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نيـازاقتـصادايـران

ايران آماده دفاع قاطعانه
از منافع خود
در خليج فارس است

«تعادل» از ركود همزمان در
عرضه و تقاضاي بازار مسكن گزارش ميكند

تنگنايمالي
دامن سازندگان آپارتمان را
هم گرفت

صفحه 2

سرمقاله

چگونه ميتوان تحريم را
شكست داد

منصور بيطرف

حدود هشت سال پيش،
كتابي در امريكا منتشر
ش��د كه به قول غربيها
صداي بلندي داش��ت.
نويس��ندگان اين كتاب
كه ن��ام آن «چرا ملتها
شكست ميخورند» يا

صفحه 13

اقتصاد اجتماعي

قوه قضاييه به پايان وقتكشي توليد به شيوه قضايي ورود كرد

اخطار بهجاي احضار

بزرگراههاي قاچاق دارو

صفحه 14

«»Why Nations Fail

بود ،دارون عجم اوغلو ،يك فرد تركتبار شهروند
امريكا و جيمز رابينس��ون بودند .شروع اين كتاب
كه ش��ايد برخي از خوانندگان اين يادداشت آن را
خواندهباشندبسبارجالباست.كتابباتصويريك
ش��هر به نام نوگاليس آغاز ميشود .بخش شمالي
اين ش��هر در اي��االت متحده واقع اس��ت و بخش
جنوبي آن در مكزيك .نوگاليس با يك فنس به دو
قسمتتقسيمشدهاست.مردمشهريكنژاددارند،
اسپانياييتبارهستند،خانوادههاتقريباباهمنسبت
خانوادگيدارند،فرهنگآنهايكساناستو...

صندوق بينالمللي پول در گزارش جديد خود خبر داد

افزايش شاخص
عدم اطمينان تجارت جهاني

همين صفحه

يادداشت

فهرستموردعالقهقاچاقبرهاوقاچاقفروشها
فقطبهبنزينوگازوئيلختمنميشود،بلكهدارو
هم از مدتي قبل به اين فهرست اضافه و تبديل
به رقيب جديد براي قاچاق سوخت شده است.
از يكسو نوسان ارزي و يارانههاي دولتي كه به
دارو اختصاص داده ميشود،اين كاالي اساسي
را به گزينه مناس��ب براي قاچاق تبديل كرده و
از س��وي ديگر نبود نظارت كافي و آشفتگي در
بازار عرضه و تقاضاي دارو مس��ير را براي ورود و
خروجغيرقانونيآنهموارميكند.بهاينترتيب
آنطور كه كارشناسان ميگويند ،ارز چهارهزار
و 200توماني براي صنعت دارويي كشور تبديل
به يك تيغ دولبه شده كه اگرچه باعث ميشود
دارو با نرخ دولتي ميان مردم عرضه ش��ود اما به
هماناندازههمزمينهقاچاقآنرافراهم ميكند
و اين ميان هميشه افراد سودجويي هستند كه
دارو را به نرخ دولتي خريداري كرده و با ارز آزاد در
كشورهاي همسايهبفروشند.
12

خبر

اسداهلل عسگراوالدي
درگذشت

بهياد اسداهلل عسگراوالدي
فراز جبلي|
قرار بود چند وقت ديگر بزرگداش��ت اس��داهلل
عسگراوالدي ،تاجر مشهور ،عضو اسبق هيات
رييس��ه اتاق اي��ران و رييس س��ابق اتاقهاي
بازرگاني مشترك ايران و چين و ايران و روسيه
برگزار شود اما متأس��فانه اجل مهلت نداد و پير
صادرات خشكبار كشور روز گذشته درگذشت.
در افكار عمومي نام عسگراوالدي با چند كليد
واژه عجين بود؛ ثروت ،حزب موتلفه اس�لامي،
خشكبار و صادرات .اما واقعيت اين است كه...
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همين صفحه

اخبار

هشدارتهرانبهكانادادرپي
فروشاموالمصادر هشدهايران

«سيد عباس موس��وي» س��خنگوي وزارت امور
خارجه جمهوري اسالمي ايران در واكنش به اجراي
حك��م دادگاه كانادايي در فروش س��اختمانهاي
فرهنگي ايران در كانادا اين اقدام را غيرقانوني و در
تقابل آشكار با حقوق بينالملل دانسته و بهشدت
آن را محكوم كرد .موس��وي با اشاره به اينكه دولت
جمهوري اسالمي ايران در حفظ حقوق مردم خود
با هيچ دولتي مماش��ات نميكند ،خواستار اعاده
سريع اين امالك و داراييها شد .به گزارش فارس،
سخنگوي وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت
عدم لغو اين تصميم غيرقانوني و جبران خسارات
وارده ،جمهوري اس�لامي ايران منطبق با موازين
بينالملليراسانسبتبهاستيفايحقوقخوداقدام
كرده و در اين صورت مسووليت تمامي عواقب آن
بر عهده دولت كانادا خواهد ب��ود .منابع كانادايي از
فروش دهها ميليون دالر از اموال مصادرهشده ايران
در اين كشور توس��ط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به
عنوانغرامتبهقربانيانادعاييتروريسمدرسراسر
جهان خبر دادند .يكي از اين اموال فروخته ش��ده،
ساختمان مركز فرهنگي ايران در نزديكي دانشگاه
اتاوابودبهتنهاييبهقيمت ۲۶.۵ميليوندالربهيك
شركتساختمانيازمونترالفروختهشد.ساختمان
مركز مطالعات ايران در شهر تورنتو نيز كه رياست
آن برعهده يكي از مقامات سفارتخانه ايران در كانادا
بود ،به قيمت ۱.۸۵ميليون دالر فروش رفت .عالوه
برفروشدوساختمانمذكور،مبلغ ۲.۶ميليوندالر
نيز از حسابهاي بانكي ايران در كانادا برداشت و به
آنقربانيانادعاييپرداختشدهاست.

بازار  ۴۰۰ميليون نفري نان
در همسايگي

تسنيم| مديرعامل نمايشگاه بينالمللي با اشاره
به اينكه  ۴۰۰ميليون نفر در  ۱۴كش��ور همسايه
مصرفكننده حوزه نان هستند ،گفت :در شرايط
كنوني بايد در ه��ر حوزهاي كه ام��كان صادرات و
ارزآوري براي كش��ور وج��ود دارد ورود كنيم كه
نان صنعتي يكي از آنهاس��ت .بهمن حسينزاده
با اشاره به س��رانه مصرف باالي نان در ايران عنوان
كرد :طبق اعالم س��ازمان غذا و دارو سرانه مصرف
نان در ايران  125كيلوگرم است كه دو برابر سرانه
مصرف اروپاييهاست با اين تفاوت كه بخش عمده
نان مصرفي در اروپا نان صنعتي است در حالي كه
سهم نان صنعتي در كشور ما  8تا  9درصد است و
بستر مناسبي براي س��رمايهگذاري بدون ريسك
در اين حوزه در راستاي رونق توليد ،اصالح الگوي
تغذيهاي و اشتغالزايي وجود دارد .او تصريح كرد
نبايدبهراحتيبازار 400ميليوننفريدر 14كشور
همسايهدرحوزهنانراناديدهگرفت.

همينصفحه

سرمقاله

چگونه ميتوان تحريم را شكست داد

منصور بيطرف|
سردبير|
حدود هشت س��ال پيش ،كتابي در امريكا منتشر شد كه
به قول غربيها صداي بلندي داش��ت .نويس��ندگان اين
كتاب كه ن��ام آن «چ��را ملتها شكس��ت ميخورند» يا
« »Why Nations Failب��ود ،دارون عجم اوغلو ،يك
فردتركتبارشهروندامريكاوجيمزرابينسونبودند.شروع
اين كتاب كه شايد برخي از خوانندگان اين يادداشت آن را
خواندهباشندبسبارجالباست.كتابباتصويريكشهربه
نامنوگاليسآغازميشود.بخششمالياينشهردراياالت
متحده واقع است و بخش جنوبي آن در مكزيك .نوگاليس
با يك فنس به دو قسمت تقسيم ش��ده است .مردم شهر
يك نژاد دارند ،اسپانياييتبار هستند ،خانوادهها تقريبا با
هم نسبت خانوادگي دارند،فرهنگ آنها يكسان است و در
كل همهچيز آنها شبيه هم و مثل هم است .اما سرنوشت
آنهابايكديگربسيارفرقميكند.فرزندانيكهدرنوگاليس
شمالي بزرگ ميشوند ميتوانند آينده درخشاني داشته
باشند،مدرس��ه بروند ،دانش��گاه درس بخوانند و پزشك
يا مهندس بشوند .حتي طول عمر آنها بيشتر از نوگاليس
جنوبي است چون بهداشت آنها بهتر است .اما فرزنداني كه
در نوگاليس جنوبي هستند بعيد است چنين سرنوشتي
داشتهباشنداگرآنهابهباندهايمافيايينپيونددميتوانند
برايكاربهمكزيكوسيتي،پايتختمكزيك،بروند.
در اين كتاب ما با مفهوم تازهاي از توس��عهيافتگي مواجه
ميشويم كه با توجه به شرايط فعلي (تحريمهاي شديد
عليه ايران) ميت��وان از آن بهره جس��ت .اول اينكه الزمه
توسعهيافتگي ،رونق و رفاه چيس��ت؟ آيا منابع طبيعي و
منابع انساني ،كه دو اصل توسعه هستند،است؟ از برخي
جنبهها پاسخ به اين س��واالت تا اندازهاي به بسط موضوع
ميانجامد .در كتاب چرا ملتها شكس��ت ميخورند يك
جغرافيا وجود دارد بهنام قاره امريكا كه به دو بخش شمالي
وجنوبيتقسيمشدهاست.دربخششماليهيچزمينهاي
براي توليد وجود ندارد .زمينهاي آن نه مرغوب هستند و
نه اينكه آب و هواي مطلوبي براي زندگي و كش��ت وجود
دارد .اما برخالف آن در مرك��ز و جنوب نهتنها زمينهاي

مرغوب براي كش��ت وجود دارد بلك��ه آب و هواي آن هم
بسيار مطلوب است .از اينرو ميبينيم كه در بخش جنوبي
و مركزي آن اس��ت كه بوميان امريكايي زندگي ميكنند
و تمدن ماياها را شكل دادهاند و زماني كه اسپانياييها به
آن قاره ميروند در بخشهاي جنوبي و مركزي آن مستقر
ميشوند و ش��مال را رها ميكنند زيرا اصال براي زندگي
مناس��ب نميبينند .آنجا آنقدر نامطلوب است كه حتي
بوميان آنجا هم نس��بت به جنوب و مركز اندك است .اما
پس از  400س��ال از كشف قاره امريكا ش��اهد يك اتفاق
عجيبدرآنجاهستيم.بخششماليقارهكهاكنوناياالت
متحده است از رشدي چشمگيرتر،رفاهي مرفهتر و رونقي
باثباتتر از بخش جنوبي آن برخوردار است .در حالي كه
در جنوب و مركز مردمان آن از اس��تعمار اسپانيا به ستوه
آمدهاندودرفقروكشتاروكودتادستوپنجهنرمميكنند
در شمال رشد و توسعه اقتصادي رو به صعود است .چرا؟
كليد آن را بايد در توسعه سياسي يا همان مشاركت مردم
در اداره اقتصاد و سياست حكومت آن ديد .اين يك پاسخ
تاريخي به تمامي سواالت مربوط به رونق و رفاه مردم است.
پاسخي است كه مقطع آن فقط مربوط به عصر مدرنيته
نيست .امام علي(ع) در نامهاي كه به مالك اشتر مينويسد
در خصوص خراج به مالك ميفرمايد ك��ه «بايد بيش از
تحصيل خراج در انديشه زمين باش��ي زيرا خراج حاصل
نشودمگربهآبادانيزمين».واينيعنيسياست.
در واقع بدون مش��اركت مردم در امور اقتصادي و سياسي
و بدون يك حكمراني خ��وب ()good governance
توسعه اقتصادي پايداري وجود ندارد حتي اگر اقتصادي با
منابعطبيعيغنيومنابعانسانيمكفيوجودداشتهباشد.
و در اين خصوص شاهد بوديم و هستيم كه اقتصادهايي
از اريكه قدرت سقوط كردهاند كه درونگراتر شده بودند و
نتوانس��تند با مردم خود ارتباط تازهاي كه مناسب عصر
جديد باشد برقرار س��ازند .و عكس آن نيز صادق است كه
اگراقتصاديهيچمنابعطبيعينداشتهباشد،فقطبامنابع
انساني و يك حكمراني خوب كفايت ميكند كه به راحتي
پلههايتوسعهراباالبرود،نمونهبارزآنهمهست:ژاپن.
بهاينگونهميتوانتحريمراشكستداد.

كشاورزي
خريد  8ميليون تن گندم ۷ ،ميليارد بدهي باال آورد
مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه ۸
ميليون تن خريد تضميني گندم انجام شده است ،گفت:
از كل مبلغ ريالي خريد تضميني گندم امسال  ۷ميليارد
تومانبهكشاورزانبدهكارهستيم.بهگزارشايسنا يزدان
س��يف درباره واردات گندم خارجي تصريح كرد:اكنون
براي مصرف كش��ور در حوزه گندم كمب��ودي نداريم و
افزايش ذخاير استراتژيك در حال بررسي است؛ لذا براي
واردات گندم هنوز تصميمي گرفته نشده است .او با بيان
اينكه با احتساب واحدهاي كوچك ،در صنعت شيريني،
شكالت،نانوآردمعادليكميليوناشتغالداريم،افزود:
امروز ارزش توليد صنعت در حوزه نان و آرد معادل۴۰هزار

ميليارد توم��ان و در حوزه ش��يريني و ش��كالت معادل
 ۳.۵ميليارد دالر است .او با اشاره به اينكه در بحث تامين
زنجيره غذايي كشور دو استراتژي داريم ،گفت :استراتژي
اول مربوط به اين ميشود كه كارخانههاي صنعتي ،توليد
گندمشان بر مبناي سفارش انجام شود به اين صورت كه
كشاورز بداند براي چه محصول و با چه كيفيتي بايد گندم
توليد كند .اين باعث خواهد ش��د حضور دولت در عرصه
اقتصادي كمتر شود .سيف اضافه كرد :استراتژي دوم در
بحث تامين زنجيره غذايي كمك به تسهيل ورود موقت
مواداوليهصنايعكشوراستتابتوانيمزنجيرهتوليد،تامين
وصادراتراتقويتكنيم.

يادداشت

به ياد اسداهلل عسگراوالدي
نياز هيچگاه چش��م بر حقيقت نميبست .در تاريخ
فرازجبلي|
40ساله اقتصاد ايران پس از انقالب كمتر چهرهاي
مشاورسردبير|
ق��رار ب��ود چند وق��ت ديگر بزرگداش��ت اس��داهلل مانند عس��گراوالدي وجود دارد .با حكم مس��تقيم
عسگراوالدي ،تاجر مشهور ،عضو اسبق هيات رييسه امام(ره) به اتاق بازرگاني آمد ،در خارج از كش��ور به
اتاق ايران و رييس سابق اتاقهاي بازرگاني مشترك ويژه در روسيه و چين چهرهاي كامال شناخته شده
ايران و چين و ايران و روسيه برگزار شود اما متأسفانه بود به گونهاي كه در اواخر عمر از پوتين مدال افتخار
اجل مهلت نداد و پير صادرات خش��كبار كشور روز و دوس��تي دريافت كرد ،سفراي كشورهاي مختلف
گذشته درگذشت .در افكار عمومي نام عسگراوالدي اهميت زيادي به نظر وي ميدادند و با وجود حضور
با چند كلي��د واژه عجين بود؛ ث��روت ،حزب موتلفه در جمع تجار بزرگ در مي��ان بازاريان اعتبار زيادي
اسالمي ،خش��كبار و صادرات .اما واقعيت اين است داشت.
كه سلوك فردي عسگراوالدي بسيار متفاوت از اين همه اين م��وارد با در نظر گرفتن رس��م قديمي وي
موارد بود .عس��گراوالدي از تجار معروف قبل و بعد كه ش��بانهروزي به فعاليت ميپرداخت باعث شده
از انقالب بود و به همين دليل ثروت زيادي داش��ت ،بود كه خب��ر درگذش��ت وي جامعه اقتص��ادي را
بهش��دت تح��ت تأثير
ب��ه واس��طه ب��رادرش
قرار دهد .در س��الهاي
ارتباط زيادي با احزاب
اخي��ر عس��گراوالدي
سياسي داشت و سالها
اسداهلل عسگراوالدي درگذشت
ميتوانست با بيتفاوت
يك��ي از مهمتري��ن عضو ش��وراي مركزي حزب موتلفه اس�لامي
مان��دن ب��ه بس��ياري
صا د ر ا تكنن��د گا ن درگذشت .به گزارش خبرآنالين به نقل از حزب
م��وارد جايگاهي رفيع
كش��ور در زمين��ه موتلفه اس�لامي ،اسداهلل عس��گراوالدي عضو
ول��ي بياث��ر داش��ته
خش��كبار ب��ود .ام��ا شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي كه بهدليل
باش��د اما عسگراوالدي
مس��الهاي ك��ه وي عارضه مغزي در بيمارستان بستري بود ،دقايقي
در قب��ال اش��تباهات
را متف��اوت ب��ا ديگ��ر پيش به رحمت ايزدي پيوس��ت .عسگراوالدي
مختل��ف در دول��ت،
ثروتمندان ،سياسيون و از جمعه هفته گذش��ته به دليل ب��روز عارضه
اتاق بازرگان��ي و بخش
صادركنندگان ميكرد مغزي در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارس��تان
خصوصي موضعگيري
مس��اله آزاد انديشي و بس��تري ش��ده بود .او از اعضاي قديمي حزب
ميك��رد و هزين��ه اين
در عين حال ميانه روي موتلفه اسالمي و برادر مرحوم حبيباهلل عسگر
موضعگيريهاي خود
وي بود .ارتباط نزديك اوالدي بود .عسگراوالدي عالوه بر اين عضو اتاق
را نيز ميداد .انتقادهاي
عسگراوالدي با موتلفه بازرگاني و صنايع و معادن اي��ران و رييس اتاق
سال گذشته وي به اتاق
اس�لامي و جناحه��اي بازرگاني و صنايع ايران و چين نيز بود.
بازرگان��ي و دولت باعث
اصولگرا مان��ع از انتقاد
وي به دولتهاي اصولگرا نبود .در طول سالهايي كه ش��د كه بانك مركزي در اقدامي عجيب و بيسابقه
عسگراوالدي را ميشناختم وي هميشه بدون هيچ عليه وي بياني��ه بدهد اما حتي اين ك��م لطفيها و
سانس��وري انتقادهاي خود را از دولتهاي مختلف بيمهريه��ا ه��م نتوانس��ت وي را از موضعگيري
مطرح ميك��رد و در عين حال ياريگر بس��ياري از شفاف باز دارد .برخالف تصور بسياري عسگراوالدي
دولتها بود .در حقيقت به دليل دو ويژگي سياسي تا روزهاي آخر عمر به فعالي��ت ميپرداخت و پس
بودن و اقتصادي بودن وي نه چش��م بسته از كسي از يك سفر تجاري به روس��يه دچار سانحه و آسيب
حمايت ميك��رد و نه انتق��اد را از ح��د ميگذراند .مغزي شد و در نهايت پس از چند روز كما درگذشت.
همين موضوع باعث ميانهروي ش��د ك��ه كمتر در احتماال ب��ه زودي ش��اهد بزرگداش��تهاي زيادي
سياسيون شاهد هستيم .سياست در بسياري موارد براي وي خواهيم بود و بس��ياري ك��ه وي را در اين
باعث ميش��ود كه افراد چشم بر حقيقت ببندند اما سالها مورد كملطفي قرار داده بودند درباره فقدان
عس��گراوالدي به خصلت تج��ار و فع��االن اقتصاد وي س��خنراني خواهند ك��رد.اي كاش به جاي اين
هميشه راه ميانه را پيش ميگرفت ولي به دليل عدم بزرگداشتها روش و راه وي ادامه پيدا كند.
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مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

مسكن

تأييديه ايمني ساختمانها
فقط يك سال اعتبار دارد

سيد جالل ملكي سخنگوي آتشنشاني تهران
با بيان اينك��ه تأييديههاي ايمني س��اختمان
فقط يك سال اعتبار دارد ،گفت :تقريبا مراجعه
افراد به سازمان آتشنش��اني براي اخذ مجدد
تأييديه ايمني ،نزديك به صفر است .به گزارش
تس��نيم س��يدجالل ملكي درباره زمان اعتبار
تأييديههاي ايمني س��اختمان و برجها ،اظهار
كرد :برخي مالكان س��اختمان براي اخذ پايان
كار و تأييديه ايمني ،تم��ام كارهاي موردنظر
از جمله نصب سيس��تم اعالم و اطفاي حريق،
د ِر دودبندِ ،ددِكتور ،سيس��تم تهوي��ه را انجام
ميدهند اما بايد بدانند كه تأييديههاي ايمني
فقط يك سال اعتبار دارد .تأييديههاي ايمني
بايد سال به س��ال تمديد ش��وند و كارشناس
سازمان آتشنش��اني پس از يك سال مجددا
از س��اختمان موردنظر بازديد به عم��ل آورد.
او با بيان اينكه اخذ مج��دد تأييديه ايمني در
س��اختمانها ،هزين��ه چنداني درپ��ي ندارد،
متذكر ش��د :تقريبا مراجعه افراد به س��ازمان
آتشنش��اني براي اخذ مجدد تأييديه ايمني،
نزديك به صفر اس��ت و عمال درص��د زيادي از
مالكاني كه اقدام به اخ��ذ تأييديه ايمني براي
س��اختمان خود كردهاند ،طي س��الهاي بعد
براي تمديد تأييدي��ه ايمني به آتشنش��اني
مراجعهاي ندارن��د .ملكي اف��زود :در برخي از
ساختمانها ،سيستمهاي ايمني چند سال پس
از اخذ تأييديه ايمني ،دچار نقص يا فرسودگي
ميشوند و بايد كارشناس آنها را بررسي كند كه
متأس��فانه به دليل عدم اهميت توسط مالكان،
آن س��اختمان مجدداً در رديف ساختمانهاي
ناايمن قرار ميگيرد.ش��ايد در بازرس��ي مجدد
از ساختمانها توس��ط كارشناسان آتشنشاني
مشخص ش��ود سيس��تمهاي ايمني نيازي به
اصالح يا تعميرات ندارند و آن س��اختمان براي
يك س��ال ديگر نيز تأييديه ايمني بگي��رد .او با
بيان اينكه اخذ مجدد تأييديه ايمني كار بسيار
سادهاي است ،ادامه داد :در بسياري از كشورها،
خود فرد براي اخ��ذ مجدد تأييدي��ه ايمني به
آتشنش��اني مراجعه ميكند اما در كش��ور ما
به دليل نقص قوانين ،الزامي ب��ه اين كار وجود
ندارد .ملكي با بيان اينكه ساختمانهاي نوساز
براي بهرهبرداري الزام ب��ه اخذ تأييديه ايمني و
پايان كار دارند ،تصريح كرد :همانگونه كه براي
خريد و فروش يك س��اختمان نياز به مواردي
همچون سند ،تصويهحس��اب دارايي و عوارض
نوسازي است ،بايد الزام براي ارايه تأييديه ايمني
حين خريد و فروش وجود داش��ته باش��د.بايد
الزامات قانوني براي افرادي كه به ايمني اهميت
نميدهند،وجودداشتهباشد.

رويموجخبر
رييسجمهوريبهآنكاراسفرميكند؛پاد|
رييسجمه��وري ايران براي ش��ركت در اجالس
سهجانبه سران ايران ،روسيه و تركيه روز يكشنبه
 ۲۴ش��هريور ماه به آنكارا س��فر ميكن��د .معاون
ارتباطات و اطالعرس��اني دفت��ر رييسجمهوري
روز جمع��ه گف��ت :روحان��ي به دعوت رس��مي
رجب طيب اردوغان همت��اي تركيهاي خود براي
حضور و س��خنراني در پنجمين دور اجالس س��ه
جانبه سران ايران ،روسيه و تركيه كه روز دوشنبه
 ۲۵ش��هريور ماه و در ادامه رايزنيهاي سه كشور
ضامن روند آستانه براي حل بحران سوريه برگزار
ميشود به آنكارا س��فر ميكند .پرويز اسماعيلي
افزود :عالوه ب��ر مذاكرات روس��ايجمهور ايران،
روسيه و تركيه در اين اجالس ،طرفين براي ادامه و
توسعههمكاريهايسهجانبهدرحوزههايمختلف
اقتصادي و همچنين ارتباطات منطقهاي گفتوگو
ميكنند .وي يادآور شد :رييسجمهوري اسالمي
ايران همچنين در حاشيه اجالس آنكارا ،ديدارهاي
جداگانهاي با روساي جمهوري روسيه و تركيه دارد
كهدرآنمهمترينمسائلفيمابينوروابطدوجانبه
مورد بحث و بررس��ي قرار ميگي��رد .روحاني را در
اين س��فر يك هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي
همراهيميكند.
هش�دار گوترش درمورد تش�ديد تنش
در خليجفارس؛ ايرنا|
دبيركل س��ازمان ملل متحد هشدار داد كه جهان
نميتوان��د ب��ا وج��ود رويارويي ب��زرگ در خليج
ف��ارس دوام آورد .به گ��زارش آسوش��يتدپرس،
«آنتونيوگوترش»بااشارهبهتشديدتنشبينامريكا
و ايران ،به خبرنگاران گفت :جلوگيري از متش��نج
ش��دن اوضاع ،يك ضرورت قطعي است .او با بيان
اينكهديدگاهخاصيازديداراحتماليبينطرفهاي
ايراني و امريكايي در جريان مجمع عمومي سازمان
ملل متح��د در نيويورك ندارد ،يادآور ش��د كه هر
تالشي براي جلوگيري از رويارويي و تشديد تنش،
«همواره مورد استقبال خواهد بود ».دونالد ترامپ
رييسجمهوري امريكا مدعي ش��ده ك��ه «ايران
خواهان ديدار با امريكاس��ت» و اين در حالي است
كه مقامهايايران مذاكره با امريكا را در شرايطي كه
تحريمها به قوت خود باقي باشد ،منتفي دانستهاند.
مديركل آژانس بايد مستقل ،حرفهاي و
بيطرفباشد؛ايسنا|
نماينده دايم اي��ران در آژانس گفت :اگر مديركل
آژانس از ويژگيهاي مستقل ،حرفهاي و بيطرف
برخوردار باش��د حمايت ايران را خواهد داش��ت.
غريبآباديدركنفرانسمطبوعاتيبعدازنشست
شوراي حكام در مورد برجام ،در پاسخ به اين سوال
كه ايران از ك��دام كانديدا براي تصدي مديركلي
آژان��س حمايت خواهد كرد ،گف��ت :ايران ،عضو
ش��وراي حكام نيست ،اما كشور مهمي در آژانس
بينالمللي انرژي اتمي محس��وب ميشود .وي
گفت :برجام در دس��توركار نشستهاي شوراي
حكام است و حجم وسيعي از بازرسيهاي آژانس،
ازايرانانجامميشود.مديركلآژانسبايدمستقل،
حرفهاي و بيطرف باشد .چنانچه فردي كه به اين
س��مت انتخاب ميش��ود ،حاوي اين سه ويژگي
باشد ،از همكاري ايران نيز برخوردار خواهد بود.
مقامه�اي ايران خواس�تار دي�دار با من
هستند؛ ايلنا|
رييسجمهوري امري��كا در ادعايي مضحك گفت
كه مقامهاي ايران خواستار ديدار با وي هستند .به
گزارش سيانان« ،دونالد ترامپ» رييسجمهور
امريكا مدعي شد كه مقامهاي ايران خواستار ديدار
باويهستند.مواضعبياساسترامپدرحالياتخاذ
ميشود كه با وجود ابراز تمايل مكرر وي ،مقامهاي
ايرانبارهاتاكيدكردهاندكهچنينتصميميندارند.
واكن�ش مطه�ري ب�ه اتها مزن�ي
در صداوسيما؛ ايسنا|
نمايندهمردم تهراندرمجلسشوراياسالميبه
اظهارات مطرحشده در يكي از برنامههاي شبكه
سومصداوسيماواكنشنشانداد.پنجشنبهشب
شبكه سوم س��يما با هدف «روشنگري» درباره
خودسوزي منجر به مرگ يكي از هواداران باشگاه
استقالل تهران برنامهاي با حضور دو كارشناس و
يك حقوقدان كه از قضا نظراتي شبيه به يكديگر
درباره اين موضوع داشتند ،برگزار كرد .هرچند
تهيهكنندگان اين برنامه معتقد بودند كه پرونده
ويژه «ميزگردي تخصصي براي واكاوي يك خبر
تلخ كه افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده» است
ولي رويكرد جناحي و سياس��ي تند اين برنامه
كامال مشخص بود و در جريان آن اظهاراتي عليه
پروانه سلحش��وري و علي مطهري ،نمايندگان
اصالحطلب تهران در مجلس مطرح شد.
تغيي�رات احتمالي در سياس�ت اياالت
متحده بعد از رفتن بولتون؛ تعادل|
سفارت كش��ورمان در فرانس��ه در پيامي كه در
صفحه توييتر خود منتشر كرد نوشت :بسياري از
رفتن بولتون احساس رضايت دارند ،اما بايد ديد
آيا جهان كنوني متفاوت از گذش��ته ،ميتواند با
رفتن بولتون شاهد تغيير در سياستهاي ناموفق
اي��االت متحده باش��د؟ در يادداش��ت توييتري
سفارت كشورمان در پاريس آمده است « :همواره
دخالت در امور داخلي ديگران امري مذموم تلقي
ميشود اما آنگونه كه از رسانهها و افكار عمومي در
فرانسه و حتي ديگر كشورهاي اروپايي بر ميآيد،
بسياري از « رفتن » جان بولتون به عنوان طنين
« ش��وم » جنگ افروزي و « خشونت» احساس
رضايت دارند .با اين حال بايد ديد جهان كنوني
متفاوت از گذشته كه يكجانبه گرايي تجربه شده
در طول اعصار متمادي را بر نميتابد ،آيا مي.تواند
با رفتن « بولتون » شاهد تغيير در سياستهاي
ناموفقاياالتمتحدهدرعرصهبينالملليباشد؟»
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ايران

سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران:

ايران آماده دفاع قاطعانه از منافع خود در خليج فارس است

امنيت خليج فارس بايد توسط كشورهاي منطقه تامين شود
گروه ايران|
در شرايطي كه اياالت متحده با اس��تفاده از ابزارهاي
اقتصادي و ارتباطياش تالش ميكند تا ايران را مجبور
به مذاكرات رو در رو كند؛ ايران بااستفاده از ظرفيتهاي
ش��ركاي منطقهاي و بينالمللياش تالش ميكند تا
فش��ارهاي اقتصادي امريكا را تبديل به فرصتي براي
بهبود شاخصهاي اقتصادي و معيشتي خود كند .بر
اين اساس رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح ايران كه
در روزهاي پاياني هفت��ه در راس يك هيات عاليرتبه
نظامي به دعوت رييس ستاد ارتش چين وارد پكن شده
بود ،با مقامات عاليرتبه نظامي و كارشناسان حوزههاي
راهبردي جمهوري خلق چين ديدار و بررسي تحوالت
منطقه ،تعمي��ق روابط دو جانبه دفاعي و گس��ترش
همكاريها در تمام سطوح را در دستور كار قرار دادند.
تشكيل كميس��يون مش��ترك نظامي ايران و چين و
بازديدازمراكزصنعتيوعلميوسخنرانيبراينخبگان
علمي و نظامي در دانشگاه عالي دفاع ملي چين از ديگر
برنامههاي سرلش��كر باقري را در اين س��فر سه روزه
تشكيل ميداد .رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران
در جمع دانشجويان دانش��گاه دفاع عالي چين ضمن
ارايه تحليل و برآوردي از مسائل امنيتي منطقه ،آسياي
غربي و جهان اعالم كرد در شرايط كنوني ايران آماده
دفاعقاطعانهازامنيتومنافعخوددرخليجفارساست.
سرلشكر باقري در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه
دف��اع عالي چين در پكن با اش��اره به اينك��ه ايران در
چارچوب اين دكترين ظرفيته��اي دفاعي و نظامي
خود را پس از پيروزي انقالب اس�لامي ارتقاء بخشيده
است اظهار كرد تاريخ نشان ميدهد ما هيچگاه آغازگر
تجاوز يا هيچ جنگي نبوده و نخواهيم بود ولي از امنيت
و حاكميت خود در صورت ه��ر گونه تجاوز يا مداخله
بيگانگانقاطعانهدفاعميكنيم.
سرلش��كر باقري اظهار داش��ت :عب��ور از بحرانهاي
گوناگ��ون ط��ي  ۴دهه گذش��ته مثل عب��ور موفق از
جنگ  ۸س��اله تحميلي و بحرانهاي متعدد سياسي،
امنيتي ،كودتا ،تحريمهاي اقتصادي و مقابله مقتدرانه
با مداخالت امريكا و غرب و همزمان توسعه بيسابقه
ظرفيتهايعلمي،صنعتي،دفاعيونظامينشانههايي
از آن است .رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح ايران در
ادامهبهبرخيازمختصاتورويكردنيروهايمسلحايران
در تحليل و برآورد مسائل جهاني و منطقهاي پرداخت
و گفت :همانطور كه هم��ه صاحبنظران و تحليلگران
امنيتي-نظاميوراهبرديبرآنتاكيددارندجهانپس
از دوران جنگ سرد گرفتار شرايطي بيثبات و بحراني
و ناامن شده و شرايطي شبه آنارشي بر جهان يا الاقل بر
برخي مناطق جهان حاكم است.
سرلش��كر باقري در ادامه با بين اينكه امريكا به عنوان
ابرقدرت باقيمانده از دوران جنگ سرد همچنان تالش

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران افزود :جمهوري
اسالمي ايران اگر چه همچنان به تعهدات خود پايبند
اس��ت اما با يك رويكرد كامال منطقي تصميم دارد در
صورت عدم اجراي تعهدات از سوي ساير كشورها همه
اقدامات هس��تهاي خود را از نو آغ��از كند در مذاكرات
هس��تهاي  ۵+۱هيچ راهي جز بازگشت به يك تعامل
منطقي با ايران وجود ندارد.

ميكند هژموني نامش��روع خود را با ابزارهاي نظامي،
اقتصادي ،تهديد ،تحريم ،اتهام زني و مداخله و تجاوز به
جهان تحميل نمايد ،گفت :اين كشور هر كشور و ملتي
را كه بخواهد به اس��تقالل و حفظ حاكميت ملي خود
پاي بفشارد به طرق مختلف مورد هجمه قرار ميدهد
و در اين مسير همه تعهدات و موازين بينالمللي را زير
پا ميگذارد.
مداخل�ه قدرته�اي فرامنطق�هاي را
برنميتابيم
اين مقام بلندپايه جمهوري اس�لامي اي��ران در ادامه
سياس��ت كلي جمهوري اس�لامي ايران در مس��ائل
منطقهاي و در آسياي غربي را دفاع از رويكرد مشاركت
فعال همه كشورهاي منطقه براي معماري يك ساختار
امنيتدستهجمعيومنطقهايدانستوگفت:ايراندر
اين سياست هژموني و مداخله قدرتهاي فرامنطقهاي
را در مسائل منطقه بر نميتابد .سرلشكر باقري با بيان
اينكه اي��ران هيچگاه حضور بي��ش از  ۷۰هزار نيروي
نظام��ي و بيش از  ۴۰پايگاه نظامي امريكا را در منطقه
نپذيرفته و تاييد نميكند گفت :رفتار امريكا در آسياي
غربي و خليج فارس شباهت زيادي به رفتارها و عملكرد
آن كشور در درياي جنوب چين و درياي كره و در شرق

جهان دارد تجربيات بلندمدت ما نشان ميدهد كه اگر
امريكا در ش��رق جهان نيز فرصت پيدا كند ،به توسعه
بيش��تر پايگاهها و اس��تقرار انبوه نيروه��ا و در پناه آن
مداخالت نامشروع در مسائل كشورها خواهد پرداخت
و آرام��ش و ثبات را از اين منطق��ه نيز خواهد گرفت و
كشمكش و بحران را جايگزين آن خواهد كرد .رييس
ستاد كل نيروهاي مس��لح ايران اظهار كرد از ديدگاه
ايران خليج فارس ،تنگه هرمز و درياي عمان بايد براي
صدور انرژي مورد نياز جهان امن باشد البته اين امنيت
الجرم بايد فقط توسط كشورهاي حاشيه خليج فارس
و تنگه هرمز تامين گردد حضور ،استقرار و رفت و آمد
نيروهاي نظامي امريكا و غرب و طرحهايي چون طرح
ائتالفازپيششكستخوردهامريكابرايتامينامنيت
كشتيرانيدرخليجفارس،بهجزتوسعهناامنينتيجهاي
نداش��ته و نخواهد داش��ت .او گفت :ايران با استراتژي
مقاومت فعال طي چند سال اخير بر اين ديدگاه خود
پافشاري كرده است نمونه آن سقوط هواپيماي RQ۴
امريكا به دليل نفوذ به فضاي آسيماني ايران در خليج
فارس بوده اس��ت .ايران قاطعانه و به سهم خود امنيت
اينمنطقهحساسراطيسالهايطوالنيتامينكرده
و خواهد كرد اما حض��ور نظامي قدرتهاي خارجي را
چالشي عمده براي امنيت اين منطقه ميداند.

در برج�ام راهي جز بازگش�ت ب�ه رعايت
حقوق مردم ايران نيست
سرلشكرباقريدربخشديگريازسخنانشتاكيدكرد
ايران پس از پيروزي انقالب هيچگاه در انديشه ساخت
سالح هستهاي نبوده و اصوال توليد و كاربرد سالحهاي
نامتعارفوكشتارجمعيرابرخالفارزشهاياعتقادي
خود ميداند تالش پژوهشي و صنعتي ايران در موضوع
هس��تهاي صرف بهرهبرداري از مواهب و ظرفيتهاي
هستهاي در حوزههاي اقتصادي ،توليد انرژي ،بهداشت
و درمان و موارد مشابه تحت قواعد و معيارهاي سازمان
انرژي هس��تهاي بينالمللي بوده است و تاكنون حتي
يك گزارش از تخلف جمهوري اسالمي ايران از موازين
آن سازمان به مجامع بينالمللي ارايه نشده است .وي
ادامه داد :ايران در همين چارچوب در يك تعامل مثبت
و منطقي با جامعه جهاني مذاكرات هس��تهاي  5+1را
پذيرفت و حتي محدوديتهايي را براي فعاليتهاي
هس��تهاي خود قائل شد دوستان چيني و روسي ما در
اينمذاكراتنقشمهموتاثيرگذاريداشتهانداماامريكا
پس از سالها مذاكره و حتي پس از امضاي اسناد توافق
با زير پا گذاشتن تعهدات خود و توافقات صورت گرفته
بين دولتهاي  ۵+۱همه تعه��دات خود را انكاركرد و
همه توان خود را براي تهديد و تحريم ايران گذاشت.

توان موش�كي اي�ران در راس�تاي دفاع از
خود است
سرلش��كر باقري در ادامه تواناييهاي موشكي ايران را
يك اقدام دفاعي در برابر تهديدات ادامهدار و پيش روي
جمهوري اسالمي ايران برش��مرد و گفت :ما با اتكا به
ظرفيتهاي بومي و بابرآوردي كه از تهديدات موجود
در منطقه داشتهايم باجديت و با عزمي ملي و دفاعي به
توسعه توان موشكي خود پرداخته و خواهيم پرداخت.
او تصريح كرد :به طور طبيع��ي در منطقهاي كه رژيم
صهيونيستي تا بن دندان به انوع سالحها و حتي سالح
هستهاي مس��لح بوده و به تهديدات شبانه روزي خود
عليه ملتهاي منطقه ب��ه ويژه اي��ران ادامه ميدهد،
دهها هزار نيروي امريكايي و غربي با استفاده از باالترين
ظرفيتهاي تسليحاتي هوايي ،دريايي و زميني در اين
منطقه رفت��اري تهديد آميز و تجاوزكارانه را به نمايش
گذاشتهاند و برخي از رژيمهاي منطقه مانند عربستان
و ام��ارات بخش عمدهاي از ثروتهاي ملي خويش را با
صرف س��االنه ميلياردها دالر به خريد انواع سالحهاي
پيشرفتهميپردازند،ايرانناگزيراستبرايتامينامنيت
خود و مقابله با شرايط احتمالي توان دفاعي خود را در
باالترين سطح آماده نگهداشته و براي وقوع هر احتمالي
آماده باشد اين يك رويكرد كامال منطقي و دفاعي است.
روابط چند هزار ساله ايران و چين
ويدربخشديگريازسخنانشبهاهميتروابطچينو
ايراناشارهكردوگفت:روابطايرانوچينرابطهايچند
هزار ساله بوده و در گذشتههاي دور در ابعاد فرهنگي،
اقتصاديوسياسيبرقراربودهاستودرحافظهتاريخي
دو ملت نسبت به يكديگر هيچ نقطه منفي وجود ندارد.
او گفت :اي��ران در همكاريهاي نظام��ي نيز چين را
شريكيمطمئنبرايخودميداندارادهمشتركرهبران
دو كشور همچنان بر حفظ و توسعه روز افزون اين روابط
قرار دارد و س��فر اينجانب به پكن و هيات همراهم در
عاليترينسطحنشانهايبرعمقوگسترهروابطنظامي
و دفاعي و راهبردي بين دو كشور است .سرلشكر باقري
افزود :نيروهاي مسلح دو كشور اينك روابط عميقي را
درابعادمختلفدفاعي،علمي-آموزشي،فنيوصنعتي
پايهريزي كردهاند و در مس��يري همگرا و متناسب با
اهداف و منافع مشترك گام بر مي دارند.

وزير كشور در ديدار با رييس سرويس مبارزه با مواد مخدر قرقيزستان؛

ايران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است

در راس��تاي افزايش هماهنگيهاي ارتباطي ميان ايران
و كشورهاي همسايه وزير كش��ور آمادگي ايران را براي
انتقال تجربيات به قرقيزس��تان اعالم كرد و گفت :ايران
در خط مقدم مبارزه با موادمخدر است .به گزارش پايگاه
اطالعرساني وزارت كشور« ،عبدالرضا رحماني فضلي»
در ادامه س��فر خود به قرقيزس��تان در جريان بازديد از
س��رويس ملي مبارزه با مواد مخدر اين كشور و ديدار با
رييس اين مركز گفت :ايران اقدامات بسيار گستردهاي
در زمينه مبارزه با مواد مخدر انجام و با وجود عدم دريافت
كمكهاي بينالمللي ،به اين مبارزه ادامه داده است .وزير
كشور به ميزان كش��ت و توليد مواد مخدر در افغانستان
اشاره كرد و گفت :باوجود اينكه امريكاييها در افغانستان

با تمام امكانات حضور دارند ،هيچ گونه مبارزهاي با مواد
مخدر در افغانس��تان صورت نميدهند .رحماني فضلي
افزود :با توجه به دش��واريهاي اعمال حاكميت از سوي
دولت افغانستان ،مرزهاي اين كشور با ايران تقريباً توسط
جمهوري اس�لامي ايران كنترل ميش��ود و افغانستان،
كنترل خاصي روي مرزها براي جلوگيري از مواد مخدر
ندارد و كشورهاي غربي و اروپايي نيز در اين زمينه كمك
خاصي به جمهوري اسالمي ايران نداشته و ايران ،صرفاً بر
اساس رسالت اسالمي و انساني خود با مواد مخدر مبارزه
ميكند .رييس ش��وراي امنيت جمهوري اسالمي ايران
ادامه داد :ساالنه بيش از ۸۰۰تن انواع مواد مخدر در ايران
كشف ميشود و جمهوري اس�لامي ايران در حوزههاي

مختلف مب��ارزه با مواد مخدر از جمل��ه درمان معتادان،
راهكارهايكشفجاسازيموادمخدروهمچنينمبارزهبا
باندهايتبهكار،تجربياتبسيارارزشمنديداردوآمادگي
دارد؛ تمامي اين تجربيات را در اختيار قرقيزس��تان قرار
دهد .وزير كشور ايران خاطرنشان كرد :ستاد مبارزه با مواد
مخدر و پليس مبارزه با مواد مخدر ايران ،تجربيات بسيار
خوبي در اين زمينه دارند و من از شما ميخواهم با تبادل
هيات ،چه از طرف ايران و چه از طرف قرقيزستان ،سطح
روابط دو كشور در زمينه مبارزه با مواد مخدر ارتقاء يابد.
رحمانيفضليهمچنينبرايتبادلاطالعاتوتجربيات،
تجهيز و آموزش نيروها و همچنين دورههاي آموزش��ي
براي پزشكان ويژه درمان معتادان اعالم آمادگي كرد.

حمايت از برنامههاي ايران
در ابتداي اين بازديد ،رييس س��رويس مبارزه با مواد
مخدرقرقيزستان،گزارشيازفعاليتهاياينسرويس
در قرقيزس��تان ارايه كرد .زاپولس��كي اولگ ،با ارايه
آمار اقدامات قرقيزس��تان در مبارزه ب��ا مواد مخدر از
جمهوري اسالمي ايران درخواست كرد در اين زمينه
بهقرقيزستانكمككند.اولگافزود:طبقآماررسمي
درقرقيزستان ۸،هزارو ۵۰۰معتادوجودداردكهبيشتر
هرويين و ترياك مصرف ميكنند .مصرف ساالنه مواد
مخدر در قرقيزستان ،ساالنه نيم تن هرويين و نزديك
دو تن ترياك است و ساالنه بيش از ۱۵۰۰جرم مرتبط
با مواد مخدر واقع ميشود .وي افزود :سرويس مبارزه

با مواد مخدر قرقيزستان در حوزههاي درمان ،مبارزه با
توزيع مواد مخدر و همچنين مبارزه با توليد مواد مخدر
اقدامميكند.سرويسزيرنظرنخستوزيريوبهنيابت
از وي زيرنظر وزير كشور فعاليت ميكند .در ادامه اين
بازدي��د رحماني فضلي از بخشهاي آزمايش��گاهي،
آموزش پليس و ديگر بخشهاي مركز مبارزه با مواد
مخدر قرقيزس��تان بازديد كرد .براساس اين گزارش،
در موافقت نامه انتظامي امنيتي بين دو كش��ور كه در
جريان اين سفر به امضاي وزراي كشور دو طرف رسيد،
هم��كاري در زمينه تبادل اطالعات مب��ارزه با جرايم
سازمان يافته ،تروريس��م و مبارزه با مواد مخدر مورد
تاكيد ويژه قرار گرفته است.

چهرهها
مبارزهبادانهدرشتهااز
اولويتهايدستگاهقضايياست
رييسسازمانثبتاسنادو
امالك كشور گفت :مبارزه
با دانه درش��تها و مفاسد
اقتص��ادي از اولويتهاي
دس��تگاه قضايي كش��ور
است كه س��بب اميدواري
و خوش��حالي مردم شده
است .به گزارش ايس��نا ،ذبيحاهلل خداييان در جلسه
ش��وراي قضايي استان لرس��تان به محورهاي طرح
تحول در دستگاه قضا اش��اره كرد و گفت :تسريع در
رس��يدگيها توام با كيفيت و دقت و نيز اجراي احكام
آنها از اولويتهاي دس��تگاه قضايي است .معاون قوه
قضاييه در ادامه با بيان اينكه تسريع در اجراي احكام
خود عامل بازدارنده اس��ت ،افزود :تكريم ارباب رجوع
بايد سر لوحه كاركنان بنده و برخورد با مراجعين بايد
توامبااحتراموتكريمباشد.خداييانبهتكريمهمكاران
قضايي تاكيد كرد و گفت :مبارزه با فس��اد به ويژه در
دستگاهقضاومبارزهبادانهدرشتهاومفاسداقتصادي
از اولويتهاي دس��تگاه قضايي كشور است كه سبب
اميدواريوخوشحاليمردمشدهاست.ويبابياناينكه
ارتقاي امنيت بسيار مهم است كه بايد براي آن برنامه
داشت و بانك اطالعاتي محكومين و مجرمين را رصد
و بهروزرساني كرد ،تصريح كرد :شناسايي مجرمان و
قاچاقچيانميتواندتاثيربسزاييدرجلوگيريازجرايم
وارتقايامنيتداشتهباشد.

به دليل نزديكي انتخابات
به مجلس حمله ميشود

يك عض��و هيات رييس��ه
مجل��س درب��اره تاخت��ن
يك روحاني ب��ه رد فوريت
شفافيت آراي نمايندگان
مجل��س ميگوي��د :آقاي
پناهيانازجزيياتوفرآيند
قانونگذاري خب��ر ندارد و
البته ميتوانس��ت با ادبيات و اطالع بيشتري نقد كند.
علياصغريوسفنژاددرگفتوگوباايلنادرپاسخبهاينكه
آيانقد تندو تيز مطرح شدهاز سويپناهيانبهآنچهكه
اودربارهشفافيتآرانمايندگانگفته،درستبودهاست،
گفت:بحثشفافيتدرتصميمگيريهايمجلسفرآيند
خاص خودش را دارد ،من ش��خصا با ش��فافيت موافق
هستمبههمينخاطرجزوآن ۷۰-۶۰نفريهستمكه
اعالم كرديم با شفافيت آرا نمايندگان موافق هستيم.
يوسفنژاد تصريح كرد :نمايندگان زيادي هم با اين امر
كه ش��فافيت آرا اتفاق بيفتد ،موافق هستند؛ آن روزي
هم كه اين مساله مطرح شده درباره فوريت آن بوده و نه
محتوا.نمايندهمردمرشتوميانرودادامهداد:آنروزدر
مورد اينكه طرح دوفوريت باشد يا نباشد اظهارنظر شد
وراجعبهخودشفافيتاظهارنظرينشد،بنابراينوقتي
يكپيشنهادوايدهميخواهدتبديلبهيكحكمقانوني
شود،براساسدموكراسي،ممكناستاستداللكساني
حاكم شود كه به هر دليلي نصف به عالوه يك حاضر در
جلسهرامتقاعدكنندكهنظرآنهارابپذيرند.

امامحسين(ع)محورهمبستگي
دوملتايرانوعراقاست

مع��اون اول رييسجمهور
در گفتوگوي��ي تلفن��ي
با نخس��ت وزير عراق ،امام
حسين(ع)وخاندانرسالت
وامامتراريسمانوحدتو
همبستگي دو ملت ايران و
عراق توصيف و تاكيد كرد:
درك اي��ن موضوع كه چگونه در مدت��ي محدود دهها
ميليون نفر از عاش��قان اهل بيت عصمت و طهارت در
ايام اربعين در عراق گرد ه��م آمده و در كمال آرامش و
بدون هيچ مشكلي به انجام مناسك اين مناسبت مهم
ميپردازند ،براي دنيا راحت نيس��ت .به گزارش ايسنا،
اسحاقجهانگيريدراينگفتوگويتلفنيباقدرداني
ازلغورواديدزائرانايراني،براياياماربعينوهمتدولت
عراق در بازگشايي مرز خس��روي ،اظهار داشت :دولت
و مردم ايران آمادگي كام��ل دارند تا به هر نحو ممكن
ياريكننده مل��ت و دولت عراق در برگزاري باش��كوه
مراسماينايامباشند.جهانگيرياظهاراميدواريكردكه
توافقاتتهرانوبغداددرمسيرسازندهفعليوباسرعت
بيشتر اجرايي و عملياتي شوند و مديريت دولت عراق
در اجراي اين توافقات را مفيد و موثر عنوان كرد .عادل
عبدالمهدينخستوزيرعراقنيزدراينمكالمهتلفني
باتسليتمتقابلبهملتايرانوخانوادهايرانيانجانباخته
درحادثهكربال،گفت:اميدواريمبادرسگرفتنازحادثه
ديروز،جلويتكرارحوادثمشابهرابگيريم.

دولت برنامهاي براي ايجاد
استانهاي جديد ندارد

مديركلتقسيماتكشوري
وزارت كشور معتقد است:
دولت هيچگون��ه برنامهاي
براي ايج��اد اس��تانهاي
جديددركشورندارد.سعيد
جالليدرگفتوگوباايرنا،با
اشاره به مطالب مطرح شده
در خصوص ايجاد استانهاي جديد در كشور از جمله
در الرستان استان فارس افزود :تقسيمات كشوري بر
پايه بررسيهاي كارشناسي و مطالعات هدفمند انجام
ميشودوقطعامبحثمهميمانندتاسيساستانهاي
جديد نيازمند تامل بيشتر و انجام فرآيند كارشناسي
دقيقتراست.ويادامهداد:باوجوداهميتوحساسيت
اينموضوع،بعضامشاهدهميشودكهمسالهتقسيمات
كشوري از س��وي برخي از افراد و گروهها به يك اقدام
سياسيتبديلميشود.جالليتصريحكرد:قطعادراين
زمينهبيندولتووزارتكشورهيچگونهدوگانگيوجود
ندارد و صدور هرگونه دستور از سوي رييسجمهوري
مبنيبرايجاداستانجديددرفارستكذيبميشود.او
افزود :در مجموع ميتوان گفت كه اساسا هيچ پروژهاي
مبنيبرشكلگيرياستانهايجديددركشوردردستور
كاردولتقرارنداردكهازنشانههايآنبهرويهدولتبررد
طرحايجاداستاناصفهانشماليبودكهتوسطبرخياز
نمايندگانمجلسمطرحشدودربقيهمواردنيزخالف
اينرويهدردولتديدهنشد.

سپاه فراتر از خط كشي
قومي و مذهبي عمل كرده است
فرمانده كل س��پاه با بيان
اينك��ه س��پاه فرات��ر از
خطكشي قومي و مذهبي
عمل ك��رده اس��ت ،گفت:
در هيچ ش��رايطي به اراده
دشمنان اجازه ظهور و بروز
نميدهيم .به گزارش سپاه
نيوز ،سرلشكر حسين سالمي در آيين افتتاح متمركز
پروژههايطرحجهادهمبستگيمليبابياناينكهاراده
ملتايرانبزرگترازارادهدشمنانوسيلاست،تصريح
كرد :مردم ايران آموختند باي��د در جنگ به زيباترين
صورت زندگي كنند .سرلشكر سالمي با بيان اينكه ما
امروز در نبرد اقتصادي با دش��من امت واحده هستيم،
گفت :قرآن م��ا را به اخوت و ب��رادري دعوت كرده و ما
برادرانيكديگرهستيممابراساسخدا،كتاب،پيامبرو
سنتواحد«يدواحده»هستيموعملميكنيم.فرمانده
كلسپاهپاسدارانتأكيدكرد:سپاهازدلمردمجوشيده
وبدونمنت،آنچهدراختيارسپاهاستدرخدمتمردم
قرار دارد .امروز نهتنها س��پاه از مردم حفاظت ميكند
بلكه مردم از سپاه در برابر دشمنان حفاظت ميكنند
و مردم هم حافظ سپاه هستند .هرچه به مردم خدمت
كنيمدرمقابلشانلطفآنهااندكاستوهمهتالشما
زدودنغبارفقرومحروميتازمردماست.هرچندسيل
خانههاياينمردمرافراگرفتهبوداماماچيزيجزنجابت،
صبر،شكيبايي،ظرفيتوتحملازاينمردمنديديم.

كالن
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رانتجويان،همدست تحريمكنندگان

پنهانكاري به بهانه جلوگيري از
سوءاستفاده دشمن
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي اشاره كرد :در شرايطي
كه تحريمها بازگشته اس��ت ،اين خطر وجود دارد كه
حكومت به جاي اينكه مردم را معتمدين اصلي خود
بداند ،تحت عنوان جلوگيري از سوءاس��تفاده دشمن
به پنهان كاري روي بياورد .بايد توجه داش��ت كه هر
اندازهپنهانكاريبيشترباشدبستربراياعمالمقاصد
رانتجويان و غيرمولدها بيش��تر فراهم خواهد ش��د.
بنابراين ،اين خطر وج��ود دارد كه حكومت از رويكرد
پنهان كارانه استقبال كند و فسادها و ناكارآمديها را

تحت عنوان شرايط حاد به سمت عدم شفافيت ببرد.
در اين شرايط نظام تصميمگيري ما نياز به بلوغ سطح
باال نياز دارد يعني هر چه قدر مردم در جريان بيش��تر
مسائلباشند،مشاركتفعاالنهداشتهوقدرتچانهزني
و توانايي اجرايي اداره امور نيز افزايش خواهد يافت.
واگذاري تخصيص دالرهاي نفتي
به مجلس دردوران جنگ
رييس موسس��ه دين و اقتصاد يادآوري كرد :ش��ايد
بهترين نمونه در اي��ن زمينه ،مربوط به دولت دوران
جنگ اس��ت كه ب��راي اولين و آخرين ب��ار در تاريخ
اقتصادي معاصر ايران اتفاق افتاده اس��ت .در دولت
ايشان وقتي ديدند كه در چانهزنيهاي پنهان ،قدرت
رانتجويان بيش��تر است ،خود نخست وزير به رييس
مجلس وقت نامه زدند و خواستند كه تصميمگيري
در م��ورد تخصيص دالرهاي نفت��ي برعهده مجلس
باشد .تقريبا همه ميدانند كه در شرايط جنگي توجيه
براي پنهانكاري چندين برابر ميشود اما گوهر اصلي
موفقي��ت در آن دوران ارجاع تصميمگيري در مورد
دالرهاي نفتي به مجلس بود كه موجب افزايش هزينه

فرصت رانتجويان شد البته اين نوآوري نهادي مستقل
از كيفيت مجلس و نمايندگان موضوعيت داشت.
همكاريباتحريمكنندگانازمحلتوجيه
عدم شفافيت
فرشاد مومني ادامه داد :اين سوال مطرح است كه چرا
در دولت آقاي روحاني و در بحرانهاي اقتصادي سال
گذشته ،وقتي نحوه تخصيص دالرهاي نفتي اندكي
شفاف شد و عمق و گس��تره فسادها برمال شد ،از آن
استقبال نكرد و پس از آنكه آبها از آسياب افتادند،
دوباره عدم ش��فافيت و پنه��انكاري را ادامه دادند
كه بايد مش��فقانه توصيه كرد؛ وقتي نحوه تخصيص
دالرهاي نفتي را شفاف نميكنيد در واقع بسترسازي
ميشود تا رانتجويان دست به كار شوند .بايد توجه
داش��ت ،هر كس و تحت هر عنواني عدم ش��فافيت
و مش��اركتزدايي از م��ردم را توجيه كن��د عمال با
تحريمكنندگان همكاري كرده است بنابراين دولت و
مجلس دوباره اين مطالبه را در صدر برنامههاي خود
قرار دهند كه نحوه تخصيص دالرهاي نفتي و اعتبارات
بانكي با اولويت ويژه شفاف شوند.

است سند پيوست برنامه اول توسعه و گزارش عملكرد
آن در دوره  ۶۸ت��ا  ۷۲و با تمديد برنام��ه اول تا  ۷۳را
مالحظه كنيد ،در پيشبيني رش��د نقدينگي و آنچه
از طريق افزايش نرخ ارز محقق شد ،مشاهده ميشود
تورشپيشبينيازنسبتيكبه 20همفراتررفت.مثال
در سال  ۷۳نقدينگي تقريبا  ۲۰برابر آنچه پيشبيني
شده بود ،رشد يافت.
مومني اضافه كرد :در سال  ۱۳۷۲كه  ۴ميليارد دالر از
بدهيهاي دولت سررسيد شده بود تنها از ناحيه تفاوت
در نرخ ارز بين زمان وامگيري و سررسيد  ۶۷۲ميليارد
تومان به پايه پولي اضافه ش��د و فقط در سال ۱۳۷۲
تقريبا  ۱۷۹۴ميليارد تومان به نقدينگي اضافه ش��د.
براساسمحاسبهعباسشاكري،اقتصادداندرمجموع
اضافه رش��د نقدينگي تنها از ناحيه افزايش نرخ ارز تا
پايان سال ۱۳۷۳از مرز ۱۰هزار ميليارد تومان گذشت.
درواقعآنهاييكهادعاداشتندكهرشدنقدينگيدرسند
برنامه يك روند كاهنده خواهند داش��ت ،در  ۱۰سال
اجراي برنامه اول و دوم همواره با افزايش نرخ ارز همراه
بود و رشد نقدينگي ۱۲برابر شد.

دولت هوشمندانهتر از قبل عمل ميكند
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد :نزديك به  8ماه است كه
تعداد زيادي مقاله نوشته ميش��ود تا به اعضاي دولت
بگويند كه افزايش افسارگس��يخته نرخ ارز تاثيري در
تورم ندارد .البته اگر دوباره خطايي در اين مورد رخ دهد،
بندهمانندگذشتهآدرسهايمشخصخواهمداد.دليل
اينكه فعال آن را مطرح نميكنم اين است كه سطوحي از
هوشمنديدردروندولتبهوجودآمدهاستوهمانطور
كهمالحظهكرديمآقايرييسجمهورباهمهخطاهايي
كه در اتخاذ جهتگيري اقتصادي و انتخاب افراد فاقد
صالحيت بايسته داشتهاند ،بيان كرد كه كساني به ما
ميگفتند اگر نرخ ارز را باال ببريد ايران گلستان خواهد
شد ،در حالي كه نرخ ارز باال رفت و نه تنها ايران گلستان
نشد بلكه در معرض بحرانهاي بيسابقه قرار گرفت.
رييس موسسه دين و اقتصاد با بيان اينكه عدهاي رشد
نقدينگي را عمده ،اما عوامل ايجاد جهش در نقدينگي
را پنهان ميكنند ،گفت :دو عامل خلق رانت از كانال
شوكهاي نرخ ارزي و خلق رانت از كانال شكلگيري
بانكهاي خصوصي باعث شده تا اقتصاد ايران گرفتار،
نابرابرساز و نابارور شود .در مورد عامل نخست ،كافي

بانكهاي خصوصي ،كجترين سنگ بناي
اقتصاد ايران
استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي با اشاره به دومين
كانون اصلي ايجاد رانت در كشور گفت :از برنامه سوم
يكي از كجترين سنگ بناهاي اقتصاد ايران و حركت به
سمت انحطاط با شكلگيري بانكهاي خصوصي در
غياب توان نظارتي بانك مركزي و بستر نهادي مشوق
توليد ،شكل گرفت .اگر توجه داشته باشيم از اين زاويه
بيس��ابقهترين جهشها در نرخ ارز ،طال ،مسكن... ،
همه به تبع ش��كلگيري بانكهاي خصوصي روي
دادند .البته از همان برنامه سوم ،بانك مركزي در برابر
خلق پولهاي رانتي ضدتوسعهاي مشوق غيرمولدها
رويكرد كامال همدالنه داشت.
وي اشاره كرد :در سال  ۱۳۸۷در حالي كه نقدينگي
 ۱۵.۶درصد رش��د داش��ت ،رش��د پايه پولي از مرز
۴۷درصد هم گذش��ته است .البته در سالهاي اخير
شكنندگي اين مس��اله افزايش يافته است ،بنابراين
بايد كمك كرد تا اين مناس��بات به ش��كل بنيادي
اصالح شود .از س��ال  ۱۳۸۷كه بانكهاي خصوصي
به تدريج در حال فعاليت هس��تند بيس��ابقهترين
رش��دها در نقدينگ��ي روي ميده��د ،در حالي كه
حادترين و بحرانيترين مش��كل توليدكنندگان ما
كمبود نقدينگي اس��ت .از سويي ش��اهد تنشهاي
دايمي و هجوم نقدينگي س��رگردان به بازار ارز ،طال
و زمين هستيم.

مركز پژوهشهاي مجلس براي كمك به رونق توليد پيشنهاد كرد

تعيين حداقل دستمزدكارگران به صورت منطقهاي و سني

مركزپژوهشهايمجلسشوراياسالميباانتشارگزارشي
درباره راهكاره��اي رونق توليد در س��ال  1398در حوزه
اقتصاد كالن و همچنين راهكارهاي كنترل نقدينگي ،بر
ضرورت اش��تغالزايي از طريق اصالح ساختار دستمزد و
كنترلتسهيالتكالنبرايجلوگيريازخلقپولجذاب
بانكهاوموسساتاعتباريتاكيدكرد.بهگزارش«تعادل»
بازويكارشناسيمجلسشوراياسالميباانتشارگزارشي
به راهكارهاي كالن رونق توليد پرداخ��ت .در يكي از اين
راهكارهابهمعايبمتعددتعيينحداقلدستمزدسراسري
پرداخته ش��ده و آمده است :بهتر اس��ت با در نظر گرفتن
تفاوتهاي ساختار رش��ته فعاليتهاي مناطق مختلف
حداقل دستمزد بهصورت منطقهاي و سني انتخاب شود.
دربخشديگريازاينگزارشآمدهاست:اعطايتسهيالت
كالنيكيازمصاديقخلقپولجذاببانكهاوموسسات
اعتبارياستكهغالباًبهشركتهايتابعهووابستهآنهاتعلق
ميگيردوكنترلايننوعازتسهيالتميتواندتاحدزيادي
از حمالت س��فته بازانه نقدينگي به بازارهاي رقيب توليد
بكاهد .در گزارش بازوي كارشناسي مجلس درباره تعيين
حداقلدستمزدكارگرانبهصورتمنطقهايوسنيآمده
است«:دركشورهايكمترتوسعهيافتهبهعلتنبودنهادهاي
كارآم��د و كامل ،عدم وجود اتحاديهه��اي كارگري قوي،
دولتها بهمنظور حمايت از نيروي كار (كارگر يا كارفرما)
مستقيماً در بازار كار دخالت كرده و قانون وضع ميكنند.
يكي از اين موارد تعيين حداقل حقوق و دستمزد نيروي
كار اس��ت و هدف از آن عمدتاً حمايت از نيروي كار شاغل
و افزايش قدرت خريد ،توان چانهزني و ش��رايط رفاهي آن
است.ايندرحالياستكهدربيشتركشورهايتوسعهيافته،
دولتهيچمداخلهايدراينخصوصنداشتهوبهكارفرمايان
و كارگران اجازه داده ميش��ود ب��ا يكديگر مذاكره كنند و
بهصورت دوجانبه به توافق برسند .در ايران نيز طبق ماده
( )41قانون كار ،شوراي عالي كار همهساله موظف است،
ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا
صنايعمختلفباتوجهبهمعيارهايذيلتعيينكند:
-1حداقلمزدكارگرانباتوجهبهدرصدتورميكهازطرف
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم ميشود.

 -2حداقل مزد بدون آنكه مش��خصات جسمي و روحي
كارگرانوويژگيهايكارمحولشدهراموردتوجهقراردهد
بايدبهاندازهايباشدتازندگييكخانوادهكهتعدادمتوسط
آنتوسطمراجعرسمياعالمميشودراتأمينكند.
اما در حال حاضر ش��وراي عالي كار ساالنه تنها يك نوع
حداقل حقوق و دس��تمزد براي تم��ام مناطق و صنايع
كش��ور اعالم ميدارد و همين ام��ر انعطاف ناپذيري در
روابط كارگر و كارفرمايي را تشديد كرده و از موانع مهم
در ايجاد اش��تغال و گسترش اشتغال غيررسمي است.
اين تأكيد براي آن است كه توان اقتصادي كارفرمايان
شهريوروستايي،بنگاههايخردوبزرگيكساننيست
و لحاظ اين مساله در تعيين حداقل دستمزد ،انعطاف
روابط كارگر و كارفرما را بيشتر كرده و زمينه گسترش
اشتغال خواهد بود.
درمجموع مسائل نظام فعلي حداقل دستمزد سراسري
را ميتوان در بندهاي زير خالصه كرد:
معيار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزينه
زندگي)،
يكسان بودن براي تمامي مناطق و گروههاي سني،
اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسياري از مناطق و
ايجاد انگيزه براي اشتغال غيررسمي،
محققنشدنهدفسياستگذاردرحمايتازشاغالن
بهخصوص در مناطق محروم بهدليل اثرگذاري سياست
حداقل دستمزد سراسري و قيمتگذاري سراسري در
بازار محصول بر تخصيص منابع (تمركز منابع در مناطق
برخوردار).بنابراينتوصيهسياستيايناستكهبهدليل
پيچيدگي و احتمال ايجاد اختالل در بازار كار بهتر است
با در نظر گرفتن تفاوتهاي ساختار رشته فعاليتهاي
مناطق مختلف حداقل دستمزد بهصورت منطقهاي و
سني انتخاب شود.
رويكرد اصالحي نيز در اين خصوص بهشرح زير است:
برداشتن بار حمايتي از روي موضوع حداقل دستمزد،
اصالحنظامتأميناجتماعيبهگونهايكهفشاراجتماعي
برايحمايتازطريقحداقلدستمزدكاهشيابد،
تعيين حداقل دستمزد براساس جغرافيا و سن».

بازوي كارشناس��ي و پژوهشي مجلس شوراي اسالمي
با بررس��ي مواردي ديگر از راههاي كالن رونق توليد ،به
راهكار كنترل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران پرداخته
و آورده اس��ت« :يكي از الزامات اقتصاد كالني حمايت
از توليد و ايجاد رونق در س��رمايهگذاري و فعاليتهاي
اقتص��ادي ،پيشبينيپذير ب��ودن بازاره��ا و ثبات در
قيمتهاس��ت .از مولفههاي مهم اثرگذار بر اين ثبات و
كميت و كيفيت نقدينگي و تغييرات
پيشبينيپذيريّ ،
كميت
مشاهده
است.
بازانه
ه
سفت
هاي
آنباتوجهبهانگيزه
ّ
وكيفيترشدنقدينگيدرسالهاياخيرونوساناتبازار
ارز و افزايش قيمتها در سال ،1397ضرورت انديشيدن
به مساله مديريت نقدينگي را آشكار ساخته است.
رشد نقدينگي در سالهاي پس از نيمه  1392با سهم
باالي ش��بهپول همراه بوده و متوس��ط نسبت پول به
ش��بهپول طي دوره مذكور به حدود  15درصد رسيده
است .اين نگراني زماني جديتر ميشود كه بدانيم توزيع
نقدينگي كشور بس��يار نامتوازن و نابرابر است و بخش
قابلتوجهي از س��پردهها در اختيار اشخاص محدودي
است؛ لذا تغيير تركيب نقدينگي و آثار تورمي فوقالذكر
تنها در گرو تصميم افراد معدودي قرار دارد.
همهمسائلمذكوردركنارانتظاراتتورميباالدرشرايط
تحريم ،اين دغدغه و نگراني را ايجاد ميكند كه دوره آتي
ميتواند موعد تخليه آثار تورمي نقدينگي خلق شده در
اقتصاد؛ بيش از آنچه در سال  ،1397تجربه شد ،باشد.
در همين راستا براي جلوگيري از شوك تورمي (تخليه
دفعي شكاف تورمي سالهاي اخير) در سه محور خلق
نقدينگيجديد،كنترلنقدينگيموجودوكاهشحجم
نقدينگيپيشنهاداتي ارايه ميشود:
 -1اعمال محدوديت بر رش��د ترازنام��ه بانكها بهويژه
بانكهاي مشكلدار
 -2نظارت شديد بر بانكها بهمنظور ممانعت از ورود در
فعاليتهاي سفتهبازانه توسط شركتهاي زيرمجموعه
و ساير اشخاص مرتبط
 -3كنترل اعطاي تسهيالت كالن توسط مقام ناظر.
خلق پول بانكها در ش��رايطي كه وصول مطالبات با

اقدام گمرك براي تعيين تكليف برنجهاي دپو شده
بع��د از اينكه قانون انت��زاع يا تمرك��ز وظايف بخش
كشاورزي لغو شد ،امسال براي اولينبار اعالم شد كه
در فصل برداش��ت برنج ،ام��كان واردات اين محصول
فراهم است اما با فشار جامعه كشاورزان و رسانهها اين
لغو ممنوعيت برداش��ته شد و رييس سازمان برنامه و
بودجه به كشاورزان قول داد كه اين ممنوعيت شكسته
نخواهد شد.
ممنويت واردات برنج در فصل برداش��ت سالهاست

كه با نظر وزارت جهاد كش��اورزي در فصل برداش��ت
براي حمايت از توليدكنندگان داخلي اعمال ميشود،
ولي س��تاد تنظيم بازار امسال ظاهرا بدون نظر بخش
كشاورزي تصميم را تغيير داد و در فصل برداشت اجازه
واردات برنج را صادر كرد و همين امر باعث شد كه تجار
و بازرگان��ان براي واردات اين محص��ول اقدام كنند و
محصول خود را به گمرك بياورند اما امكان ترخيص
آن را نداشته باشند كه مشكالتي نيز براي آنها نيز ايجاد

كرد و از س��ويي ديگر اين موضوع محلي براي جدال
بين گمرك ايران ،كارگروه تنظيم بازار ،وزارت جهاد
كشاورزي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده است.
در حال حاضر از سرنوشت برنجهاي وارداتي اطالعي
در دست نيست با اين حال گمرك ايران در مكاتبهاي با
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواستار تعيين تكليف
موجودي برنج در بنادر كشور شده است.
يكي از آخرين نامههايي كه از س��وي گمرك ايران به
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استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي اظهار كرد:
وقتي نحوه تخصيص دالرهاي نفتي شفاف نميشود
در واقع بسترسازي ميشود تا رانتجويان دست به كار
شوند.بايدتوجهداشت،هركسوتحتهرعنوانيعدم
شفافيت و مشاركتزدايي از مردم را توجيه كند عم ً
ال با
تحريمكنندگان همكاري كرده است بنابراين دولت و
مجلسدوبارهبايداينمطالبهرادرصدربرنامههايخود
قرار دهند كه نحوه تخصيص دالرهاي نفتي و اعتبارات
بانكي با اولويت ويژه شفاف شوند.
به گزارش «تعادل» نشس��ت هفتگي موسس��ه دين
و اقتصاد در محل اين موسس��ه برگزار ش��د .فرش��اد
مومني دراين نشست به قدرت نفوذ مافياي رسانهاي
در مس��ووالن و در نهايت سردرگم كردن آنها در اداره
كشور اش��اره كرد و گفت :در س��ه دهه اخير با پديده
مافياي رس��انهاي روبهرو بودهايم ك��ه تبحر و توانايي
خارقالعادهاي در سردرگم كردن مسووالن داشتهاند
اين مافيا حتي در افرادي كه هيچ زد وبندي نداشته و به
دنبال بهبود شرايط بودهاند هم موثر بوده است.
وي ادام��ه داد :اگر ميخواهيد بدانيد كه اقتصاد ايران
را چه كساني بهصورت مافيايي اداره ميكنند ،ببينيد
چه كسي در اول شهريور ماه سال  ،۹۶در سرمقالهاي
به صورت بس��يار خش��ن و تحقيرآمي��ز ،خطاب به
رييسجمهورگفتندكهزمانافزايشنرخارزفرارسيده
است .در آن مطلب به صراحت گفته شد «ديگر بهانه
انتخابات منتفي ش��ده اس��ت چون ش��ما رايتان را
گرفتهايد ».اين يك سند تاريخي مهم و گوياي واقعيت
اقتصاد سياسي ايران است كه به صورت شفاف نشان
ميدهدكهآنهابهخوبيميدانندواردكردنشوكهاي
ارزي چه بر س��ر مردم ،توليدكنندگان و ماليه دولت
ميآورد اما با اين وجود منافع خود را مرجح ميدانند.
آنهاسعيميكنندازطريقمافيايرسانهاياوالمسائل
حياتي را به حاش��يه برانند و دوماً در مورد مش��كالت
كشور ،آدرسهاي اشتباه بدهند.

پاورقياقتصادي

چالشهاي جدي مواجه است موجب انبساط بيشتر
ترازنامههاي بانكها ميش��ود ،لذا يك��ي از اقدامات
ممكن براي كنت��رل خلق نقدينگي جدي��د ،اعمال
محدوديتهاي مق��داري بر افزايش ان��دازه ترازنامه
بانكها بهويژه بانكهاي مش��كلدار است .به عنوان
مثال بانك مركزي ميتواند به بانكهاي مش��كلدار
صرفاً اجازه رشد  10الي  15درصدي ترازنامه را بدهد و
افتتاحسپردهوسپردهپذيريجديديااعطايتسهيالت
آنها را محدود كند.
از س��ويي ديگر بانكها بهواس��طه قدرت خلق پول،
پتانس��يل بااليي براي بهرهمندي از سود سفتهبازي
دارند كه بهواسطه عايدي باالي بازار داراييها ميتواند
خلق پول را حتي با وجود نرخهاي باالي اضافه برداشت
يا ب��ازار بينبانكي نيز بهصرفه كند ،ام��ا ورود بانكها
به اي��ن بازارها عالوه بر افزودن التهاب ،موجب رش��د
نقدينگي نيز ميشود كه بهمنظور جلوگيري از چنين
واقعهايپيشنهادميشودازورودبانكهابهفعاليتهاي
ل آيد .البته اين مساله نيز
سفتهبازانه جلوگيري بهعم 
با كنترل مقاصد تس��هيالت اعطاي��ي بانكها بهويژه
شركتهاي زيرمجموعه فعال در بخش ساختمان ،ارز
و امثالهم محقق خواهد شد .اعطاي تسهيالت كالن
نيز يكي ديگر از مصادي��ق خلق پول جذاب بانكها و
موسسات اعتباري است كه غالباً به شركتهاي تابعه و
وابستهآنهاتعلقميگيردوكنترلايننوعاز تسهيالت
ني��ز ميتواند تا حد زيادي رش��د نقدينگ��ي را تحت
مديريت قرار دهد.
راهكاره�اي چهارگانه كنت�رل نقدينگي
موجود
در محور كنترل نقدينگي موجود (جلوگيري از افزايش
سرعت گردش نقدينگي) با هدف كنترل سفتهبازي و
ورود نقدينگي به بازار ملتهب داراييها (اعم از ارز ،طال،
امالك ،مستغالت و ،)...اقدامات زير پيشنهاد ميشود:
 - 1كنترل سپردههاي كالن و تراكنشهاي آنها،
 -2فروش داراييهاي دولتي و سپردهگذاري يكساله
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال شده ،بر ضرورت
پاس��خگويي اين وزارتخانه و كارگروه تنظيم بازار بر
موض��وع برنجهاي مانده در بن��ادر و گمركات ،تاكيد
شده است.
دربخشيازنامهمهردادجمالارونقيمعاونفنيوامور
گمركي گمرك ايران به حسين مدرس خياباني قائم
مقام وزير صنعت در امور بازرگاني كه مربوط به تاريخ
 ۱۶شهريورماهميشود،آمدهاست:نظربراينكهتاكنون
پاسخيدرخصوصنامههايارسالياينسازمانواصل
نشدهكهاينامرنارضايتيصاحبانكاالوفعاالنتجاري
و واردكنندگان برنج را در پي داشته است و همانگونه

منابع حاصله در بانكها (با هدف جمعآوري نقدينگي
مردم و وارد نكردن آن به اقتصاد)
 -3اجراي مالياتستاني از عايدي سرمايه
- 4ثباتبخشي به بازار ارز و سكه.
درشرايطيكهتوزيعسپردههايبانكيبهشدتمتمركز
است ،كنترل سپردههاي كالن ضرورت جدي مييابد
چراكه انتقال پول تنها از چند حساب معدود ،ميتواند
موجب التهابات جدي در بازارهاي مختلف و بروز شوك
قيمتي بر داراييها ش��ود .همچنين اج��راي ماليات بر
عايدي سرمايه و ثباتبخش��ي به بازار طال و ارز انگيزه
س��فتهبازي را كاهش داده و از افزايش سرعت گردش
نقدينگيجلوگيريميكند.
ايجاد يك بازار عميق ارز با نرخ آزاد در كنار مداخله ارزي
هوشمندبانكمركزيوتأسيسبازارمشتقاتارزيبراي
پوشش ريسك و سفتهبازي كنترل شده كه البته فضا و
فرصتيبرايمداخلهرياليبانكمركزيرافراهمميكند،
نيزبهميزانزياديمنجربهكاهشبيشازپيشنوسانات
ارزي خواهد ش��د كه بهنوبه خود تأثير زيادي بر سرعت
گردش نقدينگي دارد.
دو راهكار پيش�نهادي براي كاهش حجم
نقدينگي
بهمنظور كاهش حجم نقدينگي موجود نيز دو راهكار
پيشنهادميشود:
-1فروشاموالمازادبانكهاكهموجبكاهشسپردهها
ونقدينگيشدهوميتواندتعهداتبانكهاراكاهشدهد.
 -2تس��ويه مطالبات غيرجاري بده��كاران بانكها با
س��پردههاي اين بدهكاران در بانكهاي ديگر .در اين
صورت عالوه بر وصول مطالبات بانكها ،موجب كاهش
نقدينگيميشود.
اجرايراهكارهايپيشگفتهمتضمناطالعكاملنسبت
به اطالعات و س��وابق عملكردي و همچنين ذينفعان
اصلي كليه دارندگان حسابهاي سپردهاي در شبكه
بانكي (با اولوي��ت س��پردههاي كالن) و تراكنشهاي
آنهاست»
كه در نامهاي كه در  12شهريور ماه تقرير شد و نيز به
استحضار رسيده نظر بر اينكه موضوع تعيين تكليف
موجودي برنج در بنادر كشور ،از سوي معاون بازرگاني
داخلي و كارگروه تنظيم بازار طي نامهاي در  27مرداد
ماه از معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت
جهادكشاورزياستعالموپاسخالزمدرنامهايبهتاريخ
ششمشهريورماهازسويمرجعمذكورارايهشدهاست.
مس��تدعي اس��ت دس��تور فرمايند به قيد فوريت در
خصوص موضوع تعيين تكليف ك��رده و نحوه اقدام را
جهت ابالغ به گمركات اجرايي كشور به اين سازمان
اعالم دارند.

فصل6
چالش فناوريهاي نو
«سيليكون ولي» و همراه با آن پيشرفت در فناوري،
نمادابداعامريكاييوكارآفرينيشدهاست.چهرههاي
بزرگواسطورهايماننداستيوجابزوماركزاكربرگ
برايمصرفكنندگاناطرافجهانمحصوالتيراارايه
كردهاند -محصوالتي كه مصرفكنندگان دوست
دارندواينامكانرابرايمافراهمميسازدتابايكديگر
ارتباط بهتر برقرار كنيم .اين افراد اينتل چيپهايي
را توليد كرده كه باعث ميشود محصوالت ما تندتر
از بهترين مغزهاي جهان «فكر» كنند و محاسبات
را س��ريعتر انجام دهند .ه��وش مصنوعي ميتواند
انسان را نه تنها در بازيهاي سادهاي مانند شطرنج
بلكهدربازيهايپيشرفتهايمانند«گو»كهتعداد
حركات آن بييشتر از اتمهاي جهان است ،شكست
دهد .به نظر ميرسد بيل گيتس با تخمين انباشت
 135ميليارد دالر ثروت ،روح امريكايي را به بهترين
وجه به تصوير ميكشد .او مقدار زيادي از اين ثروت
را صرف امور خيريه
ك��رده و از ان��رژي
خود ب��راي مبارزه با
بيماريهاي سراسر
جه��ان اس��تفاده و
ت�لاش ميكن��د تا
آم��وزش در اياالت
متحدهبهبوديابد.
باتماميآنچهدرباره
فضيلتها قيد شد،
اين پيش��رفتها يك وجه س��ياهتري هم دارد و آن
نگراني مش��روع درباره از دست دادن شغلهاست.
همچنينصنايعجديددرمعرضسوءاستفادههاي
زيادي هس��تند از قدرت بازار گرفته تا هجوم به امر
خصوصيودستكاريهايسياسي.
اشتغالكامل در دنياي «هايتك»
اكنون نگرانيهاي قابل توجهي نسبت به بازار شغل
وجود دارد .در قرن بيس��تم ماشينهايي ساختيم
كه قويتر از انس��ان بودند .حاال ولي ما قادر هستيم
ماش��ينهايي كه در ش��غلهاي متداول از انس��ان
كارآمدتر هستند را بسازيم .اكنون هوش مصنوعي
چالشي بزرگتر را پيش روي بشريت گذاشته است.
ما ميتوانيم ماشينهايي بسازيم كه نهتنها وظايف
برنامهريزي ش��ده را بهتر از بش��ر انج��ام ميدهند
بلكه حداقل در محدودههاي مشخص بهتر هم ياد
ميگيرند .بنابراين ماشينها ميتوانند در بسياري
از ش��غلهاي كليدي بهتر از مردم كار كنند .شايد
آموزش بهتر و تربيت ش��غلي ب��راي كارگران يك
درمان كوتاهمدت باش��د اما كامپيوترها ميتوانند
راديولوژيس��ت ش��وند و دارند جايگزي��ن آنها هم
ميشوند .بنابراين در چنين شرايطي براي شخصي
با درج��ه «دكتر» ،هم م��كان امني وج��ود ندارد.
پيشبينيميشودكهطيچندسالآيندهخودروها
وكاميونهايبدونرانندهجايگزينرانندگانشوند،
اگر اين موضوع حقيقت داش��ته باشد ،نگرانيهاي
جديمطرحميشودزيراكاميونهاييكهامروزرانده
ميشوند منبع بزرگي از اشتغال هستند كه توسط
افرادي رانده ميشوند كه ديپلم دبيرستان يا مدرك
پايينتريدارند.

اخبار كالن
عودت ماليات اخذ شده
از خريداران مناطق آزاد
مديركلدفترفنيواعتراضاتموديانمالياتيتاكيد
كرد،فعاالناقتصاديمقيممناطقآزاددرزمانعرضه
كاال ،تكليفي در خصوص مطالب��ه و وصول ماليات
و عوارض نداش��ته و مكلف به عودت مبالغ دريافت
شده از خريداران كاال و خدمات هستند .به گزارش
تسنيم ،بر اساس بخشنامه سازمان مالياتي ،فعاالن
اقتصادي مقيم مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه
اقتصاديدرموقععرضهكاالياارايهخدماتدرداخل
محدودهصرفنظرازمحلاقامتخريدارتكليفيدر
خصوص مطالبه و وصول ماليات و عوارض نخواهند
داشت.اگرمبالغي(مالياتارزشافزوده)ازخريداران
كاال و خدمات وصول شده باشد ،فروشندگان مكلف
به ع��ودت ماليات ارزش اف��زوده و عوارض دريافتي
به خريداران هس��تند .بر اين اساس اشخاص مقيم
مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كه به عرضه كاال
و ارايه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده
فعاليت مينمايند به عنوان مودي مشمول ثبت نام
شناختهنميشوند.همچنيندرمتنمكاتبهابراهيم
بيگيمديركلدفترفنيواعتراضاتموديانمالياتي
آمدهاست،درصورتپرداختمالياتوعوارضهنگام
خريدكاالهايمشمولازفعاالنخارجازمنطقه،مبالغ
(مالياتوعوارضپرداختي)قابلاستردادنبودهوفقط
جزو هزينههاي قاب��ل قبول برابر قانون مالياتهاي
مستقيمتلقيخواهدشد.

سرنوشت اليحه ماليات بر
عايدي سرمايه
فرهاددژپسندوزيراموراقتصاديوداراييدرگفتوگو
باخانهملتدربارهسرنوشتاليحهمالياتبرعايدي
سرمايه،گفت:درحالحاضرايناليحهدرقالباصالح
تمستقيمدروزارتاموراقتصاديودارايي
قانونماليا 
در حال نهايي شدن است .وزير اقتصاد افزود :پس از
اينكهاصالحقانونمالياتمستقيمدروزارتاقتصاد
نهايي شود ،به دولت ارسال شده و پس از بررسي به
مجلستقديمميشود.

اخبار
صنعت بانكداري
چهقدر سود دارد؟

در س��ال  ۲۰۱۸صنع��ت بانك��داري در جه��ان
۱.۳تريليون دالر سودآوري خالص داشته است .به
گزارشويژوالكپيتاليست،شكينيستكهخدمات
مال��ي در هر نقط��هاي از جهان جز س��ودآورترين
صنايع هستند تا جايي كه اقتصاد برخي كشورها
كامال مبتني به بانكداري اس��ت .بطور متوس��ط
۵.۱درص��د كل توليد ناخالص داخل��ي جهاني را
صنعت بانكداري تشكيل ميدهد ۳۰ .بانك بزرگ
جهان در س��ال  ۲۰۱۹ارزشي معادل  ۳.۵تريليون
دالر داشتهاند كه در اين بين ۳۶،درصد اين بانكها
در امريكا مستقر هستند و پس از اين كشور ،چين
با ۲۵درصد و استراليا و كانادا مجموعا با  ۱۶درصد
قرار دارند .انگليس با  ۶درصد و اتحاديه اروپا و ژاپن
با۲درصدديگرمناطقيهستندكهميزبانبانكهاي
بزرگ جهان هستند .در حال حاضر بانك «جي پي
مورگان» با داراييهايي به ارزش  ۷.۴تريليون دالر،
با ارزشترين بانك در امريكا محس��وب ميشود و
پس از اين بانك نيز بانك اف امريكا ،سيتي گروپ،
ولز فارگو و گلد من ساكس قرار دارند.تا پايان سال
 ،۲۰۱۸بانكه��اي امريكاي��ي  ۴۰۳ميليارد دالر
سودآوري خالص داشتهاند كه اين رقم براي چين
 ۳۳۳ميليارد دالر و براي اتحاديه اروپا ۱۹۸ميليارد
دالر بوده است.در بين كشورهاي جهان ،سنگاپور
بيش��ترين وابس��تگي را به صنعت بانكداري دارد؛
به گونهاي ك��ه  ۱۳.۱درصد اقتصاد اين كش��ور را
بانكداري تش��كيل ميدهد .اين رق��م براي چين
 ۶.۶درصد،امريكا ۵.۴درصدوكانادا ۶.۵درصداست.
در بين ديگر كش��ورهاي جهان ،صنعت بانكداري
 ۶.۸درص��د اقتص��اد انگلي��س ،چه��ار درص��د
اقتص��اد فرانس��ه ۶.۶ ،درصد اقتصاد س��وييس،
 ۳.۸درص��د اقتصاد آلم��ان ۴.۳ ،درص��د اقتصاد
س��وئد ۷.۱ ،درصد اقتصاد اس��تراليا و  ۵.۱درصد
اقتص��اد روس��يه را تش��كيل ميده��د.در بي��ن
كش��ورهاي نوظهور نيز  ۲.۵درص��د اقتصاد هند،
 ۲.۴درصد اقتصاد عربس��تان ،چهار درصد اقتصاد
امارات ۴.۵،درصد اقتصاد تركيه و ۷.۵درصد اقتصاد
آفريقاي جنوبي مبتني بر صنعت بانكداري است.

سايه سنگين ماليات بر
ارزشافزوده بر صنعت بيمه

نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي معتقدند:
صنعت بيمه بايد همانند بان��ك و بورس از ماليات
بر ارزشافزوده معاف شود و چنانچه اخذ اين نوع از
ماليات حذف نشود ،توسعه صنعت بيمه با چالش
روبرو خواهد ش��د .هدف از دريافت ماليات ،تامين
بخشي از درآمدهاي حاكميتي دولت و همچنين
حمايت از توليد به شمار ميرود .در واقع دولت قرار
است از طريق س��ازوكار ماليات و ماليات بر ارزش
افزوده از بخش توليد حمايت كرده و جلوي مصرف
گرايي را بگيرد .اما به نظر كارشناسان ،اخذ برخي
مالياتها به ويژه ماليات بر ارزش افزوده از شماري
از بخشه��اي اقتصادي مانند صنعت بيمه نه تنها
نتوانسته هدف رشد اقتصادي و حمايت از توليد را
محقق كند ،بلكه مانع رشد نيز شده است.
بر اساس قانون ،خدمات بيمهاي مشمول ماليات بر
ارزش افزوده ميشوند كه البته به تازگي طرحي در
دست بررس��ي قرار گرفته كه بر اساس آن ،قوانين
موجود اصالح شده و ماليات ارزش افزوده صنعت
بيمه حذف ميشود.كارشناسان گفتهاند :ماليات بر
ارزشافزوده ،تاثيري منفي بر صنعت بيمه گذاشته
و مانع توسعه آن ميشود.بررسيها نشان ميدهد،
باالرفتن هزينه در بخشه��اي مختلف اقتصادي
و تولي��دي و به تبع آن افزاي��ش قيمتها در بازار و
جلوگيري از سرمايهگذاري و رونق توليدي از جمله
پيامدهاي منفي اخذ نادرست عوارض و ماليات بر
ارزش افزوده به ش��مار ميرود .غالمرضا سليماني
ريي��س كل بيمه مركزي گف��ت :مخالف دريافت
عوارض از صنعت بيمه هس��تم و بايد تالش شود تا
جلوي اين موضوع گرفته شود.متخصصان صنعت
بيمه براي��ن اعتقادند كه از اه��داف اخذ عوارض و
ماليات از خدمات و كاالها در دنيا اين است كه هزينه
تمام ش��ده آن كاال و خدمات افزايش يافته و تقاضا
براي مصرف آن كاهش يابد؛ اين در حالي است كه
بايد تالش كرد صنعت بيمه به علت مزايايي كه دارد
توسعه پيدا كند ،بنابراين اخذ انواع عوارض و ماليات
از خدمات بيمهاي ،كار سنجيدهاي نيست.

ارزشافزودهاقتصاديبانكها

نظريه مالي نوين به جاي حداكثرسازي سود به
دنبال حداكثر كردن ارزش است.
نظري��ه مال��ي نوين به ج��اي حداكثرس��ازي
س��ود به دنب��ال حداكث��ر كردن ارزش اس��ت.
در اين راس��تا ،يك��ي از مهمتري��ن معيارهاي
نس��بتا جديد مال��ي ،ارزش اف��زوده اقتصادي
()Economic Value Addedاس��ت كه
ميتواند بازده بانك را با دقت بيش��تري نسبت
به ديگر معيارها تش��ريح كند .در ارزش افزوده
اقتص��ادي ( )EVAهزينه فرصتهاي صاحبان
سهاممنظورشدهاستوميتواندبهعنوانمبنايي
براي تعيين هدف و ارزش ،س��رمايهگذاري در
پروژههاوطرحها،ارزيابيعملكرد،تعيينسرمايه
فكري بانك ،تعيين ميزان پ��اداش و غيره مورد
استفاده قرار گيرد.
ارزش اف��زوده اقتص��ادي در واقع برآورد س��ود
اقتص��ادي واقعي يك بانك در يك س��ال بوده و
بيانگر باقيمانده سود پس از كسر هزينه سرمايه
اس��ت ،بنابراين معياري است كه هزينه فرصت
همه منابع بهكار گرفته ش��ده در بانك را مدنظر
ق��رار ميدهد .ارزش اف��زوده اقتصادي معياري
براي اندازهگيري توانايي مديريت جهت افزايش
عملكرد و ارزش افزوده اس��ت .بايد توجه داشت
كه  EVAميتواند هم ب��راي كل بانك و هم در
بخشهاي مختلف يك بانك بهكار رود.
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بانك و بيمه

حمايت از توليد با سياست انبساط پولي بهتر تحقق مييابد يا فروش اوراق در بازار باز

اولويت حمايت از توليد و كاهش معوقات بانكي

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي و بانكي معتقدند كه
در ش��رايط كنوني ،نظام بانكي ،فعاليتهاي اقتصادي و
توليدي ،و تصميمگيريهاي كالن اقتصاد بايد به صورت
مكمليكديگرعملكنندوحمايتچندجانبهازيكديگر
داشته باش��ند تا امكان بهبود ش��اخصهاي اقتصادي،
رونق توليد ،بهبود رش��د اقتصادي و رفع مايحتاج مردم
و همچنين افزايش منابع بانكها ميس��ر شود .تا شرايط
به گون��هاي بهبود يابد تا منابع بانكها افزايش يافته و در
اختيار توليد باشد ،براين اساس بايد به رونق كسب وكار
و بهبود فضاي فعاليت اقتصادي توجه ش��ود تا از طريق
بازگشت منابع و تسهيالت بانكي از واحدهاي اقتصادي به
بانكها ،كاهش مطالبات معوق و بهبود عملكرد بانكها،
بتوانزمينهتجهيزمنابعبيشتربانكهابرايكمكبهرونق
توليد را فراهم كرد.
به گزارش «تعادل» ،در حال حاضر رقم مطالبات معوق،
سررسيد گذشته و مشكوك الوصول ،خريد دين ،اموال
معامالت در خ��رداد ماه  98مع��ادل  163هزار ميليارد
تومان اعالم شده كه  109هزار ميليارد تومان آن متعلق
به بانكهاي خصوصي و خصوصي شده 33،هزار ميليارد
تومان آن متعلق به بانكهاي تخصصي و 21هزار ميليارد
تومانآنمتعلقبهبانكهايتجاريدولتياست.اينارقام
در مقايسه با مانده تسهيالت بانكي  1333هزار ميليارد
توماني كه مطالبات معوق معادل  12.3درصد آن است،
نشاندهندهرسيدگيوتوجهضروريبهكاهشمطالبات،
تهاتر با بدهي دولت به بانكها و اضافه برداشت بانكها از
بانك مركزي اس��ت .در عين حال روند س��الهاي اخير
نشان ميدهد كه با وجود تاكيد بر كاهش مطالبات معوق،
شرايط و مشكالت ساختاري ،نامناسب بودن وثايق بانكي
و ...باعث شده كه به تدريج بر حجم مطالبات معوق افزوده
شود و لذا تاكيد بر اين موضوع نبايد باعث رشد تسهيالت
بانكي و سياست انبساطي در حمايت از توليد باشد .زيرا
رشدمطالباتمعوقحاصلشرايطعمومياقتصادوفضاي
كسبوكاراستوكاهشتسهيالتدهيبانكهابهتوليد،
باعث كاهش مطالبات معوق نميشود و فعاالن اقتصادي
وتوليدكنندگان،فضايكسبوكاروبانكهاهمگيمتاثر
از رشد هزينههاي توليد و رش��د نرخ ارز و تورم بودهاند و
نميتوان براي حمايت يك بخ��ش ،بخشهاي ديگر را
ناديده گرفت و لذا بايد در اين شرايط براي مقابله با رشد
منفي -5درصدي اقتصاد ،حمايت منابع بانكي از توليد يا
فروش اوراق در بازار باز را تقويت كرد.
برخي كارشناسان معتقدند كه اين چرخه حمايتي بايد با
افزايش منابع بانك مركزي ،بازار بين بانكي و رشد منابع
بانكها و در نتيجه افزايش تسهيالت بانكي شروع شود
تا با رشد توليد ،اقساط بانكي به بانكها بازگردد و زمينه
پرداخت وام بانكي به ساير بنگاهها را فراهم سازد .اما اين
سياست انبساطي نيازمند رشد پايه پولي يا فروش اوراق
مشاركت در بازار باز اس��ت تا بتوان منابع بيشتري را در

اختيار بانكها و بنگاههاي اقتصادي قرار داد .عدهاي ديگر
از صاحب نظ��ران معتقدند كه رش��د بدهيهاي دولت،
مطالباتمعوقوبدهيبخشخصوصيودولتبهبانكها
بيش از اندازه رشد كرده و س��ود آوري بانكها را كاهش
داده و بيش از اين نبايد انتظار پرداخت تسهيالت بيشتر
از ناحيه بانكها و رشد پايه پولي و نقدينگي را داشت .لذا
بهتر است كه در ساختار كنوني بازار پول ،زمينه كاهش
مطالباتمعوقفراهمشودوبنگاههاياقتصاديتعهداتو
اقساطخودراپرداختكنندتاازاينطريق،بانكهابتوانند
مطالبات معوق را كاهش داده و منابع بيشتري را به توليد
ارايهدهند .اماازآنجاكهدرسالهاياخيرهزينههايتوليد
چند برابر شده و امكان پرداخت اقساط بانكي و مطالبات
معوق و همچنين پرداخت بدهيهاي دولت فراهم نيست
و فضاي كسب وكار امكان رونق توليد و رشد اقتصادي را
نميدهد ،لذا چاره كار آن است كه در كنار رشد نرخ تورم،
نرخ ارز و چند برابر شدن هزينههاي توليد ،از سياستهاي
حمايت��ي دولت و بانك مركزي اس��تفاده ش��ود و نوعي
سياستانبساطيازجهترشدپايهپوليوتزريقمنابعبه
بانكها و توليد و همچنين انتشار اوراق مشاركت توليد در
بازار باز فراهم شود تا نقدينگي سرگردان موجود در بازار
ارز ،طال و سكه ،مسكن ،خودرو و سهام را به سمت اوراق
مشاركتفراهمسازد .بهعقيدهبرخيكارشناسان،بهجاي
پرداخت سود سپرده 15تا 20درصدي بانكها كه بيش از

 250هزار ميليارد تومان هزينه ساالنه روي دست بانكها
گذاشتهاست،بهتراستاينهزينهسنگينپرداختسود
سپرده ،به بخش اوراق مشاركت صنعتي و توليدي در بازار
باز هدايت شود و دولت و بانكها و بنگاههاي توليدي ،اين
سود اوراق مشاركت و بازار باز را براي حمايت مستقيم از
صنعت ،طرحهاي عمراني و توليدي هزينه كنند.
بهخصوصازآنجهتكهبرخيصنايعصادراتيوتوليدي
و غذايي ،در دو سال اخير با سه برابر شدن سود ،درآمد و
صادرات خود مواجه شدهاند ،اين اوراق مشاركت ميتواند
در بخشهاي س��ود ده و داراي ارزش اف��زوده صادراتي
و توليدي به كارگرفته ش��ود تا هم سود اوراق مشاركت
سپردهگذاران و خريداران اوراق را تضمين كند و هم فشار
كمتري را به بانكها براي پرداخت سود سپرده وارد كند.
اما در عين حال برخي فعاالن اقتصادي نيز معتقدند كه
بايد از هر دو سياس��ت همزمان استفاده شود و در برخي
موارد از سياست بازار باز و اوراق مشاركت توليد استفاده
ش��ود و در برخ��ي بخشهاي اقتصادي نيز از سياس��ت
هميشگي افزايش تس��هيالت بانكي و تامين سرمايه در
گردش استفاده شود تا سريعتر به نتيجه برسد .زيرا برخي
بنگاههاي توليدي امكان دسترسي به اوراق مشاركت و
بازار باز را ندارند و قادر به اس��تفاده از اين روش نيستند.
لذا چارهاي جز رشد پايه پولي و سياست انبساطي پولي
در اين شرايط نيست و در ش��رايطي كه دولت و بانكها

نرخ طال و سكه بعد از دهه محرم كاهش يافت

هشدار به خريداران طال و سكه در فضاي مجازي

گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
قيمت طال و س��كه و ارز روز پنج ش��نبه  21ش��هريور
 98نسبت به روزهاي قبل همان روند با ثبات را حفظ
كرده است .صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت ارز
را اندكي افزايش دادندو خري��د دالر را  ۱۱هزار و 400
توم��ان و قيمت فروش آن  ۱۱هزار و  5۰۰تومان اعالم
كردند .همچنين اين صرافيها هر يورو را به قيمت ۱۲
هزار و  650تومان ميخرن��د و  ۱۲هزار و  750تومان
ميفروشند .به گزارش «تعادل» ،در بازار آزاد و معامالت
نقدي نيز ن��رخ دالر به  11420توم��ان كاهش يافت.
سامانه سنا نيز ميانگين نرخ ارز در روز چهار شنبه 20
شهريور  98را براي دالر  ،11398يورو  ،12824درهم
 ،3170يوآن  ،1699پوند  14262و لير تركيه 2127
تومان اعالم كرد .نرخ ميانگين حواله ارزي در بازار نيما
نيز براي دالر ،10953يورو ،12001درهم 323و يوآن
 1509تومان اعالم شد .در بازار طال نيز آخرين قيمت

هر اونس طالي جهاني به  ۱۵۰6دالر رسيده و با اعالم
ه��ر دالر  11420تومان در بازار آزاد و معامالت نقدي،
قيمتسكهتمامبهارآزاديطرحجديدبهچهارميليون
و  80هزار تومان رس��يده و هر گرم طالي  ۱۸عيار نيز
 ۴۱0هزار تومان قيمت دارد سكه طرح قديم با قيمتي
معادلچهارميليونو20هزارتوماندادوستدميشود.
اين در حالي است كه قيمت نيمسكه دو ميليون و 9۰
هزار تومان ،ربع سكه يك ميليون و  ۲۹۰هزار تومان و
سكه گرمي ۹0۰هزار تومان معامله شد.
نرخ به شاخصها نزديك شود
از س��وي ديگر ،مهدي مفتح عضو كميسيون برنامه،
بودجهومحاسباتبابياناينكه،سياستهاياقتصادي
بانك مركزي موجب آرامش بازار ارز شد ،گفت :بايد نرخ
ارز به قيمت واقعي و منطبق بر شاخصهاي اقتصادي
نزديكشود.محمدمهديمفتح،عضوكميسيونبرنامه،

بودجهومحاساباتمجلسشوراياسالمي،دربارهثبات
در بازار ارز ،گفت :نرخ ارز هنوز باالتر از قيمتي است كه
شاخصهاي اقتصادي مانند تورم و ...تعيين ميكنند.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينكه در حال حاض��ر تالطمهاي بازار ارز كاهش
پيدا كرده است ،افزود :سياستهاي كلي كشور ،قدرت
دفاعيونظامي،روحيهباالواعتمادمردموسياستهاي
اقتصادي بانك مركزي موجب تزريق آرامش به بازار ارز
ش��د .بايد با اتخاذ روشهاي ويژه و تداوم به كارگيري
سياستهاي مذكور ،نر خ ارز به قيمت واقعي و منطبق
برشاخصهاياقتصادينزديكشود.ايننمايندهمردم
در مجلس دهم در گفتوگو با خانه ملت با بيان اينكه
نرخ دالر و يورو ش��اخص مهمي در تعيين قيمتهاي
بازار است ،ادامه داد :نرخ ارز بر سطح عمومي قيمتها
در روستاها و معيشت تمامي دهكها موثر است.هرچه
نرخدالرويوروكاهشپيداكند،سطحعموميقيمتها

در دستور كار قرار بگيرد.فوالدگر با بيان اينكه بسياري از
معوقاتبانكيطبققانونرفعموانعتوليداجازهاستمهال
دارند ،گفت :طبق قوانين موجود دولت بايد با بخش��ش
جرايم برخي وامها زمينه تصويه آنها را فراهم كند.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م ،با تاكيد بر اينكه در
خصوص تصويه برخ��ي وامهاي معوق خأل قانوني وجود
دارد ،افزود :در اي��ن رابطه مجلس آماده اصالح قوانين يا
وضع قوانين جديد براي كمك به شبكه بانكي است.
وي ادامه داد :بانك مركزي بايد ليستي از معوقات بانكي
با توجه ب��ه اولويتها تهيه ك��رده و در ص��ورت لزوم بر
همكاري مجلس در خصوص تعيين تكليف آنها حساب
كند .رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي يادآور
شد :بايد شرايطي فراهم شود كه اخذ تسهيالت جديد از
سوي واحدهاي توليدي منوط به تصويه وام قبلي باشد
كه براي اين مهم بانك مركزي بايد ليستي از واحدهاي
خوش حساب و بد حساب تهيه كند.

به منابع بيشتر دسترسي ندارند و دولت با كسري منابع
درآمدي و بودجه و كاهش فروش نفت مواجه است و در
عين حال امكان رشد درآمد مالياتي نيز فراهم نيست ،لذا
بايد ضمن پذيرش اثر تورم و چند برابر شدن هزينه توليد
و چند برابر ش��دن نرخ ارز ،امكان رشد تسهيالت بانكي
نيز فراهم شود و در اين ش��رايط بايد رونق توليد بيش از
كنترل مطالبات معوق بانكها مورد نظر باش��د .در اين
زمينه ،رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي در
گفتوگو با ايبِنا گفت :اگر دولت عزم خود را براي كمك به
واحدهاي توليدي جزم كند بطور حتم با كاهش معوقات
بانكيچرخشمنابعماليدراقتصادنيزباسرعتبيشتري
صورتميگيرد.حميدرضافوالدگرباانتقادازحجمباالي
معوقاتبانكيومشكالتيكهايجادكردهاست،گفت:رونق
توليديكيازمهمتريناقداماتياستكهميتواندبهكاهش
حجم معوقات بانكي كمك كند.نماينده مردم اصفهان در
مجلسشوراياسالمي،بابياناينكهباشرايطفعلياقتصاد
حجم معوقات بانكي افزايش يافته است ،افزود :اگر دولت
عزمخودرابرايكمكبهواحدهايتوليديجزمكندبطور
حتمباكاهشمعوقاتبانكيچرخشمنابعماليدراقتصاد
نيز با سرعت بيشتري صورت ميگيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت دستهبندي معوقات بانكي ،تصريح
كرد :بايد معوقات از حيث جاري يا غير جاري و روشهاي
تامين آنها دستهبندي شوند تا طبق اولويتها وصول آنها

مثلث بانكي بهبود وضعيت اقتصادي
همچنين سيدكاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي
مجلس ،استقالل بانك مركزي ،افزايش سرمايه بانكها
و كاهش معوقات را مثلث بهبود وضعيت اقتصادي كشور
خواند.وي با تاكيد ب��ر اينكه مجلس منعي براي افزايش
س��رمايه بانكها ندارد ،گفت :با افزايش سرمايه بانكها
دستآنهابرايتسهيالتدهيبازترميشود.نمايندهمردم
صومعهسرابابياناينكهدربودجهسال ۹۷مصوبهايبراي
افزايش سرمايه بانكها داشتهايم ،افزود :چنين مصوبهاي
براي برخي بانكها در بودجه  ۹۸نيز مصوب شد از اين رو
بانكها طبق قانون مجاز به افزايش سرمايه هستند.وي با
تاكيد بر اينكه سيستم پولي كشور با معوقات بانكي امكان
تسهيالت دهي مناس��ب را ندارد ،تصريح كرد :با تسويه
بدهيهاي معوق به ش��بكه بانك��ي و همچنين افزايش
س��رمايه در اين حوزه بطور حتم تسهيالت دهي بدون
وقفه انجام خواهد شد .دلخوش با بيان اينكه بانكها بايد
به سمت كاهش معوقات با روشهاي نوين حركت كنند،
گفت :تالش براي بازگرداندن معوقات به ش��بكه بانكي
ميتواند جريان نقدينگي در جامعه را احيا كند از اين رو
دولت بايد در اين حوزه كمك حال بانك مركزي باشد.
وي ادامه داد :منابع مالي بانكها بايد در چرخه اقتصاد در
حركتباشد،امروزنهتنهااينمنابعدرحركتنيستبلكه
همينمعوقاتباعثشدهكهخودسيستمبانكيهمدچار
آسيبشودكهاينموضوعروندتسهيالتدهيوكمكبه
توليد را نيز مختل كرده است.
عضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالمي،باتاكيد
بر اينكه تالش دولت براي استقالل بانك مركزي ميتواند
ثمره مستقيمي در رش��د اقتصادي داشته باشد ،افزود:
اينكه ش��بكه بانكي در تصميمگيريها بتواند به صورت
مستقل باش��د بطور حتم بسياري از چالشهاي فعلي را
از بين ميبرد.

نيز كم ش��ده ،در نتيجه زندگي مردم بهتر ميش��ود.
از سوي ديگر ،رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان
اينكه معامالت طال و سكه در فضاي مجازي فاقد مجوز
است ،گفت :امكان رسيدگي به تخلفات رخ داده در اين
بخش وجود ندارد«.ابراهيم محمدولي» در گفتوگو با
ايرنا درباره فروش طال و سكه در فضاي مجازي ،افزود:
نامهنگاريهايي گسترده با نهادهاي ذيربط انجام داده
و اعالم كرديم كه به داليل فني هنوز زيرس��اختها و
بسترخريدوفروشطالدرفضايمجازيفراهمنيست.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران خاطرنش��ان كرد:
فضاي مجازي داراي مزيتهاي فراواني براي مبادالت
اقتصادياستاماشرايطمناسبيبرايمعامالتطالدر
آن،آمادهنشدهاستزيراخريدوفروشطالومصنوعات
طال به الزامات خاصي نياز دارد .محمدولي اضافه كرد:
خريداران طال تمايل دارند كه از نزديك مصنوعات طال
را مش��اهده و آن را امتحان كنند ،اما در فضاي مجازي
اين امكان وجود ندارد .وي تصريح كرد :در حال حاضر
معامالت طال و س��كه در فضاي مج��ازي از طرف نهاد
خاصي رصد نميش��ود ،بنابراين امكان رس��يدگي به
تخلفات وجود ندارد .رييس اتحاديه طال و جواهر تهران
ادامه داد :مسائلي مانند عيار طال ،وزن و نحوه تحويل در

دادوستد اينترنتي و مجازي طال و سكه مطرح بوده كه
سازوكاري براي آنها شكل نگرفته است.محمدولي به
برخي تخلفات رخ داده در اين بخش اشاره كرد و اظهار
داش��ت :در برخي پروندهها ،افرادي در فضاي مجازي
اقدام به كالهبرداري تحت عنوان فروش طال و س��كه
كردهاند .وي گفت :هشدارهايي كه اتحاديه طال براي
خريد و فروش طال و سكه در فضاي مجازي داده ،توسط
برخيمردمموردبيتوجهيقرارگرفتهوجالبايناست
كه پس از بروز مش��كل ،افراد خسارت ديده به اتحاديه
طال اعتراض ميكنند در حالي كه ما نسبت به اين نوع
معامالت هشدارهاي الزم را دادهايم .رييس اتحاديه طال
و جواهر تهران افزود :تاكنون به  ۲هزار و  ۹۰۰واحد طال
فروش در شهر تهران پروانه كار صادر شده و يك هزار و
 ۵۰۰پروندهنيزدرمرحلهرسيدگيقراردارد،اماتاكنون
هيچ مج��وزي براي معامالت ط�لا در فضاي مجازي
صادر نشده است .از شناخته شدهترين و معروفترين
كالهبرداريها در فضاي مجازي و اينترنت در بازار طال،
پرونده معروف به «س��كه ثامن» بود.در پرونده «سكه
ثامن»ازهزاراننفربهاسممعامالتسكهوطاليآبشده
كالهبرداري شد .ارزش كالهبرداري صورت گرفته در
اين پرونده تا  ۱۵هزار ميليارد تومان نيز برآورد شد.

افزايش  ۲۵درصدي بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي
بدهي بخش دولتي به ش��بكه بانكي در خرداد  ۹۸به
 ۳۴۷هزار ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به مدت
مشابهپارسال ۲۵.۷درصد رشدداشته ،اما ميزانبدهي
شركتهاوموسسههايدولتي ۷.۴درصدكاهشيافته
است.بدهيبخشدولتيبهنظامبانكيبهدليلساختار
بودجه و كسريهاي مكرر شركتهاي دولتي همواره
روندي افزايشي بوده است.بر اساس بررسيهاي آماري
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران ،ميزان بدهي
بخش دولتي به ش��بكه بانكي در دوره زماني يكساله
(خرداد ۹۷تا خرداد )۹۸حدود ۷۱هزار ميليارد تومان
رشد كرده است.
بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در خرداد ۹۷حدود
 ۲۷۶هزار ميليارد تومان و در اس��فند  ۹۷معادل ۳۳۲
هزار ميليارد تومان بوده است.بدهي بخش دولتي به
نظام بانكي در اس��فند  ۹۶مع��ادل  ۲۲۹هزار ميليارد
تومان شده بود.
جزييات بدهي دولت
و شركتهاي دولتي به بانكها
بر اساس آمار بانك مركزي ،از مجموع بدهي ۳۴۷هزار
ميليارد تومان بخش دولتي به نظام بانكي ،حدود۳۱۸
هزار ميليارد تومان به دولت و  ۲۹هزار ميليارد تومان
به شركتها و موسسات دولتي اختصاص داشته است.
بدهي دولت به ش��بكه بانكي در خرداد  ۹۸نسبت به

مدت مشابه پارس��ال  ۲۹.۹درصد و نسبت به اسفند
 ۹۷حدود  ۴.۷درصد افزايش داش��ته است.دولت در
خرداد  ۹۷حدود  ۲۴۵هزار ميليارد تومان و در اسفند
 ۹۷معادل  ۳۰۴هزار ميليارد تومان به بانكها بدهي
داشت.حجم بدهي ش��ركتها و موسسههاي دولتي
نيز در خرداد امسال به  ۲۹هزار ميليارد تومان رسيد،
در حالي كه ميزان بدهي اين شركتها در خرداد ۹۷
حدود  ۳۱هزار ميليارد تومان بوده كه نش��اندهنده
كاهش ۷.۴درصدي است.اما ميزان بدهي شركتهاي
دولتي به بانكها در مقايس��ه با اسفند  ۹۷حدود ۲.۳
درصد باال رفته است .بدهي اين شركتها در اسفند۹۷
به ۲۸هزار ميليارد تومان رسيده بود.
رشد ۲۲درصدي بدهي بخش غيردولتي
بدهي بخش غيردولتي به ش��بكه بانك��ي در خرداد
 ۹۸به يك هزار و  ۳۴۷هزار ميليارد تومان رس��يد كه
نسبت به مدت مشابه پارس��ال  ۲۱.۹درصد و نسبت
به اس��فند  ۹۷حدود  ۲.۷درصد باال رفته است.حجم
بدهي بخش غيردولتي به نظ��ام بانكي در خرداد ۹۷
حدود يك هزار و  ۱۰۵هزار ميليارد تومان ،اسفند ۹۷
معادل يك هزار و  ۳۱۲هزار ميليارد تومان و اسفند ۹۶
حدود يك هزار و  ۹۱هزار ميليارد تومان بوده اس��ت.
تسهيالت مش��اركت مدني در خرداد امسال با ۴۰۷
هزار ميليارد تومان ۳۰.۵ ،درصد از مجموع تسهيالت

بانكها و موسس��ههاي اعتباري را به خود اختصاص
دادند ،تسهيالت قرضالحس��نه نيز در رده سوم قرار
گرفت.ميزان پرداخت انواع تسهيالت توسط بانكها و
موسسههاياعتباريامسالنيزرونديافزايشيداشته
بطوري كه بررسيها نشاندهنده رشد دسته جمعي
انواع تسهيالت بانكي است.نگاهي به آمار بانك مركزي
مش��خص ميكند ،بانكها و موسسههاي اعتباري تا
پايان خرداد  ۹۸ح��دود يك هزار و  ۳۳۳هزار ميليارد
تومان انوع تس��هيالت قرض الحسنه ،مضاربه ،سلف،
مش��اركت مدني ،جعاله و ...به متقاضيان اعطا كردند
كه نس��بت به اس��فند  ۹۷حدود  ۲.۶درصد افزايش
يافت.تسهيالت قرض الحسنه اعطايي توسط بانكها
و موسس��ههاي اعتباري در خرداد امسال به  ۸۳هزار
ميليارد تومان رسيد كه نس��بت به اسفند  ۹۷حدود
 ۶درصد رشد داشته است .در اسفند پارسال  ۷۸هزار
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه اعطا شده بود.
در دوره مورد بررسي حدود  ۱۴.۹هزار ميليارد تومان
تس��هيالت مضاربه توس��ط بانكها و موسس��ههاي
اعتباري داده شد كه كاهش  ۸.۵درصدي را نسبت به
اسفند ۹۷نشان ميدهد.
در اسفند  ۹۷نيز  ۱۱.۵هزار ميليارد تومان تسهيالت
سلف واگذار شد كه با رشد حدود  ۱۰درصدي به ۱۲.۷
هزار ميليارد تومان در خرداد  ۹۸افزايش يافت.ميزان
تسهيالت مشاركت مدني خردادماه امسال نيز ۴۰۷

هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به اسفند ۹۷تغييري
نداشته است.
بررسي ميزان تسهيالت اعطايي در خرداد  ۹۸نشان
ميدهد كه مشاركت مدني و فروش اقساطي در صدر
تسهيالتبانكهاوموسسههاياعتباريقرارداشتهاند.
در خرداد امسال تسهيالت مشاركت مدني با ۴۰۷هزار
ميليارد تومان  ۳۰.۵درصد از مجموع تسهيالت را به
خود اختصاص داده بودند.تسهيالت فروش اقساطي
نيزبارقم ۳۸۷هزارميليارد تومان معادل ۲۹.۱درصد از
مجموعتسهيالترابهخوداختصاصدادهبودند.پساز
آن ،تسهيالت مرابحه با ۱۱درصد ،قرض الحسنه با۶.۲
درصدوجعالهبا ۴.۷درصدقرارداشتهاند.كمترينسهم

در ميان انواع تسهيالت بانكي به تسهيالت استصناع با
صفردرصدوسرمايهگذاريمستقيمبانيمدرصدتعلق
داشته است.كسبوكارهاي نوپا و تازه تاسيس گاهي
اوقات براي توسعه كار خود نياز به دريافت كمك و وام
دارند .يكي از راههاي تزريق كمك به اين كسب و كارها
مشاركت مدني است.قرارداد مشاركت مدني قراردادي
استكهازطريقآناشخاصحقيقيياحقوقيسرمايه
(مادي يا معنوي) خود را به صورت سهم الشركه نقدي
يا غير نقدي تعيين كرده و به صورت مشاع و براي انجام
كار معي��ن در زمينه فعاليتهاي تولي��دي ،بازرگاني
و خدماتي براي مدت مح��دود و به قصد انتفاع بهكار
ميگيرند.

بازار سرمايه
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«تعادل» الزام جهت دهي نقدينگي در بورس را بررسي ميكند

نسخه درمان بورسي با كمك ظرفيتسازي توليد
گروهبورس|سميراابراهيمي|
بازار س��رمايه كارا و نظاممند يكي از علل تسهيل و
تسريع در رشد اقتصادي به شمار ميآيد كه در كنار
شرايط اقتصادي مناسب ميتواند زمينه جهتدهي
مناسب منابع مالي به بنگاههاي اقتصادي ،پروژهها
و حتي دولت را فراهم آورد .به عبارت ديگر اين بازار
موجب جريان منابع مال��ي از دارندگان منابع مازاد
به سمت متقاضيان منابع مالي ميشود .اين موضوع
ميتواند از طريق ابزارها ،نهادها و بازارهاي مختلفي
كه متناس��ب با نياز تأمين مال��ي متقاضيان منابع
طراحي شده باشند تسريع و تسهيل شود.
در س��الهاي اخير ،ش��اهد آن بوديم كه مسووالن و
تصميمگيران بازار سرمايه ،در بازههاي زماني مختلف
ب��ه راهان��دازي ابزارهاي مختلف معامالت��ي در بازار
پرداختند .از اين جمله ميتوان به توسعه بازار بدهي
در دولت دهم اشاره كنيم كه با ورود اسناد خزانه ،وزنه
اين بازار را س��نگينتر كرد .همچنين از اين دوران،
ان��واع اوراق بدهي نظير اوراق منفعت ،اوراق مرابحه،
صكوك اجاره ،س��لفهاي موازي نفتي و امثالهم نيز
بيش از قبل منتش��ر ش��ده و به رون��د تامين مالي از
طريق بازار سرمايه ،سرعت بخشيدند .صندوقهاي
س��رمايهگذاري مش��ترك كه با مديريت ريسك بر
اس��اس ذائقه مخاطب��ان از درآمد ثابت ت��ا طال و در
سهام مشغول به فعاليت هستند و همچنين صندوق
پروژهها كه البته راه درازي تا رس��يدن به سهم بازار
متناس��ب پيش روي خود دارند نيز از ديگر ابزارهاي
معامالتي هستند كه ورود آنها به بازار سرمايه باعث
شده است در بس��تر زمان ،شاهد افزايش ارزش بازار
بورس باشيم .در همين رابطه ،گفتوگويي با موسي
احمدي ،كارشناس بازار مالي انجام داديم.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه به «تع��ادل» گفت:
واضح اس��ت كه تنها با وجود بازار س��رمايه عميق
كه از ابزاره��اي متنوع و متعدد متناس��ب با ذائقه
سرمايهگذاران و ناش��ران برخوردار باشد ،ميتوان
شاهد رشد اقتصادي مناس��ب در سطح شركتها،
پروژهه��ا و بنگاههاي اقتصادي ب��ود .در اين ميان،
س��رمايهگذاران ب��ه دنبال كس��ب بازده��ي مورد
انتظ��ار خ��ود ،منابع م��ورد ني��از را در زمينههاي
س��رمايهگذاري مش��تمل ب��ر ابزاره��اي بدهي و

سرمايهاي سرمايهگذاري ميكنند.
وي در ادامه افزود :هماكنون رويكردهاي مختلفي
در سرمايهگذاري حاكم اس��ت كه برخي بر اساس
رونده��اي قيمتي (تكني��كال) و برخي بر اس��اس
ويژگيهاي بنيادين س��هام (فاندامنتال) نسبت به
س��رمايهگذاري اقدام ميكنند .تكيه بيش از حد و
صرف به س��ود شركتها باعث ش��ده در زمانهاي
ورود نقدينگي زياد به بازار س��رمايه ش��اهد رش��د
روزافزون پي براي ( )P/Eشركتها باشيم كه بعضاً
اين ش��ركتها از ويژگيهاي يك سهم بنيادين نيز
برخوردار نيستند .اين بيم وجود دارد كه با چرخش
احتمالي وضعيت بازار ،سهمها با كاهش قيمتهاي
ش��ديد مواجه ش��وند كه اين موضوع در سهمهاي
غيربنيادين شديدتر خواهد بود.

ادامهرشدبورسبهظرفيتسازياقتصادي
بستگيدارد
به گفته احمدي ،در بازار س��رمايه كش��ور تا سه ماهه
ابتدايي س��ال جاري ،دليل عمده رشد قيمت سهام و
ش��اخص بورس به نرخ برابري ارز مربوط ميشد اما با
مديريت نوس��انات نرخ ارز و ركود بازارهاي موازي از
جمله مسكن از يكس��و و روند رو به رشد نقدينگي در
كشوروادامهروندصعودينرختورمازسويديگرشاهد
تغييراتي در شرايط بازار در ماههاي جاري بودهايم كه به
عنوان محركهاي ادامه روند رو به رشد قيمت سهام
شاخص بورس مطرح شدهاند .قيمتهاي جهاني مواد
خام و كاموديتيه��ا در زمينههاي قيمت محصوالت
فلزي ،فوالدي ،سنگ آهن ،محصوالت پتروشيمي و
نفت در بازارهاي جهاني بهدليل جنگ تجاري امريكا

مدیر نظارت بر بازار اولیه تشریح کرد

برنامههای سازمان بورس برای انتشار اوراق جدید در بازار سرمایه
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار،
برنامههای واحد متبوع خ��ود را برای بهبود فرآیند
اجرای انواع افزایش سرمایه و انتشار اوراق جدید در
بازار سرمایه تشریح کرد.
علی بیگ زاده درباره روند افزایش سرمایه ها از ابتدای
سال تاکنون گفت :معموالافزایش سرمایهدر ماههای
اول س��ال از یک روند متعادل برخوردار است و آمار
آن هر س��ه ماه یک بار روی سایت سازمان منعکس
میشود .البته امسال تفاوت هایی نیز با سال گذشته
داشته ایم و مهمترین آن عدم تمدید بحث معافیت
افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا به امروز است.
وی افزایش س��رمایه از محل م��ازاد تجدید ارزیابی
دارایی ها را مهمترین اتفاق امسال در بحث افزایش
سرمایه خواند و درباره شرکت های مشمول این نوع
افزایش س��رمایه افزود :در قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی برای همه شرکت ها این پتانسیل فراهم
شده است که افزایش سرمایه از محل افزایش بهای
ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی
موضوع حکم مقرر در تبصره ( )1ماده ( )149قانون
مالیاتهای مستقیم عملی کنند ،مشروط بر اینکه
که ظرف مدت یکس��ال پس از تجدی��د ارزیابی به
حساب س��رمایه افزوده ش��ده و این امر فقط یکبار
ت .افزایش سرمایه از
در هر پنجس��ال امکانپذیر اس 

محل مازاد سال گذشته بر اساس قانون بودجه سال
 97و صرفا برای شركتهاي مشمول ماده 141قانون
تجارت عملی بود.
بیگ زاده از پیگیری اجرای این قانون و درخواس��ت
استعالم درباره آن از سازمان امور مالیاتی در خصوص
موارد ذکر شده در قانون خبر داد و خاطرنشان کرد:
آخرین پیگیری ما حاکی از این اس��ت که اصالحیه
آیین نامه تبصره ی��ک ماده  149قانون مالیات های
مستقیم در حال تهیه است و چارچوب کار برای این
ماده قانونی مشخص شود .البته تفسیر ما در سازمان
بورس یک تفسیر موسع است .برای این که شرکت
های بیشتری بتوانند از پتانس��یل این ماده قانونی
استفاده کنند .افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی
داراییها؛ راهکاری برای همه شرکت ها است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار
میزان تاثیرگذاری این نوع افزایش سرمایه را بر بازار
س��رمایه دارای جوانب مختلف ارزیابی کرد و گفت:
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی
ها هرچند به خودی خود یک عمل حس��ابداری در
ترازنامه شركتها است و در صورت صرف نظر کردن
از اثرات افزایش هزینه اس��تهالک ،دارای اثر سود و
زیان مستقیم نیس��ت ،ولی قطعا بر اصالح ساختار
شركتهای مختلف تاثیر خواهد داشت.وی افزود:

در عین حال ،دست مدیران شركتها را برای اجرای
برنامه های اصالحی بازتر می کند چرا که ش��رکتی
که افزایش س��رمایه از این محل می دهد ،ترازنامه
بهروزتری دارد .تامین مال��ی راحت تری از بانک ها
انجام خواهد داد و شاید نس��بت های آن نیز بتواند
نسبتهای بهتری باشد.
بیگ زاده خاطرنش��ان کرد :البته درباره میزان این
تاثیر نباید اغراق آمیز قضاوت کرد ،اما همه شرکت
ها امکان اس��تفاده از این قانون را دارند و فعاالن بازار
باید در کنار موضوع افزایش سرمایه یک شرکت ،به
برنامه های بعدی از جمله افزایش تولید و طرح های
توسعه توجه بیشتری داشته باشند ،چراکه تمام این
عوامل در کنار هم زمینه س��ود آوری یک شرکت را
فراهم می آورند .دو موضوع افزایش س��رمایه ای در
دس��ت پیگیری و دو نوع اوراق در پروس��ه عملیاتی
شدن است.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس
و اوراق بهادار از تالش برای تسریع در اجرای افزایش
سرمایه در ش��رکت ها خبر داد و گفت :در این میان
پیگیری بح��ث مازاد تجدید ارزیاب��ی ها و پیگیری
مجدد معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته
برای شرکت هایی که می خواهند از این محل افزایش
سرمایه بدهند ،در اولویت کاری این واحد از سازمان
بورس قرار دارد.

و چين در ماههاي اخير روند نامناسبي را تجربه نكرده
و احتمال دورنماي مناس��ب آن نيز كم است لذا لزوم
ظرفيتس��ازي داخلي و توجه به بازارهاي منطقهاي
مهم به نظر ميرسد .همچنين ريسكهاي اقتصادي و
سياسي موجود و ادامه چالشهاي پيش روي ايران در
تحريمهاي جهاني نيز از اهميت بااليي برخوردار است.
درنهايتتوانمنديتوليدوفروشمحصوالتشركتها
بهعنوانعواملياستكهزمينهافزايشقيمتسهامدر
آينده را تعيين ميكند.
دغدغه تكراري افزايش سطح نقدينگي
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد :موضوع افزايش
س��طح نقدينگي موجود در كش��ور به عنوان يكي از
دغدغههاينظامماليكشورمطرحاستكهبرنامهريزي
وی از پیگیری انتش��ار اوراق وکالت به عنوان برنامه
دیگر ای��ن بخش نام ب��رد و افزود :تالش م��ا بر این
اس��ت که بتوانیم مصوبه هیات مدیره سازمان را در
خصوص انتشار این اوراق اخذ کنیم تا به عنوان یک
ابزار جدید امسال راه اندازی شود .اوراق وکالت یک
ابزارعام است و اگر قوانین و مقرراتش تصویب شود
و فرهنگسازی مناسبی نیز برای آن انجام شود ،می
تواند جایگزین بسیاری از اوراق منتشره شود.بیگ
زاده درباره میزان پیش��رفت در پروسه انتشار اوراق
وکالت خاطرنش��ان کرد :این اوراق در کمیته فقهی
س��ازمان بورس تصویب شده و دستورالعمل آن نیز
نوشته شده است .این دستورالعمل در هیات مدیره
سازمان مصوب شده است و پس از ابالغ می تواند ابزار
مناسبی برای تامین مالی شرکت های زیرمجموعه
هلدینگ و تامین سرمایه ها باشد.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار
در خصوص ساز و کار استفاده از این اوراق نیز توضیح
داد :روش استفاده از اوراق وکالت به این نحو است که
شرکت های هلدینگ و تامین سرمایه ها برای طرح
ها و برنامه های ش��رکت های زیرمجموعه یا طرف
قرارداد خود درخواست انتشار می دهند و نقدینگی
مورد نیاز آنها را با انتشار این اوراق تامین می کنند.
وی با تاکید بر اس��تفاده از اوراق وکالت در همه دنیا
و نسبت باالی انتش��ار این نوع اوراق در کشورهای
دیگر افزود :مثال در ش��رکت های زیرمجموعه یک
هلدین��گ طرح های تولی��دی دارد ی��ا یک تامین
س��رمایه که قراردادهایی با  10ش��رکت دارد ،می
توانند از این اوراق استفاده کنند .اوراق بیمه اتکایی؛

منظم و ايجاد س��ازوكار مناس��ب بهرهگيري از آن در
راس��تاي ارتقاي رشد اقتصادي كشور را بيش از پيش
نمايان ميس��ازد .به نظر ميرس��د با توجه به شرايط
تحريمي و كاهش فروش نفت كش��ور ش��اهد رش��د
اقتصاديمنفيكشوردرسالآيندهباشيم.اينموضوع
ازاينحيثجلبتوجهميكندكهوجودنقدينگيمازاد
از يكسو و پروژههاي نيمه تمام و ناتمام در كشور كه بالغ
بر هفتاد هزار پروژه اعالم ش��ده است ،اهميت جهت
دهي صحيح مناب��ع موجود را از طريق تعبيه نهادها و
سازوكارهاي مشخص بيش از پيش نمايان ميسازد.
نكت��ه ديگر در بازار س��رمايه رش��د قيم��ت اكثريت
شركتها اعم از ش��ركت با ارزندگي باالو شركتهاي
زيان ده و با س��ود پايين اس��ت ،چراكه به دليل وجود
شرايط تورمي ش��اهد افزايش س��رمايه شركتها از
مح��ل تجدي��د ارزياب��ي داراييه��ا هس��تيم كه به
نوبه خ��ود موجب افزايش قيمت س��هام ميش��ود.
همچنين در مورد برخي س��هام در نظر گرفتن ارزش
جايگزيني ني��ز عامل بع��دي در افزاي��ش قيمتها
بوده است.
وي افزود :افزايش س��طح نقدينگي وارد شده از سوي
سرمايهگذاران حقيقي به بازار سرمايه در ماههاي اوليه
سال كه به دليل روندهاي رشد قيمت سهام و به مدد
عرضههاي اوليه و بهرهگيري از بازدههاي سه ماهه اوليه
سال حاصل شد و در سه ماهه دوم كاهش يافت بيانگر
عدم پايداري منابع مالي سرمايهگذاران خرد در بازار
سرمايهاستكهعمدتابهصورتمستقيموبدونسطح
مناسب سواد مالي در بازار سرمايه سرمايهگذاري كرده
و در برخي مواقع با زيانهاي بااليي مواجه ميش��وند.
اي��ن موضوع نيازمند ارتقاء س��طح س��واد مالي براي
همه و جهت دهي غيرمستقيم سرمايه آنها به سمت
بازار س��رمايه از طريق صندوقهاي س��رمايهگذاري
و سبدگرداني و استفاده از مش��اوران سرمايهگذاري
اس��ت .در غيراينصورت ش��اهد هيجان��ات رفتاري
س��رمايهگذاران خرد در بازار سرمايه و خريد و فروش
س��هام در غير از ارزش ذاتي آنها خواهيم بود كه روند
افزايش قيمت سهام را تشديد ميكند .از اين رو پرهيز
از رفتار هيجاني از سوي سرمايهگذاران جديدالورود و
بهرهگيريازمشورتهاينهادهايتخصصيمشورتي
بيش از پيش توصيه ميشود.
بهترین تکیهگاه بیمه ها در دوران تحریم است .بیگ
زاده از پیگیریهای صورت گرفته برای انتشار اوراق
بیمه ای خبر داد و گفت :انتشار این نوع اوراق از دیگر
برنامههای پیش روی بازار س��رمایه اس��ت و در این
راستا تاکنون بررسی های الزم را با بیمه مرکزی پیش
بردهایم .اکنون کار این اوراق در حوزه سازمان نهایی
شده و اگر بیمه مرکزی بخواهد فرآیند را ادامه دهد،
قطعا امس��ال میتواند این اوراق را به مرحله انتشار
برساند که یک کار مشترک بین دو نهاد ناظر بیمه و
بازار سرمایه است.
وی در خصوص جزئیات و دلیل انتش��ار اوراق بیمه
اتکایی اظهار کرد :از آنجا که در شرایط تحریم شرکت
های بیمه ای نمی توانند از خدمات اتکایی بیمههای
خارجی استفاده کنند ،این ظرفیت اتکا می تواند در
بازار سرمایه فراهم شود .یعنی شرکت های بیمه ای
با تکیه بر اوراق منتشر شده بتوانند ریسک را به خارج
از مجموعه شركتهاي بیمه ای کشور هدایت کنند.
البته این اوراق در مقابل ریسک تقبل شده باید با سود
بسیار باالتری نسبت به اوراق فعلی منتشره در بازار
در نظر منتشر شود .مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان
بورس و اوراق بهادار از تالش برای تسریع در پذیرش
ش��رکت ها در بورس خبر داد و یادآور شد :به دلیل
این که ثبت شرکت ها در اداره تمرکز اطالعات این
مدیریت انجام می شود و برای ورود این شركتها به
بورس تبدیل شخصیت حقوقی از سهامی خاص به
عام و ثبت آنها نزد سازمان مطرح است ،تالش داریم
تا با پیگیری مس��ائل مربوط به این پروس��ه ،امکان
تسریع در پذیرش شرکت ها در بورس را فراهم آوریم.

رونق توليد با حذف قيمتگذاري در اقتصاد

حميد ميرمعيني كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت :تا
زماني كه نگاهها به اقتصاد براساس قيمتگذاري باشد،
همچنانزمينهرانتودونرخيبودنبازارهافراهماست
اماباتقويتعرضهمحصوالتدربورس،سازوكارعرضه
و تقاضا ايجاد ميش��ود و رشد اقتصادي ،رونق توليد و
توسعهصنايعباواقعيشدنقيمتهاسرعتميگيرد.
وي افزود :بورس كاال داراي فضايي اس��ت كه منجر به
شفافيت قيمتي ميشود؛ در واقع كااليي كه در بورس
معامله ميشود ،قيمتهاي واقعي به خود ميگيرد كه
اينكاالميتواندشاملتماميمواردازجملهمحصوالت
كشاورزي ،صنعتي ،معدني ،پتروشيمي و فرآوردههاي
نفتي باش��د.ميرمعيني با بيان اينكه در ب��ازار برخي
محصوالت كشاورزي شاهد حضور يك بازار انحصاري
هس��تيم ،گفت :اين بازار انحصاري در مقابل معامالت
شفافبورسقرارداردوعدمشفافيتقيمتومعامالت،
شرايط سوءاستفاده در آن را فراهم ميآورد .از اين رو،
اگر بتوانيم ش��اهد حضور حداكثري توليدكنندگان و
كشاورزاندربورسودرنتيجهكشفقيمتمحصوالت
كشاورزي باشيم ،از نوسانات كاذب قيمت جلوگيري به
عمل آمده و بازارهاي غيرشفاف برچيده ميشود.
اصالح امور در بخش كشاورزي
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص اجراي سياست
قيمت تضميني محصوالت كشاورزي در بورس كاال

درراستاياصالحسياستخريدتضمينيدولت،گفت:
اجراي اين طرح و ورود محصوالت كشاورزي به بورس
كاال ،به معناي رقابت آزاد ،كشف قيمتهاي واقعي و
دست كشيدن دولت از مبادالت است كه با اين رويداد
بخشخصوصيواردگودميشودوشاهداصالحاموردر
بخش كشاورزي خواهيم بود كه تحقق همه اين موارد
نيازمندعزمجديدولتدرايجادرقابتوفاصلهگرفتن
از قيمتگذاري كاالهاي كشاورزي است.
ميرمعيني تاكيد كرد :ساختارهاي اقتصادي نادرست
موجود در كشور از ريشه نياز به اصالحاتي دارد كه جز
با همت دولتمردان و مسووالن امكان پذير نيست؛ در
حوزه كشاورزي نيز نيازمند قيمتگذاري صحيح براي
كاالها هس��تيم موضوعي كه از يك سو با كشاورزان و
توليدكنندگان و از سوي ديگر با مصرفكنندگان در
ارتباط است كه بهترين سازوكار براي تامين نياز هر دو
طرف ،كشف قيمتها براس��اس عرضه و تقاضا و بازار
رقابتي است.

ش��ده خريد تضميني عنوان كرد و گف��ت :با اجراي
سياس��ت قيمت تضميني ،مبال��غ زي��ادي از يارانه
تخصيصي به خريد تضميني محصوالت كشاورزي به
دولت بازميگردد؛ يارانهاي كه از بودجه دولتي هزينه
شده و متعلق به همه مردم است.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد :بايد بارها و
بارها به كشاورزان اعالم كنيم كه اگر در بورس محصول
خود را عرضه كنند ،ميتوانند سريعتر و با نرخي واقعي
به پول خود برسند و اين اتفاق نياز به فرهنگسازي و
آموزشهاي دورهاي دارد.
ميرمعيني در پاي��ان با تاكيد بر اينكه س��اختارهاي
اقتصادي به هم وابسته اس��ت و نميتوان آنها را از هم
جدا ك��رد ،گفت :هر چه فضاي اقتصاد غيرش��فافتر
باشد ،رانت و سوءاستفاده و نوسانات قيمتي نيز در آن
بيشتر ميشود .از اين رو؛ بايد بتوانيم معامالت كاالها
را در بورس كاال توس��عه دهيم تا بازار رقابتي كامل و با
حضور بخش خصوصي فعال و موفق را شاهد باشيم.

بهگفتهاينكارشناسبازارسرمايه،باعرضهمحصوالت
كشاورزي در بورس كاال ،شاهد كشف واقعي قيمتها
خواهيم بود و اين اتفاق باعث ايجاد شفافيت معامالت،
كنار رفتن واسطهها ،رسيدن سود اصلي به كشاورزان
و جلوگي��ري از قاچاق محصوالت به خارج از كش��ور
ميشود.وي سياست قيمت تضميني را طرح اصالح

طرح قيمت تضميني چيست؟
پسازمشاهدهبرخيمشكالتدرطرحخريدتضميني
محصوالت كش��اورزي و آغاز بررسيها به منظور رفع
مشكالت اين طرح ،در تير ماه سال  ۸۹قانون افزايش
بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در مجلس
تصويب ش��د كه در ماده  ۳۳اين قانون به جايگزيني

سياس��ت قيمت تضميني به ج��اي خريد تضميني
محصوالت كشاورزي با استفاده از ظرفيتهاي بورس
كاال اشاره شده است.
در سياست قيمت تضميني ،دولت قيمت تضميني
محصوالت كش��اورزي را اعالم ميكند و كش��اورز
محصولش را در ب��ورس كاال عرضه ميكند ،در اين
مرحله اگر قيمت كش��ف ش��ده محصول در بورس
پايينتر از قيمت تضميني اعالمي از سوي دولت بود،
وجه حاصل از فروش محصوالت در بورس ظرف دو
روز به حس��اب كشاورز واريز ميشود و مابهالتفاوت
قيمت نيز از س��وي دولت پرداخت ميشود .به اين

ترتيب كشاورزان براساس سياست قيمت تضميني
تنها پ��س از دو روز كه محصولش��ان در بورس به
فروش رفت به بخش عمدهاي از پولشان كه همان
قيمت بازاري محصول است ،ميرسند كه اين اتفاق
به افزاي��ش انگيزه كش��اورزان براي توليد بيش��تر
منجر ميشود.
همچنين اگر قيمت محصول عرضه ش��ده در بورس
باالتر از نرخ اعالمي از سوي دولت بود ،كل وجه معامله
به حس��اب كشاورز واريز ميش��ود .اين طرح تاكنون
براي ذرت و جو كل كشور و گندم چند استان اجرايي
شده است.

اخباربورس
غيرحرفهايها مستقيم
در بورس سرمايهگذاري نكنند

يككارشناساقتصاديمعتقداستسرمايهگذاران
غيرحرفهاي نبايد به صورت مستقيم وارد معامالت
سهام ش��وند .به گفته وي اين افراد در شرايط فعلي
يا منابع خود را در بانك س��پرده بگذارند يا به صورت
غيرمستقيم در صندوقهاي سرمايهگذاري بورسي
س��رمايهگذاري كنند.آلبرت بغزيان در گفتوگو با
ايس��نا درباره فرصتهاي سرمايهگذاري پيش روي
عامه مردم ،اظهار كرد :در حال حاضر ريس��ك ورود
به بازار ارز زياد اس��ت و از ديد من اتفاقا خروج از بازار
ارز ريسكي ندارد.وي با اشاره به نوسانات نرخ دالر در
ماههاي گذشته گفت :بازار مسكن رشد خود را كرده
استوتوانخريدمردمدراينبخشكماستچراكه
واممسكنهمپاسخگويقيمتهانيست.ازطرفياگر
واممسكنراباالببرندحقوقهاجوابگويبازپرداخت
وام نيست.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به بازار
ط�لا ،بيان كرد :بازار طال وابس��ته به ارز و وضعيتش
مشخص است .در نتيجه اين بازار هم جايگاه خوبي
براي سرمايهگذاري نيست .بازار خودرو هم كه به ارز،
سياستهايتجاري،تعرفههاوممنوعيتهاربطدارد.
بغزيان با بيان اينكه تنها فرصتهاي سرمايهگذاري
در اين روزها بانك و بورس است ،ادامه داد :در شرايط
فعلياگركسينخواهدپولخودرادربانكسپردهكند
و فعال حرفهاي بورس باشد و در بازار سهام داد و ستد
كندميتواندسودخوبيببردامابهافرادغيرحرفهاي
توصيه ميكنم كه در اين بازار سرمايهگذاري نكنند.
وي در پاس��خ به اينكه نظرتان درباره سرمايهگذاري
غير مس��تقيم در بورس با اس��تفاده از صندوقهاي
سرمايهگذاري چيست ،اظهار كرد :دليلي ندارد كه
صندوقهاي سرمايهگذاري بورسي هميشه سود ده
باشندوليمعموالاينصندوقهابطورمتوسطسودي
نزديكبهنرخسودبانكيبهمردمميدهند.بغزيانبه
مردم توصيه كرد كه براي گزينههاي سرمايهگذاري
هيجانيعملنكنندگفت:درشرايطفعليبهافرادي
كهدربورسغيرحرفهايهستند توصيه ميكنمكه
يابهسراغبانكبروندياصندوقهايسرمايهگذاريو
بهصورتغيرمستقيمدربورسسرمايهگذاريكنند.

چشمانداز بازار سرمايه
در نيمه دوم سال ۹۸

يك كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه حجم
قابل توجه و تقاضاي موجود در بازار س��هام موجب
ت سهام شركتها شده
رشد ش��اخص بورس و قيم 
است،گفت:درنيمهدومامسالنيزبازارسهامكماكان
پررونقخواهدبود.بهگزارشپايگاهخبريبازارسرمايه
(سنا) و به نقل از ايبنا ،رضا خانلو با اشاره به اينكه بازار
سرمايه اين روزها ادامه روندي را طي ميكند كه از
چندي پيش آغاز شده و ادامهدار خواهد بود ،گفت:
يكيازداليلاصليايناتفاق،ركودسنگينحاكمبر
ساير بازارها از جمله خودرو ،مسكن ،ارز و طال است
كه موجب شده نقدينگي به بازار سهام براي كسب
سود بيشتر روانه ش��ود.اين كارشناس بازار سرمايه
افزود:البتههرچندركودحاكمبرسايربازارهايكياز
عواملاصليرونقبورساستامانبايدازسايرعوامل
اثرگذار بر بازار سرمايه از جمله نوسانات قيمتهاي
جهاني،افزايشوكاهشقيمتجهانينفت،مناسبات
سياسي و عواملي از اين دست نيز غافل شد ،چرا كه
اينمولفههانيزبستهبهشرايطمختلفاثراتمثبت
و منفي بر روي معامالت بازار سهام دارند.وي اضافه
كرد :بررسي روند حركت شاخص و معامالت سهام
شركتهاازابتدايسالنشانميدهددراينمدتدر
برخيازروزهانيزكاهششاخصبورساتفاقافتاده
استكهازآنبايدبهعنواناصالحواستراحتشاخص
وقيمتهايادكرد.

گرانترين سهام
متعلق به كدام شركتهاست؟

در ش��رايطي كه بازارهاي مال��ي تحت تاثير جنگ
تجاريقرارگرفتهاند،برخينمادهاتوانستهاندارزش
بااليخودراحفظكنند.درشرايطيكهارزشپولبر
اساسقدرتخريددرامريكاطي ۲۰سالاخيرتقريبا
 ۴۰درصد كاهش پيدا كرده است ،ارزش بورس اين
كشور (ش��اخص اساند پي )۵۰۰طي ۷۰سال۱۱
برابرشدهاست.درادامهباگرانترينسهامهايجهان
آشناميشويد:
-۱بركشايرهاثاوي:BerkshireHathaway
اين ش��ركت كه وارن بافت ،س��ومين فرد ثروتمند
جهان مديري��ت آن را بر عه��ده دارد يك صندوق
سرمايهگذاري اس��ت كه عالوه بر در اختيار داشتن
چندينشركتمختلف،بخشيازسهامشركتهاي
اپل ،امريكن اكس��پرس ،كوكا كوال و ولزفارگو را در
اختياردارد.ارزشهرسهماينشركتدرحالحاضر
 ۲۹۶هزار و ۹۲۲دالر است.
 -۲ليند اوند اشپرونگلي Lindt & Sprüngli
 :AGاين گروه در س��ال  ۱۸۵۴ميالدي در ش��هر
زوريخ س��وييس بنيانگذاري شد و در زمينه توليد
شكالت فعاليت دارد .اين گروه با پيوستن برخي از
شكالتسازهايمشهورديگرازاتريشوايتاليابهخود
اكنون بخش بزرگي از بازار اين محصول را در اختيار
دارد.ارزشهرسهماينشركتدرحالحاضر۸۰هزار
فرانك (بيش از ۸۲هزار دالر) است.
 -۳نكست :Nextيك شركت چند مليتي توليد
لباس كه مقر اصلي آن در ش��هر اليكستر انگليس
است.اينبرندتنهادراروپا ۷۰۰شعبهدارد.ارزشهر
سهم اين شركت در حال حاضر ۵۷۶۶پوند (بيش از
 ۷۰۶۹دالر) است.
-۴سيبوردكورپوريشن:يك گروه حمل و نقل
دريايي كه مقر آن در كان��زاس امريكا قرار دارد .اين
شركت بيش از ۲۳هزار كارمند دارد .ارزش هر سهم
اين شركت در حال حاضر ۳۹۶۳دالر است.
 :NVR-۵يك شركت فعال در حوزه ساخت و ساز
كه مقر آن در ويرجينيا امريكا است .ارزش هر سهم
اين شركت در حال حاضر ۳۵۴۶.۲۳دالر است.

اخبار
رشد  ۲۵درصدي توليد
زعفران در راه است

غالمرضا ميري نايبرييس ش��وراي ملي زعفران از
كاهش ۱۰تا ۱۲درصديقيمتطاليسرخنسبتبه
 ۲هفتهاخيردربازارخبردادوگفت:هماكنونحداقل
نرخ هر كيلو زعفران دس��ته ۷ميليون و ۴۰۰هزار و
حداكثرقيمتزعفراننگين ۱۰ميليونتوماناست.
ويبااشارهبهاينكهاتخاذبرخيتصميماتمسووالن
سازمانبورسمنجربهكاهش۲ميليونتومانيقيمت
زعفران شد ،افزود :با وجود آنكه قيمت زعفران نگين
در مقايسه با پوشال هميش��ه در بازار باالتر است ،اما
هماكنونقيمتزعفرانپوشالبهسببعدمعرضهدر
بورسدرمقايسهبانگينباالتراست،درحاليكهبنده
معتقدم اگر بورس قيمت زعفران را كاهش نميداد،
بدونترديدقيمتاينمحصولدربازارافتنميكرد.
ميري درباره آخرين وضعيت صادرات زعفران گفت:
بنابر آمار سه ماههگمرك ،صادرات زعفراننسبتبه
مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد كاهش يافته است و
ازپايانخردادتاكنونآماريدريافتنكرديم،امابنده
معتقدمتاآغازفصلبرداشت،صادراتباروندكاهشي
بهكارخودادامهدهد.نايبرييسشورايمليزعفران
ازرشد ۲۰تا ۲۵درصديتوليدخبردادوگفت:باتوجه
بهافزايشسطحزيركشت،برآوردميدانيازگلدهي
پياززعفرانوراندمانبااليتوليددرهكتارپيشبيني
ميشود كه ميزان توليد طالي سرخ در سال زراعي
جديد به ۴۸۰تا ۵۰۰تن برسد .وي ادامه داد :با توجه
به آنكه كاهش قيمت زعفران منجر به متضرر شدن
كش��اورزان شده است ،از مس��ووالن سازمان بورس
انتظار ميرود تجديد نظري در سياس��تها داشته
باش��ند .ميري در پايان با اش��اره به اينكه ۸۰درصد
زعفران توليدي صادراتي است ،تصريح كرد :با وجود
تاثيرگذارياتخاذتصميماتمستقيمبرصادرات،ثبات
نسبي قيمت بر توسعه بازار تاثير بسزايي دارد ،از اين
رو به سبب رشد  ۲۰تا  ۲۵درصدي توليد بازاريابي و
بازارسازيمحصوالتامريضرورياستكهمتاسفانه
درچنينشرايطيامكانتوسعهبازاروجودندارد.

ضعف در فرآوري پشم
معضل اصلي بافندگان فرش

عبداهللبهراميمديرعاملوعضوهياتمديرهاتحاديه
سراسري تعاوني فرش دستباف با بيان اينكه فرش
دستبافايرانيازلحاظوزنيدرتوليدحرفاولرادر
دنيا ميزند ،گفت :از لحاظ صادرات و ميزان توليد در
دنيا،ايرانمقاماولتوليداتفرشدستبافرابهارمغان
آورده است .مديرعامل و عضو هياتمديره اتحاديه
سراسري تعاوني فرش دستباف ادامه داد :هماكنون
بيشاز۷ميليوننفربصورتغيرمستقيمدراينحوزه
مشغول به فعاليتاند .بهرهمند با اشاره به اينكه عدم
فناوريپشمداخلييكيازچالشهايجديدراين
صنعتبهشمارميرود،تصريحكرد ۲:سالياستكه
پشم ،بصورت خام صادر ميشود ،همچنين با توجه
به اينكه ما بص��ورت ارز آزاد ،مواد اوليه اين صنعت را
خريداري ميكنيم اين موضوع بر افزايش قيمت آن
تاثيرگذاشتهوباعثشدهكهرقابتباديگركشورهابه
حداقلبرسد.مديرعاملوعضوهياتمديرهاتحاديه
سراس��ري تعاوني فرش دس��تباف با اشاره به اينكه
تحريمها تا حدودي بر اي��ن صنعت تاثيرگذار بوده
است ،اظهار كرد ۳۵:درصد از صادرات فرش ايران به
اياالتمتحدهامريكابودكهباآغازتحريمها،امريكااز
خريداري اينكاال منع شد.بهرهمندبااشارهبه اينكه
براي مقابله با تحريمها راهحله��اي فراواني وجود
دارد،افزود:بهجراتميتوانگفتكهتحريمداخلي،
اثرات زيادي به صنعت فرش خواهد داشت به عنوان
مثال،اجراييشدنطرحپيمانسپاريارزي،واجبار
صادركنندگانبرايبازگزداندنارزحاصلازصادرات
درزمانمعينبهحسابسامانهنيما،ازجملهمواردي
است كه دست صادركنندگان را براي صادرات سرد
كردهاست.درواقعماارزبرايتهيهمواداوليهراازبانك
مركزي نميگيريم ولي مجبوريم ارز را با نرخ سامانه
نيما،برگردانيم.مديرعاملوعضوهياتمديرهاتحاديه
سراسريتعاونيفرشدستبافبابياناينكهصادرات
طي  ۲سال اخير ،حدود  ۴هزار و  ۵۰۰ميليون دالر
بوده است ،تصريح كرد :اميدواريم كه روند صادرات
در اين صنعت بهبود يابد .بهرهمند با اشاره به اينكه
صنعتفرش،نسبتبهسالگذشته ۳۰،درصداُفت
صادراتداشتهاست،گفت:متاسفانهدرتوليداتهم
مشكالتيوجوددارد.مديرعاملوعضوهياتمديره
اتحاديه سراسري تعاوني فرش دستباف با اشاره به
اينكهساالنهحدود ۷۶ميليونمترمربعتوليداتدر
اينصنعتداريم،گفت:البتهاينتوليداتبهكمتراز
 ۳۰ميليونمترمربعرسيدهاست.بهگفتهبهرهمند،
فرش دس��تباف در بازار از متري يك ميليون تا ۳۰
ميليوندربازاريافتميشود.

 65درصد پيراهنهاي
موجود در بازار ،ايراني است

حسينآقاكوچكيرييساتحاديهپيراهنفروشان
با اشاره به شرايط فعلي بازار پيراهنهاي داخلي
اظهار كرد :هماكنون  ۶۰ت��ا  ۶۵درصد توليدات
پيراهندربازار،داخلياست.رييساتحاديهپيراهن
فروشان با اش��اره به اينكه پيراهن از كشورهايي
همچونچين،تركيهوتايلندواردميشود،تصريح
كرد:اميدواريمباعنايتدولتومسووالنذيربط
وارداتكاهشپيداكردهوتوليداتمليباكيفيت
روانهبازارداخليشود.
آقاكوچكي با بيان اينكه بسياري از الياف پيراهن
همچون نخ ،نخ دوخت و دوز از ابزار اصلي صنعت
دوخت لباس به ش��مار ميرود ،افزود :بسياري از
مواداوليهازجملهنخموردنيازدوختالبسهداخلي
استوتامرزخودكفاييفاصلهزيادينداريم.رييس
اتحاديهپيراهنفروشانباتاكيدبراينكهتوليدات
پيراهن نسبت به سال گذشته ،روند رو به رشدي
را شاهد است ،اظهار كرد :اميدواريم كه توليدات
داخل به صد در صد برس��د .خوشبختانه قاچاق
پيراهننسبتبهسالهايگذشتهكمترشدهاست.
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تشكلها

تغيير قانوني كه بسياري از قوانين را تحت تأثير قرار ميدهد

اثرقانون تجارت بر وضعيت تشكلها چيست؟

در هفتههاي اخير اكثر مباحث مطرح شده توسط بخش
خصوصي درب��اره قانون تجارت جديد ناظر بر س��رعت
مجلس شوراي اسالمي در تصويب و عدم توجه به نظرات
تشكلهاي بخش خصوصي بود .چهره اصلي اين موضوع
نيزرييساتاقايرانشدكهدرجلساتمتعدديبهسرعت
زيادي تصويب قان��ون اعتراض كرد .ام��ا ديگر وقت آن
است كه به ماهيت اين قانون و اثرات آن بر فعاليت بخش
خصوصي توجه شود .در حقيقت اثرات جانبي اين قانون
كمترموردتوجهقرارگرفتهاستوبهنظرميرسدباتغيير
قانون تجارت بسياري از موارد كه در مرحله اول بخشي از
تجارت به نظر نميرسند دچار تغيير خواهند شد.
قانوني كه در  1311مصوب شد و هنوز هم بخش اصلي
قانون تجارت ايران را تشكيل ميدهد در آن زمان بومي
نبود .در حقيقت ساختار اقتصاد ايران در آن دوره در حال
تغيير بود و قانون نه بر اساس مناسبات آن روزگار فعاالن
اقتصادي بلكه بر اساس ساختاري كه قرار بود شكل گيرد
با استفاده از قوانين كشورهاي ديگر نوشته شد .به همين
دليل قانون تجارت توانست براي سالها در اقتصاد ايران
باقي بماند .اما امروز س��اختار اقتصادي كش��ور متفاوت
است .اگر در  1311هنوز اقتصاد به شكل نوين آن شكل
نگرفت��ه بود و در هم تنيدگي نداش��ت امروز با اقتصادي
پيچيده با مشكالتي بسيار جدي روبرو هستيم كه تغيير
قوانينميتواندمشكالتراپيچيدهتركند.بههميندليل
مسالهديگرنهموضوعنوشتنيكقانونبلكهقانونيكردن
رويههاي موجود و حل كاستيهاي قانون قديمي تجارت
است .اما آيا اليحه فعلي چنين توانايي دارد؟
قانون تجارت بوميسازي نشده است
يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است اصالح قانون
تجارت كه اخيرا در مجلس ش��وراي اسالمي در دستور
كار قرار گرفته ،بوميس��ازي نش��ده و متناسب با فضاي
اقتصادي ايران نيست.
مهرداد عباد مدعي ش��د :به نظر ميرسد آنچه به عنوان
قانون تجارت در مجلس تصويب شده ،ترجمه شده قانون
تجارت كشور مصر اس��ت و در فرايند تصويب تغييرات
الزم براي متناسبس��ازي آن با فضاي اقتصادي كشور
انجام نشده است؛ از اينرو اجراي اين قانون به شكل فعلي
مناسب حال تجارت كشور نخواهد بود.
به گفته وي ،آنچه بسياري از فعاالن اقتصادي را متعجب
كرده،تعجيلمجلسدرتصويباينقانوناستومشخص

نيستقانونيكهبرايچنددورهتصويبآنبهتاخيرافتاده
بود ،ناگهان چگونه با اين س��رعت باال به تصويب رسيده
است .عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نامهنگاريهاي
اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران با مجلس براي تغيير در
روند تصويب اين قانون ،تاكيد كرد :اميدواريم با توجه به
نظراتي كه از طرف فعاالن اقتصادي ارايه ش��ده ،مجلس
تغييري در روند تصويب اين قانون به وجود آورد ،زيرا در
غير اين صورت مشكالتي در اين زمينه به وجود ميآيد.
عباد با بيان اينكه برخي مادههاي اين قانون به هيچ عنوان
متناس��ب با فضاي روز اقتصادي كش��ور نيست ،گفت:
براي مثال در يكي از بندها آمده كه در صورت وجود يك
شاهد ،يك قرارداد اقتصادي رسمي بسته شده ،ميتواند
ملغي ش��ود ،در حالي كه هيچ ي��ك از اصول اقتصادي و
قانوني چنين چيزي را تاييد نك��رده و نتيجه اجراي آن
عمال بيس��اماني و بينظمي اقتص��ادي خواهد بود .وي

خاطرنشان كرد :بخش خصوصي پيش از اينبارها اعالم
كرده كه با اصل تغيير در قانون تجارت كامال موافق است،
زيرا بخشهايي از اين قانون بهشدت قديمي بوده و نياز به
تغييردارد.اماچگونگياينتغييربايدبادريافتنظرفعاالن
اقتصادي تعيين شود تا مشكالت گذشته حل شوند ،نه
اينكه با تصويب قانون ،مشكالتي جديد به وجودايد.
اثراتي به مراتب بيشتر از يك قانون
مشكل جديتري كه در تصويب اين قانون مشاهده نشده
اثرات جانبي قانون بر بخشهاي مختلف اس��ت .در حال
حاضر بس��ياري از بخشهاي اقتصاد داراي قانون كافي
نيس��تند .نمونه واضح اين موضوع را ميتوان در قوانين
تشكلي ديد .بحث تشكل گرايي هرچند داراي قوانيني
همچون قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ،قانون
تأسيس اتاق بازرگاني يا قانون دايمي كردن برخي احكام

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران:

تمامي پارامترهاي موثر بر صادرات را بايد ديد

گزارشهاي جديد اقتصادي نش��ان ميدهد كه ارزش
صادراتكااليبدوننفتخامايراندراينماهبه ۳ميليارد
و ۲۰۰ميليوندالررسيدهاست؛گرچهاينرقمدرمقايسه
با تيرماه امس��ال ۳.۲درصد رش��د داشته ،اما از متوسط
صادراتماهانهدرسالگذشتهكهحدود ۳ميلياردو۷۰۰
ميليون دالر بود ،پايينتر است .بر اساس گزارش معاونت
بررسيهاياقتصادياتاقبازرگانيتهرانصادراتكااليي
ايراندرمردادماهامسالنسبتبهماهمشابهسالقبلنيز
باكاهش ۱۶درصديهمراهبودهاست.
گذشته از بحث نوسانات ارزي بس��ياري از كارشناسان
معتقد هستند كه تغييرات در بخشنامههاي صادراتي
عامل عدم استفاده صحيح در استفاده از فرصت كاهش
ارزشپولمليبودواينمسالهتاكنونادامهداشتهاست.
در همين رابطه علي ش��ريعتي عضو هيات نمايندگان
اتاق ايران به صدور بخشنامههاي متعدد صادراتي اشاره
و آن را مانع بزرگي بر سر راه تجارت خارجي كشور عنوان
ميكند .بخش��نامههاي پي در پي و متعددي كه هدفي
جز سردرگمي فعاالن صادراتي و از دست دادن بازارهاي
صادراتيرادنبالنميكند.
ش��ريعتي در ادامه اما اظهار ميكند اگر متوليان تجاري
كشورميخواهندصادراتغيرنفتيرارونقببخشندوبه

اهدافازپيشتعيينشدهدراينزمينهدستيابند،چند
پرس��ش را مطرح ميكند .او ميگويد :بايد ديد در بحث
توسعه بازارهاي بزرگ صادراتي و حتي بازارهاي فعلي،
جايگاه ايران چگونه اس��ت؟ براي حفظ بازارهاي هدف
چهاقداماتيصورتگرفتهاستواينكهآياتوانستهايمدر
اينسالهابهاهدافموردنظردرزمينهتوسعهصادراتو
گسترشبازارهايهدفدستپيداكنيمياخير؟
او در اينجا به ذكر مثالي ميپردازد و اظهار ميكند :بطور
مثال ،مشاهده ميكنيم در بازاريمثل عراق كهبيشتر از
 ۵۰درصد صادرات ايران به اين كش��ور انجام ميشود ،با
كوچكترين حادثه و اتفاقي ،صادرات ايران تحت تاثير
قرار ميگيرد .اين موضوع مهمي كه مسووالن بايد به آن
توجهداشتهباشند.
ش��ريعتي ،در عين حال بحث تقويت رايزنان بازرگاني
و افزايش آنها را در بازارهاي جهاني مهم بر ميش��مرد و
خواهانتوجهمتوليانتجاريبهاينمسالهميشود.
او همچنين با بيان اينكه هر چند ش��رايط خيلي براي
صادرات نامطلوب نيست ،عنوان ميكند :كاهش نرخ
ارز مطلوبيت خود را براي صادركنندگان از دست داده
است ،از اين رو نميتوان شاهد جهش خاصي در بخش
صادرات كشور بود.

ش��ريعتي از اينكه آقاي عبدالناصر همتي رييس كل
بانك مركزي همواره نوك پيكان انتقاداتش را بيشتر به
سمتصادركنندگانميگيرد،گلهمنداستوميگويد:
متاس��فانه به جاي روحيه بخش��ي به صادركنندگان،
ش��اهد هس��تيم كه دولتمردان مدام در حال انتقاد از
صادركنندگان هستند .اين مساله خود به خود بر روند
صادرات اثر منفي خواهد گذاشت.
از سوي ديگر عباس آرگون عضو ديگر هيات نمايندگان
اتاق بازرگاني ايران درباره عمده موانع صادراتي كش��ور
ميگويديكيازبحثهايمهمدرصادراتتحريمهاست،
چراكهدرزمانتحريمانتقالكاالوهزينههايحملنسبت
به شرايط عادي باالتر است و همچنين صادركنندگان از
لحاظدريافتپولنيزبامشكالتمتعدديمواجههستند.
وي ادامه داد :عالوه بر موارد گفته ش��ده ،تحريم در بازار
فروش و خريداران ما نيز تاثير گذاش��ته است زيرا نه ما
ميتوانيمباهمهكشورهاتجارتكنيمونههركسيتمايل
به خريد كاال از ما دارد.
آرگونباتاكيدبرضرورتاتكابهصادراتغيرنفتيبهجاي
نفتيدرشرايطتحريم،تصريحكرد:درحالحاضرعمده
صادراتمابهشكلموادخاماستزيرابضاعتوزيرساخت
الزم براي صادرات كاالهاي ساخته شده با ارزش افزوده

برنامهپنجمتوسعهاستامااينقوانيندربسياريازموارد
ساكتهستند.رويهموجودايناستكههركجادرمسائل
تشكلي قانوني وجود نداشت ،بخشنامهها بر اساس قانون
تجارت نوشته ميشد .به دليل مادر بودن قانون تجارت
اين موضوع در بسياري از بخشهاي اقتصادي وجود دارد.
در حقيقت اكثر نگاهها به موضوع تغييرات فضاي تجاري
كشورباقانونجديدتجارتداللتدارددرحاليكهمساله
بسيارجديتراستومناسباتغيرتجاريزيادينيزتحت
تأثير قانون تجارت جديد قرار خواهد گرفت.
مساله مالكيت و قانون تجارت
يكيديگرازموارديكهقانونتجارتجديدتحتتأثيرقرار
خواهددادبحثمالكيتاست،موضوعيكهازابتدايانقالب
مورد بحث بوده و قوانين متناقضي در اين خصوص وجود
دارد.گفتهشدكهحقوقمالكيتاززيرساختهايتوسعه
باالتر در كشور وجود ندارد و همچنين به دليل باال بودن
قيمت تمام شده محصوالتمان نسبت به ساير رقبا ،توان
رقابتدربازارهايجهانيرانداريم.
اي��ن فعال بخش خصوصي ادام��ه داد :ما بايد بتوانيم به
صادرات كاالهاي ساخته شده روي بياوريم ،در اين راستا
بايدكيفيتوبهرهوريراافزايشدهيموهمچنينقيمت
تمامشدهرانيزكنترلكنيمتاكاالهايمانقدرترقابتبا
كاالهايمشابهسايررقباراداشتهباشد.
آرگون عدم ثب��ات در قوانين و مق��ررات را يكي ديگر از
موانع صادراتي دانس��ت و گفت :قواني��ن و مقررات بايد
پيشبيني پذير باشند ،وقتي صادرات يك كاال به دليل
قوانين خلقالساعه ازبين ميرود اعتمادنيز ازبين رفته و
بازگرداندن آن بازار كار بسيار سختي ميشود .پس ثبات
قوانينومقرراتبسيارمهماست.
وي با تاكيد بر ضرورت اتكا ب��ه توليدات صادرات محور
گفت:برايتوليدكاالباهدفصادراتهمبايدزيرساخت
وقوانينداخليفراهمباشدوهمخودكاالمزيتهايالزم
براي صادرات را داشته باشد ،يعني با توجه به مزيتهايي
كه در كشور داريم كاالها توليدكنيم و با قيمت وكيفيت
مناس��ب و با بستهبندي خوب ،ش��رايط صادراتياش را
افزايشدهيم.
آرگون افزود :پس توجه به قيمت تمام شده كاال ،كيفيت
كاال،بستهبنديكاالبسيارمهماستوماميتوانيمكااليي
را توليد كنيم كه از كيفيت مناسبي برخوردار و رويكرد
صادراتي مشخصي داشته و داراي بازار هدف مشخصي
باشد؛ كشور ما از ظرفيت صادراتي بااليي برخوردار است

اقتصادي است و براي اثبات اين مساله ميتوان با بررسي
برخي از ش��اخصهاي بينالمللي و نگاهي مقايسه ميان
كشورها بر اساس اين شاخصها ،به اين مساله پي برد .بر
طبقيكيازاينشاخصههاتحتعنوان«انجامكسبوكار»
كهازسويبانكجهانيمنتشرشدهاسترتبهايراندرحوزه
حقوقثبتيازميان 190كشوردرسال 2019درزيرشاخه
«ثبت دارايي» ،رتبه 90را دارد .اين در حالي است كه طبق
اينآماركشورهاييچونگرجستانرتبه،4اماراتمتحده
عربي رتبه ،7آذربايجان رتبه ،17قزاقستان رتبه ،18قطر
رتبه  ،20عربستان رتبه  ،24بحرين رتبه  26و حتي يمن
بارتبه 81جايگاهباالتريازايراندراينشاخصدارند.
يكيازمواردبحثبرانگيزدرتصويبقانونتجارتتصويب
ماده 5اينقانونبودهاست.درماده 5اينقانونچنينآمده
است « :انعقاد قرارداد ،ابراز اراده يا هر عمل ديگر مرتبط با
قرارداد و اثبات آنها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست
و اين امور به هر وس��يله ازجمله شهادت شهود قابلاثبات
است».آنچهازمتناينمادهميتواندريافتحذفنظارت
حاكميت بر قراردادهاي تجاري و غيرتجاري است .چنين
موضوعيسببفرارمالياتي،ازبينرفتنشفافيتقراردادي
براي اش��خاص ثالث ذينفع ،رونق ش��هادت فروشي در
محاكم،خدشهداركردنبسياريازموادمهمقانونتجارت
وقانونثبتكهروابطحقوقيبيناشخاصرادرصورتيكه
ثبتنشودنسبتبهشخصثالثغيرقابلاستنادميداند،
ميشود .در اين خصوص محمدرضا يزديزاده عضو سابق
شورايراهبردينظاممالياتيباتأكيدبراينكهاساسوالفبا
اقتصادكشورامنيتسرمايهوامنيتمالكيتاستبيانكرد:
«اينمادهبدانمعناستكهشماوقتياآلنسندرسمياي
كه به محضر ميدهي ،امضا ميكني و يك ملك ،كارخانه
يا مغازه ميخري و حتي با آن وامي ميدهي و وس��يلهاي
ميگيرياينهاهمهباشهادتشهود،بيمبناميشود»ودر
ادامهنيزبيان ميكندكه «نمايندگان مجلس دارندكشور
را بهجايي ميبرند كه يكدفعه حداقل ۵۰ميليون پرونده
قضاييراجعبه مالكيتمطرحشود.اين مالكيت ،مالكيت
مسكوني،مالكيتتوليدي،مالكيتكارخانهومالكيتتمامي
فعاليتهاياقتصادياست.اينبهمعنيبهخطرانداختن
اساسكشوراست»
طبيعتاتغييرساختارمالكيتباعثتغييراتجديدرفضاي
كسب و كار كشور ميشود .با اين حساب شايد الزم باشد
بخشهاي مختلف اين قانون هر چه سريعتر مورد بررسي
بيشتريقرارگيرد.
ولي متاسفانه ما نتوانستيم اين ظرفيت بالقوه را بالفعل
كنيم.بهگفتهاينعضواتاقبازرگاني،صادراتمادرحال
حاضربيشتركاالهايساختهنشدهوموادخاماستواگر
بتوانيم كاالهاي ساخته ش��ده با ارزش افزوده باال توليد
كنيم ،ميتوانيم از ارزآوري بيش��تري برخوردار شويم و
نيازهايداخليرانيزتامينكنيموليشرطالزموكافيآن
ايناستكهبهمزيتهايكشورنيزتوجهكنيم.
آرگون خاطرنشان كرد :هم توليدكننده و هم دولت بايد
ش��رايطي را فراهم كنند كه به دنبال بازارهاي صادراتي
باشيم و بتوانيم كاالهاي بيش��تري را صادر كنيم و اين
صادراتباخودشبهنوعيامنيتبههمراهداردوميتوانيم
اقتصادسايركشورهارابهخودوابستهكنيم.
ويهمچنينبااشارهبهممنوعيتصادراتبرايجلوگيري
ازگرانيتصريحكرد:ممنوعيتصادراتنميتواندراهكار
مناسبي براي كنترل قيمت باش��د ،توسعه كشور ما به
صادرات نيز بس��تگي دارد و تا جايي كه امكان دارد بايد
صادرات حمايت ش��ود چراكه صادرات ميتواند باعث
اشتغالوجذبسرمايهگذاريشودودرنهايتچرخهاي
اقتصاديكشوررابهحركتدربياورد.
وي همچنين با تاكيد بر عدم تصميمگيري سريع براي
ممنوعيت صادرات كاال گفت :قوانين س��ريع و يكباره
عمال انگيزه صادركنندگان را ميگيرد و اگر كااليي كه
صادر شده را ممنوع كنيم صادركننده دچار بالتكليفي
مي ش��ود ،بنابراين كاال نبايد در فرايند صادرات ممنوع
شود بلكه قوانين ممنوعيت بايد حداقل براي شش ماه
بعدازصادراتباشد.

دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق مطرح كرد

صادرات بيش از  ۳ميليارد و  ۹۰۰ميليون دالر به عراق ،در  ۵ماه نخست سال
حميد حسيني دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران
و عراق در گفتوگو با باش��گاه خبرن��گاران درباره
ش��رايط ويژه صادرات ايران به ع��راق در ايام ويژه
اربعين ،اظهار كرد :در ۵ماهه نخس��ت امسال بيش
از  ۳ميليارد و  ۹۰۰ميلي��ون دالر به عراق صادرات
داشتيم كه چيزي حدود  ۵۰۰ميليون دالر بيشتر از
سال گذشته بوده است.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره

به اينكه بخش��ي از اين افزايش صادرات نس��بت به
سال گذشته مربوط به صادرات گاز بوده است ،افزود:
خوشبختانه در روند صادرات كااليي ،مشكلي وجود
ندارد و روند عادي در جريان است.
حس��يني ادامه داد :صادرات از مرزهاي كرمانشاه و
ايالم همانند سال گذشته ادامه دارد اما در كردستان
با كاهش صادرات مواجه هس��تيم چرا كه دليل اين
كاهش صادرات ،به خاطر بازس��ازي اوليه (يكسري

تعمي��رات جزئي) در مرز كردس��تان آن هم از طرف
كشور عراق بوده است.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره به
اينكه ممنوعيت عراق صادرات از مرز كردستان ،تنها
براي ايران نيست و تركيه را هم شامل ميشود ،اظهار
كرد :اخيرا صادرات مرغ و تخم مرغ ممنوع اعالم شده
است ،همچنين كشور عراق ورود  ۸۳قلم كاال از تركيه
به كشورش را ممنوع اعالم كرده است.

ت رييسه كارگروه صنايع اسقاط:
عضو هيا 

ساختمانسازان جور خودروسازان را بكشند!

ت رييسه كارگروه صنايع اسقاط با بيان اينكه
عضو هيا 
خودروسازان به وظيفه قانوني خود مبني بر اينكه ۳۰
درصد از توليدش��ان را جايگزين خودروهاي فرسوده
كنند،عملنميكنند،پيشنهادكردكهساختمانسازها
در شهرهاي بزرگ به ازاي پاركينگي كه براي هر واحد
آپارتمان ميسازند ،يك گواهي اسقاط خريداري كنند.
س��يد ابراهيم مناجاتي در گفتوگو با ايس��نا ،با ابراز
تاسف نسبت به فراموش شدن موضوع اسقاط ،گفت:
در گذش��ته روال ب��ه اين صورت بود ك��ه خودروهاي
فرس��وده ابتدا از بازار جمع و اسقاط ميشدند ،سپس
گواهي اس��قاط آنها براي خودروه��اي وارداتي صادر
ميشد .اين در حالي اس��ت كه از حدود دو سال پيش
واردات خودرو ممنوع شده است .وي افزود :در دو سال

گذشته مراكز اسقاط هر خودروي فرسوده را به قيمت
ميانگين چهار ميليون تومان خريدند و اسقاط كردند،
اما به دليل نبود تقاضا در اين بازار ،قيمت گواهي اسقاط
به زير يك ميليون تومان رس��يده است .اين در حالي
است كه قيمت گواهي اسقاط خودرو چهار سال پيش
حدود چهار ميليون تومان بوده است .به گفته اين عضو
ت رييسه كارگروه صنايع اسقاط ،در حال حاضر۸۰
هيا 
هزار گواهي اس��قاط خودرو توليد شده است كه تقاضا
براي آنها بسيار كم است و به همين دليل واردكنندگان
خودروميگويندكهگواهياسقاطرابيشازيكميليون
تومان نميخرند .مناجاتي با بيان اينكه خودروسازان به
وظيفهقانونيخودمبنيبراينكه ۳۰درصدازتوليدشان
را جايگزين خودروهاي فرسوده كنند عمل نميكنند،

به گفته حس��يني ،مرزها به خاطر عيد قربان تقريبا
تعطيل بود اما بعد از مراسم روز عاشورا تا اربعين زائران
از همه كشورهاي دنيا به عراق سفر ميكنند و انتظار
ميرود كه در ش��هريور صادرات به عراق رش��د قابل
توجهي داشته باشد.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در ادامه
از نرم افزار مس��افرز كه با همكاري دانشگاه تهران و
صرافان راهاندازي شده است خبر داد و تصريح كرد:

اين نرم افزار به مسافراني كه به عراق سفر ميكنند اين
كمك را ميكند كه بتوانند ارز مورد نياز و همچنين
تهيه سيم كارت مورد نياز سفر را تهيه كنند .از طريق
اين نرم افزار كه به همت نخبگان ايراني طراحي شده
و توس��ط بخش خصوصي تامين مالي ش��ده است،
ميتوان موكبها را مكان يابي و حمل و نقل بار را انجام
داد ،البت��ه اين نرم افزار قابليتهاي ديگري همچون
رزرو هتل وخريد بليط را هم براي زائران به همراه دارد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي:
اظهار كرد :هر خودروي فرسوده در سال به اندازه پنج
ميليون تومان سوخت بيشتري مصرف ميكند كه اين
مس��اله موجب آلودگي بيشتر هوا ميشود .همچنين
اختالف هزينه ل��وازم يدكي و تلف��ات تصادفات بين
خودروهاي فرس��وده و خودروهاي معمولي از جمله
مواردي است كه نشاندهنده لزوم اسقاط خودروهاي
فرسودهاست.عضوهياتمديرهاتحاديهصنايعبازيافت
ايران در ادامه پيشنهاد كرد كه در راستاي ساماندهي
به صنايع اسقاط ،ساختمانسازها در شهرهاي بزرگ به
ازايپاركينگيكهبرايهرواحدآپارتمانميسازند،يك
گواهي اسقاط خريداري كنند .پيشنهاد ديگر مناجاتي
اين است كه گواهي اسقاط خودرو به صورتي باشد كه
در بانكها و اداره ماليات به صورت پول محاسبه شود.

جلوگيري از خامفروشي بايد اولويت كشور باشد

عب��داهلل رضيان عضو كميس��يون صناي��ع و معادن
مجلس شوراي اسالمي درباره تعرفههاي ۲۵درصدي
بر روي صادرات سنگ آهن گفت :متاسفانه بحث خام
فروشي در جلس��ات مجلس شوراي اسالمي مطرح و
مورد اعتراض قرار گرفت و هر طور كه شده بايد جلوي
صادرات مواد خام گرفته شود .او ادامه داد :بايد تالش
كنيم در راس��تاي اقتصاد مقاومتي و توليد ملي ،براي
جلوگيري از خامفروشي درمعادن سنگ آهن وساير
معدنها مانند ،نفت و گاز گام برداشته و حركت كنيم.
عضوكميسيونصنايعومعادنمجلسشوراياسالمي
افزود :در واقع ما بايد با افزايش قيمت ،سنگ آهن نياز
داخلي را تامين كنيم؛ بطوري كه بتوانيم صادرات هم
داشته باشيم تا در توليد داخل خللي ايجاد نشود؛ چون

بحثخامفروشيبرايكشوريكههمهمنابعموردنياز
صنايع را داراست ،حائز اهميت است .رضيان در ادامه
با اشاره به كاهش مواد اوليه سنگ آهن اصفهان اشاره
كرد و گفت :هماكنون ب��ا كاهش مواد اوليه ورودي به
ذوبآهن اصفهان ،اين واحد با  ۶۰درصد ظرفيت خود
كار ميكند و اگرمواداوليهتامينشود،باشرايطبهتري
ميتوانيم به توليد ادامه دهيم ،اين در حالي است كه
تنهامشكلاينشركت،نبودسنگآهنموردنيازاست.
او جلوگي��ري از خامفروش��ي را ب��ه عن��وان يكي از
دغدغهه��اي جدي مجل��س عنوان كرد و اف��زود :در
جلس��ات متعددي كه با وزراي مختل��ف كه هركدام
بهنوعيبابخشمعدنارتباطدارنداينمهمموردبحث
قرارگرفته است.

انرژي
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پيشبينيهاي عرضه و تقاضاي نفت در جديدترين گزارش اوپك نشان از كاهش زور امريكا در بازار نفت دارد

درگزارشاوپكپيشبينيرشداقتصادجهانيكاهش
يافت و در سال  2019به  3درصد و در سال  2020به
 3.1درصد رسيد .گزارش ماه قبل رشد اقتصاد جهاني
را در سال  2019معادل  3.1درصد و در سال 2020
معادل  3.2درصد پيشبيني كرده بود .اين كاهش در
پيشبينيها به دليل كندي زياد شونده و مداوم رشد
اقتصادي در اي��االت متحده و منطقه اقتصادي يورو،
رشد كمتر از حد مورد انتظار هند در سهماهه نخست
س��ال  ،2019افزايش مسائل مربوط به بدهي دولتي
در آرژانتي��ن و ادامه يافتن نزاع تجاري چين و امريكا
به همراه چند عامل ديگر بوده اس��ت .رشد اقتصادي
اياالت متحده مورد تجديد نظر قرار گرفت و براي سال
 2019معادل  2.3درصد و براي س��ال  2020معادل
 1.9درصد پيشبيني ش��د .رش��د اقتصادي منطقه
يورو نيز در س��ال  2019معادل  1.2درصد و در سال
 2020به  1.1درصد پيشبيني ش��د .رشد اقتصادي
ژاپن كه در س��هماهه نخست سال  2019عملكردي
بهتر از پيشبينيها داشت ،براي سال  2019باالتر از
ماه قبل و  0.9درصد تخمين زده ش��د ،هر چند براي
سال  2020كاهش يافت و به  0.3درصد رسيد .رشد
اقتصادي چين در سال  2019همان  6.2درصد باقي
ماند و پيشبيني ميشود كه در سال  2020آهستهتر
ش��ده و به  5.9درصد برسد .رش��د اقتصادي هند نيز
نس��بت پيشبينيهاي به ماه قبل آهستهتر تخمين
زده ش��د و به  6.1درصد در سال  2019و  6.7درصد
در سال  2020رسيد .پيشبيني رشد برزيل نيز براي

س��ال  2019كاهش ياف��ت و به  0.8درصد رس��يد،
اما پيشبيني ميش��ود كه در س��ال  2020افزايش
يافته و به  1.4درصد برس��د .پس از آنكه روسيه رشد
آهستهاي را در س��هماهه نخست سال  2019تجربه
كرد ،پيشبيني رشد اقتصادي اين كشور براي سال
 2019كاهش يافت و به  1.1درصد رسيد .پيشبيني
ميشود كه روسيه در سال  2020معادل  1.2درصد
رشد اقتصادي را تجربه كند.
استمرار كاهش تقاضاي نفت
پيشبيني ميشود كه رشد تقاضاي جهاني نفت در
سال 2019معادل يك ميليون و 20هزار بشكه در روز
باشد كه  80هزار بشكه در روز كمتر از پيشبينيهاي
ماه گذشته اس��ت .اين افت تقاضا در پيشبينيها را
ميتوان به دادههايي مربوط دانست كه تقاضاي جهاني
ضعيفتر از حد انتظاري را در نيمه نخست سال2019
نش��ان دادند و رش��د اقتصادي كندتري را براي باقي
ماههاي سال پيشبيني كردند .پيشبينيهاي رشد
تقاضاي هر دو گروه ( OECDس��ازمان كشورهاي
هم��كاري اقتص��ادي و توس��عه) و non-OECD
(كشورهايي كه عضو س��ازمان كشورهاي همكاري
اقتصادي و توسعه نيستند) كاهش يافتند و به ترتيب
 30هزار بش��كه در روز و  50هزار بشكه در روز كمتر
از گذشته ارزيابي ش��دند .رشد تقاضاي جهاني نفت
در س��ال  2020يك ميليون و  80هزار بشكه در روز
پيشبيني ميشود .اين پيشبيني به دليل تغيير در
چشمانداز اقتصادي جهان براي سال  ،2020معادل
 60هزار بشكه در روز كمتر از تخمين ماه گذشته است.
ابهام در عرضه نفت
پيشبيني رشد عرضه نفت خام كشورهاي غيراوپك
در س��ال  2019معادل  10هزار بشكه در روز نسبت
به تخمين ماه گذش��ته رش��د كرد و به يك ميليون و
 990هزار بش��كه در روز رس��يد .تجديدنظرهاي رو
به باال در پيشبينيهاي توليد نفت خام كش��ورهاي
روس��يه ،قزاقس��تان ،اس��تراليا و كانادا از پيشبيني
كاهش رشد عرضه نفت اياالت متحده پيشي گرفتند.
هدايتكنندگان اصلي رش��د عرضه در سال ،2019
عبارتند از اياالت متحده با رش��د توليد يك ميليون
و  800هزار بش��كه در روز ،برزيل ،چين ،انگلس��تان،
استراليا و كانادا.
پيشبيني ميش��ود ك��ه مكزيك و نروژ بيش��ترين
كاهش عرض��ه نفت خام را در ميان كش��ورهاي غير
عضو اوپك داش��ته باشند .همچنين پيشبيني رشد
عرضه نفت خام كشورهاي غيراوپك در سال 2020
مورد تجديد نظر قرار گرفت و با  136هزار بش��كه در
روز كاهش نس��بت به گزارش ماه قبل به  2ميليون و
 250هزار بش��كه در روز رسيد .اين كاهش عمدتأ به
دليل تجديدنظر در پيشبيني عرضه نفت امريكا بود
كه هماكن��ون انتظار ميرود يك ميليون و  540هزار
بشكه در روز رشد عرضه را تجربه كند .پيشبينيها
براي عرضه نفت در سال آينده نيز همچنان با ابهامات
زيادي همراه است و اين ابهامات عمدتأ به انضباط در
صرف كردن سرمايهگذاريها و كند شدن حفاريها

تكخبر
و فعاليتهاي تكميلي در اياالت متحده مربوط است.
انتظار ميرود كه توليد گاز مايع طبيعي ( )LNGاوپك
در سال  2019معادل  70هزار بشكه در روز رشد كند
و به  4ميليون و  840هزار بشكه در روز برسد و در سال
 2020نيز با  30هزار بشكه در روز رشد به  4ميليون و
 870هزار بشكه در روز برسد .بر اساس گزارش منابع
ثانويه ،در ماه اوت توليد نفت خام اوپك 136هزار بشكه
در روز افزايش يافت و بطور ميانگين به  29ميليون و
 740هزار بشكه در روز رسيد.
پيشبيني تقاض��ا براي نفت اوپك در س��ال ،2019
نسبتبهپيشبينيماهقبلكاهشيافتوبرحجم30
ميليون و 600هزار بشكه در روز ايستاد كه يك ميليون
بشكه در روز كمتر از سطح تقاضاي نفت اين گروه در
سال 2018است .پيشبيني تقاضا براي نفت اوپك در
سال 2020بدون تغيير نسبت به ماه گذشته باقي ماند
و بر حجم  29ميليون و  400هزار بشكه در روز ايستاد
كه حدود يك ميليون و  200هزار بشكه در روز كمتر
از سطح تقاضاي نفت اين گروه در سال  2019است.
نظر :IEAرونق نفت در امريكا
بر اس��اس گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،در ميانه
بحرانهاي اقتصادي ،تقاض��اي جهاني نفت خام در
س��طح پاييني قرار دارد و از طرف��ي به دنبال افزايش
عرضه از س��وي امريكا كه در ماه ژوئن گوي س��بقت
را از عربستان به عنوان بزرگترين صادركننده نفت
جهان رب��وده ،قيمته��اي اي��ن كاالي راهبردي با
كاهش روبرو بوده اس��ت .اين آژانس در گزارش خود
ت نفت نسبت به يك سال
آورده است اكنون كه قيم 
گذشته  ۲۰درصد كاهش يافته است ،اين شرايط به

خروجي كميته نظارتي اوپك پالس:

چالش عدم قطعيت براي بازار
ايرنا|
شانزدهمين نشس��ت كميته وزارتي نظارت بر توافق
اوپك و غيراوپ��ك روز پنجش��نبه در ابوظبي امارات
متحده عربي با تاكيد بر لزوم همكاري و تعهد بيش��تر
براي حمايت از ثبات بازار نفت به كار خود پايان داد.
كميته وزارتي نظارت بر توافق توليدكنندگان عضو و
غيرعضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)
در بيانيه پاياني شانزدهمين نشست خود در ابوظبي بر
نياز مبرم به تداوم تعهد نسبت به توافقنامه همكاري
( )DOCبا هدف حمايت از ثبات بازار نفت بر مبنايي
پايدار تاكيد كرد.
پايبندي به توافق ب��راي كاهش داوطلبانه توليد نفت
كش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپك همچنان در سطح
بااليي قرار دارد و اين رقم در ماه اوت  ۱۳۶درصد بوده
است .كميته وزارتي نظارت بر توافق كاهش توليد نفت
اوپك و غيراوپك ( )JMMCبار ديگر بر اصول اصلي
زيربناي توافقنامه همكاري يعن��ي عدالت ،انصاف و
شفافيت تأكيد كرد و از همه توليدكنندگان حاضر در
اين توافق خواست تا تالشهاي خود را براي پايبندي
كام��ل و بهموقع ب��ه توافق كاه��ش داوطلبانه توليد
افزايش دهند .هم��ه توليدكنندگان حاضر در توافق،
بهويژه كشورهايي كه هنوز بهطور كامل به تعهد خود

پايبند نبودهاند ،درباره عزم خود در دستيابي به تعهد
۱۰۰درصدي در ادامه سال  ،۲۰۱۹ترديدي نداشتند.
آن دسته از كش��ورهايي كه بيش از حد به تعهد خود
پايبندبودهاندبرمشاركتداوطلبانهخودتاكيدكردند؛
در نتيجه ،ميزان پايبندي مجموع كشورهاي عضو و
غيرعضو اوپك ركوردهاي بااليي را ثبت خواهد كرد.
كميت��ه وزارتي نظ��ارت بر توافق اوپ��ك و غيراوپك،
كاهش س��طح ذخيرهس��ازيهاي تجاري نفت خام
كش��ورهاي عضو س��ازمان توس��عه و همكاريهاي
اقتصادي ( )OECDبهويژه در امريكا را مشاهده كرد،
اگرچه اين رقم همچنان باالتر از ميانگين پنجس��اله
آن است.
در اي��ن نشس��ت همچني��ن مطرح ش��د ك��ه همه
شاخصهاي اصلي اكنون در شرايط وارونگي است.
افزون ب��ر اين ،كميته وزارتي نظ��ارت بر توافق اوپك
و غيراوپ��ك دامن��ه ع��دم قطعيتهاي اساس��ي با
اقتصاد جهاني از جمل��ه تنشهاي مربوط به تجارت،
سياس��تهاي پولي و ديگر عوامل كالن اقتصادي در
سالهاي  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰را بررسي كرد.
كميت��ه وزارتي نظارت ب��ر توافق اوپ��ك و غيراوپك
خواستار ادامه هوشياري در نظارت بر شرايط بازار نفت
پيش از نشست وزيران نفت و انرژي اوپك در اوايل ماه

دسامبر ۲۰۱۹است.با وجود اين اوضاع چالش برانگيز،
توافقنامه هم��كاري اوپك و غيراوپ��ك همچنان به
عنوان چراغي اطمينان بخش و منسجم در بازار نفت
عمل ميكند و از اين طريق اطمين��ان خاطر را براي
توليدكنن��دگان ،مصرفكنن��دگان و اقتصاد جهاني
فراهم ميكند.
با توجه به اين عدم قطعيتهاي كالن ،كميته نظارتي
اوپ��ك و غيراوپك تواف��ق كردند ك��ه همكاريها و
گفتوگوهاي پيشرفته مهمتر از هميشه است.
به همين دليل ،اين كميته بر تعهد خود به «منش��ور
همكاري اوپك و غيراوپك» مصوب ششمين نشست
وزي��ران اوپك و غير اوپ��ك در دوم ژوئيه ۱۱( ۲۰۱۹
تيرماه  ،)۹۸تأكيد كرد .اين ابتكار بينظير س��كويي
براي تسهيل گفتوگو بين توليدكنندگان حاضر در
تواف��ق اوپك و غيراوپك ،با ه��دف افزايش ثبات بازار
نفت ،همكاري در بخش فناوري و ديگر مناطق ،به سود
توليدكنندگان نفت ،مصرفكنندگان ،سرمايهگذاران
و اقتصاد جهاني است.
هفدهمين نشس��ت كميته وزارتي نظ��ارت بر توافق
اوپك و غيراوپك چهارم دسامبر ( ۲۰۱۹چهارشنبه،
 ۱۳آذرم��اه  )۹۸در دبيرخانه اوپ��ك در وين اتريش
برگزار ميشود.

موانع سياسي تنها مانع مقابل سفر گاز ايران به اروپا
گروه انرژي|
مديرعامل شركت ملي گاز تنها مانع بر سر راه صادرات
گاز ايران به اروپا را «موانع سياس��ي» توصيف كرده و
گفته مذاكراتي كه ايران در اين زمينه تاكنون با طرفين
اروپاييداشتهجديبودهودربيناينكشورهامذاكرهبا
يونان از همه جديتر بوده است .به گزارش «تعادل» به
نقل از ايلنا حسن منتظر تربتي با اعالم اينكه در صورت
عملياتيشدنصادراتگازبهاروپا،يوناناولينكشوري
خواهد بود ك��ه گاز ايران را دريافت خواهد كرد ،اظهار
داشت :بحث صادرات گاز به اروپا جدي است ،بستر و
زيرساختانجاماينكاروجوددارد،فقطبحثايناست
كه موانع سياسي برطرف شود ،اگر اروپا تمايل داشته
باشد ،ما محدوديتي نداريم .وي افزود :با شركتهاي

اروپايي مذاكراتي انجام ش��ده اما هنوز به نتايج نهايي
نرسيدهاست،بيشتربخشخصوصياروپاخواستارگاز
ايران است و اگر اين اتفاق بيفتد از مسير تركيه خواهد
بود،يعنياينكشورمسيرترانزيتگازايرانخواهدشد.
مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران خاطرنشان كرد :ما
مذاكراتي هم با شركتهاي ترك داشتهايم و بنا بر اين
است كه به صورت مش��اركتي يا در قبال گرفتن حق
ترانزيت بتوانيم گاز را به شركتهاي اروپايي برسانيم،
البته اين موضوع منوط به اين است كه در مرحله اول
مش��تريان اروپايي را براي ارس��ال گاز از مسير تركيه
قانع كنيم .وي يادآور شد :با شركتهاي زيادي از اروپا
مذاكره شده و فعال يونان جديتر است.
تربتي درباره استفاده از مسير جاده ابريشم براي ارسال

قرارداد توسعه گازي بالل
امروز امضا ميشود

گروه انرژي| امروز با حضور بيژن زنگنه وزير نفت
طرح توسعه ميدان گازي بالل به پتروپارس واگذار
ميش��ود .طبق گفته رضا دهقان معاون مهندسي
و توسعه ش��ركت ملي نفت ،ارزش اين قرارداد440
ميليون دالر است.هدف از توسعه ميدان گازي بالل
توليدروزانه 500ميليونفوتمكعبگازترشاست.
طبق اظهارات گاز توليدي ميدان بالل در نهايت به
پااليشگاه فاز 12پارس جنوبي منتقل ميشود.قبال
شركت نفت و گاز پارس برآورد كرده است كه اجراي
طرح توس��عه ميدان بالل  34ماه زمان ببرد .ميدان
گازي بالل در ش��رق مي��دان گازي پارس جنوبي و
نزديكي جزيره الوان قرار دارد .ارديبهشت ماه سال
 95بودكهشركتملينفتتفاهمنامهايراباشركت
كرهايكوگس براي انجام مطالعات روي ميدان بالل
منعقدكرد.درآنزمانركنالدينجواديمديرعامل
وقت NIOCگفته ب��ود كه كرهايها بعد از مطالعه
اين ميدان قرار است پيشنهاد خود را براي همكاري
در پروژه ايران الانجي يا پ��روژهاي ديگر در زمينه
الانجي به ايران ارايه كنند .به نظر ميرسد كوگس
بهدنبالتحريمهايامريكاعليهايران،مانندخيلياز
ش��ركتهاي ديگر نتواند حضورش در اين ميدان را
جديكند.قبالعنوانشدهبودكهميادينبالل،كيش
وفرزادامسالتعيينتكليفميشوند.وبسايتدانش
نفت پيشتر در گزارشي در توضيح تاريخچه ميدان
گازي بالل نوش��ته است كه اين ميدان در ابتدا فقط
نفتيانگاشتهشدهبودامادرسال 2011احتمالهايي
مبنيبروجودذخايرگازدرآنمطرحشد.

آغاز سير نزولي صنعت نفت اياالت متحده؟
گروه انرژي|
دادههاي تحليل�ي پيشبيني عرضه و تقاضاي
نفت و رشد اقتصادي كش�ورهاي جهان كه در
گزارشهايماهانهاوپكانتشارمييابد،شمايي
كلي از آينده صنعت انرژي كش�ورها با توجه به
موقعيتاقتصاديشانبهدستميدهد.بادرنظر
گرفتنفضايكليپيشبينيكاهشرشداقتصاد
جهاني كه در گزارشه�اي چند ماه اخير اوپك
ديده ميش�ود ،نكته تازهاي كه در جديدترين
گزارش اوپك جلبتوجه ميكند ،ورود اياالت
متحده به سراش�يبي اقتصادي جهان است كه
خودمهمترينبازيگرشكلگيريآنبودهاست.
در اين گزارش ،رش�د اقتصادي اياالت متحده
كمترازماهگذشتهتخمينزدهشدورشدعرضه
نفت آن نيز كمت�ر از پيشبينيهاي قبلي بود.
سازمان كشورهاي همكاري اقتصادي و توسعه
( )OECDنيز كه امريكا يكي از اعضاي آن است
در گزارش ماه اوت اوپك با كاهش تقاضاي نفت
به نسبت پيشبيني ماه گذشته روبرو بود .همه
اين دادهها نشان ميدهند كه وضع اقتصادي و
حوزهنفتاياالتمتحدهبهدليلنامشخصبودن
انضباطماليدرحوزهنفتوهمچنينكندشدن
حفاريها و فعاليتهاي تكميلي اين صنعت ،در
حال متأثر شدن بيش از حد انتظار از وضع كلي
حاكمبرجهاناست.البتهپيشبينيهايگزارش
اوپك ب�ا تازهترين گزارش آژان�س بينالمللي
انرژي ( )IEAاختالفاتي داشت.

گزارشكوتاه

گاز نيز گفت :مفهوم ايده جاده ابريشم اين است كه در
مس��يري كه قبال تجارت ديگر انجام شده ،ميتوانيم
تجارت گاز هم انجام دهيم ،موقعيت ايران به ش��كلي
اس��ت كه هم نزديك به كش��ورهاي دارنده گاز مثل
تركمنستان اس��ت و هم به كشورهاي مصرفكننده
دسترسي خوبي دارد و از اين بابت مشكلي نيست اما
فعال بحث صادرات به چين مطرح نيست.
وي تاكيد كرد :ما خوشبختانه با توجه به افزايش توليد
در عس��لويه توان افزايش صادرات گاز را داريم و اينكه
اين بازار در عراق ،تركيه يا اروپا باشد ،فرقي نميكند.
معاون وزير نفت همچنين بيان كرد :در حال حاضر در
عراق شرايطي خوبي داريم و طبق قرارداد از دو نقطه به
اين كشور گاز صادر ميكنيم.

سود مصرفكنندگان خواهد بود.افزايش توليد نفت
شيل سبب شده است امريكا در ماه ژوئن بطور موقت
عربستان سعودي را به عنوان بزرگترين صادركننده
نفت جهان پش��ت س��ر بگذارد ،بطوري كه صادرات
نفت خ��ام اياالت متح��ده  ۳ميليون بش��كه در روز
افزايش يافت.
 IEAدر تازهترين گزارش چشمانداز كوتاهمدت خود
پيشبينيكردكهتقاضابراينفتخاماعضاياوپكدر
نيمه نخست سال  ۲۰۲۰ميالدي روزانه يك ميليون و
 ۴۰۰هزار بشكه كاهش مييابد.
براساس تازهترين برآورد اين نهاد مستقر در پاريس،
رش��د تقاضاي جهاني نفت خام امس��ال روزانه يك
ميليون و  ۱۰۰هزار بشكه و براي سال آينده ميالدي
يك ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه خواهد بود.
پيشبيني ميش��ود مذاكرات تجاري امريكا و چين
بيشتر از اين چالشي نداشته باشد.
براس��اس اين گزارش ،احياي توليد نفت خام پس از
پايان توفان دوريان در كنار افزايش توليد نفت برزيل

و ميدانهاي درياي ش��مال سبب رشد شديد عرضه
كشورهايغيرعضواوپكميشود.درپيكاهششديد
عرضه نفت عربستان و آلودگي در يكي از خطوط لوله
اصلي صادرات نفت روسيه ،فروش نفت امريكا در ماه
ژوئن بيش از س��ه ميليون بشكه افزايش يافت .توليد
نفت كشورهاي غيرعضو اوپك در سال ۲۰۲۰ميالدي
روزانه  ۲ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه افزايش مييابد كه
اين رقم نسبت به سال جاري ميالدي ۴۰۰هزار بشكه
افزايش نشان ميدهد.
تقاضا براي نفت خام اعضاي اوپك در نيمه نخس��ت
سال  ۲۰۲۰ميالدي ،به  ۲۸ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه
در روز ميرس��د ،در حالي كه اين رقم نسبت به توليد
ماه اوت امسال روزانه يك ميليون و  ۴۰۰هزار بشكه
كاهش نشان ميدهد.
ثبات ظاهري بازار نفت دوباره به شرايط مازاد عرضه باز
ميگردد و اين وضع قيمتها را تحت فشار ميگذارد.
چالش مديريت بازار نفت براي سال  ۲۰۲۰ميالدي
نيز باقي ميماند.

توييتهاي ترامپ
اثر كوتاهمدت

ش�انا|واكنش وزيران انرژي عربستان و روسيه به
پرسشيدربارهچگونگيبرخورد اوپكباتوييتهاي
دونالد ترامپ ،رييسجمهوري امريكا درباره اوپك و
بازار نفت به اين نحو است كه عبدالعزيز بن سلمان،
وزير انرژي عربس��تان در اين زمينه گفته است« :از
توييتهاي ترامپ غافلگير نشدهام .رييسجمهور،
رييسجمهور است ،ايشان اختيار دارد هر پيغامي
ميخواهد در توييترش بگذارد ».الكس��اندر نواك،
وزير انرژي روسيه هم عنوان كرده است« :مشاهده
ميكنيدكهدرزمانتوييتترامپقيمتهاباالوپايين
ميشود،اماپسازمدتيدوبارهبهجاييكهبايدباشد
بازميگردد .بنابراين به نظر من اينها عوامل بنيادي
نيست،بنيانهايبازاربرمبنايحرفنيستبلكهبر
مبنايعملواقداماست».

گزارش
روايت رسانههاي عربي
از بركناري بولتون

بركناري «جان بولتون» مشاور امنيت ملي امريكا
موضوعي بود كه رسانهها و مفسران سياسي عربي
به آن پرداخته و داليل و نتايج احتمالي آن را تحليل
و بررسي كردهاند.
به گزارش گ��روه تحليل ،تفس��ير و پژوهشهاي
خبريايرنا«،دونالدترامپ»رييسجمهوريامريكا
سه شنبه نوزدهم ش��هريورماه با انتشار پيامي در
توييتر اعالم كرد «جان بولتون» مشاور امنيت ملي
كاخ سفيد را از كار بركنار كرده است .ترامپ در اين
پيام گفت من شب گذش��ته به جان بولتون اطالع
دادم ك��ه ديگر نيازي به خدمات او در كاخ س��فيد
نيس��ت .من و ديگر اعضاي اين دولت با بسياري از
پيشنهادهاياوبهشدتمخالفيم.
بولتون از زمان آغ��از به كار ترامپ پس از «مايكل
فلين»و«هربرتمكمستر»سومينمشاورامنيت
ملي ترامپ محسوب ميش��ود .پيشتر شماري از
رسانهها از وجود اختالف ميان برخي ديدگاههاي
بولتون با ترامپ و «مايك پمپئو» وزير امور خارجه
امريكاخبر داده بودند.
داليل بركناري بولتون
روزنامه «القدس العربي» چاپ لندن ،نوشت ترامپ
به دليل اختالف با بولتون درباره بسياري از مسائل
او را بركنار كرد .اختالف ترامپ و بولتون از آغاز سال
جاري ميالدي به دليل مخالفت ترامپ با بسياري از
ديدگاههاي بولتون درباره مسائل امنيت ملي آغاز
شد.ترامپبارهادراظهاراتخودتالشكردبادعوت
بولتون به آرامش ،اختالف خود با وي را پنهان كند
اما تالشهاي وي با شكست روبرو شد و سرانجام او
با يك پيام توييتري بولتون را از سمت خود بركنار
كرد .اختالف ترامپ با بولتون درباره مذاكره صلح در
افغانستان در راس اختالفهاي اين دو قرار ميگيرد
و مواضع تن��د بولتون بزرگترين مانع پيش��رفت
مذاكرات صلح امريكا با طالبان بود .ترامپ و بولتون
درباره ايران ،ونزوئال و كره شمالي هم اختالف نظر
داش��تند و بولتون به دليل امتياز خواهي بسيار از
«كيم جون اونگ» درباره سالحهاي كشتار جمعي
عامل شكست توافق ترامپ و كيم جون اونگ بود.
به نوشته تارنماي «البوابه» مصر ،سياست امريكا
درباره س��ه پرونده حساس كره ش��مالي ،ايران و
افغانس��تان در شرايط آش��فتهاي به سر ميبرد و
اين موضوع يكي از داليل منطقي كنار گذاش��تن
بولتون اس��ت .مخالفت بولتون با سياست تنش
زدايي واشنگتن با كره ش��مالي و ايران و در پيش
گرفتن راهبرد افراط گرايان از سوي بولتون سبب
شد كه دولت امريكا اعتماد خود به وي را از دست
بدهد .گزارش شوراي آتالنيك نشان ميدهد كه
سياستبولتونكهيكيازجنگطلبانكاخسفيد
بود بطور كلي با سياس��ت ترامپ كه به دنبال دور
كردن امريكا از جنگهاي خارجي است وضعيتي
متعارض داش��ت .برپايه اين گزارش ،مش��اوران
امنيتمليموفقميتوانندبابهكاربستنسياست
منسجم و هماهنگ ،اعتماد رييسجمهوري را به
دس��ت آورند .اما بولتون راهبرد افراط گريانهاي را
در پيش گرفت و سياستهايي را به كار بست كه
نتيجهاي به دنبال نداشت .اين موضوع سبب شد
ترامپ اعتماد خود به وي را از دست داد .از اين رو،
بركناريويالزمبودوتصميمشگفتآورينيست.
اقدام ترامپ در چارچ��وب برنامهريزي راهبردي
كميته ملي حزب جمهوريخواه قرار ميگيرد كه
بولتون را مانعي در مس��ير پيروزي ترامپ يا ديگر
نامزدهاي اين حزب در انتخابات رياستجمهوري
آينده ميديدند .بولتون به دليل سياستهاي خود
نگراني امريكاييها را برانگيخته است و آنان نگران
بودندكهبولتونباسياستهايجنگافروزانهخود
به جنگي دامن زند كه آنان مجبور به اعزام فرزندان
خود به ميدانهاي جنگ شوند.
روزنامه «راي اليوم» در گزارشي به قلم «عبدالباري
عطوان» نوشت :بولتون مشاور امنيت ملي امريكا از
منصب خود بركنار شد بدون اينكه به آرزوهاي خود
ازجملهتغييرنظامدرتهراندستيابد.ايندرحالي
استكهاوسالگذشتهدركنفرانسساالنهمخالفان
نظام ايران در پاريس وعده تغيير نظام و جش��ن و
پايكوبي در تهران را به آنه��ا داده بود .او همچنين
نتوانس��ت «خوان گوايدو» را به جاي «نيكوالس
مادورو» در ونزوئال به قدرت برساند يا پيونگ يانگ
پايتختكرهشماليراهدفحملهقراردهد.بسياري
از افراد از جمله نتانياهو و برخي از رهبران حاش��يه
خليج فارس به ويژه عربس��تان و ام��ارات كه روي
او براي هدف قرار دادن ايران حس��اب باز كردند با
شنيدن خبر بركناري بولتون نااميد ميشوند.
نشريه«الراي»كويتنوشتباخروجبولتونازدولت
ترامپپيشبينيميشودكهقدرتجنگساالرانو
در راس آنان مايك پمپئو كه مخالف توافق امريكا با
طالباناستروبهضعفرود.پسازاينپمپئودرباره
بسياري از مسائل جهان از جمله افغانستان و صلح با
طالبان و ايران نرمش نشان خواهد داد.
به نوش��ته روزنامه «الش��روق» الجزاير ،با وجود
اينكههنوززوداستبگوييمكنارگذاشتنبولتون
نقطه عطفي در سياس��ت خارجي ترامپ ايجاد
ميكند اما ميتوان گفت كه كنار رفتن بولتون
كه داراي روحيه جنگ طلبانه بود بدون ترديد در
روند تصميمگيريهاي كاخ سفيد تاثير خواهد
گذاش��ت .در اين زمينه «رابرت ميلي» رييس
گ��روه بحرانهاي بينالمللي گف��ت از آغاز كار
ترامپ دو صدا در گوش ترامپ پچ پچ ميكردند؛
يكي با هش��دار نسبت به عواقب جنگ ،خواهان
به كار بستن گزينه ديپلماسي بود و صداي ديگر
خواهاندرگيرينظاميبود.بارفتنبولتونبدون
ترديد يكي از بزرگترين مدافعان گزينه نظامي
كنار رفته اس��ت و اين موضوع ميتواند فرصت
ديپلماس��ي تازهاي را درباره ايران ،افغانس��تان،
كره شمالي و ونزوئال ايجاد كند و اميد آن ميرود
كه ترامپ از اين فرصت استفاده كند.
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دريچه

ارزیابی خطرات قطع ارتباط امريكا و چین

سنجیدن قبل از پریدن

نويسندگان:
جاناتان دی .پوالک و جفریاِی .بادر|
مقدمه
طي دهه گذشته  -به ويژه از زماني كه شي جين پينگ
در س��ال  2012به رياس��تجمهوري چين رسيد-
سياس��ت چين و سياس��ت خارجي اين كشور رفتار
بسيار نگرانكنندهاي از خود بروز داده است كه همين
امر پرسشهايي را در مورد ظهور اين كشور به عنوان
يك قدرت بالقوه پيش م��يآورد .عالوه بر اطمينان و
شكيباييفزايندهدرداخلومحدوديتدراعمالقدرت
در خارج ،چين در مسيرهاي واپسگرايي قدم برداشته
است كه شامل سركوب فشارها براي تغيير در داخل و
نگراني عميق و فزاينده در خصوص سياستهاي اين
كش��ور در رابطه با دنياي بي��رون ،از جمله در روابط با
اياالت متحده ميشود.
بهنظرميرسدرفتارچينشديداضدونقيضشدهاست.
از زمان پيوستن به سازمان تجارت جهاني ()WTO
در سال  ،2001اين كشور به جايگاه دوم در ردهربندي
قدرتهاياقتصاديجهاندستيافتهاست.اينكشور
اكنون دومين اقتصاد بزرگ دولتي در جهان به حساب
ميآيدودربخشهاياعظمآسيا،آفريقاواروپابهدنبال
دستيابي به اهداف جاهطلبانه زيرساختي است.
رهبران چين ادعا ميكنند كه طرفدار پروپا قرص روند
جهاني شدن هستند ،اما از جيب بخش خصوصي به
دنبال حمايت از بنگاههاي اقتصادي دولتي هس��تند
كه بيشترين بار پيشرفت سريع اين كشور را به دوش
ميكش��ند .به رغم تعهداتي كه براي ارتقاء بازاريابي و
بازبودن داده است ،رهبري اين كشور در هر دو زمينه
بس��يار كند عمل ميكند و هنوز تا اج��راي تعهدات
خود براي فعاليت ش��ركتهاي خارجي كه به دنبال
ايفاي نقش پررنگ تر در داخل چين هس��تند ،فاصله
زيادي دارد.
در ح��وزه نظامي ،چي��ن درگير افزايش چش��مگير
توانمنديهايي بوده كه چالشي براي اياالت متحده و
تهديديبرايهمسايگاناينكشوربهحسابميآيند.
البته اين كشور تا به حال آغازگر هيچ درگيري نظامي
نبوده اس��ت .اما تأسيس پايگاههاي كوچك در جزاير
مورد مناقشه در درياي جنوبي چين ،زبان اين كشور
كه به تدريج تهديدآميزتر ميشود و مانورهايي كه بر
عليهتايوانهستندواستقرارجاهطلبانهتوانمنديهاي
جديد در غرب اقيانوس آرام و فراتر از آن موجب شده
است كه تحليلگران بپرسند ،آيا در درازمدت ميتوان
محدوديت نظامي پكن را اجرايي كرد يا خير.
رفتار چين با بسياري از شهروندان اين كشور حتي به
مراتب نگرانكنندهتر اس��ت .پكن از خود محدوديت
ديدگاه و خودمحافظتي بروز ميدهد و در عين حال با
دقتمشخصههايفزايندهسختگيرانهوتهديد-محور
رواب��ط امريكا با چين را در برنامه ش��ي جين پينگ و
سركوب منتقدان در «آموزش مجدد» زير نظر دارد.
حبس گروهي ايغورها تحت لواي دروغين طرح درون
حزب كمونيست ،زير نظر گرفتن و جاسوسي گاترده از
دانشگاههاي چيني ،سانسور رسانههاي چيني و اعمال
محدوديتهاي شديد براي س��ازمانهاي مردمنهاد
خارجي ،همگي بيانگر وحشت و ناامني شديد هستند
و از چيني كه ب��ه دنبال رهبري ارتق��اء يافته در امور
منطقهايوجهانياست،هيچنشانيندارند.اينمسائل
پرسشهاي بنياديني در خصوص نقش چين به عنوان
يك قدرت برتر و چگونگي رويكرد اياالت متحده به اين
آينده مطرح ميكند.
روي كار آمدن بينظمترين و غيرقابل پيشبينيترين
رياستجمهورياياالتمتحدهدرتاريخنيزبهدشوارتر
شدن اين مسائل دامن ميزند .رييسجمهور ترامپ
نس��بت به تالشهاي پيشينيان خود براي ايجاد يك
نظم منصفانه منطقهاي و جهاني توجه چنداني نشان
نميدهد.اوآشكاراتوافقنامههايچندجانبهايكهبراي
دههها سنگ بناي اوليه صلح و شكوفايي بينالمللي
بودهاندراتحقيرميكند.درعينحالسياستحمايت
از توليدات داخلي وي و رويكرد معامله گرانه او به روابط
با همپيمانان و ش��ركاي نزديك امريكا ،دستيابي به
همكاريومشاركتبينالملليرابهمراتبدشوارترهم
ميسازد .به هر حال منابع اصلي دوري از پيمان سينو-
آمريكنعميقترازتوئيتهاواظهاراتخشمگينآقاي
رييسجمهورهستند.
ص��داي امريكاييها بي��رون از دول��ت بيانگر دغدغه
فزايندهاي نسبت به رفتار چين در حوزههاي مختلف
اس��ت -از جمله در تجارت ،فناوريه��اي مخابراتي،
راهبرد اقتصاد دولتي ،سرمايهگذاري زيرساختي چين
در سراس��ر آسيا و فراتر از آن ،س��ركوب تشديد شده
داخلي ،پيش��رويهاي نظامي اين كشور و پايبندي
ناپايدار به هنجارهاي بينالمللي.
بسياري از اين دغدغهها مستقيما به پيشفرضهايي
درخصوصپيشرفتناگزيردرتوانمنديهاياقتصادي
و تكنولوژيك چين مربوط ميش��وند .در هر صورت،
پژوهشگران چيني قبول دارند كه الگوي رشد قبلي كه
اقتصاد اين كشور را رو به جلو سوق داد ،ديگر قابل اجرا
نيست .ش��كاف بين مناطق پوياي ساحلي و عملكرد
كند اس��تانهاي داخلي و كمربند زنگار جنوب شرق
در حال گسترش است ،در حالي كه هيچ راهبرد عملي
براي تغيير اين روند وجود ندارد .برنامهريزان اقتصادي
همچنان به دنبال راهي ب��راي خروج از اين مخمصه
هستند ،اما هنوز راهحلي پيدا نكردهاند.
در بحبوحه چشماندازهاي اقتصاد داخلي مشكلدار
چين ،دولت ترامپ به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه
پيشرفتاقتصاديچينتهديدمستقيميبراياياالت
متحده به حساب ميآيد .تحميل تعرفههاي جديد از
سوي اين دولت روي واردات از چين (و متقابال اقدامات
تالفيجويانه پكن در خصوص واردات از اياالت متحده
به چين) ،محدوديتهاي عم��ده اياالت متحده روي
خريدهاي چي��ن از ريزپردازهه��اي امريكايي ،روند

تدريجي يا يكباره ابطال وي��زاي اياالت متحده براي
كارشناسان چيني و سختگيري شديد در مواجهه با
دانشمندان و دانش��جوياني با قوميت چيني ،همگي
حكايت از تحوالت شديد و مشكلزا در سياست اياالت
متحده دارند.
گزينههاي سياستي امريكا
بهطور كلي ،اياالت متحده در مواجهه با ظهور چين به
عنوان يك قدرت منطقهاي و جهاني ،سه رويكرد بالقوه
پيش رودارد.رويكرداولعبارتاستازپذيرشضرورتا
ِ
بيقيدوشرطرسيدنچينبهجايگاهيكقدرتبزرگ
كه مبتني بر توقعي اس��ت كه اي��االت متحده و چين
ميتوانند تا حدودي روي يك توازن قدرت جديد با هم
به توافق برسند .رويكرد دوم مبتني بر ضرورت تحليل
كامل عوامل اصلي دستيابي چين به ثروت و قدرت و
همزمان ضرورت تأثيرگذاري بر رفتار پكن در آينده در
ارتباط نزديك با همپيمانان و شركاي اياالت متحده
است .سومين رويكرد مبتني بر ضرورت پيدايش يك
تعارض وجودي بين منافع امريكايي و چيني است كه
مس��تلزم رقابت بيانتها با چين در تمامي ابعاد قدرت
ملي است .بر اس��اس اين رويكرد ،جدايي دو اقتصاد و
در صورت امكان عدم مداخله در ساير حوزهها از جمله
همكاري تخصص��ي ،آكادميك و نظام��ي و تبادالت
ضروري است".

برش

برخ�ي تحليلگران همچنين ب�ر اين باور
هستند كه يك شكاف دوجانبه رو به تعميق
ميتواندسياستخارجيبينالملليگراييكه
دولتترامپظاهرابمصممبهازهمپاشاندن
آن اس�ت را نجات بخشد .اما چنين شرايطي
مشروطبهآناستكهبرخيازشركايتجاري
اصلي چين (كه بس�ياري از آنه�ا از متحدان
مح�وري اي�االت متحده هس�تند) آمادگي
فاصلهگرفتنازپكنراداشتهباشند.بسياري
اعتراضاتمشروعيبهاقداماتتجاريچينو
رفتارسياسيسلطهجويانهرهبرياينكشور
دارند ،ام�ا اگر طرفداراني ب�راي يك جدايي
راهبرديگستردهتروجودداشتهباشد،تعداد
آنهاچندانزيادنخواهدبود.پيگيريسياست
قطعرابطهباچينبدونهمراهيهمپيمانانيا
شركاراهياستكهبهناكجاآبادختمميشود.
دولت ترامپ رويكرد س��وم را برگزيده است كه اياالت
متحده را در موقعيتي خطرن��اك قرار ميدهد .حتي
مشكلزاتر اينكه بسياري در درون سيستم سياست
خارجي اين كش��ور ظاهرا تا حد زيادي سياستهاي
دولت را تأييد كردهاند .با اين حال ،در هفتههاي اخير،
برخي صداهاي مخالف ،بهط��ور قابل مالحظهاي در
نامهاي سرگشاده در واشنگتن پست كه توسط بيش از
 150كارشناس سياست خارجي (از جمله مولفين اين
مقاله) به مخالفت با اين ديدگاهها پرداختهاند .سوزان
ايتورنتون،مشاورسابقوزيركشوردرامورشرقآسياو
اقيانوسيه نيز مخالفت كامل خود با سياست دولت را در
مقالهمهميدرمجلهخدماتخارجياعالمكردهاست.
براي بي��ش از چهار دهه ،دولته��اي جمهوريخواه و
دموكرات به دنبال ايجاد روابط سازنده با چين بوده اند.
دولت ترامپ به ترغيب و تش��ويق دس��تگاه سياست
خارجيمصممبه ردبرقراريچنينارتباطاتياست .به
اين ترتيب ،اياالت متحده با چشمانداز رابطهاي با چين
روبهرو است كه بدجوري ويران شده است و فاقد يك
شبكه ايمني است و ظاهرا توجه چنداني به اين مساله
كه اينچنين جدايي به كجا ختم خواهد شد ،نميشود.
منتقدان تعامل :آنها چه مي خواهند
و چرا به آن دست پيدا نميكنند
منتقدين چين به نظر بر اين باورند كه با رش��د قدرت
چين ،ديپلماس��ي امريكا با مهمتري��ن همپيمانان و
شركاي آن قادر به تأمين منافع اياالت متحده نخواهد
بود.اينمسالهبارويكرديمعاملهگرايانهبهائتالفهايي
كه آنها را مصرفي ميداند ،تهديد يا تنبيه همپيمانان
و ش��ركاي داراي ديدگاههاي متف��اوت در خصوص
اعتماد به فناوري چيني و عقبنشيني اياالت متحده
از شراكت ترنس پاسيفيك ،نمايانميگردد.منتقدين

احتماال انتظار دارند كه اتخاذ يك سياست يك جانبه
به مراتب خشن تر منجر به بروز رفتاري فرمانبردارتر از
سوي پكن يا شايد تضعيف يا فروپاشي نظام سياسي و
اقتصادي آن شود.
خصوم��ت ب��ا چي��ن پديده جدي��دي در سياس��ت
اي��االت متحده نيس��ت .طرفداران دوآتش��ه امنيت،
حاميان حقوق بش��ر و مخالفان سياسي تجارت آزاد،
همگي ب��ه خاطر داليل خ��اص خ��ود در اين زمينه
اشتراك نظر دارند .طرز فكر ميانهروها در بحث رابطه با
چيندچارتغييراتچشمگيرتريشدهاست.هواداران
كاري و فك��ري كه مدتها حام��ي روابط نزديكتر با
چين بودهاند ،تا حد زيادي ساكت شده يا تغيير عقيده
دادهاند .ميانهروها ،ذاتا ،اگر نگوييم با طرح و برنامه ،به
شكل فزايندهاي با نيروهاي سياسي و بروكرات ائتالف
كردهاند كه به صورت حداقلي خواهان مخالفت بسيار
بيش��تري با اقدامات چين يا حتي قطع رابطه كامل با
اين كشور هستند.
دوري اياالت متحده از چين همچنين به مش��كالت
داخلي ما و ناكارآمدي سياست در داخل اياالت متحده
مرتبط است .اما چين مسوول زيرساختهاي فرسوده
امريكا ،بحران مهاجرت ،كاري بودجههاي فزاينده يا
شكست در سرمايهگذاري در تربيت و آموزش نيروي
كار آينده اياالت متحده نيس��ت .اينه��ا تقريبا تمام
مشكالتي هستند كه امريكا خود عامل پيدايش آنها
بوده اس��ت و عميق شدن ش��كاف بين چين و اياالت
متحده به حل آنها كمكي نخواهد كرد .در مش��اهده
بيزمان پوگو ،ما با دشمن روبهرو شده ايم و اين دشمن
خود ما هستيم.
معترض رو به رش��دي وجود
عالوه بر اين ،صداهاي
ِ
دارند كه چ��وب الي چرخ آنچه ت��ا كنون مركزيت
فزاينده چين در اقتصاد جهاني بوده است ميگذارند
و ي��ا (به ش��كلي جاهطلبانهتر) رون��د آن را معكوس
ميكنند .از زمان پذيرش در سازمان تجارت جهاني،
چين موتور اصلي رشد اقتصاد جهاني بوده است .اما
در اياالت متحده ،ناراحتي از چين به عنوان يك قدرت
اقتصادي تمامعيار رو به رش��د است و اين نارضايتي
منجر به بروز بحث و جدلهاي��ي در حمايت از طرد
فناوري و جدايي اقتصادي ش��ده است .اين مساله تا
حدودي نوعي واكنش به سياستهاي مركانتاليستي
و حمايت از توليد داخل اس��ت ،اما در اين ميان نبايد
از نفرت گسترده نسبت به چين و هراس روزافزون از
رقيبي بالقوه هم غافل شد.
نارضايتيفراگيرازتأثيراتجهانيشدننيزتغييرسريع
در ديدگاههاي امريكا را توجيه ميكند .چين كاراكتر
منفي اصلي در اين قصه به حساب ميآيد .در سالهاي
قبلتر ،بهطور گس��تردهاي انتظار ميرفت تغييرات
اقتصاديدردرونكشورچينمنجربهپيدايشنظامي
بازتر و با تحمل بيشتر شود .توسعه داخلي و اصالحات
دروني همراه با پذيرش اين كشور در سازمان تجارت
جهاني ،مزاياي عمدهاي براي منافع امريكا و سالمت
اقتصاد جهاني داشتهاند .تا مدتها تصور ميشد يك
چين در حال توسعه و شكوفاتر ،حتي اگر با انبوهي از
ِ
اتهامات توسل به افتخارات گذشته ديرين و كهن چين
روبهرو باشد ،كشوري بسيار امنتر خواهد بود تا چيني
كه عقب مانده و منزوي نگه داشته شده باشد.
برخي تحليلگران همچنين بر اين باور هستند كه يك
شكاف دوجانبه رو به تعميق ميتواند سياست خارجي
بينالملليگرايي كه دولت ترامپ ظاهراب مصمم به از
همپاشاندنآناسترانجاتبخشد.اماچنينشرايطي
مشروط به آن است كه برخي از شركاي تجاري اصلي
چين (كه بس��ياري از آنها از متحدان محوري اياالت
متحده هستند) آمادگي فاصله گرفتن از پكن را داشته
باشند .بسياري اعتراضات مشروعي به اقدامات تجاري
چين و رفتار سياسي سلطهجويانه رهبري اين كشور
دارند ،اما اگر طرفداراني ب��راي يك جدايي راهبردي
گستردهتر وجود داشته باشد ،تعداد آنها چندان زياد
نخواهد بود .پيگيري سياست قطع رابطه با چين بدون
همراهي همپيمانان يا شركا راهي است كه به ناكجاآباد
ختم ميشود.
با وجود اين ،طرفداران جدايي راهبردي ،آن را شدني
و ضروري ميدانن��د .پارادايم تقس��يم دنيا به بخش
احتم��االب بزرگت ِر طرفدار اي��االت متحده و بخش
احتماال كوچكت ِر طرفدار اردوگاه چين ،يادآور راهبرد
اياالت متحده در طول دوران جنگ سرد است .اما اين

تش��ابه تاريخي اندكي بيش از يك مقايسه اجباري و
شديدا تحريف شده با دوران گذشته است.
رفتار بينالمللي چين ،ش��باهت بسيار كمي با اتحاد
جماهير ش��وروي س��ابق دارد .اين كش��ور به دنبال
جاهطلبيهاي سلطهجويانه يا تالش در جهت تبليغ
باورهاي ايدئولوژيك نيس��ت .عالوه بر اين ،چين در
ح��ال حاضر يك قدرت ب��زرگ در اقتصاد جهاني به
حس��اب ميآيد ،در حالي كه اتحاد جماهير شوروي
هرگ��ز از چنين جايگاه��ي برخوردار نبوده اس��ت.
جنگ سرد منجر به ش��كلگيري يك شكاف شديد
ايدئولوژيك و نظامي در قلب اروپا ش��د كه به همان
نس��بت پيامدهايي در سراسر آس��يا نيز داشت .در
مقابل ،چين مثل اتحاد شوروي از كشورهاي اقماري
يا تاب��ع برخوردار نيس��ت ،اما به دنبال به رس��ميت
شناخته شدن و مشروعيت يافتن ظهور مجدد خود
در عرصه جهاني اس��ت ،موضوعي كه نبايد كسي را
شگفتزده كند.
پيشرفتهاي اقتصاد چين حاصل تصميمات داخلي
و ت�لاش نيروهاي بومي بوده اس��ت ن��ه كپيبرداري
تك��راري از روي اقتص��اد اياالت متحده .اين ش��امل
گشايش بيسابقه در مقابل دنياي خارج براي تجارت،
سرمايهگذاري ،ايدهها ،مش��اركت چينيها در خارج
و ب��ازاري كردن ميش��ود ك��ه هم��ه در دوران دنگ
ژيائوپينگ در سال 1978اتفاق افتاد.

برش

ريچ�ارد نيكس�ون در مقال�هاي
بهيادماندني در سال  1967در نشريه امور
خارجي كه به تش�ريح گشايش بعدي در
چين ميپرداخت ،نسبت به خطرات ناشي
از باقي ماندن چين در «انزواي خشمگين»
از س�اير ملل دنيا هش�دار داد .آن دوران
گذشته است .چين ديگر نه فقير است و نه
ضعيف .اما خردمندي مشاهدات نيكسون
امروزه هم همچنان كارآمد اس�ت .به نظر
ميرسد اياالت متحده ،بهطور برنامه ريزي
شده يا اتفاقي ،در مس�ير همان را تقبيح
كرده بود ،قرار گرفته اس�ت .اين كش�ور
آش�كارا به دنبال قطع ارتباط است ،با اين
اميد كه چينيها خودشان را تنها ببينند و
دوستان آن از اطراف چين پراكنده شده و
شركاي تجاري كمتري داشته باشند
اينراهبردهمچنينبسترالزمبراييكسرمايهگذاري
زيرس��اختي عظيم را فراهم كرد كه ش��امل مواردي
ميشد نظير :تربيت تعداد زيادي از شهروندان كامال
آموزشديده و سختكوش ،ظهور يك طبقه با استعداد
كارآفرين جهاني ش��ده و ايجاد يك طبقه متوس��ط
مصرفكننده كه طبق دادههاي مقامات رسمي چين
به 400ميليون نفر ميرسد .اينها واقعياتي انكارناپذير
هستند .پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه گام
بعديدرفرآيندپيشرفتچينچيستواياالتمتحده
چگونه ميتواند بر آن تأثيرگذار باش��د .اياالت متحده
مدتها به تعري��ف و تمجيد از تح��والت اقتصادي و
اجتماعيچينپرداختهاست،وليدرحالحاضرظاهرا
ِ
موفقيتكمتر،
چينداراي
بهايننتيجهرسيدهكهيك ِ
براي امريكا خوشايندتر خواهد بود.
نااميدي و هشدار
بخش اعظم بحث سياسي اياالت متحده در خصوص
عدم مش��اركت و جدايي ،مبتني بر اين مس��اله نيات
كه در داخل چين چه اتفاقي ممكن اس��ت رخ دهد،
بلكه بر اينكه مفس��ران امريكاي��ي تحقير و تضعيف
موض��ع راهبردي جهان��ي اياالت متح��ده را چگونه
تفسير ميكنند ،متمركز است .چين ظاهرا در آستانه
معرفي خود به عن��وان يك قدرت دو وجهي -امنيتي
و اقتصادي -است ،قدرتي كه مجموع توانمنديهاي
آن در دهههاي آتي توانمنديهاي اياالت متحده را به
چالش خواهد كشيد.
افراد بدبي��ن معتقدند ،پيش��رفتهاي چين منجر به
تضعيفقدرتاياالتمتحدهخواهدشدوچينميتواند
سرانجام به سلطه پس از جنگ جهاني اياالت متحده بر
سياست،اقتصادوقدرتنظاميجهانيپاياندهدوخود
جاي آن را بگيرد .آنها بر اين باورند كه بايد با جدا كردن

چينازاقتصادهاياصليدنياوباتشديدرقابتنظاميدر
حال شكلگيري با آنها ،اين تهديد را در نطفه خفه كرد.
ريچاردنيكسوندرمقالهايبهيادماندنيدرسال1967
در نشريه امور خارجي كه به تشريح گشايش بعدي در
چينميپرداخت،نسبتبهخطراتناشيازباقيماندن
چين در «انزواي خشمگين» از ساير ملل دنيا هشدار
داد .آن دوران گذشته است .چين ديگر نه فقير است و
نهضعيف.اماخردمنديمشاهداتنيكسونامروزههم
همچنان كارآمد است.
به نظر ميرس��د اياالت متحده ،بهطور برنامه ريزي
شده يا اتفاقي ،در مسير همان را تقبيح كرده بود ،قرار
گرفته است .اين كشور آشكارا به دنبال قطع ارتباط
است ،با اين اميد كه چينيها خودشان را تنها ببينند
و دوستان آن از اطراف چين پراكنده شده و شركاي
تجاري كمتري داشته باشند .اين مسيري به مراتب
خطرناكتر از مسيري اس��ت كه نيكاون نابت به آن
هش��دار داده بود ،زيرا ما اكنون با يك چين قدرتمند
روبهرو هس��تيم كه ميتواند ب��راي ديگران خطرات
واقعي پيش آورد.
دولت ترامپ با اين احساسات هش��داردهنده بسيار
همسواستو فعاالنهآنهاراترويجوتبليغميكند.آقاي
رييسجمهور و بسياري از مش��اوران ارش ِد وي ،رشد
اقتصاد چين و عدم توازن تجارت چين و اياالت متحده
را بس��يار اهريمني ميدانند .آنها معتقدند كه چين از
ابتدا قصد داشته قلب كشور اياالت متحده را از پايگاه
صنعتي خود محروم كند ،فناوري امريكا را كپي كرده
يا بدزدد ،با كاالهاي ارزانقيمت مصرفي به بازار اياالت
متحده هجوم آورد و مازاد تجاري عظيمي كسب كند
كه با دزدي (يا به قول ترامپ «تجاوز» به) داراييهاي
امريكا برابري كند.
اين ديدگاهها مس��تقيما در انتخاب دونالد ترامپ به
عنوان رييسجمهور نقش داشتند ،اما با مباحثي كه
از سوي بس��ياري از سياستمداران شاخص دموكرات
مطرح ميش��ود ،فرق چنداني ندارند .به نظر ميرسد
جمهوري خواهان و دموكراتها به ش��كل مش��ابهي
ميخواهند نشان دهند كه ترجيحشان اين است كه
چين هرگز به عنوان يك كش��ور پيش��تاز در تجارت
جهاني ظاهر نشود .آنها بر اين باورند كه درمان جايگاه
تضعيفشدهامريكاوقدرتوموقعيتارتقاءيافتهچين
اين نيس��ت كه خودمان را باال بكشيم ،بلكه چاره كار
پايينكشيدنچيناست.نتيجهگيريمنطقياينكه،
همان طور كه رييسجمهور ترامپ در جايي به صورت
خصوصي گفته اس��ت ،بهترين تجارت با چين اصال
تجارت نكردن با اين كشور است ،چرا كه در آن صورت
اياالت متحده ديگر كار بودجه تجاري نخواهد داشت.
هر دو سر اين ِ
طيف سياس��ي در يك دوري از چين با
هم اشتراك دارند ،اگر چه داليل هر يك متفاوت است.
آنهايي كه در جناح چپ هستند يك چين غيرليبرال
ميبينند كه قص��د دارد از ثروت و ق��درت رو به تزايد
خود براي به چالش كش��يدن نظم ليبرال بينالمللي،
سركوب گروهاي مذهبي و نژادي و معترضين در داخل
بهره بگي��رد و از طريق توليد با اس��تفاده از نيروي كا ِر
ارزان قيم��ت ،تولي��د داخلي اياالت متح��ده را دچار
فروپاشي كند .جناح راست سياسي ديدگاهي حتي به
مراتب بدبينانهتر دارد كه بعضا لحن نژادپرستانه زشتي
هم به خود ميگيرد .آنهايي كه در جناح راست افراطي
قرار دارند ،معتقدند چين نه تنها قصد س��لطه بر غرب
اقيانوس آرام و اخراج نيروهاي نظامي اياالت متحده از
منطقه را دارد ،بلكه نهايتا به دنبال سلطه جهاني است.
بيانيههاي عمومي مقامات دول��ت ترامپ بيانگر اين
مفاهيم هستند ،از جمله ادعاهايي مبني بر اينكه چين
به عنوان يك قدرت بزرگ غيرغربي با قوميت متفاوت،
تهديدي منحصر به فرد و بيسابقه براي اياالت متحده
ِ
مباحثخطرناك،بهلحاظتاريخينابخردانهو
است.اين
عميقادرسراسرآسياتهاجميهستند.اماآنهابهصورت
مستقيم در طرفداري از شاخه اجرايي و تقنيني براي
يك راهبرد «تمام دولت» كه به دنبال توقف پيشرفت
مداوم چين است ،نقش دارند .هر دو جناح چپ و راست
نيز «كمپين نفوذ» چين را به نام خود زدهاند .منتقدين
بحث ميكنند كه امري��كا در مقابل تخريب «كمپين
نفوذ» هر دو جناح چپ و راست نيز از سوي موسسات
كنفوسيوس��ي كه زب��ان و فرهنگ چين��ي تدريس
ميكنند ،آسيبپذير است و كمك مالي اين موسسات
به موسس��ات آكادميك و پژوهش��ي كه از جاسوسان
چيني در لباس دانشجو غافل هستند ،ميتواند موجب
فريب شود كه براي دههها سياست امريكا در آسيا را« ،از
دست دادن چين» اشاره به تخريب با پژواكهاي شو ِم
بحث و جدلهاي ماموم كرده اند ،بهطور خاص مهلك
اس��ت .اين اتهامات چندين هزار دانشجوي چيني در
اياالت متحده و موسساتي كه ضمانتهاي پيچيده اي
براي جلوگيري از تأثيرات پولي نامناس��ب دارند را در
مظان اتهام قرار ميدهند .اين قيل و قالها اخيرا پس
از سالها تس��هيل همكاري نزديك بين دانشمندان
هر دو كش��ور ،منجر به اخراج پژوهشگران سرطان با
قوميت چيني (و در برخي موارد همچنين تعدادي از
ش��هروندان اياالت متحده) از جايگاههاي معتبري در
موسسات پزش��كي امريكا شده است .به نظر ميرسد
دولت اياالت متحده و بهطور خاص ،موسسات امنيتي
آن ،معتقدند شهروندان شديدا سادهلوح امريكايي قادر
به تش��خيص تبليغات دروغين از واقعيت نيستند كه
تفسيريآزاردهندهازسويآژانسهايدولتيونخبگان
سياسي كشور است .نامه عمومي اخير رييس دانشگاه
ام آي ت��ي در خصوص نقش ضروري بازبودن و نيروي
فكر خارجي در موسسات آموزش عالي امريكايي ،يك
عامل بازدارنده بسيار واجب در مقابل اين هشدارگرايي
و پارانوياي حدي است .اخطارهاي مشابهي از روساي
ساير دانشگاههاي ممتاز نيز مطرح شده است.
منبع:مرکزبررسیهایاستراتژیک
ریاستجمهوری

ايرانشهر

9

شنبه  23شهريور  14 1398محرم  1441سال ششم شماره Sat. Sep 14. 2019 1474

«تعادل» مشكالت صيانت از حريم پايتخت را بررسي كرد

تعارضمنافع دليل اصلي تعرض بهحريم تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
حريم ش��هر تهران از  200سال پيش تاكنون شاهد
اتفاقات بس��ياري بوده است .استقرار صنايع بزرگ و
كوچك ،ساخت شهرها و شهركهاي مسكوني بدون
هيچگونه ضابطهاي از جمله اين رويدادها است .براي
نخستينبار ،سال  1347در طرح جامع ،حريم شهر
تهران تعيين شد .بعد از آن سال  1386در طرح جامع
شهر تهران ضرورت ساماندهي حريم تهران و تعيين
حريمي وسيعتر براي تنظيم رابطه كالبدي ،اقتصادي
و اجتماعي بين اراضي پيرامون و شهر تهران را ضروري
دانسته و حريم كالنشهر تهران به عنوان نقش هاله
شهري و عملكرد زيستمحيطي و تنفس گاهي شهر
تهران مطرح شده است.
در حال حاضر حريم شهر ،گسترهاي به وسعت حدود
 5918كيلومتر مربع معادل  ۱۰برابر وس��عت شهر
اس��ت كه فقط  1200كيلومتر از آن ،تحت اختيار و
نظارت مستقيم شهرداري تهران است .بر اين اساس
شكلگيري هرگونه ش��هر و شهرستان جديد در آن
ممنوع شده است.
به گفته محمد ساالري ،رييس كميسيون معماري و
شهرسازيشورايشهر،شهرداريتهرانبراساسطرح
جامعيكهدرسال ۱۳۸۶بهتصويبرسيد،دودستاورد
داشتهاست.نخستطرحتفصيليشهرتهرانوديگري
طرح راهبردي حريم شهر تهران كه از سال ۸۹به مدت
دو سال توسط مركز مطالعات شهر تهران به عنوان يك
طرحبهمشاورانسپردهشدتادرنهايت،طرحراهبردي
حريم شهر تهران تهيه و تنظيم شود .برپايه اين طرح،
وظيفهنگهداريوحفاظتازحريمپايتختبهادارهكل
حريم شهر تهران واگذار شد.
به گزارش تعادل ،طبق ماده  99قانون شهرداريها،
اي��ن نهاد وظيفه صيان��ت از حريم ش��هر را بر عهده
دارد .س��اماندهي حريم ته��ران از جمله طرحهاي
موضوعي سند طرح جامع است كه پس از حدود 10
س��ال از ابالغ طرح جامع در سال  95صرفا با تصويب
پهنهبندي حريم در شوراي عالي شهرسازي و معماري
كش��ور ابالغ ش��د ولي هنوز موضوع نحوه مديريت
يكپارچه حريم كه مهمترين چالش فراروي مجموعه
ش��هري تهران اس��ت ،بالتكليف باقي مانده اس��ت.
در اس��ناد طرح راهبردي حريم پايتخت ،حدود 17
درصد مساحت حريم به پهنه كشاورزي و باغداري،
 23درص��د به پهنه اندوختگاههاي محيط زيس��ت،
 24درصد به پهنه عناصر طبيعي و  2درصد به پهنه
صنعتي اختصاصداده شده است.همچنين15درصد
نيز براي پهنه س��كونتگاهي در نظر گرفته ش��ده و
مس��احت باقيمانده حريم به دو پهن ه پرديسهاي
موضوعي و تجهيزات اختصاص داده شده است.
بر اساس آمار و نقشههاي شهر تهران از سال 49تاكنون
حريم  2هزار و  100كيلومتري ش��هر تهران به هزار و
 150كيلومتر مربع رسيده است .اين نشاندهنده آن
است كه در دل ش��هر تهران شهرهاي جديدي ايجاد
شده كه قانوني هم بودهاند .در سالهاي اخير شهرهاي
اقماري در اراضي پايتخت ،حريمي براي توسعه آينده
خود پيشبيني كردهاند كه گاه با حريم شهر همجوار
تداخل و تعارض دارد و گاه تا خيابانها و بزرگراههاي
معرفمرزمحدودهشهرتهراننيزپيشآمدهاندوقرائن
نشان ميدهد كه ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم
تهران همچنان ادامه دارد.
هر چند ش��هرداري متولي رسيدگي به حريم تهران
است ،اما گاه متولي برخي اراضي واقع در حريم از عهده
شهرداري خارج اس��ت .مانند اراضي كشاورزي واقع

يادداشت

در حريم كه متولي آن جهاد كشاورزي است  .حريم
كنوني شهر تهران براس��اس طرح جامع شهر تهران
مصوب ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري كشور
مصوب  1385از محدوده شهرستان تهران فراتر رفته
است و شهرستانهاي تهران ،كرج ،ورامين ،شهريار و
بخشهاي تابعه شميرانات و ري را در بر گرفته است.

عدم اجراي طرح راهبردي حريم
زهرا نژاد بهرام ،عضو كميسيون معماري و شهرسازي
ش��وراي ش��هر در گفتوگو ب��ا «تعادل» ب��ه بيان
توضيحاتي در خصوص صيانت از حريم ش��هرتهران
پرداخ��ت و چالشهاي آن را مورد بررس��ي قرار داد.
ب��ه گفته نژادبهرام ،موضوع حريم ش��هر تهران يكي
از مشكالت جدي اس��ت كه مدتها است كل شهر
را با چالش مواجه كرده است .نژاد بهرام با بيان اينكه
اين موضوع مربوط به امروز و ديروز و دو س��ال پيش
نيست و مدتها است كه تهران در اين حوزه با مشكل
مواجه اس��ت،تصريح كرد :طرح راهبردي تهران كه
در س��ال 1386توسط شوراي عالي معماري شوراي
شهرسازي مصوب و براي اجرا به استانداري ابالغ شد
اما متاسفانه به داليل متعدد سياسي و مشكالت جدي
كه در محدوده شهر تهران وجود داشت،اجرايي نشد.
ايرادهاي متعددي به اين طرح گرفته ش��د از جمله
اينكه بايد رويكرد آن تغيير كند و حتي به نام آن نيز
ايراد گرفتند.
او با اشاره به اينكه با گذشت12سال از ابالغ اين مصوبه
هنوز مشكالت آن به قوت خود باقي است،گفت :وجود
فرمانداري مستقل در شميرانات ،شهر ري ،اسالمشهر
و پرديس به همراه حوزه استحفاظي باعث شده تا در
خصوص حريم چالشهاي جدي براي ش��هر ايجاد
ش��ود .زماني كه طرح راهبردي حريم به استانداري
تهران ابالغ شد ،استانداري با چند مشكل جدي مواجه
بود از يك طرف محدوده تقس��يمات كشوري وجود
داشت و از طرفي مساله حريم شهر تهران كه بايد به
شكل يكپارچه مورد توجه قرار ميگرفت 22 .منطقه
كه  2منطقه آن داراي دو فرمانداري مستقل هستند
و منطقه 17و 18در جنوب شهركه موضوع حريم آنها
به فرمانداري اسالمشهر بر ميگردد ،به همين دليل
اجراي طرح متوقف شد.
ايجاد شوراهاي هماهنگي
به گفت��ه اين عضوكميس��يون و معماري ش��وراي
ش��هرتهران از زماني كه شوراي شهر پنجم روي كار
آمد ،تالشهاي ج��دي را در اين زمين��ه آغاز كرد و
اقدامهاي متعددي را انجام داد .او در اين باره توضيح
داد :همانطور كه عنوان كردم يكي از ايرادهاي اصلي
طرح راهب��ردي اين بود كه ن��ام آن بايد تغيير كند.
به همي��ن دليل آق��اي حناچي زماني ك��ه معاونت
شهرس��ازي را به عهده داش��تند در نامهاي ،نامهاي
پيشنهادي شهرداري را براي شوراي عالي معماري
و شهرسازي ارس��ال كرد و خواستار اين شد با تغيير
نام طرح ،ش��رايطي را فراهم آوردن��د تا نگرانيهاي
فرمانداري در اين باره كمرنگ شود و بتوانيم كارهاي
مربوط به حريم را شروع كنيم.
او با بيان اينكه با گذشت  8ماه از زمان ارسال اين نامه
هنوز پاسخي دريافت نكردهايم ،عنوان كرد :مهمترين
مش��كل حريم در ارتباط با تقسيمات كشوري است.
در واقع مديريت يكپارچه شهري نداريم تا تمام اين
مجموعه تحت يك مديريت يكپارچ��ه قرار گيرد و
داراي يك حوزه اس��تحفاظي ش��وند .از سوي ديگر
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عباسرياضت

كارشناس ارشدشهري

در قان��ون تعاريف محدوده و
حريم شهر ،روستا و شهرك
و نحوه تعيين آنها آمده است:
«محدوده شهر عبارت است
از حد كالبدي موجود ش��هر
و توس��عه آتي در دوره طرح
جامع و ت��ا تهيه طرح مذكور
در طرح هادي شهر كه ضوابط
و مقررات شهرس��ازي در آن

الزماالجراء است» .
ش��هرداريها عالوه ب��ر اجراي طرحه��اي عمراني از
جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري
و تأسيس��ات زيربنايي در چارچ��وب وظايف قانوني
خود ،كنترل و نظارت بر احداث هرگونه س��اختمان و
تأسيسات و س��اير اقدامات مربوط به توسعه و عمران
در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند .همچنين
حريم ش��هر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل
پيرامونمحدودهشهركهنظارتوكنترلشهرداريدر
آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان
و بخش مربوط تجاوز نكند .به منظور حفظ اراضي الزم
و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت
حفظ اراضي كش��اورزي ،باغات و جنگلها ،هرگونه
استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل
حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به
موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر
مجاز ش��ناخته ش��ده و حفاظت از حريم به استثناي
شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني
و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني هستند)
به عهده ش��هرداري مربوطه است و هرگونه ساخت و
س��از غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب شده و با
متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.
در گذشته محدودههاي ش��هري به  ۴دسته تقسيم

ميشدند :محدوده قانوني ،محدوده خدماتي ،محدوده
استحفاظيياحريمشهروحوزهشهري.محدودهقانوني
يا محدوده طرح توسعه و عمران محدودهاي است كه بر
اساسقانونتقسيماتكشوريبهپيشنهادشورايشهر
و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور،
تعيين شده و بعد از تصويب به شهرداري ابالغ ميشود.
از اصطالح محدوده قانوني در طرحهاي جامع استفاده
و در شهرداري به نام محدوده خدماتي خوانده ميشود.
محدوده خدماتي منطبق بر محدوده قانوني است .در
اين محدوده شهرداري منطقه به انجام خدمات شهري
و كنترل ساخت و س��ازها ميپردازد و در آن عوارض
نوسازي اخذ ميشود .اين محدوده بر اساس نيازهاي
آتي شهر در يك دوره  ۲۵س��اله تعيين ميگردد ،در
تعيين آن دو مساله مورد نظر قرار ميگيرد اول ،وضع
موجود شهر و دوم ،امكانات توسعه شهر در آينده.
محدوده استحفاظي (حريم شهر) اصطالحي است كه
در وزارت راه و شهرسازي مرسوم بوده و «حريم شهر»،
در وزارت كش��ور و قانون شهرداريها مصطلح است.
اين دو بر هم منطبقهس��تند .اين محدوده بزرگتر
و دربرگيرنده محدوده قانوني ش��هر است كه هرگونه
عمليات عمراني در آن بايد به تصويب ش��وراي عالي
شهرسازي و معماري برسد .در تهران ،نحوه استفاده از
اين اراضي ،احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده
قانوني و حريم ش��هر به عهده كميس��يون نظارت بر
گسترش شهر تهران اس��ت( .مصوب سال  )۱۳۵۵در
محدوده اس��تحفاظي براي شهركسازي يا تفكيك،
كميس��يون م��اده  ۱۳زمين ش��هري تصميمگيري
ميكند كه رياس��ت آن را معاونت عمراني استانداري
بر عهده دارد.
حوزه ش��هري ،به كليه نقاطي كه در داخل يا خارج از
محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي
واحدي تبعيت كنند ،گفته ميش��ود .حوزه شهري،
ممكن اس��ت بزرگتر يا كوچكتر از محدوده حريم
شهر باش��د .اخيرا محدودههاي شهري ،تنها محدود

مديريت هماهنگي نيز براي حوزه حريم وجود ندارد
تا با هماهنگي و تعامل صيانت از حريم را انجام دهند.
ب��ا وجود اين ،ش��وراي عالي معماري و شهرس��ازي
اين موضوع را در دس��تور كار قرار داده است .كميته
شهرسازيشورايشهرتهراننيزنقطهنظراتخودش
را مطرح كرده است .با در نظر گرفتن اينكه تقسيمات
كش��وري مهمترين معضل حريم شهر تهران است و
به داليل متعدد سياسي و اجتماعي نميتوان در آن
تغييري به وجود آورد؛ مهمترين چيزي كه به زعم ما
ميتواند به صيانت از حريم ش��هرتهران كمك كند،
ايجاد شوراهاي هماهنگي است.اين موضوع نيازمند
تعامل مشترك وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي
است .در اين زمينه وزارت كشور هم كميته تخصصي
در زير مجموعه كل تقسيمات كشوري ايجاد كرده و
در نظر دارد تا بسترهاي تعامل مشترك را فراهم كند.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه
تنها راهي كه ميتوان از حريم ش��هر تهران صيانت
كرد ،ايجاد ش��وراهاي هماهنگي است،تصريح كرد:
مش��كل اصلي اينجا است كه بخش��ي از درآمدهاي
فرمانداريه��ا از مح��دوده حريم حاصل ميش��ود،
بنابراين اگر قرار شود ،حريم تابع نظرات و تصميمهاي
شهرداري تهران باشد طبيعتا حوزه استحفاظي حريم
مورد اخت�لاف قرار ميگيرد .با توجه به ظرفيتهاي
تعريف شده ساخت و س��از در حريم هر نوع ساخت
وس��ازي كه اكنون در محدوده صورت ميگيرد بايد
تابع نظام شهرسازي شهرداري تهران باشد.اما از آن
جا كه ساخت و سازها در محدوده حريم استحفاظي
فرمانداريهاس��ت،فرمانداريه��ا اص��رار دارند كه
س��اخت و س��ازها بر اس��اس مقررات و رويكردهاي
شهرسازي منطقه فرمانداري آنها باشد.
نژاد به��رام با بيان اينكه برطرف ك��ردن اين تعارض
نيازمند تعامل مشترك بين دو وزارتخانه اصلي يعني
همان وزارت كش��ور و وزارت راه و شهرسازي است،
عنوان كرد :همچنان حريم در معرض تعرض اس��ت
و همچنان راهكار مش��تركي براي عبور از مشكالت

به  ۲محدوده ش��ده است؛ محدوده ش��هر و محدوده
حريمشهر.
حريم تهران  ۱۳۲۷كيلومتر مربع است و  ۱۱منطقه
ش��هرداري و  ۲۸ناحيه را درگير مس��ائل جانبي خود
كرده است تا بتواند با بررسي و انجام كارهاي مطالعاتي
از سرريز جمعيت به داخل شهرها جلوگيري كند .در
سالهاي گذشته حدود ۳۰روستا از حريم تهران عبور
كردهوبهتهرانمنتقلشدهاستوبايدبگوييمدربحث
حفظ حريم تهران ،مديريتهاي ش��هري گذشته به
خوبي عمل نكردهاند.
جهت صيانت از حري��م در قدم اول بايد مناطق داراي
حريم با دهياريهاي روستاهاي حريم خود در راستاي
ماموريتهاي اجرايي هماهنگ باشند و الزم است در
شهرداريهاي مناطق ،ش��وراي هماهنگي عمران و
خدمات شهري و روس��تايي در راستاي هماهنگي با
دهياريهاي روستاهاي حريم ايجاد شود تا بتوانند در
حل مشكالت في ما بين برنامهريزي و تصميمگيري
كنند.براي اين منظوربايدعالوهبربهكارگرفتننيروي
انس��اني متخصص و با تجربه در اين زمين��ه ،از توان
شركتهايدانشبنيانواستارتآپهانيزبهرهگرفت.
اينشركتهاوگروههايمتخصصميتوانندباطراحي
سامانهها و نرم افزارهاي ويژه و با استفاده از تكنولوژي
روز ،هماهنگي خوب��ي بين دس��تگاهها و گروههاي
مختلفايجادكنند.بدينصورتكههرتصميميكهدر
سازمانهايمختلفاخذميشودبايدبافرمتمشخص
در اين سامانه وارد شود و در صورت عدم تداخل با ساير
تصميمها و طرحها ،توس��ط سيستم تاييد يا رد شود.
بدينترتيب مورد بازنگري قرار ميگيرند و از اين پس
شاهد اخذ تصميمهاي مختلف و متضاد نخواهيم بود .
در ق��دم دوم قوانين اجرايي مديريت حريم و ش��رح
وظاي��ف ادارات حري��م مناطق بايد بازنگري ش��ود و
مناطقدرمسائلخدماتشهري،حملونقل،پسماند
و ...حريم ورود پيدا كنند .تعدد و تكثر قوانين مربوط به
امور توسعه شهري كالنشهر تهران وپيرامون به حدي

حريم وجود ندارد و به همين دليل پيشنهاد شهرداري
ته��ران اين بود كه ب��ا تكت��ك فرمانداريها تفاهم
نامههاي مشتركي منعقد شود كه در راستاي در نظر
گرفتن مناف��ع دو طرف يعني هم فرمانداريها و هم
شهرداري تهران تعامل مشتركي شكل گيرد  .در اين
رابطه حدود دو ماه پيش نيز جلسه مشتركي از سوي
اداره كل حريم ش��هر تهران برگزار ش��د تا مشكالت
مربوط به حريم شمال ،جنوب غربي و شرق تهران را
مورد بررسي قرار دهيم اما هنوز به يك دستورالعمل
مشخص نرسيدهايم.
ايجاد كمربند سبز
يك��ي از راهحلهاي��ي كه ب��راي صيان��ت از حريم
شهرتهران عنوان شده است ايجاد كمربند سبز دور
تا دور ش��هر تهران است  .نژاد بهرام در پاسخ به اينكه
ايجاد كمربند سبز تا چه اندازه ميتواند به اين موضوع
كمك كند ،گفت :قطعا ايجاد كمربند سبز در صيانت
از شهر تهران بسيار تاثيرگذار است اما قبل از آن بايد
رويكرد تقسيمات كشوري را تبيين كنيم.حتي اگر
كمربند سبز ش��هر هم تكميل ش��ود جز با تعامل با
فرمانداريها و مناطق به ش��كل خاص ،مشكلي حل
نخواهد شد .در شمال شهر تهران با توجه به توافقات
مثبت با فرمانداري شميرانات موفقبهتكميلكمربند
سبز از شرق تا غرب شديم اما در حاشيه جنوب غربي
و جنوب شرقي اين كار انجام نشده است زيرا همانطور
ك��ه گفتم تعارض منافع ج��دي در اين زمينه وجود
دارد و فقط ميتوان با ايجاد هماهنگي مشترك بين
فرمانداريها و ش��هرداريهاي مناطق اين معضل را
بر طرف كرد.
او با آوردن مثال��ي در اين باره بيش��تر توضيح داد و
گفت :يك پل در منطقه  18وجود داش��ت كه دچار
مش��كل شده بود،ش��هرداري منطقه اين آمادگي را
داشت كه پل را تعمير كند اما از آن جا كه پل در حوزه
استحفاظي فرمانداري اسالمشهر بود ،اجازه اين كار
را به ش��هرداري نميداد نه خودش پول تعمير پل را

است كه تصميمگيران و مجريان را دچار نقض حقوقي
و قانونش��كني ميكند .به نحوي كه اجراي صحيح
يك قانون توسط دستگاه اجرايي آن چه بسا در حوزه
اجرايي ديگر ،اخالل ايجاد كند.
همچنين گاه به دليل تغييرات مداوم و تعدد مجريان
و قوانين هم عرض ،شاهد نقض قانون در تصميمات و
مجوزهاي قبلي هستيم و اعمال قانون جديد باعناصر
ساخته ش��ده قبلي (حتي به شكل قانوني) درتعارض
قرارميگيرد؛بهنحويكهعناصركالبديقبليبهشكل
ناهمگون در فضاي شهري ظاهر ميشوند كه با عناصر
ساخته شده و جديد التأسيس هماهنگي وهمسويي
ندارند .چه بسا همجواري اين عناصر ازنظر عملكردي
نيز در تعارض قرار گرفته وفعاليت يكي در گرو نابودي
يا تعطيلي ديگري قرار دارد.
تأثيرات فضايي قانون نسبت به استقرار يا عدم استقرار
برخي از عناصركالبدي نيز از جمله مسائلي است كه
با وجود تفكي��ك محدود اجرايي هر ي��ك از قوانين،
دخالتهاي آشكاري در امور يكديگر به وجود ميآيد.
درقدمسومبيشتردرآمدتوليدشدهدرحريمبايدصرف
توسعه حريم ش��ود .براي مثال ميتوان از اين درآمد
براي ايجاد كمربند س��بز در اطراف حريم شهر تهران
استفاده كرد .حريم شهرهاي ما نبايد فقط با استفاده
از چند خط بر روي نقشه مشخص شود بلكه بايد مانند
ش��هرهاي قديم كه حريم خود را با ديوار مش��خص و
متمايزميكردند،شهرهايامروزينيزبااستفادهازيك
كمربند سبز ،مانع نفوذ فيزيكي و حتي بصري به حريم
شوند .اين خود يك عامل بازدارنده براي تجاوز به حريم
شهرو گسترشو فروشآن به شمار ميرود .مخارجاين
طرح ميتواند از منابع مختلف در خود حريم از جمله
تعريف پروژههاي اقتصادي ،گردش��گري ،فرهنگي و
مذهبي براي شهر تهران حاصل شود.
در قدم چهارم بايد به سمت مديريت هماهنگ شهري
حركت كنيم .البته اين به معني دادن اختيار شهرهاي
اقماري به شهر تهران نيست بلكه تهران ميتواند بستر

داش��ت و نه به ش��هرداري منطقه اجازه انجام كار را
ميداد .اين تعارضات منجر به اين شده كه در محدوده
حري��م دچار نوعي يلگي و رها ش��دگي باش��يم زيرا
مديريت واحدي آنها را هدايت نميكند و همانطور كه
گفتم تنها راهحل آن ايجاد شوراهاي هماهنگي است
كه اين را براي حوزه اس��تحفاظي كرج هم پيشنهاد
كردهايم .براي مث��ال در حوزه حمل و نقل يا محيط
زيست منافع مشتركي بين تهران و كرج وجود دارد و
تنها راه برقراري اين تعامل همان شوراهاي هماهنگي
است .اكنون اين موضوع در كميسيونهاي تخصصي
وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي مطرح است و
ما نيز در جلسات آن شركت ميكنيم.
راهكارهاي كوتاهمدت حفاظت از حريم
در دوره گذش��ته به منظور جلوگيري از س��اخت و
س��ازهاي غيرمجاز در مح��دوده حريم دوربينهاي
هوشمند در اين محدود كار گذاشته بودند و افرادي
به نام حريم بان در محدوده حريم گشت زني داشتند.
نژادبهرام با بيان اينكه اين اقدامها هماكنون نيز انجام
ميش��ود،توضيح داد :تالشهاي ش��هرداري تهران
در نص��ب دوربينهاي هوش��مند و ايجاد فنسهاي
حفاظتي وجود دارد اما اين راهكارها كوتاهمدت است
و از همين راه هم ميتوان به حريم نفوذ كرد و اين راه
نيز پاسخگوي حفاظت از حريم نيست .شركتهاي
حريم بان و ش��هربان ابزارهاي نگهدارنده هستند اما
اصل قضيه همان است كه عنوان كردم.
به گفته نژادبهرام ،هماكنون دو طرح براي حريم شهر
تهران وجود دارد .طرح راهبردي حريم ش��هر تهران
كه در واقع زير مجموعه طرح جامع شهر است كه در
آن حدود  5هزار و  918كيلومتر مربع به عنوان حريم
پايتخت مصوب شده و در مقياس يك ده هزارم تدوين
شده است.طرح ديگري هم طرح ساختاريحريمشهر
تهران است كه اكنون كارهاي مطالعاتي آن در دست
اقدام است .اين طرح كه به جزييات حريم ميپردازد
در مقياس يكدوهزارم تهيه شده است.

نرم افزاري و الگوي مناس��ب حفط حريم را با استفاده
از نيروهاي جوان و متخصص شهرس��ازي و مديريت
شهري ،تعريف و پيادهسازي كند ،سپس اين الگو را در
اختيارشهرهاياقماريقراردهدتاآنهانيزطبقهمين
الگو و در نتيجه به صورت هماهنگ به سمت اجرايي
كردن سايتهاي حفظ حريم شهرها حركت كنند.
يكي از آس��يبها در بحث حريم ش��هري ،برگزاري
مناقصات صوري اس��ت .ب��راي مثال چن��د مالك و
زمينخوار ب��زرگ كه زمينهاي اطراف ش��هرها را با
قيمتهايبسيارپايينخريدهاندبراياينكهزمينهاي
خود را در محدوده شهر وارد كنند ،با توجه به روابط و
البيهايي كه در سيستم مديريت شهري دارند ،يكي از
شركتهاي مهندس مشاور شهرسازيراكه قبالباآنها
هماهنگ كردهاند را در مناقصه برنده اعالم ميكنند و
سپس از آن شركت ميخواهند كه خط محدوده شهر
را به گونهاي ترس��يم كنند كه زمينهاي آنها در اين
محدوده قرار گيرد .اين فقط يكي از نمونههايي بود كه
براي مثال آوردم تا عمق فاجعه را درك كنيد.
راهكاري كه براي جلوگيري از اين مشكالت مطرح
ميشود اين اس��ت كه كليه مناقصات توسط سامانه
مناقصات ش��هرداري مركز ،جمعآوري و به سيستم
داده شود و سيس��تم و سامانهاي خاص براي معرفي
و انتخاب پيمانكار و شركت مجري طراحي شود كه
طبق فاكتورهاي مختلفي كه توسط خود شركت در
سامانه مناقصات ثبت شده است ،پيمانكار مربوطه را
برنده اعالم كند .يعني اطالعات توسط خود شركتها
در سامانه وارد و س��امانه خود يك يا چند شركت را
معرفي كند .سپس ش��هرداري يا كارفرما ميتوانند
صحت اين انتخاب را بررسي و برنده نهايي را معرفي
كنند ..موفقيت در سياس��تها ،برنامهها و طرحهاي
مرتبط با محدوده حريم شهري ،نيازمند شكلگيري
سطح قابل اعتمادي از اراده ملي ،منطقهاي و محلي
اس��ت و در غير اين صورت به نتيجه مطلوب دس��ت
نخواهد يافت.

نگاه
نقش «كمربند سبز»
در حفظ حريم شهر

عدم توان پاسخگويي محيط شهري به مسائل
ناش��ي از تحوالت ش��تابان شهرنشيني ،باعث
شده تا حريم كالنشهر تهران دايما در معرض
هجوم كاربريهاي شهري قرار گيرد .جمعيت
سكونتگاههاي حريم شهر در فاصله سالهاي
 1365ت��ا  ،1385ح��دود  200درصد افزايش
يافته در حالي كه جمعيت تهران در اين فاصله
زماني حدود  30درصد افزايش يافته اس��ت .به
تبع تح��والت جمعيتي ،تح��والت كالبدي در
محدوده حريم ،نس��بت به شهر تهران از شدت
بيش��تري برخوردار شده اس��ت .از اين رو ،اين
منطقه ب��ا چالشهاي متعددي رو به روس��ت
كه ضرورت برنامهريزي ب��راي محدوده حريم
را آشكار ميسازد .با توجه به موفقيت سياست
كمربند سبز در شهرهاي مختلف دنيا به عنوان
نوعي برنامهريزي براي سياست محدودسازي
رشد شهري ،باعث ش��ده كه نحوه ايجاد آن در
اين محدوده با رويكرد توس��عه حفاظت محور
مورد توجه قرار گيرد.
شهرنشيني شتابزده و افزايش ممتد جمعيت
فقط منجر به پديدار ش��دن ش��هرهاي بزرگ
نميشود ،بلكه ش��هرها با پيش��روي به سوي
فضاهاي زيس��تي موجود ،اراضي كش��اورزي
و باغ��ي و در نهاي��ت محي��ط طبيع��ي ،باعث
ش��كلگيري ،دگرگوني يا پيشروي شهرها در
اندازههاي گوناگون ميشوند.
موض��وع حريم ش��هرها يا نواح��ي حومهاي و
كمربند سبز در اشكال مختلف بعد از ايام باستان
وجود داش��تهاند .به عنوان مثال در قرن هفتم
محمد يك فرم اوليه از كمربند
ميالدي حضرت ّ
س��بز را در اط��راف مدينه ايجاد ك��رد .پيامبر
گرامي اس�لام اين عمل را با ممنوع كردن قطع
هر گونه درخت درمح��دوده  12مايلي اطراف
شهر انجام داد .
در دوران معاص��ر ،مفهوم كمربند س��بز ،براي
اولينبار در انگلستان ،در دهه  1930پايهريزي
و تبديل به يك سياست شد .ازاين رو ،از همان
زمان در اين كشور كمربندهاي سبز متعددي
در اط��راف مراكز ش��هري ايجاد ش��د .در دهه
 1990اثرات كمربند س��بز در انگلستان مورد
ارزيابي قرار گرفت و يافتهها حاكي از اين بود كه
اين سياست در تحديد پراكنده رويي شهري و
جلوگيري از ادغام شهر و شهركها بسيار مفيد
بوده است.
تا پي��ش از دهه  1990صرف��اً جنبه حفاظتي
كمربند س��بز مورد توجه بود اما از دهه 1990
ويژگيهاي تفريحي و زيست محيطي كمربند
س��بز نيز مورد توجه قرار گرفته و عملكردهاي
جدي��دي نيز براي آن تعريف ش��ده اس��ت .به
پيروي از الگوي لندن ،كمربند س��بز در س��اير
شهرها به ويژه در اروپا و آسيا نيز رواج پيدا كرد
و به يك سياس��ت تعميم يافته براي مديريت
رشد و هدايت حومه شهري تبديل شد .در اين
رابطه نمونههايي مانند كمربندهاي سبز سئول
و بانكوك در آس��يا ،كپنهاك ،بارسلون ،برلين،
وين و بوداپست در اروپا ،تورنتو ،اوتاوا و بولدر در
امريكاي شمالي قابل ذكر است.
مح��دوده حريم ش��هر در طرح جام��ع تهران،
وس��عتي ح��دود  5918كيلومترمرب��ع را در
برميگيرد .اين گستره از شمال به خط الرأس
البرز ،از جنوب به مرز شهرستان ري و رودخانه
شور ،از ش��رق به رودخانه جاجرود (مرز شرقي
شهرس��تان تهران) و همچنين مرزهاي غربي
شهرستانهاي پاكدش��ت و ورامين از غرب به
مرز غربي شهرس��تانهاي قدس ،رباط كريم و
شهريار (به استثناي دهستان جوقين و كمربند
س��بز حائل بين ش��هرهاي تهران و گرمدره)
محدود است.
بررسيها نشان از اين دارد كه پهنههاي شمالي و
شرقي شهر تهران به دليل اينكه واجد ارزشهاي
طبيعي و زيس��ت محيطي هس��تند در اولويت
حفاظتقراردارند،اگرچهفعاليتهايكشاورزي
و باغداري به صورت پراكنده در اين مناطق انجام
ميپذيرد ،اما در نواحي مركزي و جنوبي حريم
شهر تهران (نيمه جنوبي محدوده حريم) شرايط
به گونه ديگري اس��ت ،به اين صورت كه عالوه
بر محوريت كش��اورزي در اين حوزه ،ش��رايط
براي توس��عه پهنههاي ش��هري و تأسيسات و
زيرساختها در اين منطقه فراهم است.
به اين ترتيب ،تركيبي از هر چهار پهنه را در نيمه
جنوبي حريم ميتوان مش��اهده كرد .با توجه
به اينكه در كمربند س��بز پيشنهادي ،اولويت
پهنهبندي بر اس��اس حفظ پهنهه��اي داراي
ظرفيت حفاظت و توسعه كشاورزي بوده است،
بنابراين محدودههاي پيشنهادي براي توسعه
ش��هري در تداخل با دو پهنه مذكور نبوده و در
اين رابطه مالحظات زيست محيطي كامال مورد
توجه بوده است.
همچني��ن مقايس��ه انجام ش��ده در خصوص
ميزان تغييرات سطوح چهار عملكرد حفاظتي،
كشاورزي ،شهري و تأسيساتي در كمربند سبز
پيشنهادي و شرايط وضع موجود نشاندهنده
افزايش  100و  65درصدي س��طوح پهنههاي
حفاظتي و كش��اورزي بوده است در حالي كه
افزايش سطح پهنههاي شهري و تأسيساتي با
اولويت حفاظت از اراضي واجد ارزش حفاظت
و اراضي كشاورزي حدود  25درصد بوده است.
بنابراين ميتوان گفت كه سياست كمربند سبز
به عنوان يكي از سياستهاي هدايت و كنترل
رشد ش��هرها ،در محدوده حريم شهر تهران بر
اساس نگرش يكپارچه و بر اساس كاركردهاي
مورد توجه در اين رويكرد ،در راستاي مديريت
رشد شهري و حفاظت از اراضي واجد ارزش اين
محدوده موثر است.

اخباراينترنتنسل5
بهبود بازار موبايل
با اينترنت 5G
گ��زارش جديدي نش��ان ميدهد ظه��ور اينترنت
 5Gوضعي��ت ب��ازار موباي��ل در ۲۰۲۰ميالدي را
بهبود ميبخش��د .همچنين تخمين زده ميشود
بازار موبايل در س��ال آينده  ۱.۶درصد رشد كند .به
گزارش مهر ،به نقل از گيزموچاينا ،طبق پيشبيني
جديدشركت IDCدروضعيتبازارموبايلطيسه
ماههگذشتهنشانههاييازبهبوددرنيمهدوم۲۰۱۹
ميالدي ديده ميش��ود و روند بهبود بازار تا ۲۰۲۰
نيز ادامه مييابد .به عبارت ديگر پيشبيني ميشود
ميزان محمولههاي موبايل رشد كند .شركتIDC
يا  International Data Corporationيك
شركتتهيهكنندهخدماتمشاورهدرحوزهفناوري
اطالعات ،مخابرات و بازارهاي فناوريهاي مصرفي
است و در گزارش خود پيشبيني ميكند در نيمه
دوم  ۲۰۱۹ميالدي حجم محمولهها (-۰.۴درصد)
بدونتغييربماند.ازسويديگرمقايسهساالنهحجم
كل محمولههاي  ۲۰۱۹ميالدي ،نشان از كاهشي
 ۲.۲درصديدارد .بهاينترتيب ۲۰۱۹سومينسال
متواليخواهدبودكهوضعيت بازارموبايلنزوليباقي
ميماند.اماپيشبينيميشوددر ۲۰۲۰ميالديبازار
موبايل  ۱.۶درصدرشدكند.طبقاينگزارشظهور
استاندارداينترنت 5Gنشانهاميديبرايبازارجهاني
موبايلاست.هماكنوندربسياريازمناطقجهاناين
استانداردبهرهبرداريشدهوبهنظرميرسددر۲۰۲۰
ميالدي نفوذ اينترنت 5Gبيش��تر شود .همچنين
 IDCپيشبينيميكندتعدادمحمولهموبايلهاي
 5Gب��ه  ۸.۹درصد كل موبايلهايي برس��د كه در
 ۲۰۲۰بارگيري ميشوند .اين ميزان معادل۱۲۳.۵
ميليون دستگاه اس��ت .تخمين زده ميشود تعداد
محمولههاي موبايلهاي  5Gتا  ۲۰۲۳ميالدي به
 ۲۸.۱درصدبرسد.طبقاينگزارشسهمموبايلهاي
اندرويد از بازار از ۸۵.۱درصد در ۲۰۱۸به ۸۷درصد
در ۲۰۱۹ميالدي رس��يده است كه دليل اصلي آن
ارايه اس��تاندارد 5Gو تس��ريع فروش موبايلهاي
قديميتر اس��ت .پيشبيني ميشود رشد تركيبي
ساالنهدرپنجسالآتيبه ۱.۷درصدبرسدودر۲۰۲۳
ميالدي ۱.۳محموله موبايل اندرويد بارگيري شود.
عالوه برآن طبق اين گزارش سال  ۲۰۱۹همچنان
براي اپل چالشبرانگيز است و پيشبيني ميشود
ميزانمحمولههايآيفوندرمقايسهباسالگذشته
 ۱۴.۸درصدكاهشيابدوبه ۱۷۷.۹ميليونمحموله
برسد.دليلاصلياينموضوع،اشباعبازاروهمچنين
همخواننبودندستگاههاياينشركتبااستاندارد
 5Gاست .البته اپل قرار است سال آينده آيفونهاي
 5Gبهبازارعرضهكند.

اختالف نظر درباره اتصال
تلويزيونهاي هوشمند به5G
خب��ر همكاري سامس��ونگ با بزرگتري��ن اپراتور
مخابراتي در ك��ره جنوبي براي توس��عه تلويزيون
هوشمند  8kمجهز به شبكه نسل پنجم اينترنت
همراه ،موجب شدهكهبرخياز منتقدانازعدم لزوم
پشتيباني از فناوري ش��بكه  5Gسخن بگويند .به
گزارشايسنا،باتوجهبهمحبوبيتوگسترشاستقبال
كشورهاي مختلف از شبكه نس��ل پنجم اينترنت
همراه ،5Gبسياري از شركتها و اپراتورهاي بزرگ
مخابراتيدرجهانبهتوسعهوبرقراريزيرساختهاي
الزم براي برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت همراه
5Gاقدامكردهاند.دراينميانشركتهايتكنولوژي
همچون س��ازندگان گوش��يهاي هوشمند نيز در
تالشندتامعرفيوعرضهموبايلهايمجهزبهقابليت
پشتيباني از فناوري مذكور ،از ساير رقباي قدرتمند
خود س��بقت بگيرند كه از جمله پيشگامترين آنها
ميتوان به شركتهاي سامس��ونگ ،هواوي ،لنوو
و الجي اش��اره كرد .حاال گزارشهاي جديدي در
وبسايتها و منابع خبري منتشر شده كه گوياي
تالشسامسونگباشركت SKtelecomبهعنوان
يكي از بزرگترين اپراتوره��اي مخابراتي فعال در
كره جنوبي ،براي توسعه و توليد يك مدل تلويزيون
هوشمندباكيفيتتصوير 8kومجهزبهشبكهنسل
پنجم اينترنت همراه  5Gاست .در صورتي كه اين
تلويزيون با قابليتهاي مذكور توسعه يابد ،كاربران
قادرخواهندبودباخريداريواستفادهازاينمحصول
عالوه بر بهرهمندي از كيفيت فوقالعاده تصاوير در
صفحهنمايشهمزمانازخدماتاينترنتپرسرعت
ش��بكه 5Gنيز بهرهمند ش��وند و محتواي آنالين
موردنظر خود همچون فيلم ،س��ريال و همچنين
محتواهاي مبتني بر واقعيت مجازي را دانلود كنند.
برخيازكارشناسانومنتقدانبراينباورندكهتجهيز
تلويزيونهايهوشمندبهفناوري 5Gشبكهچندان
الزم و ضروري به نظر نميرسد ،چراكه تلويزيونها
برخالفسايرگجتهايهوشمندهمچونموبايل،
سيارنيستندوهمگيدرخانهومحلكاركاربرانمورد
استفاده قرار ميگيرند؛ بنابراين ميتوانند از شبكه
اينترنت وايرلس خانگي (وايفاي) استفاده كنند و
نيازيبهاتصالبه شبكهاينترنتهمراه 5Gنيست.
اين در حالي اس��ت كه برخي ديگر از كارشناس��ان
فعال در حوزه فناوري معتقدند كه همه محصوالت
وگجتهايهوشمندميتوانندبهقابليتپشتيباني
از شبكه  5Gتجهيز ش��وند تا كاربران حق انتخاب
براي استفاده از آنها داشته باشند .آنها همچنين در
ادامه اظهارات خود با انتش��ار گزارشي در وبسايت
 ،whathifiعنوان كردهاند كه شبكه نسل پنجم
اينترنتهمراهفرايسايرشبكههايپيشيناينترنتي
استوقابليتهايفراوانيبرايكاربرانوعالقهمندان
به فناوري فراهم ميآورد ك��ه از جمله مهمترين و
برجستهترينآنهاميتوانبهدانلودفيلموسريالهاي
باكيفيتوباحجمباالتنهادرعرضچنددقيقهكوتاه
اش��اره كرد .همين موضوع كافيست تا نظر و توجه
كاربران بهخصوص عالقهمندان به پخش و استريم
آنالين محتواي ويديويي را به س��مت و سوي خود
جلب و آنها را براي خريداري و استفاده از محصوالت
مجهزبهقابليتپشتيبانيازاينفناوريترغيبكند.
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دانش و فن

مزايا و معايب استفاده از ايميل به عنوان ابزاري براي ارتباطات تجاري

چالشهاي ارسال ايميل در مكاتبات اداري

گروه دانش و فن |
ايميل يك شكل فوري از ارتباطات تجاري است و تصور
كردن يك محل كار بدون اينكه در مناسبات و ارتباطات
داخلي و خارجي خود متكي به ايميل نباش��د ،دشوار
است .مزاياي بيشماري در استفاده از ايميل وجود دارد
كهمهمترينآنسرعتوقابلاعتمادبودناست.باوجود
اين ،ايميلها مش��كالتي هم دارند كه در كنار مزاياي
موجود ،گاهي اوقات ارسال اطالعات به واسطه اين راه
ارتباطي را با چالش روبهرو ميكنند.
وبسايت ،smallbusinessبه بعضي از مزايا و معايب
استفادهازايميلاشارهكردهاست.يكيازمزايايموجود،
ارتباط سريع با مشتري است .زماني كه شما نياز داريد
يك پيام مهم براي يك مشتري يا همكار تجاري خود
كه هزاران مايل دورتر از ش��ما واقع شده است ،ارسال
كنيد ،يكي از س��ريعترين راهها ،انجام اين كار از طريق
ايميل است .مزيتي كه ارسال ايميل در مقايسه با تماس
تلفني دارد اين است كه ش��ما ميتوانيد فايلهايي را
به ايميل پيوس��ت كنيد كه حاوي اسناد مهم است .از
طرفي برقراري تماس همزمانگير است ،زيرا شما بايد
به شخص مناسب دسترس��ي پيدا كنيد و او همزماني
داشته باشد كه بتواند با شما صحبت كند .از طرف ديگر،
يك ايميل ميتواند به سرعت ارسال شود و طرف مقابل
هم ميتواند هر زمان كه آماده بود ،به آن پاس��خ دهد.
يكي ديگر از مزاياي استفاده از ايميل ،در دسترس بودن
وقابليتحملاست.افزايشاستفادهازايميلباعثشده
تاافرادتجاريهرروزصدهاايميلدريافتكنند.باوجود
اين ،هزاران پيام الكترونيكي را ميتوان در پوش��ههاي
رايانه يا ديگر دس��تگاههاي ارتباطي مانند تلفن همراه
بايگاني كرد تا هنگام نياز به آنها رجوع شود .در دسترس
بودن ايميلي به اين راحتي موجب ميشود شما نيازي
به استفاده از پوشههاي پروندهاي و كاغذ نداشته باشيد
و همچنين باعث ميش��ود مكاتبات مهم ش��ما بدون
چسباندن در پوشههاي پروندههاي نامرتب ،به راحتي
قابل حمل باشد .كاهش هزينه حمل و نقل و هزينههاي
پستي نيز از مزاياي ارسال ايميل است ،زيرا صرف نظر از
هزينهاتصالبهاينترنت،ارسالايميلرايگاناست.يكي
از مزاياي ارتباطات الكترونيكي اين است كه ميتوانيد
بدون پرداخت هزين��ه ،هرقدر ك��ه ميخواهيد پيام،
فايل ،فيلم و سند ارسال كنيد .اين موضوع بهطور قابل
توجهي هزينه حمل و نقل و هزينههاي پستي شركت
شما را ،به عالوه زماني كه شما يا همكارانتان بايد صرف
بستهبندي اسناد براي ارسال نامه و آدرسدهي كنيد،
كاهش ميدهد.
ارسال ايميل هميشه جوابگو نيست
اما همانطور كه گفته ش��د ،ارس��ال ايمي��ل در كنار
برخورداري از اي��ن مزايا ،معايبي هم دارد .در حالي كه
ممكن اس��ت يك نفر تالش كند تا به تمام اسناد مهم
چاپشده شما دسترسي پيدا كرده و آنها را نابود كند،
همه ايميلها و اطالعات مهم شما در معرض نابودي بر

اثر خرابي هارد ديسك قرار دارد؛ از طرفي اگر اطالعات
ايميلخودرادر سرورديگريذخيرهكنيد ،ممكناست
درصورتازدسترسخارجشدنآنوبسايت،اطالعات
خود را از دست دهيد .بنابراين الزم است كه حتما يك
روش پشتيبانگيري براي ايميلهاي مهم خود در نظر
داشته باش��يد ،مانند كپي كردن آنها به صورت مرتبي
روي يك فلش يا درايو كامپيوتري .دسترسي ديگران
به اطالعات ،يك��ي ديگر از مضرات اس��تفاده از ايميل
اس��ت .زماني كه ش��خصي يك نامه تجاري براي شما
ارسال ميكند ،شما تنها كسي هستيد كه آن را دريافت
ميكنيد .اما زماني كه براي شما ايميلي ارسال ميشود،
هرگزآنراشخصيمحسوبنكنيد.ازآنجاييكهايميل
از طريق شبكه ارسال ميشود ،اين امكان وجود دارد كه
ديگران بتوانند به آن دسترس��ي پيدا كنند يا آنها را به
اشتباه دريافت كنند ،همچنين ايميل ميتواند توسط
يك هكر م��ورد هجوم قرار گيرد ،يا اينكه ايميل از ابتدا
براي يك آدرس اش��تباهي ارسال ش��ود و در صندوق
ورودي شخص ديگري قرار گيرد .بنابراين بايد مراقب
باشيدكهچهاطالعاتيراازطريقايميلارسالميكنيد.
اگر اين اطالعات خصوصي اس��ت و شما نميخواهيد
شخص ديگري آن را ببيند ،شايد ايميل بهترين روش
ارتباطي نباشد ،بايد توجه داشته باشيد كه اطالعات و
پيامهاي حساس شما هنگام اس��تفاده از ايميل ،براي
هكرهاوحتيگيرندگاننامناسب،بسيارقابلدسترسي
اس��ت .يكي از نقاط ضعف ايميل هم اين است كه افراد

تمايل دارند ب��ا آن مثل مكالمه رفتار كنند ،زيرا ايميل
ميتواند اطالعات را بسيار سريع منتقل كند ،به همين
دليل ممكن است در ايميل خود از اصطالحات عاميانه
استفاده كنيد؛ با وجود اين بايد توجه داشت كه دو طرف
فرستنده وگيرنده ايميل ،نميتوانند يكديگر را ببينند و
ايميل هم هيچگونه تحريك صدا يا احساسي ندارد كه
بتواند به تفسير مناسب كمك كند .اين موضوع ممكن
است منجر به سوء تفسير احساسات در ايميل شود و با
صدمه زدن به احساسات ،عصبانيت و نارضايتي طرفين
را در پي داش��ته باشد .به همين دليل بهتر است قبل از
ارسال ايميل ،آن را دوباره بخوانيد و مراقب متنهايي كه
ممكن است از آنها سوءتعبير شود ،باشيد.
تقاب�ل همزماني و ناهمزمان�ي ارتباطات با
ظهورايميل
همچنين در وبس��ايت زوميت ،درباره توسعه ايميل
و اس��تفاده از آن به عنوان يك��ي از روشهاي ارتباطي
ب��راي تماس با همكاران و اطرافيان آمده اس��ت كه در
اوايل ده��ه  60ميالدي ،در آژان��س اطالعات مركزي
امريكا ( )CIAاز لولههاي فوالدي براي سيستم پستي
دروندفتري اس��تفاده ميش��د و روزانه  7500پيام به
صورت بستهبنديشده در ظروف شيشهاي ،با سرعت۹
متر در ثانيه از طريق اين لولهها ارسال ميشد .سيستم
لولهاي پستي سيا نمونهاي قطعي از يكي از جنبشهاي
بزرگ تكنولوژي در قرن بيستم محسوب ميشد ،آنچه

هشدار به كاربراني كه از فيلترشكن استفاده ميكنند
كاربران هنگام استفاده از درگاههاي الكترونيكي بانكي و
سايتهايداخليمثلسايتيارانه،كنكورودانشگاههاكه
اطالعات حساسي دارند ،بايد فيلترشكن خود را خاموش
كنند تا از سايتهايي كه به دليل فيشينگ فيلتر شدهاند،
آگاهي پيدا كرده و همچنين از ارس��ال نام كاربري و رمز
خود به سرورهاي ويپيان كه رمزگذاري نشده و احتمال
سرقت از آنها وجود دارد ،پرهيز كنند.
به گزارش ايسنا ،اگرچه استفاده از فيلترشكن در طول۱۰
سال گذشته به دليل مسدود شدن برخي از وبسايتها
در بين برخي كاربران اينترنت وجود داش��ت ،اما در يك
سالاخيروبافيلترشدنپيامرسانخارجيتلگرام،افرادي
كه تا پيش از آن از فيلترشكن استفاده نميكردند ،هم به
اين گروه پيوس��تند ،تا جايي كه اين موضوع نگرانيها را
از بابت تهديدات ناش��ي از استفاده از فيلترشكن افزايش
داد .فيلترشكنها و ويپيانها در حالي سد فيلترينگ
را قابل نفوذ ميكنند كه در مقابل ،مسائل امنيتي فراگير
ش��دن اين اپليكيشنها مطرح ميش��ود .كاربران براي
استفاده از وبسايتهاي فيلترشده ،بدون آگاهي اقدام
به دانلود و نصب اپليكيش��نهايي ميكنند كه بيشتر از
اينكه فيلترشكن باشند ،با هدف سوءاستفاده و دسترسي
ب��ه اطالعات و واردن كردن انواع بدافزار به گوش��ي افراد
طراحيشدهاند.محمدجوادآذريجهرمي،وزيرارتباطات

و فناوري اطالعات ،در اين باره تاكيد كرده بود« :نميتوان
اجازه توسعه اين بدافزارها و فيلترشكنها را داد و اگرچه
دولت هم با فيلترينگ موافق نيست ،اما استفاده و فراگير
شدنفيلترشكنهاهماثراتمخربامنيتيزياديدارد».
از طرفي بايد توجه داشت وجود تصاوير لوگو ،آرم بانكها
و موسسات دولتي و اپليكيشنهاي معتبر در درگاههاي
جعلي دليلي بر امن بودن خدمات آن درگاه يا اپليكيشن
نيس��ت ،يعن��ي در واق��ع از تصاوير ب��راي كالهبرداري
سوءاستفاده شده است .كالهبرداران براي اينكه بتوانند
اعتماد ش��هروندان را جلب كنند ،در طراحي درگاههاي
جعلي پرداخت به جهت س��رقت اطالعات بانكي افراد از
لوگو ،آرم بانكها و نش��ان اپليكيشنهايي معتبر بانكي
سوءاستفادهميكنند.
يكي از اقدامات كالهبرداران اين اس��ت كه با راهاندازي

سرقت اطالعات با فيشينگهاي اينستاگرامي
برخيازلينكهاييكهدراينستاگرامتوسطاينفلوئنسرها
معرفي ميشود ،صفحات فيشينگي هستند كه ميتوانند
اطالعات بانكي را س��رقت و حس��ابتان را خالي كنند .به
گزارش ايس��نا ،تبليغات محصوالت و خدمات ،اين روزها
ش��كل جديدي به خود گرفته اس��ت .اگر پي��ش از اين،
رسانههاييمانندتلويزيونوبيلبوردهايخيابانيموثرترين
روش براي تبليغات بودند ،امروزه با گسترش پيامرسانها،
روشهاي قديمي جاي خود را به روشهاي نوين دادهاند.
بدينترتيب برخي به ارس��ال پيامكهاي تبليغاتي اقدام
ميكنند ،برخي تماسهاي تبليغاتي را جايگزين كردهاند
و برخي از شبكههاي اجتماعي پرمخاطب براي تبليغات
استفادهميكنند.يكيديگرازروشهايتبليغات،استفاده
ازاينفلوئنسرهاياينستاگراماست.اينفلوئنسرهاكاربراني
هستند كه فالوئرهاي زيادي دارند و همين مخاطبان زياد،
موجب ميشود كس��بوكارها تمايل زيادي به استفاده از
تريبونهايشبكههاياجتماعيبرايتبليغمحصولخود
داشتهباشند.اينتبليغاتمعموالباجمالتيمثل«بسياري
از منپرسيدهاند اين لباست را ازكجاخريدي؟» آغاز شدهو
با«لينكزيررابازكنيدتابهصفحهايكهازشخريدكردم،

منتقل شويد» تمام ميش��وند .اما به نظر ميرسد برخي
لينكهاييكهدراينستاگراموجوددارند،صفحاتفيشينگي
هس��تند و بدينترتيب به جاي اينكه ش��ما به وبسايتي
مطمئن منتقل ش��ويد ،آدرسهاي نامعتبري هستند كه
اطالعاتبانكيشماراسرقتكردهودرمدتزمانكوتاهي
قادرخواهندبودبادردستداشتناطالعاتشما،حسابتان
را خالي كنند .مجرمان فضاي مجازي با استفاده از لوگوها و
تيترهاي رسمي از بانكها و موسسات مالي معتبر درصدد
به دست آوردن اطالعات بانكي افراد از طرف خود كاربران
هس��تند كه در اين صورت به راحتي ميتوانند به حساب
بانكي افراد دسترسي پيدا كنند .در كالهبرداري به روش

متخصصانارتباطاتازآنبانام«پيامرسانيناهمزمان»
( )asynchronous messagingدر محيط كار ياد
ميكنند.تعاملوارتباطيهمزمان()synchronous
ناميده ميش��ود كه در آن همه طرفين در همان زمان
حاضر باشند ،اين حضور درحالي ممكن است كه در يك
محل مانند اتاق يا از طريق تلفن تمام حاضرين شركت
داش��ته باش��ند .درمقابل ،در ارتباط ناهمزمان ،نيازي
نيس��ت كهگيرنده در هنگام ارسال پيام حضور داشته
باشد .هركسي ميتواند درهر زمان كه ميخواهد پيامي
ارسالكندوفردگيرندهپيام،دراوقاتفراغتبهآنپاسخ
دهد.اگرچهدرطولتاريخ،بيشترينتعاملبينهمكاران
در محل كار بهطور پيشفرض بهصورت همزمان بوده
است ،اما اگر روش��ي وجود داشت كه در آن هركارمند
تنها زمانيكه ميتوانس��ت ،پيامي ارس��ال ميكرد كه
فرصت مناسب انجام اين كار را داشت و متعاقباگيرنده
پيام نيز زمانيكه ميتوانس��ت پيام را بخواند كه زمان
مناسبي دراختيار داش��ت .درنتيجه ،ميزان سرعت از
سيستم پستي درون دفتري بهتر ميبود .با ايجاد چنين
سيستمي ،تعامل و همكاري كارآمدتر حتي بهصورت
غيرهمزمان نيز ممكن ميشد .به همين دليل بود كه
در سال  ،۱۹۸۰يك فناوري با روشي بسيار راحتتر به
شكلكامپيوترهايروميزيمتصلازطريقشبكههاي
ديجيتال شكل گرفت و با گسترش اين شبكهها ،نامه
الكترونيكي يا ايميل ( )e-mailبراي ايجاد ارتباطات
ناهمزمان به دفاتر اداري ايجاد ش��د .با ورود ارتباطات

ناهمزمان بهصورت كاربردي ،مردم بخش قابل توجهي
ازتعاملخودراجايگزيناستفادهازپيامرسانديجيتالي
كردند كه در صورت تقاضاي هر فرد آماده پاسخگويي
به آن بودن��د و ديگر از سيس��تمهاي ارتباطي قديمي
اس��تفاده نكردند .تخمين زده ميشود در سال ۲۰۱۹
روزانه بيش از  ۱۲۸ميليارد پست الكترونيكي در حوزه
بوكار ارس��ال و دريافت ش��ود .همچنين بهطور
كس 
بوكار نيز روزانه با ۱۲۶
متوسط هركاربر مرتبط با كس 
ايميل سروكار داشته باشد .ارتباطات ناهمزمان برتري و
قدرت كاملي نسبت به سيستم قديمي همزمان داشت
وبرخي از توسعهدهندگان ابزارهايهمكاريديجيتالي
به سخره اين حقيقت را اعتراف ميكردند كه ميتوان
به اين فناوري به اندازه جلس��ات حضوري اعتماد كرد.
همانطوركهپستالكترونيكيجايخودرادردفترهاي
اداري مدرن باز كرده بود ،پژوهشگران در حال مطالعه
روي تئوري سيستم توزيع ش��ده براي بررسي سود و
ضرر معامالت تجاري بين سيستم ناهمزمان و همزمان
بودن و بر خالف نظر جمع غالب ،به اين نتيجه رسيده
بودند كه همزماني ،سيس��تم برتري است و ارتباطات
گس��ترشيافته از سيس��تم ناهمزمان درطول زمان،
مانع انجام كار بهجاي توس��عه آن ميشود و گسترش
ارتباطات با تاخيرهاي غيرقابل پيشبيني منجرب ه به
وجودآمدنپيچيدگيهايجديديميشودكهكاهش
اين پيچيدگيها دشوار است .درنتيجه ،زمانيكه دنياي
تجارت همزماني را مانعي ميدانست و درصدد رفع آن
بود ،نظريهپردازان بر اين باور بودند كه اين سيستم براي
همكاري كارآمدتر بنيادي اس��ت .دور ماندن از تعامل
همزمانيميتواندباعثپيچيدهترشدنهماهنگيشود.
رويايجايگزينيتماستلفنيسريعباپستالكترونيكي
سريعتر به واقعيت نپيوس��ت؛ درعوض ،آنچه در مدت
چند دقيقه از طريق تلفن قابل برطرف شدن بود ،اكنون
نيازمند دوجين پيام رفت و برگش��تي براي اجرا شدن
بود .نتايج يك مطالعه در امريكا نشان ميدهد كاركنان
بهطور متوس��ط روزي  77بار صن��دوق ورودي ايميل
( )in-boxesخود را بررس��ي ميكنند كه اين نشان
ميدهد اگرچه به س��مت ارتباطات ناهمزمان حركت
كرديم تا از اتالف وقت براي هماهنگي و تنظيم جلسات
جلوگيري كنيم ،برقراري ارتباط در محل كار بس��يار
جديتر و طاقتفرساتر از گذشته شده است.
در نهايت بايد توجه داشت كه هيچ چيزي ذاتا بد نيست.
در ش��رايطي كه ارتب��اط ناهمزمان به روش��ني ارجح
است ،در پخش يك اعالميه ،گفتن يا تحويل يك سند،
نامههاي الكترونيكي نس��بت به چاپهاي مبهم برتر
هستند .مشكالت هنگامي ش��روع ميشود كه سعي
ميكنيمپروژههايمشتركمانندبرنامهريزيرويدادها
و تدوين استراتژيها را بهصورت ناهمزمان انجام دهيم.
بنابراين بايد توجه داش��ت كه با وجود مزاياي ارس��ال
ايميل به عنوان روش ناهمزمان برقراري ارتباطات ،براي
هماهنگيهاي غيرجزي��ي ،همزماني معموال عملكرد
بهتري دارد.

نفوذ هكرها با استفاده از مودمهاي اينترنتي
سايتهاي جعلي كه شبيه به سايتهاي اصلي است ،به
ربودن اطالعات افراد ،اغلب براي سوءاستفادههاي مالي
اقدام ميكنند؛ در اين ش��يوه كه اصطالحاً به فيشينگ
معروف است ،از طريق اطالعات واردشده توسط كاربران
در صفحات جعلي حس��ابهاي بانك��ي قربانيان خالي
ميش��ود .به همين دليل پليس فتا نيز درباره استفاده از
فيلترشكنها هنگام اس��تفاده از درگاههاي الكترونيكي
بانكي هش��دار داده است :هنگام اس��تفاده از درگاههاي
الكترونيكي به هيچوجه از فيلترشكن استفاده نكنيد كه
اگر نشاني درگاه قبال فيلتر ش��ده باشد ،مشخص شود.
در اين باره ميالد نوري،كارش��ناس فناوري اطالعات نيز
درباره نحوه سوءاس��تفاده هنگام اس��تفاده از ويپيان
توضيح داده بود :وقتي ويپيان ش��ما وصل است و وارد
يك درگاه پرداخت ميشويد و شماره كارت و رمز خود را
وارد ميكنيد ،در واقع اسم كاربري و رمز خود را به سرور
ويپيان ميفرس��تيد و س��رور ويپيان ،آن را به بانك
ميفرس��تد .اگر طرف مقابل بخواهد سوءاستفاده كند و
ويپيان رمزنگاري نباشد ،ميتواند اين كار را به راحتي
انجام دهد؛ به همين دليل توصيه ش��ده حتما اگر نياز به
استفاده از ويپيان وجود دارد ،زمان پرداختن و رفتن به
سايتهاي داخلي مثل سايت يارانه ،كنكور و دانشگاه كه
اطالعات حساسي دارند ،ويپيان را قطع كنيد.

فيشينگ ،كالهبرداران با راهاندازي سايتهاي جعلي كه
شبيهبهسايتهاياصلياست،بهربودناطالعاتافراد،اغلب
برايسوءاستفادههايمالياقدامميكنند.فيشينگممكن
است از سوي افراد آشنا و دوستان ارسال شود ،لينكهاي
فيشينگممكناستبهصورتپيغامياتبليغدرشبكههاي
اجتماعي،تحتپوششوب،سايتهايخيريه،برنامههاي
پيغامفورياجناسوكاالباقيمتمناسبوارسالرايگانيا
ازطريقپيامكوتاهبرايكاربرانارسالشود.بههميندليل
كاربران همواره بايد آدرس اين درگاهها را با دقت بررس��ي
كنند.همچنينبهگفتهكارشناسان،ازديگرمواردامنيتي
اين است كه هر ايميلي را باز نكرده و روي هر لينكي كليك
نكنيم،آدرسسايتهارادقيقچككنيمكههمانآدرس
موردنظرباشد،زمانيكهيكسايتمارابهمرحلهپرداخت
هدايت ميكند ،دقت كنيم كه مثل همان نوش��ته ش��ده
باشد.درنهايتاينكهسيستمعاملومرورگرمانراهميشه
بهروز كنيم و آنتيويروس اصلي و معتبر داشته باشيم كه
ويژگيهايامنيتاينترنتيازجملهويژگيحفاظتدربرابر
وبسايتهاولينكهايآلودهداشتهباشدوبتواندحمالت
فيشينگراتشخيصدهد.

ب��ه تازگ��ي كارشناس��ان و پژوهش��گران امنيت��ي
آس��يبپذيريهاي جدي��دي در م��ودم و روترهاي
اينترنت��ي برندهاي  D-Linkو  Combaكش��ف
كردهاند ك��ه به هكره��ا اجازه نفوذ و دسترس��ي به
اطالعات كاربران را ميداده است.
به گزارش ايسنا ،با توجه به افزايش روزافزون امنيت
س��ايبري و محافظت از حريم خصوصي كاربران در
فضاي مجازي ،بس��ياري از كارشناس��ان و محققان
امنيتي در تالش��ند كه با كش��ف و رس��انهاي كردن
حفرههاي امنيتي و آسيبپذيريهاي خطرناك ،به
شركتهاي توس��عهدهنده آنها براي برطرف كردن
اين ضعفهاي امنيتي و ارايه بهروزرسانيهاي جديد
هشدار داده و همزمان از سرقت اطالعات شخصي و
محرمانه كاربران توس��ط هكرها و مجرمان سايبري
جلوگيري كنند .حاال در تازهترين اخبار و گزارشهاي
منتشرشده در وبسايت تكرادار ،پژوهشگران فعال
در حوزه امنيت س��ايبري به تازگ��ي دريافته و اعالم
كردهاند ك��ه در مودم و روتره��اي اينترنت وايفاي
برنده��اي  D- Linkو  Combaآس��يبپذيري و
ضعفهاي امنيتي جدي و خطرناكي وجود داش��ته
كه براي مدتها به هكرها و مجرمان سايبري امكان
دسترسي به اطالعات كاربران همچون نام كاربري و

گذرواژههاي مورد اس��تفاده آنها روي مودم را فراهم
ميكرده است.
س��ايمون كني��ن ،موس��س و مديرعامل ش��ركت
امنيت��ي  ،Trustwaveدر اين گزارش از كش��ف
پنج آس��يبپذيري در مودمه��اي اينترنت وايفاي
خبر داده اس��ت كه از اين تعداد ،دو حفره امنيتي به
مودمهاي برند  D-Linkو سه حفره امنيتي ديگر نيز
به مودمهاي ساخت شركت Comba telecom
مربوط ميش��ود .وي در ادامه اظهارات خود افزوده
است كه اين آسيبپذيريها قابليت آلودهسازي تمام
كاربران و دستگاههاي متصل به مودمهاي مذكور را
داشته اس��ت و به احتمال زياد به مدت زيادي مورد
استفاده خيل عظيمي از هكرها و مجرمان سايبري
قرار گرفته بوده است.

گوشي مبتني بر بالكچين در راه است

در چند س��ال اخير ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده
بسياري همچون بيتكوين ،مونرو و ريپل از محبوبيت
و اس��تقبال بينظيري برخوردار شدند .از طرفي ديگر
يكي از محصوالتي كه در جريان برگزاري نمايش��گاه
علم و فن��اوري  CES 2019در السوگاس توجه خيل
عظيمي از كاربران و كارشناسان فعال در حوزه فناوري را
بهخودجلبكرد،يكگوشيهوشمنداندرويديمجهز
به تكنولوژي بالك چين بود كه ميتوانست مكالمات
صوتي ،ارسال و دريافت پيامكهاي رد و بدل شده ميان
كاربران را روي گوشيهاي موبايل رمزنگاري كند.
به گزارش ايسنا ، ،بالكچين يكي از فناوريهاي نويني
است كه اين روزها استقبال كاربران مواجه شده است
كه در صنايع و حوزههاي مختل��ف كاربردهاي فراوان
و متعددي داش��ته و توسط ش��ركتهاي مختلف نيز
مورداستفاده و بهرهگيري قرار گرفته است.
بر اس��اس گزارش وبسايت كويندسك ،پس از اعالم
برنامه سامسونگ براي معرفي و توسعه يك مدل گوشي
هوش��مند مبتني بر پلتفرم بالك چين ،حاال به نظر
ميرس��د كه يك شركت كرهاي ديگر نيز قصد دارد كه

چنين كاري كند و به منظ��ور جلب نظر و توجه خيل
عظيمي از كاربران و عالقهمندان به استفاده از پلتفرم
بالكچين براي كارهاي مختلفي همچون اس��تخراج
و خري��د و ف��روش رمزارزهاي ديجيت��ال و همچنين
افزايش س��هم خود در بازارهاي جهاني ،يك گوش��ي
هوش��مند مبتني بر پلتفرم بالكچين توسعه داده و
عرضه كند .پيش��تر نيز الجي از توسعه و عرضه كيف
پول مجازي اختصاصي گوشيهاي خود تحت عنوان
 ThinQ Walletخبر داده بود كه به كاربران امكان
برقراري تراكنش ،مبادالت مالي و انتقال پول به صورت
الكترونيكي را ميدهد.

بنگاهها
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رييس سازمان امور اراضي كشور اعالم كرد

ايستادگي در برابر زمينخواران با سالح قانون

فرمانده يگان حفاظت اراضي در استانها معرفي ميشوند

گروهبنگاهها|
در آخرين روزهاي اسفندماه سال 93بود كه رهبر معظم
انقالب در ديدار با مسووالن و فعاالن محيط زيست ،منابع
طبيعيوفضايسبزبرضرورتمقابلهباپديدهزمينخواري
كه به باور ايش��ان در برخي نقاط آنقدر وس��عت يافته كه
ميتوانكوهخواريلقبشداد،رهنمودهاييرادرخصوص
ضرورت مقابله با چنين پديدههاي خسارت بار اقتصادي و
اجتماعيمطرحكردندوازمتولياناينبخشخواستندكه
در اين زمينه و بدون هيچ استثنايي بر اساس قانون عمل
كنند .واقعيت آن است كه هر سال بخش زيادي از اراضي
مهم در كشور توسط جماعتي كه در ادبيات عمومي از آنها
ذيل عنوان زمين خواران ،كوه خواران ،جنگل خواران و...
يادميشود غارتميشود؛ آسيبهاييكه باعث شده طي
دهههاياخيربخشيازمرغوبتريناراضيكشوركهبهطور
طبيعيميبايستدرراستايمنافععموميمردموكشور
از آنها استفاده ميشد؛ در مسير تامين منافع زمينخواران
به كار گرفته شوند .ديروز رييس سازمان امور اراضي كشور
از تعيين فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي در همه
استانهاي كشور خبر داد تا از اين پس اجراي قانون حفظ
اراضي زراعي و باغي كش��ور در راس��تاي امنيت غذايي،
برخورد با پديده زمين خواري و تغيير كاربري غيرمجاز با
جديتبيشتريدنبالشود.عليرضااورنگيدرآيينمعرفي
فرماندهيگانحفاظتاراضيكشاورزياستانفارسافزود:
در دس��تورالعمل مورد تاييد فرماندهي كل قوا و سازمان
نيروهاي مس��لح هدف از تش��كيل يگان حفاظت اراضي
كشاورزي ،اجراي قانون ،حفظ اراضي زراعي و باغي كشور
در راستاي امنيت غذايي ،برخورد با پديده زمين خواري و
تغييركاربريغيرمجازدرتبديلوتغييراراضيحاصلخيز
اعالم شده و همين اهداف با تقويت يگانهاي حفاظت از
اراضيدركشوردنبالميشود.
بعدازايناقداماتقانونيبايدديداينساختارسازيقانوني
تاچهاندازهميتوانددرمقابلدستاندازانبهمنافععمومي
كشور ايستادگي كند و جلوي سيل ويرانگر تخريبهاي
اراضيعموميراسدكند.
معرفي فرمانده يگان حفاظت اراضي
رييسسازماناموراراضيكشوردرادامهگفت:درچارچوب
دستورالعمليگانحفاظتاراضيكشاورزيتاكيدشدهكه
درسطحهمهاستانهاباهماهنگيفرماندهنيرويانتظامي،
فرماندهيگانحفاظتاراضيكشاورزيمنصوبشود.ويبا

بياناينكهيكيازوظايفوزارتجهادكشاورزيوبهتبعآن
سازمان امور اراضيكشوراجراي قانونحفظ اراضيزراعي
وباغهااست،گفت:درراستايانجاماينوظيفهحاكميتي
ويكيازاحكامقانونبرنامهششممقررشدكهباهماهنگي
س��تاد كل نيروهاي مس��لح ،يگانهاي حفاظت اراضي
كشاورزيدرسطحكشورتاسيسشود.
به گفته وي ،در آذرماه س��ال گذشته پس از هماهنگي با
وزارت كشور ،نيروي انتظامي و با تاييد ستاد كل نيروهاي
مسلح رس��ما يگان حفاظت از اراضي كشاورزي در وزارت
جهادكشاورزيودرسازماناموراراضيكشورتاسيسشد.
اورنگيبااشارهبهمعرفيسرهنگاميرعليرستميبهعنوان
فرماندهيگانحفاظتاراضيكشاورزياستانفارسافزود:
اميدواريم اين يگان با هماهنگي با مراجع قضايي و نيروي
انتظاميدراجرايوظايفمحولهموفقباشد.
رييس سازمان امور اراضي كشور يادآور شد :اجراي قانون
حفظاراضيزراعيوباغها،جلوگيريازخردشدناراضي،

نظارت بر آنچه به عنوان مجوزهاي قانوني صادر ميشود و
همچنين برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز كه بدون
اعمالقانوندرواقعصورتميگيردازوظايفياستكهاين
يگانبهعنوانيكضابطاجراييوقضاييدراينموضوعدر
سطحاستانانجاموظيفهخواهدكرد.
وي افزود :همچنين نظارت بر آنچه در چار چوب قانون به
عنوانمستحدثاتمجازدربعضيازحوزههادرعرصههاي
كشاورزي ايجاد ميشود ،جلوگيري از خرد شدن اراضي و
اجراي بخشي از قانون يكپارچهسازي اراضي به عهده اين
يگان گذاشته ش��ده است .اين مقام مسوول ابراز كرد :يك
سريوظايفديگرهممتناسبباوضعيتوشرايطيكهدر
استانهايادركشوروجودداردبهتشخيصرييسسازمان
اموراراضيكشورقابلتفويضبهيگانهايحفاظتاست.
رييسسازماناموراراضيكشورگفت:وظيفهيگانحفاظت
اراضيكشاورزي،ايجادارتباطتنگاتنگبانيرويانتظامي،
مرجعقضايي،سازمانجهادكشاورزيواموراراضياستان

دراجرايصحيحاينقانوندرسطحاستانوكشوراست.
اورنگييادآورشد:توسطرييسپليسپيشگيريدرنيروي
انتظامي كشور در س��طح ملي و در سطح استان از طريق
معاوني��ن ذي ربط در نيروي انتظام��ي ،هماهنگيهايي
بين حداقل چهار يا پنج يگان��ي كه از نظر نوع و موضوعي
ماموريتدرحوزهزمينهمكاريبايدداشتهباشند،صورت
گرفتهاست.
فرماندهان ۷استان معرفي شدند
فرماندهيگانحفاظتاراضيكشاورزيكشورنيزبااشارهبه
اينكهمراحلجذبوشناسايي ۱۷استانانجامشده،گفت:
استان فارس هفتمين استاني بود كه فرمانده يگان اراضي
كشاورزيدرآنمعرفيشد.
سرهنگ ابراهيم حسن آبادي در ادامه اين مراسم افزود :از
سالگذشتهيگاناراضيكشاورزيدرسطحكشورتشكيل
شدوباتعاملخوبيكهباناجاداشتيم،مقررشدفرماندهان

استانهاي سراسر كشور از نيروي انتظامي باشد كه تا دو
ماه آينده فرمانده يگان اراضي كشاورزي در همه استانها
معرفي ميش��وند .وي با بيان اينكه هدف از تشكيل يگان
اراضي كش��اورزي ،صيانت و حفاظت از اراضي كشاورزي
ابتدا از طريق پيشگيري است ،تصريح كرد :در سطح كالن
بهدنبالاجرايقانونحفظكاربريدرراستايحفظوتامين
امنيتغذاييهستيم.
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي كشور با اشاره به
روندافزايشيتغييركاربرياراضيكشاورزيدردههگذشته
يادآورشد :با تشكيل يگان و هماهنگي و همافزايي كه بين
دستگاهقضايي،نيرويانتظاميوهمچنينخودمابهعنوان
مجري اجراي قانون حفظ كاربري ايجاد شده ،شاهد روند
كاهشيدركاربريغيرمجازهستيم.
حس��ن آبادي افزود :خوشبختانه در ماده ۱۰قانون حفظ
كاربري ،بر جرم ان��گاري تاكيد كرده ك��ه در صورت نياز
تشكيل پرونده قضايي صورت ميگيرد يا تبصره  ۲قلع و
قمع و اعاده به وضع سابق است با حضور نماينده دادستان
و دادسرا انجام ميش��ود و در جاهايي كه دادسرا نباشد با
حضور نماينده دادگاه اقدامات انجام شده كه ميتواند اين
اثربخشيرافرماندهيگانماداشتهباشد.اينمقامانتظامي
گفت :عالوه بر گش��تهاي موجود به عنوان گش��تهاي
گردشي ۳۴۱گشت اقدام سريع در سامانه ۱۳۱ثبت شده
كه به گزارشهاي مردمي اين سامانه رسيدگي و ظرف۷۲
ساعتنتيجهاعالمميشود.
اما آمارهاي حاكي از آن اس��ت كه اس��تان تهران در ميان
استانهايكشوردرمقولهزمينخواري،جايگاهنخسترا
به خود اختصاص داده است .شهرستانهاي اين استان به
بهشت زمينخواران تبديل شدهاند ،به گونهاي كه در چند
سال اخير4هزار هكتار از اراضي اطراف تهران مورد تطاول
و دس��تدرازي زمين خواران قرار گرفته اس��ت .هرچند
زمينخوارانتهرانيپيشازقطعهبنديوتفكيكزمينها
برايساختوسازباموانعقانونيبرخوردكردندوبنابهگفته
رييس كميسيون اصل  ۹۰مجلس جلوي ادامه تصرفات
زمينخواراندراراضيتهرانگرفتهشدامابدونترديدرقم
فوق الذكر حاكي از عمق فسادي است كه اراضي پايتخت
را تهديد ميكند .بعد از تهران ش��هرهايي چون مش��هد،
شيراز ،اصفهان و...شهرها و استانهايي هستند كه در آنها
بيشترين تخلفات مربوط به مسكن رخ ميدهد .فرآيندي
كه با ايجاد ساختارهاي جديد تالش ميشود تا به صورت
معكوسدرآيد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز:

فرمانده پليس راه ايالم

قبضكاغذيبرقازابتدايمهرماه صادرنميشود

هوشمندسازيراههايمنتهيبهمرزمهران

در شرايطي كه وزارت نيرو اعالم كرده كه از نيمه دوم
سال پروژه حذف قبضهاي كاغذي را در استانهاي
مختلف كش��ورمان عملياتي خواهد كرد؛ مديرعامل
ش��ركت توزيع نيروي برق تبريز ب��ا بيان اينكه قبض
كاغذي برق از مهر ماه امسال صادر نخواهد شد گفت:
ضرورياست مشتركان شماره تلفنخود رادر سيستم
قبوضالكترونيكيثبتكنندتادردريافتقبوضدچار
مشكلنشوند .عادلكاظميديروزبااشارهبهجايگزيني
قبوض كاغ��ذي برق مصرفي با قب��وض الكترونيكي
يا همان قبوض س��بز ،افزود :بيشتر مشتركان توزيع
برق تبريز ،ثبت ن��ام دريافت قبوض الكترونيكي را به
انجام رس��اندهاند .وي افزود :با آغاز اين طرح از ابتداي
مهرماه ،قبوض كاغذي برق صادر نخواهد شد و معدود
مشتركانيكهشمارهتلفنهمراهخودراتااينلحظهدر
سامانه ثبت نكردهاند ،براي پيشگيري از به وجود آمدن
هر گونه مشكل در تامين انرژي برق ،در اولين فرصت
ثبت نام خود را نهايي كنند .كاظمي اظهار كرد :هدف
ارايه خدمات بهتر به مش��تركان است و حذف قبوض
كاغ��ذي با صرفه جويي قابل توجه��ي كه در هزينه و
وقت ايجاد ميكند ،اين موضوع را سرعت ميبخشد .به
گزارش ايرنا ،مراجعه مشتركان به سايت شركت توزيع
نيروي برق تبريز به آدرس  www.toztab.irو وارد
نمودن شماره اشتراك يكي از روشهاي اعالم شماره

تلفن همراه براي دريافت قبوض الكترونيك اس��ت.
ارسال شماره اشتراك به سر شماره۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱
به صورت پيامك روش دوم براي انجام اين كار است و
تماس با تلفن گويا به شماره  ۳۳۳۳۶۶۹۹روش سوم
براي اعالم ش��ماره تلفن همراه اس��ت .در روش ديگر
مش��تركان ميتوانند با تكميل فرمهايي كه ماموران
شركت برق با مراجعه به درب منازل ،در اختيار ايشان
ق��رار ميدهند و اراي��ه اين فرمها ب��ه ادارات خدمات

مشتركان امورهاي تابعه برق تبريز يا دفاتر پيشخوان،
ش��ماره خود را در س��امانه ثبت كنند ،يا تلفن همراه
مش��تركان از طريق مامورين قرائت كنت��ور در درب
منازل مشتركان ثبت ميشود .توزيع برق آذربايجان
ش��رقي داراي  ۹۰۰هزار مشترك است و با اجراي اين
طرح ساالنه عالوه بر صرفه جويي يك ميليارد و ۷۵۰
ميليون توماني از قطع  ۳۰۰تا  ۴۰۰درخت در راستاي
حفظ محيط زيست جلوگيري ميشود.

فرماندهپليسراهايالمهوشمندسازيمحورهايمواصالتي
منتهيبهمرزمهرانراازجملهاقدامهايمحوريپليسراه
برايسامانبخشيدنبهترددسهلوامندستكم۲ميليون
نفرزائرطي ۲هفتهقبلوبعداربعينحسينيمعرفيكرد.
سرهنگرضاهمتيزادهديروزدرگفتوگوباايرنابهبازديد
روز گذش��ته مس��ووالن راهداري از پايانه مرزي مهران و
راههاي منتهي به مرز و نيز ازدحام روز افزون زائران اش��اره
كرد و افزود :حضور گس��ترده زائران اربعين حس��يني در
محورهاي مواصالتي استان تاكيدي بر مهيا كردن هرچه
سريعترزيرساختهايارتباطيورفاهياست.ويافزايش
ظرفيتپاركينگهايشهرمهران،رفعمشكالتآنتندهي
تلفنهمراهدرنقاطكور،سكوبنديوساماندهيپاركينگ
بركت ،تكميل پل روگذر مس��ير جاده ارغوان و عمليات
عمراني و جادهس��ازي را از مهمتري��ن برنامههاي بازديد
مسووالنراهداريازمحورهايمنتهيبهمرزمهرانعنوان
كرد .فرمانده پليس راه اي�لام ابراز اميدواري كرد :با تالش
و همكاري همه دستگاهها و برنامهريزي مناسب تا قبل از
شروعمراسماربعيندرسالجاري،نواقصاحتماليبرطرف
شدهوشاهدخدماترسانيهرچهبهترازهزاراناباعبداهلل
الحسين (ع) در سطح استان خواهيم بود .وي تردد سهل و
امنزائرانراماموريتورسالتپليساستانعنوانواضافه
كرد :براي سهولت در تردد ،نيروهاي پليس راه با استفاده از
تجهيزاتنرمافزاريوسختافزاريدرجادههاحضوردارند

و با تخلفات حادثهساز برابر قانون برخورد ميكنند .ايالم و
مرز مهران از مهمترين و اصليترين كريدورهاي خروج و
ورودزائرانعتباتعالياتدرطولچندسالاخيربودهاست
كهدراياماربعينحضورميليونيمردمدراينمنطقهنمود
بيشتريدارد.متناسبباحجمميليونيترددزائراندرچند
سالاخيرتوسعهوتقويتزيرساختهايارتباطيورفاهي
استان ايالم در دستور كار جدي مسووالن ارشد كشوري و
استانيقرارگرفتهاست

كاهش ۲۶درصديوارداتكاال
از گمركات كردستان

خشكسالي امان مردم
روستاهاي يزد را بريده است

توقف صدور پروانه نشريات
با توزيع كمتر از  ۵۰نسخه

آيندهشغليدغدغهنخبگان
خراسان جنوبي است

آمادهباش براي
ميزباني زوار اربعين

كردس�تان| گمركات
كردستان با چهار شعبه
فعال در سنندج ،باشماق
مري��وان ،س��يرانبند بانه
و ش��هر بان��ه ب��ه فعاالن
اقتصاديخدماتگمركي
ارايه ميكند و واردات كاال
نيزتنهاازطريقگمركسنندجومرزرسميباشماق
مريوان و صادرات هم از طريق گمركات س��نندج،
باشماق و سيرانبند بانه انجام ميشود ۱۴ .ميليون
و  ۳۴۵هزار و  ۸۹۰دالر كاال در پنج ماهه امس��ال از
طريق گمركات كردس��تان وارد كشور شد كه اين
ميزان در مقايسه با مدت مشابه آن در سال گذشته
 ۲۶درصد كاهش يافت.
مديركل گمركات كردستان ديروز در گفتوگو با
ايرنا اظهار داشت ۳۰۳:تن كاال به ارزش سه ميليون
و  ۷۷۳هزار و  ۷۱۰دالر از طريق گمرك سنندج در
پنج ماهه سال جاري وارد كشور شده است .بختيار
رحمانيپور اضافه كرد :ميزان واردات كاال از گمرك
س��نندج از لحاظ وزني پنج درص��د و از نظر ارزش
دالري هم  ۷۳درصد در مقايسه با مدت مشابه آن
در سال گذشته كاهش يافت.

ي�زد | نماين��ده م��ردم
ابركوه ،باف��ق ،بهاباد ،خاتم
و مهري��ز در مجل��س ب��ا
اش��اره به خشكساليهاي
مس��تمر و چند س��اله در
روستاهاي شهرستانهاي
حوزه انتخابيه خود گفت:
خشكساليامانمردمروستاهارابريدهاست.بهگزارش
مهر ،محمدرضا صباغيان ،عصر پنجش��نبه در مراسم
افتتاحمجتمعآبرسانيروستايتنگچنارمهريزاظهار
داشت :يزد چندين سال متوالي در خشكسالي بهسر
برد و بارندگيهاي بهار امسال هم نتوانست مشكالت
ايجاد ش��ده ناش��ي از خشكس��اليها را برطرف كند.
وي با بيان اينكه بيش��ترين ميزان خسارتها متوجه
روستاهاياستانيزدبهويژهروستاهايشهرستانهاي
ابركوه ،بافق ،بهاباد ،خاتم و مهريز بوده است ،افزود :اين
خشكساليهاامانروستاييانرابريدهوحاصل سالها
دسترنج آنها را از بين برده است .صباغيان خاطرنشان
كرد:خوشبختانهوزارتنيروبرنامهريزيهايكالنيدر
سطح كشور در حوزه آب براي مناطق كويري از جمله
يزدداردكهاميدواريماينبرنامههاازفشارخشكساليبر
مردمروستاهابكاهد.

كردس�تان| مع��اون
فرهنگي و رس��انهاي اداره
كلفرهنگوارشاداسالمي
كردس��تان از توقف صدور
پروانه فعاليت نش��ريات با
توزيع كمتر از ۵۰نسخه در
استانخبردادودرعينحال
گفت:آگهيهايدولتيبهنشرياتمحليبانظمانتشار
زير ۵۰درصدنيزتعلقنميگيرد.بهگزارشايسناعبيد
رستمي ديروز در كارگروه رسانه استان با اشاره به ابالغ
آييننامهجديدمديركلمطبوعاتوخبرگزاريداخلي
اظهاركرد:پروانهفعاليتنشرياتسراسريومنطقهاي
در راستاي بند ۱۵از ماده ۵شيوه نامه همكاري با دفاتر
سرپرستيونمايندگيهايرسانههاوتوزيعكاغذبراي
كليه روزنامههاي كش��ور با قيمت و ميزان مناس��ب و
تخصيص بخشي از يارانههاي سال  ۱۳۹۸مطبوعات
مش��مول تغييراتي خواهد بود .وي ادامه داد :بر همين
اس��اس اگر تعداد ش��مارگان روزنامههاي سراسري و
منطقهايتوزيعميشوند،روزانهكمتراز ۵۰نسخهباشد
ازابتدايمهرماهسالجارينسبتبهتوقفصدورپروانه
فعاليتدفترسرپرستياقداموفعاليتپروانههايداراي
اعتباربهحالتتعليقدرميآيند.

خراس�ان جنوب�ي|
سرپرس��ت بنياد نخبگان
خراس��ان جنوب��ي گفت:
آيندهشغليدغدغهنخبگان
استان استبههمين خاطر
نخبگان خراسان جنوبي،
ساير اس��تانها را با زمينه
ش��غلي قوي انتخاب ميكنند و در استان نميمانند.
سعيداحمديزادهدرنشستاستاندارخراسانجنوبي
با نخبگان افزود :عمده مشكالتي كه نخبگان ما مطرح
ميكنند ج��ذب نش��دن در دس��تگاههاي اجرايي و
ش��ركتهاي بزرگ استان اس��ت .وي با بيان اينكه در
خراسانجنوبي۲۲۳نخبهزيرپوششبنيادملينخبگان
هستند و از تسهيالت بنياد استفاده كردند ،اضافه كرد:
 ۶۳نفر در استان رتبههاي برتر كنكور را كسب كردند
كهاينتعدادآماربااليينسبتبهبرخياستانهااست.
احمديزاده بيان كرد ۲۰ :رتبه المپياد دانشآموزي و
دانشجويي ۳۵ ،جشنواره مورد حمايت بنياد ۶ ،جايزه
استاديارجوانوجذبهياتعلميدانشگاهها ۴۰،جايزه
تحصيليدردانشگاههايملي،چهارنفرمسابقاتملي
مهارت،چهارنفرنظاموظيفهتخصصيو ۴۵نفرمخترع
دراستانداريم.

كرمانشاه|مسوولقرارگاه
ستاداربعيناستانكرمانشاه
در مرز خس��روي با انتقاد از
عملكرد برخي دستگاهها
در بح��ث آمادگي خدمات
رساني به زوار اربعين گفت:
نهايتا ت��ا  10مهر بايد همه
كارهاانجامشدهودستگاههاآمادگيكاملبرايميزباني
زوار را داشته باش��ند .به گزارش ايسنا ،جعفر همتي از
راهان��دازي قرارگاه اربعين در اين مرز خب��ر داد و افزود:
هر يك از دستگاهها بايد تا دوشنبه 25شهريور معاون
يا نماينده خود را براي اس��تقرار در اين قرارگاه معرفي
كنند .نماينده معرفي شده بايد اختيار تام داشته باشد
تا مشكالت احتمالي در مرز مرتفع شود .وي با انتقاد از
عملكرداستانهايمعيندربحثاقداماتصورتگرفته
در مرز خسروي گفت :متاسفانه استانهاي معين مرز
خسروي تنها حدود 30درصد از تعهداتشان را عملي
كردهاندو 70درصدديگرباقيماندهاست.همتيازعدم
حضورشهرداريمنطقه 13تهراننيزانتقادكردوافزود:
امسال هنوز خبري از شهرداري منطقه  13نيست و با
توجهبهاينكهزمانيتااربعيننداريمازاستانداركرمانشاه
ميخواهيماينمسالهراباجديتپيگيريكنند.

چهرههاياستاني

اخبارشهرستانها
ورود مدعيالعموم
به واگذاريهاي اراضي قشم

قشم| دادس��تان عمومي وانقالب قشم گفت :در
راس��تاي احقاق حقوق عامه و جلوگيري از تضييع
احتمالي و بررسي همه قراردادهاي واگذاري اراضي
ساحليقشمچهازسويسازمانمنطقهآزادقشميا
ساير سازمانهاي دولتي دادستاني به عنوان مدعي
العم��وم به موضوع ورود كرده اس��ت .رضا صفايي با
اع�لام اين خبر و با تاكيد ب��ر اينكه ضابطين مكلف
به جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي ساحلي
هستند،اظهاركرد:درصورتمشاهدههرگونهتخلف
فورا مراتب را به دادستاني گزارش نمايند .دادستان
قشمدرادامهازشهروندانخواستتخلفاتاحتمالي
دراينخصوصرابهاطالعدادستانبرسانند .صفايي
خاطرنشانكرد:درصورتيكهدرواگذاريايناراضي،
حقوقعامهناديدهگرفتهشدهباشدياتخلفيمشاهده
شودبرايابطالاينقرارداداقدامخواهيمكرد.

كشف  ۳۵۰۰كيلوگرم مرغ
زنده قاچاق در بدره

ايالم|فرمانده انتظامي بدره از توقيف يك دستگاه
كاميونت ايسوزو حامل ۳هزار و ۵۰۰كيلو گرم مرغ
زن��ده قاچاق خبر داد .س��رهنگ عزتاهلل متين فر
اظهار داش��ت :ماموران پاسگاه هندميني در ابتداي
پل تلخاب حين كنترل خودروهاي عبوري به يك
دستگاه كاميونت ايسوزو مشكوك شدند كه جهت
بررسيبيشترآنرامتوقفكردند.اينمقامانتظامي
افزود :دربازرس��يهاي اوليه از خودرو تعداد ۱۲۰۰
قطعهمرغزندهبهوزنتقريبي ۳هزارو ۵۰۰كيلوگرم
كشف ش��د .وي در ادامه با بيان اينكه راننده خودرو
جهت سير مراحل قانوني پس از تشكيل پرونده به
مرجع قضايي معرفي ش��د ،خاطرنشان كرد :طيور
كشفشدهبادستورمقامقضاييجهتتوزيعدربازار،
تحويلكشتارگاهشد.

آشتي كرمانشاهيها با سينما

كرمانش�اه|معاون هنري و س��ينمايي اداره كل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمانشاه با اشاره به
بازديد ۳۶هزار نفر در يك ماه از ۲سينماي اين شهر
گفت:مردمكرمانشاهباسينماآشتيكردهاند.مظفر
تيموريدرخصوصوضعيتسينمادراستاناظهار
داشت:هماكنوندرشهرستانكرمانشاه ۳سينماي
فعال آزادي ،فرهنگ و بيستون را داريم كه ظرفيت
خوبي محسوب ميشود .معاون هنري و سينمايي
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان كرمانشاه
افزود :امسال يك سالن به سينما فرهنگ اضافه شد
و موسسه سينما شهر در بحث تامين تجهيزات آن
كمك كرده است .اين مس��وول با اشاره به موضوع
اختصاص تسهيالت براي توسعه سينما در استان
گفت :معموال پس از آمادهس��ازي فضاي مورد نياز،
موسس��ه س��ينما ش��هر ۵۰تا ۷۰درصد در تامين
تجهيزاتموردنيازكمكميكند.

ساماندهي سرويسهاي
مدارس با سامانه سپند

تبريز|مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهرداري
تبريز گفت :سرويسهاي مدارس در سال تحصيلي
جديددرقالبسامانه«سپند»ثبتناموساماندهي
ميشوند .محمدحس��ين اكبرنژاد افزود :بر اساس
توافق وزير كش��ور و وزير آموزش و پرورش ،سامانه
سپند امسال در كل كشور راهاندازي ميشود و طبق
آن ،شركتها و رانندگان س��رويس مدارس در اين
سيس��تم ثبت نام و پس از بررس��ي توسط سازمان
تاكسيراني تاييد صالحيت ميش��وند .مديرعامل
سازمانتاكسيرانيشهرداريتبريزبررسيصالحيت
رانندگانسرويسمدارسووضعيتفنيخودروهاي
س��رويس را از ويژگيهاي س��امانه سپند دانست و
گفت:باهماهنگياتحاديهتاكسيرانيكشور،تاكنون
 ۱۹شركت توسط س��ازمان تاكسيراني شهرداري
تبريز تاييد شده و وضعيت  ۲۸شركت نيز در دست
بررسياست.

آمادگي  ۳۱موكب براي
خدمت رساني به زائران

ياسوج|استاندار كهگيلويه و بويراحمد با تاكيد بر
آمادگي كامل اس��تان براي خدمت رساني به زائران
حسيني ،گفت :در صورت دايمي شدن سازه موكب
استان در مرز شلمچه ميتوانيم زمينه فعاليتهاي
فرهنگي و خدمات رس��اني به مردم استان و كشور
را به صورت مستمر فراهم كنيم .حسين كالنتري
در نشست هماهنگي ستاد اربعين با اشاره به وجود
گذرگاههايچذابهومهران،خاطرنشانكرد:توسعه
زيرساختهايضروريمرزشلمچهازجملهتوسعه
پاركين��گ در مس��احت ۶۰هكتار در دس��تور كار
مسووالنخوزستانقراردارد.

دريافت نشان ملي مرغوبيت
آثار صنايع دستي

اردبي�ل| ريي��س اداره مي��راث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري مشگينشهر گفت ۲:صنعتگر
مشگينشهريموفقبهدريافتنشانمليمرغوبيت
آثار صنايع دس��تي در جش��نواره كرمانشاه شدند.
ايمانعلي ايماني افزود :س��اخت تار تركي اثر يوسف
عشقيآذروخراطيچوباثريعقوبستارزادهموفق
به دريافت نشان ملي مرغوبيت به عنوان نشانههاي
هويتفرهنگي،ارزشهايزيباشناسيومعرفيمحل
توليد صنعت خود شدند .او اظهار داشت :امسال سه
اثرازاينشهرستانبرايدريافتنشانمليمرغوبيت
ارسال شد كه راي داوران براي اين ۲اثر تعلق گرفت.
وي با اش��اره به اينكه نش��ان ملي مرغوبيت كاالي
صنايعدستيهر ۲ساليكباربرگزارميشود،گفت:
اقدامات الزم براي معرفي و ارس��ال آثار بيشتري از
محصوالتصنايعدستيانجامگرفتهاست.

خبر
اخبار ضد و نقيض درباره
دليل احضار رييس هاللاحمر

پسازآنكهبرخيرسانههاازاحضارعلياصغرپيوندي،
رييس جمعيت هالل احمر ايران ،براي «بررس��ي
فس��اد مالي» خبر دادند ،رواب��ط عمومي جمعيت
هالل احمر با انتشار اطالعيهاي ،احضار او به عنوان
«متهم» را تكذيب كرد .روابط عمومي هالل احمر با
اينحالتاييدكردهكهپيونديبهعنوان«مطلع»در
خصوصپروندهفسادماليسازمانتداركاتپزشكي
در واردات دارو ،بازپرسي شده است .اين خبر كمتر از
يك ماه پس از بازداشت علي فرجي ،رييس سازمان
تداركاتپزشكيهاللاحمرمنتشرشدكهوظيفهاش
وارداتدارووتجهيزاتپزشكيبهايراناست.اسداهلل
مسعوديمقام ،قاضي پروندههاي مفاسد اقتصادي،
روز  ۱۷شهريور از بازداشت شبنم نعمتزاده ،فرزند
محمدرضا نعمتزاده ،وزير پيشين صنعت ،معدن و
تجارت،بهاتهامسوءاستفادهمالي۱۸۰ميلياردتوماني
ازطريقشركت«توسعهداروييرسا»خبردادهبود.
مسعوديمقام گفت كه نعمتزاده به همراه يكي از
شركايش به نام احمد لش��كريپور در  ۲۵شهريور
ماه محاكمه خواهند ش��د .پس از اين خبرها بود كه
روز پنجشنبه  ۲۱ش��هريور ماه ،چند رسانه نزديك
به صداوسيما از جمله باشگاه خبرنگاران از «احضار
علياصغرپيوندي،رييسجمعيتهاللاحمربراي
بررسي فس��اد مالي» خبر دادند .در تصويري كه از
«احضاريه» ارسالش��ده براي پيوندي منتشر شد،
تاكيد شده اس��ت كه او بايد ظرف «هفت روز» براي
«اداي توضيح» به شعبه ۴بازپرسي دادسراي ناحيه
 ۲۲تهران،ويژهجريماقتصادي،مراجعهكند.
جمعيت هالل احمر اي��ران در اطالعي ه خود تاكيد
كرده است كه «تفهيم اتهام يا صدور وثيقه» از سوي
دادستاني در مورد رييس اين جمعيت را «تكذيب»
ميكند .اين جمعيت البته تاييد كرده كه «به دنبال
ابهامات��ي در پروندههاي دارويي س��ازمان تداركات
پزشكي،رييسجمعيتهاللاحمرصرفاجهتاداي
توضيحدرمحليغيرازدادسرايمربوطهحاضرشده
ودرگفتوگوباكارشناسانقضاييبهابهاماتموجود
پاسخدادهاست».دراطالعيهاينجمعيتآمدهاست
كه «هيچگونه اتهام��ي متوجه علي اصغر پيوندي»
نيستو«مسووالنجمعيتهاللاحمرباقوهقضاييه
برايشفافسازيوپيگيريبرخيابهاماتوپيشگيري
از هرگونه تخلف احتمالي و اقدامات شائبهبرانگيز در
سازمان تداركات پزشكي ،همكاري نزديكي دارند و
رفتوآمدهايفيمابيناغلبجنبهحقوقيوقضايي
ندارد ».اخبار ضد و نقيض درباره متهم شدن رييس
جمعيت هالل احمر ايران به «فساد مالي» در حالي
منتشرشدهاستكهپيشترعليفرجي،رييسسازمان
تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر ايران ،براي دو
هفته بازداشت ش��ده بود .در زمان بازداشت فرجي،
هالل احمر ايران عنوان كرد كه موضوع بازداش��ت
مديرعاملسازمانتداركاتپزشكي«باخريدوواردات
داروي گلوكانتيم كه دارويي مهم در درمان بيماري
ليشمانيوز،سالك»ارتباطدارد.وارداتاينداروپساز
نايابشدنآندرخردادماهسالجاري،دردومحموله
و با درخواس��ت و تقاضاي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو از سوي سازمان
تداركاتپزشكيهاللاحمرانجامشدهبود.جزييات
اتهامودليلبازداشتفرجيدريكماهگذشتهاعالم
نشد و او دو هفته بعد از بازداشت در ۱۱شهريور ماه با
قراروثيقهآزادشد،امابالفاصلهازسمتشبركنارشد.
علي اصغر پيوندي ،رييس جمعيت هالل احمر ،در
 ۱۵شهريور ماه ،حسن صفاريه را به عنوان جانشين
فرجي به «سرپرستي س��ازمان تداركات پزشكي»
منصوب كرد .سازمان تداركات پزشكي هالل احمر
از جمله س��ازمانهايي است كه بخش��ي از واردات
داروهايبيمارانخاصوبيماريهايصعبالعالجرا
درايرانانجامميدهد.اينسازمانهمچنينواردات
داروهايكميابرابرعهدهدارد،داروهاييكهدرايران
به«دارويتكنسخهاي»شهرتدارند.
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اقتصاداجتماعي

بازار سياه دارو جمع ميشود؟

بزرگراههاي قاچاق دارو

فهرس��ت مورد عالقه قاچاقبره��ا و قاچاقفروشها
فقط به بنزين و گازوئيل ختم نميش��ود ،بلكه دارو
ه��م از مدتي قبل به اين فهرس��ت اضافه و تبديل به
رقيب جديد براي قاچاق سوخت شده است .از يكسو
نوسان ارزي و يارانههاي دولتي كه به دارو اختصاص
داده ميشود،اين كاالي اساسي را به گزينه مناسب
براي قاچاق تبديل كرده و از سوي ديگر نبود نظارت
كافي و آشفتگي در بازار عرضه و تقاضاي دارو مسير
را براي ورود و خ��روج غيرقانوني آن هموار ميكند.
به اين ترتيب آنطور كه كارشناس��ان ميگويند ،ارز
چهارهزار و  200توماني براي صنعت دارويي كشور
تبديل به يك تيغ دولبه شده كه اگرچه باعث ميشود
دارو با نرخ دولتي ميان مردم عرضه شود اما به همان
اندازه ه��م زمينه قاچاق آن را فراه��م ميكند و اين
ميان هميشه افراد س��ودجويي هستند كه دارو را به
نرخ دولتي خريداري كرده و با ارز آزاد در كشورهاي
همس��ايه بفروش��ند .اين وضعيت در حالي است كه
مس��ووالن وزارت بهداش��ت معتقدند بازار  23هزار
ميلياردي معامالت دارو در كش��ور براي قاچاقچيان
آنقدر جذابيت دارد كه به سهم يك درصدي از آن هم
قانع باش��ند چرا كه همين يك درصد هم رقم بزرگ
و قابل توجهي است .با اين حال اگرچه فعاالن حوزه
دارو وزارت بهداشت را مسوول ساماندهي و نظارت بر
قاچاق دارو ميدانند اما مسووالن سازمان غذا و دارو
رصد بازار س��ياه دارو را در حوزه اختيارات و وظايف
سازماني خود نميدانند و معتقدند تنها ميتوانند بر
عملكرد داروخانهه��ا و وضعيت تخصيص ارز دولتي
آن هم از طريق س��امانه تيتك نظارت كنند كه البته
وضعيت اين سامانه هم هنوز مشخص نيست.

نظارت بر بازارسياه دارو
وظيفه وزارت بهداشت نيست
مدي��ركل دارو و م��واد تحت كنترل س��ازمان غذا و
دارو معتقد است در بحث قاچاق دارو بايد به صورت
دوجانبه به موضوع نگاه كرد .يعني همانطور كه خروج
دارو مد نظ��ر قرار ميگيرد باي��د ورود اقالمي كه در
ايران نيست از مبادي غيررسمي هم مود توجه باشد.
غالمحسين مهرعليان روز گذشته درباره اين موضوع
گفت :پدي��ده قاچاق دارو به داخ��ل و قاچاق دارو به
خارج دو پديده مهم در اين بازار هستند كه سازوكار
خاص خود را دارند .سوداگران اين حوزه بنا به داليل
و انگيزهاي كه بر اساس سياستهاي وزارت بهداشت
ايجاد شده ،اقدام ميكنند .او افزود :سوداگران برخي از
فرآوردههاي دارويي را كه در داخل يافت نميشود ،از
مجراي غيرقانوني تهيه و از خارج وارد كشور ميكنند.
البته عمده اين داروها ،داروهاي برندي هستند كه ما

معادل آن را در داخل داريم .اختالف نرخ قيمت دارو
در داخل كشور با خارج ،اين انگيزه را براي سوداگران
ايجاد كرده كه بخش��ي از داروهاي توليد داخل را از
كشور خارج كنند.
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو
ادامه داد :با تخصي��ص يارانه و ارز دولتي به داروهاي
مورد نياز مردم ،قيمت دارو كاهش مييابد و سوداگران
نيز با سوءاس��تفاده از اين موضوع ،اق��دام و دارو را با
ترفندهاي خود از ايران خارج ميكنند .سازمان غذا و
دارو عمده داروهاي مورد عالقه سوداگران براي قاچاق
به خارج را شناسايي كرده است ،كليه فعاليتهاي اين
حوزه تحت سامانهاي در قالب يك پكيج در نظر گرفته
شده تا از اين پديده جلوگيري شود.حجم قاچاق دارو
نس��بت به حجم كل بازار دارويي بسيار ناچيز است و
البتهمعتقدهستيمكهاينحجمناچيزنيزبايدكنترل
شود .ما بازار دارويي را بطور كامل رصد ميكنيم ،اما
رصد بازار س��ياه دارو در حوزه اختي��ارات و وظايف
سازماني ما نيست.

توزيع دارو به قيمت واقعي ،سد راه قاچاق
اظهارات مهرعليان در حالي اس��ت كه كارشناسان
اقتصاد دارو هنوز هم دو چند نرخي بودن ارز را عامل
بروز و افزايش قاچاق دارو در ش��رايط فعلي كش��ور
ميدانن��د .علي ايمان��ي ،فعال ب��ازار دارو درباره اين
موضوع بيان كرد :باالرفتن قيمت ارز و بعد از آن ارايه
ارز دولتي به كاالهاي اساسي مانند دارو در شرايطي
بود كه هنوز فكري به حال نظارت بر بازار دارو نشده
بود و همين موضوع سبب شد آشفتگي صورت بگيرد.
پديدهاي كه شاهد آن بوديم اين بود كه ناگهان حجم
فروش دارو در شهرهاي مرزي افزايش پيدا كرد و اين
وضعي��ت در حالي بود كه حت��ي اطالعات كافي هم
درباره حجم قاچاق دارو به دليل قانونينبودن مسير
خروج آن در دسترس نيست و در چنين شرايطي ما
تازه به فكر عالج واقعه بعد از وقوع آن افتاديم.
او اف��زود :اما اينبار اين اتف��اق در حالي رخ داد كه ما
تجربهدورقبليتحريمهاراداشتيم.دقيقاهميناتفاق
چند سال پيش با افزايش قيمت ارز ازهزار به سههزار
تومان هم رخ داده بود .وجود ارز دولتي به عنوان يارانه
كه دولت به كاالهاي اساسي ،از جمله دارو پرداخت
ميكند تا توان پرداخت مردم دچار اش��كال نش��ود،
باعث ش��ده كه قيمت دارو در ايران بسيار پايينتر از
كشورهاي همسايه باشد .دليل اين اتفاق هم شايد اين
باشد كه قيمت دارو بر اساس ارز دولتي قيمتگذاري
ميش��ود .با پايينآمدن قيمت دارو در كش��ور ،روند
قاچاق معكوس و دارو از ايران به كش��ورهاي عراق،
تركيه ،پاكستان و افغانستان منتقل ميشود .وقتي

ي كه دولت براي بيمار ايراني
اين اتفاق ميافتد ،يارانها 
هزينه ميكند در كشورهمسايه مصرف ميشود.
ايمان بيان كرد :ب��ا واقعيكردن قيم��ت دارو و بعد
پرداخت ياران��ه به بيمهها جهت حماي��ت از مردم،
ميتوان از قاچاق آن جلوگيري كرد .زماني كه قيمت
ارز ناگهان ازهزار به سههزار تومان رسيد هم اين اتفاق
رخ داد و در نهايت با واقعيكردن قيمت ارز توانستند
جلوي قاچاق دارو به كشورهاي همسايه را بگيرند .آن
زمان قيمت دارو افزايش پيدا كرد و دولت براي اينكه
مشكلي براي مردم ايجاد نشود ،اختالف قيمت را به
بيمهها پرداخت كرد تا مردم براي تهيه دارو دردسري
نداشته باشند .از طرفي واقعيكردن قيمت دارو مزيت
ديگري نيز دارد و آن اين است كه بيمار فقط زماني به
داروي ارزان دسترسي پيدا ميكند كه از بيمه استفاده
كند و در نهايت اين عم��ل منجر به مصرف منطقي
دارو ميشود و بيمار بيش از نياز واقعياش دارو تهيه
نخواهد كرد .در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز دارو
با نرخ واقعي به فروش ميرسد و داروي ارزان زماني در
اختيار مردم قرار ميگيرد كه از بيمه استفاده كنند .اما
در ايران شاهد يك روند نا به سامان هستيم ،بيمهها
به دليل مشكالت مالي ناكارآمد شدند و دولت هم به

جاي حمايت از آنها ترجيح ميدهد يارانه را با واسطه
كمتري به مردم برساند اما نتيجه چنين سياستي باز
هم از بين رفتن حق مردم است چرا كه دارويي كه بايد
در بازار داخل كشور توزيع شود به خارج رفته و سود
آن باز هم به جاي برگش��تن به جيب مردم به جيب
سودجويان ميرود.
تيتك؛ ناظر بازار دارو يا عامل فساد
با اين حال مسووالن ظاهرا فكر ديگري براي نظارت
بر بازار دارويي كشور دارند .از مدتي قبل سامان ه تيتك
براي رصد دارو و هرآنچه به آن مربوط ميشود تهيه
ش��ده كه البته هنوز هم س��ازوكار آن شفاف نيست.
كيانوش جهانپور درباره اين سامانه بيان كرد :موضوع
مالكيت سامانه تيتك تا پايان شهريور ماه حل خواهد
شد و كليه فرآيندهاي مربوط به تيتك ،اعم از ِسرورها
و فرآيندهاي مديريتي آن تحت نظارت كامل سازمان
غذا و دارو درخواهد آمد.
او افزود :اطالعاتي مانند ثبت سفارشها ،ثبت ورود و
بسياري از فرآيندهاي مرتبط در سامانه تيتك وجود
دارد و قاعدتا بخشي از فرآيندها در اين سامانه انجام
ميش��ود .به هر حال يك دايره اطالعاتي بزرگ در

اين مجموع��ه درباره كليه كاالهاي س�لامتمحور
و فرآيندهاي مختل��ف آن از جمله ثبت س��فارش،
تخصيص ارز و ...وجود دارد .البته بايد توجه كرد كه
مراحل اولي��ه اين فرآيندها در س��امانه تيتك انجام
ميشود و بقيه مراحل عمال در وزارت صنعت ،معدن،
تجارت ،بانك مرزي و گمرك انجام ميشود.
البته تاكيد بر اس��تفاده از س��امانه تيتك براي سر و
سامان دادن به وضعيت دارو در حالي است كه مرداد
ماه امس��ال محس��ن جلواتي قائم مق��ام مديرعامل
ديدهبان شفافيت در نشست خبري خود درباره اين
سامانه گفت :مهمترين عامل زمينه ساز براي تخلف
در س��ازمان غذا و دارو ،س��امانه تيتك است .علت
فسادآميز بودن سامانه تيتك نيز امكان دستكاري
در آن و وارد كردن اطالعات دلخواه است بطوري كه
حتي كساني كه به آنها ارز تعلق نميگيرد ،با واردات
داروهاي ممنوعه موفق به دريافت ارز ش��دهاند .اين
در حالي اس��ت كه در برخي گزارشها ،در خصوص
داروهايي كه حتي بطور كامل در داخل توليد ميشوند
اعالم شده كه توليد داخل نداريم و براي واردات آنها
ارز مصرف ش��ده است و اين موضوع موجب تعطيلي
توليدكنندگان داخلي ميشود.

رييس مركز ملي خشكسالي مساحت و جمعيت مطرح كرد

 ۸۵درصد از جمعيت ايران تحتتاثير خشكسالي انباشته

رييسمركزمليخشكساليمساحتوجمعيتتحت
تاثير خشكس��الي را طي يك دهه و يك سال گذشته
اعالم و تأكيد كرد كه بيش از  ۸۵درصد جمعيت ايران
تحت تاثير خشكسالي بلندمدت و انباشته است.
صادقضيايياندرموردجمعيتتحتتاثيرخشكسالي
در  ۱۰سال گذشته گفت :با توجه به شاخص  ۱۰ساله
( )SPEIمنتهي به مرداد  ۱۱.۱ ،۹۸درصد از جمعيت
ايران تحت تاثير خشكس��الي خفي��ف ۲۱.۵ ،درصد
خشكسالي متوسط ۳۲.۵،خشكسالي شديد و ۲۰.۷با
خشكساليبسيارشديدهستندوتنهاسهدهمدرصداز

جمعيتكشوردرشرايطترساليبسيارشديد،سهدهم
درصد ترسالي شديد ،دو دهم درصد ترسالي متوسط
و هفت دهم درصد با ترسالي ضعيف قرار دارند و ۱۲.۷
درصد جمعيت از شرايط نرمال برخوردار هستند.
او ب��ا اش��اره به جمعيت تح��ت تاثير از خشكس��الي
كوتاهمدت ايران تصريح كرد :بررس��يهاي وضعيت
بارش،دما،تبخيروتعرقدريكسالگذشتهمنتهيبه
مرداد  ۹۸حاكي از آن است كه  ۲۱.۴درصد از جمعيت
ايران تحت تاثير خشكسالي خفيف ۴.۸ ،خشكسالي
متوس��ط ۲.۲ ،خشكسالي ش��ديد و يك دهم درصد

خشكسالي بسيار شديد هستند و در مقابل ۱.۴درصد
از جمعيت كشور در شرايط ترسالي بسيار شديد۲.۹ ،
درصد ترسالي شديد ۶.۳ ،ترس��الي متوسط و ۱۰.۴
ترسالي ضعيف قرار دارند و ۵۰.۵درصد جمعيت تحت
تاثيروضعيتنرمالهستند.
رييس مركز ملي خشكسالي در ادامه مساحت دچار
خشكسالي در ايران را در دو بازه كوتاهمدت و بلندمدت
تشريح كرد و گفت :نتايج بررسيهاي پارامترهاي دما،
بارش ،تبخير و تعرق در  ۱۰س��اله گذشته منتهي به
مرداد  ۹۸نشان ميدهد كه  ۹.۲درصد مساحت كشور

دچار خشكس��الي خفيف ۱۸.۲ ،درصد خشكسالي
متوسط ۲۸.۷،درصد خشكسالي شديد و ۲۹.۸درصد
خشكساليبسيارشديداست.ضياييانبااشارهبهاينكه
بر اساس شاخص  ۱۰ساله ( )SPEIتنها  ۱۱.۴درصد از
مساحت ايران در وضعيت نرمال قرار دارد ،اظهاركرد:
در  ۱۰س��ال گذش��ته تا پايان مرداد  ،۹۸چهار دهم
درصد از مساحت ايران در شرايط ترسالي بسيار شديد
و چهار دهم درصد نيز در ش��رايط ترسالي شديد قرار
دارد همچنين در همين بازه زماني شش دهم درصد از
مساحت كشور از ترسالي متوسط و ۱.۳درصد ترسالي

ضعيف برخوردار بوده است .او در مورد مساحت دچار
خشكسالي در ايران در يك سال گذشته گفت :در دوره
يكساله منتهي به مرداد  ۲۲.۶ ،۹۸درصد از مساحت
ايران با خشكس��الي خفيف ۸.۳ ،درصد با خشكسالي
متوس��ط ۱.۴ ،درصد با خشكسالي شديد و يك دهم
درصد با خشكسالي بسيار ش��ديد مواجه بوده است.
از سوي ديگر سه درصد از مس��احت ايران در شرايط
ترسالي شديد ۶.۵،درصد ترسالي متوسط و ۸.۸درصد
درترساليضعيفاستهمچنين ۴۸درصدازمساحت
كشور در وضعيت نرمال قرار دارد.

واگذاري مراكز نگهداري از زنان آسيبديده به غيردولتيها صالح نيست
ريي��س انجمن مددكاري اجتماعي اي��ران با انتقاد از
نمايندگانكميسيوناجتماعيمجلسبرايرداليحه
تش��كيل نظام مددكاري اجتماعي گفت :در صورت
تش��كيل نظام مددكاري اجتماعي ،ام��كان نظارت،
بازآموزي ،ارزيابي عملكرد و برخورد با تخلفات در حوزه
اجتماعي به وجود ميآيد .حوزه پزشكي آنقدر در اين
بخش هوشمند اس��ت كه چندين سازمان نظام دارد،
اما در حوزه اجتماعي حتي يك مورد هم وجود ندارد.
حسن موسوي چلك با انتقاد از كميسيون اجتماعي
مجلس به دليل عد م تصويب تشكيل نظام مددكاري
اجتماعي در كشور ،گفت :اين موضوع نشان ميدهد
كميسيوناجتماعيمجلسنسبتبهمسائلاجتماعي
هوشمندانهعملنكردهاست.پزشكان،روانشناسانيا
حتي مهندسان در اين حوزه از فعاالن حوزه اجتماعي
جلوتر هستند ،چراكه هوش��مندانه و آيندهنگرانهتر
تصميمگرفتهوعملميكنند،ايندرحالياستكهدر
كميسيوناجتماعيمجلسبهجايحمايتازتشكيل
نظام مددكاري اجتماعي با آن مخالفت ميشود.
او با اشاره به تخلفات صورت گرفته در يكي از موسسات
غيردولت��ي كه در حوزه زنان و دختران آس��يب ديده
فعالي��ت ميكرد و اخي��را مورد شناس��ايي و برخورد
نيروهاي امنيتي قرار گرفت نيز گفت :موسسه مذكور
در پوش��ش بينالمللي مرتكب تخلفاتي شده بود كه
اين موضوع ج��اي خالي نهادي مانند نظام مددكاري
اجتماعي براي پيشگيري از تخلفات و امكان نظارت
بر اين موسس��ات و فعاالن اجتماعي را نشان ميدهد.
تخلفات مركز مذكور در صورت عدم ايجاد چنين نهاد
نظارتي محدود به همين بخش نخواهد ماند و باز هم
ممكن است اتفاقات مشابه تكرار شود .موسوي چلك
ادامه داد :مراكز مربوط به زنان و دختران آسيب ديده يا
در معرض آسيب بايد دولتي اداره شوند .اين بخش جزو
اموراتي است كه حساسيت زيادي روي آن وجود دارد و
بايد بخش دولتي روي آن نظارت داشته باشد .البته اين

مخالفتبهمعنايايننيستكهازظرفيتغيردولتيها
براي توانمندسازي زنان و دختران استفاده نشود ،اما
مديريتمراكزبايددولتيباشد.برايمثالممكناست
فردي در قالب مسووليت اجتماعي ساختماني بسازد،
اما به جاي مركزداري بايد ظرفيتها را براي پيشگيري
وتوانمندسازيفراهمكند.الزاماكارخيركردنبهمعني
مركز زدن با مديريت خودشان نيست ،چراكه اگر در
مركزياتفاقيبيفتندتبعاتزياديدارد.بههميندليل
مخالف واگذاري اين مراكز به بخش غيردولتي چه در
قالب حوزه بينالمللي يا داخلي هستم.
رييسانجمنمددكارياجتماعيايرانبابياناينكهدر
حوزهاجتماعيتمامكاستيهاازسويافرادونهادهايي
اس��ت كه به اصطالح اجتماعي هستند ،نيز ادامه داد:
راي منفي كميس��يون اجتماعي مجلس به تشكيل
نظام مددكاري اجتماعي نشان ميدهد كه كميسيون
اجتماعي به بلوغ نرسيده اس��ت .انتظار داشتيم اين
موضوع در كميس��يونهاي ديگر مثل كميس��يون
بهداشت يا آموزش رد شود ،اين درحالي است كه اين
توقع از كميس��يون اجتماعي وجود نداشت .موسوي
چلك ادامه داد :در حوزه س�لامت جسم اگر پزشكان
تصميم بگيرند يك نظام ديگر تشكيل دهند همه آنها
از آن حمايت ميكنند .در حوزه اجتماعي هم با وجود
نظام مددكاري امكان نظارت فراهم ميش��ود .زماني
كه پزشكي خالف كند سازمان نظام پزشكي روي اين

موضوع نظارت و برخورد ميكند .وقتي روانشناسان
نيز مرتكب تخلفي ش��وند اين اتفاق ميافتد .در مورد
پرستاران ،مهندسان ،دامپزش��كان ،منابع طبيعي و
كشاورزينيزهمينرويهبرقراراست.منطقدرستكار
ايناستكهآنهارابهخودشانواگذاركنيم.ايندرحالي
اس��ت كه اين موض��وع در خصوص نظ��ام مددكاري
اجتماعي اتفاق نيفتاده اس��ت؛ اين درحالي است كه
در صورت تشكيل اين نظام ،امكان نظارت ،بازآموزي،
ارزيابيعملكردوبرخوردباتخلفاتو...بهوجودميآيد.
حوزه پزش��كي آنقدر در اين بخش هوشمند است كه
چندين سازمان نظام دارد اما در حوزه اجتماعي حتي
يك مورد هم وجود ندارد.
او افزود :تخلف اخير در يك��ي از اين مراكز غير دولتي
نشان ميدهد كه اگر نظام مددكاري اجتماعي تشكيل
شده بود اين افراد بايد مورد بررسي ،تاييد صالحيت و
بازآموزيقرارميگرفتند.اگرسازمانادارياستخدامي
معتقد اس��ت كه دولت بايد كوچك شود تشكيل اين
نظام يكي از راههاي اين كار است.
رييس انجمن م��ددكاراي اجتماع��ي تصريح كرد:
سوال اينجاس��ت كه چه طور نماينده سازمان اداري
استخدامي به دنبال كوچك كردن است اما نميداند
كه تش��كيل س��ازماني غير دولتي يكي از روشهاي
اين موضوع اس��ت؟ اين يك تناقض اس��ت .در مورد
موضوع اخير هم نهادهاي اطالعاتي و امنيتي دخالت
و به موضوع رس��يدگي كردند اما اگر آنها نبودند چه
اتفاقي ميافتاد؟ وقتي در حوزه اجتماعي موسسهاي
عملكرد منفي دارد ،اين موضوع صرفا محدود به يك
مركز نيس��ت ،بلكه از تبعات آن اين است كه اعتماد
مردم به اين مراكز و خيريهها كم ميشود .اين موضوع
روي اعتم��اد اجتماعي اثر منفي خواهد داش��ت به
همين دليل اميدوارم در فرصت باقي مانده مجلس،
بار ديگر اين موضوع بررس��ي شود و اين طرح دوباره
به جريان بيفتد.

راهوشهرسازي
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«تعادل» از ركود همزمان در سمت عرضه و تقاضاي بازار مسكن گزارش ميكند

تنگناي مالي دامن سازندگان آپارتمان را هم گرفت
گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه جمش��يد برزگر ،رييس كانون سراس��ري
انبوهسازان گفته اس��ت ،دولت بايد براي حفظ تعادل
ميانعرضهو تقاضايمسكن،بهانبوهسازانكمككرده
و از آنها حمايت كند .اين در حالي است كه قدرت خريد
سمتتقاضادربازارمسكننيزدرپيجهشهايقيمتي
يك سال و نيم اخير اين بازار بهشدت كاهش يافته است
به گونهاي كه روي الگوي مصرف مسكن نيز اثر گذاشته
و هم اينك تقاضاي پنهان براي واحدهاي مس��كوني
ريزمتراژ افزايش يافته است .از اين رو ،ميتوان گفت با
ركود همزمان سمت عرضه و تقاضاي مسكن ،وضعيت
اين بازار بيش از پيش پيچيده شده است.
رييسكانونسراسريانبوهسازانكشوربااشارهبهاينكه
كاهش  35درصدي ت��ا  50درصدي صدور پروانههاي
س��اختماني براي بخش مس��كن در آينده خوشايند
نيس��ت ،گفت :در حال حاضر وضعيت ساخت و ساز به
گونهايشدهكهمسكنآمادهارزانترازساختيكواحد
مسكوني براي سازنده خواهد بود.
برزگ��ر در گفتوگو با فارس ،با بيان اينكه س��ازندگان
واقعي و توليدكنندگان مسكن تا زماني كه واحدهاي
مسكونيخودبهمرحلهمناسبيبرايپيشفروشنرسد
از پيشفروش خودداري ميكنند ،گفت :به هر حال در
سالهاي گذش��ته در دو مقطع زماني توليدكنندگان
واقعي به سبب پيشفروش به نوعي ورشكسته شدند.
برزگر با اش��اره به اينكه با وجود افزايش قيمت مصالح
س��اختماني و كاهش ارزش پول ملي ،توليدكنندگان
واقعي مس��كن به صنف خود وفادار هستند و ساخت و
ساز را انجام ميدهند ،گفت :به نظر ميرسد سال آينده
نيز براي بخش مسكن اتفاق خاصي رخ ندهد ،در حالي
كه قيمت مسكن تا حدودي روند نزولي پيدا كرده ،اين
س��ازندگان واقعي باز هم پيشفروش مسكن را انجام
ميدهند.
رييس كانون سراس��ري انبوهسازان با بيان اينكه به هر
حال در ماههاي گذشته قيمت مسكن به شكل حباب
افزايش يافته بود و حال اين حباب تا حدودي تركيده و
تا حدودي در برخي مناطق شاهد كاهش قيمت مسكن
هس��تيم ،اظهار كرد :به دليل رش��د قيمت نهادههاي
مسكن ،سازندگان كوچك اگر مسكن آماده خريداري
كنند ،ارزانتر از س��اخت يك واحد مسكوني براي آنها
تمام خواهد شد.
برزگر در پاسخ به اينكه صدور پروانههاي ساختماني در
اين ماههايي كه ركود بخش مسكن را شاهد هستيم به
چه شكل بوده است ،گفت :وضعيت ساخت و ساز فع ً
ال
به دليل اينكه اين ساخت و سازها در سالهاي گذشته
انجام شده و پروانه س��اختماني آنها اخذ شده در حال
انجام است ،اما اين ركود باعث شده تا صدور پروانههاي
ساختماني  35تا  50درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل كاهش يابد.
دولت از سازندگان حمايت كند
وي با تأكيد بر اينكه برخي سازندگان تا زماني كه واحد
مس��كوني آنها به مرحله  70درصد پيش��رفت نرسد
پيشفروشنميكنند،گفت:اينسازندههاقصدندارند

تجربه تلخ سالهاي قبل را مجدداًتجربه كنند.
برزگر ادامه داد :اگر دولت ميخواهد فاصله زيادي ميان
عرضه و تقاضا ايجاد نشود ،بايد سمت عرضه مسكن را
تحريك و از س��ازندگان به نوعي حمايت و پشتيباني
كند ،چرا كه سالها است تقاضا از عرضه پيشي گرفته
و اين يكي از داليل افزايش قيمت مس��كن در سنوات
قبل بوده است.
وي ادام��ه داد :به هر حال تورم اثر خود را در س��اخت
و ساز گذاشته است و متأس��فانه عوارض شهرداري و
حتي انشعابات آب و برق رشد بااليي داشته است .وي
همچنينگفت:قيمتتمامشدهمسكنطبقآمارهاي
بانك مركزي و مركز آمار افزايش يافته است ،چرا كه تا
سه سالپيش متوسط قيمت تمام شدههر متر مسكن
800هزار تومان بود ،اما هماكنون اين عدد به 2ميليون
و  200هزار تومان رسيده است ،بنابراين رشد قيمت
تمام شده مسكن در قيمت نهايي يك واحد مسكوني
تأثيرگذار است.
تقاضاي پنهان براي خانههاي ۳۰متري
باافزايشقيمتنهاييتوليدمسكنودرمجموعهزينه
خريد آپارتمان،قدرت خري��د متقاضيان در اين بازار
بهش��دت كاهش يافته و در آمارهاي رسمي به شكل
تغييرالگويمصرفازسمتواحدهايمسكونيبزرگ
متراژبهسمتواحدهايمسكونيريزمتراژمتبلورشده
است .بر اساس آمارهاي بانك مركزي ،خانههاي  ۵۰تا
 ۶۰مترمربع بيشترين تقاضا را در تهران دارد .رتبههاي
بعدي به ترتيب از آن واحدهاي ۶۰تا ۷۰متر ۷۰،تا۸۰
متر و  ۴۰تا  ۵۰متر است .خانههاي كمتراز  ۴۰متر نيز

با وجود محدوديت قوانين و مقررات براي احداث آنها
 ۳.۸درصد نياز بازار را شامل ميشود .بررسيها ازعلت
اقبال شهروندان به واحدهاي كوچك نشان ميدهد،
محدوديت نقدينگي مانع دستيابي آنها به واحدهاي
بزرگ متراژ ميشود .افرادي كه توانايي تامين هزينه
خانههاي كوچك مت��راژ را ندارند مجبور به مهاجرت
ميشوند.
يك كارشناس اقتصاد مس��كن ميگويد :نبايد اقشار
پايين را از زندگي در كالنشهرها محروم كرد و توليد
آپارتمان و سوئيتهاي كوچك براي اين قشر در تهران
مغفول مانده است.
به گزارش ايس��نا ،انحراف برداش��ت از عدم تناس��ب
قيمت ه��ر مترمرب��ع خانهه��اي كوچك ب��ا بزرگ
متراژها و همچنين انتظار از خانه آرماني باعث ش��ده
تا سياستگذاران شهري در قوانين خود مانع از توليد
آپارتمانهايكمتراز ۴۰مترمربعشوند.معموالقيمت
هر مترمربع مس��كن كوچك متراژ ،بيش��تر از قيمت
واحدهاي بزرگ است .علت اين موضوع به فشار تقاضا
در شرايط كمبود عرضه مربوط ميشود .از سوي ديگر،
باالنگهداشتنسطحكيفيانتظاراتبهمقاومتدربرابر
يكواقعيتمنجرشدهاست.بعدخانواردركالنشهرها
كاهش يافته و به  ۳.۳رس��يده اس��ت .كارشناس��ان
معتقدند بايد اين واقعيت پذيرفته شود.
برنامه احداث خانههاي كوچك
مردادماه سال جاري بود كه سخنگوي دولت از احداث
خانههاي كوچك متراژ براي مردم ش��هر تهران خبر
داد .او گفت« :با بحث رييسجمهور ،ش��هرداريهاي

تمرد برخي ايرالينها از نرخهاي جديد بليت هواپيما

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه هفته گذشته مديركل نظارت بر خدمات
س��ازمان حمايت مصرفكنندگان از عدم هماهنگي
سازمان هواپيمايي كش��وري با كارگروه تنظيم بازار
در افزايش قيمت بليت هواپيما انتقاد كرد و خواستار
بازگش��ت قيمتها به س��طوح قيمتي آذرماه س��ال
گذشته ش��د ،دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي در
واكنش ب��ه اين اظهارات گفت :ن��ر خ بليت هواپيما با
حضور كارشناسان س��ازمان حمايت تصويب و اعالم
شده و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه ،اين نرخها
غيرقانونينيست.
از تير ماه س��ال ج��اري ،ش��ركتهاي هواپيمايي با
هماهنگ��ي س��ازمان هواپيمايي كش��وري و انجمن
ش��ركتهاي هواپيمايي اقدام به افزايش دوباره نرخ
بليت هواپيما طي يكسال گذشته كردند موضوعي كه
انتقادهاي فراواني را به همراه داشت تا اينكه دوهفته
پيش دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي از كاهش10
درصدي بليت هواپيما از 21شهريور خبر داد.
اما ي��ك روز مانده ب��ه اجرايي ش��دن تصميم جديد
انجمن شركتهاي هواپيمايي براي كاهش نرخ بليت
هواپيما ،ش��اهد انتقاد ديرهنگام س��ازمان حمايت از
مصرفكنندگان بوديم ،انتق��ادي كه با واكنش دبير
انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي درباره قانوني بودن
افزايش قيم��ت بليت در تير ماه همراه ش��د .مقصود
اسعدي س��اماني درتوجيه رشد قيمت بليت به ايسنا
گفت :شركتهاي هواپيمايي در شرايط تحريم كنوني
با سختي بسياري خود را براي ارايه سرويس و خدمات
بهتر به مردم آماده و در اين راه با مشكالت و معضالت
زيادي دست و پنجه نرم ميكنند.
او با بيان اينكه نرخ بليت هواپيما در يك مس��ير يك

ساعته پرواز در فرانس��ه  ۲۸۳يورو است ،افزود :گرچه
نميتوان كيفيت پرواز و هواپيماهاي كش��وري مانند
فرانس��ه را با ايران مقايس��ه كرد ام��ا خدماتي كه در
پروازهاي داخلي ارايه ميش��ود ،كامال رايگان بوده و
آنها حتي كترينگ در پروازهايشان ندارند و مردم براي
نوشيدن يك ليوان آب هم بايد هزينه اضافه پرداخت
كنند .دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي اعالم كرد:
با توجه به پايين آمدن ن��رخ ارز و ثبات آن در ماههاي
گذشته ،تصميم گرفتيم نرخ بليت هواپيما را كاهش
دهيم كه اين اتفاق رخ داده است و در حدود  ۶۰مسير
پروازيپرترددداخلي،نرخبليتهواپيمايجديدحتي
از نرخهاي آذرماه هم پايينتر است.
اسعدي ساماني اضافه كرد :يكي ديگر از نكاتي كه بايد
بهآنتوجهكنيمايناستكهباوجودافزايشنرخبليت

هواپيما در تيرماه ،هيچ كدام از شركتهاي هواپيمايي
طي ماههاي گذش��ته پروازهاي خود را تا س��قف نرخ
تعيين شده نفروختند ،بلكه همواره قيمتها پايينتر
از آن بود .او ادامه داد :علت انتخاب سقف قيمت بليت،
برخيسايتهاييبودندكهبليتهواپيماراازايرالينها
خريداري ك��رده و آن را گرانتر از نرخ مصوب به مردم
ميفروختندواينوظيفهدستگاههاينظارتياستكه
با آنها برخورد كنند و بايد اين برخورد صورت بگيرد.
نرخهاي جديد بليت هواپيما
اما همانگونه كه دبيرانجمن شركتهاي هواپيمايي
اعالم كرده و وع��ده داده بود ،نرخه��اي جديد بليت
هواپيما از روز پنجش��نبه اعالم ش��د و روي تارنماي
انجمن قرار گرفت.

 ۸۰درصد مشكالت صنعت هوانوردي ضعف مديريت است

رييس انجمن توس��عه و ترويج ايمني هوانوردي با بيان
اينكه تحريمها حداكثر ۲۰درصد در عدم توسعهيافتگي
صنعتهوانوردينقشدارند،افزود ۸۰:درصدمشكالتي
كهدراينصنعتميبينيم،بهضعفمديريتبرميگردد.
عليرضا خي��ري در گفتوگو با مهر گفت :از  ۳۱۱فروند
هواپيمايي كه در كشور داريم تنها  ۱۲۴فروند آن فعال
است كه به ضعف مديريت هوانوردي برميگردد.
او اظهاركرد :همچنين از ميان شركتهاي هواپيمايي،

تنها  ۱۵ايرالين فعال داريم و عمر ناوگان هوايي كشور
به  ۲۴سال رسيده است .به گفته خيري ،بر اساس سند
چشمانداز  ،۱۴۰۴تعداد ناوگان هوانوردي بايد به ۶۰۰
فروندبرسدكهباوجودآنكهتنها ۶سالتارسيدنبهزمان
 ۱۴۰۴باقي است ،در بخش صنعت هوانوردي يك سوم
مسيرطيشدهاست.رييسانجمنتوسعهوترويجايمني
هوانوردي با تأكيد بر اينكه ميتوان صنعت هوانوردي را
با استفاده از همين متخصصان و نخبگان داخلي اصالح

كرد ،گفت :اگر قرار باشد شركتهاي هواپيمايي ايراني
براس��اس قانون تجارت اداره ش��وند ،تقريب��اً همه آنها
ورشكسته محسوب ميشوند كه نشان ميدهد اقتصاد
هوانوردي ايران ضعيف است .خيري ادامه داد :در دو سال
اخيرباافزايشقيمتدالروكاهشارزشپولملي،بخش
قابلتوجهيازمتخصصاناينصنعتوخلبانانايراني،به
كشورهاي همسايه و عربي مهاجرت كردهاند چرا كه اگر
در ايران ميانگين پرداختي ماهانه هر خلبان ۱۰ميليون

كالنشهر و در پيشگام آنها حناچي در جلسه مسكن
اعالم كرد كه خانههاي كوچك براي افراد به خصوص
افرادي كه تازه ازدواج كردهاند ايجاد ميشود» .
در روزهاي اخير نيز ساخت خانههاي ۳۰متري توسط
شهرداري براي اجاره و فروش ،پيشنهادي است كه اين
روزها زمزمه آن ش��نيده ميشود .هرچند اجراي اين
طرح منوط به تغييراتي در ضوابط طرح تفصيلي است
و تصميمگيري درخصوص آن به نتايج آسيبشناسي
مربوط ميشود كه يكي از دانشگاههاي تهران در حال
بررسي آن است.
از جمله مزاياي خانههاي كوچك مت��راژ ميتوان به
پايي��ن آمدن قيمت فروش و اج��اره و كاهش مصرف
انرژي اشاره كرد .با اين حال مخالفان احداث اين نوع
واحدها ميگويند نبايد سكونت در مسكن كوچك به
عنوان رويه و سبك زندگي قرار گيرد .از سوي ديگر اما
موافقانميگويندمتقاضيانمسكنطيفهايمتنوعي
از جمله خانوارهاي تك نفره را شامل ميشود كه نبايد
در نوسانات بازار مسكن ناديده گرفته شوند.
رواج كوچكسازي در جهان
در همين رابطه ،مهدي سلطان محمدي ،كارشناس
اقتصاد مسكن به ايسنا گفت :در سالهاي اخير قيمت
مس��كن در تهران و شهرهاي بزرگ بهطور مستمر در
حال افزايش بوده و در بس��ياري از موارد خارج از توان
خانوار شده است .مباحثي همچون كوچكسازي در
چنين شرايطي مطرح ميش��ود .اگر قيمت ساخت،
ارزان بود و خانوارها امكان تهيه مسكن را داشتند شايد
اصال كوچكسازي مطرح نميشد .مساله اين است كه

اين دامنه بر اساس نرخ جديد دالر در سامانه نيما تهيه
ش��ده و نس��بت به دامنه نرخ قبلي كه از آذر ماه سال
گذشته تا روزهاي پيش رعايت ميشد ،كاهش يافته
اس��ت .به عنوان مثال ،در اين نرخ نامه جديد ،حداقل
قيمت بليت هواپيما در مسير تهران -مشهد ۲۲۹هزار
و  ۴۰۰تومان و حداكثر نرخ اين پرواز  ۷۰۱هزار و ۳۰۰
تومان است كه نسبت به نرخ پيشين بيش از  ۵۰هزار
تومان كاهش داشته است.
همچنيندراينفهرستنرخپروازتهران-شيرازدربازه
 ۲۲۶هزار و ۶۰۰تومان تا ۶۱۳هزار و ۱۰۰تومان ،پرواز
تهران  -اهواز در بازه  ۱۹۷ه��زار و  ۹۰۰تومان تا ۶۸۹
هزار تومان ،پرواز تهران-كيش در بازه ۲۵۲هزار و۷۰۰
تومان تا ۹۰۵هزار و ۸۰۰تومان و پرواز تهران -اصفهان
در بازه ۱۷۳هزار و ۴۰۰تومان تا ۴۹۸هزار و ۲۰۰تومان
قيمتگذاري شدهاند.
بنابر اعالم شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران ،اين
پنج مس��ير پر ترددترين مسيرهاي پروازي در تيرماه
امسال بودهاند.
در اين نرخ نامه ،ارزانترين قيمت كف بليت  ۱۷۳هزار
و  ۴۰۰تومان اس��ت كه در تعداد زيادي از مس��يرها از
جمله تهران -اصفهان ،تهران -اراك ،اهواز -بوشهر و
بندرعباس-كيش اجرايي ميشود.
بيشترين نرخ كف قيمت هم متعلق به مسير اروميه-
كيش با قيمت  ۲۸۳هزار و  ۳۰۰تومان است .كمترين
قيمت در ستون حداكثر نرخ نيز متعلق به مسيرهايي
چون اصفهان -ماهشهر و بندرعباس -ابوموسي با۴۵۹
هزار و  ۵۰۰تومان و گرانترين نرخ مربوط به مس��ير
رشت -قشم با  ۹۹۴هزار و  ۹۰۰تومان است.
در فهرس��ت جديد اعالم ش��ده در تارنم��اي انجمن
شركتهايهواپيمايي،اشارهايبهايرالينهايمختلف

تومان باشد ،اين شاخص در تركيه يا برخي كشورهاي
عربي حوزه جنوب خليجفارس ،تا  ۱۰هزار دالر برآورد
ميشود .او با بيان اينكه آماري از ميزان مهاجرت خلبانان
و متخصصان صنع��ت هوانوردي ايران��ي نداريم ،بيان
كرد :براي جلوگيري از اين روند ،بايد به توسعه صنعت
بپردازيم كه مهمترين آن ،توسعه ناوگان است ،در حال
حاضر بر اساس قوانين اعالمي وزارت خزانهداري امريكا،
هواپيماهاي با عمر كمتر از  ۱۵س��ال ،ش��امل تحريم

همه شهرهاي بزرگ جهان به سمت صنعتيسازي و
آپارتمانهاي كوچك رفتهاند و اين پديده مخصوص
تهران نيست .حتي در توكيو واحدهاي كپسولي رواج
يافته كه كمتر از  ۳۰مترمربع اس��ت و امكاناتي مثل
تخت،يخچالوتلويزيوندارد.درلندن،پاريس،تورنتو،
هنگكنگ،نيويوركواكثرشهرهايبزرگدنيااحداث
واحدهاي كوچك متراژ در دستور كار است و مطلوبيت
خود را براي جامعه هدف دارد.
وي با اش��اره به بعد  ۳.۳نفري براي هر خانوار شهري
مطابق سرشماري س��ال  ۱۳۹۵گفت :آمار متوسط،
واقعيت تنوع را در طيف خانوارها پنهان ميكند .انواع
مختلف متقاضيان مسكن وجود دارد كه بخشي از آنها
دانش��جويان هستند كه توان س��كونت در واحدهاي
متوس��ط و بزرگ مت��راژ را ندارند .اين اف��راد معموال
سوئيتهاي كوچك تهيه ميكنند و حتي در بسياري
از كشورها چند دانشجو در يك سوئيت كوچك زندگي
ميكنند .خانواره��اي تك نفره نيز وج��ود دارند كه
واحده��اي كوچك ميتواند بخش��ي از تقاضا در اين
اقشار را پاسخ بدهد.
تعداد اتاقها افزايش يافته است
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه در سالهاي
اخير نسبت به دهههاي قبل ،تعداد اتاقهاي در اختيار
خانوارهابهطورتدريجيافزايشيافتهاست،اظهاركرد:
از گذش��ته خانه متعارف يك خانوار شهري در تهران،
كوچك بود كه با وجود تعداد زياد فرزندان ،شامل يك
اتاق يا نهايتا دو اتاق ميشد .به تدريج تعداد اتاقي كه در
اختيار فرد يا خانوار قرار گرفت افزايش پيدا كرد و حتي
در ش��رايط فعلي اين روند رو به كاهش نيست .اما در
عين حال بخشي از متقاضيان كه بهدنبال تهيه مسكن
نيستند بايد مورد لحاظ برنامهريزان قرار گيرند .اگر اين
افراد بدون مسكن بمانند مجبورند به حاشيه شهرها
برون��د و از امكان زندگي در ش��هرهاي بزرگ محروم
ميشوند.بنابراينبهتراستبهاينتقاضابهنحودرستي
پاسخ داده شود.
سلطان محمدي اظهار كرد :كمبود خانههاي كوچك
متراژ با كيفيت بهش��دت در ش��هر تهران احس��اس
ميشود.علتايننيستكهمتقاضينبودهياسازندگان
نخواستند يا سياست دولت به اين سمت نبوده است،
بلكه دليل اصلي آن است كه مقررات ساخت در تهران
اجازه چنين توس��عهاي را نميدهد .ما در زمينهاي
ب��زرگ نميتوانيم واحده��اي كوچك بس��ازيم .در
زمينهاي كوچك هم امكان احداث پاركينگ وجود
ندارد كه ج��زو الزامات قانوني اس��ت .يك��ي ديگر از
محدوديتهاي قوانين شهري در تهران اين است كه
آشپزخانه حتما بايد پنجره به بيرون و نور كامل داشته
باشد كه به اعتقاد من بايد اين شرط حذف شود .امروزه
دربرجهايمسكونيكشورهايتوسعهيافتهآشپزخانه
لزوما به بيرون راه ندارد .يكي ديگر از موارد كه البته به
عطش اس��تفاده از خودرو ش��خصي در تهران مربوط
ميشود الزام براي ايجاد پاركينگ است .در دنيا الگوي
فرهنگي را به سمت استفاده از دوچرخه و وسايل نقليه
عمومي تغيير دادهاند.

نش��ده و اينطور برداشت ميشود كه نرخهاي جديد
به صورت يكس��ان براي همه شركتهاي هواپيمايي
الزماالجرا است.
بيتوجهيبهجدولجديدنرخپروازهاي
داخلي
اگرچه براس��اس برنامه قرار بود ك��ه ايرالينها از 21
ش��هريور ماه نرخهاي جديد را در فروش بليت اعمال
ميكردند اما شواهد نشان ميدهد كه همچنان فروش
بليت باالتر از نرخ اعالم شده از سوي برخي شركتهاي
هواپيمايي در حال انجام اس��ت كه اين موضوع بايد از
سوي س��ازمان هواپيمايي كشوري مورد بررسي قرار
گيرد .به گزارش تسنيم ،جدول نرخ پروازهاي داخلي
ش��امل قيمت  193پرواز توسط انجمن شركتهاي
هواپيمايي منتشر ش��د ،در اين جدول حداقل قيمت
بليت هواپيما  173ه��زار و  400تومان و حداكثر نرخ
يك ميليون و 49هزار و 600تومان براي مسير مشهد-
ماهشهر است .در جدول جديد حداقل و حداكثر بليت
مسير پر تقاضاي تهران-كيش به ترتيب  252هزار و
 700تومان و  905هزار و  800تومان اس��ت اما با اين
وجود يكي از شركتهاي هواپيمايي اين بليت پروازي
را براي روز جمعه به قيم��ت يك ميليون و  152هزار
تومان يعني حدود  250هزار تومان گرانتر به فروش
ميرساند.يادرنمونهايديگرحداكثرقيمتبليتپرواز
تهران-مشهد بايد  703هزار تومان باشد اما نرخ بليت
اين مسير پروازي براي همان ايرالين حدود  770هزار
تومان است .درواقع به نظر ميرسد برخي شركتهاي
هواپيمايي هيچ توجهي به جداول منتشر شده از سوي
انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي كه به تاييد سازمان
هواپيمايي هم رسيده ،ندارند.

ميش��وند و براي خريد هواپيماهاي  ۱۵سال و بيشتر،
محدوديت داريم؛ نه تحريم .خي��ري گفت :روشهاي
مختلفي براي توسعه ناوگان هوايي وجود دارد ،به عنوان
مثال بس��ياري از شركتهاي خارجي ،حاضر به فروش
هواپيماهاي دستدوم خود به شركتهاي هواپيمايي
ايراني به روش اجاره به شرط تمليك هستند و تا زمان
بازپرداخت اقساط آن ،ايرالين ايراني ميتواند با لوگوي
شركت فروشنده هواپيما ،اقدام به برقراري پروازها كند.

ايرانشهر
بارش باران در بيش از  ۵استان

كارش��ناس س��ازمان هواشناس��ي اعالم كرد :در
استانهاي س��احلي درياي خزر ،خراسان شمالي،
اردبيل و شمال آذربايجانهاي غربي و شرقي ،بارش
بارانخواهيمداشت.كبريرفيعيدرگفتوگوباايرنا
افزود :امروز (شنبه) بارشها در سواحل درياي خزر و
خراسان شمالي به شكل خفيف خواهد بود .رفيعي
ادامه داد :در ارتفاعات هرمزگان و جنوب سيس��تان
و بلوچس��تان هم احتمال رگبار پراكنده در ساعات
بعدازظهروجوددارد.كارشناسسازمانهواشناسي
ادامهداد:روزيكشنبهمناطقشماليآذربايجانهاي
شرقيوغربيواستاناردبيلبارشخواهندداشتو
روز دوشنبه بارشها در سواحل غربي درياي خزر و
شمالآذربايجانخواهدبود.

مقاومتايستگاههايمترو
دربرابرحمالتپرتويي و زلزله

علي ام��ام ،مديرعامل متروي ته��ران از فعاليت
كميتهپدافندغيرعاملدرايستگاههايجديدمترو
تهران خبرداد .به گزارش ايسنا ،علي امام در مورد
مقاومتايستگاههايمترودربرابرحمالتپرتويي
با بيان اينكه ايستگاه مترو قيطريه ،مقاوم در برابر
حمالت پرتويي طراحي شده است ،گفت :ايستگاه
مترو قيطريه به عنوان ايستگاه پايلوت بهگونهاي
طراحي ش��د كه در برابر حمالت پرتويي از جمله
حمالت ميكروبي ،شيميايي ،هستهاي و  ...مقاوم
باش��د .او با بيان اينكه در زمان مديريت هاشمي
در مترو ،ساخت اين ايستگاه نمونه در دستور كار
قرار داشت اما با تغيير مديريت اين مهم فراموش
شد ،افزود :برنامهريزي بر اين بود كه ايستگاه مترو
قيطريه به ص��ورت پايلوت مقاوم در برابر حمالت
مختلف ساخته ش��ود اما متاسفانه نيمه كاره رها
شد و اين الگو (مقاوم در برابر حمالت) در طراحي
سايرايستگاههاديگردرمديريتقبليشهرمدنظر
قرار نگرف��ت .مديرعامل متروي ته��ران با تاكيد
بر اينكه تمامي ايس��تگاههاي مترو در برابر زلزله
مقاوم هس��تند ،اظهار كرد :البته در مورد ساخت
ايس��تگاههاي جديد جلسات متعددي با سازمان
پدافند غيرعامل داشتيم و كميته مديريت بحران
و پدافند غيرعامل شركت مترو نيز راهاندازي شده
است ،اما دقت داشته باشيد كه ايستگاههاي خط
 6و  7مترو ساخته شده و استانداردهاي پدافندي
براي خطوط جديد است.

افزايش 20درصدينرخ
كرايههايسرويسمدارس

شهربانو اماني ،عضو ش��وراي شهر تهران گفت:
امس��ال نرخ كرايه س��رويس مدارس بر اساس
ن��رخ ت��ورم ،ح��دود  20درصد افزاي��ش يافته
اس��ت .به گزارش فارس ،اماني درباره سرويس
مدارس اظهار كرد :شوراي پنجم از ابتداي آغاز
فعاليت خود در زمينه ايمنس��ازي حمل و نقل
دانشآموزان دغدغه داش��ت و بر همين اساس
طرح فوريتدار ارايه كرد و ش��ركتهاي تحت
نظر تاكسيراني ضابطهمندتر شدند.امسال نيز
آموزش و پرورش سامانهاي به نام سپند معرفي
كرده اس��ت و مدارس بايد از تاكسيهاي مورد
تأييد سازمان تاكسيراني استفاده كنند .اين عضو
شوراي ش��هر تهران درباره نرخ كرايه سرويس
مدارس گفت :اين نرخ در چارچوب قانون تعيين
شده و طبق مصوبه شوراي شهر است .همچنين
طبق قان��ون افزايش نرخ س��رويس مدارس بر
اس��اس تورم رس��مي انجام ميگيرد كه امسال
رقمي حدود  20درصد است .اماني تصريح كرد:
همچنين امسال براي نخستينبار سرويسهاي
مدارس مورد تأييد تاكسيراني داراي باركد شده و
خانوادهها ميتوانند سرويسفرزندخودرارديابي
كنند كه البته اين موضوع در بسياري از كشورها
سالهاست اجرايي شده و نتايج موثري را داشته
است.دانشآموزان آيندهسازان كشور هستند و
تأمين ايمني آنها هنگام حمل و نقل بسيار حايز
اهميت اس��ت و بايد اين مساله در تهران الگويي
جامع داشته باشد تا ساير استانها بتوانند از آن
بهرهمند شوند .عضو شوراي شهر تهران با اعالم
اينكه 30درصدازرانندگانسرويسمدارسخانم
هس��تند ،تصريح كرد :خانوادهها در صورتي كه
مدارس فرزندانشان راننده غيرمجاز داشته باشد
ميتوانند آن را به سازمان تاكسيراني اعالم كنند.

پروندهتخريبباغ ۳هزارمتري
رويميزسازمانبازرسي

زهرا صدراعظم نوري ،عضو ش��وراي شهر تهران از
ارس��ال پرونده تخريب باغ  ۳هزار متري در منطقه
يكبهسازمانبازرسيشهرداريخبرداد.بهگزارش
ايلنا ،صدراعظم نوري ،رييس كميسيون سالمت،
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري ش��وراي شهر
تهران درباره وضعيت رسيدگي به پرونده تخريب
باغ ۳هزار مت��ري در منطقه يك و همچنين نقش
احتمالي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران
در اين پرونده اظهار كرد :صحت س��نجي اخباري
كه در فضاي مجازي منتش��ر ميشود ،بسيار مهم
است و شاهد انتشار اخباري در اين فضا هستيم كه
صحت ندارند و به راحتي بازنشر ميشوند .او درباره
تخلفاتاحتماليصورتگرفتهدراينپروندهواسناد
منتشر شده مبنيبر امضاي معاون شهردار تهران به
جاي شهردار منطقه يك در پرونده انتقال درختان
يك ملك گفت :پرونده اين موضوع از مدتها قبل
مطرحبودوهفتهگذشتهجلسهايباحضورسازمان
بازرسي برگزار شد و اين پرونده و چند پرونده مشابه
ديگر را به سازمان تقديم كردم تا بررسيهاي دقيق
انجام و امضاهاي انجام ش��ده در اين پرونده صحت
سنجي شود و در نهايت جمعبندي صورت گيرد.
پس از اعالم نظر سازمان بازرسي شهرداري تهران
كميسيونمحيطسالمت،محيطزيستوخدمات
شهري نظرات خود را اعالم خواهد كرد.
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اخبار
تعيينتكليفثبتسفارش
 ۱۱۴۸قلم كاالي انتقالي

مهر| ثبت سفارش  ۱۱۴۸قلم كاالي انتقالي
از وزارت جه��اد به وزارت صمت تعيين تكليف
ش��ده كه بر اس��اس آن۳۲۶ ،رديف تعرفه قلم
كاال كه س��ابقه واردات آنها صفر بوده ،تا اطالع
ثانوي در سيستم ثبتس��فارش غيرفعال شد.
تكليف  ۱۱۴۸قلم كااله��اي انتقالي از وزارت
جهاد كشاورزي به وزارت صمت روشن شده كه
بر اس��اس آن ،تصميمگيري در خصوص ثبت
سفارش واردات  ۱۱۴۸قلم كاال كه شهريورماه
امسال از سوي وزارت جهاد كشاورزي ،به وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت منتقل ش��ده بود ،به
پايان رسيده و ثبتس��فارش  ۴۰۰قلم كاال كه
سابقه واردات آنها صفر بوده ،تا اطالع ثانوي در
سيستم ثبتس��فارش ،غيرفعال شده است .بر
اساس نامهنگاريهاي صورت گرفته با اداره كل
مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ،كاالهايي ك��ه واردات آنها متوقف و
رديف تعرفه آن در سيستم ثبت سفارش حذف
شده اس��ت ،مورد نياز جامعه نبوده و متقاضي
براي واردات آنها وجود نداشته است ،بنابراين از
رديف تعرفه آنها از سيستم ثبت سفارش ،حذف
ش��ده اس��ت .در اين ميان ،اگر فردي متقاضي
واردات اين كاالها باشد ،بايد به صورت موردي
به وزارت صنعت ،معدن و تجارت مراجعه كرده
و پس از بررس��ي درخواست ،رديف تعرفه براي
آن تعيين ش��ود؛ اما تا اطالع ثانوي اين رديف
تعرفهها در سيس��تم ثبتس��فارش براي اين
كاالها غيرفعال شده است .براي واردات  ۷۱كد
تعرفه كاالي اساسي ،شيوهنامهاي تهيه شده كه
كار تاييد ثبت سفارش براي تخصيص ارز آنها،
در حال انجام است ،ضمن اينكه براي  ۱۳۱كد
تعرفه واردات مواد اوليه و واسطهاي توليد۱۵۴ ،
رديف تعرفه بخش صنع��ت و  ۷۳رديف تعرفه
محصول نهايي نيز ،عمليات بررس��ي تعرفهها
ص��ورت گرفته و تعيين تكلي��ف متقاضيان به
زيرمجموعههايتخصصيوزارتصنعت،معدن
و تجارت محول شده است؛ ضمن اينكه مابقي
رديفهاي تعرفهاي نيز در اولويت  ۴قرار دارند
كه در بخشنامههاي قبلي دولت تعيين تكليف
شده است.

 ۱۲پيشنهاد براي رونق توليد

تس�نيم| مرك��ز پژوهشه��اي مجل��س،
پيشنهادهاي دوازدهگانه اصالحات در حوزههاي
مختلف بازرگاني از جمله حذف ثبت س��فارش
و راهاندازي سامانه الكترونيكي هوشمند جهت
نظارت بر فرايند واردات را براي تحقق رونق توليد
ارايه كرده است .بر اين اساس در محور سياستي
بهبود مقررات و تسهيل امور و رويههاي گمركي
به تكميل سامانه جامع گمركي و تبادل اطالعات
اين سامانه با ساير سامانههاي موضوع قانون ،به
روز رس��اني قوانين و مقررات در سامانه مزبور و
همچنين تس��هيل و كوتاهتر شدن فرايندهاي
ورود مواداوليه و واس��طهاي مورد نياز توليد در
قالب كاهش زمان و هزينه تش��ريفات گمركي
ترخيص كاال در رويهه��اي واردات و صادرات با
محوريتوزارتاقتصادوگمركاشارهشدهاست.
در محور ساماندهي قاچاق كاال به اصالح عملكرد
بازارچهه��اي مرزي و س��اماندهي معافيتها با
محوريت وزارت اقتصاد ،ايجاد و راهاندازي سامانه
الكترونيكي هوش��مند جهت نظارت بر فرايند
واردات و ص��ادرات با محوري��ت وزارت صمت و
كنترل ارز منتقل ش��ده در مبادالت خارجي با
محوريت  2وزارت خانه اقتصاد و صمت پرداخته
شده اس��ت .در حوزه تسهيل و مديريت واردات
نهادههايتوليدبهارايهفهرستدقيقگروهبندي
كااليي و تهيه ارز مورد نياز مواد اوليه ،كاهش يا
معافيت حقوق ورودي و مالي��ات ارزش افزوده
كااله��اي واس��طهاي و حذف يا تس��هيل ثبت
سفارش و مداركي مانند گواهي مبدا با محوريت
 2وزارت اقتصاد و صنعت معدن و تجارت اشاره
شدهاست.درحوزهاصالحاتنهاديحوزهتجاري
نيز به وضع عوارض صادراتي بر كاالهاي اساسي
و يارانهاي و همچنين ساماندهي فرايند صدور و
تمديدكارتبازرگانيورتبهبنديكارتبازرگاني
و تجار اشاره شده است.

شركت پااليش نفت امام خميني(ره)
شازند ( سهامي عام)
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صنعت،معدنوتجارت

قوه قضاييه به پايان وقتكشي توليد به شيوه قضايي ورود كرد

اخطار بهجاي احضار

تهران و هيات نمايندگان ارس��ال كرده بوديم ،اعالم
كرديم كه اين موارد مس��ائل عمومي كشورهاس��ت
و زماني كه ش��ما ،مديرعامل يك ش��ركت را ممنوع
الخروج يا احض��ار ميكنيد او به تنهاي��ي در دادگاه
حضور پي��دا نميكند؛ بلكه به همراه مديران اجرايي
و مسووالن مالي ،مش��اور حقوقي و  ...حضور خواهد
يافت .اين درحالي است كه اين افراد به دليل در دست
داشتن مدارك و مستندات موجود بايد ابتدا در دادگاه
حضور يافته و اين مستندات را در اختيار دادگاه قرار
دهند .در صورت مورد تاييد ق��رار گرفتن مدارك از
سوي دادگاه شركت مورد نظر به فعاليت خود ادامه
ميدهد و مديرعام��ل آن از فعاليتهاي خود عقب
نميماند تا براي بنگاه اقتصادي مش��كل ايجاد شود.
پديدار با بيان اينكه اين مورد ني��ز مانند باقي موارد
كه از سوي هيات نمايندگان پيشنهاد شده بود مورد
پذيرش قرار گرفت ،افزود :در حقيقت اين بخشنامه
يك نكته مثبت اس��ت؛ به همين دليل هم به محض
دريافت اين بخشنامه آن را براي دبير شوراي روساي
كميسيونهاي تخصصي اتاق تهران ارسال كرديم تا
در دستوركار قرار گيرد.

تعادل| نيلوفر جمالي|
مدت زماني اس��ت كه بخش خصوصي با مش��كالت
قانوني و قضايي در كش��ور دست و پنجه نرم ميكند.
اينبار نيز پيرو درخواس��تهاي اتاق بازرگاني تهران
در راستاي مشكالت ايجاد ش��ده در مادههاي  688و
 689قانون آيين دادرسي كيفري ،رييس قوه قضاييه
طي بخش��نامهاي نحوه احضار اش��خاص حقوقي به
دادگستريهايسراسركشورراابالغكرد.سيدابراهيم
رييسي در اين بخش��نامه اعالم كرده كه با عنايت به
تاكيدهايمقاممعظمرهبريمبنيبرضرورتحمايت
ازرونقتوليدوتقويتاقتصادكشوردرموردپروندههاي
مرتبط با اشخاص حقوقي به جاي احضار مديرعامل با
رعايت مقررات مربوط به احضار ،به ش��خص حقوقي
اخطار ش��ود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي
كند .اين بخش��نامه از ديد فعاالن اقتصادي گامي رو
به جلو در جهت تسهيل فعاليتهاي مراكز اقتصادي
و توليدي كش��ور اس��ت كه ميتواند وقت كمتري از
مديريتمركزييكبنگاهاقتصاديتلفكند.نبايداين
نكته را نيز فراموش كرد كه ارسال بخشنامههاي ابالغ
شده زمان زيادي براي رسيدن به دست سازمانهاي
ذيربط نياز دارد .از اين رو ،قرار است تا امروز در شوراي
روساي كميسيونهاي تخصصي اتاق بازرگاني تهران
درخواس��تي تبيين ش��ود تا ابالغ هرچه سريعتر اين
بخشنامه را به اتاق بازرگاني بسپارند.

محتواي مادههاي  688و 689
بر اساس ماده  688قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه
دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود
داشته باشد ،عالوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام
متوجه او اس��ت ،با رعايت مقررات مربوط به احضار،
به ش��خص حقوقي اخطار ميشود تا مطابق مقررات
نماين��ده قانوني يا وكيل خ��ود را معرفي كند و عدم
معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نميشود .در
تبصره اين ماده آمده است ،فردي كه رفتار او موجب
توجه اتهام به ش��خص حقوقي شده است ،نميتواند
نمايندگ��ي آن را بر عهده بگي��رد .همچنين در ماده
 689قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه پس
از حضور نماينده شخص حقوقي ،اتهام وفق مقررات
براي او تبيين ميشود .حضور نماينده شخص حقوقي
تنها جهت انج��ام تحقيق يا دفاع از اتهام انتس��ابي
به ش��خص حقوقي اس��ت و هيچ ي��ك از الزامات و
محدوديتهاي مقرر در قانون براي متهم ،در مورد او
اعمال نميشود .در اين راستا ،اتاق بازرگاني و فعاالن
اقتصادي بارها تقاضا كردهاند كه جهت جلوگيري از
اختالل در روند فعاليت ش��ركتهاي فعال در زمينه
توليد و مراكز اقتصادي به جاي احضار و ايجاد مشكل
براي فعاليتهاي مديرعامل ش��ركت به دليل ثبت
كدملي او در سيس��تم س��ازمانهاي مربوطه؛ اجازه
دهند او نماينده قانوني يا وكيل خود را براي تحقيقات
مقدماتي به سيستم معرفي كند.

بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقي
پس از پيگيريهاي بخش خصوصي به نظر ميرسد،
سيستم قضايي كشور بر آن ش��ده تا در سال «رونق
توليد» جه��ت هماهنگ��ي با سياس��تهاي دولت
گام ب��ردارد و موانع قانوني براي پاي��داري توليد در
شرايط تحريم را بردارد .از اين رو ،رييس قوه قضاييه
طي بخش��نامهاي نحوه احضار اش��خاص حقوقي به
دادگس��تريهاي سراسر كش��ور را ابالغ كرد .سيد
ابراهيم رييسي در اين بخش��نامه آورده است« :نظر
به اينكه در پ��ارهاي از پروندههاي مطروحه مرتبط با
اش��خاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي
نظي��ر پروندههاي مرب��وط به حوادث حي��ن انجام
كار ،احض��ار مديرعامل ممكن اس��ت در روند توليد
و فعاليت اقتص��ادي بنگاه مربوط اثر منفي داش��ته
باشد ،لذا با عنايت به تاكيدهاي مقام معظم رهبري
«مدظله العالي» مبني بر ض��رورت حمايت از رونق
توليد و تقويت اقتصاد كش��ور ،به دادسراها و محاكم
دادگس��تري ابالغ ميش��ود كه با توجه به مفاد مواد
 ۶۸۸و  ۶۸۹قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 4
اسفند ماه س��ال  92با اصالحات و الحاقات بعدي در
مورد پروندههاي مرتبط با اشخاص حقوقي الزم است
به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به
احضار ،به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني
يا وكيل خود را معرفي كند و با حضور نماينده شخص
حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد

و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باش��د به
گونهاي كه اقدامات قضايي موج��ب اخالل در روند
توليد و اشتغال نگردد ،رسيدگي قضايي انجام شود».
اعطاي اعالم بخشنامه به اتاق بازرگاني
يك عضو اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي
تهران درباره بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقي
به دادگس��تريها در گفتوگو با خبرن��گار روزنامه
«تعادل» گفت :زماني كه دستورالعملي توسط رييس
قوه قضاييه ،رييس مجلس يا دولت صادر ميشود تا به
مبادي ذي ربط ارسال شود يك تا سه ماه زمان ميبرد
و در اين فاصله زيرمجموعهها روند كاري گذشته خود
را دنبال ميكنند .از اين رو ،خواهش كرديم كه ابالغ
و ارس��ال اين بخشنامه از س��وي قوه قضاييه به اتاق
بازرگاني محول شود تا ما طي دستورالعملي به تمام
انجمنهاي تخصصي خ��ود اعالم كنيم .پيش از اين
نيز در مورد بخشنامهاي كه معاون اول رييسجمهور
در س��الهاي  95و  97اب�لاغ كرد نيز ارس��ال آن به
زيرمجموعهها ب��ه اتاق بازرگاني محول ش��د .امروز
ميخواهيم پيشنهاد دهيم كه مشابه موارد پيشين
اين اجازه را ب��ه اتاق بازرگاني بدهند كه بخش��نامه
مذكور را به تمام مب��ادي خود در بخش خصوصي و
دولتي از طريق تش��كلها اعالم كن��د .رضا پديدار با
بيان اينكه اين بخشنامه در دس��توركار امروز صبح
شورايروسايكميسيونهايتخصصياتاقبازرگاني

تهران قرار گرفته است ،افزود :بنده درخواست كردم
تا بررسي بخش��نامه مذكور در دستوركار قرار گيرد.
تعدادي از ش��كواييههايي كه براي بخش خصوصي
ارسال ميشود ،مربوط به عارضههايي است كه نظام
اجرايي و عملياتي كشور آن را به وجود آورده و متوجه
شركتها شده اس��ت؛ به همين دليل هم شركتها
نتوانستند به تعهدهاي خود عمل كنند .او ادامه داد:
به عنوان مث��ال در مورد ماليات ب��ر ارزش افزوده يا
بدهي به سازمان تامين اجتماعي يا ساير عوارضهاي
قانوني اينچنيني؛ به محض اينكه مبلغ آن از س��قف
 50ميليون تومان بگذرد؛ بر اس��اس دس��تورالعمل
 2س��ال پيش مديرعامل ممنوع الخروج يا به دادگاه
احضار ميشود .از اين رو ،يا عمليات اجرايي شركت
را مختل يا حسابها را مسدود ميكنند و بسياري از
اين دست عوارض.
به گفته اين فعال اقتصادي ،زماني كه پروژهاي انجام
شده و تسويه حس��اب بيمهاي آن صورت ميگيرد،
به محض اينكه س��ازمان تامين اجتماعي يك بدهي
پيدا كند به حس��اب ش��ركت گذاش��ته و از آنجا كه
كدملي مديرعامل ش��ركت در آنجا فعال اس��ت ،تا
زمان رسيدگي به درست يا غلط بودن محاسبات ،او
را ممنوع الخروج ميكنند؛ چراكه كدملي و شناسه
ش��ركت به يكديگر متصل بوده و هم��ان لحظه اين
ممنوع الخروجي اعمال ميش��ود .او تصريح كرد :در
شكواييهاي كه ما پيش از اين از طريق اتاق بازرگاني

برخورد قضايي؛ مچگيري نيست
دبيركل خانه صنع��ت ،معدن و تجارت جوانان ايران
نيز درباره بخش��نامه نحوه احضار اشخاص حقوقي
به دادگس��تريها در گفتوگو با خبرن��گار روزنامه
«تعادل» گفت :اين بخشنامه است كه روي آن فعاليت
كارشناسي صورت گرفته است و مدت زيادي است كه
فعاالن اقتصادي به دنبال اين هس��تند تا موضوع ياد
شده به سرانجام برسد .شهرام شريعتي ادامه داد :در
واقعيت قرار نيست در برخوردهاي قضايي مچگيري
شود يا اينكه بخواهند فعال اقتصادي واقعي را گوشه
رينگ گذاش��ته و برايش دردسر درس��ت كنند .به
گفته او ،زماني كه مديرعامل يك ش��ركت را احضار
ميكنند عمال براي بنگاه اتقصادي دردس��ر درست
ش��ده و فعاليتهايش با مشكل مواجه ميشود ،پس
عمال اتفاق خوش سرانجامي رخ نميدهد .اين فعال
اقتصادي با بيان اينكه اين بخشنامه تصميم درستي
است كه منتج به راكد نشدن توليد در كشور ميشود،
افزود :ارتباط اين موضوع به بحث رونق توليد ارتباط
مشخص و معقولي اس��ت و همين امر باعث ميشود
كه جريان توليد از ريل خود خارج نش��ود .او از منظر
حقوقي نيز گفت :زماني كه يك وكيل ،مشاور حقوقي
يا معاونت حقوقي ميتواند توضيحات ابتدايي درباره
يك پرونده را ارايه كند تا زماني كه آن پرونده مذكور
فرد را از متهم به مجرم تبديل كند ،خواه و ناخواه اين
روند زمان كمتري از مديرعامل ميگيرد .چه بسا در
سالها و سنوات گذشته زمان زيادي از يك مدير سلب
ش��د؛ بنابراين ارجاع اين موضوع به وكيل يا معاونت
حقوقي كار درستي است تا زماني كه تصميم بگيرند،
متهم را به مجرم تبديل كنند يا خير.

وزير صنعت ،معدن و تجارت تاكيد كرد

نهضت ساخت داخل فرصتي در برابر تهديد تحريمهاي خارجي
وزي��ر صنعت معدن و تجارت با اش��اره به تهديدها و
فرصتهاي ايجاد ش��ده توسط تحريمها ،گفت :بايد
قدر فرصتهاي ايجاد ش��ده را بداني��م؛ يكي از اين
فرصتها نهضت س��اخت داخل و ايجاد پيشرانها و
همچنين شناس��ايي گلوگاههاي مهم حوزه توليد و
صيانت از آنهاست.
بهگزارششاتا ،رضا رحمانيدرجلسهاقتصادمقاومتي
استانآذربايجانشرقيبابياناينكهشركتهايبزرگ
صنعتي و معدني مكلفند نيروي انساني مورد نياز خود
را از مناطق بومي جذب كنند ،افزود :معتقديم وجود
اين قبيل واحدها و ثمرات آن بايد براي مردمان منطقه
ملموس باش��د .او ادامه داد :همچني��ن گردش مالي
اينچنين واحدها نيز بايد به استانها برگردد ،در همين
راستا معاونت معدني وزارت صنعت موظف به پيگيري

اين موضوع به ويژه در بخش صنايع معدني است.
وزير صمت ب��ا تاكيد بر لزوم داخليس��ازي صنايعي
مانند الستيك خودرو و چادر مشكي اظهار كرد :بخش
محدودي از نياز كش��ور به الس��تيك در داخل توليد
ميش��ود كه طبق برنامهريزي انجام شده اين رقم به
مراتب بيشتر خواهد شد .همچنين با توجه به اقدامات
انجام گرفته به زودي اخبار خوبي در مورد توليد نخ تا
پارچهچادرمشكيخواهيمداشت.اوبااشارهبهموضوع
مصوباتستادتسهيلدرسطحاستانها،گفت:هرآنچه
در ستاد تسهيل استاني مصوب ميشود در حكم ستاد
تس��هيل ملي بوده و الزم االجراست؛ در همين راستا
اختيارات الزم از سوي سران سه قوه به ستاد ملي و در
عين حال ستادهاي استاني تفويض شده است.
رحماني يك��ي از راهكارهاي برون رفت از چالشهاي

«آگهي ارزيابيكيفي توليدكنندگان و تامينكنندگان»

نوبت اول

شماره مجوز1398-3655:

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند «يك» آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحلهاي از توليدكننده /تامينكننده واجد شرايط
خريداريوتاميننمايد.
)1موضوعمناقصه:
الف)شرحمختصركاال
رديف

شمارهمناقصه

شرحمختصركاال

1

RNL-9848018-MM

خريدPLATE

مقدار/تعداد برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه (ريال) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)
 8قلم

7.983.000.000

تحريم،تاميننقدينگيوارايهتسهيالتالزموبههنگام
به واحدهاي توليدي دانست و افزود :تسهيالت فقط
ش��امل موضوعات مالي و بانكي نيست و سازمانهاي
خدم��ات رس��ان ميتوانند ب��ا حمايته��اي الزم از
واحدهاي صنعتي و توليدي ،در ارايه تس��هيالت غير
مالي موثر باشند.
او در اين جلس��ه كه نايبرييس اول مجلس ش��وراي
اس�لامي و همچنين اس��تاندار آذربايجان ش��رقي و
ديگر مديران دولتي و نمايندگان بخش خصوصي نيز
حضور داشتند؛ گفت :مصداقهاي عملي محورهاي
هفتگانه وزارت صمت كه در ابتداي سال و در عمل به
رهنمودهاي مقام معظم رهبري ترسيم شده در استان
آذربايجان شرقي وجود دارد.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم افزود :اگر از توس��عه
س��اخت داخل حرف ميزنيم اين استان نقش خوبي
در حوزه قطعهسازي و ماشينآالت دارد و جدي شدن
موضوع نهضت ساخت داخل در كشور بهترين فرصت
است كه واحدهاي صنعتي استان از نمايشگاه دايمي
كهبههمينمنظورايجادشدهاستقبالكنند.اوازنقش
محوري آذربايجان شرقي در حوزه تجارت خارجي ياد
كرد و اظهار ك��رد :در حوزه صادرات غيرنفتي نبايد از
كشورهاي همسايه غافل شد؛ چراكه طبق آمار ،سهم
واردات اين كش��ورها از ايران  ۲درصد اس��ت كه تنها

افزايش  ۲درصدي آن ميتواند تحول بسيار بزرگي به
وجود آورد .گرايش به فناوريهاي نو و استارت آپها
نيز در بخشهاي صنعت و تجارت از ديگر موضوعاتي
بود كه رحماني نقش پژوهشگران آذربايجان شرقي را
در تحقق آن مهم دانس��ت و عنوان كرد :پژوهشگران
اين اس��تان ميتوانن��د ايفاگر نقش كليدي توس��عه
فناورانه صنايع باش��ند و گواه اين موض��وع برگزاري
موفق نمايشگاه ربع رشيدي در چند دوره اخير است.
او درباره پروژههاي اقتصاد مقاومتي استان آذربايجان
شرقينيزگفت:مجموعهسرمايهگذاريمسسونگون
در منطقه نزديك به  ۱۰هزار ميليارد تومان است كه
شامل بخش ذوب ،تغليظ ،ليچينگ و آهك هيدراته
است كه با تكميل آنها سهم استان حدود يك واحد در

صد در توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت كه
در حال حاضر اين عدد  ۴است كه تنها با پروژه مس به
عدد پنج خواهد رسيد .براي افزايش نيم واحدي سهم
استان آذربايجان شرقيدر ،GDPتكميلپروژهنفلين
سينيت سراب است.
وزي��ر صمت افزود :موضوع نفلين س��ينيت به عنوان
بزرگترينپروژهتوليدآلومينابرايكشورحياتياست؛
چراكه اكنونبخشيازمصرفآلومينايكشور وارداتي
است و اين واردات براي تامين فلز استراتژيكي مانند
آلومينيوم قابل توجيه نيست .بر اساس اصول اقتصاد
مقاومتي بايد وابستگي را كم كنيد پس الزم است طرح
توليد آلومينا در نفلين سينيت سراب كه ميلياردها تن
ذخيره دارد بيش از اين مورد پيگيري قرار گيرد .

399.150.000/-

ب)شرايطاوليهمتقاضي:
-1داشتنشخصيتحقوقي،شمارهاقتصادي،تواناييمالي،سابقهكارمفيدومرتبطباموضوعمناقصه.
 -2داشتن كد ملي /شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
 -3داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامههاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.
 -4توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصهگران) و همچنين تضمين انجام تعهدات (در صورت برنده شدن در مناقصه) مطابق آئيننامه
تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويبنامه هيأت وزيران به شماره/123402ت مورخ.1394/09/22
)2نامونشانيدستگاهمناقصهگزار
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند واقع در استان مركزي ،اراك ،كيلومتر 20جاده بروجرد.
 )3مهلت ،محل دريافت و تحويل فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه (بند ب) بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند ميتوانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم ( 3روز پس از انتشار آگهي نوبت اول) به مدت 5
روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر  086-33672013و  021-61623660فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس:
 WWW.IKORC.IRدريافت و بر اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده ( )CDبه اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
 )4زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي (تكميل شده توسط متقاضيان)
زمانتحويلاسنادارزيابيكيفيتوسطمناقصهگران 2،هفتهپسازآخرينمهلتارسالتقاضايشركتدرمناقصهميباشد.ضمنامحلتحويلياارساللوحفشرده()CDحاويفرمهاومدارك
تكميلشدهبهنشانياراك-كيلومتر 20جادهبروجرد-سهراهيشازند-شركتپااليشنفتامامخميني(ره)شازند-ادارهتداركاتواموركاال-ساختمانب-طبقههمكفاتاق-118كدپستي
 38671-41111تلفن 33492840:و 086-33492833ميباشد.بديهياستبهمداركارساليبعدازمهلتمقررترتيباثردادهنخواهدشدضمنادادنپيشنهادوارائهاسنادومداركهيچگونه
حقيبرايمتقاضيايجادنميكند.الزمبهذكراستدستگاهمناقصهگزارپسازوصوللوحفشردهحاوياسنادارزيابيكيفيظرفمدت1ماهنسبتبهاعالماساميواجدينشرايطاقدامخواهدنمود.
توجه :مناقصهگران نخست با مراجعه به سايت اين شركت (همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) ميبايست 2برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه ،صرفا بر
روي لوح فشرده ( )CDدرج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند ،اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان ،از شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب
نموده باشند ،جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR:
روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره  139860316014000959مورخ  1398/5/28هیات اول  /موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزهثبتملککرمانشاهناحیهدوتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایخیدانعبدلی
سرونوی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 301صادره از کرمانشاه در ششدانگ ساختمان به
مساحت  504/65مترمربع قسمتی از پالک  136اصلی واقع در کرمانشاه بخش  2حومه به
آدرس شهر هلشی بر خیابان اصلی شهر خریداری مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای
بهرام عبدلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهایناداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/06/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/07/07:
فرهاد نوری-رییس ثبت اسناد و امالک

برابر رای ش�ماره  139860316001001721م�ورخ 98/5/19هیات اول /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزهثبتملککرمانشاهناحیهیکتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقای/خانمکیانوش
رستمیفرزندخدادادبشمارهشناسنامه 9055صادرهازکرمانشاهدرسهدانگازششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  42.161مترمربع در محدوده اراضی پالک  - 94اصلی واقع
دربخشیکحومهکرمانشاهبهآدرس 22بهمنگلریزانکوچهشهیدعباسمرادیانپالک
 40خریداریازمالکرسمیآقایمنوچهرمویدمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدت
دوماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/06/23:
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/07/08:
جعفرنظری-رییسثبتاسنادوامالک
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صندوق بينالمللي پول در گزارش جديد خود خبر داد

افزايش شاخص عدماطمينان تجارت جهاني
گروه جهان|
تش��ديد عدم اطمينان تجاري عام��ل مهم ُكندي
رشد اقتصادي جهان است .صندوق بينالمللي پول
( )IMFدر وبسايت خود اعالم كرده در گزارشي
كه بهزودي درباره چشمانداز اقتصادي جهان منتشر
خواهد كرد ،تنشه��اي تجاري و عدم اطمينان در
اين حوزه را مهمترين عامل كندي رشد اقتصادي
جهان معرفي كرده است.
در مطل��ب اين نهاد بينالمللي آمده :در گزارش��ي
كه قرار است درباره ش��رايط اقتصاد جهان منتشر
ش��ود ،به تنشهاي تجاري اشاره ش��ده است .اما
عدم اطمين��ان تجاري چطور پيمايش ميش��ود؟
اين مس��اله چطور در گذر زمان دس��تخوش تغيير
شده است؟ آيا تغييرات در عدم اطمينان تجاري به
كشورها و مناطق خاصي محدود ميشود؟ ارزيابي
جديد درباره تنشهاي تجاري نش��ان ميدهد كه
عدم اطمينان تجاري به س��رعت در حال گسترش
اس��ت و تبعات آن تنها به اقتص��اد اياالت متحده و
چين محدود نميش��ود ،دو كشوري كه تنشهاي
تجاري در آن به باالترين سطح خود رسيده است،
بلكه كشورهاي بسيار ديگري نيز درگير تبعات اين
پديده خواهند شد.
صندوق بينالمللي پول در اين گزارش آورده است
كه ما ش��اخص عدم اطمينان تجارت جهاني 143
كشور را از س��ال  1996ميالدي درنظر گرفتيم .تا
جايي كه ميدانيم ،اين نخستينبار است كه تالش
ش��ده تا يك ش��اخص عدم اطمينان تجاري براي
اقتصادهاي توس��عه يافته و در حال توس��عه ايجاد
ش��ود .پيمايشهاي موجود عدم اطمينان تجاري
(بر اس��اس ش��اخص عدم اطمينان سياستهاي
اقتصادي اس��كات بيكر ،نيكالس بلوم و اس��تيون
ديويس) بر اياالت متحده تمركز دارد يا (بر اساس
ش��اخص بلكراك) بر اقتصاد جهان��ي يا مجموعه
 44كش��ور (بر اس��اس ش��اخصهاي Sandile
. )Hlatshway
در ادامه اين مطلب آمده است كه شاخص جديد ما
بر اساس گزارشهاي «واحد اطالعات اكونوميست»
( )EIUاست .اين گزارشها از يك فرايند و ساختار

استاندارد پيروي كرده و كمك ميكند تا نگرانيها
درباره دقت و سوءگيريهاي ايدئولوژيك را برطرف
كنيم.
عالوه بر اين ،اين منبع منحصر به فرد و معتبر تمركز
ويژهاي بر پوش��ش تحوالت سياس��ي و اقتصادي
دارد .اين عوامل شاخص ما را در سراسر كشورها به
شاخصي قابل مقايسه تبديل ميكند .ما براي ايجاد
اين شاخص تعداد دفعاتي كه «عدم اطمينان» در
گزارشهاي جهاني مربوط به تجارت مطرح شده را
در نظر گرفتهايم.
بهويژه م��ا براي كش��ورهاي مختلف اي��ن واژه يا
واژههاي نزديك به آن را در گزارشهاي مربوط به
شرايط تجاري جستوجو كرديم .همچنين كلماتي

چون «حمايتگرايي ،توافق تجارت آزاد امريكاي
شمالي ،تعرفه ،تجارت ،كنفرانس تجارت و توسعه
سازمان ملل و س��ازمان تجارت جهاني ».و نتيجه
اين بررسي ما نشان داد كه عدم اطمينان تجاري در
حال افزايش است.
تشديد عدم اطمينان در تجارت جهاني
در س��طح جهان��ي ش��اخص ع��دم اطمين��ان از
سياس��تهاي تجاري بهشدت افزايش يافته است،
آن هم در ش��رايطي كه در 20س��ال گذش��ته در
پايينترين سطح خود قرار داشته است.
اين شاخص نشان ميدهد كه تشديد عدم اطمينان
از سه ماهه س��وم سال  2018ميالدي و همزمان با

نخس��ت  2019روي داد ،به تنهاي��ي كافي بود تا
رش��د اقتصادي جه��ان را تا 0.75درصد در س��ال
2019ميالدي كاهش دهد.

گستردهتر شدن افزايش تعرفههاي تجاري متقابل
اياالت متحده و چين آغاز شده است .اين شاخص
س��پس در س��ه ماهه چهارم  2018كاهش يافت،
يعني زماني ك��ه مقامهاي امريكاي��ي و چيني در
حاشيه اجالس گروه  20در ماه دسامبر در بوينوس
آيرس اعالم كردند كه بر س��ر جلوگيري از تشديد
تنشهاي تعرفهاي توافق كردهاند .اما اين شاخص
بار ديگر بطور چش��مگيري در س��ه ماهه نخست
 2019ميالدي افزاي��ش يافت؛ كه دليلش افزايش
تعرفههاي اياالت متحده بر كاالهاي وارداتي از چين
در اول ماه مارس بود.
بر اس��اس ارزيابيه��اي صن��دوق بينالمللي پول
افزايش ع��دم اطمين��ان تجاري كه در س��ه ماهه

عدم اطمينان تجاري فراتر از امريكا و چين
عدم اطمينان تجاري نه تنها در اياالت متحده و چين
كه در كش��ورهاي بسياري در سراسر جهان افزايش
يافته است .باالترين سطح عدم اطمينان در شركاي
تجاري اياالت متحده يعني كشورهايي چون كانادا،
مكزيك ،ژاپن ،و اقتصادهاي بزرگ اروپا و بس��ياري
از كشورهاي ديگر كه به لحاظ جغرافيايي به اياالت
متحده و چين نزديك هستند ،روي داده است.
بااين حال ،س��طح عدم اطمينان تج��اري در مناطق
مختلف و گروهه��اي درآمدي بطور چش��مگيري با
يكديگر تفاوت دارد .تازهترين افزايش در شاخص عدم
اطمينان در نيمكره غربي و پس از آن آسيا ،اقيانوسيه و
اروپامشاهدهشدهاست.برعكس،عدماطمينانتجاري
در خاورميانه ،اسياي مركزي و آفريقا در سطح پاييني
باقي مانده اس��ت .اقتصادهاي توسعه يافته باالترين
س��طح عدم اطمينان تجاري را نش��ان ميدهند و در
رده بعد ،اقتصاده��اي نوظهور قرار دارند .اين در حالي
است كه افزايش عدم اطمينان تجاري در اقتصادهاي
با درآمد كم يا متوسط همچنان در سطخ نسبتا پاييني
باقي مانده است.
گفته شده است كه هايتس آهير ( )Hites Ahirو
ديويد فورسري ( )Davide Furceriاز صندوق
بينالمللي پول و نيك بل��وم ( )Nick Bloomاز
دانشگاه اس��تنفورد از جمله اقتصادداناني هستند
ك��ه آخري��ن اندازهگيريه��ا را از ش��اخص عدم
قطعيت انجام دادهاند .آنها براي دس��تيابي به يك
اندازهگيري در ط��ول زمان ،گزارشهاي اقتصادي
جمعآوريش��ده از واحد اطالعات اكونوميست از
كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار دادهاند .اين
اندازهگيريها به اين ش��كل است كه هر چقدر در
اين گزارشها كلمات «عدم قطعيت»« ،نامشخص»
و «نااطميناني» در نزديكي كلمه «تجارت» يا واژه
مربوط به تجارت وجود داشته باشد ،شاخص عدم
قطعيت هم در آن كشورها باالتر است.

گروه جهان|
بانك مركزي اروپا در جريان نشست پنجشنبه اعضاء
هياتمدي��ره اين بانك در فرانكفورت آلمان ،بس��ته
محرك مالي را با هدف ممانعت از حاكم ش��دن ركود
اقتصادي در منطقه يورو تصويب كرد .بانك مركزي
اروپا همچنين در اين نشست پيشبيني خود از رشد
اقتصادي و تورم كاهش و هش��دار داده كه ش��رايط
اقتصادي شكننده است.
نشريه گاردين نوش��ته ،گرچه ماريو دراگي گفته كه
در اين نشست تمامي اعضا از طرح او حمايت كردهاند
اما گزارشهايي منتش��ر ش��ده مبني بر اينكه برخي
از اعضاي هياتمديره از جمله وزير اقتصاد فرانس��ه
با اين طرج چندان ني��ز موافق نبودهاند .ماريو دراگي
همچنين هشدار داده كه ريسكهاي ركود در منطقه
يوروتشديدشدهودليلشهمبهاعتقاداقتصاددانهاي
بسياري ،كاهش رشد اقتصادي آلمان است.
بر اساس اين مصوبه ،بانك مركزي اروپا متعهد شده تا
زماني كه نياز باشد به خريد اوراق قرضه و داراييهاي
مالي كشورهاي منطقه يورو ادامه دهد .بانك مركزي
اروپا همچنين كاهش نرخ بهره به زير صفر درصد را نيز

تصويب كرد .بدينترتيب نرخ بهره بانكي با يك دهم
واحد كاهش به رقم بيسابقه منفي نيم درصد ميرسد
و از ابتداي نوامبر خريد  ۲۰ميليارد يورو اوراق قرضه
توسط بانك مركزي اروپا آغاز خواهد شد.
ماريو دراگ��ي رييس بانك مركزي اروپ��ا ،در جريان
نشستمطبوعاتيروزپنجشنبهكهباهدفاعالمنتايج
نشس��ت هياتمديره اين بانك برگزار شد ،گفت كه
اين بسته محرك مالي در عمل موجب كاهش هزينه
وامدهي در ۱۹كش��ور عضو منطقه يورو ميشود و با
كاهش نرخ برابري يورو به ۱.۱دالر باعث تحريك نرخ
تورم و افزايش رونق اقتصادي خواهد شد.
گفته شده ،بانك مركزي اروپا اميدوار است تا با اجراي
اين بس��ته مالي تبعات جنگ تجاري چين و امريكا و
نيز خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به حداقل ممكن
برس��اند .اين اقدام عملي بانك مركزي اروپا فش��ار را
بر بانكهاي مرك��زي اقتصادهاي برتر جهان به ويژه
امريكا و ژاپن كه با مساله كاهش رشد اقتصادي مواجه
ش��دهاند ،افزايش خواهد داد و انتظارها از آنها را براي
بروز واكنش س��ريع نسبت به ش��رايط اقتصادي باال
ميبرد .بط��وري كه دونالد ترام��پ رييسجمهوري

اعتصاب گسترده در شبكه
حمل و نقل شهري فرانسه

اتحاديه اروپا  ۳۰ميليون يورو
به كلمبيا كمك ميكند

گروه جهان|ش��بكه حمل و نقل شهري پاريس
جمعه در پ��ي بزرگترين اعتص��اب كاركنان در
اعتراض به اصالح قانون بازنشس��تگي دستخوش
اختاللهايشديدشدبهنحويكهساكنانپايتخت
فرانسهبرايترددباوسايلنقليهعموميبامشكالت
جدي مواجه ش��دند .بهگزارش يورونيوز۱۰ ،خط
متروي پاريس به كلي تعطيل شد و خطوط ديگر به
صورت جزئي فعاليت كردند؛ از قطارهايي كه مركز
پايتخت به مناطق حومه را به هم متصل ميكنند و
نيز تراموهاي درون شهري در اين روز خبري نبود و
تنها يك سوم اتوبوسهاي شهري در خطوط تعيين
شدهفعالهستند.اعتصابكنندگانبهطرحكاهش
مزاياي بازنشستگي خود معترض هستند تا بدين
طريق،برنامهاصالحاتبازنشستگيامانوئلماكرون
رييسجمهوري فرانسه ،را به چالش كشند .دولت
ماكرون قصد دارد ۴۲سيستم مختلف بازنشستگي
فرانس��ه را در قالب يك سيستم واحد امتيازبندي
شده ادغام كند .نتايج نظرس��نجيها حاكي از آن
است تقريبا سه نفر از هر چهار فرانسوي معتقد است
دولتماكرونازپساصالحاتبرنميآيد.ازاعتصاب
سراسري كاركنان اين شبكه حمل و نقل كه تحت
نظارت دولت اداره ميش��ود به عنوان بزرگترين
حرك��ت اعتراضي پ��س از اكتبر  ۲۰۰۷ن��ام برده
ميشود .شبكه حملونقل شهري پاريس با توجه به
مختل شدن روند عادي تردد در پايتخت تسهيالتي
در اختيار ش��هروندان گذاشته تا بتوانند به نوعي از
تبعات اين حركت اعتراضي ب��ر برنامه روزانه خود
بكاهند.رايگانكردناستفادهازشبكهدوچرخههاي
شهريوموتورهايبرقياشتراكيبهمدت ۳۰دقيقه
از جمله اين راه كارها اعالم شده است.

گروه جهان| رييس سياس��ت خارجي اتحاديه
اروپا گفته ،اين اتحاديه قرار است مبلغ  ۳۰ميليون
يورو ب��ا هدف كمك ب��ه كلمبيا ب��راي مواجهه با
موج عظيمي از مهاج��ران ونزوئاليي كمك كند.
بهگزارش رويترز ،فدريكا موگريني گفته اين پول
براي تأمين منابع مالي مورد نياز كلمبيا به منظور
كمك به مهاج��ران ونزوئاليي اس��ت كه بهدليل
فقر و مش��كالت سياس��ي و اقتصادي اين كشو را
ترك گفتهاند .بيش از چهار ميليون ونزوئاليي در
سالهاي اخير از اين كش��ور گريختهاند و كلمبيا
يكي از كشورهايي است كه مأمني براي اين افراد
بوده؛ بطوري كه بي��ش از  ۱.۴ميليون ونزوئاليي
اكنون در اين كشور ساكن هستند و اكثرا بيپول
بوده و نياز شديدي به خدمات بهداشتي و درماني
دارند .موگريني در نشست خبري مشترك با ايوان
دوكو ،رييسجمهوري كلمبيا در بوگوتا گفته« :از
تالشهاي كلمبيا براي ارايه شغل ،كارآفريني و ارايه
مس��كن به مهاجران و آوارگان حمايت ميكنيم.
اين اتحاديه حدود ۱۳۰ميليون يورو به كشورهاي
منطقه داده تا به آنها براي تأمين منابع پشتيباني
از مهاجران كمك كن��د ».در همين حال ،امريكا
نيز اخيرا اعالم كرده كه۱۲۰ميليون دالر ديگر در
قالب كمكهاي بشردوس��تانه به امريكاي التين
اعطا ميكند تا با اين بحران مهاجرتي روبرو شود.
خالف بسياري از همس��ايگان كلمبيا ،اين كشور
قوانين سخت مهاجرتي عليه ونزوئالييها اعمال
نكرده و به جاي آن ،مهاجراني را كه غيررسمي وارد
اين كشور شدهاند ،تشويق ميكند تا خود را معرفي
كرده و نامشان را ثبت كنند تا به اين ترتيب ،بتوانند
از خدمات اجتماعي بهرهمند شوند.

برندگان و بازندگان رقابت
مقدماتي دموكراتها

گروهجهان| جو بايدن نامزد پيش��تاز رقابتهاي
مقدمات��ي ح��زب دموك��رات ب��راي انتخاب��ات
رياستجمهوري  ۲۰۲۰پنجشنبه شب در مناظره
با رقباي اصلي خود از مواضع آنها انتقاد كرد .معاون
باراك اوباما كه اكنون  ۷۶س��ال دارد در ابتداي اين
مناظرهطرحاليزابتوارن،سناتورايالتماساچوست
و برني سندرز ،س��ناتور ايالت ورمونت براي اصالح
نظام بيمه خدمات درماني در اي��االت متحده را به
باد انتقاد گرف��ت .بايدن طرح وارن و س��ندرز براي
اصالح نظام بيمه خدمات درماني را غير واقعبينانه
ارزيابي كرد .يورونيوز نوشته ،جو بايدن ،بتو اورورك
و كامال هريس برندگان اين مناظره بودند و در مقابل
خوليان كاسترو ،اندرو يانگ و اليزابت وارن در صف
بازندگان قرار داش��تند .در اين گزارش آمده :كامال
هريس س��ناتور ايالت كاليفرنيا ،مناظره پنجشنبه
ش��ب را توفاني آغاز كرد .او ضمن اس��تفاده از شعار
كارزار انتخاباتي س��ال  ۲۰۰۸باراك اوباما («بله ما
ميتوانيم») از ترامپ انتقاد كرد .او در پايان مناظره
نيزخطاببهرييسجمهورامريكاگفت«:خوبحاال
رييسجمهور ترامپ ميتوانيد به تماش��اي شبكه
محبوبخودفاكسنيوزبپردازيد!»خوليانكاسترو
ازبازندگاناينمناظرهبود.شهردارپيشينشهرسن
آنتونيو در ايالت تگزاس در اين مناظره قصد داشت
استراتژيكامالهريسدرمناظرههايقبليرادنبال
كند:هدفاوانتقادشديدازجوبايدنبود.اماواكنش
حسابشدهبايدنبهانتقادهايكاسترووباعثشدكه
اونتوانددرحدواندازهرقابتبابايدنظاهرشود .اندرو
يانگهمدرجريانمناظرهوعدهدادكهبامنابعمالي
كارزار انتخاباتي خود به ۱۰خانواده امريكايي كمك
ماليخواهدكرد.اينپيشنهادعجيبونامتعارفدر
رقابتهاي انتخاباتي باعث شد يانگ كه در ماههاي
گذشته ش��اهد افزايش محبوبيت خود بود نامزدي
در حد و اندازه انتخابات رياستجمهوري امريكا به
نظرنرسد.اليزابتوارنسناتورايالتماساچوستكه
درهفتههاي اخير شاهد افزايش محبوبيت خودبود
پنجشنبهشبنتوانستعملكردموفقيتآميزيدر
برابرانتقادهايبايدنداشتهباشد.ايندرحالياست
كه از او در حال حاضر به عنوان مهمترين رقيب جو
بايدننامبردهميشود.درحاليكههمچنانبيشاز
يك سال تا انتخابات رياستجمهوري سال ۲۰۲۰و
رقابتنامزدمنتخبدموكراتهاباترامپباقيمانده
استجوبايدنهمچناندرنظرسنجيهابامحبوبيت
 ۲۶درصديپيشتازاست.

كوتاهازمنطقه

بسته محرك مالي منطقه يورو تصويب شد

بروكسل بهدنبال فرار از ركود اقتصادي

دريچه

داووداوغلو از حزب حاكم
تركيه جدا شد

امريكا ،با انتشار توئيتي از سرعت عمل بانك مركزي
اروپا در كاهش نرخ بهره تمجيد كرد .گاردين در اين
باره نوشته« :اقدام بانك مركزي اروپا در تصويب بسته
محرك اقتصادي و كاهش نرخ بهره با واكنش فوري
كاخسفيد روبرو ش��د .آن هم در شرايطي كه ترامپ
شديدا به دنبال البي كردن با بانك مركزي امريكا براي
كاهش نرخ بهره است» .
البته ترامپ بانك مركزي اروپا را به تضعيف تعمدي
يورو در برابر دالر با هدف ضربه زدن به صادرات امريكا
متهم كرد .دونالد ترامپ در ادامه اين توئيت خود ،بانك
مركزيامريكارابهنهاديمنفعلتشبيهكردكهتنهابه
كسب نرخ سود از طريق اعطاي وا م عادت كرده است.
او در توييت خود با انتقاد از جرومي پاول رييس بانك
مركزي امريكا ،نوشته« :اين فقط ضعف جرومي پاول و
فدرالرزرو است كه به ما اجازه نميدهند كاري را انجام
دهيم كه كش��ورهاي ديگر در حال انجام آن هستند.
ما اين فرصتي را ك��ه يك بار در زندگي به وجود آمده
بهخاطر اين كلهشقها از دست ميدهيم».
ماريو دراگي اما در واكنش به اتهام ترامپ تاكيد كرد كه
تنها دستوركار خود را دنبال ميكند و بهدنبال ضربه

زدن به اقتصاد هيچ كش��وري از جمله اياالت متحده
نيست .او در توييتر نوشت« :ما دستور كار خود را دنبال
ميكنيم .ما بهدنبال ثبات قيمتها هستيم ».دراگي
همچنين به امريكا هشدار داد كه كشورهاي گروه 20
تعهد دارند كه درگير جنگ ارزي نشوند.
گاردين نوشته :كارشناس��ان اقتصادي از طرح بانك
مركزياروپااستقبالكردهاماهمزمانهشدارميدهند
كه اين برنامه محدوديتهاي خودش را دارد .فلورين
هانز از كارشناسان بانك برگنبرگ در اين باره ميگويد:
«آيا بسته محرك اقتصادي تغيير بزرگي ايجاد خواهد

كرد؟ شايد نه .چرا كه تاثير كاهش بيشتر هزينههاي
كسب و كار و خانوار احتماال بسيار ناچيز است» .
در مجموع كارشناسان اقتصادي منتقد بانك مركزي
اروپا معتقدند كه اين نهاد بايد فارغ از محافظهكاري و
برايبهبوداوضاعاقتصاديمنطقهيورونرخسودبانكي
را تا  ۲دهم واحد كاهش داده و تا پايان س��ال ۲۰۲۰
ميالدي هم بايد يك دهم واحد ديگر آن را تنزل دهد.
همچنين آنها معتقدند كه بانك مركزي اروپا حداقل
بايد  ۳۰ميليارد دالر از اوراق قرضه دولتها را تا پيش
از ماه اكتبر خريداري كند.

وعده مسكن و اشتغال براي
كاهش اعتراضهاي هنگكنگ

گوگل يك ميليارد يورو جريمه
و ماليات پرداخت ميكند

مجلس نمايندگان امريكا
استيضاح ترامپ را كليد زد

گ�روه جهان|پ��س از س��ه م��اه ناآراميه��اي
خشونتبار« ،كري الم» رييس اجرايي هنگكنگ،
براي كاهش اعتراضها در اين منطقه وعده داده كه
بر مس��كن و اشتغال تمركز داشته باشد .بهگزارش
رويترز ،كري الم در پست فيسبوك خود اعالم كرد،
دولتش تأمين منابع براي مسكن را افزايش ميدهد
و سياستهاي بيشتري هم اعالم خواهد شد .علت
اصلي وقوع ناآراميها در هنگكنگ ،اعتراض مردم
به اليحه استرداد مظنونان به چين براي محاكمه و
دادگاهي بود كه به درخواستهايي براي بركناري
كري الم نيز كش��يده ش��د .هنگكن��گ يكي از
ن دنيا را دارد و بسياري
گرانترين نرخهاي مس��ك 
از جوانها ميگويند ،سياستهاي مسكن در اين
منطقه ناعادالنه و به نفع ثروتمندان است .اظهارات
كري الم در حالي مطرح ش��ده كه فعاالن معترض
هنگكنگ قصد دارند تا يكسري اعتراضات جديد
را سازماندهي و برگزار كنند .در همين حال ،چين
ني��ز از بزرگترين نهادهاي امالك خود خواس��ته
تا نقش فعالتري در هنگكنگ داش��ته باش��ند و
سرمايهگذاري در آن را س��رعت بخشند و كنترل
بيشتريبركمپانيهايساختوسازمسكنداشته
باشند .قرار است يكشنبه (فردا) تجمعي در مقابل
كنسولگري بريتانيا برگزار شود و در آن معترضان از
چينبخواهندكهبهاعالميهمشتركچين-انگليس
امضا شده در  ۱۹۸۴احترام بگذارد .پكن دخالت در
امورهنگكنگراردوامريكا،بريتانياوسايركشورها
را به دامن زدن بر ناآراميهاي اين منطقه متهم كرده
است .اين كشور اخيرا نيز در واكنش به ديدار هايكو
ماس وزير خارجه آلمان ،با فعال جنبش اعتراضي
هنگكنگ ،سفير اين كشور را احضار كرده است.

گروه جهان| ش��ركت امريكايي گوگل با صدور
بياني��هاي از موافق��ت خود ب��راي پرداخت حدود
يك ميلي��ارد يورو (يك ميلي��ارد و يكصد ميليون
دالر) جريمه و ماليات به فرانس��ه خبر داده است.
بهگزارشرويترز،از چهار سالپيشپروندهاي درباره
كالهبرداري مالي اين غول فناوري گش��وده شد و
اين مبلغ در چارچوب اين پرونده پرداخت ميشود.
بازرسان فرانسوي گوگل را متهم كردهاند كه با اعالم
نكردنبخشيازفعاليتهايشدرفرانسهسعيكرده
است از پرداخت ماليات به اين كشور خودداري كند.
مبلغي كه گوگل با پرداخت آن موافقت كرده شامل
جريمهاي پانصد ميليون يوريي و ۴۶۵ميليون يورو
مالياتاست.گوگلبخشيازشركت«آلفابت»است
كه در كشورهاي اروپايي ماليات چنداني پرداخت
نميكند زيرا تقريبا همه فروشهايش را به ايرلند
اعالمميكند.مقراروپاييگوگلدردوبلينپايتخت
جمهوري ايرلند ق��رار دارد .ژرال��د دارمانين وزير
بودجهفرانسه،گفتهجريمهگوگليكرويهحقوقي
تازه ايجاد ميكند و گفتوگو با ش��ركتهاي ديگر
براي دريافت ماليات در جريان اس��ت .كشورهاي
اروپاييدردريافتمالياتازشركتهايچندمليتي
فناوري كه در در حوزه قضايي آنها فعاليت ميكنند،
ناموفق بوده است .فرانسه تالش كرده تا همه اعضاي
اتحاديه اروپا را براي وضع ماليات از غولهاي فناوري
ترغيب كند اما ايرلند ،دانمارك ،س��وئد و فنالند با
اين پيش��نهاد مخالفت كردهاند .ب��ه همين دليل،
فرانسه يكجانبه قانوني براي وضع ماليات بر درآمد
شركتهاي فناوري تصويب كرده است .اين قانون با
اعتراض ترامپ روبرو شده و تهديد كرده در اقدامي
تالفيجويانه بر شراب فرانسه ماليات ميبندد.

گروهجهان|كميتهقضاييمجلسنمايندگانامريكا
قطعنامهايراتصويبكردكهشاملدستورالعملهاي
الزم براي انجام تحقيقات در زمينه استيضاح دونالد
ترامپ اس��ت .بهگزارش هيل ،اين قطعنامه كه پس
از  ۲س��اعت بحث و ب��ا  ۲۴راي مواف��ق در مقابل ۱۷
راي مخالف به تصويب رس��يد به منزله آغاز رسمي
روند استيضاح ترامپ نيست اما نخستينباري است
كه كميته قضايي مجلس نمايندگان مصوبهاي ارايه
ميدهد كه زمينه را براي آغاز تحقيقات گسترده در
مورد تخلفات ترامپ و حركت به س��مت استيضاح او
فراهم ميكند .اين قطعنامه ب��ه جرالد نادلر رييس
دموكرات كميته قضايي نمايندگان ،اجازه ميدهد تا
جلسات استماعي در راستاي استيضاح ترامپ برگزار
كند .همچني��ن وكالي اين كميته اج��ازه خواهند
داشت تا در جلسات اس��تماع فرصت بيشتري براي
شاهدان درخواس��ت كنند .نادلر نخس��تينبار اوت
گذش��ته اعالم كرد كه كميته تحت نظارت وي روند
استيضاحرييسجمهوري رابه راه انداخته است.اولين
جلسهاي كه كميته قضايي در اين راستا برنامهريزي
كرده ،قرار اس��ت  ۱۷س��پتامبر برگزار شود .كوري
لواندوفسكي مدير اسبق س��تاد انتخاباتي ترامپ در
 ،۲۰۱۶اولين نفري است كه به عنوان شاهد به جلسه
استماع فراخوانده ميش��ود .واشنگتنپست نوشته:
«دموكراتهاي كميت��ه قضايي مجلس نمايندگان
قصد دارند تحقيقاتي را درباره دخالت احتمالي ترامپ
در پرداخت حقالس��كوت به دو زن ك��ه با آنها رابطه
نامشروع داشته ،آغاز كنند .موضوع تحقيقات درباره
پرداخت حقالس��كوت فصل تازهاي را در تالشهاي
چند ماه گذشته مجلس نمايندگان براي دستيابي به
ادلهاي قوي در زمينه طرح استيضاح خواهد گشود».

نخستوزير پيش��ين تركيه اعالم كرد كه از حزب
عدال��ت و توس��عه خارج ش��ده اس��ت .بهگزارش
اسكاينيوز ،احمد داووداوغلو از خروج خود از حزب
حاكمعدالتوتوسعهبهرهبريرجبطيباردوغان
خبر داده است .نخستوزير پيشين تركيه پيش از
اين ،از عملكرد حزب حاكم عدالت و توس��عه پس
از شكست در انتخابات شهرداري استانبول انتقاد
كرده بود .در پي باال گرفتن تنش ميان نخستوزير
تركيهورييسجمهوري،داووداوغلوازرهبريحزب
عدالتوتوس��عه كنارهگيري كرد و گفت كه ديگر
نامزد پست رياست اين حزب نميشود.

مخفيكاري دولت ترامپ
درباره حمالت11سپتامبر

دولت دونالد ترامپ نام يك مقام كليدي عربستان
را كه خانواده قربانيان حمالت  ۱۱سپتامبر بهدليل
ارتباط او با اي��ن حمالت خواس��تار خروج نامش
از فهرس��ت اطالعات محرمانه ش��ده بودند ،از اين
فهرستخارجكرد.بهگزارشيورونيوز،دولتامريكا
بااينحالتاكيدكردهناماينمقامعربستانيآشكارا
اعالم نخواهد شد .اسم اين مقام عربستاني به وكيل
خانواده قربانيان حمالت ۱۱سپتامبر اعالم خواهد
شد .وكيل خانواده قربانيان اجازه نخواهد داشت كه
نام اين مقام عربستاني را علني كند.

محكوميت خواهر بنسلمان
به حبس

دادگاهي در پاريس خواهر وليعهد عربس��تان را
به جرم مش��اركت در ضرب و ش��تم و آدمربايي
يك كارگر به 10ماه حبس تعليقي محكوم كرد.
بهگزارش رويترز ،وكيل حصه بنت سلمان اعالم
كرده به اين حكم اعتراض ميكند .بهگفته اشرف
عيد ،لولهكش مصرياالصل كه در پاريس براي
انجامتعميراتبهمنزلشخصيشاهزادهرفتهبود،
او بطور اتفاقي از تصوير بنت سلمان در آينه عكس
گرفته و همين باعث خشم شاهزاده شده است.
سپسمحافظشخصيشاهزادهبهدستوراودست
و پاي اشرف عيد را بسته و او را كتك زده است.

احضارخليلزادبهكنگرهامريكا

كنگرهامريكازلميخليلزادنمايندهويژهاينكشور
درامورافغانستان،رابرايادايتوضيحاتدرخصوص
مذاكراتباطالباناحضاركردهاست.بهگزارشرويترز،
رييس دموك��رات كميته رواب��ط خارجي مجلس
نمايندگانگفتهپسازآنكهوزارتخارجهدرخواست
حضورخليلزادراجهتادايتوضيحاتدربارهطرح
صلح ناديده گرفت ،احضاريهاي در اين زمينه براي او
صادر شد .مذاكرات صلح با طالبان در ماههاي اخير
ادامهداشتودوهفتهپيشخليلزادگفتكهتوافق
در اصول نهايي شده و تنها به تاييد ترامپ نياز دارد.
اماترامپاعالمكردكهتصميمگرفتهديداربارهبران
طالبانورييسجمهوريافغانستانرالغوكند.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

عكس روز

چهره روز

ي است
پيشنهاد راهاندازي يك بازار اينترنتي مل 

عليرضاداودنژادگفت:تنهااميدبرايسينمايمليخالصيازانحصارنمايشدرسالنهايسينما،دستيابيبهيكبازارامنوگسترده
آنالين است .سخنگوي انجمن كارفرمايي كارگردان ـ تهيهكنندگان سينماي ايران به ايسنا گفت:راهاندازي وي او دي به عنوان يك
بازار اينترنتي ملي ميتواند در سراسر كشور در اختيار دهها ميليون مخاطب قرار بگيرد و فيلمساز داخلي را در ارتباط با مخاطبان
قراردهد تا او بتواند مستقيما از آنها سفارش و سرمايه دريافت كند .امكان تاسيس يك وياودي ملي ميتواند براي توليدكنندگان
محتواهاي ديداري شنيداري در سراسر كشور امكان اشتغال و كار و شرايط الزم براي راهاندازي تعاونيهاي توليدي و خدماتي فراهم
كند و انحصار كمپانيهاي انحصارطلب را براي شكستن قيمت محصوالت داخلي از بين ببرد.

كنارهگيري ناصر نوربخش از كادر فني كشتي فرنگي

تيم ملي كش��تي فرنگ��ي در حالي عازم
ورزشي رقابتهاي جهاني قزاقستان شد كه ناصر
نوربخشيكيازمربيانتاثيرگذارتيمملي
در اين سفر حضور ندارد تا بار ديگر شاهد قطع همكاري
ويبامحمدبناباشيم.تيممليكشتيفرنگيايرانبامداد
پنجشنبه عازم نورس��لطان محل برگزاري رقابتهاي
قهرماني جهان ۲۰۱۹ش��د .پ��س از آنكه محمد بنا بار
ديگر و اينبار توسط حميد بنيتميم به كار دعوت شد و
هدايت تيم ملي را بر عهده گرفت ،وي از ناصر نوربخش
براي حضور در كادر فني تيم ملي دعوت كرد تا بار ديگر
شاهدهمكاريايندومربيباشيم،اماعمرهمكاريبناو
نوربخشزيادبهدرازانكشيدواينمربيباتجربهبهگفته
خوددراعتراضبهنحوهانتخابمليپوشانكشتيفرنگي
ايران در رقابتهاي جهاني و برخي مش��كالت ديگر از
سمتخودكنارهگيريكردودرآستانهرقابتهايجهاني
ديگردراردويتيمملينيزحاضرنشد.

علي دايي؛ آخرين رقيب رونالدو

اردوی تیم ملی ووشو بانوان
ايستگاه

اعالم نامزدهاي جايزه ادبي
«بيلي جيفورد»
فهرست اوليه نامزدهاي
جا ي��ز ه ا د بي��ا ت
غيرداس��تاني «بيل��ي
جيفورد» در سال ۲۰۱۹
با حضور يك نويس��نده
ايراني اعالم ش��د .جايزه
 ۵۰هزار پون��دي «بيلي
جيف��ورد» كه مهمترين
جايزه انگلس��تان در حوزه ادبيات غيرداس��تاني
محسوب ميشود نام آزاده معاوني را براي نگارش
كتاب «مهمانخانه براي بيوههاي جوان» در ميان
 ۱۲نامزد اوليه اين رويداد ادبي در سال  ۲۰۱۹قرار
داد .رمان نوشته اين نويس��نده ايراني -امريكايي
روايتگرزندگيزنانياستكهباوجودداشتنمدارك
دانشگاهي و روياهاي بس��ياري در سر براي يافتن
سرزمينعدالتوتقوا،ناگهانخودرادرمياناعضاي
گروه تروريستي داعش يافتند« .هرگز دوباره جهان
رانخواهمديد»نوشته«آحمدآتالن»«،ساعتهاي
خشمگين» نوشته «روي شنهاي كليسا» نوشته
«الرا كامينگ»« ،آنارش��ي :ظهور بيامان كمپاني
ايست اينديا» به قلم «ويليام دالريمپل»« ،در فراق
وطن :چرا در سايه زندگي كردم» نوشته «كاترينا
ديويس»« ،زندگيهاي لوسين فرويد :جواني» از
«ويليام فيور»« ،خيانت ويندراش» نوشته «آنليا
جنتلمن»« ،مائوئيسم :يك تاريخ جهاني» نوشته
«جولي��ا الول»« ،وزارت حقيقت :بيوگرافي كتاب
 ۱۹۸۴ج��ورج اورول»« ،پنج :زندگيهاي ناگفته
زناني كه به دس��ت جك قاتل كش��ته ش��دند» از
«هال��ي روبنهول��د» و «اقيانوس ياغي» نوش��ته
«يان اوربينا» ديگر نامزدهاي جايزه ادبي «بيلي
جيفورد» هستند .فهرست نامزدهاي نهايي اين
جايزه ادبي روز  ۲۲اكتبر ( ۳۰مهر) و برنده نهايي
روز  ۱۹نوامبر ( ۲۸آبان) طي مراس��مي در لندن
معرفي ميشود .جايزه ادبي «بيلي جيفورد» كه
كتابهايي با تم��ام موضوعات غيرداس��تاني ،از
تاريخ و طبيعت گرفته ت��ا زندگينامه و خاطرات
را دربرميگيرد ،تا چند سال پيش با نام «ساموئل
جانسون» شناخته ميشد.

شان پن :وليعهد سعودي
مسوول قتل خاشقجي است

بازيگ��ر و كارگ��ردان
سرش��ناس امريكايي در
يكمصاحبهدربارهمسائل
متع��ددي صحبت كرد و
با توضيح درباره س��فرش
برايتهيهمستنديدرباره
خاش��قجي گفت محمد
سلمان مسوول قتل اين
روزنامهنگاراست.بهگزارشهاليوودريپورتر،شانپن
در مصاحبهاي با حضور شماري از عالقهمندانش در
نيويورك،گفتروزنامهنگارسرشناسوستوننويس
واشنگتنپست كه در سال  ۲۰۱۸با ورود به سفارت
عربس��تان در تركيه جان باخت ،توسط محمد بن
س��لمان وليعهد عربس��تان كشته ش��ده است .پن
همچنينگزارشهايقبليمبنيبرتهيهمستندي
در اين باره را تاييد كرد و گفت در هر حال ،اين ايده از
ساخت مستندي ديگر كه همان اواخر درصدد تهيه
آن بود نشات گرفت .مستند ديگر درباره بهار عربي
استكهبهگفتهپن،موجبشدتااوبخواهدچهرهبه
چهرهبابشاراسدديداركندوبااوبهگفتوگوبنشيند.
اوگفتاينمستنددربارهايناستكهچراباوجودهمه
پيشبينيهاي مقامات امريكا و وزارت امور خارجه،
اسد هنوز در سوريه در راس قدرت است .در ديدار از
سوريه دوستي از بيروت شان پن را همراهي كرد و به
گفتهپنهمهتالشوياينبودكهبتواندباديدگاههاي
مختلف مردم از موافق و روزنامهنگاران اپوزيسيون و
حتيزندانيانداعشيصحبتكند.

عكس   :ايسنا
بازار هنر

كيهانكلهربراي«مجبوريم»درميشيانموسيقيميسازد
كيهان كلهر ب��راي فيلم «مجبوريم» رضا
درميشيانموسيقيمتنميسازد.كيهان
كلهر هنرمند سرشناس موسيقي ايراني
براي فيلم «مجبوريم» تازهترين فيلم رضا
درميشيانموسيقيمتنميسازدتادومين
تجربه مشترك كلهر و درميشيان پس از
فيلم «النتوري» باشد .كلهر اولين ايراني
است كه در فهرست برندگان جايزه گرمي
قرارگرفتهودرسال 1395باآلبوم«مرابهخانهبخوان»از
پروژه«راهابريشم»جايزهموسيقيجهانيگرميراگرفته
است.اوپيشازاينچهاربارنامزدجايزهگرميبودهاست.
نوايكمانچهكيهانكلهردرموسيقيمتنفيلم«جواني
بدون جواني» ساخته فرانسيس فوردكاپوال و موسيقي
«فصل كرگدن» س��اخته بهمن قبادي تنها بخشي از
تجربههاي سينمايي كيهان كلهر است .كلهر به تازگي
برندهجايزهوومكسشدهاست.اينجايزهكهبهچهرههاي

تاثيرگذارموسيقيهانيوموسيقيمللاهدا
ميشودقراراست،آبانماهامسالدرفنالند
بهكلهراهداشود.مجبوريم»پنجمينفيلم
رضا درميشيان پس از فيلمهاي «بغض»،
«عصباني نيس��تم!»« ،النت��وري» و فيلم
به نمايش در نيامده «يواش��كي» اس��ت.
«مجبوريم»پربازيگرترينوپرلوكيشنترين
فيلم درميشيان است كه فيلمبرداري آن
در سه ماه در 100لوكيش��ن در تهران انجام شده كه از
اين مي��ان بخش عمدهاي از آن در جنوب ش��هر تهران
فيلمبرداري ش��ده اس��ت .اين فيلم پ��ر بازيگر حضور
نسلهايمختلفبازيگرانزندر«مجبوريم»است.ژاله
علو،فاطمهمعتمدآريا،نگارجواهريانوپرديساحمديه
نس��ل هاي مختلف بازيگران زن اين فيلم را تش��كيل
ميدهند«.مجبوريم»بهسرمايهگذاريوتهيهكنندگي
رضادرميشيانتوليدشدهاست.

مستند «كارون» ميهمانجشنواره تركيهاي
مس��تند «كارون» به كارگرداني محمد
احس��اني در پنجمين حضور بينالمللي
در جشنواره فيلمهاي مستند اكولوژيك
«بوزكادا»درتركيهبهنمايشدرميآيد.
اينفيلمدرششمينجشنوارهبينالمللي
مس��تند اكولوژي «بوزكادا» كه از تاريخ
 ۹ت��ا  ۱۳اكتبر ،هفدهم تا بيس��ت و يكم
مهر ماه امس��ال در كش��ور تركيه برگزار
ميشود به نمايش درخواهد آمد .اين جشنواره يكي از
شناختهشدهترينجشنوارههايفيلمباموضوعمحيط

زيستدرسطحجهاناستوفيلممستند
«كارون» در بخش پانوراماي جشنواره به
نمايش در خواهد آمد .مستند «كارون»
روايتي تغزلي و شاعرانه از رودخانه كارون
استكهباآسيبهايجديمحيطزيستي
روبهرو اس��ت .اي��ن فيلم پي��ش از اين در
جشنوارههاييچون«اكوزينه»«،زاراگوزا»
اس��پانيا ،تالش براي حفظ و نجات زمين
روسيه،ردآيلندامريكاوجشنوارهفيلمهايايرانيدركلن
ونيزجشنوارهسينماحقيقتبهنمايشدرآمدهاست.

هشدار و نگراني مديران پرديسهاي سينمايي
«ادامه ركود و افت فاحش فروش سينماي
ايران ،باعث فرار س��رمايهگذاران ساخت
س��ينماها و توقف فعالي��ت پرديسهاي
س��ينمايي ايران و تعطيلي آن��ان خواهد
ش��د ».در بيانيه مش��ترك برخي مديران
پرديسهايسينماييآمدهاست«:دراولين
جلسه هم انديش��ي مديران پرديسهاي
سينمايي كشور و بررسي شرايط بحراني
به وجود آمده دركاهش شديد فروش و جذب مخاطبان
سينمايي تابس��تان؛ علل اين كاهش و معضالت حوزه
توليد ،توزيع و نمايش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
افزايش روزانه و بيرويه هزينههاي اين بخشهاي مهم
سينمايي(توليد،توزيعونمايش)وباالخصهزينههاي
كمرشكن پرديسهاي سينمايي باعث نگراني شديد
اين پرديسهاس��ت كه در صورت ادامه اين روند ،خطر

تعطيلي س��ينماهاي ايران (طي ماههاي
گذشتهتعداديازسينماهايكشورتعطيل
ش��دهاند) و كاهش ش��ديد امنيت شغلي
دستاندركاراناينگلوگاههاياصليومهم
سينمايايرانشدهاست .پرديسهايمهم
سينماييايرانضمناظهارنگرانيشديدو
هشداربابتادامهركودسينماهادرماههاي
آتيازمديرانمحترمدولتيوصنفيسينما
درخواستدارند،ضمنجلوگيريازادامهاينركودنسبت
به اتخاذ تصميمهاي عاجل و راهگش��ا در راستاي رونق
سينماي ايران اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند».
گروهيازمديرانپرديسهايسينماييايرانكهدراين
جلسه حضور داش��تند عبارتند از :ايران مال ،كوروش،
زندگي و مگامال ،باغ كتاب ،هنر شهرآفتاب و گلستان
شيراز،اكومالكرج،ويالژتوريستمشهد.

متري شش و نيم و پسر -مادر در جشنواره زوريخ

دوفيلمايرانيدربخشرقابتيپانزدهمين
جشنوارهفيلم«زوريخ»دركشورسوييس
براي كسب جايزه چشم طاليي بهترين
فيلماينرويدادسينماييرقابتميكنند.
فهرس��ت فيلمهاي حاضر در جش��نواره
بينالمللي فيلم «زوريخ» در سال ۲۰۱۹
اعالم ش��د و فيلم «متري شش و نيم» به
كارگردانيسعيدروستاييو«پسر-مادر»
س��اخته مهناز محمدي در بخش رقابت��ي اصلي اين
رويداد س��ينمايي به نمايندگي از سينماي ايران روي
پرده خواهند رفت« .متري شش و نيم» چندي پيش
دربخشافقهايهفتادوششمينجشنوارهفيلمونيز
اولينحضوربينالملليخودراتجربهكردهبود.اينفيلم
دومين تجربه فيلمسازي بلند سعيد روستايي با بازي
پيمان معادي ،نويد محمدزاده و پرينار ايزديار است و
هومن كيايي ،مازيار سيدي ،مهدي حسينينيا ،علي
باقري ،مرجان قمري و پيمان شريعتي جمعي از ديگر
بازيگرانآنهستندكهداستانياجتماعيرابامحوريت
معضلموادمخدربهتصويرميكشد«.پسر-مادر»نيز
كه در اولين حضور خارجي خود در بخش ديسكاوري

جشنوارهتورنتورويپردهميرود،محصول
مش��ترك ايران و جمهوري چك اس��ت
و داس��تان زن تنهاي��ي را روايت ميكند
ك��ه در يك كارخانه در آس��تانه تعطيلي
مشغول كار است .او با پيشنهاد ازدواجي
مواجه ميشود كه ميتواند زندگي مالي
او را تامي��ن اما خان��وادهاش را نابود كند.
 ۱۴فيلم از كشورهايي چون ايران ،سوئد،
استراليا ،برزيل ،فرانس��ه ،گواتماال ،مكزيك ،انگليس،
دانمارك ،بوسني و هرزگوين و امريكا در بخش رقابتي
جشنواره فيلم زوريخ براي كسب جايزه چشم طاليي
بهترين فيلم جش��نواره رقابت ميكنن��د .فيلم كوتاه
«سكوت» به كارگراني علي عسگري و فرنوش صمدي
نيز به عنوان نماينده س��ينماي ايتاليا در قالب بخش
نمايشهايويژهجشنوارهدركنارچندفيلمكوتاهديگر
روي پرده ميرود .امس��ال «اوليور استون» كارگردان
مطرحامريكاييرياستهياتداورانبخشرقابتياين
رويداد سينمايي را بر عهده دارد .پانزدهمين جشنواره
بينالمللي فيلم زوريخ از تاريخ  ۲۶سپتامبر تا  ۶اكتبر
( ۴تا ۱۴مهرماه)دركشورسوييسبرگزارميشود.

 ۱۴۹بازي ۱۰۹،گل يك ركورد فوقالعاده با يك رقيبي
فوقالعاده .بعد از نزديك ش��دن كريستيانو رونالدو به
رك��ورد گلزني علي دايي ،نام مهاجم پيش��ين ايران و
آقاي گل فوتبال جهان بر سر زبانها افتاده است .سايت
انگليس��ي زبان  Min ۹۰در گزارش��ي به علي دايي
پرداخت و نوشت :هم علي دايي و هم رونالدو با تالش و
پشت كار زياد توانستند به اين جايگاه برسند .دايي در
استان اردبيل ايران ديده به جهان گشود .پدر او مخالف
اين بود كه پسرش فوتبال بازي كند و به همين خاطر
مادر دايي هر بار كه دايي به مدرس��ه ميرفت مجبور
ي او را پنهان كند تا ش��وهرش
بود لباسهاي ورزش�� 
متوجه نش��ود كه علي دايي فوتبال بازي ميكند .پدر
دايي عالقه زيادي داشت كه پسرش تحصيالت خود
را پيش ببرد .اين رفتار طبيعي ب��ود چون بازيكني از
اردبيل تا آن موقع در تيم ملي ايران بازي نكرده بود .با
اين حال دايي توانست در كنار فوتبال تحصيل خود را
نيز انجام دهد و در رشته متالوژي در دانشگاه شريف به
تحصيل پرداخت .درخشش او در تيم تاكسيراني و آن
طور كه ويكيپديا ميگويد يعني ۱۴گل در ۲۰بازي نام
علي دايي را كم كم بر س��ر زبانها انداخت .او در ادامه
راهي بانك تجارت ش��د و توانس��ت در  ۷۵بازي براي

اين تيم  ۴۹گل به ثمر برس��اند .او به تيم ملي دعوت و
داستان علي دايي تازه شروع شد .او به تيمهايي چون
بايرن مونيخ و هرتابرلين رفت و در بوندسليگاي آلمان
به بازي پرداخ��ت .البته دايي در اي��ن دو تيم چندان
عملكرد درخشاني نداشت و به همين خاطر است كه
ما او را زياد به ياد نميآوريم و مدام با كريستيانو رونالدو
مقايسه نميشود .علي دايي اولين بازيكن آسيايي شد
كه توانس��ت در ليگ قهرمانان اروپا براي بايرن مونيخ
بازي كند .درخشش او بيشتر با تيم ملي فوتبال ايران
بود .چنين عملكردي در رده ملي به فوتبال باشگاهي
او آس��يب زد چون بارها محبور بود براي همراهي تيم
ملي فوتبال ايران اردوهاي ملي را ش��ركت كند .دايي

عالقه زيادي براي بازي كردن داشت .علي فوتباليست
بهتري از رونالدو نبود و طبق گفته اوتمار هيتزفلد حتي
فوتباليستبهتري ازالكساندرزيلكرنيزنبود .همانطور
كه رشته تحصيلي او ميگويد ،دايي مهاجمي خشك
و باثبات بود .شايد هيچ كدام از گلهاي او در تيم ملي
سوپر گل نباشد ولي شوتهاي محكم او و تالش او براي
قرار گرفتن در خط حمله ايران ستودني بود .او در زمان
بازي كمي زمخ��ت و بدون تكنيك بود ولي چارچوب
شناس و دقيق بود و توپ را به تور دروازه ميرساند .زدن
 ۹گل در  ۱۷بازي در انتخابي جام جهاني  ۹۸ايران را به
جام جهاني فرانسه رساند تا اين تيم در ديداري تاريخي
موفق به شكست امريكا ش��ود .او توانست در تمام اين
سالها در خط حمله ايران به عنوان مهاجمي قدرتمند
وظيفه گلزني را انجام دهد و ابتدا به ركورد پوش��كاش
برسد سپس بتواند در صدر برترين گلزنان قرار گيرد .در
بازي برابر كاستاريكا بود كه او توانست آخرين گل ملي
خود را براي تيم ملي ايران به ثمر برساند .در نهايت بعد
از جام جهاني  ۲۰۰۶آلمان بود كه اين بازيكن تصميم
به خداحافظي گرف��ت و از بازيهاي ملي خداحافظي
كرد تا ركوردي از او به جاي بماند كه سالها استانداري
برايدرخششبازيكناندرردهمليفوتبالجهانباشد.

ميراثنامه

تاريخ پستخانه چابهار را كف خيابان ببينيد!
ِ

يك استوري اينستاگرامي از مرمت پستخانه بيش از ۱۶۰ساله چابهار ـ در حالي كه
سفالهايقاجاريآندركفخيابانبهحالخودرهاشدهوبعضاشكستهاندـكافياست
تانخستينحدسهارادربارهوضعيتاينبنايتاريخيبه ُرخبكشد.ساختمانپستخانه
چابهار اين روزها يكي از بناهاي مهم در حاشيه سواحل درياي مكران و از قديميترين
بناهايسنگيدرشهرستانچابهاراستكهكاربرياوليهاشدرگذشته«تلگرافخانه»
بوده و با گذش��ت زمان اداره پست در اين بنا مستقر شده است ،اما تصاوير منتشر شده
از اين ساختمان تاريخي ،نشان ميدهد كه طرحي براي ساماندهي اين بناي تاريخي
برنامهريزيشدهكهبيشترشبيهبهبازسازياستتامرمت!آنهمدرحاليكهعالوهبر
انجام نخستين مرحله مرمت ساختمان در سال ۱۳۹۲كه ساماندهي در و پنجرههاي
چوبي،استحكامبخشينقاطآسيبديدهبرخيفضاهاورنگآميزيدروپنجرههارادر
دستوركارداشتهاست،ديماهسال ۱۳۹۶نيزعدنانحسيني-رييسگروهحفاظتو
مرمتبناهايتاريخيسيستانوبلوچستان-مهمتريناقداممرمتيآنزمانرامرمتاين
ساختمانتاريخيبااعتباريبالغبردوميلياردريالاعالمكردهاست.اودرآنزمانگفته
ِ
بودكه«درحالحاضرساختمانپستقديمچابهاردرحالمرمتاستوتاكنونمرمت
آن ۷۵درصدپيشرفتفيزيكيداشتهاست.مهمترينبرنامهبرايمرمتاينبنادرسال
جاريمرمتوساماندهيفضاهايداخليوبيرونيمطابقطرحاست.اجرايتاسيسات
برقي،ترميموتعويضدربوپنجرههايچوبيمطابقفرماوليهوآجرفرشپشتباماز
ديگر برنامههاي مرمت اين اثر تاريخي است ».اما با توجه به تصاويري كه ديروز ،جمعه
 ۲۲شهريور،ازاينپستخانهثبتشدهاند،بهنظرميرسدمرمتاينبنايتاريخيبعداز
آنهزينهكردها،واردفازجديديشدهوقراراستبازسازيشود،پوششهايسفالياين
بناامروزدركناراينساختمان ۱۶۰سالهودراطرافپراكندهشدهاندودرفضايداخلي
ساختمانمصالحساختمانيجديديروهمدپوشدهاند.ساختمانپستخانهچابهار،را
يدانندكهانگليسيهادرزماننفوذپرتغاليهابهمنظور
ازقديميترينبناهايسنگيم 
رونق دريانوردي ،تجارت و ايجاد ارتباط بين هند ،گوادر ،چابهار ،جاسك و بندرعباس
ساختهاند،كاربريابتدايياينساختمانبرايامورتلگرافيودريانورديبودوبهعنوان

«تلگراف خانه» شناخته ميشد .باتوجه به كتيبه سنگي باقي مانده در قسمت جلوي
ساختمان ،زمان ساخت آن به سال ۱۸۶۹ميالدي يعني ۱۲۴۸شمسي است ،تا چند
سال پيش نيز اداره پست شهرستان چابهار در اين ساختمان كه بناي اصلياش نبش
ساختمان ديگر آن اطراف ساختمان اصلي است ،مستقر بود كه آن در
خيابان و چهار
ِ
 ۱۸شهريورسال ۱۳۷۷درفهرستآثارمليكشورثبتشد.اينبنادردوطبقهاجراشده
و پوشش سايبانهاي آن سفالي است .طبقه همكف آن دو اتاق اصلي قديمي و دو اتاق
الحاقي(باسرويسهايبهداشتي)داردوپوششسقفهامسطحباتيرهايچوبياست،
كف اتاقها و راهپله و پاگرد در طبقه اول با الوارهاي چوبي پوشش داده شده وهر كدام از
اتاقهادرهمكفدودروروديباقوسهايهالليدارند.درقسمتبااليدرهادودريچه
وجودداردكهبهپشتبامرواقهابازميشوند.اينبناويژگيمختصمناطقگرمسيري
يعنيهمانوجودرواقهايهالليدورتادوررادرخوددارد،استفادهازسنگهايرسوبي
ماسهايساحليدراندازههايمختلفازويژگيهايديگراينبناست.

تاريخنگاري

تشكيل اوپك

 23ش��هريور  1339سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت (اوپك) با حضور  5كشور
توليدكننده عمده نفت جهان در نشستي در بغداد پايتخت عراق تشكيل شد .از جمله
هدفهاي اين سازمان ميتوان به هماهنگي و يكنواخت ساختن سياست كشورهاي
عضو و تعيين بهترين روش به منظور حفظ منافع كشورهاي مزبور ،تثبيت قيمت نفت
خام در بازارهاي جهاني با ايجاد راهها و وسايل الزم و جلوگيري از تغييرات غيرمعقول و
زيانآور قيمتها و اداره سازمان براساس تساوي كشورهاي عضو اشاره كرد .نمايندگان
كشورهاي صادركننده نفت از جمله ايران از دهم سپتامبر  ۱۹۶۰يك نشست چهار
روزه در بغداد برگزار كردند تا راهي براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت بيابند .در پايان
همين اجالس تصميم به ايجاد سازمان كشورهاي صادركننده نفت –اوپك -گرفته
شد تا از منافع توليدكنندگان محافظت كند .ايران از اعضاي موسس اوپك بوده است.
ديگر اعضاي موسس اين سازمان عبارت بودند از :عراق ،كويت ،عربستان و ونزوئال .اين
س��ازمان در بازه زماني سالهاي  ١٩٦٠تا  ١٩٧٥گسترش يافت .در اين سالها ،قطر
( ،)١٩٦١اندونزي ( ،)١٩٦٢ليبي ( ،)١٩٦٢امارات ( ،)١٩٦٧الجزاير ( )١٩٦٩و نيجريه
( )١٩٧١به جمع اعضاي بنيانگذار اوپك پيوستند .گينه ،آنگوال ،اكوادور و گابن از ديگر
كشورهايي بودند كه بعدها به عضويت اوپك در آمدند ،اما اكوادور در دسامبر  ١٩٩٢و
گابن در ژانويه ١٩٩٥از جمع كشورهاي عضو اوپك خارج شدند ولي در سالهاي اخير
دوباره به اين سازمان بازگشتند .برآوردها نشان ميدهد اعضاي اوپك حدود ٤٠درصد
از نفتخام جهان را توليد ميكنند و حدود دو سوم ( ۸۱ /۵درصد) ذخاير نفتي اثبات
شده جهان را در اختيار دارند .اسناد موجود نشاندهنده آن است كه در مذاكرات اوليه
براي تاس��يس اوپك ،دو ديدگاه عمده وجود داشت .ديدگاه ايران كه صرفا از تاسيس
اوپك قصد اقتصادي و افزايش درآمد از طريق كاهش وابستگي به شركتهاي بزرگ
نفتي و احقاق حق توليدكنندگان و صادركنندگان در تعيين بهاي جهاني نفت را طلب
داشت و خواهان رويارويي سياسي با غرب و شركت هاي بزرگ نفتي نبود .ديدگاه ديگر

متعلق به عراق بود كه عالوه بر اهداف اقتصادي ،ميخواست از نفت ،به جاي يك كاال،
به عنوان يك حربه بالقوه سياسي عليه غرب بهره جويد .در واقع در آن زمان حكومت
عراقدرگيريكمناقشهجديباكمپانيهايبينالمللينفتيبود.بهنظرمحمدنجيب
الربيعي رييسجمهور و عبدالكريم قاسم نخست وزير نظامي آن كشور ،شركتهاي
نفتي ،در اقدامي با نيات سياسي و به فرمان رهبران كشورهاي خود عرصه را بر عراق
تنگ كرده بودند .اوپك در دهه نخس��ت عمر خويش سعي در تداوم بقا و در دهه دوم
سعي در تأثيرگذاري بر بازار نفت و اعاده حقوق كشورهاي توليدكننده داشت .اكنون
اوپكباافزايشوحدتنظراعضايش،توانستهاستتأثيراتمثبتيدرجهتجلوگيري
از سقوط ناگهاني و نيز افزايش انفجاري قيمت نفت داشته باشد.

