروش اين محصول نسبت به بهار 97 افزايشي معادل 

259 درصد داشته است.
در مي��ان محصوالت جاليزي هم در فصل بهار ۱۳9۸ 
قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور ۸472 
ريال بوده است. استان هرمزگان با ۱7 هزار و 665 ريال 
باالترين و استان فارس با 6۳40 ريال كمترين قيمت 
فروش را در كل كش��ور داش��ته اند. قيمت فروش اين 
محصول نس��بت به فصل مشابه سال قبل 5.6 درصد 

كاهش نشان مي دهد.
همچني��ن در بهار س��ال ۱۳9۸ قيم��ت فروش يك 
كيلوگرم خربزه در كل كشور 25 هزار و 6۸4 ريال بوده 
است. اس��تان بوشهر با ۳0 هزار و 294 ريال بيشترين 
و استان سيستان و بلوچستان با ۱2 هزار و 9۳2 ريال 
كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت 
فروش اين محصول نس��بت به بهار 97 معادل 57.9 

درصد افزايش داشته است.
در بهار سال ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم خيار 
در كل كش��ور به رقم 2۱ هزار و 250 ريال رس��يد كه 
استان سمنان با 42 هزار و ۳۸۳ ريال بيشترين و استان 
خوزستان با ۱۳ هزار و 64 ريال كمترين قيمت فروش را 
در كل كشور داشته اند. قيمت فروش خيار نسبت به بهار 

97 معادل 79.5 درصد افزايش داشته است.
همچنين در ميان سبزيجات نيز در بهار ۱۳9۸ قيمت 

فروش يك كيلوگرم سيب زميني در كل كشور ۳6 هزار 
و ۱2۳ ريال بوده است. استان زنجان با 54 هزار و 602 
ريال بيشترين و استان خوزستان با ۱۸ هزار و 94 ريال 
كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت 
فروش اين محصول در بهار 9۸ نسبت به بهار 97 معادل 

52۸ درصد افزايش يافته است.
همچنين در بهار ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم 
گوجه فرنگي در كل كش��ور 22 هزار و 245ريال بوده 
اس��ت. باالترين قيمت فروش را استان اصفهان با ۳5 
هزار و ۳95 ريال و پايين ترين قيمت فروش را استان 
كهگيلويه و بويراحمد با ۱6 هزار و ۳7۸ ريال داشته اند. 
قيمت فروش اين محصول نس��بت به بهار 97 معادل 

22۱.6 درصد افزايش داشته است.
در فص��ل به��ار ۱۳9۸ قيمت فروش ي��ك كيلوگرم 
بادمجان در كل كشور ۱9 هزار و 7۸2 ريال بوده است. 
استان مازندران با ۳5 هزار و 7۸ ريال باالترين و استان 
خوزس��تان با ۱0 هزار و 5۱۱ ريال پايين ترين قيمت 
فروش را در كل كش��ور داش��ته اند. قيمت فروش اين 
محصول نسبت به بهار 97 معادل 2۱۳ درصد افزايش 

نشان مي دهد.
در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز 
در كل كش��ور ۳7 هزار و ۱۳4 ريال بوده است، استان 
هرمزگان با 6۱ هزار و ۱2 ريال باالترين قيمت فروش 
و اس��تان قم با ۱۱ هزار و 750 ريال پايين ترين قيمت 
فروش را در كل كش��ور داش��ته اند. قيمت فروش اين 
محصول در فصل بهار 9۸ نسبت به بهار 97 معادل5۳9 

درصد افزايش داشته است.
همچنين در ميان محصوالت علوفه اي، در فصل بهار 
۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور 
۱6 هزار و 92۸ ريال بوده است. استان كرمانشاه با 20 
هزار و ۸۸ ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان 
ب��ا ۱۱ هزار و ۸50 ريال كمترين قيمت فروش در كل 
كشور را داشته اند. قيمت فروش اين محصول نسبت 

به بهار 97 معادل 69.5 درصد افزايش داشته است.
در فصل بهار ۱۳9۸ قيم��ت فروش يك كيلوگرم كاه 

در كل كش��ور برابر ۳050 ريال بوده است كه استان 
خراس��ان رضوي با 79۳4 ريال بيش��ترين و اس��تان 
مازندران با ۱۳0۱ ريال كمترين قيمت فروش در كل 
كشور را داشته اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به 

بهار 97 افزايشي معادل 9۳ درصد داشته است.

    افزايش قيمت ميوه ها
در فصل بهار ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو 
در كل كش��ور 7۸ هزار و ۱2۸ ريال بوده است. استان 
تهران با ۱0 هزار و ۱5۸ ريال بيشترين و استان كرمان 
با 49 هزار و 269 ريال كمترين قيمت فروش را در كل 
كشور داشته اند. قيمت فروش زردآلو نسبت به بهار 97 

معادل 54.6 درصد افزايش داشته است.
در فصل بهار ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم هلو در 
كل كشور 47 هزار و ۳70 ريال بوده است. استان تهران 
با 7۸ هزار و 54۱ ريال بيشترين و استان فارس با ۳۸ 
هزار و 220 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور 
داشته اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 97 

معادل64.4 درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين قيمت فروش يك كيلوگرم سيب درختي در 
فصل بهار ۱۳9۸ در كل كشور 60 هزار و 425 ريال بوده 
است. استان سمنان با 90 هزار ريال و استان كرمانشاه 
با 40 هزار ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين ترين 
قيمت فروش در كل كشور بوده اند. قيمت فروش اين 
محصول نسبت به بهار 97 معادل ۳۳.9 درصد افزايش 

داشته است.
در بهار ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم گيالس در 
كل كش��ور ۱04 هزار و ۱۱6 ريال بوده اس��ت. استان 
كهگيلويه و بويراحمد با ۱50 هزار ريال بيش��ترين و 
استان اردبيل با 59 هزار و 704 ريال كمترين قيمت 
فروش را در كل كش��ور داش��ته اند. قيمت فروش اين 
محصول نسبت به بهار 97 معادل 22.4 درصد افزايش 

يافته است. 
همچنين در ميان محصوالت دام��ي، در فصل مورد 
بررس��ي قيمت فروش يك كيلوگرم گوس��فند و بره 

پرواري زنده در كل كشور 4۳0 هزار و 6۳0 ريال بوده 
است. استان كرمان با 54۱ هزار و 209 ريال باالترين 
و اس��تان هرمزگان با ۳59 هزار و 95 ريال پايين ترين 
قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت فروش 
اين محصول نسبت به بهار 97 معادل ۱۱2.7 درصد 

افزايش داشته است.
همچنين در ميان فرآورده هاي دامي، در بهار ۱۳9۸ 
قيمت فروش يك كيلوگرم پش��م گوس��فند )شسته 
نشده( در كل كش��ور ۳4 هزار و ۳5۸ ريال بوده است. 
استان خراسان جنوبي با 65 هزار و 76۸ ريال و استان 
كردستان با ۸707 ريال به ترتيب باالترين و پايين ترين 
قيمت فروش را در كل كشور داشته اند. قيمت فروش 
اين محصول نسبت به بهار 97 معادل 79 درصد افزايش 

يافته است.
همچنين در بهار ۱۳9۸ قيمت فروش يك كيلوگرم 
شير گوسفند چرخ نشده در كل كشور 5۳ هزار و ۸59 
ريال بوده كه نس��بت به بهار 97 معادل ۳.۳۳ درصد 
افزايش يافته است. استان خراسان رضوي با ۸6 هزار 
و 5۳0 ريال باالترين و استان فارس با 29 هزار و 706 
ريال پايين ترين قيمت فروش اين محصول را در كل 

كشور داشته اند.
در بهار ۱۳9۸ دس��تمزد روزانه يك نف��ر كارگر ميوه 
چين مرد در كل كش��ور 649 ه��زار و 420 ريال بوده 
است. استان آذربايجان شرقي با ۱۱۱ هزار و ۳02 ريال 
و اس��تان هرمزگان با 47۱ هزار و 45۳ريال به ترتيب 
باالترين و پايين ترين سطح دستمزد را در كل كشور 
داشته اند. سطح اين دستمزد نسبت به بهار 97 معادل 

۳4.۳ درصد افزايش يافته است.
همچنين در بهار ۱۳9۸ دستمزد روزانه يك نفر كارگر 
ميوه چين زن در كل كشور برابر 52۸ هزار و ۳۸۳ ريال 
بوده است. اس��تان اصفهان با 7۸6 هزار و 246 ريال و 
اس��تان هرمزگان با ۳29 هزار و 4۱0 ريال به ترتيب 
باالترين و پايين ترين سطح دستمزد را در كل كشور 
داشته اند. سطح اين دستمزد نسبت به بهار 97 معادل 

۳۸.4 درصد افزايش داشته است.

برآوردهاي سازمان بين المللي كار در سال 20۱6 نشان 
مي دهد كه ۱52 ميليون كودك در دنيا مش��غول به كار 
هستند و بيشتر اين كودكان در سنين 5 تا ۱7 سال بودند. 
همچنين از بين ۱52 ميليون نفر كودك مشغول به كار در 
دنيا 7۳ ميليون نفر در كارهاي پر خطر فعاليت دارند. طبق 
آمار منتشر شده، كارهاي پرخطر بيشتر در بين كودكان 
۱5 تا ۱7 ساله شايع بوده است و نزديك به يك چهارم كار 
كودكان )۱9 ميليون نفر( توس��ط كودكان زير ۱2 سال 
انجام شده است. به گزارش »تعادل« برآوردهاي سازمان 
بين المللي كار در س��ال 20۱6 نش��ان مي دهد كه ۱52 
ميليون كودك در دنيا مشغول به كار هستند و بيشتر اين 

كودكان در سنين 5 تا ۱7 سال بودند. همچنين از بين ۱52 
ميليون نفر كودك مشغول به كار در دنيا 7۳ ميليون نفر در 
كارهاي پر خطر فعاليت دارند. مطابق با آمار منتشر شده، 
نيمي از )4۸ درصد( قربانيان كار كودك در سن 5 تا ۱۱ 
س��ال بوده اند كه 2۸ درصد از آنان ۱2 تا ۱4 س��ال و 24 
درصد از افراد ۱5 تا ۱7 سال سن داشته اند. همچنين تعداد 
كودكان كار در جهان به تفكيك بخش هاي عمده اقتصادي 
نشان مي دهد كه از جمعيت ۱52 ميليون نفري كودكان 
مش��غول به كار در دنيا، ۱0۸ ميليون نفر )7۱ درصد( در 
بخش كش��اورزي، 26 ميليون نفر )۱7 درصد( در بخش 
صنعت و ۱۸ ميلي��ون نفر )۱2 درصد( در بخش خدمات 

مشغول به كار هس��تند. بنابراين كار كودكان بيشتر در 
بخش كشاورزي متمركز است كه اين شامل ماهيگيري، 
جنگل داري، دامداري و آبزي پروري است، و پس از آن كار 
كودكان در بخش خدمات و در نهايت در بخش صنعت از 

جمله معدن متمركز است.

   اقدامات سازمان بين المللي كار در راستاي 
محو كار كودك

سازمان بين المللي كار در طول تاريخ ۱00 ساله خود براي 
محو كار كودكان تالش زيادي انجام داده و يكي از اولين 
كنوانسيون هايي كه تصويب كرده مربوط به حداقل سن 

كار در بخش صنعت بوده است. اين سازمان يكي از شركاي 
جهاني براي دستيابي به هدف ش��ماره ۸ توسعه پايدار 
)ترويج رشد اقتصادي مطمئن، پايدار و فراگير و اشتغال 
كامل، مول��د و آبرومند براي همگان( اس��ت و به عنوان 
دبيرخانه براي ريش��ه كن كردن كار اجباري، برده داري 
مدرن، قاچاق انس��ان و كار كودكان در سراس��ر جهان 
فعاليت مي كند. در سال هاي اخير پيشرفت چشمگيري 
در خصوص محو كار كودك در جهان حاصل شده است 
و به دليل حمايت ش��ديد كه با اقدامات قانوني و عملي 
همراه بوده، بين سال هاي 2000 تا 20۱6، آمار كودكان 

كار حدود ۳۸ درصد كاهش يافته است.

     مصوبه مجمع عمومي ملل متحد
در ماه جوالي 20۱9 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
به اتفاق آرا قطعنامه اي را تصويب كرد و بر اساس آن سال 
202۱ به عنوان سال جهاني محو كار كودك اعالم شد 

و به اين ترتيب از سازمان بين المللي كار خواسته شد تا 
هدايت اجراي آن را به عهده گيرد . اين قطعنامه الزام آور 
براي كش��ورهاي عضو با تاكيد بر اتخاذ اقدامات فوري و 
موثر براي ريش��ه كن كردن كار اجباري كودكان، پايان 
دادن ب��ه برده داري مدرن و قاچاق انس��ان و اطمينان از 
كاهش و ممنوعيت به كارگي��ري و از بين بردن بدترين 
اشكال كار كودك و همچنين عدم استخدام و استفاده از 
كودكان سرباز و پايان دادن به تمامي اشكال كاركودك تا 
سال 2025 است. همچنين مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد، اهميت كنوانسيون حداقل سن كار، مصوب سال 
۱97۳ و كنوانسيون بدترين اشكال كار كودك، مصوب 
سال ۱999 سازمان بين المللي كار به همراه كنوانسيون 
حقوق كودك را تاييد كرد. به عالوه با به رسميت شناختن 
»احياي مشاركت هاي جهاني« براي اجراي برنامه توسعه 
پايدار 20۳0، در جهت نيل به آرمان ها و اهداف مرتبط با 

كاهش كار كودك تالش خواهد كرد.
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ادامه از صفحه اول

مردم، قدرت و منافع )54(
اگر تجارت متوازن و واردات بيشتر از صادرات 
كاربر باش��د، در اين صورت تجارت، شغل ها را 

نابود مي كند .
اگ��ر سياس��ت پول��ي ب��ا پايي��ن آوردن نرخ 
بهره جواب بده��د و پايي��ن آوردن نرخ بهره 
س��رمايه گذاري يا مص��رف را افزايش بدهد، 
اشتغال كامل را مي ش��ود احيا كرد. اما گاهي 
اوقات، سياس��ت پولي كار نمي كن��د يا براي 
رس��يدن به اش��تغال كامل خيلي ك��م موثر 
مي ش��ود . اين ب��ه اين توضيح كه چ��را بعد از 
پذيرش چين در س��ازمان جهاني تجارت در 
س��ال 200۱، بيكاري امري��كا افزايش يافت 
و دس��تمزدها در آن نقاطي ك��ه كاالهايي كه 
توليد مي ش��د رقابتي بود ب��ا چيزهايي كه در 
حجم زياد از چين وارد مي شود، كاهش يافت، 

كمك مي كند.
 حتي زماني كه در نهايت سياست پولي و مالي 
براي بازگرداندن اقتصاد به اش��تغال كامل به 
كار مي افتد، غالبا جهاني سازي در كوتاه مدت 
به خاطر از دست رفتن شغل هايي كه ناشي از 
يورش واردات اس��ت كه س��رعت آن بيشتر از 

ش��غلي است كه 
از صادرات مازاد 
ايجاد مي ش��ود، 
منجر به تخريب 
اشتغال مي گردد، 
به ويژه در زماني 
ك��ه بانك ه��ا به 
ي  كت ها ش��ر
ك��ه  ي  ه ا ز ت��ا
به دنب��ال به��ره 

بردن از مزيت فرصت هاي تازه اي كه به خاطر 
توافق نامه هاي تجاري تازه اي كه امضا مي شود 

ايجاد مي شود هستند، زياد وام نمي دهند .
عالوه ب��ر اين، توافق نامه هاي تجاري و قوانين 
مالياتي كه به طور موثر ش��ركت ها را تش��ويق 
مي كنند تا براي توليد به كشورهاي ديگر نقل 
مكان كنند،  شغل ها را در داخل از بين مي برند . 
نه تنها ماليات هاي پايين تر بلكه توافق نامه هاي 
تجاري ما نوعا به شركت هاي امريكايي كه در 
خارج هستند امنيت بيش��تر حقوق مالكيت 
مي دهند تا ش��ركت هايي ك��ه در داخل خود 
خاك امريكا هس��تند. چنين توافق نامه هايي 
نوعا ش��ركت ها را در برابر تغيي��رات مقررات 
حمايت مي كنن��د – حمايت هايي كه آنها در 
اياالت متحده ندارن��د . اگر يك مقررات تغيير 
يافته به جمع بندي تراز مالي يك شركت صدمه 
بزند،  اين شركت تحت مقررات توافق نامه هاي 
استاندارد سرمايه گذاري مي تواند امروز يا در 
آينده ش��كايت كند و دعوي آن توس��ط يك 
هيات داوري كه دوس��تان ش��ركت هس��تند 
بررسي خواهد ش��د. از لحاظ تاريخي، يكي از 
داليلي كه ش��ركت ها در اياالت متحده ساكن 
مي شدند تا در يك كش��ور در حال توسعه كه 
دستمزدهاي آن بسيار پايين تر است،  اين بود 

كه آنها احساس امنيت بيشتري مي كردند. 
دول��ت، هوس بازانه اموال آنه��ا را نمي گرفت. 
امنيت حقوق مالكيت يكي از نقاط قوت كشور 
ب��ود. هر چند ك��ه اين توافق��ات تجاري همه 
اينها را تغيير داد . يك س��رمايه گذار امريكايي 
پول��ش را در مكزي��ك يا يك كش��ور ديگري 
كه همان مقررات مش��ابه را با حمايت بيشتر 
پوشش مي داد، مي برد: نه تنها دولت خارجي 
نمي توانس��ت اموال��ش را در ص��ورت جبران 
نكردن مافات به او بردارد بلكه نمي توانس��ت 
حتي ي��ك مقررات را تغيير ده��د . در مقابل، 
 دولت اياالت متحده مي تواند مقررات را بدون 
دادن هيچ جبران مافاتي تغيير دهد . بنابراين 
اياالت متحده مزيت حياتي نهادي اش و امنيت 
حقوق مالكي��ت را كه از حاكمي��ت قانون آن 
برمي خاست، كنار گذاشت. چرا يك كشور به 
اين راحتي بس��ياري از مزيت هاي رقابتي اش 
را كنار مي گذارد؟ ش��ركت ها اي��ن مقررات را 
به اين خاطرمي خواس��تند كه اين مقررات در 
منافع كوتاه مدت ش��ركت ها قرار داشت . اين 
مقررات به آنها نه فق��ط نيروي كار ارزان تر در 
خارج را مي داد بلكه در داخل هم تامين مي كرد 
چون آنها قدرت چانه زني كارگران را تضعيف 

كرده بودند. 
تهديد ش��ركت ها مبني بر آنكه به خارج نقل 
مكان مي كنند تماما كارگر شد. اگر شركت ها 
مي خواس��تند كه قدرت چانه زني كارگران را 
تضعيف كنند آنها نمي توانس��تند راهي بهتر 
از اي��ن را انتخاب كنند. جهاني س��ازي به يك 
طريق ديگر به امريكايي هاي عادي ضربه زد – 
كشور را از درآمدهاي مالياتي محروم ساخت. 
شركت ها اطمينان داشتند كه بر سود آنها دو 
بار ماليات نمي خورد - يك بار در كش��ورهاي 
خارجي كه آنها در آنجا كار مي كنند و يك بار 
ديگر هم در اياالت متحده . اما براي اطمينان 
از اينكه آنها حداقل يك بار ماليات هم بدهند 

هيچ كاري نشد. 
جهاني س��ازي راهي را درس��ت كرد كه با آن 
شركت ها مي توانستند كشورها را عليه يكديگر 
ب��ازي بدهند. ش��ركت ها دولت ه��ا را ترغيب 
مي كردند كه اگر آنها نرخ مالياتي ش��ركت ها 
را پايي��ن نياورند،  به جاي ديگ��ري مي روند . 
ش��ركت هايي بودند كه واقعا اي��ن كار را كرده 

بودند و به اين بحث اعتبار بخشيده بودند.
 البته با دست يافتن به نرخ هاي پايين تر مالياتي 
در يك كشور، آنها روي خود را به ديگر كشورها 
مي كردن��د و مي گفتن��د كه اگر آنه��ا ماليات 
تجاري ش��ان را پايين تر نياورند كشور را ترك 
مي كنند هيچ تعجبي ندارد كه شركت ها اين 

مسابقه را تا انتها دوست داشتند.
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بخشنامه تهاتر بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با بدهي بانك ها ابالغ شد

»تعادل« از كاهش نرخ ارز و طال و سكه گزارش مي دهد

تداوم تهاتر بدهي بانك ها و بدهي دولت در سال 98

امسال ۶۸۰‚۶ ميليارد يورو ارز صادراتي وارد نيما شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
براساس شيوه نامه اجرايي تسويه و تهاتر بدهي هاي 
دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي 
اشخاص يادش��ده به دولت يا بانك ها و موسسه هاي 
اعتباري غيربانكي، تهاتر بدهي دولت به اش��خاص و 
بدهي اش��خاص به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك 

مركزي در سال 98 انجام خواهد شد. 
به گزارش »تعادل«، اين شيوه نامه اجرايي براساس 
بند »و« تبصره )۵( ماده واحده قانون بودجه س��ال 
۱۳98 كل كشور به منظور تسويه و تهاتر بدهي هاي 
دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي 
اشخاص يادش��ده به دولت يا بانك ها و موسسه هاي 

اعتباري غيربانكي، ابالغ شده است.

  نح�وه تهاتر بدهي هاي دولت، اش�خاص 
غيردولتي و بانك ها

از س��وي ديگر، بان��ك مركزي نحوه تس��ويه و تهاتر 
بدهي هاي دولت به اش��خاص غيردولت��ي با بدهي 
اش��خاص يادش��ده به دولت يا بانك ها موضوع بند 
»و« تبصره )۵( قانون بودجه س��ال 98 را ابالغ كرد. 
بر اين اس��اس در صورت صدور اسناد تسويه خزانه، 
كليه جريمه هاي تاخير شامل مابه التفاوت نرخ وجه 
التزام تاخير تاديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد 
تسهيالت اعطايي و سود مركب اعمال شده متناسب با 
مبلغ تسويه شده بخشيده مي شود. همچنين بانك ها 
مي توانند با رعايت ترتيبات مقرر، پس از تاييد بانك 
مركزي نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانك ديگر 

اقدام كنند.

  اسناد خزانه نوع اول و دوم 
بر اساس اين بخشنامه، ظرفيت قانوني يادشده با هدف 
تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و 
حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت 
)نوع اول( يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانك هايي 
كه به بانك مركزي بدهكار هستند )نوع دوم( به ترتيب 

زير پيش بيني شده است.
اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه 
به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت )مشروط 
به پرداخت بيست و پنج درصد )%۲۵( آن به صورت 
نقدي توسط اش��خاص متقاضي مشمول به دستگاه 
طلبكار( از اش��خاص متقاضي مشمول با بدهي هاي 
قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي 

به اشخاص مذكور صادر مي شود.
اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه 
به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به 
بانك مركزي يا بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
)از طريق تسويه بدهي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به بانك مركزي( كه تا پايان س��ال ۱۳9۶ 
ايجاد شده است، با بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص 

مذكور صادر مي شود.
بر اساس اين بخشنامه، صدور هر گونه اسناد )اوراق( 
تسويه خزانه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به 
منظورتس��ويه و تهاتر بدهي هاي دولت به اشخاص 
حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده 

به دولت يا بانك ها و موسسه هاي اعتباري غيربانكي، 
منوط ب��ه اخذيه تأييدي��ه از اين س��ازمان و صدور 

تخصيص اعتبار است.
به موجب اين بخش��نامه، مس��ووليت اج��راي اين 
بخش��نامه و صحت اطالعات و داشتن شرايط صدور 
اسناد )اوراق( تس��ويه خزانه مندرج در ظرفيت هاي 
قانوني مذكور را بر عهده باالترين مقام دستگاه هاي 

اجرايي دانسته است.

  از عملكرد سال 97 تا تهاتر سال 9۸
 در سال 97 نيز اين روش تهاتر بدهي اجرا شد كه البته 
با وجود پيش بيني بيش از ۱۱0 هزار ميليارد تومان 
در چارچ��وب قانون بودجه، در عمل حدود ۳۵ تا ۳8 
هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در مقابل مطالبات معوق بانكي يا بدهي پيمانكاران و 

طلبكاران از دولت تهاتر شد. 
از مجموع ح��دود ۱۵0 هزار ميلي��ارد تومان بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در سال 97، بانك مسكن به 
خاطر تسهيالت مسكن مهر حدود 4۱ هزار ميليارد 
تومان بدهي به بانك مركزي يا مطالبات از تسهيالت 
گيرن��دگان دارد و در نتيجه س��اير بانك ها با حدود 
۱۱0 هزار ميليارد تومان بدهي، تمايل بيشتري براي 
اين نوع تهاتر داشته اند كه براي سال 97 پيش بيني 
مي شد كه حدود ۳8 هزار ميليارد تومان تهاتر بدهي 

ساير بانك ها انجام شود.
بر اس��اس اين تهاتر، بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در پايان سال 97 كاهش قابل توجه بيش از ۳7 هزار 
ميليارد توماني داش��ت كه البته به خاطر عملكرد و 
رشد بدهي بانك ها در طول سال 97 سرانجام مانده 
بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان اسفند 97 به 
۱۳8 هزار ميليارد تومان رسيد و در مجموع ۱۲ هزار 
ميليارد تومان كمتر شد. در س��ال 98 نيز اين تهاتر 
بدهي ها مي تواند به بهبود بيشتر ارقام بانك ها، كاهش 
بدهي بانك ها ب��ه بانك مرك��زي، كاهش مطالبات 
معوق و بدهي دولت به اش��خاص حقيقي و حقوقي 

كمك كند. 
براين اساس، به نظر مي رسد كه با توجه به مانده بدهي 
۱۳8 هزار ميليارد تومان بانك ه��ا به بانك مركزي، 
بدهي ۲۳۱ هزار ميليارد تومان��ي دولت به بانك ها، 
بدهي س��نگين دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، 
مطالبات معوق ۱۵0 هزار ميلي��ارد توماني بانك ها 
در پايان س��ال 97، همچنان مي ت��وان برنامه تهاتر 
بدهي ها را در سال 98 به پيش برد و اين برنامه حتي 
اگر شرايط را براي رش��د پايه پولي و رشد نقدينگي 
فراهم كند، مي تواند تا حدودي رونق، تامين سرمايه 
در گردش توليد، بهبود ترازنامه بانك ها و... را به همراه 

داشته باشد. 
به عبارت ديگر، حتي اگر براساس تجربه سال 97، بتوان 
حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي بانك ها به 
بانك مركزي را تهاتر كرد، مي تواند به بهبود شاخص ها، 
توان بانك ها، تزريق پول و گردش نقدينگي در اقتصاد 
و كاه��ش بدهي دولت به مردم كم��ك كرده و زمينه 

حمايت بانك ها از اقتصاد و توليد را فراهم آورد. 
نكته حايز اهميت در ش��رايط اقتصاد سال 98 توجه 

به سه تا چهار برابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به 
نقدينگي و سرمايه در گردش متاثر از رشد نرخ ارز و 
قيمت تمام ش��ده توليد است، كه در اين راستا، براي 
جلوگيري از منفي شدن توليد در بسياري از واحدها، 
بايد ارقام تسهيالت بانكي افزايش يابد و اين موضوع 

بدون تزريق پول، رش��د پايه پول��ي و گردش پول در 
بانك ها ممكن نيس��ت و لذا تهات��ر بدهي ها نيز يك 
ضرورت در بهبود ارقام بدهي دولت و بانك هاس��ت. 
اي��ن روش اگرچه به رش��د نقدينگي و ت��ورم دامن 
خواهد زد اما بايد توجه داشت كه تورم همراه با حفظ 

توليد و اشتغال، رونق نس��بي و رشد توليد واقتصاد، 
بهتر از پذيرش تورم باال همراه با ركود، منفي ش��دن 
توليد و اقتصاد است و در شرايطي كه اقتصاد با رشد 
هزينه ه��اي مبادله تحريم مواجه اس��ت و قيمت ها 
چند برابر ش��ده، بايد از طريق تزريق و گردش منابع 
بانك ه��ا و بانك مركزي، از كند ش��دن چرخ توليد و 

واحدهاي اقتصادي جلوگيري كرد. 
حال بايد ديد ك��ه بانك ها چه برنام��ه اي براي تهاتر 
بدهي ها در دستور كار قرار خواهند داد و چه ميزان از 
بدهي بانك ها به بانك مركزي و مطالبات معوق از طريق 
تهاتر كاهش خواهد يافت و آيا مي توان انتظار داشت كه 
حداقل ۳0 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي بانك ها به 
بانك مركزي در مقابل مطالبات معوق بانكي و بدهي 
دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تهاتر شود؟ يا ارقام 
سال 98 نسبت به سال 97كاهش قابل توجهي خواهد 
داشت؟ برخي كارشناسان معتقدند كه به دليل تفاوت 
نوع بدهي بانك ها و مطالبات آنها، استقبال از تهاتر بدهي 
در بانك ها متفاوت است و همه بانك ها به يك نسبت 
از اين تهاتر استقبال نمي كنند. بانك هايي كه مطالبات 
بيشتري از دستگاه ها و شركت هاي بزرگ خصوصي 
دارند و سال ها با مطالبات معوق سروكار دارند، از تهاتر 
بدهي دولت با اين شركت ها از طريق كاهش بدهي خود 

به بانك مركزي استقبال مي كنند. 
برخي بانك ه��ا نيز به خاطر بدهي اندك خود به بانك 
مركزي، تمايل زيادي به تهاتر بدهي ندارند. در نتيجه 
اين نوع تهاتر، عمدتا از سوي بانك هاي بزرگ خصوصي 
شده يا بانك هاي بزرگ خصوصي مورد استقبال قرار 
مي گيرد و البته اين موضوع مي تواند ارقام قابل توجهي 

از بدهي ها و مطالبات بانك ها را تهاتر كند. 

 گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |
عصر چهار ش��نبه ۲۳ مرداد 98 نرخ اون��س طال در بازار 
جهاني به ۱۵۱۲ دالر رس��يد كه نسبت به روز قبل از آن 
كاهش داشته اس��ت. همچنين نرخ دالر در بازار نقدي و 
آزاد به ۱۱۶۵0 تومان كاهش يافت و براساس اين كاهش 
نرخ اونس جهاني و كاهش نرخ دالر، قيمت طال و س��كه 
نيز كاهش داشت. به گزارش »تعادل«، صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيمت دالر را ثابت نگه داشتند؛ بطوري كه 
قيمت خريد دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و ۶۵0 تومان و 
قيمت فروش آن ۱۱ هزار و 700 تومان است. اين صرافي ها 
هر يورو را به قيمت ۱۳ هزار و ۱۵0 تومان مي خرند و ۱۳ 
هزار و ۲00 تومان مي فروشند كه نسبت به روز سه شنبه 

تغييري نداشته است.
نرخ لحظه اي سامانه سنا نيز براي دالر به ۱۱700 و يورو 
به ۱۳۲00 تومان رس��يد. سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز 
معامله شده براي روز سه شنبه را براي دالر ۱۱۶90، يورو 
۱۳۱9۳، درهم ۳۱98، يوان ۱74۳، پوند ۱4۳۳0 و لير 

تركيه ۲۲۳۲ تومان اعالم كرده است. 
در بازار طال نيز قيمت هر گرم طالي ۱8 عيار 4۱4 هزار و 
۳7۵ تومان با ۵079 تومان كاهش و ارزش مظنه مثقال 
۱7 عيار يا طالي آبش��ده به ۱ ميليون و 798 هزار تومان 
رسيد. قيمت هر عدد سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
چهار ميليون و ۱70 هزار تومان با ۵۵ هزار تومان كاهش 
و قيمت هر عدد س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم چهار 
ميليون و 80 هزار تومان با40 هزار تومان كاهش معامله 
شد. همچنين هر عدد نيم سكه به قيمت دو ميليون و ۱۵0 
هزار تومان با ۵0 هزار تومان كاهش و هر عدد ربع سكه به 
قيمت يك ميليون و ۳۵0 هزار تومان و هر عدد سكه يك 
گرمي به قيمت 940 هزار تومان با۱0 هزار تومان افزايش 

به فروش مي رسد.

  دالر تكان نخورد
قيمت دالر در بانك ها و صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
ثابت ماند. بانك ها ۲۳ مرداد قيم��ت دالر را ثابت نگه 
داشتند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر در بانك ها ۱۱ هزار 
و ۳۶۲ تومان بود، همچنين شعب ارزي بانك ها هر يورو 
را ۱۲ هزار و ۶9۲ تومان مي خرند كه در مقايسه با قيمت 
۱۲ هزار و 7۳۱ توماني روز سه شنبه، نرخ اين ارز كاهش 
يافته است. هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها 

به قيم��ت ۱۳ هزار و ۶9۶ تومان خريداري مي ش��ود.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ بطوري ك��ه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها ۱۳ هزار و ۳۳0 تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود ۱۳ هزار و 700 تومان 
مي رسد.نظرسنجي كيتكو درباره تغييرات قيمت طال 
در هفته پيش رو حكايت از پيش بيني سرمايه گذاران و 
تحليلگران در جهت افزايش قيمت ها دارد. زيرا تحوالت 
جهاني از جمله جنگ تجاري امريكا و چين، نگراني ها 
نسبت به اعتراضات در هنگ كنگ و ريزش ارزش ارز 
آرژانتين، خروج بريتانيا از برگزيت، آينده قيمت سهام 
را تضعيف كرده و در نتيجه سرمايه گذاري سنتي مثل 

طال با رشد قيمت ها همراه شده است. 

  امس�ال ۶۸۰‚۶ ميليارد ي�ورو ارز صادراتي 
وارد نيما شد

 جديدترين آمار نشان مي دهد از ابتداي سال جاري تا ۲0 
مردادماه، شش ميليارد و ۶80 ميليون يورو وارد سامانه 
نيما شده است.به گزارش ايسنا، براساس جديدترين آمارها 
از ابتداي مرداد ماه سال ۱۳97 تا ۲0 مردادماه سال ۱۳98 
ميزان ارز وارد ش��ده به س��امانه نيما، ۱7 ميليارد و 780 
ميليون يورو بوده است و از ابتداي سال تاكنون نيز شش 
ميليارد و ۶80 ميليون يورو ارز وارد سامانه نيما شده است.

از اين رقم ها حدود ۱۵ ميلي��ارد و ۵00 ميليون يورو ارز 
در س��امانه نيما از مردادماه سال ۱۳97 تا مردادماه سال 
۱۳98 براي واردات خريداري شده و از ابتداي سال تا ۲0 
مردادماه سال ۱۳98، شش ميليارد و ۱00 ميليون يورو در 

اين سامانه به منظور واردات خريد شده است.
همچنين در يك م��اه منتهي به ۲0 مردادماه س��ال 
۱۳98، ارز صادراتي وارد ش��ده به نيما يك ميليارد و 
۱00 ميليون يورو بوده ك��ه در قياس با ماه قبل از آن، 
كاهش ۲40 ميليون يورويي را نشان مي دهد. همچنين 
در يك ماه گذش��ته حدود 970 ميليون ي��ورو ارز در 
سامانه نيما براي واردات خريداري شده كه اين عدد نيز 
در قياس با ماه قبل از آن، كاهش حدودا ۳00 ميليون 
يورويي را نشان مي دهد.براساس برآوردهاي صورت 
گرفته در تيرماه سال ۱۳98 ميانگين نرخ خريد يورو 
در بازار نيما، ۱۳ هزار و ۲00 تومان بوده كه اين عدد در 
مردادماه سال ۱۳98 به ۱۳ هزار تومان كاهش يافته 
است. همچنين آمارها نشان مي دهد كه خريد اسكناس 
در تيرماه ۱4 هزار و ۵00 تومان و در مردادماه ۱۳ هزار 
و ۳00 تومان بوده، دالر نيز در تيرماه سال ۱۳98، ۱۲ 
هزار و 800 تومان و در مردادماه ۱۱ هزار و 800 تومان 
معامله شده است.در يك ماه گذشته قيمت سكه هشت 
درصد، نيم سكه 4.7 درصد، ربع سكه ۲.8 درصد و طالي 

۱8 عيار، 4.۶ درصد كاهش داشته است.

  مبادالت ارزي بخش خصوصي با عراق
از س��وي ديگ��ر، كارشناس��ان ارزي معتقدند كه بخش 
خصوصي برخالف بخش دولت��ي از انعطاف بااليي براي 
دريافت مطالبات خود از طرف هاي عراقي برخوردار است 
و دينار، دالر و ريال از آنها دريافت مي كند.مبنا قرار گرفتن 
دينار در تبادالت ايران و عراق به توس��عه تجارت بخش 
خصوصي كمك ك��رده و در حال حاضر براي صادرات به 
ع��راق دينار، دالر و حتي ري��ال از طرف هاي خود در اين 
كشور مي گيرند و به دليل انعطاف بيشتر، مشكل خاصي 
در اين خصوص وجود ندارد.مشكل اصلي براي قراردادهاي 
دولتي برق و گاز بين دو كشور بوده زيرا كه مبناي محاسبه 
آن را دالر و ي��ورو قرار داده بودند. در دو س��ال گذش��ته 
عراقي ها امكان پرداخت يورو و دالر را نداش��تند و اصرار 
داشتند تا ارز محلي را جايگزين پرداخت مطالبات دولت 
ايران كنند و در نهايت توافق شد تا ايران مطالبات خود را 
به دينار بگيرد.شرط اين موضوع آن است كه دينار تحويل 
گرفته شده از سوي ايران، قابل تبديل شدن براي واردات و 
همچنين تبديل به يورو باشد تا ما هم بتوانيم با استفاده از 
اين منبع، كاال از ساير كشورها وارد كنيم. هنوز اين موضوع 
روان و تسهيل نشده و پول هاي ايران همچنان در حساب ها 
موجود است. بروكراسي داخل عراق هنوز اجازه نداده تا از 

اين سيستم براي تجارت و واردات استفاده شود.

  رشد دالر و يوان
از سوي ديگر، در معامالت چهارشنبه بازارهاي ارز، ارزش 
دالر در برابر ين ژاپن ۱.۲8 درصد تقويت شد و هر دالر به 
۱0۶.۶۵ ين افزايش يافت. شاخص دالر نيز كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 
0.4۵ درصد افزايش در سطح 97.8۱۵ واحدي ايستاد. 
ارزش يوان در برابر دالر نيز ۱.۲۵ درصد تقويت شد تا نرخ 
برابري هر دالر امريكا، 7.0۱۲۵ يوان چين اعالم شود.با 
اين حال برخي از تحليل گران بازار ارز معتقدند كه اين روند 
طوالني نخواهد بود. آلن روسكين، استراتژيست بين المللي 
دويچه بانك گفت: تغيير مس��ير محسوس يوان و دالر و 
بازگش��ت از ين و طال احتماال زياد طول نخواهد كشيد و 
اينكه چين و امريكا برنامه ريزي هاي بلندمدت خود را با 
سناريو عدم توافق جلو ببرند اصال دور از انتظار نيست.با 
توجه به وقايع اخير، اكنون كارشناسان انتظار دارند بانك 
مركزي امريكا در ماه س��پتامبر براي دومين بار در سال 

جاري نرخ به��ره را كاهش دهد. ارزهاي اروپايي ديروز بر 
خالف روز قبل عملكرد بدي در برابر دالر داشتند و يورو 
به يك كانال پايين تر رفت. امروز هر يورو به ازاي ۱.۱۱7۲ 
دالر، هر پوند انگليس ب��ه ازاي ۱.۲0۵۵ دالر و هر فرانك 
سوييس به ازاي ۱.0۲4۶ دالر مبادله شدند.همچنين هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.47۱7 دالر استراليا، ۱.۳۲۲۱ دالر 

كانادا و ۱.۳84۵ دالر سنگاپور معامله شدند.

  ريزش ارزهاي نوظهور ادامه دارد
 همچنين ارزش پزو آرژانتي��ن و روپيه هند در برابر دالر 
بار ديگر كاهش يافت. به گ��زارش هندو بيزينس الين، 
افزايش تنش هاي ژئوپليتيكي در سطح جهان باعث شد تا 
ارزش روپيه هند به پايين ترين حد خود در طول شش ماه 
اخير برسد و هر دالر به ازاي 7۱.40 روپيه معامله شود. از 
سوي ديگر روند نزولي ارزش پزو آرژانتين نيز ادامه دارد و 
بازارهاي مالي اين كشور نوسانات شديدي را تجربه مي كند 

كه در طول نيم قرن اخير بي سابقه بوده است.
از ابتداي اين ماه تاكنون، روپي��ه ۳.۵ درصد ارزش خود 
در برابر دالر را از دست داده است و اين اتفاق در حالي رخ 
مي دهد كه ماه جاري ميالدي ماه خوبي براي دالر در برابر 

ارزهاي مهم جهاني نظير پوند، يورو، فرانك و ين نبود.
از زماني كه بانك مركزي امريكا تصميم به كاهش نرخ بهره 
گرفت، فش��ارها بر بانك مركزي هند براي اتخاذ رويكرد 
مشابه افزايش پيدا كرده است و اين مساله مي تواند با توجه 
به احتمال باالي كاهش مجدد نرخ بهره در امريكا، روپيه 

را بيش از پيش تحت فشار قرار دهد.
از س��وي ديگر آن طور كه خبرگزاري فرانس��ه نوشته 
است، ارزش پزو در برابر دالر ۱.77 درصد ديگر كاهش 
يافته اس��ت تا تنها طي سه روز، ۱8.7۶ درصد از ارزش 
پول مل��ي آرژانتين از بين برود. ارزش پ��زو پس از آن 
ريزش كرد كه نامزد حزب رقيب رييس جمهور كنوني 
اين كشور توانست در انتخابات رياست جمهوري از وي 
پيشي بگيرد، هر چند كه به دليل نرسيدن راي وي به 
تعداد مورد نياز، انتخابات به مرحله بعدي كشيده شد.پزو 
سال گذشته حدود نيمي از ارزش خود در برابر دالر را از 
دست داد كه اين مساله به نوبه خود باعث كاهش شديد 
محبوبيت دولت فعلي و افزايش نرخ تورم در س��ومين 
اقتصاد ب��زرگ امريكاي جنوبي ش��د. در حال حاضر 

۳۲ درصد مردم اين كشور در فقر زندگي مي كنند.
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امهال تسهيالت بانكي 
كشاورزان خسارت ديده

گ�روه بانك و بيم�ه | بانك مركزي دس��تور 
اقدام در خصوص امهال اصل و بخشودگي سود، 
كارمزد و جرايم تس��هيالت دريافتي كشاورزان 
خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه را به بانك ها 
ابالغ كرد. به گزارش »تعادل«، بانك مركزي طي 
ابالغيه اي به بانك ها اعالم كرد كه در راس��تاي 
مصوب��ه هيات وزيران در خص��وص امهال اصل 
و بخشودگي س��ود، كارمزد و جرايم تسهيالت 
دريافتي كش��اورزان خس��ارت ديده از حوادث 
غير مترقبه، تضمين نامه و توزيع استاني مربوطه 
از مراج��ع ذي ربط در حال پيگيري اس��ت و به 
محض دريافت به سيستم بانكي ابالغ مي شود. 
بانك مركزي همچنين ب��ه بانك ها اعالم كرده 
ك��ه با معرفي مش��مولين واجد ش��رايط امهال 
تس��هيالت از طريق كارگروه مندرج در مصوبه 
دولت، مراتب در چارچ��وب ضوابط بانكي اقدام 
و عملكرد تصويب نامه در مقاطع سه ماهه به اين 

بانك ارسال شود.

اصالح نظام بانكي
 با هدف رفع مشكالت

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس بيان داشت: اصالح نظام بانكي با هدف 
رفع معضالت پي��ش روي م��ردم در مواجهه با 
بانك ها در دستور كار قرار گرفته است. غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به عملكرد بانك ها در حوزه ارايه تسهيالت بانكي، 
گفت: بلوكه كردن رقمي از تس��هيالت اعطايي 
ن��زد بانك ها اگر با هدف پيش��برد اهداف توليد 
باشد اقدامي مثبت اس��ت، اما اگر دليلي غير از 
اين باشد نبايد انجام شود. نماينده مردم رشت در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه گاهي ارايه 
تسهيالت در بخش توليد با بلوكه كردن مبلغي 
از كل وام صورت مي گيرد ت��ا مراحل توليد و به 
كارگيري منابع رصد شود، افزود: بطور مثال كسي 
كه تسهيالتي دريافت مي كند تا واحد توليدي را 
ايجاد كند، ش��ايد در ابتدا مبلغي دريافت كند و 
پس از پرداخت قدر السهم خود دوباره موفق به 
دريافت ساير منابع شود. جعفرزاده ايمن آبادي 
تصريح كرد: دولت به ويژه بانك مركزي بايد در 
ارايه تسهيالت بانكي نظارت بيشتري داشته باشد 
و داليل بلوكه كردن بخشي از تسهيالت را رصد 
كند. اصالح نظام بانك��ي با هدف رفع معضالت 
پيش روي مردم در مواجه با بانك ها در دستور كار 

قرار گرفته است.

ميزان خسارت پرداختي بيمه ها 
از سيل، شهريور مشخص مي شود

ميزان خسارت س��يل فصل بهار در استان هاي 
مختلف كشور در صورت هاي ۶ ماهه شركت هاي 
بيمه مشخص مي شود. به گزارش ايِبنا، مصطفي 
كيايي مديرعامل بيمه اتكايي امين در نشستي با 
بيان اين مطلب افزود: پيش از اعالم خسارت ها 
بطور علي الحساب دو ميليارد تومان بابت سهم 
اتكايي خسارت از سيل به حساب بيمه مركزي 
واريز كرديم و هر سهمي كه از بابت خسارت سيل 

داشته باشيم نيز پرداخت خواهيم كرد.
وي درباره پرداخت س��هم اتكايي شركت بيمه 
اتكايي امين از خسارت هاي سيل در استان هاي 
كشور با بيان اين مطلب افزود: ما وظيفه خود را 
در قبال سيل انجام داده ايم. هر شركتي هر سهم 
اتكايي كه نزد بيمه اتكايي امين داشته است را ما 

پرداخت كرده ايم.
اين فعال صنعت بيمه با اين ح��ال از اعالم رقم 
دقيق خس��ارت پرداختي اتكايي اين شركت به 
شركت هاي بيمه خودداري كرد و اظهار داشت: تا 
پايان شهريورماه كه شركت هاي بيمه صورت هاي 
مالي ۶ ماهه خود را اعالم مي كنند، نمي توان رقم 

دقيقي از خسارت هاي سيل را اعالم كرد.
به گفته مديرعامل بيمه اتكايي امين، در 4 ماهه 
نخست امسال ش��ركت هاي بيمه بيشتر درگير 
برگزاري مجامع خود بوده اند و در گزارش هاي ۶ 
ماهه آنها مشخص مي شود كه چه ميزان خسارت 
بابت س��يل پرداخت كرده اند.كيايي همچنين 
درباره خسارت كشتي غرق شده شباهنگ گفت: 
ش��رايط بيمه نامه اين كشتي، نمودار همه چيز 
خواهد بود. بطور حتم هر زماني كه ليدر بيمه نامه 
)بيمه البرز( قصد پرداخت خسارت اين كشتي 
را داشته باشد، با ش��ركاي اتكايي خود مشورت 
مي كند و اگر سهمي هم نزد ما داشته باشد، آن را 
پرداخت مي كنيم.وي در عين حال با بيان اينكه 
كل رقم خس��ارت كشتي ش��باهنگ كمتر از 4 
ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: بعيد مي دانم 
با توجه به رقم پايين بيمه اين كشتي، بيمه البرز 
به جز بيمه اتكايي اجباري، اتكايي اختياري نزد 

ساير شركت ها داشته باشد.
مديرعامل بيمه اتكايي امين كه سال گذشته در 
اعتراض به وضعيت موجود در س��نديكاي بيمه 
گران از اين سنديكا خارج شد، درباره اساسنامه 
جديد اين سنديكا گفت: احساس كردم سنديكا 
تاثيري بر فعاليت هاي صنعت بيمه ندارد و از آن 
خارج شدم. سنديكا عملكرد مناسبي نداشته و 
همان گونه كه در قانون آمده است بايد به عنوان 
يك تشكل صنفي قوي عمل كند و حتي بخشي 
از امور مربوط به بيمه مركزي در اختيار سنديكا 
باش��د.كيايي با بيان اينكه عملكرد س��نديكا با 
اساسنامه جديد درست نمي شود، تصريح كرد: 
هيچ اساسنامه اي بد نيست ولي بايد اساسنامه ها 
به درس��تي اجرا ش��وند. وي ادامه داد: براساس 
اساسنامه جديد، بيمه اتكايي امين مجبور است 
كه عضو سنديكا باشد. من سنديكا را تشكل خوبي 
مي دانم ولي حق عضويت در آنها بايد تعديل شود. 

حق عضويت بايد با نتايج آن هماهنگ باشد.

پيش بيني تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي در سال 97
مانده بدهي بانك ها ميليارد ريالبانكرتبه
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5 بازار سرمايه

بررسي »تعادل« از بازگشت رونق به بازار سهام 

چراغ سبز  قيمت هاي جهاني به تد پيكس
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

معامالت روز گذشته بازار سهام رنگ و بوي متفاوتي 
داش��ت . در اين روز پس از مدت ها ش��اهد آن بوديم 
كه نمادهاي س��نگين تر بازار سهام پس از چند هفته 
مجددا به مسير رونق بازگشتند و ضمن فائق آمدن بر 
جريان عرضه شكل گرفته، توانستند با افزايش قيمت 
معامالت خود را به اتمام برس��انند. به موجب همين 
رشد روز گذشته شاخص بورس تهران جهشي 1.67 
درصدي كرد و ضمن ثبت رشد 4 هزار و 294 واحدي 
به سطح 261 هزار و 391 واحدي رسيد. به اين ترتيب 
نماگر اصلي بازار سهام براي اولين بار در تاريخ محاسبه 
»تدپيكس« وارد كانال 261 هزار واحدي شد. اين رشد 
اگرچه بي سابقه بود و توجه بسياري را به خود جلب كرد 
اما نتوانست ركورد ارزش بازار را كه درتاريخ 23 تيرماه 
به 962 هزار و 509 ميليارد تومان رسيده بود، بشكند. 
بر اين اساس هفته معامالتي اخير در حالي خاتمه يافت 
كه ارزش بازار در بورس تهران رقمي برابر با 959 هزار 

و 631 ميليارد تومان داشته است.

  رخوت پس از مجامع، رونق بازار پايه
بورس و فرابورس كه در نخستين ماه هاي سال رونقي 
مثال زدني را شاهد بودند و توانستند در شرايط سكون 
بازارهاي موازي توجه سرمايه گذاران را به خود جلب 
كنند، پس از پايان فصل مجامع رخوتي نس��بي را در 
روند معامالت تجربه كردند. همين امر سبب شد تا در 
دو هفته اخير بسياري از سرمايه گذاران نسبت به تداوم 
رشد پر قدرت قيمت ها در ادامه تابستان ترديد كنند 
و آنها كه پيش از اين در نمادهاي بنيادي سهامداري 
 مي كردن��د، ب��راي جا نمان��دن از كاروان س��ودهاي 

سريع الوصول بازار پايه، وارد اين بازارها شوند. 
به دنب��ال همين رويداد نگراني ها از افزايش ريس��ك 
معامالت در بازار س��هام افزايش يافت و موجب شد تا 
تحليلگران بسياري نسبت به آينده معامالت سهم هاي 
كوچك به خصوص در نمادهاي بازار پايه اي هش��دار 
دهند.در هفته هاي اخير، اگرچه افت نسبي قيمت ها 
پس از تقسيم سود در مجامع )مخصوصا در نمادهاي 
داراي شرايط بنيادي مناسب( امري دور از انتظار نبود 
با اين حال عوامل خارجي موثر بر روند قيمت بسياري 
از نمادها به خصوص فلزي-معدني ها و پتروپااليشي ها 
سبب شد تا اقبال دوباره به اين نمادها از سوي فعاالن 
بازار در سايه ترديد قرار گيرد و جبران قيمت كاهش 
يافته مخصوصا در نمادها فعال در صنعت پتروشيمي 
سخت شود. دليل اصلي اين امر را مي توان در تحوالت 
رخ داده در بازاره��اي جهان��ي جس��ت وجو كرد. در 
واقع بخش مهمي از رخوت بازار در روزهاي گذش��ته 
را مي توان ناش��ي از عدم اطمين��ان از آينده تقاضا در 

بازارهاي جهاني دانست كه به بورس تهران وارد شد. 

   قيمت هاي جهاني در مسير صعود
 بر اين اساس نيمه نخس��ت مردادماه را مي توان دوره 
ت��رس از رك��ورد در اقتصادهاي عمده دنيا دانس��ت. 
نمادهاي عمده بازار سهام ايران كه اغلب، بيشتر درآمد 

خود را از فروش كاالهاي اساسي در خارج از مرزهاي 
كشور به دس��ت مي آورند، در سايه ترس معامله گران 
بين المللي از كاهش تقاضا در كشورهاي بزرگي نظير 
اياالت متح��ده و جمهوري خلق چي��ن، با بي مهري 
سرمايه گذاران داخلي رو به رو شدند. در واقع ترس از 
كاهش فروش اين نمادها بود كه كيفيت سودس��ازي 
آنها را در ادامه س��ال مالي 98 با ابهام مواجه كرد. اين 
ابهام اگرچه در ذهن بسياري از تحليلگران و فعاالن با 
سابقه بازار محل چنداني از اعراب نداشت، با اين وجود 
توانس��ت، انگيزه خريداران به خص��وص فعاالن خرد 
بازار را براي س��هامداري و سرمايه گذاري در نمادهاي 

اينچنيني بكاهد.

  صلح نسبي در جنگ تجاري چين و امريكا
حال به نظر مي رسد كه به تعويق افتادن اعمال تعرفه 
10 درص��دي بر 300 ميليارد دالر از كاالي چيني كه 
پيشتر از س��وي دونالد ترامپ اعالم شده بود، موجب 
شده تا بازارهاي جهاني و همگام با آن بورس و فرابورس 
نيز در داخل كشور با موج تازه اي از اميد مواجه شوند. 
از آنجايي كه اين خبر مي تواند حداقل به طور موقتي از 
اضطراب تحليلگران بكاهد و چشم انداز رشد اقتصادي 
 در دو گوشه اقيانوس آرام را تقويت كند، بنابراين دور 
از ذه��ن نخواهد بود ك��ه در كوتاه مدت قيمت فلزات 
اساسي و فرآورده هاي نفتي اندكي رشد كنند؛ خبري 
كه براي معامالت نمادهايي نظير »فوالد«، »كگل« و 

»فملي« بسيار سازنده است.

  شروعي دوباره در بورس تهران
در همين راستا و به منظور بررسي وضعيت نمادهاي 
عمدتا دالري بازار )شامل فلزي ها و پتروپااليشي ها( 
به مصاحبه با وليد هالالت كارش��ناس بازار سرمايه و 
رييس هيات مديره شركت سبدگردان اقتصاد بيدار به 
گفت وگو پرداختيم و داليل رشد ديروز را جويا شديم.

وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا رشد روز چهارشنبه 
مي تواند ب��ه دور تازه اي از رونق منتهي ش��ود، گفت: 
شروع دور تازه اي از رشد قيمت سهام داليل گوناگوني 
مي طلب��د و تابع مولفه هاي متفاوتي اس��ت. از اين رو 
مي توان در نظ��ر گرفت، همان گونه ك��ه افت قيمت 
كاالهاي اساسي به واسطه تشديد تنش هاي تجاري 
موجب كاهش اندك قيمت ها ش��د، رشد قيمت اين 
كاالها ني��ز نمي تواند به تنهايي موجب افزايش مداوم 

بهاي سهام آنها شود.
وي در ادامه افزود: آنچه جز نوسان بازار هاي جهاني در 
بررسي حركت قيمت ها در بورس و فرابورس بايد مد 
نظر قرار گيرد، تاثيرات شگرفي است كه تا اين جاي كار 
سودسازي شركت ها از نرخ دالر نيمايي پذيرفته است. 
در حالي كه ميانگين قيمت ه��ر دالر امريكا در فصل 
بهار زير ده هزار تومان بوده، تا به اينجاي كار قيمت ارز 
ياد شده در سامانه نيما به حدود 11 هزار و 400 تومان 
رسيده است. بنا بر اين مي توان اينگونه در نظر گرفت 
كه حتي كاهش ده درصدي قيمت محصوالت فروخته 
شده در شركت هاي كاال محور، از آنجا كه اثر افزايش 

قيمت ها در سامانه نيما خنثي مي شود نمي تواند تاثير 
مهمي بر درآمدزايي شركت ها داشته باشد، مضاف بر 
اينكه سود ساخته ش��ده در سه ماهه بهار در تابستان 
نيز قابل تكرار اس��ت و تاكنون هي��چ گواهي مبني بر 
ايجاد خلل در فعاليت شركت هاي مورد بحث مشاهده 

نشده است.
هالالت ادامه داد: بازار همواره در شرايط بي تصميمي 
از خبرها نوسان مي س��ازد و نمي توان، رشد يك روزه 
قيمت ها را به عن��وان دليلي براي صع��ود يك نفس 
شاخص ها قلمداد كرد. در اين ميان آنچه حائز اهميت 
خواهد ب��ود عكس العمل ايران ب��ه بدعهدي طرفين 
برجام در قالب گام سوم است. بنا بر اين اين مهم ترين 
مساله سياسي پيش رو براي بازار سرمايه خواهد بود 
كه مي تواند، بر تصميم گيري فعاالن و ريسك استنباط 

شده از سوي سرمايه گذاران اثر بگذارد. 

  احتمال تداوم رونق بازار 
در گزارش هاي 6 ماهه

اين كارشناس بازار سهام در خصوص شرايط بنيادي 
نمادها سنگين بازار مانند فلزي- معدني ها نيز گفت: 
سودهاي سه ماهه گزارش شده در فصل بهار، حاكي 
از آن اس��ت كه س��ال جاري از ابتدا براي بس��ياري از 
شركت ها مناسب بوده، بنابراين مي توان انتظار داشت 
كه در صورت تكرار گزارش هاي س��ه ماهه در عملكرد 
شش ماهه شركت ها ش��اهد كاهش نسبت قيمت به 
درآم��د نمادها و اس��تقبال دوباره ب��ازار از كاموديتي 

محورها باشيم.

   غافلگيري بازار از نرخ خوراك پتروشيمي ها 
هالالت شرايط صنعت پتروشيمي را اين گونه ارزيابي 
كرد: آنچه در بررسي عملكرد شركت هاي پتروشيمي 
حايز اهميت است، كم بودن نرخ خوراك گزارش شده 
در عملكرد سه ماهه آنها است. در حالي كه تحليلگران 
در بررسي هاي خود انتظار ارقامي در حدود 11 سنت 
را ب��ه ازاي هر متر مكعب گاز خوراك مي كش��يدند، 
گزارش ها حكايت از آن داشت كه قيمت هر مترمكعب 
گاز بر اساس نرخ نيمايي در حدود 6 سنت فرض شده 
كه اگر در ادامه سال جاري تغيير نكند تاثير بسزايي 
در سودس��ازي و درآمدزايي شركت هاي پتروشيمي 

خواهد داشت.
وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به آنچ��ه در بازارهاي 
جهان��ي اتفاق افت��اده مي ت��وان گفت ك��ه در حال 
حاضر مهم ترين عوامل دخيل در درآمد ش��ركت ها 
وابسته به متغيرهاي داخلي نظير اتفاقات سياسي و 
قيمت دالر نيمايي اس��ت، چرا كه در مقايسه با بهاي 
 داخل��ي، تغييرات قيمت در بازاره��اي جهان عمدتا 

ناچيز است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص وضعيت 
پااليشي ها گفت: آنچه دنيا اتفاق افتاده افزايش تقاضا 
در مقابل كاهش عرضه مواد خام اين صنايع اس��ت. 
بنابراين سود پااليش��گاه ها نيز افزايش قابل توجهي 
داشته. اما آنچه در داخل حايز اهميت است اين است 
كه شركت هاي پااليش��ي تحريم پذير نيستند و اين 
عامل موجب شده ريس��ك معامالت آنها پايين تر از 

نمادهاي پيش تر اشاره شده باشد.

 رشد سهام انبوه سازي پس از بازار مسكن
گروه انبوه سازي، روز گذشته با رشد 2.8 درصدي توانست 
تمام ركورد هاي قبلي خود را بش��كند و در ارتفاع 1701 
واحدي توقف كند. نگاهي به سهام اين گروه، حاكي از اين 
است كه نسبت  P/E  آنها در طيفي از 9.8 تا 383 است كه 
با توجه به اينكه P/E  سود سپرده بانكي 6.6 )سود بانكي 
15 درصد( است، اين گروه هنوز به نسبت سپرده بانكي 
از جذابيت برخوردار نيس��ت. اما از طرف ديگر شاهد آن 
هستيم كه وجوه نقد ورودي به اين گروه به نسبت مشابه 
سال قبل، روند افزايشي دارد و شبيه به حالتي دارد كه بازار 
از رشد آنها غافل شده و اكنون براي تامين ارزش جايگزيني 

به سمت آنها روي آورده است. 
در همين خصوص سلمان خادم المله، فعال بازار سرمايه و 
كارشناس بازار مسكن در گفت وگو با »تعادل« در خصوص 
داليل رشد روزهاي اخير گروه انبوه سازي گفت: رشد اخير 
سهام گروه انبوه سازي به طور عمده مربوط به بحث ارزش 
جايگزيني پروژه ها مي ش��ود. در واقع اكنون شرايط بازار 
مسكن نسبت به 4 الي 5 ماه قبل بهتر شده، به صورتي كه 
با وجود اندكي كاهش نرخ، اما اكنون حجم معامالت كمي 
افزايش يافته و همين موضوع نشان دهنده بهبود شرايط 
بازار مسكن است. وي افزود: اين موضوع اثر خود را در بازار 
ملك و شركت هاي ساختماني گذاشته و حال خود را در 
گروه انبوه سازي نشان داده است. شركت هاي ساختماني 
نيز از وضعيت رشد ارزش جايگزيني استفاده مي كنند. 
همچنين بايد توجه داشت كه رشد سهام گروه انبوه سازي، 
با كمي تاخير نسبت به بازار مسكن رخ مي دهد و اكنون، 

رشد سهام اين گروه منطقي به نظر مي رسد.

گروه ب�ورس| ش��اخص كل بورس ته��ران در روز 
گذش��ته چهار هزار و 294 واحد رش��د داشت كه در 
نهايت اين ش��اخص به رقم 261 ه��زار و 391 واحد 

رسيد.
براس��اس معامالت ديروز، بيش از سه ميليارد و 377 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 11 هزار 
و 101 ميليارد ريال در 345 هزار نوبت داد و ستد شد.

همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با يك هزار و 107 

واحد افزايش به 68 هزار و 272 واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با 742 واحد رش��د به 45 هزار و 757 واحد 
رسيدند.شاخص آزاد ش��ناور نيز پنج هزار و 28 واحد 
افزايش به رقم 296 هزار و 411 واحد رسيد، شاخص 
بازار اول سه هزار و 838 واحد و شاخص بازار دوم پنج 

هزار و 539 واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين ف��والد مباركه اصفهان )ف��والد( با 389 
واحد، شركت ارتباطات س��يار ايران )همراه( با 311 

واحد، مخابرات اي��ران )اخابر( با 284 واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر )كگل( با 253 واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( ب��ا 210 واحد، پااليش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( ب��ا 174 واحد و توس��عه مع��ادن و فلزات 
)ومعادن( با 151 واحد بيش��ترين تأثي��ر مثبت را بر 

شاخص كل داشتند.
در مقاب��ل صنايع ش��يميايي ايران )ش��يران( با 35 
واحد، داده گس��تر عصرنوين ه��اي وب )هاي وب( با 

20 واحد و البراتور داروسازي دكتر عبيدي )دعبيد( 
با 16 واحد از جمله گروه هايي بودند كه افت شاخص 
بورس را رق��م زدند.بر اين اس��اس، در بين نمادهاي 
معامالت��ي روز قبل، نم��اد بانك تجارت، نوس��ازي و 
س��اختمان تهران، س��ايپا، گروه مپنا )سهامي عام(، 
داده گس��تر عصر نوين )ه��اي وب(، ف��والد مباركه 
 اصفهان و ايران ترانس��فو در گروه نمادهاي پربيننده 
قرار داش��تند.گروه ش��يميايي در معامالت روز قبل 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين 
گروه 150 ميليون و 958 هزار برگه س��هم به ارزش 
يك ميليارد و 141 ميليون ريال داد و ستد شد.شاخص 
فرابورس نيز در آخرين روز هفته، 50 واحد رشد داشت 

و روي كانال سه هزار و 517 واحد ثابت ماند.همچنين 
در اين بازار 2 ميليارد و 58 ميليون برگه سهم به ارزش 
بيش از 11 هزار و 516 ميليارد ريال داد و س��تد شد. 
بررسي بين تمامي نمادها، سهامي ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، ف��والد هرمزگان جنوب )هرم��ز(، هلدينگ 
صناي��ع معدن��ي خاورميانه )ميدك��و(، پااليش نفت 
شيراز )شراز(، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي 
)س��مگا( و پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( بيشترين 
تأثير مثبت را بر ش��اخص اين بازار داشتند.در مقابل 
س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، بيمه كوثر )وكوثر( و 
صنايع ماش��ين هاي اداري ايران )ماديرا( مانع از رشد 

بيشتر اين شاخص شدند.

پرواز شاخص بر فراز قله 261 هزار واحدي
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس
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 نخستين معامله برق صنايع
در بورس انرژي

در معامالت ديروز بورس انرژي ايران، 49 هزار كيلو 
وات برق توليدي نيروگاه سيكل تركيبي اروميه به 
قيمت 46 تومان به ازاي هر كيلو وات در هر س��اعت 

معامله شد.
به گ��زارش بورس ان��رژي، در آخرين روز معامالتي 
ب��ورس ان��رژي اي��ران، 50 ه��زار كيل��و وات برق 
توليدي نيروگاه س��يكل تركيبي اروميه متعلق به 
شركت تدبير سازان س��رآمد روانه ميز فروش بازار 
مصرف كنندگان بزرگ برق بورس انرژي ايران شد كه 
با موفقيت 49 هزار كيلووات برق توليدي اين نيروگاه 
به قيمت 46 تومان به ازاي هر كيلووات در هر ساعت از 

دوره مصرف از زمان تحويل آن معامله شد.
اين نخس��تين معامله موفق برق، پس از گذش��ت 
حدود بي��ش از يك س��ال از توقف معام��الت بازار 
مصرف كنندگان بزرگ برق اس��ت كه پس از ابالغ 
مصوبه جديد تعيين مقررات نرخ و ضوابط ترانزيت 
انرژي الكتريكي در ش��بكه برق كشور از سوي وزير 
نيرو و در راستاي اجراي بند )ت( ماده 48 قانون برنامه 
ششم توسعه به شركت هاي توانير و مديريت شبكه 

برق ايران صورت مي گيرد.
به اين ترتيب در روز چهارش��نبه 23 مرداد ماه 98 
برابر با 50 مگاوات يا به عبارت��ي50000 كيلو وات 
برق نيروگاه سيكل تركيبي اروميه متعلق به شركت 
تدبير س��ازان س��رآمدبه قيمت 460 ريال براي هر 
كيلووات در هر ساعت از دوره مصرف طي دوره تحويل، 
در بازار مصرف كنندگان بزرگ برق عرضه شد كه در 
نهايت 49 مگاوات يا به عبارتي 49000 كيلو وات برق 
اين نيروگاه با موفقيت معامله شد.دوره تحويل ماهانه 
اين انرژي، اول شهريور ماه امسال اعالم شده و طي 24 
ساعت در يك ماه به مصرف خواهد رسيد. در شرايط 
پرداخت اين عرضه، امكان تسويه به صورت خارج از 
پاياپاي يا به عبارتي تسويه نقدي وجود داشته و واريز 7 
درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است.

برق توليدي نيروگاه سيكل تركيبي اروميه متعلق به 
شركت تدبير سازان سرآمد به عنوان نخستين عرضه 
در بازار مصرف كنندگان بزرگ برق در حالي معامله 
شد كه از هفته آينده به تدريج ساير نيروگاه ها نيز برق 
توليدي خود را در اين بازار روانه ميز فروش خواهند 
كرد.صنايع مختلف توليدي و صنعتي كشور از جمله 
فوالد سازان، سيمان، كاشي و سراميك و ساير صنابع 
كوچك و بزرگ ب��ه عنوان مصرف كننده برق باالي 
5 مگاوات و كمتر از آن، به دليل مزيت هاي رقابتي و 
كشف قيمت منصفانه در بورس انرژي ايران همواره به 
اين بازار اقبال نشان داده اند.در عين حال نقدي بودن 
تسويه معامالت و برخورداري از معافيت مالياتي 10 
درص��دي در بورس انرژي نيز براي نيروگاه هايي كه 
با مشكل مطالبات سنگين از دولت مواجه هستند 
مي تواند جذابيت هاي بسياري را در بر داشته باشد.با 
توجه به بند ب ماده 44 قانون برنامه پنج ساله ششم 
توس��عه، وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش 
بازدهي و ضريب بهره وري نيروگاه ها، قيمت خريد برق 
را با توجه به سازوكار بازار در بورس انرژي تعيين كند.

تعويق اعمال تعرفه امريكا 
بازار سهام را مثبت كرد

يك كارش��ناس بازار س��رمايه علت اصلي رش��د 
ش��اخص بورس در روز گذشته را به تعويق افتادن 
تعرفه امريكا روي كاالهاي چيني دانست و گفت: 
كاموديتي ها )مواد اوليه كاالي اساس��ي( از دو روز 
گذشته تا حدودي روند مثبت را در پيش گرفتند 
كه اين موضوع سبب ايجاد يك نوع خوشبيني در 

بازار سرمايه شد.
كمال خانزاده در گفت وگو با ايرنا به رشد چشمگير 
شاخص بورس اشاره و بيان كرد: بيشتر رشد شاخص 
بورس ناش��ي از س��هم هاي بزرگ و بنيادين بازار 
مانند همراه اول، مخابرات، فوالد مباركه اصفهان، 
پتروشيمي پارس و پااليش نفت بندرعباس بوده 
اس��ت.وي ادامه داد: س��هام همراه اول و مخابرات 
بيشترين تاثير را بر رشد شاخص بورس داشتند كه 
علت آن به شايعات مبني بر افزايش سرمايه از محل 

تجديد ارزيابي دارايي ها مربوط بوده است.
اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: همچنين ساير 
سهم ها كه ش��امل افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي دارايي مي ش��وند در روند رو به رش��د بازار 
تاثيرگذار هستند، در حالي كه باقي سهم ها متعادل و 
به روند عادي خود ادامه خواهند داد.وي خاطرنشان 
كرد: طي چند وقت اخير سهام فوالد مباركه اصفهان 
به ش��دت افت كرد و نرخ آن به كمتر از 400 تومان 
رسيد اما به دليل اينكه از جمله سهم هاي بنيادي بود 
مورد حمايت قرار گرفت در حالي كه اتفاق خاصي 
در اين سهم براي رشد قيمت رخ نداده بود.خانزاده 
اعالم كرد: بازار پيش بيني سود بااليي را نسبت به 
فوالد مباركه اصفهان داده بود، در حالي كه اين سهم 
در مجموع سود بسيار كمي را در اختيار سهامداران 
قرار داد، اين موضوع منجر به ريزش اين سهم در بازار 
و خروج س��هامداران از اين بازار شد.اين كارشناس 
بازار س��رمايه با اعالم اينكه اخيرا پيش بيني روند 
بازار به ش��دت سخت شده اس��ت، گفت: پول هاي 
زيادي در بازار وجود دارد و اكنون شاهد جريان پول 
در س��هم هاي كوچك و معامالت اين گونه سهم ها 
هس��تيم.وي با بيان اينكه اكنون تمايل خريداران 
به سمت س��هم هاي كوچك است، گفت: اين روند 
ادامه دار است و بازار بيشتر به سمت سهم هايي كه از 
ارزش كمتري برخوردارند پيش خواهد رفت.خانزاده 
با تاكيد بر اينكه تعويق تعرف��ه امريكا بر كاالهاي 
چيني، ش��رايط و پيش بيني بازار را سخت تر كرده 
است، افزود: با يك توييت رييس جمهوري امريكا كل 
تحليل كارشناسان و معادالت بازار تغيير كرده است، 
خبرهاي جديد باعث سردرگمي بازارها در خصوص 

تصميم امريكا در مقابل شده است.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ابالغ دستورالعمل 
جامع صندوق هاي سرمايه گذاري در آينده نزديك خبر 

داد.
شاپور محمدي در حاشيه مراسم سومين ليگ ستارگان 
بورس، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پيش از اين 
فرآيند سرمايه گذاري در صندوق ها با محدوديت هايي 
مواجه بود كه به خواست سرمايه گذاران و فعاالن بازار، 
اين محدوديت ها را رفع و سعي كرديم محيط فعاليت 

صندوق هاي سرمايه گذاري را شفاف تر كنيم.
به گزارش سنا سخنگوي سازمان بورس تصريح كرد: به 
زودي دستورالعمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري 
ابالغ و نحوه فعاليت اين صندوق ها تسهيل خواهد شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالي 
مبني بر اعالم آمادگي بورس كاال براي عرضه محصوالت 
باغي اظهار داشت: بازار سرمايه و بورس كاال اين آمادگي 
و ظرفيت را دارند و ما كليه محصوالت كشاورزي را كه 
از نظر همگني در بازار س��رمايه قابليت معامله داشته 
باشند، دنبال مي كنيم؛ البته اولويت ما در بورس كاال، 
روي كاالهايي از قبيل كش��مش و خرما و سيب است 

كه همگن ترند.
محم��دي در خص��وص رقابت هاي ليگ س��تارگان 
بورس در سومين دوره برگزاري هم گفت: مسابقات، 
خوب بود و شركت كنندگان از دانشگاه هاي مختلف، 
بس��يار باانگيزه به اين رقابت ها آمده بودند .اميدواريم 
در اين جش��نواره بحث يادگي��ري و فرهنگ صحيح 

سرمايه گذاري نيز بيش از پيش تقويت شود .

سخنگوي سازمان بورس افزود: ليگ ستارگان بورس 
همچنين از اين پتانسيل برخوردار است كه به تحليل در 
بازار سرمايه عمق ببخشد و فرهنگ سازي را ارتقا دهد. 
اين رويداد سرفصل هاي دانشگاهي را بيش از قبل به 

بحث هاي كاربردي و عملياتي نزديك مي كند.
محم��دي همچني��ن در خصوص وضعيت ب��ازار در 
شرايط اقتصادي كش��ور خبر داد: به هر حال با توجه 
به تحوالت متعدد بين الملل��ي و داخلي در حوزه هاي 
مختلف سياسي و اقتصادي و فراز و نشيب هاي بازارها، 
خوشبختانه بازار سرمايه توانسته است تصويري با ثبات 

از خود ارايه دهد .
وي افزود: البته بخش اعظم اين نتيجه، به حضور افراد 
متخصص و متعهد و دلسوز در بازار سرمايه و همچنين 
فعاالن بازار و سرمايه گذاراني برمي گردد كه عمدتا از 
تحصيالت باال و تجربي��ات خوبي برخوردارند .ضمن 
اينكه فرهنگ س��رمايه گذاري در فعاالن بازار سرمايه 
ارتقا يافته و افراد، غالبا عادت به تحليل و كسب درآمد 
از راه تحليل كرده اند و طبيعتا همه اينها به ثبات بازار 

كمك كرده است.
سخنگوي سازمان بورس تصريح كرد: طبيعتا سازمان 
بورس و اركان بازار سرمايه، شاني جز خدمتگزاري براي 
خود قائل نيستند و تالش مي كنند كه بازار سرمايه از 
آرامش و قواعد خوبي براي هدايت و راهبري برخوردار 
باش��د.محمدي در پايان ابراز امي��دواري كرد كه بازار 
سرمايه بتواند در آينده نيز همچنان از فعاالن فرهيخته 

و با دانش كافي بهره مند شود .

معاون نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از 
تدوين و اصالح چند دستورالعمل مهم خبر داد.

سعيد فالح پور، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس با اش��اره به برگزاري نشس��ت صبح روز گذشته 
هيات مديره اين سازمان به س��نا گفت: در جلسه امروز 
اصالحات مربوط به دستورالعمل شركت هاي سبدگرداني 
به تصويب رس��يد.وي با تاكيد بر اينكه فعاالن بسياري 
براي تاسيس سبدگرداني در انتظار اين اصالحيه بودند 
خاطرنشان كرد: اين اصالحات دغدغه هاي متقاضيان 
تاسيس سبدگرداني را در مواردي همچون فرآيند صدور 
كد، نقش امين سبدگردانان در كدهاي اختصاصي و ساير 
تسهيالت مطرح شده پوشش مي دهد.سعيد فالح پور از 
شرايط جديد تاسيس نهادهاي مالي خبر داد و افزود: پس از 
ماه ها بررسي، اصالح اين دستورالعمل انجام شد و ان شاء اهلل 
ظرف دو هفته آينده ابالغ خواهد شد تا فعاالن متقاضي 
تاسيس نهاد مالي بتوانند با استفاده از اين دستورالعمل به 

بازار سرمايه وارد شوند.

 از نظرس�نجي براي بهبود دس�تورالعمل ها 
بهره مند مي شويم

معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار 
بهره مندي از نظريات صاحب نظران و فعاالن بازار را رويه اي 
هميش��گي در ايجاد تغييرات و تدوين دستورالعمل ها 
دانست و اظهار كرد: بر اين اساس اكنون پيش نويس اوليه 
دستورالعمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري را براي 
انجام نظرخواهي روي سايت cmr.seo.ir قرار داده ايم.

وي افزود: در اين دستورالعمل شرايط فعاليت صندوق ها 
به صورت متنوع آمده است، ضمن اينكه در آن بحث هاي 
نظارتي جديد نيز مطرح شده است. البته اين دستورالعمل 
براي بورس ه��ا، كانون كارگ��زاران و كان��ون نهادهاي 
سرمايه گذاري نيز ارسال شده است تا از طريق روش هايي 
كه خود آنها اتخاذ مي كنند نظرات فعاالن بازار سرمايه 
جمع آوري ش��ود.فالح پور با درخواست از رسانه ها براي 
اطالع رس��اني در زمينه اين نظرس��نجي ها يادآور شد: 
تجربه قبلي ما اين اس��ت كه در خصوص نظرسنجي ها 
اطالع رس��اني الزم انجام مي شود، اما در زمان اجرا گفته 
مي ش��ود كه »كي چنين چيزي مطرح شده است؟« و 
درباره آن اظهار بي اطالعي مي شود و رسانه ها مي توانند 

كمك كنند تا اين مشكل حل شود.

 بازار سرمايه به دنبال تسهيل فعاليت هاست
اين مقام مسوول در نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
با تاكيد بر حركت اين س��ازمان در راستاي سياست هاي 
كالن كش��ور گفت: بورس نيز همچون ساير نهادها براي 
بهبود فضاي كس��ب و كار و تسهيل شرايط فعاليت هاي 
اقتصادي تالش مي كند و براي اين مهم خود را از س��اير 
بخش ها مس��تثني نمي داند.وي با تاكيد بر رسالت اين 
معاونت در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اين نهاد مي كوشد 
تا كنار اجراي سياست تسهيل فرآيندها، وظايف نظارتي 
خود را نيز به خوبي انج��ام دهد؛ چراكه ما يك نهاد ناظر 
هس��تيم و بايد همواره به گونه اي عم��ل كنيم كه هر دو 

موضوع حفظ شود و با يكديگر در تعارض قرار نگيرد.

 دس�تورالعمل صندوق مس�كن و مستغالت
به زودي ابالغ مي شود

معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص صندوق هاي امالك و مس��تغالت 
گف��ت: اصول اصل��ي مربوط ب��ه اي��ن صندوق ها در 
هيات مديره تصويب شد و دستورالعمل آن نيز نهايتا 

ظرف دو هفته آينده ابالغ مي شود.
وي اجراي اين دستورالعمل در بازار سرمايه را مفيد خواند 
و تصريح كرد: عملياتي شدن اين مصوبه مي تواند كمك 
خوبي به بخش مسكن كند، از اين جهت كه ابزار مناسبي 
را در اختيار فعاالن حوزه مس��كن قرار مي دهد تا بتوانند 
از طريق اجاره داري و خريد و فروش كس��ب سود كنند.

فالح پور يادآور شد: صندوق ديگري با نام صندوق زمين و 
ساختمان از گذشته فعاليت داشته است كه فعاليت آن به 
اين شكل است كه شركت هاي فعال اقدام به خريد زمين 
و اجراي عمليات ساخت و ساز مي كنند و پس از فروش، 
از آن پروژه خارج مي شوند و مردم و سرمايه گذاران از اين 
منفعت مي برند. اما موضوع صندوق جديدي كه تاسيس 

كرده ايم متفاوت است.
وي در تش��ريح فعالي��ت صندوق ه��اي جدي��د گفت: 
صندوق هاي جديد در زمينه كسب درآمد از اجاره داري 
مسكن و خريد و فروش ملك فعاليت خواهند كرد و بحث 
ساخت و ساز در آنها مطرح نيست. نهادهاي حقوقي بزرگ 
كه در اين زمينه فعال هستند مي توانند جذب منابع داشته 
باشند و در حوزه مسكن سرمايه گذاري كنند و اجاره داري 

را به صورت حرفه اي در كشور اجرا كنند.

عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار: 
دستورالعمل تاسيس شركت هاي سبدگرداني اصالح شد

رييس سازمان بورس خبر داد 
ابالغ دستورالعمل جامع صندوق هاي سرمايه گذاري

نگاه بازار
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دومين »همايش تشكل هاي اقتصادي، راهبران توسعه« در محل اتاق ايران برگزار شد

خواسته هاي تشكلي از دولتمردان 

نقشه راه صادرات و واردات 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صمت منتشر كرد

تعادل |
»بزرگداش�ت روز ملي تش�كل ه�ا« با حضور 
دولتم�ردان در خانه بخش خصوص�ي برگزار 
ش�د. مع�اون اول رييس جمه�ور ك�ه در اين 
همايش حضور يافته بود، از توجه به تشكل ها 
ب�ه عنوان يك ال�زام جدي از س�وي دولت نام 
برد. »اس�تفاده از توان و ظرفيت آحاد جامعه 
و به ويژه تش�كل ها« موضوعي ب�ود كه در اين 
همايش از سوي اسحاق جهانگيري مورد اشاره 
قرار گرف�ت. اما س�كاندار وزارت »صمت« »از 
پيگي�ري اع�زام رايزن ها از طريق تش�كل ها 
و آمادگ�ي اي�ن وزارتخانه براي واگ�ذاري هر 
بخشي از تصدي گري ها كه منع قانوني نداشته 
باشد«، خبر داد. به گفته رضا رحماني، اختيارات 
قاب�ل واگ�ذاري و تصدي گري ها ب�ه انجمن ها 
واگذار خواهد، اما مش�روط ب�ر اينكه آنها نيز 
مس�ووليت كار را بپذيرن�د. در مقاب�ل فعاالن 
بخش خصوصي ني�ز در اي�ن همايش فرصت 
يافتند تا از مشكالتشان بگويند. اما مهم ترين 
موضوعي كه مورد انتقاد رييس اتاق ايران نيز 
قرار گرفت؛ »ايجاد تشكل هاي موازي از سوي 
دولت« بود. غالمحسين شافعي، معتقد بود كه 
اين وظيفه به اتاق ها واگذار شود و سازمان هاي 
دولتي باي�د از حض�ور در اي�ن وادي اجتناب 
كنند. مس�عود خوانس�اري رييس اتاق تهران 
نيز از جهانگيري دو خواس�ته داشت؛ نخست 
خواستار ادغام و شبكه  سازي تشكل ها از سوي 
اتاق ايران ش�د ودومين خواس�ته او واگذاري 
نمايشگاه ها به بخش تشكل ها شد. »ضرورت 
مشاركت تشكل هاي اقتصادي«، »جلوگيري 
از موازي س�ازي تش�كل ها« و »گس�ترش 
نقش تش�كل ها در ات�اق اي�ران«، اصلي ترين 
خواسته هايي بود كه از سوي دبيركل اتاق ايران 
مطرح شد كه به گفته او، با همراهي دولت و اتاق 
ايران امكان دست يابي به آنها امكان پذير است. 

    نظر بخش خصوصي اعمال مي شود 
مع��اون اول رييس جمه��وري كه در اي��ن همايش 
حضور يافته بود، در ش��روع س��خنان خود با تاكيد 
بر اينكه تش��كل ها س��رمايه گرانبهايي است كه در 
اختيار دولت قرار دارد، گفت: تشكل ها مي توانند در 
تشخيص مس��ائل قدرت بسيار بااليي داشته باشند، 
از اين رو توجه به آنها يك الزام جدي اس��ت. به گفته 
اس��حاق جهانگيري، دول��ت مي تواند با اس��تفاده از 
توانايي تشكل ها، بس��ياري از مشكالت را حل كند، 
اما در ص��ورت فراموش كردن توانش��ان هم به خود 
آس��يب مي زند و هم مديريتش زير س��وال مي رود و 
هم مشكالت جامعه امكان حل شدن پيدا نمي كند. 
»اس��تفاده از توان و ظرفيت آحاد جامع��ه و به ويژه 
تشكل ها« موضوعي بود كه در اين همايش از سوي 
جهانگيري مورد اش��اره قرار گرفت. ب��ه باور او هيچ 
كش��وري نمي تواند به تنهايي و تنها با تكيه بر دولت 

خود به توسعه دست پيدا كند.
او در بخش بعدي صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 
فعاالن اقتصادي در جبهه مقاومت در برابر تحريم ها، 
خط ش��كني مي كنند، اينكه از داخل آنه��ا را مورد 
فشارهاي مضاعف قرار دهيم، خيانت به كشور است، 
گفت: مگر ما مرده باشيم كه اينگونه اتفاق ها بيفتد. 
آنچه بخش خصوصي را آزار مي دهد، اعمالي است كه 
به نظر مي رس��د، اگر در وضعيت خاص امروز رعايت 

نشود با برخي مشكالت پيچيده تر مواجه مي شويم.
به اعتقاد جهانگيري، تمام بخش ها و دس��تگاه هاي 
دولتي در تالش هستند كه به نفع منافع كشور عمل 
كنند و هيچ كس جرات نمي كند به بخش خصوصي 
آسيبي بزند؛ چراكه اگر قرار باشد تسهيل در اقتصاد 
اتفاق بيفتد با همت فعاالن اقتصادي محقق مي شود.

او با بيان اينكه شوك بزرگي در نتيجه اعمال تحريم ها 
بر اقتص��اد اي��ران وارد آمد كه هم��ه آن هم متوجه 
سياست هاي تحريمي نبود، بلكه اشتباهات گذشته 
ما نيز در اين شرايط اثرگذار بود، افزود: اما اكنون بعد 
از گذشت يك سال به نقطه تعادلي در اقتصاد رسيديم، 
كه ارزشمند است وعالمت هايي كه از تعادل و ثبات 
در اقتصاد ديده مي ش��ود، نتيج��ه تالش هاي بخش 

خصوصي است.
او همچنين با اشاره به بخشنامه هاي دولتي در زمينه 
اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار گفت: 
اگر كس��ي در نهادهاي دولتي غير از اين عمل كند، 
بخش خصوصي مي تواند به ديوان عدالت اداري اين 
موض��وع را گزارش كرده و ديوان ني��ز آن را به دولت 
ارجاع مي ده��د. ما به كميس��يون هاي دولت تاكيد 
كرده ايم كه براي پيگيري بخشنامه ها و مصوبات بايد 
نظر اتاق بازرگاني پرسيده شود و پس از استعالم از اتاق 

كارها براي اجرا در دستور كار قرار گيرد. جهانگيري 
تاكيد كرد چنانچه اس��تعالمي از اتاق انجام نش��ود، 
بخش خصوصي مي تواند اين موضوع را گزارش كند 
و بن��ده در صورتيكه موض��وع مربوطه فوريت جدي 
نداش��ته باش��د آن را به وزارتخانه يا بخش مربوطه 

بازمي گردانم تا نظر اتاق اجرايي شود.

   3 هدفي كه تحريم ها دنبال مي كنند
اوبا بيان اينكه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم توجه 
جدي به خصوصي سازي واقعي صورت گرفته، توضيح 
داد: پيش از اين دولت ، تنها 12 درصد از واگذاري ها 
به بخش خصوصي واقعي بود؛ اين در حالي است كه 
آمارها نش��ان مي دهد، در دولت يازدهم 65 درصد و 
در دولت دوازدهم تاكنون 100 درصد واگذاري ها به 
بخش خصوصي واقعي بوده است. جهانگيري اما با بيان 
اينكه بايد فكري به حال پايين بودن سرمايه گذاري 
در اقتصاد ايران بكنيم، گفت: سرمايه گذاران نياز به 
يك فضاي شفاف و صادقانه دارند و همانطور كه فساد 
گسترده مردم را رنج مي دهد براي سرمايه گذاران نيز 

يك عامل منفي به شمار مي رود.
او با اش��اره به تحريم هاي امري��كا و اينكه آنها قصد 
بران��دازي نظام را داش��ند و حتي ب��ه صراحت آن را 
اعالم كردند گفت: اين تحريم ها در تاريخ امريكا عليه 
يك كشور بي سابقه بوده و آنها سعي كردند از طريق 
فروپاشي اقتصادي به هدف براندازي برسند كه موفق 
نش��دند. معاون اول رييس جمهور همچنين با بيان 
اينكه »معيش��ت مردم، كاهش ارزش پول كش��ور و 
كاهش منابع درآمدي دولت« س��ه هدفي است كه 
تحريم هاي امريكا دنبال مي كند، اظهار كرد: اما دولت 
در حوزه كاهش درآمدها مصمم است كه از منابع بانك 
مركزي استفاده نكند و خوشبختانه اين روند تاكنون 
ادامه داشته است. جهانگيري در نهايت اعالم كرد كه 
قطعا در شرايط امروز نمي توان به گزينه كوپني كردن 
كاالها فكر كرد بلكه بايد تالش كنيم از ظرفيت هاي 
فعلي نهايت اس��تفاده را ببري��م. بازارهاي صادراتي 
منطقه براي ما يك فرصت جدي به شمار مي رود كه 
اميدواريم بخش خصوصي از آن نهايت استفاده را ببرد.

   وزير صمت: واگذاري امور
به اتاق هاي مشترك

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با حضور در همايش 
ملي »تش��كل هاي اقتصادي، راهبران توس��عه« و با 
تأكيد بر نقش و جايگاه ويژه تش��كل ها در اقتصاد، از 
تش��كل هاي اقتصادي به عنوان تكيه گاه اصلي روند 
توسعه ياد كرد و گفت: اگر بتوانيم در كنار هم بايستيم، 
تواني در مجموعه كش��ور ايجاد مي ش��ود كه مسير 

توسعه را هموارتر خواهد كرد.
رضا رحماني، با مهم برش��مردن گس��ترش فعاليت 
تش��كل ها، يك��ي از طرح هاي در دس��ت پيگيري را 
فرس��تادن رايزن هاي اقتصادي به س��اير كشورها از 
طريق تشكل هاي اقتصادي عنوان كرد. به گفته او، بر 
اساس اس��تراتژي كه در وزارت صمت در نظر گرفته 
شده، هر اقدامي كه بتواند به بخش خصوصي واگذار 
كرد و منع قانوني در رابطه با آن وجود نداشته باشد به 
تشكل ها و اتاق هاي بازرگاني مشترك واگذار خواهد 
شد و از اين رو اتاق بازرگاني ايران هم بايد مسووليت 
خود را در اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور و تشكل ها 

تفوي��ض نماين��د. او از آمادگي اي��ن وزارتخانه براي 
واگذاري هر بخشي از تصدي گري ها كه منع قانوني 
نداش��ته باش��د، خبر داد وعنوان كرد كه اختيارات 
قابل واگذاري و تصدي گري ها را به انجمن ها واگذار 
خواهيم كرد اما آنها نيز بايد مسووليت كار را بپذيرند. 
ضمن اينكه در همين راستا به سازمان توسعه تجارت 
دس��تور داده ام تا به موضوعات مرتب��ط با اتاق هاي 
مشترك به صورت جدي توجه كند. رحماني در ادامه 
از اتاق ايران خواس��ت تا از ظرفيت شوراي گفت وگو 

بهتر استفاده كند.

   رييس اتاق ايران: انتقاد از ايجاد تشكل هاي 
موازي

رييس پارلمان بخ��ش خصوصي، هم به عنوان يكي 
از ديگر از س��خنران در همايش ملي »تش��كل هاي 
اقتصادي، راهبران توس��عه« ضمن قدرداني از توجه 
ويژه معاون اول به بخش خصوصي و حضور ايشان در 
مراسم روز ملي تشكل ها، گفت: تشكل هاي اقتصادي 
س��ازمان هاي خودجوش و غيردولتي هستند، كه بر 
اساس نياز وبه منظور فعاليت در زمينه هاي مختلف 

اقتصادي به صورت داوطلبانه به وجود آمده اند.
غالمحسين شافعي، افزود: تشكل، تالش هاي متفرق 
بنگاه هاي اقتصادي را يكپارچه و هدفمند ساخته و به 
عنوان نهاد واسط و پل ارتباطي بين مردم و دولت، با 
برنامه ريزي و سازماندهي مناسب، حركت به سمت 
اهداف توس��عه اي را تس��هيل مي كند. او با بيان اين 
مطلب كه تش��كل هاي اقتص��ادي مي توانند صداي 
بخش خصوصي باش��ند و با انعكاس نظرات فعاالن 
اقتصادي به دول��ت در بهبود كيفي��ت تصميمات، 
اثرگذار باش��ند، تصريح كرد: اين سازمان هاي مردم 
نه��اد كه نمايندگي بخش��ي از فع��االن اقتصادي را 
به عهده دارند، با حض��ور در مراجع تصميم گيري و 
انتقال اطالعات و تجربيات انباش��ت ش��ده به غناي 
تصميم س��ازي هاي دولت مي افزايند و با بهره گيري 
از تج��ارب متخصصان و با دسترس��ي به اطالعات و 
رويدادهاي واقعي مي توانند مانع از تصميم گيري هاي 
اش��تباه ش��وند و به بهبود قانون و ارتقاي آن كمك 

ويژه كنند.
رييس اتاق ايران از تجمع س��رمايه ها در بخش هاي 
غيرمولد ني��ز انتقاد ك��رد وگفت: متاس��فانه امروز 
شاهد آن هس��تيم كه بخش بزرگي از سرمايه ها در 
بخش هاي غيرمول��د يا بخش هايي كه ب��ازار از آنها 
اشباع شده، تجمع يافته و بخش هاي صنعتي و مولد 
مهجور مانده اند. توسعه تشكل ها مي تواند در هدايت 
س��رمايه گذاران، موثر بوده و از اتالف منابع محدود 
كش��ور در حوزه هايي كه نقشي در توس��عه ندارند، 

جلوگيري كند.
او با تاكيد بر اين نكته كه ميزان و حدود نقش آفريني 
تشكل هاي اقتصادي با سالختار دولت ها در ارتباط 
اس��ت، بهره مندي از مشاركت فعال تشكل را منوط 
به وجود فضاي حمايتي قابل قبول از سوي حاكميت 
دانست؛ بنابراين او از دولت درخواست كرد تا در اجراي 
قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار به نقش اتاق و 

تشكل ها بيشتر از گذشته اهميت دهد.
شافعي همچنين گفت: در اين رابطه انتظار داريم كه 
طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مس��تمر محيط كسب 
وكار، نظرات اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي در تدوين 

قوانين و آيين نامه ها به موقع و در زمان مناسب دريافت 
شود تا بخش خصوصي زمان كافي براي اعالم نظرات 

كارشناسي داشته باشد.
رييس اتاق ايران همچنين از اقدام برخي سازمان ها 
در انتخ��اب نمايندگان بخش خصوصي و مش��ورت 
گرفت��ن از آنها، انتقاد كرد و گف��ت: بعضي از محافل 
تصميم س��ازي خود راسا نماينده بخش خصوصي را 
انتخاب مي كنند. اين رويه موردقبول بخش خصوصي 
نيست و نمايندگان اتاق بايد توسط خود اتاق انتخاب 

و بطور رسمي معرفي شوند. 
شافعي همچنين به ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط 
كسب وكار كه به اتاق ماموريت داده تا كار ساماندهي 
تشكل ها را به انجام برساند، اش��اره و تأكيد كرد: اتاق 
ايران بايد نسبت به ادغام تشكل هاي موازي و شناسايي 
خألهاي تش��كلي و ايجاد آنها اقدام كن��د كه در اين 
راستا مصمم به انجام تكليف قانوني خود است. رييس 
اتاق ايران در نهايت با انتقاد از اينكه ايجاد تشكل هاي 
اقتصادي كار دولت نيس��ت، ابراز امي��دواري كرد كه 
اين وظيفه به اتاق ه��ا واگذار ش��ود. او تاكيد كرد كه 
سازمان هاي دولتي بايد از حضور در اين وادي اجتناب 
كنند. او از وزارت كشور خواستار شد كه اين موضوع را 
به بعضي از وزارتخانه ها تذكر دهد كه استفاده ابزاري از 
تشكل هايي كه خود دولت آنها را ايجاد كرده، فاجعه اي 

بزرگ بوده و بايد با آن مقابله كرد. 

   رييس اتاق تهران: تشكل ها نخبگان جامعه 
هستند

اما س��خنران ديگراين مراسم، رييس اتاق بازرگاني 
ته��ران و ناي��ب ريي��س اتاق اي��ران بود، مس��عود 
خوانساري با بيان اينكه نظام كالن اقتصادي كشور 
به مش��ورت گرفتن باور دارد اما بدن��ه ميانه دولت 
نه تنها به اين مس��اله باور ندارد، بلكه س��تيز دارد، 
افزود: تشكل گرايي يعني حفظ و احترام به سرمايه 
اجتماعي و اينكه دولت تنها در حرف بگويد از دانش 
تشكل ها اس��تفاده مي كند، كافي نيست؛ بلكه بايد 
بدنه اجرايي دولت هم به اين امر اعتقاد داشته باشد.

او تاكيد كرد: يكي از رنج هاي تاريخي اقتصاد ايران، 
فاصله گذاري ميان دانش تجربي و سياست گذاري 
است بطوريكه نهاد دولت همواره ترجيح داده بيش 
از آنكه بازيگران واقعي اقتصاد را به كار گيرد، متكي 
بر اظهارنظرها و گفته هاي مديران باالدستي و اداري 
باش��د؛ در حالي كه يك اصل در اقتصاد كشورهاي 
توسعه يافته اثبات شده و آن اينكه كنشگران واقعي 
عرص��ه اقتصادي بي��ش از مقام اداري از مس��ائل و 

نيازهاي اساسي عرصه فعاليت خود آگاهي دارند.
بنابرآمار اعالمي خوانس��اري، در حال حاضر 200 
تش��كل ملي و 300 تشكل اس��تاني فعال هستند 
كه تمام بخش هاي اقتصادي را پوش��ش مي دهند. 
او در همي��ن زمينه با طرح اين س��وال كه چرا باور 
تش��كل گرايي از بين رفته است؟ پاسخ داد: تكيه بر 
درآمدهاي دولتي منجر به شكاف ميان دولت و مردم 
شده اس��ت. بطوري كه در دهه 60 اين باور جا افتاد 
كه هم پول و هم در اختيار تنها براي دولت اس��ت و 

چه نيازي است كه به سراغ ديگران رفت.
نتيجه هم اين شد كه طي همان سال ها افرادي ظهور 
كردند كه اصالت بخش خصوصي را زير سوال بردند و 
جامعه در قبال بخش خصوصي حالت تدافعي به خود 

گرفت. خوانساري با تاكيد بر اين نكته كه تشكل هاي 
اقتصادي نخب��گان جامعه هس��تند، تصريح كرد: 
بي توجهي به تشكل ها دو تاثير حايز اهميت خواهد 
داشت؛ اول اينكه اعتماد عمومي خدشه دار خواهد 
شد. دوم اينكه جامعه در اين حالت فكر مي كند كه 
دولت مستقل از ذي نفعان عمل مي كند و تشكل ها 
ني��ز اين پيام را به اعضاي خ��ود مي دهند كه دولت 

توجهي به خواسته آنها ندارد.
به گفت��ه ريي��س ات��اق ته��ران دولت ب��ا عارضه 
بي تصميمي مواجه اس��ت چراكه بدن��ه اجتماعي 
دول��ت را همراهي نمي كند. نمونه بارز اين مس��اله 
حذف يارانه س��وخت بود كه رويك��رد به اين دليل 
تغيير كرد كه دولت مطمئن بود كه مردم همراهي 
نمي كنند. خوانساري همچنين بر ضرورت مشورت 
و همفكري دولت با بخش خصوصي و تشكل ها تاكيد 
كرد و موفقيت پايدار اقتصادي را در گروي توجه به 

تشكل ها دانست.
 او در پايان با اش��اره به م��اده 5 قانون بهبود محيط 
كسب و كار خواستار ادغام و شبكه  سازي تشكل ها 
از سوي اتاق ايران شد. خوانساري به عنوان دومين 
خواس��ته خود از معاون اول رييس جمهور، خواهان 
واگذاري نمايشگاه ها به بخش خصوصي شد و تاكيد 
كرد اين تش��كل ها هس��تند كه بايد برگزاركننده 

نمايشگاه ها باشند. 

   نايب رييس اتاق ايران: رتبه بندي
۲۰۰ تشكل اقتصادي

در همين حال، محمدرضا انص��اري نايب رييس اتاق 
اي��ران و رييس انجمن صادركنن��دگان خدمات فني 
و مهندس��ي هم با اش��اره به اين موضوع كه به واسطه 
توسعه دموكراس��ي، تعداد تشكل ها هم بيشتر شده، 
گفت: تش��كل ها پل ارتباطي ميان فعاالن اقتصادي و 
تصميم گيران هستند و دولت با بهره گيري از نظرات 
تحليل شده از سوي تشكل ها اين فرصت را دارد تا به 
حل مشكالت پرداخته و عملكرد بهتري داشته باشد. 
او با اشاره به اهميت نقش تشكل ها در اتاق ايران، اظهار 
كرد: خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده، بيش از 
200 تشكل، رتبه بندي شدند و جايگاهشان مشخص 
شده است. در گام بعدي اتاق ايران در نظر دارد تا نقش 
تشكل ها را به واسطه اهميتي كه در فضاي اقتصادي 
و همچنين اشتغال دارند، شناس��ايي كند. به اعتقاد 
انصاري رمز موفقيت تشكل ها، حضور افرادي به عنوان 
اعضاي آنهاست كه با كنار گذاشتن منافع شخصي شان، 
به نفع جمع نظر بدهن��د و دولت نيز به جاي دعوت از 

اشخاص، بايد از نظر نهادها استفاده كند.

     دبيركل اتاق ايران: ازتشكل ها نظرخواهي 
شود

اما از سوي ديگر، دبيركل اتاق ايران نيز در اين همايش 
طي سخناني گفت: يكي از مهم ترين شروط تحقق توسعه 
پايدار، بهره مندي از ظرفيت هاي تشكل هاي اقتصادي 
است؛ چراكه با ورود تشكل هاي بخش خصوصي به اجراي 
سياست هاي تجاري و توليدي قطعا جلوي شكست اين 
سياست ها گرفته خواهد شد. عليرضا اشرف با تأكيد بر 
اين موضوع كه تشكل هاي بخش خصوصي بيش از دولت 
قدرت پيش بيني مسائل كالن اقتصادي رادارند، افزود: 
ضروري است همانطور كه قانونگذار جايگاه تشكل ها را 
تعريف كرده و آنها را به رسميت شناخته است، نقش آنها 
را در نظرات و اجراي تصميمات نيز مورد توجه قرار دهد. 
چراكه ما بايد در عرصه تصميم گيري ها نيز حضور داشته 
باشيم و از ما نظرخواهي شود.  عليرضا نبي دبيركل وعضو 
هيت مديره انجمن دارندگان نشان استاندارد هم كه به 
عنوان ديگر نماينده تشكل ها به سخنراني پرداخت، بر 
ضرورت واگذاري امور از سوي دولت به بخش خصوصي 
تاكيد و خواهان بهره مندي از ظرفيت هاي تشكل هاي 
بخش خصوصي شد. »اجراي قوانين رفع موانع توليد و 
بهبود فضاي كسب و كار« از ديگر مواردي بود كه بهرام 
ش��كوري رييس انجمن مس در سخنراني خود به آنها 
پرداخت وتاكيد كرد: اگر دولت از تشكل ها استفاده و از 
مش��ورت هاي  آنها بهره گيرد، بخش قابل توجهي از بار 

مسووليت دولت كم خواهد شد.

   تجليل از اتاق هاي پيشرو در تشكل گرايي
در پايان اين مراسم، از »محمدرضا انصاري«، رييس 
انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي، »علي 
ش��مس اردكاني«، رييس انجم��ن توليدكنندگان 
و واردكنن��دگان ماش��ين آالت س��نگين معدني و 
راه سازي و »عباسعلي قصايي«، رييس انجمن صنايع 
چيني ايران به عنوان پيشكس��وتان حوزه تشكل ها 
و از پن��ج اتاق »ته��ران، همدان، اصفهان، مش��هد و 
كرمان« به ترتيب به عنوان اتاق هاي پيشرو در حوزه 

تشكل گرايي، تجليل شد.

موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني وزارت 
صمت، در راس��تاي ارتقاي آگاهي و اش��راف هرچه 
بيشتر بازرگانان اعم از توليد كنندگان، وارد كنندگان 
و صادركنندگان كاال و خدمات، ش��ركت هاي حمل 
و نق��ل، كارگ��زاران گمرك��ي، حق العم��ل كاران و 
پيمانكاران )خدمات فني و مهندس��ي( به مقررات و 
الزامات قانون��ي مرتبط با اين امور، ايفاي تعهدات در 
سيستم بانكي، فرآيند تش��ريفات سفارش واردات و 
صادرات، دسترس��ي به اطالعات و مقررات عمومي 
صادرات و واردات س��االنه را با انتشار مجموعه اي از 
مقررات واردات و صادرات براي آنها ميس��ر ساخته 

اس��ت. مقررات صادرات و واردات در اين وزارتخانه، 
چند دهه قدمت دارد و شامل قانون مقررات صادرات 
و واردات مص��وب 13۷2/0۷/0۴ مي ش��ود كه كليه 
احكام دايمي را پيش روي فعاالن در تجارت خارجي 

قرار مي دهد.
در معدود مواردي تغييراتي در اين قانون رخ داده كه 
مقوله اس��ترداد )drao back( از آن جمله اس��ت؛ 
ضمن تصويب آخرين نس��خه قانون گمرك در آبان 
ماه 13۹0 در بخش مربوط به استرداد، قانون صادرات 
و واردات از يك ثابت معنا داري برخوردار ش��د. البته 
آيين نامه اجرايي اين قانون يك س��ال بعد يعني در 

س��ال 13۷3 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شده 
است .در اين كتاب، رئوس و عين مواد يا تبصره هايي 
بر گرفته از قوانين و مقرراتي كه واردات و صادرات كاال 
و خدمات توام با كاال، شامل دانش فني و تكنولوژي كه 
حسب مورد در ارتباط با كاالهاي ورودي و خروجي 
كاربرد دارند و عدم آگاهي از آنها موجبات ايس��تايي 
كاال در جريان تشريفات گمركي را موجب مي گردد. 
بط��ور كل��ي مجموع��ه دانس��تني ها در فرآين��د 
س��فارش،  بازارياب��ي  مرحل��ه  از  تش��ريفات 
 ق��رارداد، ثب��ت س��فارش در س��ازمان دولت��ي 
 )وزارت صمت و....( عقد قرارداد حمل، بيمه، بازرسي 

و حصول انتق��ال كاال به مقصد در واردات و ارس��ال 
محموله هاي صادراتي در اي��ن مجموعه پيش روي 
مخاطبين قرار گرفته است. افزون بر اين، شرايط ورود 
يا صدور حقوق و عوارض ورودي يا صدوري، الزامات 
قانوني و آيين نامه اي كه در مورد هر يك قلم يا گروه 
كاالهاي گوناگون در بي��ش از ۷ هزار خط تعرفه اي 
۸ رقمي ممكن بوده و جداول پيوست بر اساس يك 
تعرفه )نمانكالتور( بين المللي موسوم به HS، در اين 
كتاب قابل دسترس��ي است. همچنين اين كتاب در 
قالب كنوانسيون هايي در مواد روان گردان شيميايي، 
مواد مخرب اليه ازون، بازيافت ها، موادي كه در ساخت 

سالح هاي شيميايي و كش��تار جمعي كاربرد دارند، 
به مخاطب هش��دار داده و به وارد كنندگان پيشنهاد 
مي دهد، قبل از س��فارش، عدم تطابق مواردي را كه 
قص��د ورود يا ص��دور آن را دارند بررس��ي كنند تا از 
مواجهه با مشكالت احتمالي مصون بماند. تعرفه هاي 
ترجيحي و نيز موارد مشمول استاندارد هاي اجباري، 
بطور مبس��وط به تفكيك كااله��اي مختلف هم در 
ب��دو ورود و هم در همگام ص��دور در اين كتاب ذكر 
شده اس��ت. براين اس��اس، اين كتاب به نوعي نقشه 
راه صادركنن��دگان و وارد كنندگان در بعد مقررات و 

فرآيند هاي تشريفات اداري است. 
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دردسرهاي گراني كاغذ 
ايسنا| رييس انجمن توليدكنندگان نوشت افزار 
كش��ور با بي��ان اينك��ه گراني كاغذ باعث ش��ده 
دفترسازان امس��ال با 20 درصد ظرفيت فعاليت 
كنند، از دو برابر ش��دن قيمت دفتر دانش آموزان 
نس��بت به س��ال گذش��ته خبر داد. محمودرضا 
صنعتكار با اشاره به اينكه هيچ يك از شركت هاي 
عضو اين انجم��ن ارز دولتي ي��ا نيمايي دريافت 
نكرده اند، گفت: صنعت دفترسازي سرمايه زيادي 
ندارد كه بخواهد اقدام به واردات كاغذ كند؛ بنابراين 
واردكنندگان كاغذ بيشتر ناش��ران بودند كه در 
نهايت كاالي وارداتي خود را باالتر از نرخ آزاد عرضه 
كردند. او با بيان اينكه قيمت هر بند كاغذ تحرير 
با نرخ آزاد بايد معادل 350 هزار تومان باش��د، اما 
دفترسازان سال جاري اين كاغذ را بندي 530 هزار 
تومان خريدند، افزود: س��ال جاري دفترسازان به 
دليل گراني كاغذ با 20 درصد ظرفيت خود فعاليت 
كردند. اكنون قيمت هر بند كاغذ تحرير نسبت به 
سال گذشته 2.5 برابر شده و به بيش از 500 هزار 
تومان رسيده است كه به دنبال آن، قيمت دفتر نيز 

حدود دو برابر شده است.

انتقاد از مكانيزم هاي 
سخت گيرانه كنترل قيمت

ايرنا| عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، ضمن انتقاد 
از مكانيزم هاي سخت گيرانه كنترل قيمت، گفت: 
رقابت و كيفيت در چارچوب اين نظام قيمت گذاري 
دچار آسيب مي شوند. حسن فروزان فرد با انتقاد از 
اينكه برخي مسووالن قيمت هاي غيرواقعي درباره 
محصوالت اعالم مي كنند، اف��زود: اين رفتار كه از 
مسووليت پذيري غيرحرفه اي بخش دولتي ناشي 
مي شود، تنها چالش بين مشتريان و توليدكنندگان 
و عرضه كنندگان كاال را بيشتر مي كند. او ادامه داد: 
حتي درباره اقالم اساس��ي ديدگاه هاي بنگاه هاي 
مختلف در زمينه مكانيزم هاي قيمت گذاري و منطق 
بازاريابي با هم متفاوت است. قبال قرار بود سنديكاها 
و انجمن ها هماهنگ كننده قيمت گذاري شركت ها 
و كاالها باشند كه اين اتفاق عمال رخ نداد.  اين فعال 
اقتصادي عنوان ك��رد: مكانيزم هاي قيمت گذاري 
و كنترل قيمت، آدرس غلط دادن به مش��تريان و 
مصرف كنندگان و جامعه بوده و معنايش اين است 
كه سودجويي يا رفتار غيرحرفه اي توليدكنندگان 
باعث افزايش قيمت محصوالت ش��ده اس��ت؛ در 
صورتي كه معموال اينطور نيست و توليدكنندگان در 
طول سال گذشته با دشواري هايي ناشي از افزايش 
نرخ ارز رو به رو بودند كه باعث افزايش قيمت بيش 
از چهار برابري مواد اوليه و مواد بس��ته بندي شده 
اس��ت.  او ادامه داد: توليدكنندگان در اغلب موارد 
نتوانس��ته اند قيمت كاالي نهايي خود را متناسب 
با افزايش قيمت مواد اوليه تعيين كنند. نقدينگي 
توليدكنندگان در طول يك س��ال گذشته بسيار 
ناچيز ب��وده و مجبور بودند تنها براي زنده ماندن از 
تسهيالت بانك ها با س��ودهاي بسيار باال استفاده 
كنند. ب��ا اين حال  خيلي از آن ه��ا توليد را كاهش 
داده يا ب��ه حالت نيمه تعطيل درآمده اند. همه اين 
اتفاقات ناشي از تغيير و تحوالتي است كه خودشان 
در به وج��ود آمدن آن هيچ نقش��ي نداش��ته اند. 
فروزان فرد با بيان اينكه هيچ توليدكننده اي مدافع 
افزايش قيمت ها نيس��ت، اظهار كرد: دود افزايش 
قيمت، اول به چشم توليدكننده مي رود. در فضاي 
اقتصادي كنون��ي و توانايي مصرف كنندگان براي 
خريد كاال، هيچ توليدكننده اي مايل به گران شدن 
كااليش نيست. اينكه مسووالن دولتي، سودجويي 
توليدكنن��دگان را علت ت��ورم محصوالت مطرح 
كنند، نهايت بي انصافي بوده و مغاير با ش��عار رونق 

توليد است.

بازار مواد غذايي در ماه 
محرم كمبودي ندارد

ايس�نا| رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با 
اش��اره به اينكه كمبودي در بازار مواد غذايي براي 
ماه محرم وجود ندارد، گف��ت: در ماه محرم دولت 
و عرضه كنندگان عم��ده با توجه به افزايش حجم 
تقاضا، بايد حج��م عرضه را افزايش دهند تا ميزان 
عرضه و تقاضا با يكديگر متناس��ب باشد. محمد 
آقاطاهر درباره بازار مواد غذايي و نزديكي به ايام ماه 
محرم، اظهار كرد: اكنون شرايط عرضه و تقاضاي 
برنج بسيار مهم و قابل  توجه است كه برنج خارجي 
به ميزان قابل توجهي به كش��ور وارد شده و حجم 
ديگري در بنادر و گمركات وجود دارد، كه رفته رفته 
به بازار تزريق خواهد شد و ميزان موجودي كاماًل 
پاسخگوي نياز بازار است. او با بيان اينكه برنج ايراني 
به دست آمده است، افزود: ميزان عرضه و قيمت رب 
گوجه فرنگي اكنون مناسب ارزيابي مي شود و اين 
در حالي است كه قيمت اين محصول روند نزولي به 
خود گرفته است. بازار حبوبات در ماه هاي گذشته 
نوس��انات قيمتي خاصي را تجربه كرد؛ اما اكنون 
قيمت اين محصوالت ثابت بوده و مشكلي در زمينه 
تأمين و عرضه حبوبات در كشور وجود ندارد.  رييس 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي درباره بازار روغن نيز 
عنوان كرد: دولت در زمينه عرضه و نظارت بر بازار 
روغن ورود كرده و ش��رايط قابل قبولي بر اين بازار 
حاكم است، اما اگر ميزان عرضه به ويژه عرضه روغن 
جامد افزايش يابد، ب��ازار روغن نيز هيچ كمبود و 
مشكلي نخواهد داشت. او درباره كاهش عرضه شكر 
در برخي مواقع زماني، تاكيد كرد: فرآيند بسته بندي 
ش��كر در برخ��ي مواقع طوالني مي ش��ود كه اين 
موضوع عرضه به بازار را كند مي كند، اما در مجموع 
در زمينه عرضه شكر كمبودي احساس نمي شود. 
پيشنهاد مي شود، حجم عرضه شكر افزايش يابد تا 
قيمت آن بيش از گذشته كاهش يابد، از سوي ديگر 
دولت و عرضه كنندگان بايد در ماه محرم با توجه به 
افزايش تقاضا، ميزان عرضه را افزايش دهند تا ميزان 

عرضه و تقاضا با يكديگر متناسب باشد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در گزارشي به بررسي طرح هاي مختلف كنترل مصرف بنزين پرداخت

طالي سياه در چند ساعت غوغا كرد

بازار ارز بنزين، يارانه ثروت به جاي درآمد

هديه تعرفه اي به بازار نفت

گروه انرژي|
چالش افزايش افسارگس�يخته مصرف بنزين 
در ايران در كنار مس�اله قاچ�اق آن زماني كه 
اين كش�ور با تحريم هاي دوب�اره نفتي مواجه 
شد، ابعاد امنيت ملي نيز به خود گرفت. زيرا با 
توجه به آنكه تا همين پارسال ايران واردكننده 
بنزي�ن ب�ود، اين حام�ل انرژي يك�ي از اقالم 
تحريمي تأثير گذار و اهرم فشاري عليه ايران 
در سال هاي 2011 الي 2013 به حساب مي آمد 
و با خودكفا شدن در توليد آن در دي ماه سال 
گذشته، عمأل يكي از ابزارهاي تحريمي امريكا 
براي افزايش فشار بر مردم ايران بي اثر شد. اما 
مساله اينجاس�ت كه رشد مصرف بنزين حال 
حاضر موجب نگراني مس�ووالن ش�ده و بيم 
آن مي رود كه به ناچ�ار ايران باز هم به واردات 
اين كاال روي بياورد. همچنين بنزين از معضل 
واقعي نبودن نرخ ها نيز رن�ج مي برد. از طرف 
ديگر، طرح هدفمندسازي يارانه ها نيز به دليل 
توزيع »درآمد« به جاي »ثروت« به دليل تورم 
باال در ايران با شكست مواجه شده است. همه 
اين نگراني ها سبب ش�د كه دولت بار ديگر به 
دنبال راه چاره اي براي س�ر و س�امان دادن به 
وضعيت بنزين ب�ه گونه اي موثر باش�د. مركز 
بررسي هاي اس�تراتژيك رياس�ت جمهوري 
در گزارش�ي كه اخيرأ منتش�ر كرده اس�ت، 
ضمن م�رور معايب دو راهكار س�نتي تعديل 
مصرف؛ يعني »طرح س�هميه بندي بنزين« و 
»طرح آزادس�ازي قيمت بنزين«؛ پيش�نهاد 
طرح س�ومي تحت عنوان »طرح بازار آنالين 
ارز بنزين« را داده اس�ت كه با توزيع »ثروت« 
به ج�اي »درآمد« بين م�ردم، معايب دو طرح 
سنتي پيشين را حل كرده و براي اصالح طرح 
هدفمندسازي يارانه ها هم تدبيري انديشيده 

است. مي خوانيم: 

ب��ه گ��زارش مرك��ز بررس��ي هاي اس��تراتژيك 
رياس��ت جمهوري، بنزين به عن��وان حامل انرژي، 
يكي از اقالم پرمصرف محسوب مي شود؛ بطوري كه 
متوس��ط مصرف آن در سال 1396، هشتاد ميليون 
ليتر در روز بوده اس��ت و با رون��د فعلي، پيش بيني 
مي ش��ود متوس��ط مصرف روزانه در سال 1397 به 
87 ميليون ليتر برس��د. حتي افزايش مصرف آن به 
122 ميليون ليتر در روز در اواخر تيرماه سال 1397، 
موجب شد نگراني ها در مورد شدت مصرف اين حامل 

سوخت تشديد شود. 
از طرف��ي با توجه به تغييرات در ب��ازار ارز، تأخير در 
اصالح قيمت بنزين باعث ش��ده اس��ت كه عالوه بر 
ايجاد چرخه فساد، مصرف آن نيز به صورت روزافزون 
ش��دت يابد. همچنين فرايند اص��الح قيمت بنزين 
ب��ه دغدغه اصلي دولت ها تبديل ش��ده اس��ت. اين 
نوش��تار طرحي ارايه مي دهد كه بتوان عالوه بر حل 
چالش هاي مربوط به ب��ازار بنزين از فرصت كنوني 
به عنوان فرصتي براي حل مس��اله يارانه هاي نقدي 

استفاده كرد.
تجربه سهميه بندي بنزين و هدفمندسازي يارانه ها، 
گرچه در كوتاه مدت باعث كاهش مصرف بنزين شد 
ولي در بلندمدت با كاستي هايي كه داشت نتوانست 
به اهداف خود برس��د. هدف سهميه بندي يارانه ها، 

كاهش مصرف و قاچاق بنزين بيان ش��ده بود اما اوأل 
با افزاي��ش تورم اقتصادي ايران و ثابت ماندن قيمت 
بنزين، عمأل اختالفي عمده بين قيمت واقعي و قيمت 
اسمي ايجاد شد كه باعث افزايش مصرف بنزين شد و 
ثانيأ در مساله قاچاق بنزين، گرچه در كوتاه مدت مانع 
اين امر ش��د ولي در بلندمدت با تشكيل بازار كارت 

سوخت دوباره قاچاق اين محصول افزايش يافت. 
در بحث هدفمندي يارانه ها نيز، طبق گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس، اين قانون در اجرا به اهداف خود 
دس��ت نيافته و بالعكس، خالف اهداف خود حركت 
كرده اس��ت؛ بطوري كه در اثر پرداخت يارانه نقدي، 
حدود 3۵ درصد جمعيت كشور از اجراي اين قانون 
منتفع و 6۵ درصد بقيه از اجراي آن متضرر شده اند. 
همچنين اين گزارش تأكيد مي كند هرگونه افزايش 
يارانه در عمل ممكن نيست؛ چراكه منابع الزم براي 
آن وجود ن��دارد. طبق قانون بودجه 1396، در حال 
حاضر نيز بدون هيچگونه افزايش يارانه، دولت موظف 
به حذف 1۴ ميليون نفر از يارانه بگيران اس��ت. براي 
پرداخت يارانه با مبلغ فعلي ب��ه 7۵ ميليون ايراني، 
7 ه��زار و ۵۰۰ ميليون تومان كس��ري وجود دارد. 
وضعي��ت فعلي نيز )فاصله گرفت��ن قيمت داخلي و 
خارجي بنزين( باعث افزايش فس��اد و قاچاق بنزين 
مي ش��ود و اين خود موجب مي ش��ود مصرف نفت 
به ش��دت افزايش پيدا كند و در اين حالت صادرات 

نفت به شدت كاهش پيدا مي كند.

   مراحل اجراي طرح بازار ارز بنزين
بنا براين گ��زارش در اين طرح كه مي تواند راهكاري 
عملي براي قيمت گ��ذاري بنزين و پرداخت يارانه ها 
باشد، شامل ايجاد بازار بنزين است كه در ادامه مراحل 

آن تشريح شده است: 
1 .ياران��ه نقدي ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ توماني كه در حال 
حاضر به هر فرد پرداخت مي ش��ود، به صورت كامل 

حذف و منابع حاصل در زيرس��اخت هاي توليد نفت 
سرمايه گذاري شود.

2 .به جاي يارانه نقدي، به هر ايراني باالي 18 سال، به 
اندازه مشخصي اعتبار استفاده از بنزين بطور ماهانه 
تعلق گي��رد كه با توجه به جمعيت باالي 18 س��ال 
كشور و مصرف متوس��ط كنوني بنزين، ۴۰ ليتر در 
ماه اعتبار پيشنهاد مي شود. به منظور نظارت مردم 
بر توليد نفت كشور و ملموس كردن تأثير توليد نفت 
بر زندگي مردم، مي توان سهميه تعلق گرفته به مردم 
را متناسب با توليد نفت كشور تعيين كرد؛ به عبارت 
ديگر س��هميه كل پرداختي، درص��د ثابتي از توليد 

نفت كشور باشد. 
اين س��هميه ها مي تواند به جاي كارت س��وخت در 
كارت ملي هوشمند افراد بارگذاري شوند كه با اين 
روش مي توان مصرف هر فرد را رصد و از قاچاق بنزين 

به شدت جلوگيري كرد. 
3 .بازاري آنالين به منظور خريد و فروش اعتبارات 
شكل بگيرد كه افراد بتوانند مازاد مصرف خود را از 
اعتبار تعيين شده تقاضا يا مازاد اعتبار خود را در اين 
ب��ازار عرضه كنند. يكي ديگ��ر از كاركردهاي ديگر 
اين بازار كشف قيمت واقعي بنزين در داخل كشور 
اس��ت بطوري كه قيمت تعادلي بنزين در اين بازار 

مشخص مي شود.
۴ .افراد مي توانند بعد از عرض��ه بنزين خود در بازار 
آنالين ارز بنزين، مبالغ خود را به صورت ماهانه از اين 

بازار آنالين برداشت كنند. 
۵ .نهادي به عنوان تنظيم گر بازار بنزين شكل بگيرد 
كه نوسانات شديد قيمتي را كنترل كند؛ بطوري كه 
قيمت را بين قيمت فعلي )كف قيمت( و قيمت فوب 
خليج فارس )سقف قيمت( تنظيم كند. كاركرد اين 
نهاد به اين صورت است كه در قيمت هاي پايين شكل 
گرفته در ب��ازار آنالين، به عنوان خري��دار وارد بازار 
مي شود تا از كاهش بيشتر قيمت ها جلوگيري كند و 

در قيمت هاي باالي شكل گرفته به عنوان فروشنده 
عمل مي كند و مانع افزايش بيشتر قيمت ها مي شود.

   مقايسه با طرح هاي سنتي 
در اين گزارش با اشاره به اينكه اين طرح در مقايسه 
با طرح هاي مطرح يا اجرا شده؛ اعم از سهميه بندي و 
آزادسازي قيمت بنزين؛ بهينه و كاراتر است. به معايب 

و مزاياي هر طرح پرداخته است .

   طرح سهميه بندي بنزين
همانطور كه قبأل اش��اره شد اجراي عملي اين طرح، 
با اينكه در كوتاه مدت باعث كاهش مصرف و قاچاق 
بنزين شد، ولي در بلندمدت با ايجاد بازار كارت هاي 
سوخت، مجددأ قاچاق بنزين رونق پيدا كرد. ضمنأ 
با توجه به اينكه در س��ال 1393 اي��ن طرح متوقف 
شد، اجراي دوباره آن اثر رواني بر عموم مردم خواهد 
داش��ت و بي اعتمادي ها را بيش��تر خواه��د كرد. در 
سهميه بندي، اختالف قيمت بين قيمت سهميه اي 
و آزاد ايج��اد مي ش��ود ك��ه اين خود عامل فس��اد و 
ناكارآمدي خواهد بود و باعث خواهد ش��د بازار سياه 
براي كارت هاي سوخت ايجاد شود. عالوه بر اين ها، 
در صورت سهميه بندي، انصاف و برابري نيز به صورت 
كامل رعايت نمي شود و افرادي كه دسترسي به خودرو 

ندارند از سهميه محروم مي مانند.

   طرح آزادسازي قيمت بنزين
واقعي سازي قيمت بنزين در كش��وري كه تورم آن 
چندين برابر تورم جهاني اس��ت واقع بينانه نيس��ت 
و در س��ال هاي آينده قابل پيگيري نيس��ت به دليل 
اينكه افزايش چندبرابري قيمت بنزين باعث رش��د 
تورم شده و دوباره نياز به افزايش بيشتر قيمت بنزين 
وجود دارد كه اين خود باعث ايجاد يك بازخورد منفي 
مي شود. عالوه بر آن، آزادسازي قيمت بنزين مي تواند 

به نارضايتي هاي اجتماعي منجر شود و احتماأل بروز 
اعتراضات، شورش و ناآرامي هاي اجتماعي را در پي 

خواهد داشت.

   طرح بازار آنالين ارز بنزين
در اين طرح به دليل اينكه به جاي درآمد، ثروت بين 
مردم توزيع مي ش��ود عموم مردم از افزايش قيمت 
بنزين منتفع خواهند ش��د. به بي��ان ديگر، به دليل 
اينكه به جاي پول نقد، اعتبار اس��تفاده از بنزين به 
مردم تعلق مي گيرد هر چقدر قيمت بنزين افزايش 
يابد خودبه خ��ود ارزش اعتبار ني��ز افزايش خواهد 
يافت. با اج��راي اين طرح، توزيع يارانه در بين مردم 
با انصاف بيشتري صورت خواهد گرفت؛ زيرا به جاي 
اينكه به خودروها سهميه تعلق گيرد به افراد سهميه 
داده مي شود و همه افراد بطور برابر سهميه دريافت 

مي كنند.
با توجه به اينكه در قيمت گذاري و پرداخت يارانه در 
ساير حامل هاي انرژي نيز مش��كل وجود دارد، اين 
طرح مي تواند مقدمه اي براي ايجاد بازارهايي براي 
برق، گاز، گازوئيل و ساير حامل هاي انرژي باشد. از 
نظر س��ادگي و اجرا نيز، براي عموم مردم قابل فهم 
اس��ت و انبوهي از چرخه هاي بازخورد مثبت ايجاد 
مي كند. اجرا ش��دن اين طرح باعث اصالح خودكار 
ماموريت دولت در تقس��يم س��ود مناسب و موجه 
مي ش��ود و به دليل اينكه ذي نفعان آن عموم مردم 
است احتمال اينكه در آينده دولت ها بخواهند در آن 
دخالت كنند كاهش مي يابد. انتقادي كه مي توان به 
اين طرح وارد كرد اين است كه بين نسلي بودن نفت 
در اين طرح لحاظ نشده است. اما بايد توجه كرد در 
حالت فعلي نيز اين ميزان بنزين از سرمايه هاي ملي 
به مصرف مي رسد و از بين مي رود. از طرفي با توجه به 
تجربيات جهاني در مورد تأثير افزايش قيمت بنزين 
روي تورم، در عمل ثابت شده است كه افزايش قيمت 
بنزين اثر قابل توجهي در افزايش تورم ايجاد نخواهد 
كرد. در س��ال 2۰۰7 كه قيمت جهاني بنزين 2۰۰ 
درصد افزايش و در سال 2۰11 نيز حدود 12۰ درصد 
افزايش يافت، تورم مربوط به افزايش آن خيلي كمتر 
بود و به هيچ وجه به آنچه ادعا مي ش��د حتي نزديك 
نش��د. بنابراين افزايش قيمت بنزين در اين طرح از 
اين نظر قابل توجيه اس��ت و حتي چون عموم مردم 
در سود افزايش قيمت بنزين س��هيم هستند از آن 

حمايت خواهند كرد.

   رفع هميشگي مساله قيمت گذاري
گرچه با س��هميه بندي و افزايش قيم��ت بنزين در 
دوران اجراي هدفمندي يارانه ها مصرف آن به صورت 
كوتاه مدت كاهش پيدا كرد، ولي با تورم ايجاد شده 
و ثابت ماندن قيم��ت بنزين، مجددأ اختالف قيمت 
داخلي و جهاني بنزين بيش��تر شده و باعث افزايش 
مصرف و قاچاق بنزين ش��ده است. با توجه به اينكه 
طرح آزادسازي قيمت بنزين نيز با شرايط اقتصادي 
ايران به يك باره شدني نيس��ت و تبعات اقتصادي و 
اجتماعي بااليي دارد، بايد طرح جامعي را در اين مورد 
ارايه كرد كه بتوان براي هميشه مساله قيمت گذاري و 
پرداخت يارانه بنزين را بطور كامل حل كرد. طرح ارز 
بنزين اين ويژگي را دارد و مي تواند به عنوان بهترين 
جايگزين اجرا شود و با س��هيم كردن مردم در سود 

افزايش قيمت بنزين از تبعات آن بكاهد.

گروه انرژي|
نفت خام سه ش��نبه چنان صع��ود قدرتمندي كرد 
كه تمام شكس��ت هاي روزهاي اخي��ر را از ذهن برد. 
برنت عصر سه ش��نبه نزديك به ۵ درصد رش��د كرد 
تا باالترين س��طح رشد كل س��ال را داشته باشد. هر 
چند ديروز به خاطر انتش��ار آم��ار ذخاير نفت امريكا 
قيمت ها حدود 1 درصد افت كردند اما باز هم رش��د 
سه ش��نبه اثرش را حفظ كرد؛ رشدي كه تحت تاثير 
معوق ش��دن تعرفه هاي امريكا بر كاالهايي چيني تا 

ماه دسامبر است. 
به گزارش »تعادل« امور بين الملل شركت ملي نفت 
در گزارشي در تحليل رشد چشمگير قيمت نفت در 
معامالت روز سه ش��نبه نوشت به دنبال عقب نشيني 
ترامپ از مواض��ع خود بر اعم��ال تعرفه هاي تجاري 
بركاالهاي چيني وظهور نشانه هايي از خروج دو غول 
اقتصادي جهان از بن بست تجاري و كاهش نگراني ها 
از رشد كند اقتصادي در روز سه شنبه شاهد باالترين 
افزايش روزانه قيمت نفت خام در سال جاري بوديم .در 
نتيجه قيمت هر دو شاخص نفت در بازارهاي جهاني 

بطور چشمگيري افزايش يافت. 
روز سه ش��نبه قيمت پاياني نفت خام برن��ت در بازار 
ICE لندن ب��راي تحويل در ماه اكتبر ب��ا 73/2 دالر 
)7/۴ درصد( افزايش، در سطح بشكه اي 3۰/61 دالر 
قرار گرفت. همچنين، قيمت نفت خام WTI در بازار 
نايمكس براي تحويل در ماه سپتامبر با 17/2 دالر )۴ 
درصد( افزايش، در سطح بشكه اي 1۰/۵7 دالر تسويه 
گرديد. درنتيجه اين معامالت، حق مرغوبيت نفت خام 
برنت نسبت به نفت خام WTI براي ماه اكتبر به دالر 

2/۴ به ازاء هر بشكه رسيد. 
از دو هفته پيش كه رييس جمه��وري امريكا دونالد 
ترامپ آت��ش جنگ تجاري را ب��ا تهديد چين مبني 
براعمال تعرفه 1۰ درصدي بر آن دس��ته از كاالهاي 
وارداتي چين كه تاكنون مشمول تعرفه نبودند، شعله 
ورتر كرد شاهد روند نزولي و افت شديد قيمت نفت در 

بازار هاي جهاني بوديم.

 با اين حال سه شنبه 13 اوت دولت امريكا اعالم كرد 
كه وضع تعرفه 1۰ درصدي بر برخي كاالهاي وارداتي 
از چين از جمله لپ تاپ، گوشي تلفن همراه، اسباب 
بازي و پوشاك را تا ماه دسامبر به تعويق انداخته است. 
در همين حال اعالم شد كه وزير تجارت چين درتماس 
روزسه شنبه خود با وزير خزانه داري امريكا توافق كرده 

تا از دو هفته آينده مذاكرات دوجانبه را ادامه دهند.
 انتشار دو خبر فوق در بازار كه خود حاكي از نشانه هاي 
مثبتي مبني بر خروج دو اقتصاد بزرگ دنيا از بن بست 
تجاري است موجب كاهش نگراني سرمايه گذاران از 
رشد كند اقتصادي شد. كاهش جنگ تجاري امريكا و 
چين كه اين روزا مهم ترين فاكتور تعيين كننده حركت 
قيمت ها در بازار است، با افزايش تقاضاي انرژي جهاني، 
در روز سه شنبه موجب شد كه قيمت نفت هاي شاخص 

بازار جهاني نزديك به ۵ درصد رشد را تجربه كنند. 
John Kilduff مدي��ر يك��ي از صندوق ه��اي 
س��رمايه گذاري در نيويورك در مصاحبه اي با رويترز 
گفت: هر گونه چشم انداز مثبتي از سرگيري مذاكرات 
بين دو اقتص��اد بزرگ دنيا و كم ش��دن آتش جنگ 
تجاري بين دو كش��ور عامل بسياري قوي براي براي 
افزايش تقاض��اي انرژي و در نتيج��ه افزايش قيمت 
طالي سياه است. الزم به ذكر است كه اين بزرگ ترين 
درصد افزايش روزانه قيمت نفت در سال 2۰19 است 
به گفته رويترز روز سه شنبه برنت بيشترين افزايش 
روزانه خود را از دس��امبر 2۰18 )به ميزان 9/7درصد 

افزايش( تاكنون تجربه كرد.
با اين حال هر چند به داليل ذكر شده قيمت WTI نيز 
در بازارهاي امريكا رشد قابل مالحظه اي داشت ولي 
به دنبال انتشار داده هاي API درصد افزايش اين رشد 
نسبت به نفت خام برنت در بازار ICE كمتر بود. ديروز 
API در تازه ترين گ��زارش خود اعالم كرد كه ذخاير 
نفت خام امريكا در هفته گذشته بطور غيرمنتظره اي 
با افزايش 7/3 ميليون بشكه به رقم ۴۴3 ميليون بشكه 
رسيده اس��ت. اين در حالي است كه پيش بيني ها از 
كاهش 8/2 ميليون بشكه اي خبر داده بودند. انتشار 

اين خبر باعث ش��د قيمت نفت خام در بازارامريكا در 
ساعات پاياني بازار نسبت به قيمت هاي معامله شده در 
ساعات اوليه پايين تر بسته شود.. به گفته رويترز قيمت 
نفت خام برنت در روز گذش��ته نسبت به پايين ترين 
قيمت خود در ماه جاري )روز هفتم ماه اوت( 9 درصد 
 12 WTI افزايش يافته است. اين رقم براي نفت خام
درصد به ثبت رسيده است. از طرفي با توجه به اين آمار 
نيز مي توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه در روزهاي 
اخيرحق مرغوبيت برنت به WTI به كمترين ميزان 
خود از ماه مارس 2۰18 تاكنون رسيده است. اين نكته 
از اين نظر حائز اهميت اس��ت كه با كم شدن هر چه 
بيشتر اين رقم، از ميزان رقابت پذيري نفت خام هاي 
شاخص امريكا در اروپا و آسيا در روزهاي اخير بسيار 

كاسته شده است. 
همچنين ب��ه گزارش رويترز، عربس��تان س��عودي 
بزرگ ترين صادر كننده نفت خام دنيا در هفته گذشته 
اعالم كرد كه براي حمايت قيمت نفت و جلوگيري از 
افت بيش��تر قيمت نفت قصد دارد صادرات نفت خام 
خود را در ماه هاي اوت و س��پتامبر سال جاري بطور 
متوسط روزانه به زير 7 ميليون بشكه در روز برساند. 
اين برنامه عربستان با توافق كاهش توليد گروه موسوم 
به اوپك پالس همراستا خواهد بود. در راستاي اقدامات 
عربستان براي حمايت از قيمت ها نيز مي توان به برنامه 
عربس��تان براي فروش بخشي از سهام شركت بزرگ 
دولتي آرامكو در بازارهاي جهاني اشاره كرد. به گفته 
رويترز در صورت تحقق اين امر مي توان فروش اوليه 
س��هام )IPO( اين شركت را بزرگ ترين IPO جهان 

تاكنون در نظر گرفت.
در ادام��ه بازار نفت در روز چهارش��نبه با وجودي كه 
حدود 1 درصد افت كرد اما همچنان در سطوح بااليي 

نسبت به كل هفته معامله شد. 
يمت نفت در معامالت روز چهارش��نبه بازار جهاني 
پس از انتشار آماري كه رشد غيرمنتظره ذخاير نفت 
امريكا در هفته گذشته را نشان داد، با كاهش روبرو شد.

بهاي معامالت آتي نفت برنت روز سه شنبه 3۵ سنت 

يا ۰.6 درصد كاهش پيدا كرد و به 6۰ دالر و 9۵ سنت 
در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز سه شنبه با اعالم خبر 
به تعويق افتادن اعمال عوارض واردات از سوي امريكا 
روي برخي از كاالهاي چيني، ۴.7 درصد رشد كرده بود 

كه بزرگ ترين رشد يك روزه از دسامبر بود.
بهاي معامالت آتي نفت امريكا ۴6 سنت يا ۰.8 درصد 
كاهش يافت و به ۵6 دالر و 6۴ سنت در هر بشكه رسيد 
در حالي كه روز سه ش��نبه چهار درصد رش��د قيمت 

تجربه كرده بود.
بازارها در هفته هاي اخير تحت تاثير تشديد اختالفات 
تجاري امريكا و چين و به دلي��ل رفتارهاي غيرقابل 

پيش بيني رييس جمهور امريكا ملتهب مانده اند.
گرك مك كنا، اسرتژيست ارشد شركت مشاوره مالي 
»مك كنا ماك��رو« در اين باره گفت: پيش بيني اينكه 
رييس جمهور امريكا چه اقدامي انجام خواهد داد هر 

روز دشوارتر مي شود.
وزارت بازرگاني چين در بيانيه اي اعالم كرد: مقامات 
تجاري امري��كا و چين در يك مكالمه تلفني موافقت 

كردند دو هفته ديگر دوباره گفت وگو كنند.

آمار گروه صنعتي موسسه امريكن پتروليوم نشان داد: 
ذخاير نفت امريكا هفته گذشته رشد غيرمنتظره اي 
داش��ته اس��ت. ذخاير نفت امريكا 3.7 ميليون بشكه 
افزايش يافته و به ۴۴3 ميليون بشكه رسيده در حالي 
كه تحليلگران كاهش اين ذخاير به ميزان 2.8 ميليون 

بشكه را پيش بيني كرده بودند.
جدا از نشانه هاي كاهش تنش هاي تجاري ميان امريكا 
و چين، تحليلگران اظهار كردند قيمت هاي نفت از اين 
باور كه عربستان سعودي كاهش توليد خود را حفظ 

خواهد كرد پشتيباني شدند.
براس��اس گزارش رويترز، عربس��تان س��عودي كه 
بزرگ تري��ن صادركنن��ده عضو اوپك اس��ت، هفته 
گذشته اعالم كرد: براي كمك به كاهش سطح ذخاير 
جهاني قصد دارد صادرات نفت خود را در ماه هاي اوت 
و سپتامبر پايين هفت ميليون بشكه در روز نگه دارد.

اوپك و متحدانش كه به گ��روه اوپك پالس معروف 
هستند، توافق كردند توليد خود را از ابتداي امسال تا 
سه ماهه اول سال 2۰2۰ به ميزان 1.2 ميليون بشكه 

در روز محدود نگه دارند.
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بيش  از يك ميليون 
كارت سوخت  معطل  در  پست

ايسنا| شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با 
توجه به تعداد كارت هاي سوخت موجود در باجه 
كه معطل مانده اطالعيه اي صادر كرد. در اطالعيه  
شركت آمده است: با توجه به اينكه تعداد كارت هاي 
سوخت موجود در باجه معطله يك ميليون و 1۰۰ 
هزار عدد است، به اطالع هم وطنان مي رساند براي 
آگاهي از وضع صدور كارت سوخت خود مي توانند: 
1- با مراجعه به س��ايت epolic.ir و وارد كردن 
شماره پالك خودرو، باركد پستي كارت سوخت 

خود را دريافت كنند.
 ،post.ir 2- سپس با درج باركد در لينك سايت
كد رهگيري مرس��وله پستي را دريافت و با همراه 
داشتن مدرك شناس��ايي معتبر مالك خودرو و 
مدارك شناس��ايي وس��يله نقليه، به اداره پست 

مراجعه كنند«.

 افزايش توليد نفت 
در ياران شمالي

ايلنا|  سرپرست طرح توسعه ميدان ياران شمالي 
 )ESP( در شركت متن، از تثبيت پمپ درون چاهي
در چاه شماره ۴ اين ميدان مشترك خبر داد و گفت: 
با تثبيت و راه اندازي دايمي اين پمپ، يك هزار بشكه 
به توليد اين ميدان مش��ترك افزوده ش��ده است. 
محمدعلي اژدري افزود: پس از ترخيص دكل و تكميل 
تاسيسات سرچاهي، پمپ درون چاهي مستقر بر چاه 
شماره ۴ ميدان ياران شمالي به صورت دايم راه اندازي 
شده است. وي با بيان اينكه اين پمپ در عمق حدود 
23۰۰ مت��ري در درون لوله آس��تري هفت اينچي 
نصب شده، ادامه داد: پمپ مربوطه پس از گذشت ۴8 
ساعت از راه اندازي دايمي، در شرايط تثبيت شده اي 
)Stable( قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، قطر 
خارجي اين پمپ ۴ اينچ و طول مجموعه پمپ حدود 
17 متر است و عملكرد اين پمپ، راهنماي موثري در 
انتخاب و به كارگيري روش هاي نگهداشت توليد و 
ازدياد برداشت از چاه هاي مخازن سروك ميدان هاي 
غرب كارون خواهد بود. طرح توس��عه ميدان نفتي 
ياران شمالي با ظرفيت توليد روزانه 3۰ هزار بشكه 
نفت، آبان ماه س��ال 9۵ افتتاح و پس از مدتي با افت 
توليد روبرو شد كه به اين منظور، استفاده از پمپ هاي 
درون چاه��ي براي افزايش دوب��اره توليد ميدان در 

دستور كار قرار گرفت.

عقب نشيني »اكسون موبيل « 
امريكا از اروپا

ايسنا| غول نفتي اكسون موبيل سرگرم بررسي 
فروش دارايي هاي خود در درياي شمال انگليس 
پس از گذش��ت بيش از ۵۰ س��ال حضور در اين 
منطقه و متمركز ش��دن به توليد شيل امريكا و 
پروژه هاي جديد اس��ت. مناب��ع صنعتي آگاه به 
رويترز اظهار كردند: اكسون موبيل كه بزرگ ترين 
ش��ركت انرژي س��هامي عام در جهان است، در 
هفته هاي اخير با ش��ماري از اپراتورهاي درياي 
ش��مال مذاكراتي ب��راي ارزيابي عالق��ه آنها به 
دارايي هايش داشته است كه ممكن است ارزش 
آنها به دو ميليارد دالر بالغ شود. ترك درياي شمال 
انگليس، عقب نشيني عمده اي از اروپا براي شركت 
اكسون خواهد بود كه پيش از اين اموال فراساحلي 
خود در نروژ را به فروش گذاش��ت. اقدام اكسون 
موبيل مشابه اقدام رقيبان امريكايي اين شركت 
شامل شورون و كونوكو فيليپس خواهد بود كه 
اوايل امس��ال عمده فعاليت هاي خود در درياي 
ش��مال را فروختند. عمده فعاليت هاي اكسون 
تحت جوينت ونچر ۵۰-۵۰ با شركت رويال داچ 
ش��ل به نام »توليد و اكتش��اف اسوي انگليس« 
مديريت مي شود و ش��امل منافعي درحدود ۴۰ 
ميدان نفت و گاز اس��ت. طبق آمار اعالم شده در 
وب سايت اكسون، اكسون روزانه حدود 8۰هزار 
بش��كه نفت و ۴۴1 ميلي��ون فوت مكعب گاز در 

درياي شمال انگليس توليد مي كند.

نگراني توليدكننده نفت 
»شيل« امريكا از مازاد عرضه

شانا|يكي از مديران پيشكسوت صنعت نفت شيل 
امري��كا از ديگر توليدكنندگان نفت ش��يل و اوپك 

خواست توليد خود را كاهش دهند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از دنور، »هرولد هم«، 
مديرعامل شركت امريكايي كانتيننتال ريسرسز، روز 
سه شنبه اعالم كرد كه اوپك و توليدكنندگان نفت 
شيل امريكا بايد صادرات خود را در بازار اشباع شده 
نفت كاهش دهند. وي كه رييس يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي توليدكننده نفت شيل در امريكاست، از 
توليدكنندگان انرژي خواست سرمايه گذاري و توليد 
خود را كاهش دهند. مديرعامل كانتيننتال ريسرسز 
با پيش بيني كاهش بيش��تر توليد از سوي اوپك و 
متحدانش گفت: ما بايد مطمئن شويم كه نفت بيش 
از حد به بازار عرضه نمي كني��م. »هم« اعالم كرد با 
وجود كاهش ش��مار دكل هاي نفت و گاز در امريكا، 
هنوز اين دكل ها به اندازه كافي كم نشده اند و در مسير 
رسيدن به 8۰۰ دكل هستند. طبق آمارهاي صنعتي، 
شمار دكل هاي حفاري نفت و گاز فعال در امريكا در 
هفته گذشته، 9۰9 دكل بوده است. سرمايه گذاران 
امريكايي اين روزها به شركت هاي نفتي فشار مي آورند 
كه به جاي توسعه حفاري، بر افزايش سوددهي تمركز 
كنند. مديرعامل كانتيننتال ريسرز گفت: انضباط مالي 
اكنون بيش از ه��ر زمان ديگري كه ديده ام، اهميت 
دارد. ما مي توانيم ب��ازار را با عرضه مازاد روبرو كنيم 
و اي��ن كار را كرده اي��م. وي اعالم كرد جنگ تجاري 
امريكا و چين، به كس��ب وكارش آسيب زده است. 
»هم« گفت كه پايانه هاي جديد صادرات گاز طبيعي 
مايع شده )ال ان جي( امريكا خروجي جديدي براي 
توليد گاز امريكا ايجاد كرده ان��د، اما تأكيد كرد: هر 
شخصي يا موسسه اي كه در زمينه حفاري صنعت 
گاز سرمايه گذاري مي كند، نبايد اين كار را انجام دهد.
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سوسياليست ها چطور از صحنه قدرت برزيل كنار گذاشته شدند

گذر از ديكتاتوري نظامي به سوسياليسم و اكنون ليبراليسم ؟ 
نوشته: ريكاردو آنتونس |

ترجمه : هومن كاسبي|
برزيل در سال 1964 پس از سپري كردن دوره اي از 
توسعه فشرده سرمايه داري كه فرايند صنعتي شدن 
را به مي��زان قابل توجه��ي گس��ترش داد، دچ��ار 
آس��يب سياس��ي ماندگاري ش��د. طبقه حاكم كه 
به لحاظ سياس��ي قادر به تضمين منافع خود درون 
حدومرزهاي دموكراسي بورژوايي نبود، به نيروهاي 
نظامي روي آورد. كودتاي نظامي به وقوع پيوست و 
ديكتاتوري تا سال 1985 دوام آورد. ديكتاتوري در 
آن زمان منافع طبقات مسلط را تضمين مي كرد كه 
از پيش روي مب��ارزات مردمي و طبقه كارگر كه در 
دهه هاي 1950 و 1960 ميالدي گسترش يافته و 

شدت گرفته بود، هراس داشتند.
بدين س��ان دوره ديكتات��وري )85-1964( آغ��از 
ش��د كه فلورس��تان فرناندز، جامعه شناس برزيلي، 
آن را ضدانق��الب پيش��گيرانه بورژواي��ي توصيف 
مي ك��رد. ديكتات��وري نظامي از زمان آغ��از به كار 
خود سرش��تي رازورزانه و فريب كارانه داشت. براي 
مثال، ديكتاتوري خودش را انقالب جا زد تا بكوشد 
از پشتيباني بخش هاي وس��يعي از طبقات مردمي 
برخوردار شود؛ كساني كه س��پس شروع به مبارزه 

براي »انقالب برزيلي« كردند.
اين ق��درت ديكتاتوري و نظام��ي، ماهيتي دوگانه 
داش��ت. از يك س��و، از طري��ق خصوصي س��ازي و 
تصويب قوانين اجتماع��ي و كار كه موجب تقويت 
و تش��ديد اس��تثمار بيش از اندازه ني��روي كار در 
برزيل مي ش��ود، خط مشي اقتصادي خود را مبتني 
بر بين المللي كردن اقتصاد برزيل به اجرا گذاش��ت. 
از س��وي ديگر، ديكتات��وري برزيل ي��ك وضعيت 
اس��تثنايي نظام��ي را برقرار نمود ك��ه هدف اصلي 
آن شكست دادن س��ازمان هاي مردمي )كارگران 
كارخانه، كارگران روس��تايي، كارگران رس��مي و 
غيررسمي، دانشجويان و غيره( بود كه در سال هاي 
گذشته رشد چشمگيري داشتند. ارتش در پي بيش 
از بيست سال ايستادگي، يك حركت گذار سياسي 
را براي انتقال قدرت ب��ه غيرنظاميان آغاز كرد، اما 
اقتدار نظام��ي را براي تأمين منافع اصلي بورژوازي 

پابرجا گذاشت.
سرانجام در س��ال 1989 اولين انتخابات مستقيم 
رياس��ت جمهوري از زمان پايان ديكتاتوري برگزار 
شد. در آغاز دهه 1990 با پيروزي انتخاباتي كلور دو 
مل��و )92-1990(، نوعي نيمه-بناپارت غيرنظامي 
فاقد صالحيت، نوليبراليس��م عم��اًل در برزيل آغاز 
ش��د. عواقب اصل��ي آن -كه بايد توجه داش��ت در 
تمام كش��ورهايي كه اين ايدئول��وژي پراگماتيك 
شنيع بر س��ر كار مي آيد، رخ مي دهند- عبارتند از: 
افزايش هژموني س��رمايه مالي، ترقي سود و بازده 
براي سرمايه، گسترش قابل توجه خصوصي سازي 
ش��ركت هاي دولتي و انحالل تقريب��ًا تمام و كمال 
مقررات و حق��وق كارگران. تمام اينه��ا به افزايش 
چش��مگيري در تراكم ثروت در كش��ور، به ويژه در 
دوره رياس��ت جمهوري فرناندو هنريك��ه كاردوزو 
)2003-1993( از زمان اس��تيضاح كلور در س��ال 

1992، منجر شد.
برزيل در دهه 1990 مشغول سپري كردن فرآيندي 
بود كه من بيابان زايي نوليبرال ناميده ام. بخش هاي 
توليدي دولتي آن به شدت خصوصي شدند، قوانين 
حقوق كارگران به تدريج مورد بازنگري قرار گرفتند 
و بخش مالي تحت انحصار درآمد. بنابراين هژموني 
حكومت كاردوزو در هدايت سياست هاي اقتصادي 
به ميزان شگرفي گس��ترش يافت. نه تنها مخالفت 
عليه سرمايه داري بلكه اصالح طلبي -كه به ويژه در 
طي حكومت خوائو گوالرت ميان سال هاي 1961 
و 1964 ظه��ور ك��رده و از اصالحات كش��اورزي، 
ش��هري و مالياتي كه اندك اندك از صحنه سياسي 
برزيل حذف ش��دند، دفاع كرده ب��ود- نيز به تدريج 
فروپاش��يد. نوليبراليس��م به اين ترتيب در دو دوره 

كاردوزو تحكيم شد.

 حزب كارگ�ران در حكومت و سياس�ت 
آشتي جويانه آن )ميان شاخه هاي اجتماعي 

آشتي ناپذير( 
در س��ال 2002 تمام عالئم نش��ان از تغيير مسير 
برزيل داش��تند. اما وقتي ح��زب كارگران )PT( در 
س��ال 2002 با پيروزي انتخاباتي لوئيز ايناسيو لوال 
دا سيلوا )لوال(، رهبر اصلي اتحاديه فلزكاران آن، به 
مسند رياست جمهوري دست يافت، ديگر آن حزب 
س��ابق نبود. ترانسفورميس��م )دگرگون��ي، تطور(، 
مفهومي كه آنتونيو گرامشي در يادداشت هاي زندان 
به طرزي غني پروراند، از پيش آنچه را قدرتمندترين 
ويژگي حزب به ش��مار مي آمد متأثر س��اخته بود: 

خاستگاه اجتماعي مردمي و طبقه كارگري آن.
ح��زب كارگ��ران به گون��ه اي مولكول��ي و تقريب��ًا 
ادراك ناپذير )غي��ر از منتقدين چپ آن ها(، مفهوم 
ح��زب طبقه كارگ��ر را كه از اس��تقالل سياس��ي 
و خودآيين��ي طبقات��ي آن طبق��ه دف��اع مي كرد، 
ترك گفت. در ع��وض خودش را ب��ه حزبي »براي 
هم��گان« تبديل كرد كه بدون به چالش كش��يدن 
وضع موجود »مي تواند به قدرت برس��د«. حزب كه 
هرچه بيش��تر توس��ط انتخابات هدايت مي شد و از 
مبارزات طبقه كارگر فاصله مي گرفت، هرگونه آمال 
ضدس��رمايه داري و سوسياليس��تي را به آهستگي 
در رهبري مركزي و مراكز تعيين خط مش��ي خود 
رها كرد. اين آمال صرفًا به گروه هاي ماركسيس��تي 
كوچك تر محدود مي ش��دند ك��ه درون PT وجود 
داش��تند و بااين ح��ال هي��چ امكان موث��ري براي 
تعريف و هداي��ت كنش هاي حزب پيدا نمي كردند. 
بدين ترتيب، يك��ي از مهم ترين احزاب كارگري در 

دنياي غرب كه اميد بسيار زيادي در دل طبقه كارگر 
برزي��ل برانگيخته بود، مس��خ و نهايتٌا به يك حزب 

نظم تبديل شد.
اي��ن جه��ش پيچي��ده، عل��ت اصلي خط مش��ي 
تدوين ش��ده توس��ط PT در طي حكومت هاي لوال 
)11-2003( و ديلما روسف معروف به ديلما )16-

2011( بود. اما اقدامات آنها اساسًا بيشتر با استمرار 
نوليبراليسم مشخص مي شد، نه گسست از آن.

 پس چه چيزي مي تواند موفقيت س�ترگ 
حكومت لوال را توضيح دهد؟

اين موفقيت كه به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري 
لوال )11-2007( حاصل شد، نتيجه رشد اقتصادي 
چشمگير و به ويژه گسترش بازار داخلي كشور بود. 
سياست هاي اقتصادي او انگيزه بسياري براي توليد 
كاالهاي صادراتي همچون آهن، اتانول و سويا خلق 
كرد و از طري��ق كاهش مالي��ات در توليد خودرو، 
لوازم خانگي و ساخت وس��از خانه و همچنين حفظ 
»مدبرانه ي« مازاد اوليه كه در درجه نخس��ت براي 
سرمايه مالي سودمند بود، مشوق عظيمي به صنايع 
بخشيد. بي دليل نبود كه لوال بارها اظهار داشت كه 
»بانكداران هرگز به اين اندازه سود نبرده بودند كه 

در طي حكومت من بردند«. حق با او بود.

بااين حال تفاوت ظريفي در رابطه با نوليبراليس��م 
وجود دارد. او سياست هاي اجتماعي متمركز را كه 
به نفع بخش هاي فقيرت��ر جمعيت برزيل بودند، به 
عناصر نوليبرال كالن-اقتص��ادي فوق الذكر افزود. 
برنامه رفاه خانواده لوال، بولس��ا فاملي��ا، مهم ترين 
تجلي اين خط مشي بود و موفق ترين مولفه حكومت 
وي شد. اين اقدام رفاهي در طيف گسترده، سطوح 
باالي فقر را به ويژه در فقيرترين مناطق كش��ور به 
حداقل رساند )اما از بين نبرد( . متأسفانه ستون هاي 
ساختاري سيه روزي در برزيل به ندرت مورد توجه يا 

بررسي قرار مي گرفتند.
در قياس با كاردوزو، لوال سياست افزايش دستمزد 
را به ويژه در مورد حداقل دستمزد به اجرا گذاشت. 
دولت غي��ر از تضمي��ن، حفظ و گس��ترش منافع 
بخش هاي بورژواي بزرگ، نقش محرك اقتصادي 
و گس��ترش سياس��ت هاي اجتماعي را نيز به عهده 
گرفت كه به آفرينش بيش از بيس��ت ميليون شغل 
در اندكي بيش از يك دهه منجر ش��د. بدين ترتيب 
من حكومت لوال را تحت عنوان سوس��يال-ليبرال 
توصي��ف كرده ام ت��ا تفاوت ه��اي ظري��ف آن را با 

نوليبراليسم سنتي نشان دهم.
حكوم��ت ل��وال و وي در مقام نوعي نيك��وكار بزرگ، 
درنتيجه اجراي سياست ميان-طبقاتي به پيروي از نخ 
آريادنه اصلي آن -  سياست آشتي طبقاتي- بسيار موفق 
قلمداد مي ش��د. هم زمان كه منافع و سود بخش هاي 
بورژوايي مسلط حفظ مي ش��د و گسترش مي يافت، 
حكومت لوال به بخش هاي بينواتر طبقه كارگر برزيل، 

به ويژه كساني كه در منطقه شمال شرقي كشور زندگي 
مي كردند، نيز التفات داشت.

اينگونه بود كه لوال براي بورژوازي به رهبري اصيل بدل 
گشت، نوعي بناپارت )به معنايي كه كارل ماركس به 
اين واژه داده بود( . وي با جديت به تعهدات خود در برابر 
طبقات حاكم عمل كرد و هر كاري در توانش بود براي 
افزايش انباشت س��رمايه از پيش باالي آنها انجام داد. 
بدين ترتيب او پشتيباني گسترده بورژوازي را براي خود 
تضمين كرد لوال در پايان حكومت خود مورد تحسين 
اكثر برزيلي ها قرار گرفت. طبقات متوسط محافظه كار 
و فراكس��يون هاي بورژوا مجبور بودند در پيش نبوغ 

سياسي او سر تعظيم فرود آورند.
لوال در سال 2010 با خاتمه حكومت خود در ميان 
تحسين و پذيرش بااليي از جانب اكثر قريب به اتفاق 
جمعيت، ديلما را به عنوان جانش��ين خود برگزيد. 
اين اتفاق يكي از بزرگ ترين اشتباهات سياسي يكي 
از مهم ترين رهبران طبقه-كارگري در تاريخ برزيل 
بود. همانند تراژدي تماش��ايي فرانكنشتاين، خالق 
از مخلوق خود مأيوس ش��د. ديلم��ا به جاي اجراي 
پيشنهاد هاي لوال، نقش��ه هاي خودش را داشت كه 

بعداً برمال گشت.
ديلما در طول هر دو دوره خود )15-2011( همان 
اصول اقتصادي لوال را حفظ كرد. ازآن جا كه اقتصاد 
جهاني براي حكومت PT مساعد بوده است، برزيل 
به عنوان آزمايش پيروزمندي س��ر برآورد كه مورد 
س��تايش ماليه جهاني ق��رار گرفت و از پش��تياني 
مثبت بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ساير 

ارگان هاي مشابه برخوردار شد.
بااين حال همچنان كه بحران س��اختاري س��رمايه 
موجب فروپاش��ي دوباره اقتصاد جهاني مي ش��د، 
پروژه حكومت PT مسير سنگالخ خود را آغاز كرد. 
مي دانيم كه اين فاز بحراني جديد ابتدا كش��ورهاي 
سرمايه داري شمال )2008( را متأثر ساخت و بعداً 

)2014( به برزيل رسيد.
خيزش ه��اي ژوئ��ن 2013 نخس��تين عالئم تغيير 
س��ريع اوضاع بودند. آنها در طول لحظه اي خاص در 
پس زمينه جهاني، عمق نارضايتي مردم را از فساد و 
ميليون ها دالر هزينه عموم��ي كه صرف پروژه هاي 
غول آسايي براي جام كنفدراسيون هاي فدراسيون 
بين المللي فوتب��ال )فيفا(، جام  جهان��ي و المپيك 
مي ش��د، نش��ان دادند. اين پروژه ها توس��ط PT به 
عنوان »اقدامي عالي« از س��وي حكومت لوال تجليل 
مي ش��دند، اما جمعيت بينوا از هزينه هاي هنگفت 
موردنياز براي فيفا هنگامي كه ظاهراً كمبود بودجه 
عموم��ي براي خدم��ات اجتماعي و زيرس��اخت ها، 
به ويژه حمل ونقل عمومي، مراقبت هاي بهداش��تي 
و آموزش وجود داش��ت، به خش��م آمدند. هم زمان 
اتهامات مربوط به فس��اد عليه حكومت PT تشديد 
مي شد كه در س��ال 2005 با رس��وايي منساالئو در 
شركت دولتي پتروبراسكه تقريبًا به عزل لوال در پايان 
نخستين دوره رياست جمهوري او منجر شد، ضربه 

سختي خورده بود.
خيزش هاي ژوئن 2013 در سائوپائولو، بزرگ ترين 
شهر برزيل، در همين بستر آغاز شد. توده عظيمي 
از مردم به خيابان ها ريختند و صفوف خودجوش��ي 
را شكل دادند. آنها از شيوه هاي مبتني بر همه پرسي 
اس��تفاده مي كردند و خشم خود را نسبت به اشكال 
نمايندگي در پارلمان و نيز در دولت و حكومت هاي 

فدرال و دادگستري نشان دادند.
اين خيزش ها اندك اندك خشم را در طبقه متوسط 
سنتي و بخش هاي وس��يعي از بورژوازي بيدار كرد 
كه س��پس PT و فس��اد آن را به خاطر شرارت هاي 
برهم انباش��ته در برزيل مقصر دانس��تند. حمايت 
تلويزيون، روزنامه ها، راديو و رس��انه در كل نقشي 
تعيين كننده براي گسترش خصيصه چندوجهي و 
ميان-طبقاتي خيزش ها داشتند. آنها بيش از پيش 
مولفه هاي ايدئولوژيك جديدي كس��ب كردند، از 
جمله ش��عارهاي سياس��ي جناح راست عليه PT و 
چپ »س��رخ« و درخواست بازگش��ت ديكتاتوري 
نظامي، پيشنهاد مشتركي از سوي طبقات متوسط 
محافظ��ه كار و بخش هاي وس��يعي از بورژوازي كه 
اكنون از ش��دت گرفتن بحران اقتص��ادي ناراضي 
بودند و آشكارا شروع به اظهار مخالفت عليه حكومت 

ديلما مي كردند.

]آن وقايع[ عواقب سياسي چشمگيري داشتند، 
از جمله سياسي شدن و ايدئولوژيك  شدن سريع 
جناح راست و به ويژه راست افراطي. آنچه بيش از 
همه جاي تعجب دارد اين است كه آنها توانستند 
مولفه هاي ضد-نهادي، ضد-پارلماني و حتي ضد-

سيستم را تصاحب كنند و معناي فرامحافظه كار 
جديدي به آنها بدهند.

اين چارچوب بحراني با انتخابات رياست جمهوري 
2014 تش��ديد ش��د، هنگامي ك��ه بخش ه��ا و 
فراكس��يون هاي مختلفي از طبق��ه حاكم كه تا 
آن زمان از حكومت ه��اي PT حمايت مي كردند 
جناح خود را تغيي��ر دادند و خواهان تعديل هاي 
مالي ش��ديدتر و تحميل اقداماتي براي مبارزه با 
به اصطالح تروريسم ش��دند كه به دليل به خطر 
انداختن حقوق اساس��ي بش��ر وس��يعٌا محكوم 

مي شد.
در بستر مقابله آش��كار و پيشروي راست گرايان، 
ديلما در سال 2014 مجدداً براي رياست جمهوري 
انتخاب شد كه بايد دوره دوم او مي بود. اما اگرچه 
اولين اقدامات او پس از انتخاب مجدد به س��مت 
و س��ويي پيش مي رفت كه نيروه��اي بورژوايي 
تحميل مي كردن��د، مخالفت با حكومت جديد او 

همچنان رو به رشد بود.

ديلما به تعديل هاي مالي شديدتري دست زد؛ حقوق 
كارگران را نظير بيمه بيكاري كاهش داد؛ نرخ بهره 
بانك��ي را افزاي��ش داد و نماينده اي را مس��تقيمًا از 
س��رمايه مالي براي اجراي برنامه رياضتي »نوين« 
منصوب كرد؛ برنامه هاي خصوصي سازي جديدي 
را اع��الم نمود، و ال��خ. اما هن��وز نارضايتي افزايش 
پي��دا مي كرد. حكوم��ت او با اجراي اي��ن اقدامات 
غيرمردمي، شاهد س��قوط حمايت طبقات كارگر، 
اتحاديه ها و جنبش هاي اجتماعي بود كه تا آن زمان 

حكومت هاي PT را سرپا نگه داشته بودند.
كارواش  عملي��ات  اع��الم  ب��ا  آخ��ر  ضرب��ه 
)Operação Lava Jato( فرارس��يد، تحقيقات 
قضايي كه تقريبًا بطور انحصاري به مجازات جرايم 
فساد كه PT مرتكب شده بود اختصاص يافت. اين 
تحقيقات ع��دم محبوبيت حزب و ديلم��ا را حتي 
بيش��تر افزايش داد. پ��س بديهي ب��ود كه طبقات 
بورژواي ناتوان از ارايه برنامه واپس گراي نوليبرالي 
كه بتواند به پيروزي انتخاباتي منجر شود، به كودتا 
روي بياورند. پس از ماه ها جدال سياسي، پارلماني، 
قضايي و رسانه اي، اس��تيضاح ديلما اجتناب ناپذير 
ب��ود. حكومت PT روحي��ه خود را باخت��ه، درگير 
رس��وايي هاي فس��اد عظيم شده و س��طح بيكاري 
كش��ور در حال باال رفتن بود. لحظه آن فرارس��يده 
بود ك��ه طبقات مس��لط عن��ان از كودت��ا بردارند. 
جايگاه سياس��ي منتخب براي ظاهرسازي رعايت 
قانون و مش��روعيت، پارلمان بود كه تا همين اواخر 

با استواري از حكومت هاي PT حمايت كرده بود.

ش��يوه جديدي از كودتا -كه قب��ال در هندوراس و 
پاراگوئه، صرف نظر از نمونه هاي غير امريكاي التين، 
به آزمون گذاشته شده بود- شروع به تحكيم خودش 
در منطقه ك��رد. در م��اه اوت 2016، از طريق يك 
فرآيند پيچيده قضايي س��ازي سياست كه هم زمان 
نوعي سياسي سازي دستگاه قضا بود، پارلمان رأي 
به استيضاح و جانشيني ديلما توسط ميشل تمرداد، 
معاون او كه توس��ط لوال منصوب ش��ده بود. چرخه 

طوالني حكومت هاي PT به پايان رسيد.
زم��ان آن فرارس��يده بود ت��ا س��رمايه داران نوعي 
حكومت آشكارا ژاندارميس��تي داشته باشند، فارغ 
از اينكه حكومت هاي PT براي طبقات حاكم چقدر 
سودمند بوده اند. برزيل قاطعانه دوران باشكوه آشتي 
را پشت سر گذاشت و وارد مرحله مهلك ضدانقالب 
شد. بستر سياس��ي برزيل به فرمول بندي جورجيو 
آگامبن جامه عمل پوش��اند كه وضعيت استثنا در 
آن به خصيصه دايمي دولت تبديل مي شود . آن چه 
در برزيل با كودتاي 2016 شاهد بوديم، نوع جديد 
منحرفي اس��ت از آنچه به مثابه دولتي با حق استثنا 

توصيف كرده ايم.
كودتاي پارلماني كه به اس��تيضاح ديلما منجر ش��د، 
مدرك قضايي كافي براي بي اعتبار س��اختن او ارايه 
نك��رد. آن عمل يك عزل سياس��ي بود. اما به ش��كل 
متناقض نمايي، ديلما با از دست دادن حقوق سياسي 
خود مجازات نشد كه بايد نتيجه قضايي عزل او از مقام 
خود مي بود. ناسازگاري شديد قضايي، خودش را به طرز 

فاحشي آشكار ساخت.
به عبارت ديگر، پارلماني كه او را عزل كرد، به رسميت 
شناخت كه وي مرتكب جرمي سياسي نشده است كه 
عدم صالحيت آتي وي را توجيه كند. فكاهي به تراژدي 
اضافه شد، در كشوري كه مشكالت ژرف و نابرابري هاي 
اجتماعي خود را در پس ظاه��ر يك كمدي بي پايان 

پنهان مي كند.
آدم به ناچار ياد ارجاع ماركس به پارلمان جمهوري دوم 
فرانسه مي افتد. اعضاي پارلمان در مواجهه با تحقيري 
كه آن نهاد متحمل شده بود، شاهد محو واپسين بقاياي 
احترام آن در ميان مردم فرانس��ه بودن��د. پس درباره 
پارلمان برزيل چه بايد گفت كه مردم، پراگماتيس��م 
سياسي آن را ش��نيع تر از هميشه در تاريخ جمهوري 

برزيل تلقي مي كنند؟
انتخاب فرمانده س��ابق ارتش در سال 2018، پايان 
تراژيك فرايندي بود كه با كودتاي 2016 آغاز شد. 

بار ديگر، برزيل خودش را خوار و خفيف ساخت.

   دوره فترت كوتاه تمر
تمر ب��ا ماموريت واضحي ب��راي نابودي كش��ور با 
بيشترين سرعت ممكن منصوب شد. در پايان دوره 
آش��تي طبقاتي PT، مرحله جديدي از ضدانقالب 
پيش��گيرانه آغاز ش��د ك��ه وقت��ي رخ مي دهد كه 
هيچ گونه خطر انقالب در كار نيست، بلكه فقط در پي 
گسترش اشكال سلطه است. آن مرحله، ايدئولوژي 
پراگماتيك نوليبرال افراط��ي اي را در برمي گرفت 

كه در اين بستر يعني اهداف آن عبارت بودند از: 
1- خصوصي سازي آنچه از شركت هاي اصلي تحت 

مالكيت دولت باقي مانده است؛ 
2-گسترش منافع مسلط تحت هژموني سرمايه مالي؛ 

3- تأييد الغاي كامل حقوق كارگران.
اين اقدامات ب��ا پس زمينه ضدانقالب پيش��گيرانه 
جهاني تح��ت هژموني س��رمايه مال��ي همخواني 
داش��تند كه در دهه 1970 پس از مبارزات 1968 
آغاز شد و پس از بحران 2008 شدت گرفت. در حال 
حاضر، ضدانقالب بدون محدوديت در ويرانگرترين 
حالت خود پيش م��ي رود. همانطور كه ايس��توان 
مزاروش تأييد كرد، نظام متابوليس��م سرمايه فقط 
مي توان��د درون چارچوب يك رون��د افول عمومي 
گسترش يابد. برخي از نخستين اقدامات اتخاذشده 
توسط تمر، اين ويراني را پررنگ مي سازند. او در ابتدا 
تالش )ناموف��ق( كرد تا مقرراتي را كه كار بردگي را 
در برزيل ممنوع مي كنند از مي��ان بردارد، اقدامي 
عميق��ا ضداجتماعي ك��ه به نف��رت عمومي منجر 
شد. بااين حال تمر قادر بود با تصويب )ضد( اصالح 
قانون كار خبرسازي به حقوق كارگران حمله كند. 
اين اصل مقرر ش��د كه مذاكرات ميان كارفرمايان و 
كاركنان مي تواند بر قانون مقدم باشد و بخش اعظم 
قانون حمايت از ني��روي كار را كه در طي مبارزات 

بسيار به دست آمده بود، مضمحل مي ساخت.
او منعطف س��ازي رواب��ط كار را به اجرا گذاش��ت و 
مكانيسم پيمانكاري را در آنها بطور كامل جا انداخت 
كه وقوع كار منقطع را بسيار گسترش مي دهد. هدف 
اصلي اين اقدامات ويرانگر، حذف تحكيم قوانين كار 
1943 و تحميل اراده كسب وكارهاي برزيل )به ويژه 
كنفدراس��يون ملي صنايع، فدراس��يون بانك هاي 
برزيل و ساير نهادهاي مش��ابه( بود كه آنچه را من 
»جامع��ه پيمانكاري كامل ني��روي كار در برزيل« 

ناميده ام، برقرار مي سازد.
دوره فت��رت كوت��اه ام��ا فاجعه ب��ار تم��ر، مع��اون 
رييس جمهور س��ابق، در ميانه دنباله اي بي پايان از 
رسوايي هاي فساد بود كه به قلب حكومت او و به ويژه 
تصوير خودش ضربه مي زد. وي توسط دفتر دادستاني 
عمومي به عنوان »رييس دارودس��ته« توصيف شد. 
حكومت او هيچ اقدامي در جهت كاهش سود و نرخ 
بهره بانكي بس��يار باال اتخاذ نكرد؛ در واقع اصاٌل ذكر 
هيچ مالياتي به ميان نيامد. ضدانقالب پيش��گيرانه، 
نوليبراليسم افراطي و هژموني مالي، سه پايه ويرانگري 
را تشكيل مي دهند كه بر سرمايه داري جهاني فرمان 
مي راند و تمر از آنها پيروي مي كرد. انتخابات جديد در 
اكتبر 2018 برگزار شد و راست افراطي در تجلي هاي 

فاشيستي و نوفاشيستي خود از غار بيرون خزيد.
منبع: نقد اقتصاد سياسي 

برخي از نخستين اقدامات اتخاذشده توسط 
تمر، اي�ن ويراني را پررنگ مي س�ازند. او در 
ابت�دا تالش )ناموفق( كرد ت�ا مقرراتي را كه 
كار بردگ�ي را در برزيل ممن�وع مي كنند از 
ميان بردارد، اقدامي عميقا ضداجتماعي كه 
به نفرت عمومي منجر ش�د. بااين حال تمر 
ق�ادر بود با تصويب )ضد( اص�الح قانون كار 
خبرسازي به حقوق كارگران حمله كند. اين 
اصل مقرر شد كه مذاكرات ميان كارفرمايان و 
كاركنان مي تواند بر قانون مقدم باشد و بخش 
اعظم قانون حمايت از نيروي كار را كه در طي 
مبارزات بسيار به دست آمده بود، مضمحل 

مي ساخت.
او منعطف سازي روابط كار را به اجرا گذاشت 
و مكانيسم پيمانكاري را در آنها بطور كامل جا 
انداخت كه وقوع كار منقطع را بسيار گسترش 
مي دهد. هدف اصل�ي اين اقدامات ويرانگر، 
حذف تحكيم قوانين كار 1943 و تحميل اراده 
كسب وكارهاي برزيل )به ويژه كنفدراسيون 
ملي صنايع، فدراس�يون بانك هاي برزيل و 

ساير نهادهاي مشابه( بود

برش
برزي�ل در س�ال 1964 پس از س�پري كردن 
دوره اي از توسعه فشرده سرمايه داري كه فرايند 
صنعتي شدن را به ميزان قابل توجهي گسترش 
داد، دچار آسيب سياسي ماندگاري شد. طبقه 
حاكم كه به لحاظ سياسي قادر به تضمين منافع 
خود درون حدومرزهاي دموكراسي بورژوايي 
نبود، ب�ه نيروهاي نظام�ي روي آورد. كودتاي 
نظامي به وقوع پيوس�ت و ديكتاتوري تا سال 
1985 دوام آورد. ديكتات�وري در آن زم�ان 
منافع طبقات مس�لط را تضمين مي كرد كه از 
پيش روي مبارزات مردمي و طبقه كارگر كه در 
دهه هاي 1950 و 1960 ميالدي گسترش يافته 
و شدت گرفته بود، هراس داشتند. بدين سان 
دوره ديكتات�وري )85-1964( آغاز ش�د كه 
فلورستان فرناندز، جامعه شناس برزيلي، آن 
را ضدانق�الب پيش�گيرانه بورژوايي توصيف 
مي كرد. ديكتاتوري نظامي از زمان آغاز به كار 
خود سرشتي رازورزانه و فريب كارانه داشت. 
براي مثال، ديكتاتوري خ�ودش را انقالب جا 
زد تا بكوشد از پشتيباني بخش هاي وسيعي از 

طبقات مردمي برخوردار شود

برش
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 توازن جديد در منطقه
 به نفع ايران

بغداد اخيرا ميزبان س��ومين دور از نشس��ت هاي 
سه جانبه عربي در سطح وزراي امور خارجه عراق، 
اردن و مصر بود و يك محور مهم رايزني ها به موضوع 
تحكيم همكاري هاي عرب��ي و كاهش تنش ها در 
منطقه با محوريت ايران اختصاص داشت. فاطمه 
سياحي، كارشناس مسائل خاورميانه در يادداشتي 
در ديپلماسي ايراني افزود: مقامات عراقي اين بار نيز 
همچون گذشته نشان دادند در چارچوب سياست 
گسترش روابط با كشورهاي عربي و اسالمي حركت 
مي كنند و به دنبال تش��كيل نشستي منطقه اي با 
عنوان كشورهاي همسايه عراق هستند. هدف نيز اين 
است كه امنيت و ثبات منطقه به دست همه كشورها 
و با حضور ايران تأمين شود. اين طرح از سوي ايران 
نيز تشويق شده است و سياسيون تهران در ديدار با 
مقامات عراقي و ساير كشورهاي منطقه دايما تاكيد 
كرده اند كه امنيت منطقه بايد توسط خود كشورهاي 
منطقه تامين شود. برهم صالح، رييس جمهوري عراق 
بعد از اتمام نشست وزراي امور خارجه در ديدار با آنها 
تاكيد كرده كه ايران همس��ايه اي مهم و از برادران 
عراق است. از نظر بغداد، ايران بايد به عنوان قدرتي 
بزرگ در منظومه كشورهاي اسالمي مورد احترام 
قرار بگيرد و به همين جهت الزم اس��ت كشورهاي 
عربي منطقه روابط خوبي با آن داش��ته باش��ند. به 
نظر مي رسد سياستمداران عراقي تالش دارند تا با 
رايزني هاي مستمر در نشست هاي مشابه، در گام 
نخس��ت براي تحكيم مناسبات درون عربي تالش 
كنند؛ بطور مثال مسائل مربوط به سوريه و فلسطين 
را مطرح كرده و از كش��ورهاي عربي ديگر بخواهند 
تا منافع اين دو كشور را پيگيري كنند. سپس و در 
گام دوم سعي مي كنند مواضع ايران را به عنوان يك 
قدرت منطقه اي و حامي منافع همسايگان به آنها 
ابالغ كرده تا از اين طريق نگرش برخي از كشورهاي 
عربي نظير مصر و اردن نسبت به ايران تغيير كند و به 
همكاري با تهران اقدام كنند. در اين شرايط، مساله 
طرح صلح امريكايي موسوم به »معامله قرن« مي تواند 
مصر و اردن را تا حدي به ايران نزديك كند. چرا كه 
اكنون با وجود روابط بين اين دو كش��ور با اسراييل، 
آنان نسبت به طرح معترض اند. به همين جهت، اگر 
ايران و عراق را در شمار مخالفاِن كلي سياست هاي  
رژيم صهيونيستي  در مورد فلسطينيان قرار دهيم، 
قطعًا مصر و اردن نيز از مخالفان جزئي خواهند بود؛  
السيسي مي گويد تحركات ما در خصوص فلسطين 
در حد توانايي هايمان است. اين سياسِت واقع بينانه دو 
اصل دارد: عدم قطع روابط و تاثيرگذاري غيرمستقيم 
بر تصميم��ات. از اي��ن رو مصري ها در تالش��ند با 
بهره گيري از ابزارهاي ديپلماتيك، بطور غيرمستقيم 
اهدافي جزئ��ي را در مورد فلس��طين دنبال كنند. 
درحال حاضر شبه جزيره سينا )در نزديكي مرزهاي 
فلسطين اشغالي( جزئي از طرح معامله قرن است؛ كه 
مصري ها با آن سخت مخالفند. رييس جمهوري مصر 
نيز مي گويد كشورش اجازه نخواهد داد اين منطقه 
به طرح امريكايي ها بپيوندد. موضعي كه حتي بعد از 
سفر كوشنر به قاهره و رايزني با السيسي تغيير نيافت؛ 
و وزير امور خارجه مصر نيز در نشست بغداد باري ديگر 
بر آن تاكيد كرد. اكنون اوضاع داخلي مصر به خاطر 
مسائل امنيتي همچون فعاليت گروه هاي افراط گرا، 
مخالفت افكار عمومي با برقراري روابط با اسراييل و 
يك سوم جمعيِت زير خط  فقِر اين كشور حساس و 
نگران كننده است. در چنين شرايطي سياسيون اين 
كشور اراده و توانايي پيوستن به معامله قرن را ندارند 
و نمي توانند پذيراي مهاجران فلس��طيني باشند؛ 
پس بديهي  است كه به مخالفت ش��ان با اين طرح 
ادامه دهند. ش��رايط اردن هم به اين منوال است؛ با 
اين تفاوت كه صلح با اردني ها براي اسراييل مهم تر 
از مصر است. از داليل اهميت استراتژيك اين كشور 
براي اسراييل به شريك بودنشان در يك مرز طوالني 
و جهت گيري هاي غربي يكسان مي توان اشاره كرد. 
مي بينيم كه با وجود تغييرات عمده منطقه اي در چند 
دهه اخير، تهديدات مشتركي پيِش روي اين دو كشور 
است. اسراييلي ها هم باتوجه به چنين اهميتي ا ست 
كه حفظ رژيم هاشمي، امنيت مرزها و ثبات داخلي 
اردن را در قلب نظريه امنيت شان جاي داده اند. ليكن 
اردن هم مانند مصر اراده و توانايي پيوستن و اجراي 
طرح معامله قرن را ندارد. پادشاه اردن، راه حل قديمي 
دو دولت و ايجاد يك دولت فلسطيني در بيت المقدس  
شرقي را خواستار است و اساس صلح مي داند؛ درحالي 
كه راه حل دودولت براي اس��راييلي ها معنا و روشي 

كاماًل متفاوت دارد.
سياس��يون امان به لحاظ داخلي نيز تحت فش��ار 
هستند؛ بنابراين قادر نخواهند بود اراضي شان را در 
اختيار اين طرح قرار دهند. در سايه چنين مخاطرات 
و چالش هايي ا ست كه اكنون اردن نسبت به تقويت 
روابط خود با كشورهاي همسايه و درهم تنيدگي 
مناسبات توجه نشان مي دهد.  شواهد حاكي از آن  
است كه در شرايط كنوني، كشورهاي عربي نظير 
مصر، عمان، كويت، و حتي امارات به دنبال برقراري 
روابط با ايرانند؛ بازيگر اصلي و حلقه وصل اين روابط 
نيز عراق خواهد بود. مبناي ادعاي اخير يك پايگاه 
خبري لبناني مبني بر تالش كشورهاي عربي براي 
فراهم كردن زمين��ه گفت وگو ميان تهران و رياض 
نيز، همين سفرها و رايزني هاي درون عربي گسترده 
است. اكنون تهران و بغداد با بهره برداري حداكثري 
از تضاد منافع بين كشورهاي درگير در معامله قرن 
و اسراييل، و تاكيد بر منافع صلح با ايران مي توانند 
تكاپوهاي عربي در تغيير استراتژي هاي منطقه اي 
را به مرحله  مهمي برس��انند. از يك سو، اين عامل 
قادر است تهديدات و چالش هاي مقابل جمهوري 
اسالمي ايران را تا حد زيادي كاهش داده و رويارويي 
را به حمايت تبديل كند. از سوي ديگر چنانچه به 
تالش و جديت اسراييلي ها در اجراي طرح معامله 
قرن به عنوان يك تهديد براي كشورهاي عربي و نظم 
كنوني منطقه نگاه كنيم، پيگيري روابط عربي- ايراني 
را سياستي براي ايجاد توازن جديد در خليج فارس از 

جانب همسايگان ارزيابي خواهيم كرد.



گزارش 9 دريچه

جامعه صنعتي و حفاظت از محيط زيست

آشتي صنعت با طبيعت

توليدات صنعتي، رسانه و مردم

با در پيوند مستقيم قرار دادن توسعه اقتصادي و بهبود شرايط 
زندگي بشر، نيروهاي سياسي پيشرو، مدت ها تاثير اقدامات 
انسان بر محيط زيست را ناديده گرفتند. آيا ضرورت فوري 
حفاظت از سياره به معناي چشم پوشي از مزاياي جامعه 
صنعتي است؟ نه الزاما، اگر برخي از عادت هاي مصرفي كه 

جامعه صنعتي به وجود آورده دگرگون شود.
Jean Gadrey اقتصاد دان فرانسوي در مقاله اي كه در 
لوموند ديپلماتيك منتشر ش��ده، نوشت: براي بسياري از 
اقتصاددانان، رهبران سياسي، اعضاي اتحاديه هاي كارگري، 
بازسازي صنعتي فرانس��ه اضطراري است. بين سال هاي 
١٩٧٤ تا ٢٠١٧ وزن صنعت در مجموع مشاغل - از جمله 
توليد انرژي و صنايع استخراجي، به استثناي ساخت وساز- 
از ٢٤.٢ % به ١٠.٣ % كاهش يافته اس��ت. س��هم خدمات، 
تجاري يا غير تجاري، به ٨١ % در سال ٢٠١٧ رسيده است. 
صنعت فقط ١٤ % از ارزش اضافي، يعني ثروت اقتصادي 
را توليد مي نمايد، كس��اندرها )پيش گويان( اين را مرتب 
تكرار مي كنند: يك فاجعه در راه است )بدون اينكه كسي 

آن را باور كند( .
آيا فرانسه با كشورهاي ديگر متفاوت است؟ به هيچ وجه. 
طبق ارقام دفت��ر بين المللي كاردر مورد تم��ام صنايع و 
ساختمان، فرانسه از كشور هاي ديگر، كه دشوار بتوان آنها 
را بي عرضه دانس��ت، صنعتي تر است: از جمله كشورهاي 
شمال اروپا، اياالت متحده، كانادا، انگلستان، و غيره. و اگر 
نادر كشورهايي ثروتمند، عمدتا آلمان و ژاپن، نتايج بهتري 
در اين مورد دارند، صنعت زدايي در اين كش��ورها كمتر از 
فرانسه نيست: بين سال هاي ١٩٩١ تا ٢٠١٨، سهم مشاغل 
صنعتي از كل مشاغل در آلمان، ١٤ % كاهش داشته است، 

بسيار بيشتر از فرانسه )٩ % چون ژاپن( .
استدالل طرفداران صنعتي كردن در اين خصوص چيست؟ 
اين ادعا برگزيده از يك تريبون كه توسط حدود ٣٠ نفر از 
اقتصاددانان و همچنين مسووالن سياسي و سنديكايي 
با عنوان »باز گرداندن اولويت صنعت« امضا شده خالصه 
خوبي از نظرات آنهاس��ت: »صنعت موجب پويايي تمام 
فعاليت هاست، تحقيقات، سرمايه گذاري، و در نهايت ايجاد 
شغل«. اما چگونه بخش صنايع كه بين ٨% تا ٢٠ % اشتغال 
يا ارزش اضافي توليد شده در كشورهاي ثروتمند را شامل 
مي شود، مي تواند موتور»محرك« بقيه فعاليت ها باشد؟ اين 
اعتقاد در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان كالسيك و كارل 
ماركس شكل گرفت: صنعت ثروت ايجاد مي كند؛ خدمات 
بر روي مازاد آن گسترش مي يابد. بنا بر اين اولويت برصنعت 
به دليل خاصيت »مولد« بودن آن، در برابر»غيرمولد بودن« 

خدمات است.
اين ديد بعد ها توسط اصول ديگر تكميل شد. براي مثال: 
افزاي��ش بهره وري صنع��ت بيش از اكثر خدمات اس��ت، 
بنجامين كوريا اقتصاددان به صنع��ت عنوان »مرغ تخم 
طاليي« مي دهد چراكه موتور اصلي رشد اقتصادي است. 
ديگران معتقدند كه صنع��ت رقابت بين المللي را تعيين 
مي كند، بدون آنكه همواره بررس��ي نماين��د كه آنچه در 
گذش��ته صادق بوده امروز اعتبارش را از دست داده است: 
مگر نه آنكه كشاورزي و خدمات مسائل عمده توافقنامه هاي 
تجارت آزاد هستند؟ اس��تداللي ديگر كه معتقد بود كه 
تنها نوآوري صنعتي مهم است ديگر منسوخ شده... براي 
توضيح سقوط تاريخي اشتغال صنعتي، اكثرا مسووليت 
آن را ب��ر دوش جابه جايي صنايع مي گذارند. در واقع فقط 
١٠ تا ١٥ % آن بدليل جابه جايي است البته امري كه بايد آن 
را كاهش داد و حتي از آن جلوگيري كرد، ولي ٨٥ تا ٩٠ % 

مساله باقي مي ماند.

 تولي�د بيش�تر براي مص�رف بيش�تر و آلوده 
كردن بيشتر

در بين داليل از دست دادن ٢.٢ ميليون شغل در فرانسه بين 
سال هاي ١٩٨٠ تا ٢٠١٧ از همه مهم تر مربوط به گرايش 
تاريخي دو گانه اي است. از يك سو تقاضاي خانوارها براي 
كاالهاي صنعتي كمتر وكمتر و براي خدمات، بازرگاني يا 
غيره بيشتر و بيشتر مي گردد: سهم كاالهاي با تاريخ مصرف 
طوالني )اتومبيل، مبل، وس��ائل برقي...( و نيمه طوالني 
)بخصوص لباس( در مصرف خانوارها از ٢٢% در سال ١٩٦٠ 
به ١٢.٤% در س��ال ٢٠١٧ سقوط كرده است )٥( . از طرف 
ديگر افزايش بهره وري در صنعت در گذشته بيش از اكثر 

خدمات بوده و هنوز همچنين است. تركيبي از اين دو گرايش 
در مدتي طوالني، كاهش وزنه صنعت در اشتغال فرانسه و 
همچنين تقريبا در همه جا را توضيح مي دهد، از جمله در 
گروه بريك )برزيل، روسيه، هند، چين در سال ٢٠٠٩(، كه 
با پيوستن آفريقاي جنوبي در سال ٢٠١١ به بريكس تبديل 
شد. توضيح ديگر سقوط اشتغال هاي صنعتي تركيبي از 
سه پديده ويژه جهاني شدن نئو ليبرالي است: تشديد كار، 
رقابت كش��ورهاي داراي دستمزد پايين و استانداردهاي 
پايين اجتماعي و محيط زيستي كه موجب انتقال توليد 
به اين كشورها و خريد توليدات آنها مي شود . مالي كردن 
فعاليت شركت ها )سرعت بخشيدن به گردش مالي با هدف 
بهينه سازي سودآوري( كه موجب بستن و انتقال كارخانه ها 
يا عدم توليد مي شود به اين دليل نيست كه بازار مصرف وجود 
ندارد، بلكه به اين دليل است كه سود آوري به ميزان ١٠ تا 

١٥ % مورد نظر است.
تفكرچپ صنعت گرايانه توسط اقتصاد دانان يا فعاالن نزديك 
به جنبش كارگري، به درستي تخريب برخي شركت ها يا 
ساختار صنعتي توسط س��ه فاكتور باال را افشا مي كنند. 
صنعتي شدن بدون شك به بهبود وضعيت زندگي در يك 
دوره تاريخي طوالني كمك كرده اما تنها عامل نبوده است: 
در قرن بيس��تم خدمات دولتي مانند آموزش، بهداشت، 
حمل ونقل يا فعاليت هاي اجتماعي نقشي به همان اندازه 
پر اهميت داشته اند. از سوي ديگر واز همه مهم تر، صنعتي 
شدن با بهره وري بسيار باال كه به عنوان قلب رونق دوران 
سي ساله پس از جنگ دوم جهاني مورد ستايش بود، موجب 
آسيب هاي اجتماعي، بهداشتي و محيط زيستي در جوامع 
صنعتي )ويا غير مستقيم در ديگر نقاط( از سال هاي ١٩٧٠ 
گرديد. تاثيرگذاري زيس��ت محيطي بشر بيش از توانايي 
طبيعت در توليد مجدد منابع مختلفي ش��د كه در توليد 
صنعتي شركت داشتند و انتشار گاز كربنيك در فضا باعث 
بر انگيختن گرمايش كره زمين شد. مي توان گفت كه از آن 
زمان، دستاوردهاي بهره وري )توليد هر چه بيشتر و بيشتر 
با كار كمتر يا برابر( اكثرا زيان آور بوده و برخي از آنها نياز هاي 
مشترك حياتي مانند آب وهوا و نيز منابع غير  قابل تجديد 
)مواد معدني، سوخت هاي فسيلي، همچنين شن و ماسه( 
كه بعضي از آنها در حال تمام شدن هستند را به مخاطره 
انداخته است. اينچنين است كه طرفداران صنعتي كردن، 
افشاي اين فاجعه انساني، زيست محيطي و بهداشت بشري 
را فراموش مي كنند: بخش كشاورزي در سال ٢٠١٧ تنها 
٧٥٠ هزار اش��تغال را در بر مي گيرد در حالي كه در س��ال 
١٩٨٠ اين رقم به يك ميليون و ٨٨٠ هزار شغل مي رسيد، 
كاهشي برابر ٦٠%، بيشتر از كاهش مشاغل صنعتي )٤٣%( 
. علت اصلي اين فاجعه... صنعتي ش��دن كشاورزي است، 
كه با سياست هاي مولد گرا و توافقنامه هاي »تجارت آزاد« 

دهقانان فرانسه و ديگر كشورها را نابود مي كنند. پديده اي 
مشابه با صنعتي شدن تجارت از طريق توليد گرايي »كااليي 
كردن همه چيز« و برخي خدمات، با تبديل آنها به موسسات 
با تكنولوژي پيشرفته كه خاصيت انساني آنها را از بين مي برد. 
از اين پس، صنعت با هدف سود آوري و بهره وري، بطور عمده 
از فعاليت هاي با مشخصه انساني كاسته و محيط زيست و 
آب وهوا را از بين مي برد. ولي صنعتي كردن با روند توليدي 
ديگري امكان پذير است، به شرط آنكه قبول كنيم كه وزنه 
آن را در اقتصاد كاهش دهيم. براي انديش��يدن به آينده 
بخش صنعت )و همين طور بخش هاي ديگر(، ابراز يك ديد 
كلي اگر چه بسيار آسان مي نمايد اما بحث در مورد موارد 
مشخص به همان اندازه حساس است: هدف توليد نيازهاي 
اجتماعي به شكل ديگر با مشخصه »ميانه روي در مصرف 
مواد و استفاده از انرژي مناسب«، با توجه به محدوديت هاي 
غير قابل عبور است تا جهان قابل سكونت باقي بماند. اين 
قطعا مربوط به آب وهوا با هدف »توليد گاز هاي گلخانه اي 
در حد صفر« )يا حذف كربن( تا سال ٢٠٥٠، و همچنين تنوع 
زيستي است كه بايد سريعا در مورد آن اقدام شود. همچنين 
كاهش برخي آالينده هاي فاجعه آميز )هوا، ش��يميايي و 
توسط پالستيك...(، و در نهايت مديريت هوشيارانه منابع 
تجديد ناپذير كه هم اكنون در حال بلعيده شدن سريع توسط 

سرمايه داري »صنعتي حرارتي« است.
براي گ��ذار از اين اصول كلي و رس��يدن ب��ه ديدگاهاي 
مشخص، الزم اس��ت به جزييات مصارف پايدار و سپس 
توليد رسته هاي كاالهاي صنعتي، از جمله انرژي در تمامي 
اشكال آن پرداخت. و اين نياز به سطح باالي تخصص فني 
و به همان اندازه تخصص هاي اجتماعي و مدني و يك كار 
جمعي ماندگار و در محيط بح��ث و گفت و گو دارد. مانند 
مورد منحصر به فرد در فرانسه، سناريو انجمن نگاوات كه در 
ارتباط با سناريوهاي كشاورزي Afterres٢٠٥٠ انجمن 

Solagro است.
يك مثال از ميان ده ها، استخراج شده از اين آثار )كه تقدس 
ندارد ولي نقطه اتكاييست(: نياز به تحرك اشخاص و توليدات 
صنعتي و پاس��خ به آنهاست. اين بررسي ها كاهش شديد 
وابستگي اتومبيل را تا سال ٢٠٥٠ پيش بيني مي كند، در 
حالي كه هم كنون در س��ال ٢٠١٩ در فرانسه يك مسير 
از ٤ مسير كه با اتومبيل طي مي شود، كمتر از ٣ كيلومتر 
است، و بيش از نيمي از كساني كه كمتر از يك كيلومتري 
محل كارشان زندگي مي كنند با اتومبيل به سر كار مي روند 
و وسائل نقليه عمومي نا كافي و بسيار گران است. از اين رو 
ميان��ه روي در مصرف متك��ي بر اس��تفاده از خودرو  هاي 
الكتريكي و هيبريدي به تنهايي مشكلي را حل نمي كند 
)و تنها اولويت صنعتگران و رهبران سياسي است(. نو آوري 
صنعتي از بين نخواهد رفت، ولي بايد به جاي اولويت »قدرت 

موتور« در جهت ساختن مدل هاي كم مصرف به  كار گرفته 
شود. بطور مشخص، تا سال ٢٠٥٠، شمار كيلومتر پيموده 
شده هر فرد توسط خود رو به نفع وسائل حمل ونقل كمتر 
آلوده كننده ديگر نصف خواهد شد؛ خودرو ها با عمر بيشتر 
اكثرا از منابع انرژي تجديدپذير استفاده خواهند كرد، براي 
١٠% خود رو هايي كه هنوز از محصوالت نفتي اس��تفاده 
مي كنند )٩٠% در س��ال ٢٠١٩(، مصرف بنزين ٣ ليتر در 
١٠٠ كيلومتر خواهد بود. حداكثر سرعت كاهش مي يابد 
و تعداد متوسط سرنشينان از ١.٦ به ٢.٤ از طريق اشتراك 
افزاي��ش مي يابد. صنعت خودرو بي��ش از پيش از موادي 
بازتوليد شده، به كار گيري مجدد و وسائل اجاره اي استفاده 
خواهد كرد. به غير از اين واقعيت كه مصرف انرژي )بدون 
كربن و غيرانرژي هسته اي( نصف خواهد شد و مصرف فوالد 
كاهش مي يابد، همچنين استفاده دايمي از ابزار الكترونيكي 
اغلب بي فايده پايان يافته و اين ابزار را براي توليد تجهزات 
حمل ونقل عمومي، دوچرخه )برقي يا غيربرقي( يا تجهيزات 
راه آهن و غيره به كار خواهند برد.آيا همه اينها خواب و خيال 
اس��ت؟ به هيچ وجه، زيرا س��ناريو هاي ذكر شده در تمام 
بخش ها و توليدات، نتايج و چشم انداز هاي محاسبه شده 
ارايه مي دهند: انرژي در ساختمان، گرمايش، لوازم خانگي 
و الكترونيكي يا غذايي باارزيابي چشم اندازي معقول در رابطه 
با پيشرفت كارايي )انرژي و وسائل( و خودداري از مصارف 
نامعقول كه در گذشته »جلوگيري از اسراف« ناميده مي شد.

براي توليد چيزهاي ديگر و به طريقي ديگر و با صرفه جويي، 
اين س��ناريو ها منجر به مصرف توليدات صنعتي با دوام، 
تعميرپذير، قابل استفاده مجدد و براي برخي محصوالت با 
استفاده مشترك كه نياز به انگيزه و به خصوص قوانين دارد. 
براي تصور آينده اي سازگار با الزامات حفاظت از سياره به 
يكي ديگر از جريان هاي مهم مي پيونديم: »تكنولوژي در 
سطحي پايين«، يعني تكنولوژي هاي ساده تر و با صرفه تر... 

ولي نه كمتر نو آورانه .

   جم�ع آوري براي اس�تفاده مجدد، تعمير و 
استفاده جمعي، يك مدل صرفه جويي

فيليپ بيهويكس يكي از محركين اصلي اين جريان 
در حال گسترش چنين مي نويسد: »براي بهتر بازيابي 
مناب��ع و افزايش عمر تولي��دات، نياز به باز انديش��ي 
عميق، طراحي ساده و مستحكم )ايوان ايليچ، متفكر 
زيست محيطي سياسي و منتقد مهم جوامع صنعتي، 
مي توانست بگويد »كاربرپسند«( است آنها بايد، قابل 
تعمير وقابل استعمال مجدد، اس��تاندارد، با قطعات 
قابل تعويض )مدولر(، با اس��تفاده از مواد ساده، آسان 
براي برچيدن، اس��تفاده مح��دود از منابع كمياب و 
جايگزين ناپذير چون مس، نيكل، قلع و نقره، محدود 

كرد ن كاربرد الكترونيك« باشند و سپس ادامه مي دهد 
»در نهايت الزم است نگرشي بر روند توليد داشت، ايجاد 
كارگاه هاي توليد در نزديكي حوزه هاي مصرف، توليد 
كمتر ولي كار آمد تر، استفاده كمتر از مكانيك و روبات 
ولي صرفه جوي��ي در منابع و انرژي، همراه با ش��بكه 
جمع آ وري براي اس��تفاده مجدد، تعمير، باز فروش، و 
اس��تفاده جمعي از وسائل روزمره«. هيچكدام از اينها 
ش��باهتي به بازگشت به گذشته صنعتي آلوده كننده 
آب وهوا ندارد. صنعت جايگزين كه مي تواند ما را از بد تر 
شدن شرايط برهاند، نياز بسياري به نو آوري دارد، ولي 
متفاوت با استفاده از فناوري بيش از حد پيچيده، اگر چه 
برخي صنايع موجود يا بهبود يافته مي توانند از جمله در 
مورد بهره وري انرژي به كار آيند. دو سوال باقي مي ماند: 
وزن اقتصادي اين طرح ها چيس��ت؟ و چگونه جامعه 
در مجموع با صرفه جويي در مواد و انرژي و همچنين 
تبديل توليد و مشاغل برخورد خواهد كرد؟ بدون شك 
وزنه صنعت در اشتغال كاهش كلي نشان خواهد داد، 
اگرچه برخي شاخه ها بر عكس گسترش چشمگيري 
مي يابند. ولي اين دگرگوني كمت��ر از آنچه ما در اين 
چند دهه اخير ديده ايم خطرناك است. از يك سو اين 
فعاليت ها از توليد گرايي، مخرب صنايع، مش��اغل و 
موارد ديگر فاصله گرفته؛ و از طرف ديگر لزوم زير سوال 
بردن تجارت آزاد به نفع توليد محلي، انتقال مشاغل را 

كاهش خواهد داد.

 انتشار گازهاي گلخانه اي، يك امتياز براي 
ثروتمندان

براي انديش��يدن در مورد بخش هايي كه توليد اش��تغال 
مي كنند مي توان به نگا وات ٢٠١٧ از جمله نمونه كليدي 
انرژي هاي تجديد پذير كه تا سا ل ٢٠٣٠ تعداد ٣٣٠ هزار 
ش��غل ايجاد مي كند مراجعه نمود. منبع ديگر، س��ايت 
»شغل- آب و هوا«، مجموعه اي از ١٥ انجمن و سنديكاهاي 
بزرگ مرتبط با محققين كه در س��ال ٢٠١٧ گزارش��ي با 
عنوان »يك ميليون شغل براي آب و هوا« منتشر كردند. از 
ميان بخش هاي در حال گسترش: مواد محيط زيستي )اكو 
متريل(، تجهيزات حمل ونقل با در صد پايين آلودگي هوا، 
مشاغل مربوط به مسائل حرارتي مسكن و ساختمان ها و 
غيره... در حالي كه اشتغال در صنعت از اوج آن در سال ١٩٧٤ 
تا ٢٠١٦، ٤٦ % افت داشته است، بخش هاي وجود دارد كه 
بيشتر مقاومت كرده اند. بيشترين رشد )بيش از دو برابر( در 
»توليد و توزيع آب، بهداشت، مديريت زباله و آلودگي هوا« 
ثبت شده اس��ت. اين فعاليت ها از اين پس بيش از بخش 
»توليد و تو زيع برق، گاز و تهويه مطبوع«، كه ميزان اشتغال 
آنها در طول اين دوره ثابت بوده است، شغل ايجاد مي كنند. 
انتظار مي رود كه اين دو بخش صنعت رشدي قوي داشته 
باشد: با گس��ترش فعاليت هاي استفاده مجدد از وسائل و 
ترميم آلودگي )در مورد انرژي هسته اي( وتوسعه انرژي هاي 
تجديد پذير، و رعايت نزديكي محل توليد و محل مصرف و 

گريز از سوءاستفاده شركت هاي چند ملتي.
ش��يوه زندگي عميقا تغيي��ر خواهد كرد. ولي خواس��ت 
صرفه جويي در برابر مصرف گرايي ناكافي خواهد بود اگر 
مشخص نكنيم چه گروه هاي اجتماعي دعوت مي شوند 
رفتارش��ان را به نام منافع عمومي بيش��تر عوض نمايند. 
همين ط��ور در مورد تالش براي حفظ محيط زيس��ت و 
پرداخت ماليات: چه منصفانه چه غيرمنصفانه. هم اكنون 
ثروتمندان بزرگ ٣٠ تا ٤٠ بار بيش از ١٠ % فقير ترين هاي 
جامعه گازه��اي گلخانه اي توليد مي كنن��د ولي ماليات 
كربن براي فقرا ٤ برابر ثروتمندان است، بي عدالتي فاحش 
موجب طرد وسيع خواست هاي تحميلي مي شود. كاهش 
نابرابري ها بخشي از شرايط پذيرش صرفه جويي در انرژي 
و مواد است. به همين ترتيب براي پذيرش تغيير مشاغل 
و كارهاي جانش��يني، موضوع مه��م امنيت مزد بگيراني 
است كه مشاغلش��ان به خطر مي افتد و بايد براي آنها در 
منطقه محل زندگي ش��ان يا در همان نزديكي كار ايجاد 
كرد. و يك امر مكمل و ياري دهنده را فراموش نكنيم: پايان 
دادن به توليدگرايي و صنعت گرايي ديوانه وار، س��رانجام 
چشم اندازيست كه مورد عالقه بسياري است: بهبود شرايط 
كار، تقويت اهداف فعاليت توليدي يا اينكه آينده جامعه را 

به جامعه بازگردانيم.

گاردين درخصوص يك مركز اطالعاتي مخوف كمپاني هاي 
تراريخت، گزارشي منتشر كرد. يك دادستان در اين زمينه 
تصريح كرد: »اين نشان دهنده سوءاستفاده آنها از قدرت 
اس��ت. آنها پول زيادي از فروش محصوالتش��ان به دست 

آورده اند و براي حفظ آن هر كاري انجام مي دهند«. 
به گزارش تسنيم، گاردين اسنادي را منتشر كرد كه نشان 
مي دهد مركز اطالعاتي مخوف »كمپاني هاي تراريخت« 
مخالفان را به شدت مورد هدف قرار مي دهد. بر همين اساس 
اسناد منتشر شده نشان مي دهد كمپاني يهودي امريكايي 
»مونسانتو«- كه بزرگ ترين توليدكننده گياهان و سموم 
مختص گياهان تراريخت در جهان است- از يك استراتژي 
چندگان��ه براي هدف ق��رار دادن يك��ي از روزنامه نگاران 
خبرگزاري رويترز استفاده كرده است. اين روزنامه نگار در 
مورد ماده شيميايي مورد استفاده در اين شركت و ارتباط آن 
با سرطان تحقيق كرده بود. اين گزارش تصريح مي كند كه 
مونسانتو يك مركز اطالعاتي راه اندازي كرده تا روزنامه نگاران 
و فعاالن اين حوزه را كنترل و بي اعتبار كند و يك گزارشگر را 
به خاطر نوشتن يك كتاب انتقادي در مورد اين شركت هدف 
قرار داده است. اين شركت چند مليتي صنايع كشاورزي و 
زيست فناوري، »نيل يانگ« خواننده را هم مورد »بازجويي« 
قرار داد و يك يادداشت داخلي در مورد فعاليت هاي اجتماعي 
و موسيقي او نوشت. اين اسناد نشان مي دهد مونسانتو از يك 
استراتژي چندگانه براي هدف قرار دادن »كري گيالم«، 
روزنامه نگار رويترز اس��تفاده كرده است. اين كمپاني، به 
دليل بدنامي مفرط طي دهه هاي گذشته، طي بزرگ ترين 

خريد خارجي خصوصي كشور آلمان، به ارزش 66 ميليارد 
يورو، اخيراً به كمپاني »باير« واگذار شد. بخش اعظم اسناد 
مرتبط در اين موضوع، بين سال هاي 2015 تا 2017 و طي 
دادگاه هاي برگزار شده درخصوص خطرات اين علف كش ها 

افشا شدند.  طبق اين اسناد: 
- مونسانتو قصد داشت يك سري اقدامات براي حمله به 
كتابي به نوش��ته گيالم قبل از انتش��ار آن انجام دهد. اين 
اقدامات ش��امل انتقاد از كتاب توسط يك شخص سوم و 
هدايت مشتريان خود براي فرستادن نظرات منفي مي شد.

-  مونسانتو به گوگل پول داد تا نتيجه جست وجوي عبارت 
» مونسانتو گليفوسات كري گيالم«، انتقاد از كار او باشد.

-  مقامات مركز اطالعات مونس��انتو گزارشي بلند در 
مورد مخالفت »نيل يانگ« خواننده، با مونسانتو و تأثير 
او بر رسانه هاي اجتماعي نوشتند و تا اقدامات قانوني 

هم پيش رفتند.
- مقامات مونسانتو نگران انتش��ار مدارك در مورد ارتباط 
مالي آنها با دانش��مندان بودند كه مي توانست اتهام انجام 
تحقيقات ناخوشايند را اثبات كند.  ارتباطات داخلي ديگر، 
ادعاهاي طرح ش��ده عليه اين كمپاني در دادگاه را تقويت 
كرد. مثل اين ادعا كه مونس��انتو منتقدان و دانشمندان را 
آزار مي دهد و سعي در پنهان كردن خطرات گليفوسايت، 
پركاربردترين علف كش دنيا دارد. گرچه »باير«   ادعا مي كند 
كه گليفوسايت )سم مختص تراريخت( ايمن است، سال 
گذشته دو دادگاه در امريكا حكم دادند كه مونسانتو مسوول 
بروز سرطاِن خون در بدن شاكيان اين كمپاني بوده است؛ 

حكم دادگاه به اين صورت بود كه اين شركت ملزم شد مبالغ 
قابل مالحظه اي به اين بيماران بپردازد.

»گيالم« طي مصاحبه اي با گاردين گفت: »من هميشه 
مي دانستم كه مونسانتو كار مرا دوست ندارد و سردبيران 
را تحت فشار مي گذارد تا مرا ساكت كند. ولي هرگز تصور 
نمي كردم يك كمپاني چند ميليارد دالري هزينه، انرژي 
و پرس��نل زيادي را صرف من كند. براي من حيرت انگيز 
است«. »گيالم«، نويسنده كتاب »وايت واش« در 2017 
كه در مورد علف كش ها، سرطان و فساد علم است مي گويد: 
»يك نمونه از نحوه كار اين كمپاني تجاري در پشت صحنه 
اين است كه سعي دارد با مهارت دانسته هاي مردم در مورد 

اين محصوالت را مديريت كند«.
مونسانتو قبل از انتشار كتاب »گيالم«، نوشته اي در مخالفت 
با اين كتاب منتشر كرد. سياست بازاريابي اين شركت اين 
بود كه گيالم و ساير منتقدان خود را فعاالن ضد گليفوسايت 
و حامي سازمان هاي س��رمايه داري ضد كاربرد كودهاي 

شيميايي و علف كش ها معرفي كند.
»گيالم« كه 17 سال براي خبرگزاري بين المللي رويترز 
كار مي كرد، گفته انبوهي از بررسي هاي منفي در مورد 
كتابش درست پس از انتشار رسمي آن، در آمازون منتشر 
ش��د. وي گفت: »اين اولين كتاب من اس��ت. منتقدان 
بسياري نظرات شگفت انگيزي در مورد آن داده اند. ولي 
در آمازون چيزهاي وحشتناكي در مورد من مي گويند. 
من خيلي ناراحت شدم ولي مي دانم همه اينها دروغ است 
و توسط اين صنعت برنامه ريزي شده است. ولي مطمئن 

نيستم بقيه مردم هم اين را بدانند«.  »كريستوفر الدر«، 
سخنگوي باير طي بيانيه اي گفت: »هدف فعاليت هاي 
مونس��انتو اين است كه مطمئن ش��ود گفت وگوهايي 
عادالنه، درست و بر مبناي علمي در مورد اين شركت و 
محصوالت آن وجود دارد، آن هم در پاس��خ به اطالعات 
اش��تباهي كه در مورد اين شركت داده شده است. همه 
اينها پاسخ به چاپ كتابي به نوشته فردي است كه همواره 
منتقد آفت كش ها بوده است«.  مدارك داخلي جزييات 
زيادي در مورد فعاالن و ديدگاه اين مركز اطالعاتي ارايه 
نمي دهد ولي نشان مي دهد كه فعاليت هاي اين مركز در 
رابطه با كنترل »گيالم« و ساير منتقدان بوده است. اين 
مركز اطالعاتي نموداري مفصل در مورد فعاليت »نيل 
يانگ« در توييتر ايجاد كرد. اين خواننده در 2015 آلبومي 

با عنوان »سال هاي مونسانتو« منتشر كرده بود. »ديويد 
لواين«، استاد حقوق در دانشگاه كاليفرنيا گفت تا حاال 
نشنيده بود كه شركت هاي خصوصي مراكز اطالعاتي 
داش��ته باش��ند ولي متعجب نش��ده بود كه مونسانتو 
درگير اين نوع كنترل ديجيتالي ش��ديد ش��ده باشد. 
»مايكل باوم«، يكي از دادستان هايي كه درگير پرونده 
علف كش ها بود و مدارك را منتشر كرد گفت واضح است 
كه اين شركت نسبت به حقوق و امنيت ديگران بي توجه 
است و مسوول بيماراني است كه پس از استفاده از اين 
علف كش ها مبتال به سرطان ش��ده اند. وي گفت: »اين 
نشان دهنده سوءاس��تفاده از قدرت آنهاست. آنها پول 
زيادي از فروش محصوالتش��ان به دست آورده اند و هر 

كاري براي حفظ آن انجام مي دهند«.
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رقيبي به نام فضاي مجازي
يك��ي از عمده تري��ن چالش هاي��ي كه فضاي 
مج��ازي و رس��انه هاي غيررس��مي در فضاي 
اطالعاتي ايجاد كرده اند، كاهش اثربخش��ي و 

كمرنگ سازي نقش رسانه هاي رسمي است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اخيرا در نشستي 
بيان داش��ته بود كه در انتخابات س��ال 96 كه 
رسانه هاي رس��مي به اندازه رسانه ها و فضاي 
مجازي موثر نبوده يا سهم آنها كمتر بوده است.

تالش براي بهبود عملكرد رس��انه اي و انطباق 
با ش��رايط جديد البته مساله جديدي نيست و 
تقريبا در تمامي كشورها و به موازات پيشرفت 
فناوري هاي نوين و شيوع استفاده از ابزارهايي 
چون تلفن هاي هوشمند، رخ داده است. برخي 
نتوانسته اند تا به خوبي بر اين موج سوار شده و 
قدرت اثرگذاري بااليي با اتكا به شيوه اي نوين 
داشته باشند و برخي هم هنوز آنچنان كه بايد و 
شايد توانايي تشخيص سره و ناسره در بمباران 

اطالعاتي را ندارند.
كشور ما را شايد بتوان در يك وضعيت بينابيني 
تصور كرد؛ جامعه اي كه از طرفي با گس��ترش 
زيرس��اخت هاي ارتباطي و رواج گوش��ي هاي 
هوش��مند توانايي برقراري ارتباط با دنيا را به 
س��رعت پيدا كرده اما به دليل مشكالت تاخر 
فرهنگي هنوز به يك سواد رسانه اي قدرتمند 
از باب اثرگذاري و تشخيص اثرپذيري نرسيده 

است.
»عليرضا شريفي يزدي« جامعه شناس و عضو 
هيات علمي پژوهش��كده خانواده در گفت وگو 
با پژوهش��گر ايرنا، ضمن تاييد كليت سخنان 
صالحي بيان داشت: كليت حرف وزير درست 
است چرا كه بعد از آمدن اينترنت و بعد از مقوله 
شبكه هاي اجتماعي )social media( يك 
تحول جديد را در حوزه رسانه شاهد هستيم كه 
رسانه هاي كالس��يك و سنتي تر كم كم يا بايد 
به نحوي كاركردهايشان را عوض كنند يا جاي 
خودش��ان را به موقعيت جديد بدهند و غير از 

اين هم نمي شود كاري كرد. 
»در دوره اي، مرك��ز تلگراف ي��ا تلگراف خانه، 
مركز خبر بود و مردم به آن هجوم مي بردند و از 
آنجا اطالعات را مي گرفتند  و اين داستان ها در 
تاريخ دوره مشروطه هست؛ ولي امروز تلگراف 
معنايي ندارد چرا كه شرايط تغيير كرده است 
و فناوري هاي ديگري جايگزين آن ش��ده اند. 
در نتيجه ب��ا توجه به ش��رايط جديد اصحاب 
رس��انه هاي كالسيك يا رس��مي )رسانه هاي 
نوپديد هم مي توانند رسانه رسمي باشند( حتما 

بايد تجديد نظري در ويژگي هايشان كنند.«
وي اف��زود: اگر بخواهيم بگويي��م آيا روند اين 
تغييرات مثبت اس��ت يا خير، به ش��خصه آن 
را مثبت مي پندارم؛ ب��ه دليل اينكه به گردش 
س��ريع تر و دقيق تر اطالعات كمك مي كند و 
جنبه بزرگ مثبتي اس��ت اما جنبه منفي هم 
دارد؛ جنبه منفي اين است كه چون مردم هنوز 
سواد رسانه )مخصوصا رس��انه هاي نوپديد( را 
به حد كافي ندارن��د، هر خبر اطالعي يا انتقال 
داده اي ك��ه از اين طريق ص��ورت مي گيرد را 
متاس��فانه پذيرا هستند و قبول مي كنند و اين 
يك آس��يب است؛ اما س��رعت و حجم گردش 
اطالع��ات و ام��كان اينك��ه آدم ها خودش��ان 
گروه هاي مخاط��ب و امثالهم را انتخاب كنند، 

جزو محاسن رسانه هاي نوپديد است.
ش��ريفي ي��زدي در تبيي��ن بهب��ود عملكرد 
رسانه هاي رسمي نسبت به رسانه هاي مجازي 
و غيررسمي خاطرنشان ساخت: خبرگزاري ها، 
صدا و سيما، روزنامه ها و دستگاه هاي رسمي ما 
بايداز اين فضا اس��تفاده كنند، چرا كه اين فضا 
يك ابزار اس��ت و الزما خودش محتوا نيست و 
مي شود از آن بهره برد؛ امروز مي بينيم كه اكثر 
رس��انه ها در دنيا مولتي مديا )چند رسانه اي( 

شده اند. 
او اف��زود: معتق��دم باي��د از اپليكيش��ن هاي 
پرمخاطب هم اس��تفاده كني��م، ضمن اينكه 
اپليكيش��ن هاي داخلي را تا حد ممكن تقويت 
كنيم. ام��ا اينكه چه چي��زي را در آنجا مطرح 
كني��م، چند نكته دارد. وقت��ي خبري را توليد 
و آن را پخش مي كنيد، اولي��ن كار بايد مقوله 
مخاطب شناسي باشد. بسياري از اوقات اخبار ما 
مخاطب شناسي ندارد و صرف توليد خبر است؛ 
دومين نكته اين اس��ت كه نياز مخاطب ما چه 
چيزي است. بسياري از نيازهايي كه مخاطبين 
ما دارند ب��ا چيزهايي ك��ه در خبرگزاري هاي 
رس��مي ما مي چرخد، با هم فاصله دارند.مثال 
امروز بيشتر مسائل اقتصادي براي مردم مطرح 
است و در برهه ديگري مس��ائل اجتماعي و... 
اين مخاطب شناسي مي تواند به خبرگزاري ها 
كمك كند تا احيايي در ش��رايط جديد كاري 

شان داشته باشند.
وي اف��زود: كار ديگ��ر خبرگزاري ها پيوس��ت 
است؛ يعني وقتي خبري مي آيد بايد بر حسب 
ني��از مردم و با يك س��ازماندهي منظم و طبق 
يك چارچوب )براي مهندس��ي كردن خبر در 
اين جهت كه براي اف��كار عمومي تنوير يابد و 
روشن تر شود( خبر را تحليل و اين تحليل ها را 
در يك جايي به خبر پيوست كرد؛ و از آن مهم تر 
مقوله اس��تفاده از اصحاب ف��ن و متخصصين 
است. ش��ايد يكي از كارهاي خيلي خوب اين 
اس��ت كه تضارب آراء وجود داش��ته باش��د و 
نظريات مختلف راجع به يك خبر مهم كه آن 
ويژگي هاي اول را دارد )يعني مورد نياز و مورد 
عالقه مردم است، كشش و جذابيت عمومي به 
س��مت آن وجود دارد( جمع شود. اينها كمك 
مي كند به اينكه خبرگزاري ه��ا بتوانند كاري 
را انجام بدهند كه اپليكيش��ن ها نمي توانند يا 
اينترنت در معناي يك سايت به تنهايي قادر به 

انجام آن نيست.



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مطرح كرد

نداشتن وحدت رويه دليل عدم رشد شبكه ملي اطالعات 
گروه دانش و فن   

 ش��بكه ملي اطالعات اين روزها وارد ۱۴ سالگي اش 
ش��ده، اما در تمام اين س��ال ها به اندازه يك كودك 
چندساله رشد كرده است. با وجود تأكيد مقام معظم 
رهبري و رييس جمهوري بر لزوم شبكه ملي اطالعات 
اما هنوز هم گوي��ا دامنه اختالف نظرها و نداش��تن 
يك زبان مشترك براي رسيدن به اين مهم به قدري 
است كه جلوي رشد آن را گرفته است. شبكه ملي كه 
۱۴ سال از ش��كل گيري اش مي گذرد اما هنوز نارس 
اس��ت.  دليلش تعابير اشتباه، نرس��يدن به يك زبان 
مشترك و نبودن تعامل دستگاه هايي است كه در اين 
خصوص بايد مشاركت كنند. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات معتقد است با توجه به اينكه به ۸۰ درصد از 
تكاليف خود در اليه زيرساخت عمل كرده اما نمي توان 
توقع داش��ت اين وزارتخانه يك خواسته و ماموريت 

بي نهايت را در برابر منابع محدود پاسخگو باشد.
محمدج��واد آذري جهرمي با گفت��ن اين جمله كه 
»ما ش��نيديم سال ۸۵ شبكه ملي اطالعات را افتتاح 
كردند« به مساله اي اشاره مي كند كه قلب شبكه ملي 
اطالعات را نشانه گرفته و آن را از رشد كردن باز  داشته 
است. اينكه هر دستگاه و سازماني بنا بر نگاه خودش 
قصد بهره برداري از اين شبكه را دارد. دستگاه امنيتي 
به يك شكل، افراد با دغدغه هاي مذهبي به يك شكل، 
اقتصاددان ها به شكل ديگر و در نهايت هم سياسيوني 
كه هر وق��ت تصميم مي گيرن��د وزارت ارتباطات را 
بكوبند، با اين س��وال كه »ش��بكه ملي اطالعات چه 

شد؟« پروژه  تخريبي شان را آغاز مي كنند.

 ديدگاه هاي متفاوت براي شبكه ملي اطالعات 
وي در تشريح اين مس��ائل در گفت وگو با ايرنا اضافه 
كرد: بحث كليدي همين اختالف ادبيات در ش��بكه 
ملي اطالعات اس��ت. متدينين و علما مي گويند در 
فضاي مجازي فس��اد زياد اس��ت و اتفاقات بدي رخ 
مي دهد، راه حل شبكه ملي اطالعات است. از ديد آنها 
شبكه ملي اطالعات ش��بكه اي است كه در آن بستر 

گناه فراهم نباشد. 
نگاه دستگاه هاي امنيتي به اين شكل است كه شبكه 
ملي اطالعات بايد شبكه اي باشد كه »هيچ بيگانه اي«، 
»هيچ دسترسي« به اطالعات ما نداشته باشد ما هم 
به راحتي بدون اينكه به خودمان سختي بدهيم بتوانيم 

جرم و جرايم را رصد كنيم.
وي افزود:  افرادي كه در حوزه اقتصادي فعال هستند 
معتقدند ش��بكه ملي اطالعات همان شبكه اي است 
كه بس��تري را مهيا مي كند تا منافع سرشار اقتصاد 
ديجيتال را بدون س��هم خواهي افراد خارجي دنبال 
كني��م. فرهنگيان يك نگاه ديگ��ر دارند و مي گويند 

شخصيت هايي مانند بازيگران كه در فضاي مجازي 
رش��د مي كنند براي مردم حكم پيام رس��ان را دارند 
درحالي كه آنها الگوهاي خوبي براي جامعه نيستند و 
بايد الگوهاي حسنه را به جايشان قرار بدهيم. به خيال 
فرهنگيان هم اگر شبكه ملي بيايد الگوي حسنه ايجاد 
مي شود. از سياسيون نيز همين را بگويم كه هر زمان 
ك��م مي آورند و مي خواهند م��ا را بكوبند، مي گويند 

شبكه ملي اطالعات چه شد؟
وزير ارتباطات با اين توضيحات مي گويد شبكه ملي 
اطالعات چيزي نيس��ت كه ديدگاه هاي متفاوت آن 
را دنبال مي كنند. از ديد من شبكه ملي اطالعات آن 
چيزي است كه در سند شوراي عالي فضاي مجازي 
آمده و قابل اندازه گيري و بررسي است. مساله اصلي 
رشد نيافتن شبكه ملي اطالعات، نرسيدن به وحدت 
رويه اس��ت. در س��ند »تبيين الزامات ش��بكه ملي 
اطالعات« است كه توسط مركز ملي فضاي مجازي 
در سه اليه تعريف و خط مشي آن مشخص شده است؛ 
زيرساخت، خدمات و محتوا. وظايف در اليه زيرساخت 
وظيفه وزارت ارتباطات اس��ت، در اليه خدمات نيز 
تمامي دستگاه ها بايد مشاركت كنند و در اليه محتوا 

هم سازمان مشخصي مسوول هستند.

وي گفت:  از همان روزهاي ابتدايي كه اليه زيرساخت 
شبكه ملي اطالعات به عنوان تكليف بر عهده وزارت 
ارتباطات گذاشته شد و كارشان به پايان رسيد، آنها 
اعالم كردند »از ديد ما ۸۰ درصد پيش رفته است«؛ 
كه البته به اين انتقاداتي وجود دارد اما سند و مدركي 
براي اثبات��ش نيس��ت. برخي مي گوين��د اين عدد 
درست نيست. اش��كالي ندارد، بيايند و به ما بگويند 
با مصداق هايي كه در نظرش��ان است ما چند درصد 
كار را پيش برده ايم. سند تبيين الزامات االن شاخص 
ندارد. در آن آمده است كه اين اقدام بايد انجام شود و 

ما هم انجام داده ايم.
وي افزود: مثاًل تكليف كرده اند تمام شبكه هاي داخلي 
كش��ور بايد از طريق هس��ته با هم تب��ادل اطالعات 
داشته باش��ند. اين بند ۱ سند تبيين الزامات است و 
ما مي گوييم انجام  ش��ده است. مي گويند شبكه بايد 
مستقل باشد، ما تعداد زيادي مانور برگزار كرديم تا 
صحت اين مساله را اثبات كنيم. حتي شبكه را قطع 
كردند و ديدند كار مي كن��د و قطع اينترنت جهاني 
اختاللي در شبكه ملي ما به وجود نمي آورد، اين نشان 
مي دهد شبكه ما مستقل اس��ت.وي در ادامه افزود: 
اينكه اگر كشوري ما را از موتور جست وجو تحريم كند 

آن وقت ما موتور جس��ت وجو نداريم، در سند تبيين 
الزامات ما نيامده و مسووليتش با سازمان هايي است 
كه در اليه خدمات فعاليت مي كنند.البته در پيوست 
حكم مقام معظم رهبري به اعضاي شوراي عالي فضاي 
مجازي ب��ه  ضرورت پرداختن به موتور جس��ت وجو 
تاكيد ش��ده و وزارت ارتباطات به لحاظ تحقيقاتي و 
توسعه اي حمايت كرده و دو موتور جست وجو اكنون 
مشغول فعاليت هستند. جهرمي تصريح كرد: برخي 
ماژول هاي اين جويشگرها مانند نقشه هاي مسيرياب 
و ترجمه )ترگمان( موفق عم��ل كرده اند، اما موتور 
جس��ت وجو نياز به ۵۰۰ ميليون كارب��ر دارد كه هم 
اقتصادي ش��ود و هم دقتش باال ب��رود، ما اين تعداد 
كاربر را در داخل كشور نداريم. برخي مي گويند بايد 
موتور جست وجو داشته باشيم و خودمان را در برابر 
تهديدات مقاوم كنيم. اتفاقًا حرف خوبي است، ما هم با 
اين موافق هستيم اما به مرحله اجرا رساندن هر حرف 

خوبي كه با وزارت ارتباطات نيست.
يكي ديگر از مش��كالت موجود در اين خصوص، اين 
است كه دس��تگاه ها هر مساله اي كه در بستر فضاي 
مجازي رخ مي دهد را به وزارت ارتباطات منس��وب 
مي كنن��د. آذري جهرمي در ادام��ه توضيح مي دهد 

كه او مس��وول تخلفات فضاي مجازي نيست: اگر در 
فضاي مجازي و شبكه هاي امروزي فناوري اطالعات، 
پرداخت الكترونيكي شكل مي گيرد، وزير ارتباطات 
مسووليت شوراي پول و اعتبار را دارد؟ اگر حمل ونقل 
در اين فضا ش��كل گرفته بنده متولي سياس��ت هاي 
حمل ونقلي كشور هستم؟ اگر خدمات سالمت در اين 
فضا ارايه مي شود، من وزير بهداشتم؟ من هيچ كدام 
از اين س��مت ها را ندارم و با همين شيوه اگر تخلف و 
اقدام ضد امنيتي در فضاي مجازي شكل بگيرد من 
مسووليت امنيتي در آن حوزه ندارم. در فضاي حقيقي 
هر كس مس��ووليت كار خودش را بر عهده دارد و در 
فضاي مج��ازي هم به اينگونه اس��ت.توقع اينكه در 
تمامي اين اتفاقات وزير ارتباطات پاسخگو باشد صرفًا 
نشات گرفته از برداشت هاي سياسي است. مسووليت 
تمام اتفاقات فض��اي مجازي با من نيس��ت. فضاي 
مجازي بخش��ي از واقعيت جامعه و دستگاه هايي كه 
در حوزه هاي مختلف مسووليت دارند بايد خودشان 

پاسخگو باشند.

 مسووليت بي نهايت با منابع محدود شدني 
نيست

ب��ه وزارت ارتباطات تكليف مي كنند يك خواس��ته 
و ماموريت بي نهايت در براب��ر منابع محدود كه اين 
جواب نمي دهد. س��ال گذش��ته به وزارت ارتباطات 
هزار و س��يصد ميليارد تومان اعتبار اختصاص دادند 
كه بخشي براي حقوق كاركنان بود. ما با ۸۰۰ ميليارد 
توم��ان وزارت را اداره كرديم درحالي كه بايد ۴۲۰۰ 
ميلي��ارد تومان به ما اختصاص پي��دا مي كرد. ما هم 
محدوديت منابع داريم. اين طور نيس��ت كه ما منابع 
بي نهايتي داشته باشيم و هر درخواستي كه از ما شد 

را همان روز انجام دهيم.
تكاليف بايد به سند تبديل و به ما ابالغ شوند. در ادامه 
ما هم بپذيريم كه ت��وان انجامش را داريم بعد جواب 
بدهيم و كار را ش��روع كنيم. ما روي اليه زيرساخت 
به خوبي كارمان را پي��ش برديم و همانطور كه آقاي 
فيروزآبادي دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي در 
صحبت هايشان اش��اره كردند اتفاقات مهمي در اين 
دو سال رخ داده كه البته كار فردي ما نيست، شوراي 
عالي فضاي مجازي در سياست گذاري اين مساله از 
ما حمايت كردند. وي در پايان به اين نكته اشاره كرد: 
تا رس��يدن به حاكميت جمهوري اسالمي در فضاي 
مجازي فاصله زيادي داريم و اين را مي دانيم. ما اذعان 
نداريم كه حاكميت ما در فضاي مجازي كامل است. 
خيلي اتفاقات ديگري باي��د رخ دهد كه تمامي آنها 
دست وزارت ارتباطات نيست و اميدواريم همه باهم 

بتوانيم آن را انجام بدهيم.

ديلي مي�ل| بيل گيت��س از يك ط��رح عجيب براي 
كاه��ش گرمايش زمين پش��تيباني مي كن��د كه نوعي 
سايبان خورشيدي اس��ت. محققان معتقدند ناوگاني از 
هواپيماهاي��ي كه بطور خاص طراحي ش��ده اند تا ذرات 
مواد شيميايي را در ارتفاع ۱۲ مايلي زمين منتشر كنند 
مي توانند دماي س��ياره خاكي و تاثيرات تغييرات آب و 
هوايي را كاهش دهند. در اين فرضي��ه ذرات گرد وغبار 
نوعي سايبان خورشيدي عظيم ابداع مي كنند كه برخي 
از اشعه هاي نور خورشيد را منعكس مي كند. بيل گيتس 
حمايت مال��ي از اين پروژه را برعه��ده گرفته و عده اي از 
محققان دانشگاه هاروارد آن را ارايه كرده اند. در حقيقت 
برنامه ريزي ها براي اين طرح پيشرفته و آزمايش هاي اوليه 
آن چند ماه قبل آغاز شده است. اما آزمايش اصلي طرح 
به نام SCoPEx با هزينه ۳ ميليون دالر انجام مي شود. 
در اين آزمايش با استفاده از بالن ها حدود ۲ كيلوگرم غبار 
كربنات كلسيم را در باالي صحراي نيومكزيكو به ارتفاع 
۱۲ مايلي مي ببرند و منتش��ر مي كنند. اگر اين آزمايش 
موفقيت آميز باشد، محققان انتشار غبار به وسيله هواپيما 
را آزمايش مي كنند.پژوهشگران معتقدند هواپيماهايي 
كه در ارتفاع ۱۲ مايلي پرواز مي كنند مي توانند طي ۱۵ 

سال ۶۰۰ هزار ماموريت را انجام دهند. در حال حاضر هيچ 
هواپيمايي قادر به انجام اين كار نيست و براي اين منظور 
بايد هواپيماهاي خاصي طراحي شود.محققان هاروارد 
ادعا مي كنند اگر اين طرح در سال جاري اجرا شود، هزينه 
آنها ساالنه ۳.۵ ميليارد دالر خواهد بود. همچنين هزينه 
ساالنه اجراي طرح نيز ۲.۲۵ ميليارد دالر تخمين زده شده 
است. به گفته آنان اكنون تعداد زيادي از كشورها خبرگي و 
منابع مالي الزم براي اجراي طرح را دارند. با اين وجود بيم 
آن مي رود كه اجراي طرح واكنش هاي زنجيره اي فاجعه 
باري را ايجاد كند كه آب و هوا را تغيير دهد و خشكسالي و 
توفان هاي جدي را در پي داشته باشد. به اين ترتيب باعث 

مرگ ميليون ها انسان در سراسر جهان شود.

پي سي ورلد|يك شركت خارجي موفق به بهبود كيفيت 
اليه هاي محافظ شيشه با فناوري نانو شده است.

سي باند سيستم اعالم كرد فناوري پوشش اليه نازك مورد 
استفاده در شيش��ه ها را ارتقاء داده است. اين پوشش ها 
روي پنجره ها قرار مي گيرند تا مقاوم��ت آنها را افزايش 
دهند. همچنين سي باند قراردادي براي تامين نياز يكي از 
شركت هاي توليدكننده فيلم هاي اليه نازك منعقد كرده 
است.سي باند سيستم اعالم كرد كه اين شركت موفق به 
توسعه فناوري جديدي براي توليد اليه هاي نازك مورد 
استفاده در پنجره هاي بزرگ شده است. همچنين سي باند 
قرارداد جديدي را براي تامين مواد خام مورد نياز يكي از 

توليدكنندگان فيلم هاي اليه نازك منعقد كرده است.
فيلم هاي اليه نازك توليد شده در اين شركت داراي مزاياي 
فني و بصري متعددي است. همچنين اين فيلم ها از منظر 
زيبايي نيز بسيار جذاب هستند. شركت سي باند راهكاري 
براي بهبود عملك��رد اين فيلم ها با اس��تفاده از افزايش 
چسبندگي، كاهش زمان چسبيدن و ايجاد خواص ضد 
مه ارايه كرده است كه مي تواند عملكرد پنجره ها را ارتقاء 

دهد. اين فناوري داراي كاربرد در بازارهاي متعدد است.
اسكات سيلورمن، مديرعامل شركت سي باند مي گويد: 
ما بسيار خوش��حاليم كه از سوي يكي از توليدكنندگان 
براي تامين نيازهاي اين ش��ركت انتخاب شديم. يكي از 
مزاياي س��ي باند اين اس��ت كه فناوري قابل پذيرش در 
حوزه هاي مختلف را دارا است. همچنين اين تيم مي تواند 
فرموالسيون اين فناوري را به گونه اي اصالح كند كه براي 

استفاده توسط مشتريان مختلف مناسب باشد؛ بنابراين، 
اين فناوري قابل استفاده در صنايع مختلف است.

ش��ركت س��ي باند يكي از ش��ركت هاي فعال در حوزه 
فناوري نانو است كه در بخش تقويت مواد شكننده فعاليت 
مي كند. اين ش��ركت موفق به بهب��ود فيلم هاي مقاوم 
 C-Bond II Ballistic-Resistant Film موسوم به
System شده است. اين بهبود در بخش ايمني فيلم ها 
بوده كه با افزايش خواص مكانيكي شيش��ه امكان پذير 
ش��ده اس��ت. در اين فيلم ها از فناوري نانو براي افزايش 
مقاومت ساختاري شيشه استفاده ش��ده و فناوري اين 
روش به صورت پتنتي به  ثبت رسيده است. در اين روش، 
از فناوري نانو به منظور بهبود انعطاف پذيري و استحكام 
شيشه استفاده شده به شكلي كه روي نقص هاي ساختاري 
كه به صورت تصادفي در س��طح شيش��ه پخش اس��ت، 
پيوندهاي شيميايي اعمال مي شود. دفتر مركزي شركت 
سي باند در هوس��تون تگزاس بوده كه به صورت ويژه در 

بخش فناوري نانو فعاليت دارد.

انگجت| ش��ركت چيني »س��وگو« با كمك هوش 
مصنوع��ي آواتارهايي از نويس��ندگان اب��داع كرده تا 

كتاب هاي صوتي را روخواني كنند.
به نظر مي رسد موتور جست وجوي اينترنتي »سوگو« 
)Sogou( فقط به معرفي مجري هاي خبري واقعيت 
مجازي بس��نده نكرده است. اين ش��ركت به تازگي 
آواتارهايي از دو نويسنده چيني ابداع كرده تا كتاب هاي 

صوتي را در يك ويدئو روخواني كنند.
شركت »سوگو« از هوش مصنوعي، فناوري تبديل متن 
به صوت و همچنين ويدئو كليپ هايي از كنفرانس ها و 
منابع ادبي آنالين چين استفاده كرده تا آواتارهايي از 
»يو گوان« و »بو شين تيان شانگ ديائو شيان بينگ«، 
نويسندگان چيني بسازد.هرچند فناوري متن به صوت 
مي تواند به سرعت كتاب هاي صوتي جديدي بسازد، 
اما مشتريان همچنان ترجيح مي دهند نويسندگان، 
هنرپيشه ها يا افراد مشهور كتاب هاي صوتي را روخواني 
كنند.شركت سوگو با كمك آواتارهاي هوش مصنوعي 
مي تواند فناوري تبديل متن به صوت را با شباهت هايي 
با نويس��نده تركيب كند تا اين توهم را ايجاد كند كه 
كتاب هاي صوتي توسط افراد واقعي خوانده مي شوند.

مجري هاي خب��ري هوش مصنوعي اين ش��ركت از 
پاييز سال گذش��ته تاكنون براي خبرگزاري شينهوا 

كار مي كنند. 

ديلي ميل| يك ش��ركت فن��اوري آخرين عينك 
Spectacles 3  را به بازار عرضه كرده است. با اين 
عينك مي ت��وان به ويدئو و تصاوير عمق و بعد اضافه 
كرد.اين عينك جديد، طراحي ظريفي دارد و مجهز 
به ۲دوبين HD است تا ويدئو و تصاوير را ثبت كند.

اين گج��ت قابليت افزودن عمق و بع��د به تصاوير و 
ويدئوها را دارد. به عب��ارت ديگر اين عينك تصاوير 
و ويدئوها را بطور ۳ بع��دي ثبت مي كند. همچنين 
مي توان افكت ه��اي واقعيت اف��زوده را به تصاوير و 

ويدئوهاي ثبت شده با اين عينك افزود.
عالوه بر آن كاربران مي توانند افكت هاي نورپردازي 
جديد و افكت لنز س��ه بعدي جدي��دي را به تصاوير 

بيفزايند.
همچني��ن كاربران مي توانند فيلترهاي س��ه بعدي 
را به پي��اده روي خود بيفزاين��د، تصاوير ۳ بعدي از 
دوستان خود ثبت كنند و غيره. البته در حال حاضر 
كاربر قادر اس��ت فقط ويدئويي يك دقيقه اي با اين 
عينك ثبت كند.اين عينك با قيمت ۳۸۰ دالر عرضه 
شده اس��ت.بارگيري و ارسال آن از پاييز امسال آغاز 
مي شود.نسخه جديد اين عينك، بطور محدود عرضه 
مي شود و به اين ترتيب شركت توليد كننده مي تواند 
همچنان ب��ه آزمايش هاي خود در ح��وزه واقعيت 

افزوده ادامه دهد. 

انگجت| فيس بوك به تازگي اعالم كرده چت هاي 
صوتي كاربران را در اپليكيشن مسنجر بطور نوشتاري 

ثبت مي كرده است.
به نظر مي رس��د فيس بوك را نيز بايد به فهرس��ت 
ش��ركت هايي اضافه كرد كه فرايند ثبت نوش��تاري 
پيام هاي صوتي كاربران را به داليل امنيتي متوقف 

كرده اند. 
اين شركت تاييد كرده پيمانكارانش چت هاي صوتي 
كاربران در اپليكيشن مسنجر را رونويسي مي كردند 
تا مشخص شود هوش مصنوعي بطور صحيح پيام ها 
را تعبي��ر كرده ي��ا خير اما اين روند ي��ك هفته قبل 

متوقف شده است. 
البته اطالعات بطور عمدي و گمنام ثبت ش��ده اند و 
فقط مربوط به افرادي هستند كه خود داوطلبانه در 

فرايند ثبت محاورات شركت كرده اند. 
اما به نوش��ته خبرگزاري بلومبرگ اين فرايند فاقد 
ش��فافيت اس��ت. طبق گزارش پيمانكاران شركت 
TakeUs نمي دانستند اين فايل هاي صوتي از كجا 
مي آيند يا چرا از آنها رونوشت برداشته مي شود. اين 
امر سبب شد برخي كارمندان فرايند را غير اخالقي 
بدانند. عالوه بر اين موارد در بخش سياست حفاظت 
از اطالعات كابران بطور واضح ذكر نشده كارمندان 

انساني فايل هاي صوتي را بررسي مي كنند.

ماهر| مركز ماهر نسبت به شناسايي آسيب پذيري 
بحراني در س��رويس كنترل از راه دور مايكروسافت 
)Remote Desktop( هش��دار داد و از كارب��ران 
خواس��ت اين س��رويس را در صورت امكان، مسدود 

كنند.
مايكروسافت در تاريخ ۲۲ مرداد سال جاري تعدادي 
وصله امنيتي براي برطرف س��ازي دو آسيب پذيري 
 Remote Code Execution  بحران��ي از ن��وع
RCE(( در س��رويس ريموت دس��كتاپ ) RDS( با 

شناسه هاي ارايه كرد.
مركز پاسخ دهي به حوادث سايبري مايكروسافت در 
اين باره گزارش داد كه آسيب پذيري هاي مورد اشاره 
كه ويندوزهاي سون و تمامي نسخه هاي ويندوز ۱۰ 
شامل نسخه هاي سرور آن را تحت تأثير قرار مي دهند. 

مربوط به ويندوز ۱۰ و ويندوز سرور است.
بر اساس اين آسيب پذيري، هنگامي كه يك مهاجم 
از طريق پروتكل RDP با ارس��ال درخواست هايي با 
سيستم هدف ارتباط برقرار مي كند، به علت اينكه اين 
آسيب پذيري ها مربوط به پيش از احراز هويت هستند، 

به هيچ گونه تعامل با كاربر نياز ندارد.

ل��ذا در ص��ورت سوء اس��تفاده مهاجم��ان از اي��ن 
آس��يب پذيري ها، امكان اجراي كد دلخواه از راه دور، 
روي سيس��تم هدف و كنترل كامل سيس��تم عامل 
قرباني وجود خواهد داشت. وصله امنيتي منتشر شده 
توس��ط مايكروس��افت با اصالح نحوه پاسخگويي به 
درخواست هاي اتصال در سرويس ريموت دسكتاپ 

امكان اين سوء استفاده را از بين مي برد.
تجارب گذشته در خصوص حمالت گسترده مبتني 
بر آسيب پذيري )از جمله باج افزار واناكراي( در سطح 
اينترنت نش��ان مي دهد كه معمواًل پس از گذش��ت 
مدتي از انتش��ار آسيب پذيري ها و وصله هاي امنيتي 
مربوط به آنها، سيس��تم هاي در معرض خطر كه در 

آنها آسيب پذيري مذكور مرتفع نشده، هم خود مورد 
حمالت متعدد قرار گرفته و هم از آنها براي حمله به 

سيستم ها و شبكه هاي ديگر بهره برداري مي شود.
لذا با توجه ب��ه اهميت موضوع، مرك��ز ماهر به تمام 
مدي��ران و راهب��ران ش��بكه توصيه اكيد ك��رده كه 
قبل از انتش��ار كده��اي مخرب براي سوءاس��تفاده 
از اي��ن آس��يب پذيري ها، نس��بت ب��ه رف��ع آنها در 
سيس��تم عامل هاي مجموعه تح��ت مديريت خود 

اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند.
وصله هاي امنيتي منتشرشده براي آسيب پذيري هاي 
مذكور از در وب سايت رسمي مايكروسافت قرار گرفته 
است و كاربران با مراجعه به آنها مي توانند اقدام به رفع 
ُآسيب هاي خود كنند. همچنين كاربران با فعال سازي 
قابليت به روزرساني خودكار ويندوز نيز قادر به دريافت 
اين وصله ها هس��تند.در ادامه مركز ماهر به كاربران 
توصيه كرده اس��ت كه با توجه به سوءاس��تفاده اكثر 
مهاجمان و بدافزارها از س��رويس ريموت دسكتاپ، 
اين س��رويس را در صورت امكان مسدود كنند يا در 
صورت ضرورت استفاده، مالحظات امنيتي و اعمال 
سياست هاي امنيتي مناسب در فايروال رعايت شود.

حمايت بيل گيتس از ابداع يك سايبان خورشيدي

بهبود كيفيت اليه هاي محافظ شيشه با فناوري نانو ابداع آواتار نويسندگان براي 
روخواني كتاب با هوش مصنوعي 

 عينكي كه به تصاوير 
بعد و عمق مي دهد

رونويسي چت هاي صوتي 
كاربران توسط فيس بوك 
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رويداد

دريچه فراسو

 روسيه ربات انسان نما 
به ايستگاه مي فرستد

ديل�ي ميل| ب��ه تازگي ويدئوي��ي از يك ربات 
انسان نماي فضانورد منتشر ش��ده كه قرار است 
هفته آينده به ايستگاه فضايي بين المللي ارسال 
شود. ربات مذكور در روسيه ساخته شده و مي تواند 
فعاليت هاي مختلفي انجام دهد.سازمان فضايي 
روسيه ويدئويي از يك ربات انسان نماي اندرويد 
منتش��ر كرده كه هفته آينده به ايستگاه فضايي 
بين المللي ارس��ال مي ش��ود.  اين ربات كه فدور 
)Fedor( نام گرفته در حال آزمايش هاي فشار در 
مقر بايكونور در قزاقستان ديده مي شود. جالب آنكه 
ربات مذكور »ربونات« )فضانورد رباتيك( نيز لقب 
گرفته و مي تواند اهدافي را مشخص يا روي نقاط 
خاصي مانند فرمان تمركز كند. چنين قابليت هايي 

هنگام سفر در فضا بسيار كارآمد است.
فدور با ارتفاع ۶ فوت و وزن كمتر از ۲۳۳ پوند قرار 
است همراه يك كپسول سايوز MS-۱۴ به آسمان 
پرتاب شود. البته فضانورد رباتيك براي فعال شدن 
به تجهيزات جانبي وابسته است و مي تواند ۴۴ پوند 
بار را حمل كند. در كنار اين موارد فدور مي تواند 
بخزد، پس از افتادن دوباره بايستد و در يك خودرو 
پشت فرمان بنشيند .  جالب آنكه نخستين تصاوير 
از فدور نشان مي دهد اين ربات مشغول راه رفتن، 

رانندگي كردن و استفاده از ابزارهاي برقي است.

كره جنوبي بيش از ۲ ميليون 
كاربر 5G دارد

گيزموچاينا| تعداد كاربران اينترنت 5G در كره 
جنوبي از انتظار فراتر رفت و به بيش از ۲ ميليون نفر 
رسيد. اين در حالي است كه پيش بيني مي شود تعداد 

كاربران آن تا پايان سال به ۴ تا ۵ ميليون نفر برسد.
كره جنوبي يكي از نخستين كشورهاي جهان است 
كه خدم��ات تجاري 5G را اراي��ه مي كند. با توجه 
به تقاضاي قدرتمند ب��راي جديدترين گجت ها و 
استراتژي هاي ترويجي اين فناوري، تعداد كاربران 
5G  در اين كش��ور روبه رش��د اس��ت.در ماه ژوئن 
سال جاري پيش بيني مي ش��د كره جنوبي بيش 
از يك ميليون كاربر 5G  داش��ته باشد اما اكنون به 
نظر مي رسد آمار اين دس��ته از كاربران از انتظارات 
فراتر رفته است. هفته گذش��ته تعداد كاربران اين 
فن��اوري در كره جنوبي بيش از ۲ ميليون نفر اعالم 
شد.گزارش هاي مختلف نش��ان مي دهد ۳ اپراتور 
مخابراتي بزرگ اين كش��ور ح��دود ۲.۰۱ ميليون 
كارب��ر 5G  دارند. هرچند كره جنوب��ي بيش از ۲ 
ميليون كاربر 5G دارد اما اين رقم همچنين كمتر 
از ۵ درصد كل ارتباطات موبايل اين كش��ور است.

البت��ه با ش��بكه هاي 5G، مقرهاي ايس��تگاهي و 
همچنين افزايش تعداد موبايل هاي 5G، حجم اين 
بازار به ش��دت رشد مي كند. بطوري كه پيش بيني 
مي ش��ود تا پايان سال جاري تعداد كاربران 5G  به 
۴ تا۵ ميليون نفر برسد.در كره جنوبي حداقل تعرفه 
استفاده از اينترنت 5G، حدود ۵۵ هزار ون يا ۴۸ دالر 
است. كره جنوبي نخستين كشور جهان است كه 
سرويس تجاري 5G  را در ماه آوريل راه اندازي كرد.

 امكان جست وجو 
در دايركت هاي توييتر

انگج�ت| توييتر در ح��ال آزماي��ش افزودن 
قابليت هاي جديدي به اين شبكه اجتماعي است 
كه از جمله آنها مي توان به امكان جست وجو در 
دايركت ها و تعقيب موضوعات به جاي افراد اشاره 
كرد. ممكن شدن جس��ت وجو در دايركت هاي 
توييتر يكي از خواسته هاي مهم بسياري از كاربران 
اين ش��بكه اجتماعي بوده كه گاهي براي يافتن 
يك دايركت خاص مجبور به مدت ها صرف وقت 
بوده اند.توييتر همچنين قصد دارد پشتيباني از 
خدمات Live Photos را از طريق گوش��ي ها و 
تبلت هاي مجهز به سيستم عامل iOS ممكن 
كند. در اين بخش بعد از اپلود كردن عكس هاي 
مختلف مي ت��وان ترتيب آنها را ني��ز تغيير داد.

توييتر همچنين اعالم كرده ك��ه كاربران از اين 
پس مي توانند عالوه بر تعقيب افراد مدنظرشان، 
موضوع��ات گوناگوني را ني��ز تعقيب كنند. اين 
موضوعات ابتدا مباحث ورزش��ي را شامل شده 
و به تدريج مباحث ديگري را نيز شامل مي شود. 
قرار است موضوعات مورد تعقيب هر فرد در نمايه 

وي قابل مشاهده باشند.

تشخيص ترس با فناوري 
تشخيص چهره آمازون

س�ي ان بي س�ي| آمازون اعالم كرده اس��ت 
نرم افزار تشخيص چهره اين شركت تا به حدي 
پيش��رفت كرده كه قادر به شناس��ايي ترس در 
چهره كاربران اس��ت. Rekognition  نرم افزار 
تشخيص چهره آمازون است كه از طريق خدمات 
كلود اين ش��ركت موس��وم به AWS در دسترس 
عالقه مندان اس��ت. از اين نرم اف��زار مي توان براي 
تحليل وضعيت چهره افراد و همين طور بررس��ي 
احساسات و عواطف آنها استفاده كرد. بنابراين بدين 
شيوه مي توان احساسات و شرايط روحي اشخاص 
را تنها با مشاهده تصوير چهره آنها تشخيص داد و 
پيش بيني كرد. Rekognition  از فناوري هوش 
مصنوعي براي يادگي��ري و افزايش اطالعات خود 
در اين زمينه اس��تفاده مي كند و لذا سرعت عمل 
و دقت آن در شناس��ايي ترس در چهره افراد روز به 
روز بيشتر مي شود. تازه ترين به روزرساني نرم افزار 
يادش��ده كارك��رد آن را باز هم بهبود بخش��يده تا 
Rekognition بتواند با دقت بااليي جنس��يت، 
احساسات و حتي دامنه سني اشخاص را نيز حدس 
بزند. Rekognition قبال مي توانست شادي، غم، 
خشم، شگفت زدگي، حس نفرت، آرامش و گيجي 
افراد را حدس بزند و امكان شناسايي حس ترس به 

تازگي به آن اضافه شده است.
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مخبر در مراسم افتتاح پويش ملي »مشق احسان« خبر داد

با تشكيل كارگروه ساماندهي

دستور رييس ستاد اجرايي فرمان امام براي راه اندازي صندوق حمايت از توليد داخلي نوشت افزار

توزيع ۵۰۰ هزار بسته  لوازم التحرير بين دانش آموزان مناطق محروم

التهاب بازار كاغذ فروكش كرد

گروهبنگاهها|
پويش ملي مش��ق احس��ان با هدف اهداي نوشت افزار 
به دانش آم��وزان كم برخوردار، در هفتمين نمايش��گاه 

نوشت افزار ايراني رسما افتتاح شد.
محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام دراين مراسم با 
بيان اينكه صنعت فرهنگي نوشت افزار جزو صنايع مغفول 
كشور است، گفت: ۳۲ هزار ميليارد تومان گردش صنايع 
فرهنگي و نوشت افزار در ايران است، سهم توليد داخلي 
از اين گردش مالي كمتر از ۵۰ ميليارد تومان برآورد شده 
كه نزديك نيمي از آن مربوط به اقدامات س��تاد اجرايي 

فرمان امام است.
رييس س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت ام��ام)ره( افزود: 
مسووالن ستاد اجرايي در بحث توليد نوشت افزار ايراني 
به چند نكته اهميت دهند؛ نخس��ت اي��ن كه در بخش 
نوشت افزار، هرآنچه در داخل توليد نمي شود براي توليد 
آن پشتيباني انجام گيرد و به توليد برسيم.مخبر نكته دوم را 
ايجاد صندوق خطرپذير براي صنعت فرهنگي نوشت افزار 
عنوان كرد و گفت: با راه اندازي اين صندوق ضمن حمايت 
از توليد داخلي، ضرر را ما مي پذيريم و سود اين توليد به 

توليدكننده داخلي خواهد رسيد.
وي افزود: در تمامي خدمات ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( از جمله كمك به سيل زدگان و پويش احسان از 
كاالي ايراني استفاده شده است.رييس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( ادامه داد: بر اين اساس تمامي فعاليت هاي 
ما در مناطق محروم كشور انجام مي شود؛ تاكنون يك هزار 
و ۴۰۰ مدرسه را در مناطق محروم تحويل داديم كه تا ۲ 

هزار مدرسه ادامه مي دهيم.
مخبر با اش��اره به فعاليت هاي بنياد اجتماعي احسان در 

زمينه توزيع كاال و تجهيزات آموزشي تصريح كرد: سال 
گذشته ۳۰۰ هزار بسته لوازم التحرير در بين دانش آموزان 
كم برخوردار كش��ور توزيع شد كه سهم ستاد ۱۵۰ هزار 
بسته و س��هم مردم نيز ۱۵۰ هزار بسته بود؛ امسال اين 
 آمار بايد به ۵۰۰ هزار بسته برسد؛ ۲۵۰ بسته سهم ستاد 

و ۲۵۰ بسته نيز سهم مردم است.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( ابراز اميدواري كرد تا 
س��ال آينده، ۷۰ درصد نوشت افزاري كه در داخل كشور 

توليد نمي شود به صورت بومي توليد شود.
در اين مراسم سعيد حسيني؛ مديرعامل مجمع نوشت افزار 
ايراني- اس��امي با اش��اره به اينكه امروز بيش از ۵ هزار 
محصول بومي در بخش نوشت افزار توليد مي شود، تصريح 
كرد: در حال حاضر ۱۰۰ توليدكنن��ده ايراني در بخش 

نوشت افزار فعاليت مي كنند.
حسيني با تاكيد بر اينكه سهم كاالي ايراني از بازار ۶ هزار 
ميليارد توماني نوشت افزار در كش��ور، ۳۰ درصد است، 
افزود: در بحث كاراكترسازي نيز شرايط خوبي در بخش 
نوش��ت افزار فراهم شده اس��ت.وي يادآور شد: در زمينه 
اجتماعي سال گذش��ته اتفاقات خوبي افتاد و ۱۵۰ هزار 

بسته لوازم التحرير در پويش مشق احسان توزيع شد.

 دعوت م�دال آور المپيك از ورزش�كاران 
براي پيوستن به پويش ملي مشق احسان

در ادامه اين مراسم كميل قاسمي؛ كشتي گير كشورمان 
و همچنين س��فير پويش ملي مش��ق احس��ان از ديگر 
ورزشكاران خواست به اين پويش كمك كنند و بپيوندند.

وي با اش��اره به اينكه اس��تفاده از كاالي ايراني، كمك به 
اقتصاد كشور و جوانان است، گفت: به عنوان يك ورزشكار 

كمك به اين پويش را وظيفه خود مي دانم.گفتني است 
در اين مراسم گروه تواشيح و همخواني الغدير، قطعه اي 
مرتبط با توليد ملي را اجرا كردند و چند توليدكننده داخلي 

در زمينه نوشت افزار در خصوص دغدغه هاي موجود در اين 
صنعت به بيان نظر پرداختند.

الزم به ذكر اس��ت پويش ملي مشق احسان با مشاركت 

گروه ه��اي جه��ادي و مردمي و بنياد احس��ان س��تاد 
اجرايي فرمان امام)ره( به منظور اهداي لوازم التحرير به 

دانش آموزان كم برخوردار راه اندازي شده است.

وزير ارشاد ديروز از فروكش كردن نسبي بحران كاغذ در 
كشورمان خبر داد؛ خبري كه در صورت تحقق مي تواند 
بخشي از دغدغه هاي اهالي رسانه هاي مكتوب را پوشش 
دهد؛ اما با وجود اين اظهارات واقعيت آن است كه بحران 
كمبود كاغذ در فاصله هاي زماني كوتاه هر از چندگاهي 
گريبان روزنامه ها را مي فش��ارد و در ماه هاي اخير چاپ 
مطبوعات را با مشكات جدي مواجه كرده است هر چند 
دولت ارديبهش��ت ماه سال جاري با تش��كيل كارگروه 
ساماندهي كاغذ و اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني براي اين 
كاالي اساسي كمك هايي را جهت حمايت از جرايد كشور 
در نظر گرفت، اما به داليلي همچنان مطبوعات با بحران 

كمبود كاغذ مواجه اند.
بر اس��اس اعام مس��ووالن ارشاد با تش��كيل كارگروه 
ساماندهي كاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد، هماهنگي هاي 
كلي را انجام و ناظر بر تمام فعاالن واردات و توزيع كاغذ شده 
و از سويي نظارت بر توزيع از ابتداي تشكيل كارگروه توسط 
ستاد تنظيم بازار از وظايف اين كارگروه عنوان شده است.
به منظور جلوگيري از تخلفات در توزيع و نظارت بيشتر، 
كميته سه جانبه س��ازمان تعزيرات، سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده و دبيرخانه كارگروه تشكيل تا دراين 

كميته تخلفات نيز بررسي شود.
با تدبيري كه معاون اول رييس جمهوري پيرو دس��تور 
رهبري مبني بر حل مساله كاغذ داشت، جلسات كارگروه 

با حضور همه دستگاه ها با جديت بيشتري تشكيل شد.
براين اساس از سوي كارگروه مصوب شد به اندازه مصرف 

مطبوعات و ناشران همچنان ارز ۴۲۰۰ توماني به كاغذ 
تعلق گيرد. بايد ديد اين آرامش نسبي در بازار كاغذ روند 
باثباتي را طي مي كند يا اينكه طي هفته ها و ماه هاي آينده 
باز هم فعاليت هاي داللي، سوءمديريت ها و...اين بازار را با 

التهابات گاه و بي گاه مواجه مي كند.

 تامين نياز كاغذ مطبوعات
وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي با اش��اره به تامين و تاييد 
حدود ۱۸ هزار ُتن كاغذ توسط اين وزارتخانه، از كاهش 

و فروكش كردن التهابات بازار اين كاال خبرداد كه مسير 
خوبي براي تامين و تخصيص آن آغازشده است.

سيد عباس صالحي ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به 
جزييات و روند تامين و توزيع كاغذ مورد نياز حوزه نشر 
و كتاب و مطبوعات، اظهارداشت: تاكنون حدود ۱۸ هزار 
تن كاغذ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي مورد تاييد 
قرار گرفته كه از اين ميزان حدود ۱۳هزار تن آن با رقمي 

حدود ۱۳ ميليون دالر تامين ارز شده است.
وي به وقفه ايجاد شده درباره كمبود و گراني كاغذ در يك 

برهه در گذشته اشاره كرد وافزود: اين وقفه متاسفانه آثار و 
تاثيرات منفي بر بازار اين كاال گذاشته و مصرف كنندگان 
را در مدت زماني كوتاه دچار مشكل كرد اما خوشبختانه با 
تدابير اتخاذ شده توسط اين وزارتخانه و همچنين كمك 
و حمايت دولت، مسير تقريبا هموار شده و شرايط خوبي 
هم اكنون براي تامين و تخصيص كاغذ آغاز شده و همچنان 

ادامه خواهد داشت.
عضو كابينه دولت دوازدهم تاكيد كرد: با مجموعه اقدامات 
و تدابير در نظر گرفته شده درصدد هستيم كه موارد تامين 
كاغذ به مرور زمان وارد بازار و به دست مصرف كنندگان 
برسد تا از اين طريق هم از التهابات بازارآزاد اين كاال كاسته 
و هم قيمت ها متعادل شود.صالحي ابراز اميدواري كرد با 
توجه به ميزان كاغذ تامين و درنظر گرفته شده درآينده 
نزديك شاهد شرايط بهتري در حوزه نشر و مطبوعات و 

تعادل قيمت ها براي كاغذ در كشور باشيم.

 نظارت بر توزيع كاغذ
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امي بر اساس منابع ورودي 
كاغذ به كشور، توزيع و نظارت را بر عهده دارد و بر همين 
اساس با دستگاه هاي ذي ربط براي تسريع در امور واردات 
و تخصيص ارز مورد نياز هماهنگي هايي به صورت منظم 
و دوره اي ص��ورت مي ده��د و تمام توان خ��ود را صرف 
س��رعت دادن و رفع موانع واردات كاغذ كرده و همزمان 
اطاع رساني ش��فاف با روش هاي مختلف صورت گرفته 
اس��ت كه از جمله مي توان به برگزاري جلسه مشترك با 

مديران مسوول روزنامه ها در موضوع كاغذ در هفته گذشته 
اش��اره كرد. با اين حال نوع نظارت بر توزيع كاغذ در حال 
حاضر بر اساس ميزان موجودي و بررسي شمارگان واقعي 
مطبوعات، صورت مي گيرد؛ ضمن آنكه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي، مس��ووليتي در قبال كاغذهاي وارداتي با 
ارز غير دولتي و قبل از تش��كيل كارگروه هاي ساماندهي 
كاغذ ندارد. هدف اصلي، كمك به رس��انه هايي است كه 
اكنون دچار كمبود كاغذ هستند چرا كه اصواًل نظارت بر 
واردات و توزيع كاغذ جزو وظايف ذاتي معاونت مطبوعاتي 
نبوده و تنها به دليل ش��رايط اضطرار فعلي، نسبت به آن 

اقدام كرده است.
در كنار اين موارد مس��ير واردات در گمرك نيز از جمله 
مواردي است كه در توزيع كاغذ موثر است و در اين راستا 
مقرر شده اطاعات واردات كاغذ به محض ورود به گمرك 
به اطاع معاونت هاي وزارتخانه برسد تا فرايند نظارت به 
خوبي صورت گيرد و كاال به دست مصرف كننده واقعي 
برس��د كه اين امر هم يكي از اقدام��ات همين كارگروه 

بوده است.
كارگروه مخصوص ساماندهي كاغذ بود از ابتدا و موضوع 
زينك به مرور توسط س��تاد تنظيم بازار به اين كارگروه 
سپرده شد و مقرر است با هماهنگي هاي بين دستگاهي 

اين فعاليت خوب ادامه يابد.
معاون اول رييس جمهوري هم در دو ماه گذشته، از باقي 
ماندن ارز تخصيصي به كاغذ نش��ر و مطبوعات با قيمت 

چهارهزار و ۲۰۰ تومان خبر داده بود.

واگذاري 3 پروژه مهم آبي 
همدان به بخش خصوصي

م��ل  عا ير ن|مد همدا
ش��ركت آب منطق��ه اي 
 اس��تان همدان از واگذاري
۳ پروژه مهم استان به بخش 
 خصوصي خبرداد و گفت: 
۳ پروژه مهم حوزه آب استان 
همدان با ۳۸۰ ميليارد تومان 
سرمايه گذاري به بخش خصوصي واگذار شده است.به 
گزارش روابط عمومي آبفاي همدان منصور ستوده اظهار 
كرد: سد خرمرود به صورت فاينانس داخلي، ايستگاه 
پمپاژ تصفيه خانه سد كان ماير به صورت BOT و سد 
سرابي تويسركان به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي تصريح كرد: سد خرمرود ۲.۸ ميليون مترمكعب آب 
شرب روستاها و صنعت اين شهرستان، سد كان ماير 
۱۲ ميليون مترمكعب آب اين شهرستان را با ۴۰ ميليارد 
تومان سرمايه گذاري و سد سرابي ۷ ميليون مترمكعب با 
۲۳ ميليارد تومان سرمايه گذاري را تأمين خواهد كرد.وي 
با اشاره به پروژه هاي مهم اين شركت در استان همدان، 
افزود: عاوه بر اينكه بحث احيا و تعادل بخشي آب هاي 
زيرزميني در تمامي شهرستان هاي استان در حال انجام 
اس��ت در بخش آب هاي سطحي نيز بحث آبرساني به 
شهرستان همدان از سد تالوار در حال حاضر ۶۴ درصد 
پيشرفت داشته و به بخش خصوصي واگذار شده است.
ستوده ادامه داد: در شهرستان تويسركان آبرساني از سد 
سرابي به اين شهرستان 9۶ درصد پيشرفت دارد و سد 
 خرمرود با ۳۱۸ ميلياردتومان سرمايه گذاري تاكنون
۲۴ درص��د پيش��رفت دارد. مديرعامل ش��ركت آب 
منطقه اي استان همدان خاطرنشان كرد: در شهرستان 
 نهاوند س��د مخزني گرين با اعتبار۲۵۰ ميليارد تومان

۱۰ درصد پيشرفت دارد كه با احداث اين سد ۲۲ ميليون 
مترمكعب آب شرب و صنعت نهاوند تأمين مي شود.

بازسازي مناطق سيل زده 
گلستان سرعت مي گيرد

گلس�تان|عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام 
در بازدي��د از مناط��ق 
سيل زده گلستان گفت: 
ابتكاراتي همچون ايجاد 
بانك مسكن در روستاها 
و مناطق خسارت ديده، 
عاوه ب��ر اميد آفرين��ي در مردم، روند بازس��ازي 

آسيب ها را سرعت مي بخشد.
به گزارش ايرنا علي آقامحم��دي ديروز در جريان 
سركشي به روستاي س��يل زده چن سبيلي آق قا 
اظهار داش��ت: اقدامات و نوآوري هاي انجام ش��ده 
در گلستان سبب شد تا روند بازسازي اين مناطق 
نسبت به ساير مناطق مش��هود تر باشد.وي گفت: 
 عاوه بر اقدامات عمراني، ضرورت دارد تا اقدامات 
اميدآفرين در منطقه اس��تمرار داش��ته و در كنار 
ساخت و سازها به اشتغال و آينده مردم منطقه هم 
توجه شود.رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم 
رهب��ري افزود: اقدامات ص��ورت گرفته در مناطق 
آسيب ديده از سيل گلس��تان رو به بهبود است اما 
بايد تاش شود واحدهاي مسكوني خسارت ديده 
تا هفته دولت و س��اخت خانه هاي تخريب شده تا 
پايان سال به اتمام برسد. آقامحمدي به اختصاص ۵ 
هزار ميليارد ريال تسهيات و كمك هاي باعوض 
به كشاورزان خس��ارت ديده گلستاني اشاره كرد و 
گفت: با وجود خس��ارت سيل به اراضي كشاورزي، 
انجام كش��ت دوم در اين مناطق فراموش نشده و 
كشاورزان در حال تاش براي نقش آفريني در امنيت 
غذايي كشور هستند كه با اختصاص اين تسهيات، 
اميدواريم بخش هايي از خس��ارت اين كشاورزان 

ناشي از نابودي محصوالت در سيل جبران شود.

برخورد با مفسدان اقتصادي 
خط قرمز ندارد

رييس سازمان بازرسي كل 
كشور گفت: سازمان بازرسي 
هيچ گونه خ��ط قرمزي در 
برخورد با مفسدان اقتصادي 
ندارد و تع��داد زيادي از اين 
متخلفان دس��تگير شدند 
و برخي هم تح��ت پيگرد 
قضايي هستند.ناصر س��راج ديروز در نشست شوراي 
اداري شهرس��تان مرزي بانه با بي��ان اينكه رييس قوه 
قضاييه نشان داد كه مرد عمل است، اظهار كرد: آيت اهلل 
رييسي در خصوص مبارزه با فساد شعار نداد و بلكه در 
عمل اين انگيزه خود را نش��ان دادند و بر همين اساس 

تعدادي از دادگاه ها به صورت علني برگزار مي شود.
وي اضافه كرد: مش��كات مرزي از طريق ستاد مبارزه 

با كاال و ارز و شوراي عالي امنيت ملي بررسي مي شود.
سراج با بيان اينكه مسووالن بايد توليد و اشتغال پايدار 
را جدي بگيرند افزود: ريش��ه بس��ياري از مشكات و 
نابساماني هاي كشور بيكاري است بنابراين بايد بيكاري 
هم از طريق ايجاد اشتغال در كارگاه هاي كوچك و بزرگ 

خصوصي حل شود.
وي با اشاره به ضرورت وحدت و همدلي ميان مسووالن 
و تاش براي حل مشكات كشور گفت: همه مسووالن 
قوه قضاييه و مجريه همصدا و هماهنگ بايد مشكات 
مردم را پيگيري و در برابر دشمنان با همدلي و هماهنگي 
مقابله كنند.سراج تحريم هاي اقتصادي را ناعادالنه ترين 
تحريم ها عنوان كرد و ادامه داد: تحريم هاي ظالمانه به 
بهانه جلوگيري از كشور ما براي دستيابي به تسليحات 
هسته اي است و بر همين اساس فشارهاي اقتصادي را 
بر مردم ايران تحميل و حتي واردات دارو را هم تحريم 
كردند.شهرستان مرزي بانه با ۱۵۸ هزار جمعيت در غرب 

سنندج مركز استان كردستان واقع شده است.

البرز و مالزي روابط تجاري 
برقرار مي كنند

البرز| رييس اتاق بازرگاني 
البرز از سفر رييس جمهور 
مالزي و هي��ات اقتصادي 
هم��راه به اي��ران با هدف 
توسعه فعاليت هاي تجاري 
و اقتصادي بين دو كشور 
خبر داد.  به گزارش  ايسنا ، 
رحيم بنا مواليي اظهار كرد: كش��ور مالزي به عنوان 
معين استان البرز انتخاب شده  و به همين دليل اتاق 
بازرگاني البرز گسترش روابط تجاري و اقتصادي با اين 

كشور را در اولويت كاري قرار داده است .
وي ادامه داد: ايران در ميان كش��ورهاي غرب آس��يا 
يكي از شركاي مهم كشور مالزي محسوب مي شود 
و مجموع تجارت بين دو كشور در سال جاري  ۲۴۷ 
 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با سال گذشته افزون 
بر ۱۱ درصد افزايش داشته است .وي توضيح داد: روند 
رشد همكاري هاي تجاري استان البرز با كشور مالزي 
از برنامه هايي است كه با جديت و ابراز تمايل فعاالن 
اقتصادي دوطرف دنبال مي شود.بنامواليي در ادامه به 
سفر يك روزه رييس جمهور مالزي به ايران در شهريور 
ماه افزود: در اين سفر يك هيات تجاري و اقتصادي با 
هدف گسترش روابط بازرگاني رييس جمهور مالزي 
را همراهي مي كند .وي گفت: در نشستي كه با رايزن 
اقتصادي مالزي برگزار شده، تصميم گرفته شد زمينه 
فعاليت هاي تجاري و اقتصادي بين مالزي با كشورمان 
از جمله البرز قبل از اعزام هيات اش��اره شده به ايران 
بررس��ي و اعام شود تا بس��تر براي چگونگي و نحو 

همكاري هاي متقابل فراهم  آيد.
بناموالي��ي گف��ت: اطاع��ات الزم در زمينه نحوه 
مشاركت، س��رمايه گذاري ها و تضامين، در اختيار 

رايزن اقتصادي مالزي قرار گرفته است .

پيش بيني توليد 700 كيلو 
زعفران در كرمانشاه

كرمانشاه|رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي اس��تان 
كرمانش��اه گفت: در سال 
جاري با افزايش 9۶هكتاري، 
سطح زير كش��ت زعفران 
در اس��تان كرمانش��اه ب��ه 

۱۸۵هكتار رسيده است.
به گزارش خبرآناين، نوربخش حاتمي اظهار كرد: با 
افزايش توليد در واحد سطح انتظار توليد ۷۰۰ كيلوگرم 

زعفران از سطح ۱۸۵هكتار فعلي برآورد شده است.
حاتمي با بيان اينكه تا س��ال ۱۳9۶ سطح زير كشت 
زعفران استان ۸9هكتار و توليد آن ۳۶۰ كيلوگرم بود، 
افزود: سال ۱۳9۷ با توجه به تامين اعتبار ۳.۶ ميليارد 
توماني از محل اعتبارات اس��تاني بيش از ۳۰۰ تن پياز 
زعفران با كيفيت بسيار عالي بين كشاورزان متقاضي 
كشت توزيع شد.حاتمي با اشاره به توليد ۴۵۰كيلوگرم 
زعفران در سال جاري تصريح كرد: ميانگين توليد در 
مزارع زعفران در س��ال اول اح��داث نيم كيلوگرم و در 
سال هاي دوم، سوم و چهارم به ترتيب ۲، ۴ و۷ است و تا 

يازده كيلوگرم در سال پنجم خواهد رسيد.
حاتمي اضافه ك��رد: در مزارع نمونه اس��تان عملكرد 
۱۷كيلوگرم نيز به ثبت رسيده است. طي برنامه سه ساله 
بخش كشاورزي، سطح زير كش��ت زعفران استان به 
۱۲۰۰هكتار و توليد آن به هفت تن خواهد رسيد.رييس 
سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه در ادامه با بيان 
اينكه زعفران يكي از گونه هاي گياهي بسيار مستعد براي 
شرايط آب و هوايي استان محسوب مي شود، اضافه كرد: 
نياز به آبياري در اين زراعت بسيار اندك و محدود به دوبار 
آبياري در ش��هريور ماه است.حاتمي افزود: آزمايشات 
كيفي انجام گرفته روي محصول زعفران توليدي استان، 

نشان از كيفيت ممتاز آن داشته است.
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كمك ناچيز سازمان هاي 
بين المللي به ايران

كرمان|مدي��ركل اتباع اس��تانداري كرمان با 
اش��اره به خدمات ارايه شده به اتباع افعانستاني 
گفت: چشم ما به سازمان هاي بين المللي نيست 
زيرا كمك آنها خيلي ناچيز اس��ت. در آموزش 
دانش آم��وزان اتباع بين ۱۸۰ ت��ا ۲۰۰ ميليارد 
تومان هزينه به استان تحميل مي شود كه آنها 
فقط ۲ ميلي��ارد و ۲۰۰ ميلي��ون تومان كمك 

كرده اند.
حميد شمس الديني در بازديد استاندار كرمان 
از مهمانش��هر )اردوگاه اتباع( رفسنجان اظهار 
كرد: مهمانش��هر حدود ۳۱ هكتار وسعت دارد 
و اكثريت جمعيت اينجا شيعه هستند. وي در 
ادامه بيان كرد: مهمانشهر داراي سالن ورزشي 
و 9۴ باب مغازه اس��ت و ۲۰۵ واحد مسكوني در 
دست احداث اس��ت. مديركل اتباع استانداري 
كرمان با اش��اره به خدمات ارايه ش��ده به اتباع 
افعانس��تاني گفت: چش��م ما به س��ازمان هاي 
بين المللي نيس��ت زيرا كمك آنها خيلي ناچيز 
اس��ت. در آموزش دانش آموزان اتباع بين ۱۸۰ 
تا ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه به استان تحميل 
مي ش��ود كه آنها فقط ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون 

تومان كمك كرده اند.

بررسي  علت  فوت  بانوي گيالني 
در كلينيك  زيبايي

رشت|معاون درمان دانش��گاه علوم پزشكي 
گيان گفت: دانشگاه علوم پزشكي با يك اكيپ 
ويژه در حال بررسي علل و ماجراي دقيق فوت 
يك بانو در يكي از كلينيك هاي جراحي زيبايي 

شهر رشت است.
اس��ماعيل نورصالحي در گفت وگو با تسنيم با 
تأييد خبر فوت بانوي ۳۰ ساله رشتي در يكي از 
كلينيك هاي جراحي زيبايي شهر رشت اظهار 
داشت: دانشگاه علوم پزشكي گيان براي روشن 
ش��دن كامل ماجراي فوت اين خانم رشتي در 
يك كلينيك جراحي، در حال بررسي دقيق علل 

رخداد اين واقعه ناگوار است. 
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشكي گيان با 
بيان اينكه اين بانوي ۳۰ ساله رشتي براي عمل 
جراحي به يك كلينيك جراحي س��طح ش��هر 
مراجعه كرده ب��ود عنوان ك��رد: عمل جراحي 
زيباي��ي اين خان��م طبق اطاع��ات موجود در 
دانشگاه علوم پزشكي عمل بيني يا همان رينو 
پاستي بوده كه البته به داليل نامعلومي فوت 

شده است.
وي با بيان اينكه اكيپ ويژه دانشگاه علوم پزشكي 
در حال بررسي علت مرگ اين بانوي رشتي است 
اظهار داشت: فعًا هيچ چيزي نمي توان در مورد 
علل دخيل در ف��وت اين فرد بيان كرد بنابراين 
براي اطاع دقيق از اتفاقاتي كه كلينيك جراحي 
زيبايي مذكور رخ داده اس��ت بايد منتظر اعام 

نتايج تحقيقات به عمل آمده باشيم.

يك ميليون و 200 هزار تن 
صادرات ذوب آهن  در سال جاري 
اصفهان|ذوب آهن اصفهان كه در سال گذشته 
نزديك به ۵۰ درصد محصوالت خود را صادر كرد و 
عنوان صادر كننده ممتاز كشور را از آن خود نمود، 
در سال جاري نيز با وجود تحريم هاي ظالمانه كه 
صنعت فوالد كشور را نيز نشانه گرفت، صادرات اين 
شركت طبق برنامه در حال انجام است و اميد مي رود 
كه تا پايان سال از رقم يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن 
عبور كند . مهندس بهزاد كرمي مدير فروش خارجي 
ذوب آهن اصفهان درخصوص عملكرد صادراتي اين 
شركت در۴ ماهه ابتداي سال جاري گفت: با وجود 
تمامي تنگناها و مشكات موجود در شرايط تحريم 
ذوب آهن اصفهان موفق به صادرات حداقل ماهانه 
۱۰۰ ه��زار تن انواع محصوالت ف��والدي گرديده 
است كه اين حجم صادرات در برگيرنده بازارهاي 
جديد صادراتي مانند غنا و توسعه در حوزه CIS و 
كشورهاي آسياي جنوب شرقي است. ضمن اينكه 
صادرات محصوالت فرعي مازاد بر نيازهاي داخلي 

كشور هم در حال حاضر انجام مي شود.

كشف  طوطي هاي  برزيلي 
قاچاق  در  يزد

يزد|معاون اجتماعي پليس اس��تان از كشف 
تعدادي پرنده و طوطي برزيل��ي قاچاق در يزد 

خبر داد.
س��رهنگ محمدرض��ا مزيدي اظهار داش��ت: 
ماموران پليس يزد در بازرس��ي از يك اتوبوس، 
۱۴۵ قطعه ع��روس هلندي و ۴۵ قطعه طوطي 
برزيلي قاچاق را كش��ف كردن��د.وي ادامه داد: 
ماموران ايستگاه بازرسي شهيد مدني يزد هنگام 
كنترل خودروهاي عبوري يك دستگاه اتوبوس 
اس��كانيا را كه از زاهدان عازم ته��ران بود براي 
بازرسي متوقف كردند. معاون اجتماعي پليس 
استان يزد افزود: در بازرسي از اين اتوبوس، ۱9۰ 
پرنده تزئيني كمياب و قاچاق شامل ۱۴۵ قطعه 
عروس هلندي و ۴۵ قطعه طوطي برزيلي كشف 
و يك متهم نيز در اين رابطه دستگير شد.وي با 
بيان كارشناسان ارزش اين محموله پرنده قاچاق 
را بيش از يك ميليارد ريال برآورد كرده اند، گفت: 
پرنده هاي قاچاق تحويل محيط زيست استان و 
متهم اين پرونده نيز  پس از تش��كيل پرونده به 
مرجع قضايي تحويل داده شدند.مزيدي با بيان 
اينكه پليس برخورد جدي با پديده قاچاق به ويژه 
در حيات وحش و پرندگان را در دستور كار دارد، 
عنوان كرد: مقابله با قاچاق گونه هاي حيات بايد با 
آموزش و آگاهي مردم باشد تا جلوگيري از خريد 

و فروش اين گونه ها افزايش يابد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

۲۳ هزار دانشجو مدرك خود را براي خارج از كشور معادل سازي كردند

خروج بي بازگشت نخبگان

چند تخت بيمارستاني در كشور داريم؟

مهاجرت نخبگان و دانشجويان به خارج از كشور، اگرچه 
در س��ال هاي دور معموال با بازگشت به كش��ور آن هم با 
مدرك عالي از دانشگاه هاي معتبر دنيا همراه بود اما چند 
دهه است كه شكل و ش��مايل جديدتري به خود گرفته، 
نخبگان حاال چند سال است كه به قصد بازنگشتن از كشور 
خارج مي شوند و شايد از همين روست كه آن را فرار مغزها 
مي دانند. خروج بي بازگشتي كه سرمايه هاي انساني ايران را 
از كشور دور مي كند تا در نهايت افتخارآفريني هايشان هم 
براي دانشگاه هاي خارجي باشد. سال 1393، رضا فرجي دانا، 
وزير وقت علوم اعالم كرد »ساالنه 150 هزارنفر براي تحصيل 
از كشور خارج مي ش��وند«، عالوه بر اين آخرين آمارهاي 
صندوق بين المللي پول در سال 2017 هم نشان مي دهد، 
س��االنه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيلكرده 
براي خروج از ايران اقدام مي كنند اما اكنون نه تنها آماري 
از اين گروه مهاجران اعالم نمي شود، بلكه به نظر مي رسد 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اصال آمار دقيق و روشني 
از دانشجوياني كه از كشور خارج مي شوند ندارد با اين حال 
نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران روز گذشته اعالم 
كرد براساس آماري كه از معاونت دانشجويي وزارت علوم 
دريافت كرده است، 23 هزار دانشجو قصد خروج از كشور 
دارند. اين وضعيت در حالي است كه جامعه شناسان معتقدند 
اگرچه وضعيت اقتصادي جامعه در س��ال هاي اخير براي 
تمامي اقشار به هم ريخته و نابسامان است اما اگر فكري براي 
اشتغال و تامين نيازهاي اين قشر از جامعه بطور ويژه انجام 
نشود، در سال هاي آينده با كمبود انديشه هاي خالق و نيروي 
انساني نخبه رو برو مي شويم، موضوعي كه در كشورهاي 
توسعه يافته سال هاست به رسميت شناخته شده و براي آن 
برنامه ريزي مي شود. اظهارنظر جامعه شناسان در شرايطي 
مطرح مي ش��ود كه بر اساس آماري كه از سوي بنياد ملي 
نخبگان اعالم شد، بيش از 30 درصد از جمعيت نخبگان 
سال 65 تا 86 به خارج از كشور مهاجرت كرده اند كه بيكاري، 
سطح پايين درآمد اس��تادان و نخبگان و كمبود امكانات 

تخصصي و علمي از مهم ترين علت هاي آن بوده است. 

  دانشگاه تهراني ها و دانشجويان اميركبير 
در صدر مهاجران

روز گذشته محمود نيلي احمدآبادي  رييس دانشگاه تهران 
در نشست خبري خود به مهاجرت دانشجويان اشاره و بيان 
كرد: »اكثر كساني كه مدرك تحصيلي خود را از دانشگاه 
تهران گرفتند در آينده ش��غلي خود موفق بودند. ما رصد 
فارغ التحصيالن را انجام داديم اما در مورد پسران به دليل 
دوره س��ربازي ُنرمي كه در دنيا است را نمي توانيم رعايت 
كنيم . بطور كل در ش��ش ماه اول بع��د از فارغ التحصيلي 
50 درصد از دانشجويان ما اشتغال خود را كسب كرده اند. 

اما مشكل اصلي ما دانشجوياني هستند كه از ايران خارج 
مي ش��وند.    در حال حاضر فارغ التحصيالن دكتري هم در 
حال پيدا كردن ش��غل در خارج از كش��ور هستند. طبق 
آخرين آمارها از سازمان دانشجويي 23 هزار نفر دانشجو 
مدرك خود را جهت خارج از كشور تبديل مدرك كردند 
كه اغلب از دانش��گاه تهران و امير كبير بودند.« اظهارات 
رييس دانشگاه تهران در حالي است كه مرداد سال گذشته 
قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل با اشاره به اينكه آمار 
تسويه حساب دانشجويان به نسبت سال گذشته با شيب 
كمي افزايش پيدا كرده اس��ت، اعالم كرد نگراني اصلي ما 
بابت مهاجرت دانشجويان كيفي دانشگاه هاي معتبر كشور 
است. حسين ساالر آملي درباره اين موضوع به ايلنا گفت: 
»آمار تسويه حساب دانشجويان به نسبت سال گذشته با 
شيب كمي افزايش پيدا كرده اما آمارهايي كه در قسمت 
ترجمه داريم، قابل توجه نيست و اصل قضيه، تسويه حساب 
اس��ت. آنهايي كه معموال اين كار را انجام مي دهند، عالقه 
رفتن به خارج از كشور را دارند، وگرنه ترجمه براي هر كاري 
انجام مي شود و صرفا براي خروج از كشور نيست، از اين رو 
ترجمه مدارك نمي تواند مالك و دليل خروج دانشجويان از 

كشور باشد.« با اين حال 21 بهمن 97، وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري، مهاجرت دانش��جويان به خارج را يك امر عادي 
دانست كه در تمام دوران ها رايج بوده است. منصورغالمي 
درباره اين موضوع به فارس گفت: مقوله رفتن دانشجويان ما 
براي ادامه تحصيل به خارج از كشور پديده جديدي نيست 
و از گذشته وجود داشته اس��ت اما با توجه به اينكه تعداد 
فارغ التحصيالن ما افزايش يافته، جذب اين افراد در مشاغل 

مختلف كه مورد انتظار آنهاست كم شده است.
او افزود: طبيعي است كه يكي از مسيرها براي ادامه تحصيل، 
رفتن به خارج از كشور بوده كه از قديم اين كار انجام مي شد، 
اكنون نيز اين مقوله به دو شكل انجام مي شود كه در مرحله 
اول دولت دانشجويان را اعزام مي كند كه البته در اين شكل، 
رفتن دانشجويان به دليل آنكه در اكثر دانشگاه هاي ما دوره 
دكتري با كيفيت خوب انجام مي شود ما با كاهش درخواست 
ادامه تحصيل دانشجويان براي خارج از كشور روبرو هستيم، 
از طرفي در شكل دوم نيز افراد با هزينه شخصي يا با گرفتن 
حمايت مالي از دانشگاه هاي مختلف كشورهاي دنياكه رايج 
است، مهاجرت مي كنند. كشور ايران در بين كشورهايي كه 
فرستنده دانشجو هستند رتبه پاييني ندارد و داراي يك 

جايگاه متعادل اس��ت البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه 
نگراني از اينكه دانش��جويان ما در خارج از كشور تحصيل 

كنند وجود ندارد.
اظهارنظر وزير علوم در حالي است كه طبق آخرين آماري كه 
نشريه )ASIA STUDIES( در سال 2018 منتشر كرد، 
ايران حدود 51 هزار و 600 دانشجو در كل دنيا دارد كه اين 
ميزان، كشورمان را در رتبه پانزدهم دنيا قرار داده است. با اين 
حال تيرماه امسال هم مجتبي صديقي، معاون وزير علوم از 
كاهش مهاجرت دانشجويان براي تحصيل در دانشگاه هاي 
خارج از كشور نسبت به سال تحصيلي گذشته خبر داد اما 
دليل اين موضوع اساسا حل كمبودهاي اقتصادي موجود 
براي دانشجويان نخبه نبوده بلكه آنطور كه صديقي اعالم 
كرد اين كاهش به دليل افزايش قيمت ارز اتفاق افتاده است 
اما معاون وزير علوم ب��از هم بر اين موضوع تاكيد كرده كه 

آماري در اين خصوص در دست نداريم.

  تبعيض و بي عدالتي نخبگان را فراري مي دهد
اگرچه مسووالن وزارت علوم مهاجرت نخبگان را امري عادي 
مي دانند اما مركز جهاني كار نشان مي دهد توسعه اقتصادي 

رابطه تنگاتنگي با فرارمغزها دارد. توسعه اقتصادي ميزان 
فرارمغزها را كاه��ش داده و افزايش امكانات و درآمدهاي 
باال براي نخبگان و صاحبان حرفه مي تواند از مهاجرت آنها 
جلوگيري كند. مريم كريمي، جامعه شناس در حوزه جوانان 
درباره علل مهاجرت نخب��گان از ايران به »تعادل« گفت: 
»در جامعه اي كه مي��ان جمعيت، منابع و امكانات تعادل 
برقرار نباشد و افراد جامعه درآمد و امكانات خود را شايسته 
و منطبق با تحصيالت، تالش و موقعيت خود ندانند، به فكر 
ترك جامعه مي افتند. به عبارتي عدم تعادل ميان امكانات و 
منابع انساني موجب مي شود شاهد سرريز نيروي متخصص 
انساني به كشورهايي باشيم كه حاضرند براي يك سرمايه 

انساني حاضر و آماده امكانات خوبي فراهم كنند.«
او افزود: » مهاجرت نخبگان ايراني به خارج از كشور قدمتي 
٦٠ساله دارد و اين مهاجرت به علت مشكالت مختلفي در 
ايران ازجمله نبود فرصت شغلي و بيكاري، عدم  حمايت مالي 
و معنوي از نيروهاي متخصص، سطح پايين درآمد استادان، 
نخبگان و اعضاي هيات علمي، نارسايي هاي مالي و اداري، 
تبعيض اجتماعي و شكاف دستمزدها، عدم تناسب تخصص 
و درآمد، عدم شايسته ساالري، محدوديت فضاي فرهنگي 
به ويژه در حوزه هنري، نظام كهنه و ايستاي آموزشي و عدم 
امنيت و رضايت شغلي به ويژه براي زنان صورت مي گيرد. 
در حالي كه سال هاست اين مشكالت در ايران وجود دارد 
اما هيچ زماني اهتمام براي حل آنها وجود نداشته است اما 
اگر اين موضوعات حل نشود و روند خروج از كشور نخبگان 
به همين شيوه فعلي ادامه داشته باشد، در سال هاي آينده 
كشور با كمك نيروي نخبه و انديشه هاي خالق و سازنده 

رو به رو مي شود و اين اصال اتفاق خوبي نيست.«
كريمي اظهار كرد : »در كنار مش��كالت و عوامل دافعه در 
ايران، برخي جاذبه ها ازجمله وجود فرصت شغلي مناسب، 
چش��م انداز مطلوب اقتصادي، وجود امنيت و آزادي هاي 
اجتماعي و فردي، چشم انداز آينده امن و قابل پيش بيني 
و شايسته ساالري در كش��ورهاي توسعه يافته به افزايش 
اين روند دامن مي زند. متاس��فانه در ه��ر جامعه اي، اين 
انتقال مي تواند س��اختار نيروي كار ماهر را در كشورهاي 
ارسال كننده س��رمايه انساني به ش��دت تحت تأثير قرار 
دهد. اين تغييرات در طوالني مدت كمبود نيروي انساني، 
بي كفايتي در سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
و مش��كالت جمعيتي را به دنبال دارد. بايد پرسيد بعد از 
بازنشستگي مسووالن فعلي در شرايطي كه دانشجويان 
دانشگاه هاي تراز اول كشور همه به دنبال خروح هستند، 
عمال چه كس��اني قرار اس��ت اداره امور را به عهده گيرند؟  
بنابراين يا بايد مش��كالت حل ش��ود يا براي دانشجويان 
مهاجرت كرده جاذبه ش��غلي و امنيت فراهم كرده كه به 

كشورشان بازگردند.«

بي پول��ي، ناپايداري مناب��ِع س��المت، محدوديت و عدم 
تخصيِص منابع و در نهايت تحريم، همه و همه چالش هايي 
هستند كه اين روزها سالمت را احاطه كرده و موجب شده 
كه وزارت بهداش��تي ها ترمز ساخت وسازهاي بهداشتي 

درماني را بكشند. 
وزير بهداشت كه تاكنون بارها و بارها از مشكالت اقتصادي 
در طرح تحول و نحوه هزينه كرد پول هاي سالمت، گاليه 
كرده اس��ت، چندي پيش هم از كم پولي وزارت بهداشت 
و ناپايداري منابع سالمت سخن گفت؛ بطوري كه وي در 
آخرين اجالس روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر 
كشور كه در پنجم مرداد ماه سال جاري برگزار شد، اعالم 
كرد كه ديگر نمي توان بيش از اين، از كيك منابع دولتي در 
حوزه سالمت بهره برد. بنابراين اولويت ها را استخراج كنيد 

و ترمز ساخت وسازها را بكشيد.
اين صحبت وزير بهداشت در حالي اعالم شد كه بسياري 
از پروژه هاي بهداشتي و درماني از چند سال قبل آغاز شده 
و نيمه تمام هس��تند و نمي توان آنها را نيمه كاره رها كرد. 
بنابراين بايد پرسيد كه تكليف پروژه هاي نيمه كاره حوزه 
سالمت چه مي شود؟  در عين حال وزارت بهداشتي ها طي 
سال هاي اخير همواره از كمبود تخت بيمارستاني به ويژه 
در كالن شهرها صحبت مي كردند، كمبودي كه قرار بود 
به مدد تحول سالمت، مرتفع شود. بر همين اساس سوال 

ديگري كه مطرح مي شود اين است كه در حال حاضر چند 
تخت بيمارستاني در كشور وجود دارد؟ دكتر ايرج حريرچي، 
معاون كل وزير بهداشت، درباره وضعيت ساخت و سازهاي 
وزارت بهداشت و با اشاره به سخنان وزير بهداشت مبني بر 
توقف ساخت و سازهاي درماني به دليل محدوديت در منابِع 
سالمت، گفت: صحبت وزير بهداشت مبتني بر اين است كه 
در حال حاضر شرايط اقتصادي كشور، شرايط خاصي است 
و به دليل تحريم هايي كه دشمنان مان عليه كشور انجام 

داده اند در منابع محدوديت هايي ايجاد شده است.

  دست به عصا پيش مي رويم
وي افزود: بنابراين در شرايط سخت مالي حتما بايد در حوزه 
توس��عه و افزايش امكانات مقداري دست به عصا راه رويم. 
همانطور كه آقاي دكتر نمكي اعالم كردند، پروژه هايي كه 
از قبل قول شان داده شده و به اصطالح چك شان امضا شده 
و پروژه آغاز ش��ده است، حتما كار ساخت و سازشان ادامه 
پيدا مي كند. به ويژه پروژه هايي كه درصد پيشرفت بيشتري 
داشته اند، زودتر تمام خواهند شد و اگر هم در نقطه اي انجام 
اقدامات توسعه اي ضروري باشد، حتما اضافه خواهد شد. 
حريرچي به ايسنا گفت: منتها درباره برخي پروژه ها، به  ويژه 
پروژه هاي بيمارستاني كه مورد تقاضا هستند، اما كمك 
چنداني به مردم نمي كنند، مانند بيمارستان هاي كوچك 

30 الي 50 تخت خوابي به خصوص در شهرهاي كوچك، 
حتما بايد درباره آنها با احتياط بيشتري برخورد شود. او درباره 
تعداد تخت هاي بيمارستاني بعد از اجراي طرح تحول نظام 
سالمت، گفت: در انتهاي سال 1397 مجموعا 1۴0 هزار و 
859 تخت فعال داشتيم كه اگر اين ميزان را به ازاي جمعيت 
محاسبه كنيم، ضريب تعداد جمعيت به تخت مان، 1.7 تخت 
به ازاي هر 1000 نفر است. حريرچي ادامه داد: از اين تعداد 
تخت هايمان 69 درصدش يعني 97 هزار و 205 تخت در 
دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار دارد، 12.73 درصد يعني 17 
هزار و 925 تخت در بخش خصوصي، 8.21 درصد، يعني 11 
هزار و 570 تخت در سازمان تامين اجتماعي، ۴.2۴ درصد 
يعني پنج هزار و 970 تخت در نيروهاي مسلح، 3.2۴ تخت 
يا چهار هزار و 56۴ تخت در حوزه خيريه ها قرار دارند. ساير 
سازمان ها هم مجموعا سه هزار و 625 تخت يا 2.57 درصد 

تخت ها را در اختيار دارند.

  نيمي از بيمارستان هاي كشور زير ۱۰۰ تخت  
معاون كل وزير بهداشت تاكيد كرد: از 1000 بيمارستاني 
كه در كشور داريم، 62۴ بيمارستان در بخش دانشگاهي 
بوده و س��ه بيمارس��تان هم ب��االي 1000 تخت خوابي 
است. همچنين 22 بيمارس��تان بين 500 تا 999 تخت، 
58 بيمارستان بين 300 تا ۴99 تخت، 117 بيمارستان 

بين 200 ت��ا 299 تختي، 330 بيمارس��تان بين 101 تا 
199 تخت خ��واب دارند و ۴70 بيمارس��تان مان هم زير 
100 تخت هستند. حريرچي با بيان اينكه نزديك به نيمي 
از بيمارستان هاي كش��ور زير 100 تخت خوابي هستند، 
گفت: البته برخي از اين بيمارستان هاي كوچك، در مناطق 
محروم قرار دارند، اما اكثر بيمارستان هاي كوچك ما عملكرد 
مناسبي ندارند و ضريب اشغال تخت بسيار پاييني دارند. با 
وجود اين ضريب نيروي انساني به تخت و هزينه هاي جانبي 
به تخت شان هم بسيار باالست. وي همچنين اظهار كرد: 
55 درصد تخت هاي بيمارستاني كشور، تخت هاي آموزشي 
هستند. اين از يك سو ُحسن است كه امكان آموزش بيشتر را 

برايمان فراهم مي كند، اما اكثر بيمارستان هاي خوب كشور و 
تمام بيمارستان هاي خوب دولتي كشور، آموزشي هستند و 
اين از يك سو مانع است و ممكن است برخي نخواهند خود را 
در اختيار آموزش قرار دهد. حريرچي ادامه داد: در عين حال 
براي بهبود وضعيت و هزينه هاي بيمارستان هاي كوچك 
راه حل هايي ديده شده تا بتوانيم مراجعات مردم را به گونه اي 
تنظيم كنيم كه با اس��تفاده از طب اورژانس و حمل و نقل 
مناسب براي بيماران يك سازماندهي جديدي تحت عنوان 
بيمارستان هاي محلي انجام دهيم تا هم مردم از خدمات 
سالمت استفاده كنند و هم از اتالف منابع جلوگيري شود. 

اين برنامه تدوين شده و به تدريج اجرا خواهد شد.
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 واردات دارو 
توسط شركت لوازم خانگي 

ريي��س س��ازمان غ��ذا و دارو با اش��اره ب��ه اينكه 
سوءاستفاده كنندگان از ارز دولتي اختصاص يافته 
به دارو، شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شدند، 
گفت: حداقل پنج پرونده در اين باره تشكيل و براي 
پيگيري در دست مراجع قضايي قرار دارد. محمدرضا 
شانه س��از با بيان اينكه تمامي اقالم دارويي وارداتي 
تحت پوشش سامانه »تيتك« قرار دارند، گفت: بيش 
از 2 هزار قلم داروي وارداتي و بخشي از داروهاي توليد 
داخل )با ارزش ريالي باال يا داروهاي تحت كنترل(، 
تحت پوش��ش اين سامانه هس��تند و برنامه ما اين 
اس��ت كه همه داروهاي توليد داخل، تحت پوشش 
اين س��امانه قرار گيرند. او از تعامل با ش��ركت هاي 
پخش دارو براي اتصال به س��امانه تيتك خبر داد و 
گفت: انتقال اطالعات شركت هاي پخش به سامانه 
تيتك در دست پيگيري است و تالش مي كنيم كه 
نواقص سامانه تيتك به مرور برطرف شود. شانه ساز 
با بيان اينكه اين سازمان برحسب تكليف قانوني خود 
اطالعات را به صورت شفاف در اختيار مراجع قانوني 
قرار داده و در اين حوزه كوتاهي نمي كند، عنوان كرد: 
برخي از تخلفات ارزي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي 
اين بود كه ميزان واردات با ارز تخصيص يافته تناسب 
نداشت يا داروهاي نيروزاي غيرمجاز و مكمل هاي 
ورزشي وارد شده بود. وي با اشاره به اينكه برخي داروها 
توسط شركت لوازم خانگي وارد شده است، ادامه داد: 
اين داروها مجوز واردات سازمان غذا و دارو را نداشته، 
البته واردكنندگان اين داروها شناسايي و موفق نشدند 
آن را از گمرك خارج كنند و پرونده به مرجع قضايي 

ارسال شده است. 

بخشش »نجفی« از سوی 
خانواده ميترا استاد

برادر ميترا استاد از بخشش نجفی خبر داد و در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: »آقای محمدعلی نجفی را 
بخشيديم و از خون عزيزمان گذشتيم و خرسنديم 
که هيچ معامله ای ب��ا خون آن بزرگ��وار نکرديم«. 
مسعود اس��تاد برادر ميترا استاد همسر محمد علی 
نجفی شهردار س��ابق تهران در صفحه اينستاگرام 
خود نوشت: »به واسطه پادرميانی بزرگان کرمانشاه و 
کشور و همچنين وکالی عزيزمان آقای مسعود افرازه 
و  محمود حاجلويی، پدرم ، مادرم و مهيارمان ، آقای 
محمد علی نجفی را بخش��يديم و از خون عزيزمان 
گذشتيم و خرسنديم که هيچ معامله ای با خون آن 
بزرگوار نکرديم و اميدواريم آقای محمد علی نجفی 
در اي��ن چند صباح باقيمانده به دور از سياس��ت به 
تزکيه نفس بپردازد . اجر همه خير خواهان و هدايت 
همه بدخواهان به راه راست را از درگاه خداوند متعال 
مس��ئلت دارم«.  محمدعلی نجفی شهردار اسبق 
تهران هفتم خرداد ماه امس��ال همسر دومش را در 
منزل شخصی به قتل رس��اند و همان روز با معرفی 
خود به پليس به قتل اعت��راف کرد. وی در دادگاه به 

قصاص محکوم شد.

فرار رو به جلوي كالنتري 
عضو مجمع نمايندگان استان مازندران با تاكيد بر 
اينكه بودجه مديريت پسماند بايد قابليت تصويب 
در مجلس را داش��ته باشد، گفت: متاسفانه سازمان 
حفاظت محيط زيست طي سه سال اخير قدمي در 
جهت مديريت پسماند بر نداشته است. علي محمد 
ش��اعري در واكنش به اظه��ارات كالنتري در مورد 
نمايندگان استان هاي شمالي مبني بر اينكه بودجه 
پسماند با بي تدبيري نمايندگان شمال حيف و ميل 
ش��د، گفت: مجلس در قوانين بودجه سال 97 و 98 
تبصره اي را پيش بيني كرد كه بر اساس آن نيم درصد 
از محل واردات كاالهايي كه آالينده محيط زيست 
هستند يعني 1000 ميليارد تومان عوارض ورودي 
اخذ و صرف مديريت پسماند با اولويت استان هاي 
شمالي ش��ود اما متاسفانه محيط زيس��ت و ساير 
دستگاه هاي ذي ربط طي دو سال اخير به وظيفه خود 
عمل نكردند و حتي توان تصويب آيين نامه اجرايي اين 
مصوبه را نداشته اند. عضو مجمع نمايندگان استان 
مازندران به خانه ملت گفت: سازمان محيط زيست و 
وزارت كشور مكلف هستند نسبت به عملياتي شدن 
و پيگيري اين مصوبه مهم مجلس اقدام كنند و بطور 
قطع اگر دولت تاكنون نسبت به اجراي اين مصوبه 
اقدام مي كرد بخش زيادي از مش��كالت پسماند در 
كشور حل مي ش��د. او يادآور شد: از سويي در اليحه 
بودجه 97 مقرر شد حدود 2 ميليارد دالر از صندوق 
دخيره ارزي براي مديريت پسماند اختصاص يابد كه 
به دليل اينكه مجوزهاي الزم براي اختصاص بودجه 
از مراجع ذي صالح اخذ نشده بود بنابراين در صحن 
علني مجلس راي نياورد و مورد مخالفت نمايندگان 
قرار گرفت.نماينده مردم نكا، بهش��هر و گلوگاه در 
مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: اگر دولت واقعا به 
فكر كنترل و مديريت پسماند استان هاي شمالي بود 
بهتر بود مراحل قانوني را طي مي كرد نه اينكه بدون 
طي مراحل قانوني مبلغي را براي مديريت پسماند 
پيش بيني كند. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
با تاكيد بر اينكه نمايندگان استان هاي شمالي بطور 
مداوم موضوع اختصاص بودجه براي كنترل و مديريت 
پسماند را پيگيري مي كنند، تصريح كرد: دولت بايد در 
بودجه ساالنه منابعي را براي موضوع مديريت پسماند 
پيش بيني كند كه قابليت تصويب در مجلس را داشته 
باشد. شاعري از كالنتري خواست به جاي پرداختن به 
حواشي به وظيفه اصلي خود بپردازد و گفت: متاسفانه 
سازمان حفاظت محيط زيست طي سه سال اخير 
قدمي در جهت مديريت پسماند برنداشته است در 
اين رابطه نمايندگان استان هاي شمالي به وظيفه 
خود عمل كردند اما سازمان حفاظت محيط زيست 
در انجام وظيفه خود كوتاهي و قصور كرده است. بهتر 
است كالنتري به جاي فرافكني به وظيفه اصلي خود 
بپردازد و از ادبيات غيرسازنده و اظهارات غيرواقعي 
پرهيز كن��د در واقع انتقاد كالنت��ري از نمايندگان 

استان هاي شمالي فرار رو به جلو است.

كنكور قتلگاه عدالت آموزشي استبي اعتمادي به توانمندي هاي داخلي 
عضو ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي گف��ت: در همه 
مقاطع از پيش دبس��تان گرفته تا دبستان و دبيرستان 
بايد روي مس��اله تربيت جنسي كار كنند، از اين رو قرار 
ش��د كارگروهي از وزارتخانه ها و س��ازمان هاي مرتبط 
تشكيل ش��ود تا بطور كامال جدي روي اين موضوع كار 
كنند. فكر نمي كنم نتيجه كار اين كارگروه به شورا آمده 
باشد، ولي كليت بحث را همه قبول دارند. در واقع همه 
تاييد كردند كه بايد در اين خصوص در س��طح كش��ور 
كارهاي خوبي انجام و همچنين آموزش الزم به فرزندان 
در مقاطع مختلف داده ش��ود. طيبي در ادامه با اشاره به 
چالش هايي كه طي اين س��ال ها جهاددانشگاهي با آن 
مواجه بوده اس��ت، گفت: با دو سه چالش مهم و اساسي 
در جهاد دانشگاهي مواجه هس��تيم، نخست اينكه در 
اثبات قابليت هاي خود با مشكل مواجهيم، يعني زمان 
زيادي بايد س��پري ش��ود تا قابليت هاي ما به صاحبان 

صنايع اثبات شود. 
حميدرضا طيبي، رييس جهاد دانشگاهي افزود: به عنوان 
مثال ما چندين سال قبل براي يكي از صنايع كشور يك 
فناوري توليد كرديم كه اتفاقا توسط اين فناوري كارهاي 
بسيار بزرگي هم قابل انجام بود، اما مدير صنعت مربوطه 
گفت كه شما بايد دو شركت بسيار معروف خارجي كه 
در اين فناوري كار كرده بودند، همكاري كنيد. زماني كه 
آن دو شركت خارجي آمدند و از آزمايشگاه و فناوري كه 
توليد كرده بوديم ديدن كردند، گفتند كه امكان ندارد ما با 
شما همكاري كنيم، زيرا فناوري كه ما داريم هماني است 

كه االن شما به دست آورده ايد، پس شما مي خواهيد با 
اسم ما در صنعت خودتان كار بگيرد، اما ما اين شانس را 
به شما نمي دهيم، آنها همين حرف ها را كامال صريح بيان 
كردند. طيبي در ادامه به ايلنا گفت: هر دو شركت عينا در 
دو فاصله زماني آمدند، اما قبول همكاري نكردند تا اينكه 
12 سال زمان برد و ما باالخره در سال 92 قانع شديم كه 
كارمان را بدون حضور شركت هاي خارجي انجام دهيم، 
از اين رو با صنعت مربوطه قرارداد بس��تيم و پروژه هايي 
را هم با موفقيت كامل اجرا كرديم. به همين دليل است 
كه مي گويم چالش جدي ما اثبات قابليت هايمان است 
و اين اثبات بعضا 10 تا 12 س��ال زمان مي برد. اين عضو 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با بيان ديگر مسائلي كه 
جهاددانش��گاهي با آن مواجه شده است، گفت: چالش 
ديگري كه در جهاد دانشگاهي با آن مواجه هستيم، عدم 
اعتماد به توانمندي داخلي است. خيلي از افراد به توان 
داخل اعتماد ندارند. ما آن دسته از افرادي كه به شرايط 
كشورهاي خارجي عالقه دارند، را كنار مي گذاريم اما يك 
عده از مديران ما هنوز از همان مديران نسل اول انقالب 
هستند و خودش��ان كارهاي علمي وفناورانه نكردند تا 
معناي خودباوري را درك كنند.  او اظهار كرد: برخي از اين 
مديران معتقدند كه فناوري تاثيري در قيمت يك پروژه 
داخلي ندارد كه حاال بخواهيم آن قدر خودمان را زحمت 
بدهيم، بنابراين ترجيح مي دهند محصول مورد نظرشان 
را جاي اينكه توليد كنند از خارج بخرند. در صورتي كه 
انقالب ما يك انقالب ارزشي و كامال متفاوت با ارزش هاي 

دنياي ش��رق و غرب بوده اس��ت. ما تح��ت تحريم قرار 
مي گيرم، همانطور كه پيش تر هم تحت تحريم بوده ايم. 
طيبي در مورد فش��ارهايي كه تحريم ها ايجاد مي كند، 
گفت: به دليل اينكه زير فشار تحريم ها هستيم بايد به 
دانش و خودباروي برسيم، در واقع عدم خودباوري مشكل 
عمده در جامعه ماست. يك بحث ديگر اين است كه ما 
عالقه منديم براي گذر از مشكالت به ما ماموريت واگذار 
كنند تا زمان اثبات قابليت هاي مان را صرف انجام پروژه ها 
كنيم. اين عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي بيان كرد: 
به تدريج و با فشار تحريم اين مسائل حل مي شود، يعني 
تحريم ها ما و مديران ما را اجبار كرده كه به اين س��مت 
برويم. از اين رو ما بايد خودمان آگاهانه و هوش��مندانه 
از پس تحريم ها ب��ر بيايم. ما به عنوان يك محقق و يك 
سازنده در زمان تحريم بايد در حالت غيرتحريم به بهترين 
مواداوليه، بهترين تجهيزات دانشگاهي با بهترين كيفيت 
و با مناس��ب ترين قيمت ها دسترس��ي داشته باشيم تا 
بتوانيم فن��اوري كه توليد مي كنيم، قابل رقابت با ديگر 
فناوري هاي دنيا باش��د بنابراين وقتي كه تحريم است 

همه چيز گران به دست ما مي  رسد.
 رييس جهاد دانش��گاهي در پايان اظه��ار كرد: با وجود 
تحريم ها حتي در داخل كش��ور هم اين رقابت سخت 
مي شود چه برسد به خارج از كشور. لذا اينها مشكالتي 
است كه ما با آن رو به رو مي شويم، خوشبختانه حمايت 
رهبري و برخي از مسووالن به گذر از اين وضعيت كمك 

كرده است.

دبيركل اتحادي��ه انجمن هاي اس��المي دانش آموزان با 
انتقاد از وضعيت فعلي آموزشي ورود به دانشگاه ها، روند 
فعلي را مغاير با عدالت آموزش��ي دانس��ت و گفت: آمار 
و تحليل ها نش��ان از عدم موفقيت نس��بي دانش آموزان 
مدارس دولتي در آزمون سراسري نسبت به دانش آموزان 
مدارس غيرانتفاعي مي دهد كه اين موضوع جاي تحليل 

جدي دارد.
حس��ين تاريخي در اين باره اظهار ك��رد: وقتي از ميان 
برگزيدگان رش��ته هاي مختلف، قريب به اتفاق ايش��ان 
فارغ التحصي��ل مدارس وي��ژه يا غيردولتي هس��تند و 
دانش آم��وزان مدارس دولتي جاي��ي در اين بين ندارند، 
واضح است كه اختالف طبقاتي در حوزه آموزش و پرورش 
عمومي جدي تر از سال هاي قبل شده و بايد فكري به حال 
وضع عدالت درميان اقشار مختلف جامعه كرد. صراحتا بايد 
بگوييم وضعيت فعلي كنكور، قتلگاه عدالت آموزشي است 
و اختالفات آموزشي فعلي در ميان دانش آموزان مدارس 

دولتي و غيردولتي گواه اين موضوع است.
او افزود: اختالف سطح علمي دانش آموزان مدارس دولتي 
با مدارس غيردولتي هر سال در حال افزايش است و اين 
واقعيت تلخ كتمان ناپذير است و مسووالن امر بايد نسبت 
به اصالح اي��ن روند فكر جدي كنن��د. دبيركل اتحاديه 
انجمن ه��اي اس��المي دانش آموزان با بي��ان اينكه بايد 
جست وجو كرد مساله كجاست كه چنين بي عدالتي رخ 
مي دهد؛ نظام آموزشي كنكور محور يا سطح علمي معلمان 
يا مشكالت زيرساختي آموزش و پرورش؟ گفت: هر چه كه 

هست، آنچه اكنون در فضاي آموزشي رخ داده است روز 
به روز از عدالت آموزشي مطلوب فاصله بيشتري مي گيرد 
و كنكور 98 يك بورژوازي آموزشي را در فضاي آموزشي 
كشور ترسيم كرده است، فضايي كه در آن دانش آموزان 
معمولي كه ت��وان هزينه هاي ميليوني ندارند محكوم به 
شكست هستند و هرچه موفقيت هست براي دانش آموزان 

مدارس غيردولتي است.
او ضمن ابراز نگراني از تغيير ساليق دانش آموزان در عدم 
اقبال به رشته هاي پايه نيز گفت: متاسفانه ميزان اقبال 
دانش آموزان به رشته هاي پايه در سال هاي گذشته بسيار 
افت داشته كه اين موضوع هرچند برآمده از بازار كار اين 
رشته ها در جامعه است، ولي به جهت اهميت اين رشته ها 
بسيار نگران كننده است و مسووالن بايد فكر جدي براي 
حل اين موضوع كنند، چرا كه تضعيف اين رشته ها، اثرات 
پيراموني ناگواري براي فضاي علمي كشور دارد. تاريخي 
درباره ميزان قبولي در آزمون سراسري نيز به ايسنا گفت: 
موضوع توزيع رش��ته هاي دانشگاهي و دانش آموزان نيز 
نيازمند دقت نظر جدي است. اينكه داوطلبان دو رشته 
علوم انساني و رياضي فيزيك حدود 100 درصد شانس 
قبولي داش��ته باش��ند ولي دانش آموزان رشته تجربي 
27 درصد شانس قبولي داشته باش��ند، وجه ديگري از 
عدم توزيع متناسب رشته در دانشگاه ها و فقدان عدالت 
آموزشي است. مساله اين است كه نبايد گفت وگوها درباره 
اصالح ساختار موجود به همين روزها محدود شود و براي 

اصالح اين وضعيت اقدامي عملي انجام شود.
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تعداد پروانه هاي ساختماني در زمستان گذشته 25,4 درصد افزايش يافت

مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران: 

بازتاب رشد مسكن 97 در خوش بيني سازندگان 

ميلياردها تومان زير خاك دفن شده است

گروه راه و شهرسازي|
براس��اس تازه ترين آمار رسمي منتشرشده از سوي 
مركزآمار، تعداد پروانه هاي صادرشده براي احداث 
س��اختمان در زمستان سال گذش��ته 25,4 درصد 
نسبت به زمس��تان س��ال 96 افزايش داشته است. 
افزايش تعداد پروانه هاي صادره درحالي رخ داده كه 
همگام با جهش قيمت مس��كن در ارديبهشت سال 
گذش��ته و تداوم آن ش��اهد كاهش حجم معامالت 
مس��كن بودي��م و نش��انه هاي ركود تورم��ي هم به 
آهستگي در ماه هاي پاياني سال گذشته خودنمايي 
مي كرد، به گونه اي كه در زمس��تان سال 97، تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش به كمتر از 10 هزار واحد 
مس��كوني رسيد.براس��اس اين آمار در روزهايي كه 
بازار مس��كن در ركود تورمي به س��ر مي برد و تعداد 
قرارداده��اي خري��د و فروش هم به ش��دت كاهش 
يافته بود، فعاالن بازار مس��كن و انبوه سازان تمايل 
بيشتري به بازار مسكن و ساخت و ساز نسبت به مدت 
مشابه سال 96، نشان دادند چون تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادرشده رشد قابل قبول 25 درصدي را 
در دوره ياد شده داشته است.اما سوال اين است كه 
افزايش تعداد پروانه هاي س��اختماني صادرشده در 
زمستان سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 
چه پيامي به همراه دارد؟ درشرايطي كه در زمستان 
سال 97 موانعي بسياري از جمله افزايش قيمت زمين 
و مصالح، ساختماني، برسرراه سازندگان مسكن قرار 
داش��ت و بازار مس��كن در ركود بود، قيمت مصالح 
ساختماني و نيروي انساني رشد كرده بود و عوارض 
ش��هرداري هم افزايش يافته بود، چه عاملي موجب 

افزايش صدور پروانه هاي ساختماني شد؟
از خرداد سال 97 و پس از جهش قيمت و معامالت 
در ارديبهشت ماه، تعداد قراردادهاي خريد و فروش، 
سيري كاهشي داشت، اما قيمت ها همواره نسبت به 
مدت مشابه سال 96، رشد داشتند افزايش قيمت و 
رشد سودآوري در بازار مس��كن يكي از عواملي بود 
كه فعاالن بازار مسكن و صاحبان واحدهاي كلنگي 
را براي ساخت و ساز تشويق كرد و به سمت دريافت 
ص��دور پروانه هاي س��اختماني س��وق داد.به گفته 
كارشناسان، افزايش قيمت موجب شده سازندگان 
و سرمايه گذاران بخش مسكن، پس از ارايه و فروش 
آپارتمان هاي انباش��ت ش��ده خود، درصدد احياي 
صنف ساخت وس��از خود برآمده و س��ريعًا نسبت به 
خري��د ملك هاي كلنگ��ي يا اقدام به مش��اركت در 

س��اخت با مالكان عمل كنند. درواقع طبيعي است 
كه رفتار سازندگان و توليدكنندگان مسكن، به رفتار 
بازار مسكن بس��تگي مستقيم داشته باشد و هر قدر 
قيمت ها و سوددهي بازار افزايش يابد به همان اندازه 
هم جريان نوس��ازي و انبوه س��ازي مسكن از طريق 
سرمايه گذاران بيشتر شود.البته نبايد از اين موضوع 
غافل ماند كه زمان الزم براي ساخت و ساز مسكن و 
ارايه آن به بازار بين 18 ماه تا 24 ماه است، بنابراين 
سودآوري سازندگان و صاحبان امالك در سال 99 
خواهد بود ضمن اينكه تجربه نش��ان داده كه تعداد 
پروانه هاي صادر شده در زمستان همواره نسبت به 
فصول ديگر بيش��تر اس��ت.همچنين با وجود رشد 
تعداد پروانه هاي صادرش��ده در زمستان سال 97، 
كاهش حجم اين پروانه ها از س��ال 93 كليد خورده 
است و طي سال هاي گذشته هيچ گاه رقم پروانه هاي 

صادر شده به سال 93 نرسيده است.

    رش�د 12.5 درص�دي پروانه ها نس�بت به 
پاييز

اما گزارش مركز آمار درباره پروانه هاي صادر شده در 
فصل زمستان سال ١٣٩٧، نشان مي دهد كه تعداد 
١٨٩٥٣ واحد مس��كوني در پروانه هاي صادرش��ده 
براي احداث ساختمان از س��وي شهرداري  تهران، 
پيش  بيني ش��ده است كه نس��بت به فصل گذشته 
حدود ١٢,٥ درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال 

گذشته حدود ٢٥,٤ درصد افزايش داشته است. 
متوس��ط تعداد واحد مس��كوني براي هر يك از اين 
پروانه هاي احداث س��اختمان ٧,١ واحد بوده است.
مجم��وع مس��احت زيربن��ا در پروانه ه��اي احداث 
ساختمان  صادرشده از سوي ش��هرداري  تهران در 
فصل زمس��تان ١٣٩٧ نزديك به 3 ميليون و 552 
مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 
٥,٤ درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال گذشته 
حدود ٢٩.٨ درصد افزايش داش��ته اس��ت. متوسط 
مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره مورد 

بررسي هم حدود ١٣٢٩ مترمربع بوده است.

    رشد 50 درصدي پروانه هاي صادرشده
گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه در فصل زمستان 
سال ١٣٩٧، تعداد 114 هزار و 614 واحد مسكوني 
در پروانه هاي صادرش��ده براي احداث ساختمان از 
سوي شهرداري هاي كشور پيش  بيني شده است كه 

نسبت به فصل گذشته حدود 50.1 درصد و نسبت 
به فصل مشابه س��ال گذش��ته حدود ٢٣,٩ درصد 
افزايش داشته است.   متوسط تعداد واحد مسكوني 
در هر پروانه احداث ساختمان ٢,٥ واحد بوده است . 
در فصل زمستان ١٣٩٧ صادرشده است كه نسبت 
به فصل گذشته حدود 68,9 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته ٢٢ درصد افزايش داشته است.

نسبت به فصل گذشته 43,3 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود ٢٣,٦ درصد افزايش داشته 
است و متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه ها ٤٦٦ 

مترمربع بوده است.

    آمار زمستان سال 96
آمار رش��د 25 درصدي پروانه هاي صادر شده براي 
س��اختمان در زمستان سال گذشته نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل آن درحالي منتشر شده است كه 
در زمستان س��ال 1396، تعداد واحدهاي مسكوني 

پيش بيني شده در پروانه هاي صادرشده براي احداث 
ساختمان از سوي شهرداري تهران در زمستان سال 
1396 ح��دود 15 هزار و 111 واحد بوده اس��ت كه 
نسبت به فصل گذش��ته حدود 3,7 درصد و نسبت 
به فصل مشابه س��ال گذش��ته حدود 18,4 درصد 
كاهش داشته اس��ت. همچنين تعداد 2157 پروانه 
ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است 
كه نسبت به فصل گذشته حدود 4,9درصد و نسبت 
به فصل مشابه س��ال گذش��ته حدود 15,5 درصد 

كاهش داشته است.
اما كاهش حجم پروانه هاي صادرشده در زمستان سال 
96 نسبت به زمستان سال 97 درشرايطي است كه از 
مهر ماه سال 96، نشانه هاي رونق مسكن خودنمايي 
كرد، حجم معامالت رش��د خوبي داشت و به تبع آن 
قيمت ها هم روند صعودي داشتند اما اين رشد، مانند 
سال 97 جهشي نبود و برهمين اساس انگيزه متقاضيان 
براي خريد مسكن افزايش يافت.درواقع وضعيت بازار 

مسكن در پاييز و زمس��تان سال 96، قابل توجه بود و 
نشانه هاي رونق در بازار هم به خوبي مشخص بود اما با 
اين وجود حجم پروانه هاي صادرش��ده براي ساخت و 
ساز قابل توجه نبود.كارشناسان اقتصادي، دليل كاهش 
پروانه هاي ساختماني در زمستان سال 96 را كاهش 
حاشيه سود بخش مسكن معرفي كردند كه موجب شد، 
سرمايه گذاري در اين بخش كاهش يابد ضمن اينكه از 
سوي ديگر قيمت مصالح ساختماني با افزايش روبه رو 
شد. همچنين شهرداري تهران، محدوديت هايي را هم 
براي اعطاي تراكم اضافي نسبت به دوره قبل ايجاد كرد 
و صدور هولوگرام راهم متوقف كرده بود ضمن اينكه 
بلند مرتبه سازي هم در منطقه 22 متوقف شد.درواقع 
اگرچه شرايط در زمستان سال 96 مانند زمستان سال 
97 براي س��ازندگان و صاحبان امالك كلنگي براي 
ساخت و ساز مناسب نبود اما جهش قيمت مسكن و 
افزايش حاشيه سود در سال 97، تمايل سازندگان براي 

ساخت و ساز را افزايش داد.

مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران گفت: با توجه 
به محدوديت هاي بودجه مترو يكي از اولويت هاي ما 
تكميل نواقص خطوط گذشته است تا ظرفيت سفر 

در خطوط فعلي افزايش پيدا كند.
به گزارش مهر، به اعتقاد علي امام، مديرعامل متروي 
تهران به جاي دفن هزاران ميليارد در زير زمين بايد 
با تكميل نواقص خطوط گذشته ظرفيت استفاده از 

خطوط را افزايش داد. 
امام با اشاره به اينكه در زماني كه با محدوديت اعتبار 
روبه رو هس��تيم، بايد اولويت هاي مترو را مش��خص 
كني��م، اظه��ار كرد: در س��ال هاي گذش��ته 6000 
ميليارد توم��ان به مترو تزريق كردن��د كه مديريت 
وقت مترو، آن را ص��رف احداث خط 6 كرد. خط 6 با 
88 درصد پيشرفت فيزيكي در بخش ساختماني كه 
حتي برخي از ايس��تگاه هاي آن تكميل شده، اما در 
بخش تجهيزات تنها 8 درصد پيشرفت داشته است 
اين يعني ميلياردها تومان در زير خاك دفن ش��ده 
اس��ت؛ پول هايي كه براي مت��رو نتيجه بخش نبوده 
اما مي توانستيم با اين اعتبارات به جاي تونل سازي، 
نواقص گذشته را برطرف كنيم تا با افزايش ظرفيت 
مترو، به رفاه مسافران كمك كنيم. استراتژي ساخت 
تونل جديد، ب��دون توجه به تجهيزات، اس��تراتژي 

درستي نيست. ما بايد از گذشتگان درس بگيريم.
او گفت: طي س��ال هاي گذشته، زحمات زيادي براي 
توسعه مترو كشيده ش��ده و فعاليت هاي زيادي براي 
بهره برداري از خط يك تا پنج مترو انجام ش��ده است. 
همچنين ط��ي دوره هاي مختلف، خط��وط مترو به 
بهره برداري رس��يده اما به تدريج و پس از بهره برداري 
تكميل شده است. از گذشته به دليل محدوديت هايي 
كه مترو با آن روبه رو بوده، رس��م شده فاز به فاز افتتاح 
مي شود. درحال حاضر خطوطي كه از قديم وارد مدار 
بهره برداري شده اند همچنان با نواقصي روبه رو هستند 

و در هنگام بهره برداري، تكميل مي شوند.
علي امام ادام��ه داد: هيچ گاه در ط��ول تاريخ متروي 
تهران اين گون��ه نبوده كه خطوط ص��د درصد كامل 
باشند و سپس به بهره برداري برسند، بلكه هر ايستگاه 
در صورت��ي كه حداقل هاي ش��رايط بهره ب��رداري را 
داشته، وارد مدار شده و در فرصت هاي بعدي، تكميل 
مي شد. همچنين مشاهده مي كنيم در برخي خطوط 
همچنان در بخش هاي ساختماني، نواقصي وجود دارد 
و ورودي هاي دوم و س��وم ايستگاه هايي كه از قديم به 
بهره برداري رسيده، هنوز تكميل و افتتاح نشده است 
يا خطوط با سامانه تجهيزاتي حداقلي، به بهره برداري 
رس��يده و سپس اين سيس��تم ها، تكميل و مجهز به 
سيستم تهويه شده است. عالوه بر اين، برخي خطوط 
دچار كمبود پس��ت هاي برق بوده، برخي سيس��تم 
هواكش هاي ميان تونلي و ... در مترو استاندارد اين است 
كه براي آنكه مشكلي در جريان بهره برداري و حركت 
قطارها ايجاد نشود كه منجر به توقف خدمات رساني 
شود، از هر موضوع، دو مورد وجود داشته باشد. به طور 
مثال دو پست برق كه در صورت قطع يكي از پست هاي 
برق، ديگ��ري وارد مدار ش��ود اما در زم��ان افتتاح ها 
اين گونه نبوده كه اين موارد پيش بيني شود بلكه پس 

از بهره برداري، تكميل شده است.

    غفلت از تكميل خطوط قديمي مترو 
مديرعامل ش��ركت متروي تهران با بي��ان اينكه در 
مقاطع زمان��ي، هزينه زيادي به مترو، تزريق و صرف 
ايجاد خطوط جديد شده و نيز از تكميل خطوط قبلي 
غفلت شده است، گفت: نتيجه اين مسائل را در عدم 
اس��تفاده كامل از ظرفيت مترو مش��اهده مي كنيم. 
به طور مثال، بس��ياري از خطوط، فاق��د پايانه و دپو 
پاركينگ هس��تند. در خطوط 3 و 4 كه س��ال ها از 
افتتاح آن مي گذرد، ما دپو پاركينگ نداريم. در خط 

3 اصال دپ��و پاركينگ وجود ندارد و در خط 4 نيز فاز 
اول پايانه كالهدوز به بهره برداري رسيده و هنوز پايانه 
اكباتان به بهره برداري نرسيده است. خطوط موجود 
با نواقصي كه پيش از اي��ن به طور كامل در خصوص 
آن اطالع رساني ش��ده، به مديريت جديد شهرداري 
رسيده است. ما مي توانس��تيم خطوط جديد ايجاد 
كنيم يا منابع محدود نقدينگي كه در اختيار داشتيم 
را به س��مت تكميل خطوط قبلي كه بسيار واجب و 

حياتي بود، تزريق كنيم.
امام اف��زود: نب��ود پاركين��گ در خ��ط 3، هزينه و 
زحمت زيادي براي ش��ركت بهره برداري مترو ايجاد 
مي كند. هر قطار براي خدمات رساني مستمر، نياز به 
وارسي هاي دايمي دارد. مترو، ماشين بزرگي است كه 
روزانه كيلومترها حركت مي كند، بنابراين هر شب اين 
قطارها نياز به وارسي دارند تا دچار مشكل نشده باشند 
يا بخش ه��اي مختلف آنها ايراد خاص��ي پيدا نكرده 
باشد. اين قطارها پس از پايان خدمات رساني، بايد به 
دپوپاركينگ ها منتقل ش��ود و زير قطار و تجهيزاتي 
كه روي سقف آنها وجود دارد، مورد بازبيني قرار گيرد 
كه به دليل نبود تعمي��رگاه و دپوپاركينگ در برخي 
خطوط، به ش��دت دچار محدوديت هستيم. چنين 
قطارهايي بايد با طي كيلومترها مسافت، به پايانه هاي 
فتح آباد و صادقيه، ب��راي تعميرات دوره اي بروند كه 

كاري غلط و غيراصولي، زمانبر و هزينه بر است.

    اعتبار ميلياردي مترو صرف چه شد؟
وي با بيان اينكه در سال هاي پاياني مديريت شهري 
گذش��ته، با وجود آنكه رك��ود ساخت وس��از و اُفت 
درآمدهاي شديد شهرداري آغاز شده بود اما هزاران 
ميليارد ب��ه مترو تزريق ش��د، گف��ت: آن زمان اين 
اعتبارات از منابع ش��هرداري نبود بلكه مديريت آن 
زمان به شدت از تسهيالت بانكي براي توسعه مترو از 

جمله خطوط 6 و 7 استفاده كرد. در سال 96-95، سه 
هزار ميليارد تومان به خط 6 مترو تزريق شد كه با اين 
اعتبار، حفاري تونل، الينينگ و بسياري از فعاليت هاي 
ساختماني انجام شد. در خط 7 نيز از تسهيالت بانكي 
قابل توجهي اس��تفاده ش��د و در مجموع، مديريت 
شهري براي مترو، حدود 15 هزار ميليارد تومان به يك 
بانك خصوصي متعلق به كالن ش��هرها بدهكار شد؛ 
بانكي كه به دليل تعهدات گذشته، در مديريت جديد 
امكان ارايه تسهيالت به شهرداري تهران را نداشت، 
زيرا ساير شهرداري ها نيز در آن سهامدار بوده و اين 
گاليه را داشتند كه چرا به ميزاني كه به تهران كمك 
مي ش��ود، به آنها كمك نمي شود همچنين تعهدات 
مالي شهرداري تهران با آنها تسويه نشده بود. ما مجبور 
بودي��م رضايت آنها را فراهم كني��م. همچنين ادامه 
ركود ساخت وساز، منابع شهرداري را نيز به شدت با 
محدوديت روبه رو كرده بود. اين در حالي اس��ت كه 
بخش زي��ادي از اين درآمد نيز باي��د صرف حقوق و 

دستمزد و نگهداشت شهر مي شد.

    اوراق مشاركت به كمك مترو آمد
مديرعام��ل ش��ركت متروي ته��ران با بي��ان اينكه 
نگهداشت ش��هر يكي از موضوعات مهمي است كه 
نمي توان به بهانه توسعه، آن را از اولويت خارج كرد، 
ادامه داد: تصور كنيد تنها چند شب زباله هاي تهران 
جمع آوري نش��ود! بنابراين ما با محدوديت درآمدي 
در شهرداري و عدم امكان استفاده از تسهيالت بانكي 
روبه رو بوديم و تنها موضوعي كه توانست در اين مدت 
به كمك مترو بيايد، انتش��ار اوراق مشاركت بود كه 
براي استفاده از اين فرصت نيز موانع زيادي داشتيم 
از جمله اينكه يكي از بانك ها بايد عامليت انتشار اوراق 
را به عهده بگيرد كه به دليل بدهي هاي باالي 20 هزار 
ميليارد تومان شهرداري به سيستم بانكي، پيدا كردن 

چنين بانكي دشوار بود. همچنين به دليل سود بانكي 
كم اين اوراق، مردم چندان از آن استقبال نمي كنند و 
بايد يكي از شركت هاي تأمين سرمايه بورس، حاضر 
به خريداري اين اوراق مي ش��د كه باز هم پيدا كردن 
چنين شركتي دشوار بود. پس از آن به تاييديه بانك 
مركزي نياز داشتيم كه باز هم به دليل تعهدات سابق 
ش��هرداري، بانك مركزي مجوزه��اي الزم را صادر 
نمي كرد. به دليل اين فشارها و چالش ها، كارها بسيار 
عقب افتاد و با وجود فروش اوراق مشاركت در اسفند 
سال 96، آذر س��ال 97 مترو از 700 ميليارد توماني 
كه مجوز گرفته بود، استفاده كرد. همچنين به دليل 
مشكالتي كه در قراردادهاي خط 6 وجود داشت و بر 
اساس ضوابط پروژه هاي عمراني كشور، بسته نشده 
بود، ارگان ه��اي نظارتي اجازه انتش��ار اوراق را به ما 
نمي دادند كه پس از توضيحات بس��يار، اين ارگان ها 
را قانع كرديم كه به خاطر مردم، اجازه انتش��ار اوراق 
داده ش��ود و خوش��بختانه پيش از تزريق اعتبارات، 
برنامه ريزي ه��اي الزم را براي مترو انج��ام داديم و 
مشاهده كرديد كه خيلي س��ريع در پايان سال 97، 
7.5 كيلومتر از بخش ش��مالي خ��ط 7 و در ابتداي 
سال 98، 9 كيلومتر ازبخش جنوبي خط 6 مترو را به 

بهره برداري رسانديم.
وي تأكيد كرد: يكي از اولويت هاي مهم ما در اين دوره، 
برطرف كردن نواقص خطوط بهره برداري شده بود. 
با وجود محدوديت هاي بودجه اي، ايس��تگاه مهديه 
كامل شده، همچنين سيستم سيگنالينگ اين خط 
تكميل شده، ورودي دوم ايس��تگاه قائم كه به دليل 
نزديكي به يكي از دانش��گاه ها، بس��يار ضروري بود، 
ايجاد شده اس��ت. عالوه بر اين، ورودي دوم ايستگاه 
شادمان درخط 4 يا ورودي دوم ايستگاه شيخ الرييس 
راه اندازي شده است. 8 هواساز و هواكش ميان تونلي 

در خط 3 راه اندازي شده است.
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معافيت ATR از تحريم هاي 
امريكا عليه ايران

شركت هواپيمايي » ATR« از تحريم هاي امريكا 
عليه ايران معاف ش��د. به گزارش ايلنا به نقل از 
پايگاه خبري اي تي دبليو، اداره كنترل دارايي هاي 
خارج��ي وزارت خزانه داري امريكا به ش��ركت 
»اي تي آر« اج��ازه داده قطعات يدكي مربوط به 
هواپيماهاي س��اخت اين ش��ركت را در اختيار 
شركت هواپيمايي »ايران اير« قرار دهد.اين در 
حالي است كه امريكا پيش از اين به شركت هاي 
هواپيمايي براي تعامل با ايران بدون اخذ مجوز 
از وزارت خزانه داري امريكا هشدار داده بود.اين 
خبر در شرايطي منتشر ش��ده است كه سه روز 
پيش اصغر فخريه كاش��ان، مذاكره كننده ارشد 
تيم خريد هواپيما گف��ت: ATRچهار ماه پيش 
توانست مجوز فروش قطعات به ايران را از امريكا 
دريافت كند و اين تواف��ق مربوط به زمان فعلي 
يا انجام مذاكرات تازه نمي ش��ود.فخريه كاشان 
 ATR در گفت وگ��و با ايرنا اظهارك��رد: كمپاني
توانست مجوز فروش قطعات به ايران را از اوفك 
)زير مجموعه وزارت خزانه داري امريكا( بگيرد.
وزارت راه و شهرس��ازي قرارداد خريد ٢٠ فروند 
هواپيماي اي. تي.آر را ب��ا اين كمپاني ايتاليايي 
- فرانس��وي در دوران پسابرجام منعقد كرد. اما 
ATRتنه��ا ١٣ فروند از اين هواپيماها را تحويل 
ايران داد و 7 فروند باقيمانده مشمول تحريم هاي 
جديد امريكا وارد ناوگان هوايي كشورمان نشد.
 ATRمقامات امريكايي سال گذشته به كمپاني
گفته بودند كه درخواس��ت آنها ب��راي تحويل 
هواپيماهاي سفارش ايران را بررسي مي كنند.بر 
اساس اعالم فخريه كاشان، مذاكره كننده ارشد 
تيم خريد هواپيما، امريكا تنها با درخواست فروش 
قطعات و پشتيباني ATRموجود موافقت كرده 
است و اين موافقت شامل تحويل بقيه سفارشات 

اين كمپاني به ايران نمي شود.

ركود مسكن، آفت اقتصاد كشور
دبيرانجمن انبوه سازان با بيان اينكه مهاجرت از 
كالن شهرها به شهرهاي اطراف نشان مي دهد 
تقاضا براي مسكن وجود دارد اما مردم نقدينگي 
ندارند، گفت: ركود مس��كن خوش��حال كننده 

نيست، بلكه براي اقتصاد كشور آفت است.
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
در سال هاي گذشته معامالت مسكن در تهران 
به ط��ور ميانگين ماهيانه ح��دود 15 هزار واحد 
بود كه االن به كمتر از 5000 مورد رسيده است، 
بنابراين داده هاي فعلي از قيمت ها در بازار مسكن 
با توجه به افت شديد معامالت، چندان نمي تواند 
مالك ارزيابي كاهش قيمت يا پيش بيني آينده 
قرار گيرد. او اف��زود: با اين حال از نگاه ميداني به 
نظر مي رس��د، مناطقي از كشور كه مورد هدف 
ساخت و ساز بوده و طي يك سال گذشته رونق 
مناس��بي در خريد و فروش اي��ن مناطق ايجاد 
ش��ده بود، به تعادل قيمتي رسيده است، اما در 
بعضي مناطق كم برخوردار كه از رشد قيمت ها 
جا مانده بودند، روند افزايشي است. دبيركانون 
انبوه س��ازان با بيان اينكه مهم ترين عامل ايجاد 
ركود در بخش مسكن، نبود نقدينگي در بخش 
تقاضا است، تصريح كرد: اگر در ماه هاي گذشته 
شرايط بازار مسكن به صورت ركود تورمي بود، 
هم اكنون تورم تا حدودي كنترل شده اما ركود 
كماكان پابرجاس��ت، يك نقدينگي در دس��ت 
دولت است كه موجب ايجاد تورم در سال گذشته 
شد، از طرف ديگر نقدينگي دست مردم نيست 
كه بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار 

مسكن كمك كند.
پورحاجت تاكيد كرد: دولت بايد تمهيداتي را در 
حوزه مسكن به كار بگيرد كه بار تورمي نداشته 
باش��د، هدايت سرمايه ها به س��مت توليد، تنها 
راهكاري است كه هم مي تواند به كنترل قيمت ها 

منجر شود و هم به اشتغال كمك كند.
او كاهش محسوس پروانه هاي ساختماني را زنگ 
خطر براي آينده بازار مسكن دانست و گفت: در 
ماه هاي اخير شاهد حجم مهاجرت از كالن شهرها 
به شهرهاي اقماري بوده ايم، اين نشان مي دهد كه 
تقاضاي بالفعل براي خريد مسكن در وجود دارد 

اما توان خريد مردم پايين آمده است.

صاعقه و وزش باد شديد
در17 استان

س��ازمان هواشناس��ي از بارش باران، رعد وبرق 
موقتي و وزش شديد باد طي امروز و فردا )جمعه( 

در 17 استان كشور خبر داد.
به گزارش تسنيم، بعدازظهر امروز در ارتفاعات 
البرز مركزي در استان هاي تهران، البرز و قزوين، 
دامنه هاي زاگرس در شمال غرب و غرب كشور در 
استان هاي آذربايجان هاي شرقي و غربي، زنجان، 
كردستان، كرمانشاه، مركزي، همدان، لرستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، 
غرب اصفهان، غرب و جنوب فارس، برخي مناطق 
بوشهر و هرمزگان رشد ابر، رگبار، رعدوبرق موقتي 

و وزش باد شديد پيش بيني شده است.
بعدازظهر جمع��ه در اس��تان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد، غرب و جنوب فارس و برخي مناطق 
اس��تان هاي بوش��هر و هرمزگان رگبار پراكنده 
روي مي دهد.روزه��اي پنج ش��نبه و جمعه در 
ش��مال غرب، نيمه غربي س��واحل درياي خزر 
و اس��تان هاي واقع در دامنه ه��اي جنوبي البرز 
مركزي و روزهاي شنبه و يك شنبه شمال شرق و 
شرق سواحل درياي خزر افزايش نسبي دما روي 
مي دهد. طي دو روز آينده در نوار ش��رقي كشور 
به ويژه در منطقه زابل وزش باد شديد و در برخي 
ساعات همراه با گردوخاك پديده غالب خواهد 
بود.روزهاي شنبه و يك شنبه هم در غالب مناطق 

كشور آسمان صاف است.

   ورود تعزيرات به قيمت بليت و عوارض طرح 
ترافيك غيرقانوني است

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم 
كرد: طبق اعالم وزارت كشور در پاسخ به نامه سازمان 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان، تصويب نرخ خدمات 
توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته و همچنين نرخ 
كرايه وس��ايل نقليه درون شهري از وظايف شوراهاي 
شهر اس��ت و ورود ديگر مراجع به اين موضوع قانوني 

نيست.
به گ��زارش تس��نيم، معاونت حمل ونق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران اعالم كرد: وزارت كشور تاييد كرده كه 
دخالت نهادهايي غير از شوراي شهر و كميته انطباق 
فرمانداري به موضوعاتي همچون هزينه طرح ترافيك و 
نرخ كرايه، قانوني نيست.در اين نامه، معاون وزير كشور 
با اشاره به مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و 

نظريه دفتر حقوقي اين وزارتخانه، تاكيد مي كند كه 
تصويب نرخ خدمات ش��هرداري و نرخ كرايه وسايط 
حمل ونقل درون شهري، با شوراهاي اسالمي شهرها 
اس��ت و پس از نهايي شدن اين مصوبات، ورود مراجع 
ديگر به اين وظيفه مغاير قانون اس��ت.هفته گذشته 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي در گفت وگو با 
رسانه ها اعالم كرد كه شهرداري تهران به علت افزايش 
قيمت بليت مترو و عوارض طرح ترافيك به جزاي نقدي 
محكوم شده اس��ت، اما معاونت حمل ونقل و ترافيك 
ش��هرداري با صدور اطالعيه اي، س��ازمان تعزيرات را 
فاقد صالحيت قانوني براي ورود به موضوع تعيين نرخ 
عوارض و كرايه ها توسط شوراي اسالمي شهر دانست.

بر اساس س��ندي كه ديروز منتشرشده، وزارت كشور 
نيز در پاسخ به نامه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اعالم كرده اس��ت ك��ه طبق قانون 

»تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور 
و انتخاب ش��هرداران« تصويب نرخ خدمات ارايه شده 
توسط شهرداري و تعيين نرخ كرايه وسايل حمل ونقل 
عمومي درون شهري برعهده شوراي اسالمي شهر بوده 
كه پس از تاييد »كميته انطباِق مصوبات ش��وراهاي 
اسالمي شهر با قوانين و مقررات« كه در فرمانداري ها 
مستقر هس��تند، قطعي و الزم االجرا مي شود و ورود 
مراجع ديگر به اين وظيفه ذاتي، مغاير قانون اس��ت.

مهدي جمالي نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهري 
و روس��تايي وزارت كشور تاكيد كرده است: به موجب 
بندهاي 26 و 27 ماده 80 قانون »تشكيالت، وظايف و 
انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران« 
مصوب 1375 با اعمال تغييرات و اصالحات، تصويب 
نرخ خدمات ارايه شده توسط شهرداري  و سازمان هاي 
وابس��ته به آن با رعاي��ت آيين نامه مال��ي و معامالت 

شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط و نيز تصويب نرخ 
كرايه وس��ايط نقليه درون شهري از وظايف شوراهاي 
اسالمي شهرها بوده كه با تصويب كميته انطباق قطعي 
و تأييد مي شود و لذا ورود مرجع ديگري به اين وظيفه، 

مغاير قانون تلقي مي شود.

  الزام ادارات دولتي به تفكيك زباله
معاون شهردار تهران گفت: دولت مصوبه اي را به تصويب 
رسانده است كه بر اساس آن شهرداري تهران در بحث 
تفكيك زباله از مبدأ اختيار نمره دادن به ساير ادارات 

شهر تهران را دارد.
به گزارش مهر، مجتبي يزداني معاون خدمات شهري 
شهرداري تهران در يك نشس��ت خبري در پاسخ به 
سوالي درباره كمبود مخازن زباله در سطح شهر تهران 
توضيح داد: در دوره اي ش��هرداري در 63 هزار منطقه 

مخازن زباله را مستقر كرد و در قرارداد پيمانكار منعقد 
شده است كه اگر مخزني از بين رفت يا تخريب شد بايد 
به طور حتم مجدداً تأمين شود. به تازگي جلسه اي با 
آقاي عليپور برگزار و نيازها احصا شد و تصميم بر اين 
شد تا با برگزاري مناقصه اي مناطقي كه داراي سطل 
زباله نيس��تند تا يك ماه آتي براي آنها مخزن در نظر 
گرفته شود.يزداني با تأكيد بر لزوم تفكيك زباله از مبدأ 
اضافه كرد: اپليكيشني براي اين منظور در نظر گرفته 
شده و بايد به بحث تفكيك زباله از مبدأ بيشتر توجه 
ش��ود هم اكنون بحث تفكيك زباله از مب��دأ در 927 
ساختمان شهرداري و شوراي شهر تهران شروع شده و 
اين موضوع در كميسيون خدمات شهري و اجتماعي 
شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است و طي 
چند هفته آينده بحث تفكيك زباله از مبدأ در شهرك ها 

نيز اجرايي مي شود.

در شهر
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سازمان حمايت در مورد پيش خريد خودروها اطالعيه صادر كرد

بازار خودرو در ميانه تابستان
تعادل|

ارزيابي ها هر چند حكايت از اين دارد كه آرامش به 
بازار خودرو بازگشته است؛ اما برخي در تحليل اين 
موضوع مي گويند كه اين بازار با تداوم ثبات نسبي 
قيمت ه�ا در ب�ازار و ركود در خري�د و فروش ها در 
مقايسه با 1۰ روز گذشته مواجه بوده است. با اين حال 
اما بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، خودروهاي 
داخلي با چندان كاهش قيمتي روبرو نبوده و همچنان 
با همان قيمت هاي نجومي در بازار فروخته مي شود. 
بطوريكه بررس�ي قيمت خودروها در بازار نش�ان 
از فاصل�ه فاحش قيمتي بين ب�ازار و كارخانه دارد. 
تحليلگران بازار خودرو، معتقدند دست هايي در كار 
است كه اجازه نمي دهد كه قيمت خودروها براساس 

انتظارات خريداران كاهش يابد. 

   گردشي در بازار خودرو
پس از روند افزايش عجيب قيمت خودرو در اسفندماه سال 
گذشته و فروردين سال جاري كه بازار خودرو را دچار تالطم 
كرد، ماه پاياني بهار 98 شاهد اخبار خوش كاهش قيمت ها 
در اين صنعت بود. اخباري كه از كاهش قيمت خودروها از 
يك تا 60 ميليون تومان حكايت داشت و روز ديگر از ثبات 
قيمت ها. اماقيمت خودروها در ميانه تابستان در كدام رنج 
قيمتي استپ زده اس��ت؟ »تعادل« در پايان هفته جاري 
س��ري به بازارهاي خودروهاي داخلي زده و از روند قيمت 
شركت هاي خودروساز داخلي گزارش مي دهد.   بررسي هاي 
»تعادل« از قيمت محصوالت س��ايپا در آخرين روز هفته، 
نش��ان مي دهد، كه خيلي افت قيمتي را تجربه نكرده اند. 
بطور نمونه، قيمت »تيبا صندوق دار« در بازار روز چهارشنبه 
بدون تغيير نسبت به روز سه شنبه و با قيمت ۵۱ ميليون و 
600 هزار تومان در بازار فروخته شد. اين در حالي است كه 
كارخانه سايپا قيمت اين محصول را در محاسباتش حدود 
۴۲ ميليون و ۷00 هزار تومان در نظر مي گيرد. »تيبا ۲« هم 
وضعيت قابل تعريفي ندارد. اين خودرو حدود ۷ ميليون باالتر 
از قيمت مصوب كارخان��ه و حدود ۵۷ ميليون و ۴00 هزار 
تومان در بازار فروخته مي شود. ساينا كمترين اختالف را با 
قيمت كارخانه دارد. سايپا مي گويد اين ماشين ۵6 ميليون 
تومان است و فعاالن بازار آن را ۵۷ ميليون و ۲00 هزار تومان 
معامله مي كنند. اما »پرايد« نيز از قاعده ثبات قيمت در بين 
محصوالت سايپا مستثني نيست. با اينكه كارخانه قيمت 
»پرايد هاچ بك« يا همين »سايپا ۱۱۱ « را حدود ۳9 ميليون 
و ۷00 هزار تومان در نظر مي گيرد، اين محصول همچنان 9 
ميليون تومان باالتر و با قيمت ۴8 ميليون و 800 هزار تومان 
در بازار خريد و فروش مي ش��ود. پرايد سايپا ۱۳۱ وضعيت 
مش��ابهي دارد و با قيمت ۴۴ ميلي��ون و ۲00 هزار تومان، 
اختالف ۷ ميليوني اش را با قيمت كارخانه حفظ كرده است. 
همچنين روز گذشته پرايد وانت در بازار بدون تغيير باقي 
مانده و در بازار با قيمت ۴۴ ميليون تومان فروخته مي شود. 
البته رضا رحماني وزير صمت در تازه ترين اظهارات خود، 
»پرايد« را يكي از خودروهاي وامانده از عصر خود خوانده و 
معتقد است كه اين خودرو به پايان عمر خود رسيده است. 
اينطور كه پيداست »ايران خودرو« هم مانند سايپا عالقه اي 
به كاهش قيمت خودرو ها ندارد. بطوريكه روز چهارشنبه 
اين هفته حتي يك خ��ودرو هم تغيير قيمت نداش��ته و 
همه سرجايشان ايستاده اند. مثال سمند LX همچنان ۱۱ 
ميليون باالتر از قيمت كارخانه و حدود ۷۷ ميليون و ۳00 
هزار تومان در بازار فروخته مي شود. سمند EF۷ كه قيمت 
مصوب ندارد، روي 89 ميليون تومان ايستاده و خيال پايين 
آمدن ندارد. پژو GLX ۴0۵ اين روز ها در بازار كاري به كار 
مصوبه هاي قيمت گذاري كارخانه ندارد. طوري كه فعاالن 
بازار خودرو اين محصول را با قيمت ۷۴ ميليون و ۳00 هزار 
تومان، يعني ۱۱ ميليون باالتر قيمت مصوب كارخانه خريد 
و فروش مي كنند. پژو GLX ۴0۵ دوگانه سوز در بازار حدود 
۲ ميليون تومان با همتاي بنزيني خود اختالف دارد و حدود 
۷6 ميليون و ۵00 هزار تومان فروخته مي شود.  بايد توجه 
داشته باشيد كه قيمت مصوب كارخانه براي اين محصول 
حدود ۱۱ ميليون پايين تر است. اختالف قيمت پژو ۴0۵ 
SLX در كارخانه و بازار خيلي بيش��تر از اين حرف هاست. 

طوري كه پژو SLX ۴0۵ در بازار حدود ۱۷ ميليون تومان 
باالت��ر از قيمت كارخانه و 8۴ ميلي��ون و ۷00 هزار تومان 
فروخته مي شود.  همچنين بررسي ها نشان مي دهد، قيمت 
پژو ۲06 تيپ ۲ در روز چهارش��نبه بدون تغيير نسبت به 
سه ش��نبه 8۲ ميليون و 600 هزار تومان فروخته شده كه 
حدود ۱۵ ميليون باالي قيمت كارخانه اس��ت.  »پژو ۲06 
تيپ ۵ « در بازار 9۷ ميليون و ۷00 هزار تومان است و اين در 
حالي است كه ايران خودرو قيمت آن را ۷9 ميليون تومان در 
نظر مي گيرد، يعني حدود ۱9 ميليون پايين تر! »پژو ۲06 « 
صندوق دار وضعيت مشابهي دارد و با اختالف كمي نسبت 
به تيپ ۵ با قيمت 9۷ ميليون و ۵00 هزار تومان در بازار خريد 
و فروش مي شود. قيمت روز پژو پارس و رانا تغييري نسبت 
به روز گذشته ندارد. پژو پارس همچنان ۱8 ميليون باالتر از 
قيمت كارخانه و حدود 96 ميليون در بازار فروخته مي شود. 
رانا وضعيت مشابهي دارد و با اختالف ۱۱ ميليوني نسبت به 
قيمت مصوب كارخانه، روي ۷8 ميليون تومان ايستاده است.  
»دنا« در بين محصوالت ايران خودرو بيشترين اختالف را 
بين قيمت بازار و قيمت مصوب كارخانه دارد. هرچند ايران 
خودرو قيمت »دنا« معمولي تيپ ۲ را 66 ميليون تومان در 
نظر مي گيرد، اما اين محص��ول در بازار با حدود ۲ برابر اين 
قيمت يعني ۱۱۵ ميليون تومان فروخته مي ش��ود. »پژو 
۲0۷ دنده اي« هم بدون تغيير نس��بت به روزهاي گذشته 
۱۲۱ ميليون تومان فروخته مي شود و پژو ۲0۷ اتوماتيك 
روي رقم ۱6۲ ميليون تومان ايستاده است. درباره محصوالت 
ايران خودرو بايد اين نكته را متذكر ش��د كه در چند هفته 
اخير اين ش��ركت اقدام به پيش فروش برخي محصوالت 
خود كرده اس��ت. اقدام ش��ركت ايران خودرو براي پيش 
فروش محصوالتش اين تصور را به ذهن متبادر مي كرد كه 
با كاهش قيمت در بازار مواجه خواهيم بود؛ اما شواهد نشان 
مي دهد، كه گويا عواملي قصد ندارند آرامش به بازار خودرو 
باز گشته و نرخ ها از قيمت هاي كنوني كمتر شود. اما از قيمت 
محصوالت كرمان خودرو چه خبر؟ بررسي ها نشان مي دهد، 
قيمت روز انواع جك از سري محصوالت كرمان موتور روز 
گذشته بدون تغيير نسبت به روز سه شنبه باقي مانده است. 
بطوريكه »جك J۴ « همچنان ۱۴6 ميليون تومان و حدود 
چهار ميليون كمتر از قيمت مصوب كارخانه در بازار فروخته 
مي شود. »جك S۳ « چهارشنبه در بازار ۱88 ميليون تومان 
است و »جك S۵ « حدود ۲۷6 ميليون تومان در بازار قيمت 
دارد. بايد توجه داشته باشيد كه كارخانه كرمان موتور قيمت 
اين ماشين را ۳0۱ ميليون تومان در نظر مي گيرد. اما از سوي 
 MVM« ديگر، شواهد حاكي از اين است كه قيمت انواع
« از سري محصوالت مديران خودرو، بعد از كاهش قيمت 
عجيبي كه روز سه شنبه برايشان اتفاق افتاد، روز گذشته به 
آرامش رسيده و ديگر خبري از كاهش قيمت نيست. طوريكه 
MVM ۳۱۵ هاچ بك بدون تغيير نسبت به سه شنبه باقي 
مانده و در بازار با قيمت ۱۱۵ ميليون تومان فروخته مي شود. 
به طرز جالبي قيمت هايي كه كارخانه مديران خودرو براي 
محصوالتش در نظر مي گيرد، باالتر از قيمت كف بازار است. 

   اطالعيه سازمان حمايت  
اما به دليل مشكالتي كه طي چند ماه گذشته براي پيش 
خريد خودروها به وجود آمده بود و بس��ياري از خريداران 
به دلي��ل عدم دريافت خودروهاي خ��ود در موعد مقرر يا 
طلب وجه بيش��تر از سوي ش��ركت هاي خودروسازي با 
چالش مواجه شدند، سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در اطالعيه اي 6 بندي اعالم كرد مردم از 
پيش خريد خودرو از س��وي شركت هاي متفرقه اجتناب 
كنند. روز گذشته اين س��ازمان در واكنش به درخواست 
استعالم نسبت به وجاهت قانوني آگهي هاي فروش اقساطي 
خودرو توسط برخي شركت هاي متفرقه اعالم كرد كه مردم 
از پيش خريد خودرو از شركت هاي متفرقه اجتناب كنند. 

در بند اول اين اطالعيه آمده است كه در ارتباط با خودروهاي 
توليد داخل شرايط فروش و پيش فروش خودرو صرفا توسط 
شركت اصلي توليدكننده خودرو مشخص مي شود. براين 
اس��اس كليه خريداران خودروهاي مذكور از عقد قرارداد 
خودرو با ش��ركت هاي متفرقه اي كه اق��دام به تبليغات 
فروش در قالب ارايه پيشنهادهاي متفاوت براي خريد هاي 

كوتاه مدت يا بلندمدت اقدام به دريافت بخش��ي از قيمت 
يا كل مبلغ خودرو از متقاضيان مي كنند، اجتناب كنند.  
همچنين در بند ۲ اين اطالعيه به فروش خودرو توس��ط 
نمايندگي هاي رسمي خودروسازان اشاره شده كه تحت 
عنوان كاردكس صرفا با قيمت مصوب و رسمي شركت هاي 
عرضه كننده مجاز خواهد بود؛ بنابراين اخذ مبالغ بيش از 
قيمت رسمي توسط نمايندگي ها تخلف بوده و قابل پيگيري 
است. اما در بند ۳ اين اطالعيه آورده شده كه شركت هاي 
عرضه كننده خودرو به استناد ماده ۵ آيين نامه اجراي قانون 
حمايت از مصرف كنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره 
ت/8۴۱۵۵۱68۱ه� به تاريخ ۲8 فروردين 9۵ هيات وزيران 
مكلف به اخذ مجوز پيش فروش خ��ودرو از وزارت صمت 

هستند؛ بنابراين شركت هايي مجاز به پيش فروش خودرو 
هستند كه مجوز مربوطه را از وزارت مذكور اخذ كرده باشند. 
در اين ارتباط اظهارات ش��ركت هاي پيش فروش كننده 
خودرو مبني بر اخذ مجوز از بانك مركزي، دارا بودن شماره 
ثبت و ... ارتباطي با مجوز پيش فروش نداشته و قابل استناد 
نيست.  بند چهارم اطالعيه سازمان حمايت هم درباره نحوه 
تبليغات فروش فوري خودروها توضيحاتي داده شده كه بر 
اساس آن تبليغات فروش فوري خودرو به صورت اقساطي 
كه در آن مبلغ پيش پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با 
قيمت كنوني بازار نسبتا برابري مي كند، قائل اعتماد نبوده 
و مورد تاييد اين سازمان نيست و امكان تخلف عدم تحويل 
خودرو در آن وجود دارد. لذا به كليه خريداران توصيه مي شود 

با هوشياري كامل نسبت به بررسي شرايط فروش اقدام و از 
عقد اين نوع قراردادها با عرضه كنندگان خودداري كنند. 

همچنين در بند پنجم نيز آمده است كه با توجه به ممنوعيت 
واردات خودرو در شرايط فعلي صدور آگهي هاي تبليغاتي 

براي پيش فروش اين قبيل خودروها فاقد وجاهت است.
در نهايت و در بند آخر اين اصالعيه به شرايط اعالم موارد 
ياد شده در باال به مراجه قانوني اشاره كرده و گفته است كه 
افراد مي توانند در صورت مواجهه با موارد تخلف يا برخورد 
با اينگونه آگهي هاي تبليغاتي موضوع را از طريق سامانه 
تلفني ۱۲۴ يا مراجعه به س��ازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها يا اين سازمان اطالع رساني كنند تا نسبت 

به پيگيري موضوع اقدام شود.

سخنگوي انجمن صنعت تاير ايران پاسخ مي دهد سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران مطرح كرد 
چرا توليد تايرسازان با كاهش مواجه شدصادرات روي ريل رونق
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران با اشاره به اينكه 
صادرات در ايران تنها شاخصه اقتصادي است كه با افزايش 
روبرو بوده، گفت: امسال ۱۱ ميليارد و۵00 ميليون دالر از 
ايران صادرات انجام شده است. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
مودودي در نشست با صادركنندگان و تجار تايبادي اظهار 
كرد: در فصل نخس��ت س��ال جاري، صادرات انواع كاال از 
۲8 ميلي��ون ُتن به ۴0 ميليون ُتن رس��يده كه اين رقم به 
لحاظ وزني رشد ۴۵ درصدي را نشان مي دهد. او با اشاره به 
ممنوعيت صادرات برخي كاالها از كشور افزود: در اين ميان 
برخي س��ودجويان و دالالن اقتصادي قصد صادر كردن 
كاالهايي را داشتند كه سال گذشته با سوبسيد دولتي وارد 
شده بود و در واقع اين مهم نوعي خيانت به ارزآوري كشور 
است. مودودي در گفته هاي خود به جنگ اقتصادي اشاره 
كرد وگفت: اكنون م��ا در جنگ اقتصادي قرار گرفته ايم و 
بايد اين امر را بپذيريم، در اين مدل جنگ چيزي از بيرون 
صدمه نمي بيند و افراد از داخل منهدم خواهند شد، جنگ 
نسل چهارم بدون خونريزي و به دور از قالب نظامي است. 
او تصريح كرد: براي مقابله با دش��من در اين مدل جنگ، 
ايرانيان هيچ آموزشي نديده اند و در هيچ يك از مراكز علمي 
نحوه مقابله با جنگ اقتصادي آموزش داده نش��ده است. 
هدف دشمن در اين نبرد از بين بردن منابع ارزي و تبديل 
كشور از خودكفايي به سمت وابستگي است. در اين ميان 
از ورود مواد اوليه كه قرار است وارد كشور شود جلوگيري 
و در عوض كاالهاي لوكس به راحتي وارد ايران مي شود و 
براي انجام چنين برنامه اي از قبل برنامه ريزي انجام گرفته 
است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با 
تاكيد بر اينكه در هيچ كجاي دنيا مرز بي حد و اندازه وجود 

ندارد، گفت: كنترل ورود و خروج در مرز يك برنامه منظم و 
هماهنگ است، اگر قرار باشد اين مهم بدون حد و مرز انجام 
شود، هرگز توسعه اقتصادي و تجارت پاك صورت نخواهد 
گرفت. او از مجوز اقامت موقت سرمايه گذاران و تجار خارجي 
در كشور خبر داد وافزود: ايجاد نمايشگاه دايمي محصوالت 
استان هاي سراسر كشور در مرز دوغارون مي تواند فرصتي 
براي عرضه توليدات و محصوالت ايراني باشد كه اين مهم 
نيز در دستور كار سازمان توسعه و تجارت ايران قرار دارد. در 
ادامه اين نشست مديركل گمرك دوغارون گفت: گمرك 
دوغارون همواره گمرك پيشتاز صادرات به كشور افغانستان 
در شرق كشور بوده و نقش مهمي در حوزه تجارت خارجي 
دارد. محمد كوه گرد  افزود: ساالنه بيش از سه ميليارد دالر 
حجم صادرات از ايران به سمت افغانستان روانه مي شود و 
اين رقم نشان دهنده بالغ بر 60 درصد صادرات از طريق اين 
معبر رسمي است. او اظهار كرد: فعاليت هاي اقتصادي مرز 
دوغارون در سه حوزه شامل گمرك، منطقه ويژه و بازارچه 
مرزي به صورت يك طرفه با ۱۵0 شركت حمل و نقل و ۵0 

شركت بازرگاني انجام مي شود.

س��خنگوي انجمن صنعت تاير ايران گفت: با تخصيص 
نيافتن ارز مورد نياز براي تامين م��واد اوليه در هفته هاي 
اخير، توليد تايرسازان با مشكل مواجه شده و اين موضوع 
كمبود تاير به ويژه تاير خودروهاي پرتيراژ را به همراه داشته 
است.  مصطفي تنها در گفت وگو با ايرنا با اشاره به كمبود اين 
روزهاي تاير خودروهاي پرتيراژ مثل پرايد در بازار، افزود: 
توليدكنندگان تاير براي ت��داوم توليد نيازمند مواد اوليه 
هستند، اما وقتي تامين مواد اوليه با مشكل مواجه مي شود، 
توليد نيز كاهشي خواهد ش��د. او بيان كرد: چند هفته اي 
است به داليل نامعلوم به ثبت سفارش هاي مواد اوليه مورد 
نياز اين صنعت ترتيب اثر داده نشده و ارز تخصيص نمي يابد 
كه بيشتر شامل كائوچو، شتاب دهنده ها، آنتي اكسيدان ها، 
سيم و غيره مي شود و هيچ جواب قانع كننده اي نيز در اين 
زمينه نمي دهند. اگر اين روند ادامه يابد، در ماه هاي آينده 
توقف بيشتر خطوط توليد و زيان بيشتر تايرسازان را شاهد 
خواهيم بود، زيرا اندوخته مواد اوليه به پايان رسيده و توانايي 

براي جايگزيني آنها نخواهند داشت. اين رويه، حتي براي 
توليدكنندگان مواد اوليه تايرسازان نيز مشكل آفرين شده 
كه از جمله آنها توليدكنندگان نخ هس��تند كه حدود 80 
درصد وابستگي ارزي دارند. تنها اظهار كرد:  كارخانه هاي 
تايرس��ازي نيز به دليل كمبود نقدينگي نمي توانند مواد 
مورد نيازشان را براي چند ماه انبار كنند، همچنين دوره 
ذخيره اين مواد از سوي تامين كنندگان خارجي محدود 
است و در اين زمينه، تايرسازان از هر دو طرف دچار خسارت 
مي شوند. او گفت: اين روزها توليد تاير خودروهاي پرتيراژ 
داخلي كه مصرف بيشتري دارند، با افت مواجه شده و ذخيره 
تاير خودروهاي كم تيراژ نيز با كاهش مواجه ش��ده است. 
اين مساله سبب شده به دليل افزايش هزينه هاي سربار، 
قيمت تمام شده تايرهاي توليدي نيز افزايش يابد و سود 
توليدكنندگان كاهش يابد. اين مقام صنفي به تخصيص 
ارز ۴۲00 تومان��ي براي واردات تايرهاي س��نگين انتقاد 
كرد و گفت: در اين زمينه حتي همه ضوابط و مقررات فني 

موجود برداشته شد كه از جمله آنها استاندارد اتحاديه اروپا 
و اس��تاندارد »دي. او. تي« )DOT( بود و در نتيجه زمينه 
براي ورود تايرهاي بي كيفيت و بي هويت به كشور فراهم 
شد. او عنوان كرد: در حالي كه كارخانجات تايرسازي كشور 
مي توانند با سرمايه گذاري اندك در حد ۱0 تا ۱۵ ميليون 
دالر و با زيرساخت ها، سالن ها و فناوري كه در اختيار دارند 
خطوط توليد تايرهاي سنگين تجاري را راه اندازي كنند، چرا 
بايد ارز ۴۲00 توماني صرف واردات اين نوع تايرها شود كه 
سياست »يك بام و دو هواست«. تنها يادآور شد: سال گذشته 
در مجموع بيش از ۵00 ميليون يورو واردات تايرهاي سبك 
وسنگين به كشور انجام شد كه حدود ۴ دالر در هر كيلوگرم 
بود، اين در حالي است كه توليدكنندگان تاير كشورمان قادر 
به توليد با كيلويي ۱.۴ دالر هستند. به گفته او، تخصيص ارز 
براي تامين ماشين آالت توليد تايرهاي سنگين در اولويت 
۲۵ قرار شده كه به معناي استفاده از نرخ ارز آزاد است و ارز 

۴۲00 توماني به آن تعلق نمي گيرد.

فعاالن صنعت پسته خواستار تسهيل صادرات هستند
رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
كرمان گفت: اگرچه افزايش توليد محصول پس��ته 
استان كرمان در سال زراعي جاري و همچنين انباشت 
بخشي از محصول سال گذشته، زمينه مناسبي براي 
صادرات است اما عدم سهولت صادرات به دليل وجود 
قوانين و بخشنامه هاي متعدد، دغدغه جدي در اين 
زمينه ايجاد كرده است. سيدمهدي طبيب زاده، در 
ستاد عالي پسته اس��تان كرمان افزود: سال گذشته 

وضعيت نامطلوبي در توليد و تجارت پس��ته استان 
ش��اهد بوديم اما امسال توليد بس��يار خوب است و 
اميدواريم بتوانيم مسائل مربوط به صادرات پسته را تا 
قبل از فصل برداشت اين محصول حل كنيم. او ادامه 
داد: مس��ائل مربوط به ارز و انتقال آن، عدم تمايل به 
صادرات به دليل صدور بخشنامه هاي متعدد و عدم 
تأمين مالي براي صادركنندگان ازجمله مش��كالت 
فعلي تجارت پس��ته به ش��مار مي روند. در ادامه اين 

نشس��ت، جليل كاربخش نايب ريي��س اتاق كرمان 
گفت: بانك مركزي از س��ال گذشته تاكنون بيش از 
۳0 بخشنامه در حوزه ارز صادر كرده كه همين مساله 
دغدغه و نگراني بس��ياري را در بين صادركنندگان 
ايجاد كرده است. او ادامه داد: اتاق كرمان مسائل ارزي 
را حدود ۱6 ماه در سطح ملي و دو بار با طرح در شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي كشور پيگيري 
و مطرح كرد اما تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است. 
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نامه وزير صنعت به جهانگيري 
درباره »شهر آفتاب«

تسنيم| وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي 
به مع��اون اول رييس جمه��ور از توافق حاصله 
ميان اين وزارتخانه و شهرداري تهران به منظور 
تجميع مديريت، تكميل محل نمايشگاهي شهر 
آفتاب، انتقال نمايش��گاه هاي پربازديد و حفظ 
اراضي موجود خبر داد. رضا رحماني در نامه اي 
به اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، با 
اشاره به كليات توافق صورت گرفته ميان شركت 
سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران و پيروز 
حناچي شهردار تهران درباره بهره برداري از فضاي 
نمايشگاهي ش��هر آفتاب )متعلق به شهرداري 
تهران(، ضمن تشريح مفاد اين توافق، اعالم كرد: 
اهم توافقات حاصله را ش��امل تجميع مديريت، 
تكميل محل نمايشگاهي ش��هر افتاب، انتقال 
نمايشگاه هاي پربازديد، حفظ اراضي موجود به 
نفع دولت و بيت المال اعالم كرد. بر اس��اس اين 
مكاتبه، نامه مشتركي بين وازرت صنعت، معدن 
و تجارت و ش��هرداري تهران كه شامل مفاد اين 
توافق ب��وده براي طرح در هيات دولت به منظور 
تصويب و اجرا، ارس��ال خواهد شد. بر اساس اين 
گزارش، در اين نامه با اش��اره به اينكه مفاد فوق 
در كميته فرعي كميس��يون زيربنايي، صنعت 
و محي��ط زيس��ت در تاريخ ۲۳ تير ماه امس��ال 
مطرح شده، از معاون اول رييس جمهور خواسته 
شده تا با توجه به تفاهمات مهم مقرر شده ميان 
وزارت صمت و شهرداري تهران، كميسيون امور 
زيربنايي، به نظر  كارشناسي اين وزارتخانه توجه 
الزم را داشته باشد و دستور زمينه سازي تفاهمات 

نهايي فراهم شود.

شيرخام و دفترچه  زير ذره بين 
بازرسان

مهر|معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، با تشريح جزييات اولويت هاي 
بازرس��ي از بازار كاالهاي اساسي در هفته پيش 
رو گف��ت: بر اس��اس تصميم گيري هاي صورت 
گرفته از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اولويت هاي بازرس��ي براي بازرس��ان در هفته 
پيش رو تعيين شده، كه بر مبناي آن، شيرخام و 
دفترچه هاي دانش آموزي با توجه به شرايط بازار 
و افزايش تقاضا، در اولويت قرار گرفته اند. شهرام 
ميراخورلو عنوان كرد: بر اين اساس، »مرغ، چاي، 
شيرخام، دفترچه هاي دانش آموزي و الستيك« 
در صدر بازرسي ها قرار دارند و اين امر سبب شده 
تا به جهت افزايش تقاضا، اولويت هاي بازرسي در 
مورد اين كاالها، تعيين شده است. حضور بازرسان 
در بازار طي هفته هاي گذشته، آرامشي را در بازار 
حاكم كرده است و روند كاالرساني به بازار را نسبت 

به گذشته، تسهيل كرده است.

احياي ۲ هزار واحد توليدي 
در دستور كار

ايرنا|معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از احياي بيش از ۲ هزار واحد توليدي با 
۱۵ هزار ميليارد ريال اعتبار در سال 98 خبر داد 
وگف��ت: از ۲ هزار واحد هدف گذاري ش��ده براي 
احيا در س��ال جاري ه��زار و ۳۳8 واحد در داخل 
ش��هرك هاي صنعتي قرار دارند كه طبق آخرين 
آمار بيش از ۴00 واحد به چرخه توليد برگشته اند. 
س��عيد زرندي گفت: همچنين امس��ال افزايش 
ظرفيت تولي��د ۴ هزار و ۲00 واح��د توليدي در 
كشور هدف گذاري شده تا گام هاي بلندي براي 
رونق توليد برداشته شود. او با اشاره به مشكالت 
واحده��اي توليدي گفت: برخ��ي از اين واحدها 
مش��كل نقدينگي، برخي مديريت��ي و حقوقي و 
برخي مهندسي و فني داشته اند كه سعي مي كنيم 
از طريق مشاوران حقوقي و فني براي حل آنها اقدام 
كنيم. زرندي اضافه كرد: امسال به سرمايه گذاران 
جديد توصيه مي كنيم، ابتدا يكي از سوله هاي راكد 
را به عنوان محل سرمايه گذاري انتخاب كنند تا با 
حمايت وزارت صنعت بتوانيم در دوره تنش بيروني 
تحريم، تهديدها را به فرصت تبديل كرده و هرچه 

سريعتر گام هايي را براي رونق توليد برداريم. 

آثار منفي سياست گذاري هاي 
متناقض ارزي

اتاق ايران|عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران 
گفت: صدور كارت بازرگاني از اساس بايد موردبازنگري 
قرار گيرد و ريشه استفاده از كارت هاي يك بارمصرف 
را بايد در بخشنامه هايي جست وجو كرد كه از سال 
گذشته در دستور كار بانك مركزي قرارگرفته است. 
آرش علوي در مورد داليل سوءاستفاده هاي ارزي كه 
طي يكسال گذشته اتفاق افتاده، اظهار كرد: ريشه 
سوء استفاده هاي صورت گرفته در فضاي اقتصادي 
را بايد در بخشنامه هايي جست وجو كرد كه از سال 
گذشته در دستور كار بانك مركزي قرارگرفته است. 
همين موضوع موجب ش��ده تا عده اي آدرس غلط 
بدهند و از كارت هاي بازرگاني صوري يا يك بارمصرف 
ياد كنند.  او بابيان اينكه از ارديبهشت پارسال بانك 
مركزي با صادر كردن برخي بخشنامه هاي متناقض، 
زمينه بروز پدي��ده كارت بازرگاني يك بارمصرف را 
فراهم كرد، تأكيد كرد: بخشنامه بانك مركزي مبني 
بر معافيت صادركنندگان زي��ر يك ميليون يورو از 
بازگشت ارز به سامانه نيما كه آبان ماه سال گذشته 
صادر شد، تير آخر را زد و از همان زمان كميته ارزي 
اتاق ايران به روش هاي مختلف به اظهارنظر در اين 
موض��وع پرداخت و تأكيد كرد ك��ه اگر دولت قصد 
حمايت از صادركنندگان به اين ش��يوه را دارد بايد 
حداقل س��ابقه صادركنندگان در نظر گرفته شود؛ 
چراكه تجربه نشان داده، هر زمان مجوزي صادر شود 
كه همه نتوانند از آن بهره مند شوند، اين امر منجر به 

شكل گيري فساد خواهد شد. 

قيمت   محصوالت سايپا  

قيمت كارخانه )تومان(قيمت ديروز )تومان(نام خودرو

۴8.800.000۳9.68۱.000پرايد هاچ بك سايپا ۱۱۱

۴۴.۲00.000۳۷.6۴۱.000پرايد سايپا ۱۳۱

۴۴.000.000۴0.۲۱۳.000پرايد وانت سايپا ۱۵۱

۵۱.600.000۴۲.۷۴۳.000تيبا صندوق دار

۵۷.۴00.000۵0.60۳.000تيبا ۲

۵۷.۲00.000۵۵.9۴۳.000ساينا

قيمت محصوالت مديران خودرو 

قيمت كارخانه )تومان(قيمت ديروز بازار )تومان(نام خودرو

MVM۳۱۵۱۱۵.000.000۱۴0.۲00.000 هاچ بك

۱۴۴.000.000۱6۱.800.000ام وي ام X۲۲ دنده اي

۱8۵.000.000۱9۵.600.000ام وي ام X۲۲ اتوماتيك

X۳۳ ۲0۳.000.000۲۳6.000.000ام وي ام

قيمت محصوالت كرمان موتور 

قيمت كارخانه )تومان(قيمت ديروز بازار )تومان(نام خودرو

۱۴6.000.000۱۴9.900.000جك J۴ اتوماتيك

۱88.000.000۲۱0.000.000جك S۳ اتوماتيك

۲۷6.000.000۳0۱.000.000جك S۵ اتوماتيك

قيمت محصوالت ايران خودرو 

قيمت ديروز نام خودرو
)تومان(

قيمت كارخانه 
)تومان(

۵۳.۵00.000۵۱.۵00.000وانت آريسان

LX ۷۷.۳00.00066.۷۷0.000سمند

EF۷ حاشيه بازار89.000.000سمند

۴0۵ GLX ۷۴.۳00.0006۳.۱۵8.000پژو

۷6.۵00.0006۵.۵۷8.000پژو GLX ۴0۵ دوگانه سوز

۴0۵ SLX 8۴.۷00.0006۷.888.000پژو

96.000.000۷8.۳۳8.000پژو پارس

8۲.600.0006۷.۲8۳.000پژو ۲06 تيپ ۲

9۷.۷00.000۷9.۴۱8.000پژو ۲06 تيپ ۵

9۷.۵00.00080.۷۵۴.000پژو ۲06 صندوق دار

۷8.000.0006۷.۴۴0.000رانا

۱۱۵.000.00066.000.000دنا تيپ ۲

۱۷0.000.00089.900.000دنا پالس توربو

۱۲۱.000.00096.۷۳0.000پژو ۲0۷ دنده اي

حاشيه بازار۱6۲.000.000پژو ۲0۷ اتوماتيك

۱۳۳.000.000۷6.۵00.000دانگ فنگ H۳0 تيپ ۲
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تهديد ترامپ به ترك سازمان جهاني تجارت 
گروه  جهان| 

رييس جمهوري اياالت متحده گفته اگر شرايط و رويكردها 
نسبت به كشورش در سازمان جهاني تجارت تغيير نكند، 
امريكا را از اين سازمان خارج مي كند. دونالد ترامپ در جمع 
شماري از هوادارانش در كارخانه اي در پنسيلوانيا اعالم كرده 
كه اگر مجبور شود از سازمان تجارت جهاني خارج مي شود. 
كرملين نيز چهارشنبه در واكنش به تهديد ترامپ گفته در 
صورت خروج امريكا، دليل وجودي اين سازمان زير سوال 

خواهد رفت. 
خبرگزاري فرانسه نوشته، اين البته نخستين بار نيست كه 
ترامپ هشدار مي دهد ممكن است واشنگتن را از اين نهاد 
بين المللي خارج كند. ترامپ تابس��تان سال گذشته نيز 
هشدار داده بود كه اگر سازمان جهاني تجارت عملكردش را 
بهبود نبخشد، از سازمان تجارت جهاني خارج خواهد شد. 
اين سازمان ماه گذشته در پي شكايت چين از تعرفه هاي 
امريكا، به پكن اجازه داد تا تعرفه هاي تجاري اياالت متحده 
را تالفي كند، اقدامي كه خشم دولت امريكا را در پي داشت. 
سازمان تجارت جهاني در سال ۱۹۹۵ بر پايه »موافقت نامه 
عمومي تعرفه و تجارت« كه پس از جنگ جهاني بين ۲۳ 
كشور، از جمله امريكا شكل گرفت، بنا شد. وظيفه اصلي اين 
نهاد كمك به پيشبرد بازرگاني بين المللي و حل اختالف هاي 
تجاري ميان كشورهاي عضو است. دونالد ترامپ معتقد 
است كه كش��ورها روابط منصفانه اي با امريكا، در عرصه 
تجارت جهاني ندارند و سازمان تجارت جهاني زمينه ساز 
چنين رويكردي در قبال اياالت متحده شده است.او بطور 
مشخص از ش��رايط و امكانات چين در اين سازمان انتقاد 
كرده و پكن را بارها متهم به سرقت دانش و فناوري اياالت 

متحده كرده است. 

     خروجي ديگر!
تهديد ترام��پ براي خروج از س��ازمان جهاني تجارت در 
شرايطي اس��ت كه از زمان ورود به كاخ سفيد، امريكا را از 
چندين توافق چندجانبه و بين الملل��ي مهم خارج كرده 
است. رييس جمهوري امريكا پس از خروج از پيمان تجاري 
مشاركت دو س��وي اقيانوس آرام و توافق هسته اي ايران 
)برجام(، امريكا را به بهانه دروغ بودن مباحث مربوط به گرم 
شدن كره زمين و تغييرات آب وهوايي از پيمان پاريس نيز 
خارج كرد. او سپس با انتقاد از رويكرد سازمان يونسكو در 
حمايت از فلسطيني ها، امريكا را از سازمان يونسكو خارج 
كرد. خروج از پيمان شوراي حقوق بشر سازمان ملل، قرارداد 
تجارت آزاد امريكاي شمالي )نفتا( نيز از جمله اقدامات او در 

دوره رياست جمهوري اش بوده است. ترامپ در تازه ترين 
اقدام اخيرا امريكا را بطور رسمي از پيمان منع موشك هاي 
هسته اي ميان برد با روسيه خارج كرد. اكنون به نظر مي رسد 
كه نوبت به خارج كردن امريكا از س��ازمان جهاني تجارت 

رسيده است. 
رييس جمهوري امريكا تاكنون بارها از س��ازمان جهاني 

تجارت انتقاد و ادعا كرده كه امريكا به عنوان عضوي از اين 
سازمان جهاني از امتيازات اين سازمان محروم مانده است. او 
بارها سازمان جهاني تجارت را فاجعه و مصيبتي براي امريكا 

توصيف كرده است.
گفته شده، دونالد ترامپ به تازگي به رابرت اليتزر نماينده 
تجاري امريكا، دستور داده تا با ايجاد تغييراتي در سازمان 

جهاني تجارت مانع از آن شود كه كشورهاي در حال توسعه 
از مفرهاي قانوني اين سازمان سوءاستفاده كنند. كاخ سفيد 
در بيانيه اي اشاره كرده كه چين و بسياري ديگر از كشورها 
ممكن است همچنان خود را به عنوان كشورهاي در حال 
توسعه جا بزنند و از منافع قرار داشتن در چنين جايگاهي 
منفعت كسب كنند و به دنبال تعهدات كمتري در مقايسه 

با ديگر اعضاي سازمان باشند. مباحث مربوط به اصالحات 
در سازمان جهاني تجارت سال هاست كه مطرح است و اين 
س��ازمان كه ۱۶۴ عضو دارد هنوز به توافقي در اين زمينه 
دست نيافته است. اعضاي س��ازمان جهاني تجارت به دو 
جبهه تقسيم شده اند، نخست گروهي از كشورها از جمله 
روسيه كه از توسعه بيشتر سازمان حمايت مي كنند و دوم 
كشورهاي كه خواستار توس��عه الگوي جديدي براي اين 

سازمان هستند.
رويترز گزارش داده كه روس��يه چهارشنبه در واكنش به 
تهديد ترامپ مبني بر خارج كردن امريكا از سازمان جهاني 
تجارت اعالم كرده فلسفه وجود سازمان جهاني تجارت در 
صورت خروج امريكا از اين سازمان عميقا زير سوال خواهد 
رفت. ديمتري پسكوف سخنگوي كرملين در كنفرانس 
خبري اعالم كرده: »كامال روش��ن است كه سازمان هاي 
اقتصادي مهم بين المللي مانند س��ازمان جهاني تجارت 
با خروج اقتصادهاي بزرگ جهان،  وجودش��ان زير سوال 

خواهد رفت.« 

     خروج از پيمان تسليحاتي استارت 
تهديد ترامپ به خروج از WTO در ش��رايطي است كه 
يك مقام سابق امريكايي هش��دار داده رييس جمهوري 
امريكا پس از خروج از توافق موش��كي با روس��يه اكنون 
به دنبال بهانه اي براي خروج از پيمان هسته اي استارت 
است. ريانووستي گزارش داده، توماس كانتريمن دستيار 
وزير خارجه پيشين امريكا، با اشاره به خروج اخير امريكا 
از پيمان منع گسترش موشك هاي هسته اي ميان برد با 
روسيه )اي ان اف( گفته واشنگتن به دنبال خروج از پيمان 
تسليحاتي استارت اس��ت. معاهده كاهش استراتژيك 
تسليحات هسته اي يا استارت، نخستين بار ۱۹۹۱ ميان 
روسيه و امريكا به امضا رس��يد و در سال ۱۹۹۴ اجرايي 
شد. اين معاهده دسامبر ۲۰۰۹ منقضي شد كه به دنبال 
آن روس��اي جمهور امري��كا و روس��يه در آوريل ۲۰۱۰، 
معاهده »استارت جديد« را امضا كردند. پيمان تسليحاتي 
»اس��تارت جديد« آوريل۲۰۱۰ در جمهوري چك امضا 
شد و به موجب آن دو كشور متعهد شدند زرادخانه هاي 
هس��ته اي خود را تا ۳۰درصد كاهش دهند يا به عبارتي 
تعداد كالهك هاي هسته اي خود را تا حد ۱۵۵۰ كالهك 
اتمي برسانند. رويترز پيشتر به نقل از منبع دولتي امريكا 
نوشته بود، كاخ سفيد بر اين باور است كه اقدام روسيه در 
توليد موشك هاي مافوق صوتي كروز، مساله تمديد پيمان 

استارت را زير سئوال مي برد.
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ارتش سري پوتين در آفريقا
گروه جهان| هيچ رازي درباره حضور روس��يه در 
جمهوري آفريقاي مركزي وجود ندارد. خيابان ها مملو 
از پوسترهاي تبليغاتي تحت عنوان »روسيه: دست در 
دست ارتش شما« شده است. نيروهاي جديدي كه 
جذب اين ارتش شدند به زبان روسي آموزش مي بينند 
و از تسليحات روسي اس��تفاده مي كنند. سي ان ان 
نوشته: كمپين روسيه در اين كشور چيزي جز افزايش 
نفوذ مس��كو، بيرون راندن رقبا و بازطراحي خود به 
عنوان يك بازيگر مهم در اين منطقه نيست. هزينه اين 
جاه طلبي از سوي يوگني پريگوژين تامين مي شود. 
او بابت تامين مالي آژانس تحقيقات اينترنت هدف 
تحريم هاي واش��نگتن قرار دارد. يك نيروي روسيه 
گفته اين فقط يك يگان مبارزه است كه هر چه پوتين 
بگويد، انجام مي دهد. اين اتهامي است كه كرملين 
رد مي كند. پوتين درب��اره مقاطعه كاران نظامي در 
سوريه گفته: »اين افراد جانشان را به خطر مي اندازند 
و اين نوعي مشاركت در مبارزه با تروريسم است، اما 
اين ربطي به كشور روسيه و ارتش روسيه ندارد.« اما 
تحليلگران مي گويند، غير قابل تصور است كه واگنر 
بدون تاييد پوتين وجود داشته باشد.  پريگوژين پيشتر 
هرگونه ارتباط با واگنر را تكذيب كرده است اما او پس از 
سرمايه گذاري در اوكراين و سوريه، به نظر روي آفريقا 
متمركز شده است. والري زاخاروف مسوول آموزش، 
گفته: »كار ما عمال به معناي بازگشت روسيه به آفريقا 
است. ما در زمان شوروي در بسياري از كشورها حضور 
داشتيم و روسيه دوباره به همان موضع بازگشته است. 
ما هنوز ارتباطاتي داريم و تالش داريم تا آنها را دوباره 
برقرار كني��م.«  زاخاروف اين مربيان را »س��ربازان 
ذخيره« توصيف مي كند و گفته آنها به عنوان مشاور 
امنيتي براي رييس جمه��وري جمهوري آفريقاي 
مركزي كار مي كند. اما مدارك س��ي ان ان نش��ان 
مي دهد زاخاروف دست كم يك بار در ژوئيه ۲۰۱۸ از 
سوي شركت پريگوژين تامين شده است.  در شرايطي 
كه رييس جمهوري جمهوري آفريقاي مركزي به 
سي ان ان گفته هيچ ارتباطي ميان حمايتي كه روسيه 
در آموزش نظامي فراهم مي كند با ديگر عوامل وجود 
ندارد. ژنرال استفان تاونسند رييس جديد فرماندهي 
امريكا در آفريقا، اين مزدوران در برنگو را شبه ارتشي 
و كامال مرتبط با كرملين توصيف كرده است. او گفته 
آنها از اينها براي آموزش برخي از نيروهاي مس��لح 
محلي استفاده مي كنند. برخي از اين كارها ممكن 
است بي خطر باشند. برخي از آنها احتماال چندان هم 

بي خطر نيستند. 

كوتاه از منطقه

 افزايش نظاميان تركيه 
در خليج فارس 

تركيه در چهارچوب تقويت حضور نظامي خود در 
خليج فارس، فاز جديد توسعه پايگاه نظامي مشترك 
دايمي خود با قطر را در پاييز امسال افتتاح مي كند. 
روزنامه حريت نوش��ته، تركيه مش��غول فرستادن 
نيروهاي نظامي بيشتري به پايگاه خود در قطر است. 
شمار نيروهاي ترك مس��تقر در اين مركز به داليل 
امنيتي اعالم نشده است. قرار است فاز جديد توسعه 
پايگاه مورد بحث پاييز امسال در حضور امير قطر و 
اردوغان افتتاح شود. قطر پيشينه همكاري نظامي با 
خارجي ها در خاك خود را دارد. پايگاه العديده قطر 

هم اكنون ۱۴هزار نيروي امريكايي دارد.

عمران خان به كشمير رفت
عمران خان نخست وزير پاكستان، همزمان با افزايش 
تنش ها بين اين كشور و هند چهارشنبه وارد بخش 
تحت كنترل اس��الم آباد در كش��مير شد. اين سفر 
در حالي انجام شده كه پاكس��تان از شوراي امنيت 
سازمان ملل خواس��ته تا جلسه اي اضطراري درباره 
منطقه مورد مناقشه كشمير برگزار كند. سفر خان 
چهارشنبه به مناسبت روز استقالل پاكستان و ۹ روز 
پس از تصميم جنجالي هند در لغو بخشي از اختيارات 
ويژه ايالت جامو و كشمير انجام مي شود. پاكستان با 
باالگرفتن تنش بر سر كشمير، سفير هند را اخراج 
كرده و روابط تجاري با همسايه خود را به حال تعليق 

درآورده است. 

عربستان توافقنامه هايي با هند 
امضا كرد

ش��ركت ريالينس هند از امضاي توافق نامه هايي با 
شركت آرامكو عربس��تان خبر داده است. به گزارش 
الجزيره، به موجب اين قرارداد آرامكو به ۲۰درصد از 
فعاليت هاي نفتي و مواد شيميايي شركت ريالينس 
دس��ت مي يابد. اي��ن اقدام پس از ي��ك هفته از لغو 
خودمختاري كشمير از سوي هند رخ داد كه پاكستان 
به شدت با آن مخالفت كرد. به موجب توافق اوليه بين 
دو ش��ركت، آرامكو، پااليشگاه ريالينس در ساحل 
غربي هند را روزانه به نيم ميليون بشكه نفت مجهز 

مي كند.

غني: فروپاشي ارتش 
افغانستان خيال است

اشرف غني رييس جمهوري افغانستان، در ديدار با 
نيروهاي امنيتي و دفاعي گفته نيازي به بستن پيمان 
جديد با امريكا و ناتو نيست. بي بي سي نوشته، به نظر 
مي رسد رييس جمهوري افغانستان به دستيابي به 
يك توافق احتمالي بين امريكا و طالبان اشاره دارد. 
غني گفته نيروهاي دفاعي و امنيتي افغانستان قابل 
معامله نيستند. غني همچنين گفته: »آنهايي كه فكر 
مي كنند، دوران پس از سرنگوني دولت نجيب اهلل تكرار 
خواهد شد، خواب و خيال مي بينند.« پس از سقوط 
دولت نجيب اهلل، ارتش افغانستان در نتيجه اختالفات 

داخلي از هم پاشيد.

افزايشتشعشاتاتمیدر
روسيهدرپيانفجارموشكي
گروه جهان|آژانس هواشناسی دولتی روسيه اعالم 
کرده، سطح تشعشعات اتمی در شهر سورودوينسک 
نسبت به هفته گذشته که انفجاری به هنگام آزمايش 
سوخت جديد موش��کی رخ داد، تا ۱۶برابر بيشتر 
شده است. به گزارش يورونيوز، اين انفجار پنج شنبه 
گذشته در پايگاهي نظامی در روستای نيونوسکا در 
شمال غرب روسيه روی سکويی در آب های دريای 
سفيد اتفاق افتاد. مقام های روس به ساکنان روستا 
توصيه کرده اند که محل اقامت خود را ترک کنند. 
وزارت دفاع روس��يه در روز حادثه گفته بود، سطح 
تشعش��عات اتمی در حالت عادی باق��ی مانده اما 
مقام های محلی با کمک آشکارس��از، مقادير کمی 
راديواکتيو در هوا يافتند. برخی منابع اعالم کرده اند 
شرکت »روس اتم« ماموريت داشته تا منبع انرژی 
ايزوتوپی را برای برنامه موش��کی روسيه آزمايش 
کند. گفته ش��ده، انفجار با آتش گرفتن س��وخت 
اين موش��ک آغاز و باعث پرتاب ش��دن چند نفر به 
دريا می ش��ود. در ابتدا تعداد کشته هاي اين انفجار 
دو نفر اعالم شد س��پس به پنج نفر رسيد و اکنون 
برخی منابع تعداد کشته شده ها را هفت نفر اعالم 
می کنند. کشته شده ها محققان اتمی »روس اتم« 
بودند. سازمان صلح سبز بالفاصله پس از اين انفجار 
اعالم کرده بود که سطح تشعشعات ۲۰ برابر باالتر 

از حد معمول است.

جنگلفظيبرزيلوآلمان
برسرجنگلهايآمازون

گروه جه�ان| انتقادهاي آلمان از نحوه هزينه كرد 
كمك مالي اين كشور به دولت برزيل براي پروژه هاي 
محيط زيستي آمازون با پاس��خ تند ژايير بولسونارو 
رييس جمه��وري برزي��ل، مواجه ش��د. به گزارش 
خبرگزاري د.پ.آ، پس از آنكه آلمان به دليل ترديد در 
قصد دولت برزيل براي حفاظت واقعي از جنگل هاي 
باراني آمازون، كمك مالي به اين كشور را متوقف كرد 
بولس��ونارو گفت كه نيازي به اين كم��ك ندارد. اين 
سياستمدار راستگراي برزيلي تاكيد كرده كشورش 
براي حفاظت از جنگل هاي خود نيازي به پول آلمان ها 
ندارد و آنها مي توانند پولشان را در راه هاي بهتري خرج 
كنند.  به تازگي وزارت محيط زيست، حفاظت طبيعي 
و ايمني هسته اي آلمان اعالم كرد به دليل ترديدهايي 
كه در هزينه كرد كمك هاي مالي اين كشور به برزيل 
وجود دارد، اين اقدام را متوقف مي كند. اسونيا شولتزه 
وزير آلماني از حزب سوس��يال دموكرات، گفته بود 
مشخص نيست آيا پول آلمان كمكي به كاهش قطع 
درختان جنگي در آمازون ك��رده يا خير. به گفته او، 
برلين تنه��ا در صورتي كه همه چيز در اين خصوص 
شفاف ش��ود، حاضر به ادامه اين پروژه است. دو سال 
پيش نيز دولت نروژ در ديدار بولسونارو از اين كشور، 
هش��دار داده بود درصورت ادامه روند قطع درختان 
آمازون، اين كشور كمك هاي صدها ميليون دالري 

به برزيليا را متوقف خواهد كرد. 

بحراندرپرتغالبهدنبالاعتصاب
كاميونهايسوخترساني

گ�روه جهان|رانندگان تانكرهاي س��وخت پرتغال 
اعتصاب سراسري را به مدت نامعلوم در اعتراض به پايين 
بودن سطح دستمزدهايشان آغاز كرده اند، آنها مي گويند 
كه تنها خود را موظف به سوخت رساني به مراكز ويژه  از 
جمله بيمارستان ها مي دانند. به گزارش يورونيوز، خواسته 
اعتصاب كنندگان اين است كه حداقل دستمزد ماهانه 
آنها تا ۲۰۲۲ از ۶۳۰دالر به ۹۰۰ دالر افزايش يابد. اين 
درحالي اس��ت كه كارفرمايان با ه��ر افزايش حقوقي 
مخالفند و معتقدند در حال حاضر با كمك هاي يارانه اي 
و ديگر انواع كمك هزينه ها ك��ه به رانندگان پرداخت 
مي شود، آنها پول كافي را به دست مي آورند. اين اعتصاب 
كه با يكي از شلوغ ترين فصل هاي گردشگري پرتغال 
همزمان است، باعث ش��د تا ۳۵درصد از ايستگاه هاي 
سوخت رساني اين كشور، نسبتًا يا بطور كامل خالي از 
ذخيره سوخت شوند. دولت ضمن دستور برگشت به كار 
به اعتصاب كنندگان، هشدار داده رانندگاني كه حاضر به 
از سرگيري فعاليت شان نشوند ممكن است با اتهامات 
كيفري و مجازات از جمله دو س��ال زندان روبرو شوند. 
در واكنش، معاون اتحاديه ملي رانندگان كاميون هاي 
حامل مواد خطرناك اعالم كرده اين دستور، حمله به 
اعتصاب كنندگان است آن هم در حالي كه اين رانندگان 
حداقل خدمات را دريافت مي كنند. اعتصاب كنندگان بر 
خواسته هاي خود پافشاري مي كنند و مي گويند كه اين 

اعتصاب را تا مدت نامعلومي ادامه خواهند داد. 

جانسون:تجارتآزادبااروپا
راحتترازامريكابود

گروه جهان| نخست وزير بريتانيا گفته كه مهم ترين 
قرارداد تجارت آزاد مورد نياز كشورش بايد با اعضاي 
اتحاديه اروپا منعقد مي شد ولي توافق با اياالت متحده 
امريكا نيز سرشار از فرصت هاي اقتصادي خواهد بود. 
به گزارش اسكاي نيوز، بوريس جانسون نخست وزير 
بريتانيا، گفته: »تنها و مهم تري��ن توافق مورد نياز ما 
براي تجارت آزاد، توافقي است كه با دوستان و شركاي 
بريتانيا در آن سوي كانال مانش منعقد شود ولي اكنون 
بايد وارد چانه زني دش��وار با امريكا ش��ويم.« بوريس 
جانسون گفته: »مطابق تجربه شخصي من، مذاكره با 
امريكايي ها دشوار است ولي در نهايت به توافق بزرگي 
نائل خواهيم آمد كه در نتيجه آن فرصت هاي تازه اي 
پيش روي كسب و كارها و به ويژه بخش خدمات ما در 
بازار اياالت متحده قرار خواهد گرفت.« اين اظهارات 
در حالي عنوان شد كه جان بولتون مشاور امنيت ملي 
كاخ سفيد كه به بريتانيا سفر كرده بود، از ارايه پيشنهاد 
عقد توافق نامه تجارت آزاد مي��ان امريكا و بريتانيا با 
هدف حمايت از خروج بدون توافق اين كشور از اتحاديه 
اروپا خبر داده بود. وزير خزانه داري پيشين بريتانيا در 
واكنش به اين اظهارات گفته اگر جانسون يك برگزيت 
بدون توافق را اجرايي كند، به نتايج همه پرسي خيانت 
كرده است. به گزارش پرس اسوسيشن، فيليپ هاموند 
كه پيش از نخست وزيري جانسون استعفا داد، گفته 

بريتانيا بايد با يك توافق از اتحاديه اروپا خارج شود. 

ازبكستاندريافترواديداتباع
20كشوررالغوكرد

گروه جهان| ازبكس��تان در آسياي ميانه با هدف 
تقويت بخش گردشگري و افزايش سهم گردشگري 
در توليد ناخالص داخلي، لزوم دريافت رواديد سفر ۳۰ 
روزه براي اتباع ۲۰ كشور ديگر را لغو كرد. به گزارش 
ش��ينهوا، اين امكان عمدتا براي اتباع كش��ورهاي 
امريكاي التين و با هدف تقويت بخش گردش��گري 
ازبكستان انجام مي شود. به اين ترتيب و با احتساب 
اين ۲۰ كشور تاكنون اتباع ۸۰ كشور جهان مي توانند 
بدون دريافت ويزا براي مدت ۳۰روز به ازبكس��تان 
سفر كنند. لغو رواديد براي اتباع اين۲۰ كشور بنا به 
دستور رياست جمهوري ازبكستان از اول ژانويه سال 
آينده ميالدي اجرايي مي ش��ود.  دولت ازبكستان با 
اتخاذ تدابيري درصدد تقويت بخش گردش��گري 
خود بوده و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ بيش از ۹ميليون 
گردشگر خارجي جذب كند و سهم گردشگري در 
توليد ناخالص داخلي را از ۲.۳درصد در سال ۲۰۱7 
تا سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد برساند. جمهوري ازبكستان، 
داراي آثار باستاني و تاريخي، معماري هاي باشكوهي 
است كه در طول قرنها در مسير ارتباطي جاده بزرگ 
ابريش��م، قرار داشته اس��ت؛ جاده اي كه بازرگانان، 
كاش��فان، جغرافي دانان و مبلغان و مهاجماني را در 
خود ديد. در حال حاضر، ازبكستان از حوزه جاذبه هاي 
توريستي براي صاحبان مشاغل و افراد عالقه مند به 

تاريخ و فرهنگ است. 

ارتشچينبرايمقابلهباناآراميهادرمناطقمرزيمستقرشد

سايه »تيان آن من« بر هنگ كنگ
گروه جهان|

 اعتراض هاي هنگ كنگ با وجود هش��دارهاي تند و تيز 
چين در چند روز گذشته ادامه دارد. در اين ميان رسانه ها از 
استقرار نظاميان چين در مناطق مرزي با هنگ كنگ خبر 
داده اند. اين منطقه از ۹ هفته گذشته دچار يكي از عميق ترين 
بحران هاي سياسي تاريخ خود ش��ده است؛ بحراني كه از 
زمان واگذاري اين منطقه از بريتانيا به چين در سال ۱۹۹7 

ميالدي سابقه نداشته است.
در شرايطي كه چين هرگونه ابراز نگراني بين المللي نسبت 
به تشديد خش��ونت ها در هنگ كنگ را به تندي محكوم 
مي كند، رسانه ها از استقرار نظاميان اين كشور در مناطق 
مرزي خبر داده اند. نگراني ها نسبت به دخالت نظامي چين 
از زماني تشديد شد كه پكن تاكيد كرد در صورتي كه دولت 
محلي براي برقراري آرامش به كمك پكن نياز داشته باشد، 
آماده مداخله است.  چين همچنين چهارشنبه بطور رسمي 
با متهم كردن اياالت متحده به تالش ب��راي ناآرام كردن 
هنك كنگ، ديدار سياستمداران امريكايي با معترضان را 
به مثابه دخالت در امور داخلي كشور خود تلقي كرده است.

مناسبات امريكا و چين كه در سايه جنگ تجاري آسيب 
ديده، حال به دليل ناآرامي هاي هنگ كنگ بيش از پيش تيره 
شده است. به گزارش رويترز، سخنگوي دستگاه ديپلماسي 
چين چهارشنبه با انتقاد شديد از واشنگتن گفته: »اگرچه 
امريكا منكر ارتباط با خشونت هاي هنگ كنگ است اما بايد 

گفت كه هدف مقامات اين كشور نا آرام كردن و به آشوب 
كش��اندن اين دولت شهر اس��ت. مقامات امريكايي بدون 
توجه به واقعيت و با سياه نمايي، جنايات خشونت آميز را به 
عنوان تالش در راه حقوق بشر و آزادي زيبا جلوه مي دهند و 
اجراي قانون، مبارزه با جنايت و دفاع از نظم عمومي جامعه 
از سوي پليس هنگ كنگ را به س��ركوب با توسل به زور 
تعبير و تحريف مي كنند. آنها همچنين مردم هنگ كنگ را 
به مقابله با دولت منطقه اداري ويژه و دولت مركزي چين 

تحريك مي كنند.« 
نا آرامي هاي هنگ كنگ از دو ماه پيش به دليل اعتراض به 
اليحه استرداد متهمان به چين آغاز شد. كري الم رييس 
اجرايي هنگ كنگ، با هدف پايان دادن به اعتراضات مردمي 
دو هفته بعد اعالم كرد كه اليحه اس��ترداد مرده است؛ اما 
معترضان به اين اليحه همچنان خيابان هاي اين دولت  شهر 
را ترك نمي كنند و خواهان اصالحات دموكراتيك هستند.

نشريه گاردين با اشاره به نقش احتمالي چين در سركوب 
اعتراض ها نوشته: خاطرات س��ركوب خونين معترضان 
دموكراس��ي خواه ميدان تيان آن من در۳۰ سال پيش در 
حال ظهور اس��ت. كري الم مدير اجرايي اين دولت شهر، 
هش��دار داده هنگ كنگ در مسير بدون بازگشت حركت 
مي كند. لفاظي پكن تهديدآميزتر شده و هشدار تروريسم 
داده ش��ده است. رس��انه دولتي چين تصاويري از حضور 
نيروهاي پليس در ش��نژن در نزديكي هنگ كنگ نشان 

داد. ۱۰هفته پس از آغ��از اعتراض ها در واكنش به اليحه 
استرداد، اثرات آن رو به رشد است، رفتارها زشت تر مي شوند 
و سطح خشونت در حال اوج گرفتن است. به نظر مي رسد 
قصد پكن تاكنون ايجاد رعب و وحشت بوده باشد نه اقدام 
مستقيم. نيروي خشن ارتش آزادي بخش خلق يا نيروهاي 
شبه نظامي سرزمين اصلي احتماال آخرين مامن آن خواهد 
بود. اما زبان سرسختانه، سياست هاي سختگيرانه، حمالت 
اراذل و اوباش و اقدامات تنبيهي فعاالن را خس��ته نكرده 
اس��ت بلكه صرفا آتش مسائل تندتر شده است. سه شنبه 
س��طح جديدي از خش��ونت در فروگاه هنگ كنگ ديده 
ش��د، زد و خورد غيرعادي با پليس رخ داد و معترضان دو 
فردي كه گمان مي رفت افسري در لباس شخصي باشند، 
زدند. چنين حمالتي غير قابل توجيه اس��ت و بس��ياري 
در هنگ كنگ، از جمله فعاالن، به درس��تي به آنها انتقاد 
مي كنند. معترضاني كه نمادهاي حاكميت را هدف گرفتند 
مورد حمايت فوق العاده اي در شهري كه زماني به احتياط 
سياسي و محافظه كاري شناخته مي شد، قرار گرفتند. اما 
اشغال فرودگاه كه به لغو صدها پرواز كشيده شد و خصوصا 
حمالتي كه در آنجا رخ داد، اين جنبش را به سطح جديدي 
بردند. حمايت حيرت انگيزي كه معترضان به دست آوردند، 

به سادگي ممكن است از ميان برود.
تهاجم برخي شركت كنندگان نه تنها با سياست سختگيرانه 
دولت بلكه تاكتيك هاي خشن پليس از جمله شليك گاز 

اشك آور به درون ايستگاه مترو و بطور مستقيم به سمت 
معترضان تحريك شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
از دولت هنگ كنگ خواسته تا درباره گزارش هايي از توسل به 
تاكتيك هايي كه طبق هنجارها و استانداردهاي بين المللي 
ممنوع است، تحقيق كند چون خطر قابل توجهي از مرگ 
يا صدمات جدي وجود دارد.  به گزارش ايسنا، گاردين در 
ادامه نوشته: چيني ها در سال هاي اخير نهايت تالش خود 
را به كار گرفته اند تا رهبري اعتراضات را س��ركوب كنند. 
دو تن از طراحان جنبش اش��غال ۲۰۱۴ در زندان به س��ر 
مي برند، بسياري از فعاالن هم حبس شدند. قانون گذاران 
منتخب رد صالحيت شدند. براساس تجربيات به دست 
آمده، اعتراض ها تنها راه شنيده ش��دن صداي آنهاست، 

اينكه هيچكس نبايد پيش��گام باشد و اينكه بعد از خاتمه 
اعتراض ها آنها بايد بهاي سنگيني پرداخت كنند. هيچكدام 
از اينها براي خاتمه زودهنگام اين اختالل سازنده نيست.  در 
حالي كه يك جنبش بي رهبر ممكن است انعطاف پذيري 
و مقاومت به همراه داش��ته باش��د، ارتباط برقرار كردن را 
سخت  هم مي كند. اين اعتراضات نسبت به اعتراض هاي 
۱۹۸۹بسيار پيچيده تر، به لحاظ سياسي دقيق تر، آگاهانه تر 
و مرتبط تر بوده است. حزب كمونيست چين تمايلي ندارد 
تا جشن هاي هفتادمين سال حضورش در قدرت مصادف با 
اول اكتبر متحمل آسيبي شود. اما اگر معترضان تا آن زمان 
تسليم نشوند، ممكن است پكن به اين نتيجه برسد كه زودتر 

اقدام كردن بهتر از تاخير است. 

دونالد ترامپ از اعمال تعرفه جديد بر كاالهاي چيني عقب نشيني كرد، اقدامي كه باعث شده بازار و سهام امريكا تقويت شود اما اميدها به بهبود روابط 
تجاري چين و امريكا همچنان ضعيف است. ترامپ تهديد كرده بود كه بر 300ميليارد دالر كاالي چيني از اول سپتامبر تعرفه10درصدي اعمال خواهد 
كرد. فايننشال تايمز نوشته هراس سرمايه گذاران و بازار در نهايت باعث شد تا ترامپ از اجرايي كردن اين تهديد خود بطور موقت عقب نشيني كند. 
اما اميد اندكي وجود دارد كه اين اقدام پيشرفتي براي از سرگيري مذاكرات دو كشور باشد. غير موضع ناگهاني ترامپ مورد استقبال سرمايه گذاران و 

بازارهاي سهام قرار گرفته است. بازارهاي سهام از امريكا گرفته تا اروپا و آسيا با رشد مثبت همراه شدند.

عقب نشيني   ترامپ  از  اعمال  تعرفه هاي  چين 
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عكسروز

چهرهروز

مرگ »پدر طبيعت ايران «
غالمعلي بسكي، ملقب به پدر طبيعت ايران، بامداد ديروز دار فاني را وداع گفت. مراسم تشييع پيكر او روز جمعه ۲۵ مرداد برگزار مي شود. غالمعلي 
بسكي- پزشك و فعال محيط زيست- روز چهارشنبه ۲۳ مرداد، پس از تحمل يك دوره بيماري سخت بامداد روز گذشته دارفاني را وداع گفت. در 
آخرين پست منتشر شده در صفحه اينستاگرامي سبزگامان بسكي، اشاره شده است كه مراسم تشييع پيكر اين مرحوم روز جمعه )۲۵ مرداد( ساعت 
۱۴ در بيمارستان دكتر بسكي شروع مي شود و پس از اقامه نماز در روستاي تنگراه به خاك سپرده خواهد شد.  غالمعلي بسكي معروف به بابا بسكي 
در سال ۱۳۱۰ در سبزوار چشم به جهان گشود. دكتر بسكي پس از به پايان رساندن تحصيالت متوسطه در دبيرستان اسرار حاج مال هادي سبزواري، 

در رشته طب دانشگاه علوم پزشكي تهران ادامه تحصيل داد و در سال ۱۳۴۵ با درجه تخصص جراحي زنان از همان دانشگاه فارغ التحصيل شد.

بازارهنر

پرفروش ترين فيلم هاي روي پرده سينما در مرداد 
جديدتري��ن آم��ار ف��روش فيلم هاي 
س��ينمايي از ابت��داي مردادماه نش��ان 
مي دهد بي��ش از يك ميلي��ارد و ۶۰۰ 
هزار نفر مخاطب به تماش��اي فيلم هاي 
سينمايي روي پرده نشسته اند و بر اين 
اساس نزديك به ۱۸ ميليارد تومان وارد 
چرخه صنعت سينماي كشور شده است.

بر اساس آمار و اطالعاتي كه تا ۲۳ مرداد 
در س��امانه فروش س��ينماي ايران قرار گرفته، فيلم 
سينمايي »جانان« به كارگرداني كامران قدكچيان كه 
از ۱۶ مردادماه روي پرده رفته است، تاكنون نزديك به 
۶۵ ميليون تومان فروش داشته كه از اين مقدار بيش از 
۴۰ ميليون تومان حاصل فروش در سينماهاي تهران 
بوده است. اين فيلم سينمايي كه يك هفته از اكرانش 

مي گذرد ۴۰ سينما در اختيار دارد.
فيلم »ايده اصلي« ساخته آزيتا موگويي پس از يك 
هفته نمايش در مجموع حدود ۷۰۰ ميليون تومان 
فروش داش��ته اس��ت و حدود ۵۲ هزار مخاطب در 
سينماها به تماشاي آن نشسته اند. اين فيلم سينمايي 
۱۰۲ س��ينما در اختيار دارد و از مجموع فروشش به 
تفكيك ۴۲۶ ميليون تومان در س��ينماهاي تهران 
فروش داش��ته اس��ت. فيلم س��ينمايي »قسم« به 
كارگرداني محس��ن تنابن��ده ك��ه از ۹ مردادماه در 
س��ينماها به نمايش درآمد، تاكنون بي��ش از ۷۴۱ 
ميليون تومان فروش داش��ته ك��ه از اين مقدار ۵۸۰ 
ميلي��ون تومان حاصل فروش در تهران بوده اس��ت. 
اين فيلم سينمايي اكنون ۸۵ سينما در اختيار دارد. 
فيلم »تپلي و من« س��اخته حسين قناعت كه براي 
گروه سني كودك و نوجوان ساخته شده و خانواده ها 
مخاطب آن هستند، پس از سه هفته نمايش حدود 
۸۴۵ ميليون توم��ان فروش داش��ته و ۸۰ هزار نفر 
آن را در ۱۴۱ سينما تماشا كرده اند. فيلم سينمايي 
»س��ركوب« به كارگرداني رضا گوران نيز پس از دو 
هفته نمايش و با در اختيار داش��تن ۷۷ س��ينما، در 
مجموع ۶۱۷ ميليون تومان فروش داشته است. اين 
فيلم با درون مايه اي اجتماعي با محدوديت س��ني 
۱۲+ سال روي پرده سينماها رفته است. فيلم »قصر 
شيرين« س��اخته س��يدرضا ميركريمي كه از دوم 

مردادماه روي پرده رفت، پس از گذشت 
س��ه هفته نمايش حدود يك ميليارد و 
۹۰۰ ميليون تومان فروش داشته كه از 
اين مقدار يك ميلي��ارد و ۱۵۰ ميليون 
تومان حاص��ل فروش در س��ينماهاي 
تهران بوده است. اين فيلم با جذب بيش 
از ۱۵۰ه��زار مخاطب در ۱۲۷ س��ينما 

نمايش دارد.
فيلم سينمايي »نيوكاس��ل« به كارگرداني محسن 
قصابيان كه از ۲۶ تيرماه نمايشش روي پرده سينماها 
آغاز شده، تا امروز با در اختيار داشتن ۱۴۴ سينما، يك 
ميليارد و ۳۵۹ ميليون تومان فروش داش��ته و از اين 
مقدار به تفكيك ۷۷۵ ميليون تومان حاصل فروش 
در سينماهاي تهران بوده است. تاكنون ۱۲۶ هزار نفر 

مخاطب اين فيلم سينمايي بوده اند.
فيلم »ايكس الرج« ساخته محسن توكلي كه در ژانر 
كمدي ساخته شده و از پنجم تيرماه روي پرده رفته 
است، چهار ميليارد و ۷۶۰ ميليون تومان در مجموع و 
به تفكيك در تهران بيش از دو ميليارد تومان فروش 
داشته اس��ت. اين فيلم سينمايي در ۱۸۴ سينما در 

تهران و شهرستان ها نمايش داشته است.
فيلم سينمايي »زهرمار« به كارگرداني جواد رضويان 
كه از اواخر خردادماه اكران��ش را آغاز كرده، تاكنون 
بيش از پن��ج ميليارد و ۲۴۵ ميلي��ون تومان فروش 
داشته است. اين فيلم سينمايي با در اختيار داشتن 
۱۷۸ سينما، به تفكيك در تهران دو ميليارد و ۷۸۳ 
ميليون تومان فروش داشته است. فيلم »سرخ پوست« 
ساخته نيما جاويدي كه از نيمه خردادماه روي پرده 
سينماها رفته است، تاكنون بيش از ۱۳ ميليارد تومان 
فروش داشته و نزديك به ۹ ميليارد تومان آن حاصل 
فروش در تهران بوده اس��ت. اين فيلم س��ينمايي با 
در اختيار داش��تن ۱۸۹ سالن سينمايي بيش از يك 
ميليون مخاطب داشته است. فيلم سينمايي »شبي 
كه ماه كامل ش��د« به كارگرداني نرگس آبيار پس از 
حدود دو ماه نمايش و جذب حدود يك و نيم ميليون 
مخاطب به سينما، ۱۷ ميليارد تومان فروش را رد كرد. 
اين فيلم كه با محدوديت سني ۱۲+ سال روي پرده 

رفته ۱۸۱ سالن سينمايي در اختيار داشته است.

دغدغه هاي علي نصيريان براي نمايش  ايراني چيست؟
نوزدهمي��ن جش��نواره بين الملل��ي 
نمايش هاي آييني و سنتي بخش هاي 
مختلف خود را به نام چهره هاي مطرح 
نمايش ه��اي ايراني اختص��اص داده و 
بخش »تخت حوضي« نيز مزين به نام 

علي نصيريان است.
عل��ي نصيري��ان از نام ه��ا و چهره هاي 
ش��ناخته ش��ده و تأثيرگذار بازيگري 

سينما، تئاتر و تلويزيون ايران است؛ بازيگري كه بيش 
از پنج دهه حضوري فعال و مستمر داشته و جايگاه 
ويژه اي را در هنر ايران به خود اختصاص داده است. 

نصيريان كه قرار اس��ت پس از س��ال ها بار ديگر در 
فيلمي به كارگرداني داريوش مهرجويي بازي كند، از 
جمله بازيگراني است كه فعاليت خود را از عرصه تئاتر 
و توجه و پرداختن به نمايش ايراني آغاز كرده و نگاه 
ويژه اي به اين بخش از تئاتر دارد. نوزدهمين جشنواره 
بين المللي نمايش هاي آييني و س��نتي بخش هاي 
مختلف خود را به نام چهره هاي مطرح نمايش هاي 
ايراني اختص��اص داده و بخش »تخت حوضي« نيز 
مزين به نام علي نصيريان است. نصيريان در عرصه 
تئاتر نه تنها در حوزه نمايش ه��اي ايراني به عنوان 
بازيگر فعاليت داشته، بلكه در مقام نمايشنامه نويس و 
كارگردان نيز آثار درخشاني را در زمينه تخت حوضي 
در كارنامه كاري خود به ثبت رسانده است؛ سرآمد اين 
آثار و يكي از درخشان ترين آثار تخت  حوضي نمايش 
»بنگاه تئاترال« است كه با نويسندگي و كارگرداني 
اين هنرمند توليد و اجرا ش��د. همزمان با برگزاري 
جش��نواره نوزدهم نمايش هاي آييني و سنتي كه با 

رياست افتخاري علي نصيريان و عضويت 
او در ش��وراي سياست گذاري جشنواره 
نيز همراه اس��ت، خالي از لطف نيست 
اگر رجوعي مختصر به يكي از مهم ترين 
سخنراني هاي اين بازيگر در زمينه تخت 
حوضي داش��ته باش��يم. اين سخنراني 
ح��دود دو دهه قبل در زم��ان برگزاري 
س��ومين دوره جش��نواره نمايش هاي 
آييني و سنتي و تشكيل كانون نمايش هاي آييني و 
سنتي با موضوع »تخت حوضي چيست؟« انجام شده 
اس��ت. نصيريان در آن سخنراني داشتن يك كانون 
نمايش هاي سنتي و مذهبي و آييني را اقدامي بسيار 
ارزنده دانست به شرط آنكه فقط محدود به برگزاري 
يك جشنواره ساالنه نباشد و طي سال در اين كانون 
فعاليت زنده و سازنده اي به منظور جمع آوري متن ها، 
اطالعات، عكس، اساليد، فيلم، لباس، وسايل نمايشي 
و تحقيق در آنها به شيوه علمي مرسوم، هم به جهت 
كار مدرسه اي و دانشجويي و هم به جهت تجربه كردن 
و اجرا كردن و الهام گرفتن و شناخت سبك و سياق و 
بهره جستن از آن، صورت بگيرد كه در نهايت كمك به 
تئاتر ايراني خواهد بود. او در بخش ديگري از سخنان 
خود با تذكر بر اينكه همه تئاتر ايران نبايد روحوضي 
بشود، توضيح داده بود: فقط مجذوب سنت، مجذوب 
خوشامد مردم نشويد كه چون تخت حوضي خيلي 
جذاب است، خيلي شيرين است، پر از طنز و فكاهيات 
است، پر از رقص و آواز و موسيقي است؛ اين در بعضي 
موارد مي تواند به تئاتر ما كمك كند اما همه تئاتر ما 

نمي تواند تخت حوضي باشد.

تاريخنگاري

آغاز عمليات عاشوراي 2 در مهران 
بيست و چهارم مرداد ۱۳۶۴، عمليات عاشوراي ۲ با رمز يا مهدي )عج( به وسيله 
نيروهاي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي در منطقه عمومي چنگوله واقع در 
جنوب شهر مرزي مهران آغاز شد. رزمندگان اسالم با هدف انهدام نيروهاي عراقي 

مستقر در منطقه به گردان ۱ و ۲ از تيپ ۱۱۴ لشكر ۳۵ عراق آسيب رساندند. 
در مدت آماده سازي عمليات »والفجر ۸«، ضرورت داشت جبهه ها همچنان فعال 
نگاه داشته شوند و دشمن به حال خود رها نشود. بر اين اساس، در منطقه چنگوله 
)واقع در جنوب مهران( عملياتي به تدبير سپاه طراحي و اجرا شد كه هدف از آن، 
تصرف و تأمين عوارض مهم منطقه و گرفتن تلفات از نيروهاي دشمن بود. بنابراين 
عمليات محدود »عاشوراي۲« س��اعت دو بامداد روز ۲۴ مرداد ماه ۱۳۶۴ با رمز 
»يامهدي )عج(« در منطقه عمومي چنگوله واقع در جنوب شهر مرزي مهران توسط 

نيروي زميني سپاه پاسداران وبا هدف انهدام نيروهاي دشمن آغاز شد.
رزمندگان اسالم در اين حمله يك روزه كه با هدف انهدام نيروهاي عراقي مستقر در 
منطقه آغاز شده بود، ضمن رسيدن به اين هدف و كشته و زخمي كردن و اسارت 
۵۱۰ نفر از نيروهاي دش��من، به گردان هاي »۱ و ۲« از تيپ »۱۱۴ لش��كر ۳۵ « 

عراق آسيب رساندند.
همچنين چندين دستگاه خودرو و مقاديري مهمات از دشمن نابود شد و عالوه بر 
به غنيمت گرفتن چند قبضه خمپاره انداز و مهمات از دشمن، شماري سالح سبك 
و سنگين نيز به دست رزمندگان اسالم افتاد و مهم تر از همه آنكه »تپه دوقلو« و 

ارتفاع »۱۴۵« از دست دشمن خارج شد. 
در كتاب سي و هفتم روزشمار جنگ ايران و عراق )گزارش ۶۰۸ و ۶۰۹( عمليات 
عاشوراي ۲ به  شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفته است: »امروز نيروهاي خودي در 
ادامه تدابير قبلي، يك عمليات محدود ديگر انجام دادند كه در تأمين هدف هاي 

محوله موفق نبود و در عمل، به يك عمليات نفوذي و ايذايي تبديل ش��د. محور 
چنگوله ازجمله مناطقي ك��ه اجراي عمليات محدود روي آن قباًل مورد تصويب 
قرارگاه خاتم قرار گرفته، منطقه اين عمليات بود. در اين محور چند تپه و ارتفاع 
ازجمله ارتفاع ۱۴۵، ۱۵۰ و تپه اي مع��روف به »دوقلو« به عنوان هدف عمليات 
اعالم شد و يگان هاي لشكر ۱۷ علي ابن ابي طالب )ع( و تيپ زرهي ۷۲ محرم )هر 
دو از سپاه( ماموريت يافتند تا اين اهداف را تصرف كنند. پس از اقدامات آمادگي، 
در ساعت ۲ بامداد امروز اين عمليات با نام »عاشوراي ۲« آغاز شد كه در آن چهار 
گروهان از لشكر ۱۷ و سه گروهان )دو گروهان پياده و يك گروهان تانك به استعداد 

۹ تانك( از تيپ ۷۲ محرم شركت داشتند.

ايستگاه

 ديزني در فكر ساخت 
دنباله »عالءالدين« 

يكي از دس��ت اندركاران 
س��اخت »عالء الدي��ن« 
آش��كار كرد كه ديزني به 
س��اخت دنباله اين فيلم 
فكر مي كن��د. به گزارش 
موفقي��ت  گيزم��ودو، 
فيل��م  ول  ا قس��مت 
جدي��د »عالءالدين« كه 

به صورت اليواكش��ن و با اقتباس از انيميش��ن آن 
ساخته شد، موجب ش��ده تا ديزني به ساخت فيلم 
بعدي آن فكر كند. دن لين تهيه كننده اين فيلم در 
گفت وگويي جديد اعالم ك��رده ديزني قصد دارد تا 
دنباله »عالءالدين« را بسازد. او گفته است هم عالقه 
خود ما و هم توجه مردم كه چند برابر تصور ما بود و 
نامه ها و درخواست هاي طرفداران موجب شده كه 
فكر كنيم بايد به ساخت فيلم »بازگشت جعفر« فكر 
كنيم. البته وي افزوده است كه هنوز مسووالن دارند 
فكر مي كنند تا ببينند بهترين راه براي بازگرداندن اين 
شخصيت ها كه مورد استقبال مردم قرار گرفتند كدام 
است. »عالءالدين« به كارگرداني گاي ريچي ساخته 
شد و عنوان دومين اليو اكشن پرفروش ديزني را از آن 
خود كرد. اين در حالي است كه فيلم »عالءالدين« 
با پاياني باز به پايان رس��يد و سازندگان فيلم بعدي 
مي توانند ادامه هاي متعددي براي آن در نظر بگيرند. 
»عالءالدين ۲: بازگشت جعفر« انيميشني از والت 
ديزني محصول س��ال ۱۹۹۴ است. اين فيلم دنباله 
انيميشن »عالءالدين« است كه ۲ سال بعد از اكران 
آن س��اخته ش��د. به دنبال اين فيلم در سال ۱۹۹۶ 

»عالءالدين و شاه دزدان« ساخته شد.

ميلياردر مفسد
سوژه سريال مي شود

ش��مار پروژه هاي��ي كه 
مستقيم سراغ سرفصل 
خبرهاي روز مي روند اين 
روزها در حال افزايش است 
و جديدترين مورد از اين 
دست ساخت ماجراهاي 
مرب��وط ب��ه »جف��ري 
اپستين« ميلياردر مفسد 

است. به گزارش ورايتي، پاتريشيا هيتون قصد توليد 
سريالي بر مبناي مجموعه  مقاالتي دارد كه در »ميامي 
هرالد« و با تمركز بر پرونده جفري اسپتين به عنوان 
يك سوء اس��تفاده گر س��ريالي از كودكان به عنوان 
كارگران جنسي نوشته شده بود. اين پروژه اكنون در 
»استوريد ميديا گروپ« در دست ساخت است. طبق 
آنچه منابع گفته اند، كريس جرولمو كه بيش از همه 
براي نوشتن »سوزاندن مي سي سي پي« با بازي جين 
هكمن و ويلم دفو در سال ۱۹۸۸ شناخته شده، براي 
نوشتن فيلمنامه بر مبناي اين مقاله ها انتخاب شده 
است. اين مقاله ها در سه قسمت توسط جولي كي 
براون روزنامه نگار تحقيقي در نوامبر ۲۰۱۸ نوشته 
شدند و دربرگيرنده مصاحبه هايي با چندين قرباني 
سوء استفاده هاي اپس��تين بودند. خبر ساخت اين 
سريال تنها ۳ روز پس از آن منتشر شد كه اپستين 
در سلول زندانش در منهتن دست به خودكشي زد. 
پرونده اپستين توجه رسانه ها را به شدت جلب كرده و 
بخشي از داليل اين امر به دليل دوستان نزديك او در 
هاليوود، وال استريت و واشينگتن بوده  است. مشكالت 
حقوقي اين ميلياردر باعث ش��ده تا گرفتاري هايي 
براي افردي كه در صنعت س��رگرمي و سياست با او 
در ارتباط بوده اند هم ايجاد شود. از جمله اينها پگي 
سيگل كارشناس روابط عمومي و برنامه ريز برنامه هاي 
هاليوودي بود كه روشن شد براي اپستين حضور در 
برنامه هاي خاص و اجتماعي را ترتيب مي داده  است. 
در ماه جوالي امس��ال دادستان هاي فدرال منهتن 
اپس��تين را براي قاچاق جنس��ي دختران ۱۴ ساله 

دستگير  شد.

میراثنامه

رفع ممنوعيت ورود خودروها و موتورهاي سنگين گردشگران خارجي به ايران
معاون گردشگري از رفع ممنوعيت ورود و تردد موتورسيكلت هاي باالي ۲۵۰ 
سي س��ي و خودروهاي باالي ۲۵۰۰ سي سي براي گردشگران خارجي در ايران 

خبر داد.
به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مصوبه شوراي عالي امنيت كشور و 
ساير مستندات قانوني مترتب بر موضوع موتورسيكلت هايي با حجم باالي ۲۵۰ 
سي س��ي، استفاده از اين وسيله به جز موارد خاصي مانند استفاده در پيست هاي 
ورزش��ي و... ممنوع بوده و حمل، نگهداري، تردد، خريد و فروش آن مجاز نيست. 
بر همين اساس اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اين موتورسيكلت ها را 
شماره گذاري نمي كند و از تردد آنها كه بيش��تر جنبه وزرشي و مسافرتي دارند، 
جلوگيري مي كند. از سال گذشته اين محدوديت شامل حال گردشگران خارجي 
كه با موتورسيكلت به ايران سفر مي كنند، شده است. ابراهيم پورفرج رييس جامعه 
تورگردانان ايران، نس��بت به اعمال اين محدوديت در مرزها و تردد گردشگران با 
موتورهاي سنگين در جاده هاي كشور معترض شد و گفت كه »نامه اي به رييس 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نوشته و دليل اين خود تحريمي 
را خواستم. او هم نامه اي به شوراي امنيت فرستاد و آنها هم موافقت كردند و گفتند كه 
اين بخش نامه و ممنوعيت شامل گردشگران خارجي نمي شود. حاال بايد پليس آن 
را اجرا كند و مانع ورود گردشگران با موتورهاي سنگين نشود. « ولي تيموري معاون 
گردشگري،  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،  يك ماه پس از آن 
اعتراض، اكنون از رفع اين ممنوعيت براي گردشگران خارجي خبر داد و به ايسنا 
گفت: مساله گمرك و قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در بحث موتورسيكلت هاي 
سنگين اين است كه در داخل خريد و فروش يا نگهداري نشوند براي همين ورود 
موتورسيكلت هاي باالي ۲۵۰ سي سي گردشگران خارجي به ايران با محدوديت ها 
و گاه مش��كالتي مواجه شده بود. او افزود: طبق مكاتبات و رايزني با گمرك و ساير 
نهادهاي مرتبط، در اين مرحله مشكل ورود موتورسيكلت هاي باالي ۲۵۰ سي سي 
به ايران و تردد در جاده ها براي گردشگران خارجي برطرف شده اما قرار است براي 
حل هميش��گي اين مساله، اين خواسته در قالب طرح به هيات دولت ارايه شود تا 

شكلي رسمي، مستند و الزم االجرا پيدا كند. معاون گردشگري درباره تشريفات 
گمركي براي ورود موتورس��يكلت هاي باالي ۲۵۰ سي سي گردشگران خارجي 
به ايران توضيح داد: درحال حاضر براي ورود موتورس��يكلت هاي ۲۵۰ سي سي 
گردشگران خارجي، آژانس مجري تور يا واردكننده گردشگران موتورسوار بايد به 
گمرك وثيقه محضري ارايه دهد و متعهد شود كه اين وسايل در كشور نمي مانند. 
عالوه بر آن الزم اس��ت معاون گردشگري و ذي حسابي سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري به گمرك، تاييديه و تعهدنامه هايي را در ارتباط با 
خروج موتورسيكلت گردشگران خارجي ارايه دهند. تيموري درباره محدوديت 
ورود خودروهاي باالي ۲۵۰۰ سي سي گردش��گران خارجي به كشور نيز گفت: 
هماهنگي هايي كه براي ورود موتورسيكلت هاي باالي ۲۵۰ سي سي شده، به ورود 
اتومبيل هاي باالي ۲۵۰۰ سي سي نيز مربوط مي شود. نامه هاي سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري دربرگيرنده هر دو وسيله نقليه بوده است. 
درحال حاضر دو گروه از گردشگران موتورسوار با چنين تشريفات گمركي به ايران 
وارد شده اند، طبيعتا ورود خودروهاي باالي ۲۵۰۰ سي سي گردشگران خارجي 

هم نبايد مشكلي داشته باشد.

فتحي، استراماچوني را راضي كرد

انصاري فرد: تاج  به دليلي خاص به  حضور ساكت  اصرار دارد

س��ايت ايتاليايي از ادامه همكاري آندره آ 
استراماچوني در تيم فوتبال استقالل خبر 
داد. جانلوكا دي مارتزيو، خبرنگار ايتاليايي 
نوش��ت بعد از اتفاقات پيش آمده و تاكيد اميرحس��ين 
فتحي رييس باشگاه استقالل كه تاكيد كرد استراماچوني 
سرمربي اين تيم خواهد بود، مدير برنامه هاي اين مربي 
اين خبر را تاييد كرد. اين مربي ايتاليايي كه سابقه هدايت 
اينتر را در كارنامه دارد، عنوان كرده بود كه باش��گاه به 
وعده هاي خود عمل نكرده و بازيكنان مدنظرش جذب 
نشده اند. اس��تعفاي معاون باشگاه و آماده نشدن محل 
تمرين هم از جمل��ه داليل ديگر اين مرب��ي براي ابراز 
ناراحتي بوده است.  استراماچوني در انديشه رفتن از اين 
تيم بود ولي رييس باشگاه استقالل بار ديگر تاكيد كرد 
اين مربي در استقالل مي ماند و بر حضور او پافشاري كرده 
است. فتحي قول داده است به وعده هاي خود عمل كند 
و استراماچوني با اين شرايط در استقالل مي ماند. اكنون 

اين ادامه همكاري به باشگاه مربوط است.

رييس مس��تعفي كميته فوتسال و كميته فني، دليل 
اصلي استعفايش را انتصاب محمدرضا ساكت به عنوان 

عضو جديد كميته فني دانست.
محمدحسن انصاري فرد كه به دنبال انتصاب محمدرضا 
ساكت به عنوان عضو كميته فني فوتسال از سمتش در 
كميته فوتسال كناره گيري كرده بود، امروز )چهارشنبه( 
در يكي از برنامه هاي تلويزيوني حاضر شد و درباره دليل 

استعفايش توضيح داد.
او گفت: آقاي تاج سه جلس��ه با من براي يك كاسه 
كردن فوتسال داشت و در جلسه آخرش گفت آقاي 
ساكت را بايد به عنوان عضو كميته فني اضافه كنيم. 
من گفتم كميته فني از افراد متخصصي تشكيل شده 
است و اين موضوع حاشيه ساز مي شود. من گذشتم 
و ادامه ندادم. يك روز بعد در واتساپ به آقاي تاج پيام 
دادم و گفتم كميته فني ما از افراد فوتسالي تشكيل 
شده و خودم هم سابقه زيادي در فوتسال دارم؛ بنابراين 
به صالح فوتس��ال نمي بينم كه آقاي ساكت حضور 
داشته باشند. در همان پيام نوشتم كه اگر اين اتفاق 
بيفتد، كناره گيري خواهم كرد. اعضاي كميته فني نيز 
نسبت به اضافه شدن آقاي ساكت حساسيت داشتند 

و مي گفتند زماني كه ما عضو هس��تيم، چه نيازي به 
حضور ايشان است. رييس مستعفي كميته فوتسال 
افزود: تاج پيام مرا خواند اما پاسخي نداد تا اينكه چند 
وقت اخير شنيدم ايشان طرح شان را به هيات رييسه 
فدراس��يون فوتبال برده اند. در حالي كه روال قانوني 
كميته ها براي اضافه كردن نفر جديد به شكل ديگري 
اس��ت و ما بايد نفر جديد را پيشنهاد بدهيم و سپس 
رييس فدراسيون مي تواند موافقت كند يا نكند. اينكه 
طرح اضافه شدن نفر جديد را به هيات رييسه ببرند 
و رييس كميته فن��ي را تحت اجبار قرار دهند، برايم 
قابل قبول نبود. انص��اري فرد همچنين عنوان كرد: 

اصرار آقاي تاج به حضور س��اكت داليل خاصي دارد 
كه نمي خواهم آن را بشكافم چون ضرورتي ندارد. من 
واقعا دوست داشتم كارم را ادامه دهم چون مجموعه 

دلسوزي داشتيم و يكدل بوديم. 
او در پاس��خ به اين پرسش كه آيا تاج به دليل نداشتن 
اعتماد به او، ساكت را به كميته فني اضافه كرده است؟ 
گفت: فك��ر نمي كنم آقاي تاج به من اعتماد نداش��ته 
باشد. مگر اينكه بعد از اين صحبت ها ايجاد شده باشد. 
ديشب هم آقاي تاج با من تماس گرفت و گفت چرا اين 
كار را كردي. او گفت هدفش از آمدن ساكت، كمك به 
سازمان تيم هاي ملي است. در حالي كه اين مسائل در 
كميته فوتسال مطرح است و در كميته فني نيازي به اين 
مورد نبود. ضمن اينكه هيچ صحبت و هماهنگي با من 
براي اضافه شدن آقاي ساكت نشده بود. من در مقابل 
اجبار ايس��تادگي كردم و اجازه ندادم اين انتخاب را به 
فوتسال تحميل كنند چون حاشيه هايش را مي دانستم 
و مطمئ��ن بودم تنش هاي زيادي ايجاد خواهد ش��د. 
انعكاس خبر انتصاب ايشان و واكنش جامعه فوتسال 
كامال مشخص اس��ت و نش��ان مي دهد تصميم من، 

تصميم درستي بود.

ورزشي
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