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مقامات عراقي به تحريمهاي امريكا
عليه ايران واكنش نشان دادند

شنبه  20مرداد  28 1397ذيالقعده  1439سال پنجم شماره  16 1171صفحه قيمت 2000 :تومان

نيـازاقتـصادايـران

اعتراض كالمي
بغداد
به تحريمها

هشدار ايرالينها به افزايش نرخ
ی و خارجی
بليتهاي داخل 

پرواز نرخ سفر هوايي
به آسمان
بازار ثانويه

صفحه 2

صفحه 13

سازوكار ارز در بازار دوم
در سامانه جامع تجارت چگونگي خريد و فروش ارز تشريح شد

سرمقاله
تحريم و تازيانه حاشي ه بر متن

بهاره مهاجري

هفته گذش��ته اولين بخ��ش از تحريمهاي
امري��كا علي��ه اي��ران آغ��از ش��د و از  5نوامبر
مصادف با 14آبان م��اه ،ف��از دوم تحريمهاي
اياالتمتحده عليه جمهوري اسالمي كه عمده
آن مربوط به خريد نفت از ايران اس��ت ،اعمال
ميش��ود .با آنكه هنوز س��ه ماه به اجراي اين
تحريمها مانده اما از همي��ن حاال گمانه زنيها
در مورد ميزان اثرگ��ذاري اين تحريم بر فروش
نفت ايران شروع شده است.
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صفحه 14

خبرگزاري بلومبرگ در اي��ن مورد پيشبيني
كرده است كه با شروع اين مرحله از تحريم روزانه
تا  700ه��زار بش��كه از فروش نفت ايران كاس��ته
خواهد ش��د (گ��زارش كام��ل آن را ميتوانيد در
صفحه  15بخوانيد)...
همين صفحه

گزارش
خسارات نبود رژيم حقوقي خزر براي ايران

بانك و بيمه

نوسان  600هزار توماني
سكه در يك روز

گروه بانكوبيمه محسنشمشيري
در حال��ي ك��ه بانك مرك��زي اع�لام كرده
ن��رخ ارز براس��اس ميانگي��ن نرخه��اي مبادله
ش��ده صرافيها در سامانه س��نا اعالم ميشود
و متقاضي��ان ميتوانن��د ن��رخ ارز را براس��اس
ميانگين نرخ انواع ارز به صورت ساعتي و روزانه
در س��امانه «ميانگين موزون س��نا» به آدرس
 https: //www.sanarate.irمالحظه كنند،
اما نوس��ان ش��ديد روزهاي چهارش��نبه و پنج
ش��نبه  17و  18مرداد  97كه قيمت سكه طال
را بين  3ميليون و  600هزار تومان تا 4ميليون
و  200هزار تومان و ن��رخ دالر را بين  8500تا
 9800توم��ان اعالم كرده ،حكاي��ت از آن دارد
كه هن��وز س��از و كار مش��خص و كارآمدي در
رابطه بين ب��ازار ثانويه و ب��ازار آزاد و صرافيها
و طالفروش��يها براي رس��يدن به نرخ با ثبات
ارز و طال و س��كه ايجاد نش��ده و در نتيجه بازار
همچنان با نوسان شديد مواجه است.
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جاويد منتظران

فقدان يك توافق حقوقي ميان پنج كش��ور
س��احلي خزر اصليترين مس��اله اي��ن حوضه
آبي مشترك اس��ت و تا زماني كه رژيم حقوقي
دري��اي خزر مش��خص نگ��ردد و س��ازوكاري
براس��اس آن بهمنظ��ور كنترل و نظ��ارت در
درياي خزر فراه��م نگردد ،ظرفي��ت تنش در
اين حوض��ه آبخي��زي از ميان نخواه��د رفت .
هر يك از پنج كش��ور س��احلي خزر در تعيين
رژيم حقوقي درياي خزر ب��ر راهبردهاي ملي
خود پافش��اري ميكنند و در مواردي همچون
نظامي ش��دن درياي خزر ،نحوه تقس��يم آن و
سهم بهرهبرداري از منابع انرژي آن با يكديگر،
اختالفهاي جدي دارند...
صفحه 8

جهان

گزينههاي آنكارا براي
مقابله با سقوط لير

داستان فروش نفت ايران
از  5نوامبر

سرمقاله

تحريم و تازيانه حاشي ه بر متن
بهاره مهاجري
معاون سردبير

هفته گذشته اولين بخش از تحريمهاي امريكا عليه ايران آغاز شد
و از  5نوامبر مصادف با  14آبان ماه ،فاز دوم تحريمهاي اياالت متحده
عليه جمهوري اس�لامي كه عمده آن مربوط به خري��د نفت از ايران
اس��ت ،اعمال ميش��ود .با آنكه هنوز س��ه ماه به اجراي اين تحريمها
مانده اما از همين حاال گمان��ه زنيها در مورد مي��زان اثرگذاري اين
تحريم بر فروش نفت ايران شروع شده است.
خبرگ��زاري بلومبرگ در اين م��ورد پيش بيني كرده اس��ت كه با
ش��روع اين مرحله از تحريم روزانه تا  700هزار بش��كه از فروش نفت
ايران كاس��ته خواهد ش��د (گزارش كام��ل آن را ميتوانيد در صفحه
 15بخوانيد) يا آنكه ح��دود دو هفته پيش نفيو ،ط��راح تحريم ايران
در دوره اوبام��ا ،اثرگذاري اي��ن تحريم را با توجه ب��ه احتمال افزايش
قيمت نفت بر ايران ناچيز دانسته بود .ايران هم از آنسو ،براي مقابله
با تحريمها اقداماتي را در دس��تور كار قرار داده كه ج��دا از رايزني با
اتحاديه اروپا و ساير كشورها ،ش��كايت از امريكا در ديوان بينالمللي
دادگستري اس��ت .به نظر ميرس��د ايران ش��كايت به ديوان الهه را
در آخرين گام انتخاب كرده و چنانچه اين فرض درس��ت باش��د بايد
گفت اين كار خيلي دير انجام ش��ده اس��ت ،زيرا در بازه زماني تا طرح
شكايت ،متاس��فانه ش��ركتهاي اروپايي تصميم خود را درخصوص
تحريم گرفته بودن��د كه هماكنون آث��ار آن را ميت��وان در مبادالت
بينالمللي مش��اهده كرد .براي مثال در نمايش��گاه بينالمللي مواد
غذايي كه در اواخر مهرماه در فرانس��ه برگزار ميش��ود ،شركتهاي
ايراني را به دليل تحريم از اين نمايشگاه حذف كردهاند .يا آنكه برخي
مديران شركتهاي بينالمللي براي مذاكرات مربوط به قراردادها به
ايران نميآيند زي��را در گرفتن ويزا از امريكا به مش��كل برميخورند.
اين نمونهاي از مواردي اس��ت كه در تحريم نيس��ت اما متاس��فانه به
داليل گوناگون كه مهمترين آن را ميتوان س��هلانگاري مس��ووالن
دانس��ت ،حاش��يههاي تحريم را بيش��تر از خود تحريم كرده اس��ت؛
شايد اين حاشيهها بيش��تر از خود متن تحريم بر روان مردم و اقتصاد
اثر گذار باش��د .نمونه ديگر اين حاش��يهها را ميتوان درخودداري از
صادرات گاو زنده از فرانس��ه به ايران ديد (صفحه  9را بخوانيد)؛ يعني
با آنكه اتحاديه اروپا از همان روز اجرايي شدن تحريمها قانون مسدود
س��از تحريمهاي امريكا را ب��ه اج��را درآورده و تمامي ش��ركتهاي
اروپايي را به ت��داوم همكاريهاي اقتصادي با ايران تش��ويق ميكند،
باز ميبينيم كه پيشرفتي حاصل نشده اس��ت .زماني كه يك شركت
مهندسي دانماركي بطور رسمي اعالم ميكند كه  200نفر از 2700
نفر كارمند خود را به دليل تحريم اي��ران تعديل ميكند ،نقش قانون
انسداد در برخورد با اين جنگ رواني كجاس��ت؟! حاشيههاي تحريم
فقط در اروپا يا ديگر كشورها براي ايران دردس��ر ساز نشده است .در
ايران هم شاهد آثار آن هس��تيم .حرص زياد براي خريد و انبار كردن
كاالها ،هجوم به س��مت خري��د ارز و طال ،افزايش تقاض��ا براي خريد
كاالهاي س��رمايهاي و ...همگي ناشي از حاش��يههاي تحريم و ترس
مردم از تبعات آن است.
مي گويند شايعه بيشتر از خود حقيقت ميتواند ضرر داشته باشد.
در اين مورد هم بايد گفت تا اينجا حاش��يههاي تحريم بيشتر از خود
تحريم براي اقتصاد ايران ضرر داش��ته و به آن خسارت وارد ميكند.
راه دوري نرويم ،عل��ت اتفاقاتي كه طي چهار ماه گذش��ته در اقتصاد
ايران رخ داد ،نه تحريم ،كه هنوز شروع نش��ده بود ،بلكه حاشيههاي
تحريم بود كه افق اقتصاد را تيره وتار كرد.

صفحه 15

نماينده ايران در سازمان ملل متحد:

جامعه بينالمللي در مقابل اعمال ترامپ ايستادگيكند
نماين��ده ايران در س��ازمان ملل
گفت :بر اين باور هستيم كه هر يك
از اعضاي جامعه بين المللي وظيفه
دارند كه در مقابل بي قانوني و عدم
رعاي��ت حاكميت قان��ون در روابط
بين الملل توس��ط امريكا به ويژه از
طريق بي اثر كردن چنين اقدامات
غير مسووالنه ،ايس��تادگي كند .به
گ��زارش ايرن��ا ،غالمعلي خوش��رو
اين مطل��ب را در روزنام��ه گاردين
نوش��ت و اف��زود :براي نخس��تين
بار در تاريخ س��ازمان مل��ل ،امريكا
ملتهاي جهان را ب��ه دليل اجراي
قطعنام��ه  2231ش��وراي امنيت
تحت مج��ازات ق��رار داده اس��ت،
نه به دليل نق��ض قطعنامه 2231
شوراي امنيت ،بلكه به دليل اجراي
آن .وي ادامه داد :قطعنامه 2231
با اجماع در ش��وراي امنيت توسط
همه اعضاي دايم به ش��مول امريكا
ب��ه تصويب رس��يد .پ��س از اينكه
امري��كا بيش از يك س��ال برجام را
با باج خواهي و تقاض��اي امتيازات
يك جانبه هستهاي و غير هستهاي
به گروگان گرفته بود ،س��رانجام در
روز  18ارديبهش��ت  ،1397دولت
ترامپ از برجام خارج شد  .نماينده
ايران در س��ازمان ملل متحد اضافه
كرد :همزمان ترامپ با امضاي يك
فرمان رياستجمهوري تحريمهاي
اسقاط شده توسط برجام را مجددا
برقرار كرد  .در نتيج��ه ،توافقي كه
حاصل مذاكرات گسترده و فشرده

در بيش از يك دهه گذشته بود و با
قطعنامه  2231مورد تاييد جهاني
قرار گرفت ،اكنون با اجرايي ش��دن
اولين دور از تحريمه��اي امريكا در
اين هفته ،در مع��رض خطر جدي
قرار گرفته اس��ت .خوش��رو با بيان
اينكه قطعنام��ه  2231بر «تقويت
و تس��هيل توس��عه روابط تجاري و
اقتصادي عادي با اي��ران» بهعنوان
بخ��ش اساس��ي از برج��ام تاكي��د
ميكند ،اظهار كرد :اين قطعنامه از
همه دولته��ا ميخواهد كه برجام
را اجرا كرده و با تضمين دسترسي
ايران به تجارت ،تكنولوژي ،تامين
مالي و انرژي ،از اقداماتي كه برجام
را تضعي��ف ميكن��د ،بپرهيرن��د.
نماين��ده اي��ران در س��ازمان ملل
متحد تاكيد كرد :امري��كا به همراه
ساير مشاركتكنندگان در برجام،
متعهد ش��ده اس��ت ك��ه از اعمال
سياستهايي كه قصد آن مزاحمت
مستقيم يا غير مس��تقيم بر عادي
س��ازي روابط تجاري و اقتصادي با
ايران باش��د ،اجتناب كند  .با وجود
اي��ن ،اكنون دول��ت ترام��پ كليه
كش��ورهايي را كه با ايران بر اساس
تعهدات خود هم��كاري اقتصادي
ميكنند هدف قرار داده است.
خوشرو خاطرنشان كرد :خروج
امري��كا از برج��ام و اعم��ال مجدد
تحريمه��ا ،نقض اساس��ي تعهدات
حقوقي اين كشور براساس منشور
مل��ل متحد اس��ت كه مس��توجب

مسووليت بين المللي است  .جامعه
بين المللي باي��د در مقابل��ه با اين
تهديدات و تع��رض به نظم حقوقي
بي��ن الملل��ي بايس��تد  .نماين��ده
اي��ران در س��ازمان مل��ل متحد با
بي��ان اينكه اق��دام دول��ت ترامپ
از طري��ق تهدي��د ب��ه انتقامگيري
اقتص��ادي از كش��ورهايي ك��ه به
روابط اقتصادي خ��ود با ايران ادامه
ميدهن��د ،ب��ه معناي اس��تفاده از
اقتص��اد اين كش��وربه عن��وان يك
س�لاح اس��ت ،گف��ت :اي��ن اقدام
مقابل��ه با ديپلماس��ي و چند جانبه
گرايي اس��ت ،يك دعوت اشكار به
تقابل و نه هم��كاري ،و يك دعوت
عام براي توس��ل به منط��ق زور به
جاي توس��ل به قدرت منطق است.
خوش��رو تصريح ك��رد :بهدليل اين
رفتار تهديدكنن��ده و بيپروا دولت
ترامپ ،مس��وول پيامدهاي مخرب
آن خواهد بود و ل��ذا اين دولت بايد
براي نقض اساسي و آشكار تعهدات
خود بر اساس برجام ،و نتايج اقدام
متخلفانه خود مغاير با منش��ور ملل
متحد و حقوق بين الملل و به دليل
خسارتها و آس��يبهاي غيرقابل
بازگشت به ايران و روابط تجاري آن
مسوول شناخته شود.
وي تاكي��د ك��رد :در حال��ي كه
آژانس انرژي اتم��ي در  11گزارش
دورهاي خود پايبندي ايران را تاييد
كرده اس��ت ،عملكرد امريكا قبل از
خروج اين كش��ور از برجام و از آغاز

مخرب بوده اس��ت  .اقدامات امريكا
نقض آشكار و مس��تمر متن و روح
و ه��دف برجام بوده اس��ت  .نهادها
و آژانسه��اي زي��ر مجموعه دولت
امري��كا فعاالن��ه و بط��ور مس��تمر
شركتها را ازانجام هر گونه فعاليت
اقتصادي با ايران منع ميكرده و از
اين كار دلسرد ميكردند.
نماين��ده ايران در س��ازمان ملل
متحد ب��ا بيان اينكه خ��روج دولت
ترام��پ از برجام ي��ك فاجعه براي
ديپلماس��ي چن��د جانب��ه ب��وده و
زخم عميقي ب��ر اعتب��ار ابتكارات
ديپلماتيك مشابه در آينده خواهد
بود ،ي��ادآور ش��د :ش��بح يكجانبه
گرايي افراطي ،خودكامگي مطلق و
عدم مشاركت در نهادهاي اساسي
جهاني ،ن��ه تنه��ا اي��ران بلكه كل
ملتها را تهديد ميكند .
خوش��رو تصري��ح ك��رد :در اين
مقط��ع زمان��ي رهياف��ت راض��ي
كردن ترامپ ب��ه امي��د اينكه اين
توفان نيز س��پري ش��ود ،رهيافتي
پايدار محس��وب نميش��ود.بر اين
باور هس��تيم كه هر يك از اعضاي
جامعه بين المللي وظيفه دارند كه
در مقابل بي قانون��ي و عدم رعايت
حاكميت قانون در روابط بين الملل
به ويژه از طريق بي اثر كردن چنين
اقدامات غير مس��ووالنه و مس��وول
ش��ناختن ط��رف قانون ش��كن به
دلي��ل نتايج اقداماتش ايس��تادگي
كند.

اتاق بازرگاني اروپا :گفتوگو ،بهترين راهحل مناقشه ايران و امريكا
اتاق بازرگان��ي اروپا ضمن دعوت
از اي��ران ب��راي گفتوگو ب��ا امريكا
تصريح ك��رد :كميس��يون اروپا بايد
اراده خود براي دفاع از ش��ركتهاي
اروپاي��ي همكار ايران را به روش��ني
بيان كند.
به گ��زارش ايرنا ،ات��اق بازرگاني
اروپ��ا (ي��ورو چمب��رز) در بيانيهاي
توييت��ري اعالم كرد :اعتق��اد داريم
كه بهتري��ن راه براي حل مناقش��ه
بين امري��كا و ايران ،مذاكره اس��ت.
م��ا از اي��ران ميخواهيم ك��ه براي

تنشزدايي از شرايط موجود ،دعوت
ب��ه گفتوگ��وي رييسجمه��وري
اياالت متحده امريكا را بپذيرد.
ات��اق بازرگان��ي اروپ��ا در ادامه
تاكيد كرد :كميس��يون اروپ��ا بايد
اراده خود براي دفاع از ش��ركتهاي
اروپاي��ي همكار ايران را به روش��ني
بي��ان كن��د .همبس��تگي اروپاي��ي
در اي��ن موضوع يك ض��رورت مهم
اس��ت و بحث درباره اي��ن مورد بايد
در گفتوگوه��اي اتحادي��ه اروپا و
امريكا گنجانده شود .اتحاديه اروپا

طي ماههاي گذش��ته باره��ا امريكا
را ب��راي خروج از برجام س��رزنش و
با وضع مجدد تحريمه��ا عليه ايران
مخالفت كرده اس��ت .كميس��يون
اروپا هم به تازگي قانون مسدود ساز
تحريمهاي امريكا را به روزرس��اني
كرد و با ص��دور دس��تورالعملهاي
جديد ب��راي بانك س��رمايهگذاري
اروپ��ا ،گامي در راس��تاي تس��هيل
س��رمايهگذاري در ايران برداش��ت.
قانون مسدودساز تحريمهاي امريكا
نخس��تين بار در س��ال  1996براي
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عالءالدين بروجردي :زمينه مذاكره
با امريكا وجود ندارد
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي
با بيان اينكه زمينهاي ب��راي مذاكره ايران و امريكا وج��ود ندارد ،گفت :جمهوري
اسالمي بزرگتر از آن است كه تحريمها تاثيري بر تغيير سياستهاي آن داشته
باشد .عالءالدين بروجردي در گفتوگو با ايسنا ،اظهار كرد :تصور من اين است كه
ما به هيچوجه شرايط مذاكره با امريكاييها را نداريم .ما در طول چهار دهه گذشته
به صورت موضوعي با اذن رهب��ري با امريكاييها مذاكره كردي��م ،مثال در عراق،
امريكاييها خيلي درخواس��ت كردند كه براي كاهش بحران عراق با آنها مذاكره
داشته باشيم و ما اين را نميپذيرفتيم اما رسما يادداشت دادند و درخواست كردند
و اين جزو اس��ناد وزارت خارجه است .نهايتا ما پذيرفتيم و س��ه دوره براي بحران
عراق مذاكره كرديم .وي با بيان اينكه سياست شناخته شده امريكاييها در روابط
دوجانبه با ايران سياست خصمانهاي است ،يادآور شد :اين سياست همچنان ادامه
دارد و هيچ زمينهاي براي آغاز مذاكره با امريكا از نظر من وجود ندارد .رييس سابق
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس درباره گفتوگوي تلويزيوني
رييسجمهور و اظهارات مطرح شده در حوزه سياست خارجي ،اظهار كرد :آقاي
روحاني نقطه نظراتش��ان را مطرح كرد و من فكر ميكنم خ��ود آقاي روحاني با
توجه به مجموعه مواض��ع امريكاييها ،خروج آنها از برج��ام و اعمال تحريمها به
هيچوجه معتقد نيس��ت كه در مقطع فعلي زمينهاي براي مذاكره با امريكا وجود
دارد .بروج��ردي با بيان اينكه ايران در طول چهار دهه گذش��ته ب��ا وجود اعمال
بس��ياري از تحريمها با امريكا مذاكره نكرده اس��ت ،گفت :نهايتا اعمال تحريمها
باعث ميشود حجم مبادالت ما به چين و روسيه منتقل ش��ود و ارتباطاتمان با
آنها افزايش يابد ،اين يك فرمول ش��ناخته شده است .جمهوري اسالمي بزرگتر
از آن است كه تحريمها تاثيري بر تغيير سياستهاي آن داشته باشد .ما سومين
كشور در دنيا به لحاظ تعداد همسايگان و ارتباطات دريايي هستيم و شرايطمان
براي مديريت تحريم آن هم تحريمهاي امريكا و نه تحريمهاي جهاني و سازمان
ملل خيلي ساده است .وي در پايان اظهار كرد :امريكا يك كشور متخلف در ارتباط
با مجموعه مقررات بينالمللي اس��ت كه از جمله اين تخلفات ميتوان به موضوع
برجام و قطعنامه شوراي امنيت اشاره كرد و اگر ما زماني بخواهيم با امريكا مذاكره
كنيم حتما اين كار را از موضع قدرت انجام خواهيم داد.

جريمه  ۲.۳ميليون راننده
با استفاده از دوربين ثبت تخلف
رييس مركز مديريت راههاي كش��ور با اش��اره به اينكه از ابتداي س��ال
جاري بيش از يك ميليارد و  ۲۳۶ميليون پالك خواني با اين سامانهها انجام
ش��ده اس��ت ،افزود :اين ميزان ،كل ترددها در س��طح جادهها بوده و از اين
تعداد 2 ،ميليون و  ۳۰۰هزار راننده متخلف شناسايي و از طريق سرورهاي
س��ازمان راهداري براي اعمال قانون به پليس راهنمايي و رانندگي معرفي
ش��دهاند .به گزارش صدا و سيما ،علي اكبر آش��وري افزود :هماكنون هزار و
 ۲۵۰س��امانه دوربين ثبت تخلفات جادهاي در راههاي كشور فعال است كه
اين ميزان تا پايان سال به هزار و  ۸۰۰نقطه افزايش خواهد يافت.

مقابل��ه اروپا با گروه��ي از تحريمها
عليه كوبا ،ايران و ليبي تدوين شده
بود .اين قانون هماكنون با اصالحيه
ص��ورت گرفته ،تحريمه��اي ثانويه
امريكا عليه ايران را ش��امل ميشود.
اجراي قانون مذكور ،شركتها را از
سامانه پيامكي روزنامه تعادل
پيروي از تحريمه��اي خارجي منع
به شماره  30005320در دسترس شماست
ميكن��د و اتحاديه اروپ��ا به موجب
آن ،اح��كام جريم��ه احتمالي براي
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
كسب و كارهاي اروپايي كه با ايران
هم��كاري ميكنند را به رس��ميت درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.
نخواهد شناخت.

روي موج خبر
تاكي�د اردوغان بر توس�عه هرچه بيش�تر
مناسباتميانايرانوتركيه
پاد|محمود واعظي فرستاده ويژه رييسجمهوري
كشورمان به تركيه شامگاه پنجش��نبه با رجب طيب
اردوغان رييسجمهور اين كش��ور ديدار و پيام كتبي
روحاني را به او تس��ليم كرد.واعظي در اين ديدار درباره
آخرين تح��والت مربوط ب��ه برجام ،آغ��از تحريمهاي
جديد امريكا و مواضع كشورمان در اين موارد با اردوغان
گفتوگو كرده و بر عزم كشورمان بر مقاومت تا پشيمان
كردن امري��كا از اقدام خود تاكيد ك��رد .رييسجمهور
تركيه نيز ضم��ن اظه��ار خرس��ندي از دريافت پيام
رييسجمه��ور كش��ورمان ،اظهار امي��دواري كرد كه
در آين��ده نزديك با دكت��ر روحان��ي رييسجمهوري
كشورمانمالقاتكند.
سفر سردار س�ليماني با هواپيماي عمومي
و گفتوگوي رو در رو با مردم
باش�گاه خبرن�گاران| تصوي��ري از س��ردار
سرلشكر پاسدار قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس
سپاه پاس��داران در فرودگاه منتشر ش��ده كه وي در
حال گفتوگوي بيواسطه با مردم است.اين تصوير،
نش��ان ميدهد كه فرمانده نيروي قدس در اتوبوسي
كه معموال مس��افران را از پايانه ت��ا پلههاي هواپيما
منتقل ميكند ،حضور داش��ته و از خودروي شيشه
دودي يا خودروي ويژه مس��ووالن براي حضور پاي
پلههايهواپيمااستفادهنميكند.
تعيين  ۱۰نفر از روس�اي كميتههاي حزب
اعتمادملي
ايلنا| س��خنگوي حزب اعتماد ملي از تعيين ۱۰
نفر از روس��اي كميتههاي اين حزب خب��ر داد و تاكيد
كرد :بر اساس اساسنامه نيازي به رايگيري كميتهها و
ش��اخهها نبود ولي آقاي حضرتي به اين جهت كه نظر
شوراي مركزي را هم داش��ته باشد ،روساي  ۱۰كميته
ي شوراي مركزي گذاشت.
و  ۱۰ش��اخه را در معرض را 
اس��ماعيل گراميمقدم درباره جلسه ش��وراي مركزي
حزب اعتماد ملي گفت :اين جلس��ه ،هفتمين جلسه
شوراي مركزي بود كه با حضور ۴۲نفر از اعضا به رياست
الياس حضرتي برگزار شد .حضرتي به عنوان قائم مقام
حزب اعتماد ملي جلسه را مطابق برنامه راس ساعت ۹
صبحآغازكرد.
 ۱۰هزار تومان ش�دن دالر نتيجه مذاكره با
غرباست
مهر|امام جمعه مشهد با اشاره به دشمني امريكا و
اروپا با ايران گفت :در دو سال گذشته با اين همه مذاكره
و نشست و برخاست ،دالر ۳هزار توماني ۱۰،هزار تومان
شد.آيت اهلل سيد احمد علم الهدي در خطبههاي نماز
جمعه مشهد اظهار كرد :امروز نيز اروپا با امريكا تفاوتي
ندارد .هر دو دش��من هس��تند اما با روشهاي متفاوت
ميگويند امريكا كه با ما اين كار را كرد ،برويم با فرانسه
و انگليس معامله كنيم.پيغمبر ميگويد منطق چنين
افرادي،منطقمنافقيناست.
ماموري�ت الريجان�ي به كميس�يونهاي
مجلسبرايعبورازتحريمها
تسنيم| اصغر س��ليمي س��خنگوي كميسيون
ش��وراها و ام��ور داخلي مجلس ش��وراي اس�لامي از
ماموريت رييس قوه مقننه به تمامي كميس��يونهاي
تخصصي پارلمان خبر داد .او اف��زود :رييس قوهمقننه
پيش��نهادات و راهكارهاي عملي براي رفع مشكالت را
در جلسه سران سه قوه مطرح ميكند تا به يك راهبرد
موثر براي عب��ور از تحريمها و بهبود وضعيت اقتصادي
كشوربرسند.
آمادگي ايران براي مقابله ب�ا ترانزيت مواد
مخدرازمرزهايشرقيبهسمتاروپا
ايلن�ا| چهارمين نشس��ت مش��ترك كنس��ولي
جمهوري اسالمي ايران و هلند به رياست علي چگيني
مدي��ركل كنس��ولي وزارت ام��ور خارج��ه و مديركل
كنسولي و سياس��تهاي رواديدي وزارت امور خارجه
هلند در ش��هر الهه برگزار ش��د .علي چگيني با اشاره
به عزم جمهوري اس�لامي اي��ران براي مب��ارزه با مواد
مخدر كه ع�لاوه بر تقديم ه��زاران ش��هيد و مجروح،
هزينههاي م��ادي و معنوي زي��ادي را در اي��ن مبارزه
متحمل ش��ده اس��ت ،براي جلوگيري از سرازير شدن
مواد مخدر از مرزهاي شرقي ايران به سمت اروپا اعالم
آمادگي كرد .مدي��ركل كنس��ولي وزارت امور خارجه
اضافه كرد :ضرورت دارد هلن��د و اروپا نيز در اين مبارزه
بيش��تر مش��اركت كنند .او افزود :وزارت امور خارجه
جمهوري اس�لامي ايران آماده فراهم س��اختن زمينه
همكاري طرفهاي اروپايي و نهادهاي ذيربط داخلي در
حوزههاي كنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرايم
سازمانيافتهاست.
درخواس�ت ايران از س�ازمان ملل در مورد
جنايتهايعربستاندريمن
س�خنگو| بهرام قاسمي س��خنگوي وزارت خارجه
جنايت جديد هواپيماه��اي س��عودي  -اماراتي در هدف
قرار دادن اتوبوس حامل كودكان دانشآموز يمني در شهر
ضيحان استان صعده كه منجر به كش��ته و زخمي شدن
دهها نفر از اطفال بي گناه شد ،را بهشدت محكوم كرد .اين
ديپلماتارشدكشورمانضمنابرازهمدرديبابازماندگان
قربانيان اين جنايت جنگي از مجامع بين المللي و حقوق
بش��ري خواس��ت به هر طريق ممكن مانع اس��تمرار اين
جناياتازسويكشورهايمهاجمبهيمنشوند.
در روز اس�تيضاح وزي�ر رفاه ،ش�اهد دفن
اخالقبوديم
ايس�نا| رييس فراكس��يون اميد مجلس شوراي
اسالمي روز استيضاح وزير رفاه را يك روز تلخ در مجلس
توصيف كرد و گفت :به باور من در اين روز ش��اهد دفن
اخالق بوديم .محمدرضا ع��ارف در صفحه توئيتر خود
نوشت :آنچه در جريان اس��تيضاح وزير رفاه در مجلس
رخ داد يكي از روزهاي تلخ مجلس ده��م را رقم زد و به
باور من در اين روز ش��اهد دفن اخالق بوديم .اميدوارم
درآيندهشاهداينگونهاتفاقاتتلخدرمجلسنباشيم.
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مقامات عراقي به تحريمهاي امريكا عليه ايران واكنش نشان دادند

در حالي نخس��ت وزير عراق از پايبندي اين كشور به
تحريمهاي امريكا عليه ايران س��خن گفت كه «تناقض»
وجه اشتراك اظهارات مقامات عراقي درباره تحريمها بوده
اس��ت؛ از موضع منفي ائتالف پيروز در انتخابات عراق به
سخنان حيدرالعبادي گرفته تا تاييد سخنان نخست وزير
توسط برخي مقامات دولتي .روز چهارشنبه هفته گذشته
پس از آنكه بخشي از تحريمهاي دولت ترامپ عليه ايران
به اجرا درآمد ،نخس��توزير عراق در واكنش به اين اتفاق
گفت كه او مخالف وضع تحريم عليه ايران است؛ اما بغداد
به منظور حماي��ت از ملت عراق به اي��ن تحريمها پايبند
خواهد بود .او ضمن آنكه تحريمها را يك خطاي اساس��ي
و استراتژيك دانست گفت كه با آن همراهي خواهيم كرد.
اين اظهارات حيدرالعبادي با واكنشهاي منفي در ايران
وعراق روبرو شد.
موضعمنفيصدرعليهتحريم
جريان صدر كه در انتخابات پارلماني ارديبهشت ماه
عراق اكثريت را به دس��ت آورد ،در بيانيهاي با استراتژي
تحريم عليه ملتها مخالفت كرد .س��يد مقتدي صدر،
رهبر ائتالف سائرون و صدر در بيانيهاي بدون اشاره به نام
ايران ،اعالم كرد كه «عراق بطور خاص و منطقه بطور عام
شرايطسختوناگواريرابهدليلسياستهايتحريمي
امريكا عليه ملتهاي مظلوم ميگذرانند ،اگر امريكا اين
تصميمات خود را كنار نگذارد ما در برابر خسارتهايي
كه به ملتهاي منطقه وارد ميش��ود دس��ت بس��ته و
س��اكت نخواهيم ماند ».معاون اول مقتدي صدر هم در
مقالهاي به پش��تيباني از موضع رهبر جريان سائرون و
صدر بر آمد و نوشت « :در س��ال  ۲۰۰۵به هنگام ديدار
با مقامات ارشد جمهوري اسالمي ايران كه مقتدي صدر
نيز حضور داش��ت به آنها گفتيم ك��ه در صورت تهاجم
استكباري جهاني از جمله مثلث پليد (امريكا ،انگليس
و رژيم صهيونيستي) به ايران ،وارد ميدان خواهيم شد و
دست بسته نخواهيم ماند .اين تصميم جريان صدر عراق
نه سياسي اس��ت و نه از روي چاپلوسي است ،بلكه دفاع
از ايران واجب ش��رعي و اخالقي است كه دين ،مذهب و
مرجعيت ما آن را بر ما ديكته ميكند» .
از س��وي ديگ��ر ،ن��وري المالك��ي مع��اون اول

معناي كاه��ش تعام�لات اقتصادي دو طرف نيس��ت.
اظهارات رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق درباره مراوده
مالي بين دو كش��ور با پول ملي ،به تالش بانك مركزي
ايران براي حذف دالر از رابطه تجاري با ديگر كش��ورها
باز ميگردد .پس از تحريم سيس��تم بانكي ايران در دور
اول تحريمها عليه ايران در سال  ،90ايران در پي امضاي
تفاهم نامه با كشورهاي منطقه و همسو ،براي حذف دالر
و جايگزيني پول ملي دو كش��ور برآمد .اين تالش بانك
مركزي تا به امروز منجر به تفاهم نامههايي در اين رابطه
باكشورهاييهمچونعراق،تركيهوروسيهشدهاست.
همزمان روز گذش��ته خب��ري در فض��اي مجازي
منتش��ر ش��د كه دولت عراق ورود كاالي ايراني به اين
كشور را ممنوع كرده است .هر چند اين خبر را دبيركل
اتاق بازرگاني اي��ران و عراق تكذيب كرد .س��يد حميد
حسيني گفت كه آنچه منتشر ش��ده مربوط به يكي از
نمايندگيهاي ايران خودرو و س��ايپا بوده كه ش��ركت
مونت��اژي راهاندازي ك��رده و قطعات را به صورت س��ي
كي دي با تعرفه صفر به عراق ميبرده اس��ت .حال پس
از تحريمها احتياط كرده و گفته ك��ه كااليي به نام اين
شركت به عراق صادر نش��ود؛ وگرنه دولت عراق واردات
خودرويايرانيراممنوعنكردهاست.

اعتراضكالميبغدادبهتحريمها

رييسجمهور ع��راق نيز در ديداري كه با س��فير ايران
در عراق داش��ته ضمن اعالم مخالفت ب��ا تحريمهاي
تحميلي امريكا عليه اي��ران تاكيد كرد ك��ه از جامعه
بينالمللي ميخواهد با اين سياس��تهاي ظالمانه كه
عليه ملتها وضع ميشود ،مخالفت كند .فواد معصوم،
رييسجمهور عراق نيز در واكنش به تحريمهاي امريكا
عليه ايران گفت كه شرايط فعلي عراق و طبيعت روابط
پر منفعت آن با ايران باعث ميشود كه پايبندي بغداد
به تحريمهاي امريكا عليه تهران را س��خت كند .عراق
در درگيريهاي فعلي نبايد با ي��ك طرف عليه طرف

ديگري باشد و فشار زياد بر ايران ممكن است نتايجي
به دنبال داشته باشد كه بر وضعيت داخلي عراق و ديگر
كش��ورها تاثير ميگذارد .با اين حال ،سخنگوي دولت
عراق از اجراي تحريمهاي امريكا عليه ايران سخن گفت
كه به گفته او ،به معناي پايان م��راوده دالري ميان دو
كشور است .سعدالحديثي كه با خبرگزاري اسپوتنيك
عربي گفتوگو ميك��رد ،تاكيد كرد كه كش��ورش از
اين پس براي معامالت مالي و تجاري با اي��ران از دالر
اس��تفاده نخواهد كرد .به گفته او دول��ت عراق گامي
برنميداردكهبهضرراقتصاداينكشورباشد.

ايران

تاثير حذف دالر از رابطه ايران و عراق
تاكيد سخنگوي دولت عراق نشان ميدهد برخالف
تحليلها از موضع حيدرالعبادي مبني بر همراهي عراق
با تحريمها ،س��طح مراودات اقتصادي ميان دو كش��ور
پس از تحريمها س��قوط نخواهد كرد .اين اعتقاد يحيي
آل اسحاق رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق
است .آنطور كه آل اسحاق ميگويد« ،ايران و عراق رابطه
دالري با يكديگر ندارند و مبادالت تجاري بر اساس ريال
يا دينار اس��ت»؛ از اين رو آنچه س��خنگوي دولت عراق
مبني بر ح��ذف دالر از مراودات دو كش��ور خبر داده ،به

حجممراوداتباهمسايهغربي
اظهارات برخ��ي از مقامات عراقي مبن��ي بر پايبندي
به تحريمها در حالي مطرح ميش��ود كه بر اس��اس آمار
سفارت ايران در عراق ،عالوه بر صادرات غيرنفتي شش و
نيم ميليارد دالري ،ساالنه يك ميليارد و 400ميليون دالر
برق و گاز به عراق صادر ميشود .همچنين هم اكنون 49
شركت ايراني هشت ميليارد دالر طرح صادرات خدمات
فني و مهندس��ي در عراق در دس��ت اجرا دارند و اين آمار
رو به فزوني است .از س��وي ديگر نزديك به  30درصد از 5
ميليون گردشگر خارجي كه به ايران سفر ميكنند ،عراقي
هستند ودر مقابل بطور متوس��ط ساالنه  4ميليون ايراني
به عراق سفر ميكنند .اين آمار و ارقام سنگين اقتصادي،
در كنار روابط نزدي��ك گروههاي سياس��ي پرطرفدار در
عراق با ايران ،تيغ تيز تحريمهاي امري��كا عليه ايران را در
همسايگانغربيايرانكندميكند.

معاون سياسي دفتر رييسجمهوري:

منتظر ديدار روحاني و ترامپ در نيويورك نباشيم
نكرده ايم و حتي از برخي هيأتهايي كه براي مذاكره
ميفرستيمنيزهيچخبرياعالمنميكنيم.ماتيمهايي
از بانك مركزي ،ستاد برجام در وزارت خارجه و وزارت
نفت را هم ب��راي مذاكرات فرس��تاده ايم ،ام��ا لزومي
ندارد كه در اين حد و تا وقتي به نتيجهاي نرسيده ايم،
اقدامات آنان را اطالعرس��اني كنيم ».معاون سياس��ي
دفتر رييسجمهوري هرچند معتقد است كه سر ترامپ
در ماجراي بازگرداندن تحريمها به سنگ ميخورد ،اما
در عين حال تاكيد ميكند كه «ترامپ در مذاكرهاش با
ايران جدي نيست وگرنه س��ه ماه پيش زير توافقي كه
دولت كشور خودش آن را امضا كرده بود ،نميزد».

«مسيرمان نسبتا هموار اس��ت؛ در عين حال هنوز
با قطعيت نميتوانيم بگويي��م تا آبان م��اه در مذاكره
با اروپاييه��ا به نتيجه ميرس��يم» اين جمله ش��ايد
كليديترين گفته مجيد تخت روانچي ،معاون سياسي
دفتر رييسجمهور در گفتوگو با ايسنا باشد .ديپلماتي
كهنه كار كه از جمله ،تجربه حض��ور در مذاكرات ايران
با كش��ورهاي  5 + 1را در كارنامه خود دارد و با ادبيات،
خواستههاوواكنشهاياروپاييهابيگانهنيست.
ش��ايد همين تجربه و س��ابقه فعاليت ديپلماتيك
سبب ش��ده كه تخت روانچي در اين گفتوگو همواره
جانب احتياط را نگ��ه دارد و از قطعيت بخش��يدن به
كالمش خودداري ورزد ،به ويژه زماني كه پرسشها به

سمت و سوي آينده كشور در شرايط بازگشت تحريمها
و احتمال باز ش��دن مجدد ب��اب مذاك��ره در آن زمان
معطوف ميشود و او در پاسخ به احتمال ديدار روحاني
و ترامپ با صراحت اظهار ميكند« :نبايد بيهوده انتظار
مردم باال ب��رود و بعد اتفاقي هم رخ نده��د ،اگر چنين
شود مردم ناراحت خواهند ش��د .من شخصا زمينهاي
براي مذاكره نميبينم .اجرايي ش��دن هرچيز نيازمند
زمينهاي است و االن زمينه اين موضوع فراهم نيست».
تخت روانچي در اين گفتوگو از رسيدن محورهاي
مذاكرات ايران با كش��ورهاي اروپايي به مسائل بانكي
خبر داد و البت��ه تاكيد كرد «جزئياتي ك��ه طبق آن ما
ب��ا اروپاييها وارد مذاكره ش��ده اي��م را تاكنون خبري

مقابلهباتحريمها
تخت روانچي در خصوص فرآيند بازگشت تحريمها
گفت :دو سري از تحريمها عليه ايران با اقدامات ترامپ
قرار بود كه دوباره باز گردد؛ بخش نخست آن  ۱۶مرداد
اجرا ش��د و بخش دوم آن در آبان م��اه اجرايي خواهد
شد .من نه به عنوان ش��عار ،بلكه براي ثبت يك موضع
ميگويم كه از لح��اظ حقوق بينالملل اي��ن اقدامات
امريكا كام�لا غيرقانوني اس��ت ،تعهداتي ضد تعهدات
خودش است و بر اس��اس حقوق بينالملل عهدشكني
و بي سابقه است.او در ادامه تاكيد كرد « :اينكه تعهدات
امريكا چه اثراتي دارد نيازمند پاس��خ است .سري اول
تحريمها در ارتباط با خودرو و طال و امثال آن بود كه نه
بياثر است و نه اثرش خيلي شديد و سخت خواهد بود
و به عنوان كاري كه نبايد اتف��اق ميافتاد كاري مردود
محسوب ميش��ود ،ولي طبيعتا ما چون از خيلي وقت

چهرهها

پيشنهاد يك نماينده به دولت
براي كمك به اقشار ضعيف

قيمتبنزين
تا پايان سال افزايش نمييابد

نماين��ده اصالحطل��ب ته��ران در
مجلس شوراي اس�لامي اعتقاد دارد با
صرفه جويي در مصرف بنزين ،ميتوان
يارانه چهار دهك پايين جامعه را به120
هزارتومانافزايشدهيم.
الي��اس حضرت��ي در گفتوگ��و با
ايسنا با اشاره به گفتوگوي تلويزيوني
رييسجمهور ،اظهار كرد :آقاي رييسجمهور در اين گفتوگو به
خوبي سياست جديد ارزي ،سوال نمايندگان و مذاكره را تبيين
كرد ،ما هم فكر ميكنيم سوال از رييسجمهور فرصتي بينظير و
طاليي به آقاي روحاني ميدهد و ايشان ميتواند با استفاده از اين
فرصت بسياري از ناگفتهها را مطرح كند.
نماينده مردم ته��ران در مجلس خاطرنش��ان كرد :دولت
بايد عالوه بر سياستهاي ارزي ،بس��ته اقتصادي براي كمك
به اقشار آس��يبپذير و مناطق محروم تهيه كند ،اينها كساني
هستند كه زير چرخ افزايش قيمتها و تالطمهاي اقتصادي در
حال له شدن هستند .ما ميتوانيم قيمت سوخت را در حد هزار
تومان ثابت نگه داريم ولي ميزان مشخصي را تعيين كنيم مثال
ماهيانه  60ليتر با كارت سوخت سهميه تعيين شود و مابقي
صرفهجويي شود .در اين شرايط  30تا  40ميليون ليتر در روز
امكان صرفهجويي وجود دارد.
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بي��ان اينكه ميزان
مصرف روزانه بنزي��ن و گازوئيل در روزهاي ع��ادي  95ميليون
ليتر و در روزهاي تعطيل  120ميليون ليتر است ،اظهار كرد :اين
ميزان مصرف براي كشوري كه در حال جنگ است به منزله آتش
زدن به منابع خودش است .ما ميتوانيم ميزان صرفهجويي شده را
به چهار پنج دهك پايين ختصاص دهيم و يارانه آنها را از  45هزار
تومان به 120هزار تومان افزايش دهيم.

ناي��ب ريي��س كميس��يون انرژي
مجلس تاكي��د كرد كه قيم��ت بنزين
و فرآوردهه��اي نفتي ت��ا فروردين ماه
افزايشنمييابد.
حسين اميري خامكاني در گفتوگو
با خانه ملت ،با بيان اينك��ه وزارت نفت
به ويژه ش��ركت مل��ي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي ايران در توليد و عرضه بنزين نقش بس��زايي
داشتهاند ،گفت :اين درحالي است كه پيش از اين رسانههاي ضد
انقالب سعي داش��تند با القاي تغيير نرخ بنزين ،از وضعيت اخير
بازار س��كه و ارز سوءاس��تفاده كرده و مردم را در حوزه س��وخت
بهويژه بنزين هم به مقابله با نظام و دولت بكشانند.
نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره
به رد چندين باره موضوع افزايش قيمت بنزين از سوي مسووالن،
افزود :با توجه به اينكه هربار موضوع افزايش نرخ بنزين از س��وي
مجلس و مسووالن دولت رد شده بود ،اما برخي به دنبال ايجاد جو
رواني در جامعه بودند كه البته خوشبختانه تالشهاي رسانههاي
ضد انقالب با بي توجهي مردم و درايت مسووالن بي اثر شد.
وي ادامه داد :آنچه از س��وي رييسجمهور درباره عدم تغيير
قيمت بنزين تا پايان س��ال مطرح ش��د ،نش��اندهنده اهتمام
مسووالن براي ثبات اقتصادي است.
نايب رييس كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي ،با
بيان اينكه تاكنون هيچ بحثي در مجلس و دولت درباره افزايش
فرآوردههاي نفتي و بنزين تاكنون صورت نگرفته است ،تصريح
كرد :رييسجمهور نيز صحبتي در اين باره داشتهاند كه كاالهاي
اساسي تا فروردين س��ال آينده افزايش نداشته باشد پيش بيني
اين بوده كه تا پايان س��ال افزايش قيمتي در حوزه فرآوردههاي
نفتيوبنزيننداشتهباشيم.

قبل پيشبيني ميكرديم كه چنين اتفاقاتي قرار است
بيفتد ،آمادهس��ازيهايي در اين زمينه داشتيم .وقتي
با آمادهس��ازي با يك موضوع روبهرو ميشويم راحتتر
با آن برخورد ميكنيم .همين كه دي��روز ،در روزي كه
تحريمها بازگش��ت ،در بازار ارز و س��كه گشايش پيدا
ميشود خودش بسيار گويا است .بحث ارز و سكه خيلي
كار دارد تا به جايي كه بايد باشد ،برسد .من ميخواهم
بگويم اگ��ر ما خيل��ي از اقدامات را انج��ام نميداديم و
مش��قمان را از قبل نمينوش��تيم ممكن ب��ود وقتي
تحريمهاي جديد اعمال شد با مش��كالت جديتري
روبهرو ش��ويم .آمادگي م��ا از قبل باعث ميش��ود كه
راحتتربااينموضوعبرخوردكنيم».
عملكرداروپاييها
معاون سياس��ي دفتر رييسجمهوري در پاسخ به
اين پرس��ش كه نظرتان درباره عملك��رد اروپاييها در
زمينه برجام چيس��ت؟ آنان تا امروز كه بيشتر صحبت
كردهاند تا اينكه اقدامي عملي انجام دهند گفت« :اين
حرف هم درست است و هم شايد كامل درست نيست.
چرا ميگويم درست است؛ زيرا چيزي كه در عموم آمده
و در افكار عمومي وجود دارد اين اس��ت كه بيانيههايي
كه صادر ميش��ود را ميبينيم .بيانيه خانم موگريني و
وزراي خارج��ه و صحبتهاي ايش��ان را طي چند روز
گذش��ته ديدهايم .طي چند ماه گذش��ته هم در سطح
 ۴+۱بيانيه داشتيم ،خانم اشميت هم بيانيهاي داشتند.
همه اينها مواضع سياسياي بود كه در حمايت از برجام
و در مخالفت با كاري كه امريكاييها كردند ،انجام شد.

اين بيانيهها بيانيههاي سياس��ي قدرتمندي بودند .در
عالم سياست به ويژه سياست خارجي كلمات است كه
معنا و وزن خودش را دارد .كسي ميتواند موضوعي را به
نحوي مطرح كند كه نظرش را گفته باشد اما آنقدر وزن
نداشته باش��د .اينكه خانم موگريني ديروز در نيوزيلند
مصاحبه ميكنن��د و ميگويند با اعم��ال تحريمهاي
جديد ش��ركتهايمان را براي كار كردن با ايران بيشتر
تشويق ميكنيم يك نوع حمايت است بنابراين از بعد
حمايتهايسياسيخوبجلوآمدند».
مذاكرهبا اروپاومنافعملي
او در ادامه تاكيد ميكند« :ام��ا از نوع حمايتهاي
عملي هم بايد موضوع را بررس��ي كرد .ش��ما كليات را
فقط در بيانيهها ميبينيد اما ما چندين ماه اس��ت كه
مذاكره ميكنيم و به بحثهاي ريزتري رسيدهايم .شما
پشت بحثها را نميبينيد كه مثال در مورد موضوعات
بانك��ي در مورد چه مس��ائلي پيش رفتهاي��م .االن هم
نميش��ود اين موضوعات را مطرح ك��رد .جزئياتي كه
ما با آنان در س��طوح مختلف وارد كار شدهايم را خبري
نميكنيم و حتي بعضي از هيأتهايي كه براي مذاكره
ميفرس��تيم را هم از آن خبري منتش��ر نميكنيم .در
حوزه كارشناسي تيمهايي براي مذاكره ميفرستيم كه
از بانك مركزي ،ستاد برجام در وزارت خارجه و وزارت
نفت هم در آن حض��ور دارند ،ولي لزوم��ي ندارد كه در
اين حد و تا وقتي به نتيجهاي نرس��يده ايم ،اقدامات را
اطالعرس��اني كنيم ،هر وقت كارها به جايي رسيد كه
قابل پخش بود اعالم خواهيم كرد.

فرمانده اقتصادي دولت
رييسجمهور است

قوه قضاييه با محتكران كاال
برخورد جدي كند

معاون اقتصادي رييسجمهور با اشاره
به اين واقعيت كه فرمانده اقتصادي دولت
ش��خص رييسجمهور است در خصوص
مش��كالت اخير اقتص��ادي ميگويد بايد
ببينيممسائلونوساناتيكهدراقتصادمان
ش��اهد هس��تيم آي��ا ريش��ه در واقعيت
اقتصادي و روندي كه در  ۵س��ال گذشته
تجربه كرديم داشته اس��ت يا تابع انتظارات نسبت به آينده.محمد
نهاونديان در گفتوگو با تس��نيم ،درخصوص تغييرات ايجاد شده
در مديريت بانك مركزي و بس��ته جديد ارزي دولت گفت :هدف از
تغييرات انسجام بيشتر و هماهنگي بيشتر و خدمت كيفيتر به مردم
و اقتصاد كشور اس��ت ،اما خود تغيير موضوعيت ندارد ،هدف تغيير
مهم اس��ت .هرگاه تغيير در افراد الزم باش��د رييسجمهور تصميم
ميگيرند و اجرا ميشود.معاون اقتصادي رييسجمهور در پاسخ به
اين سوال كه معاون اقتصادي رييسجمهور مشكالت اخير اقتصادي
را بيشتر ناشي از چه عواملي ميداند ،خاطرنشان كرد :آنچه در روند
اقتصادي كشور در  5سال گذشته ميبينيم بهبود همه شاخصهاي
اقتصادي است؛ به اين جهت بايد يك تحليلگر بين آنچه در واقعيت
اقتصاد ميگذرد با آن تصويري كه جامعه و فعاالن اقتصادي نسبت
به آينده اقتصاد ميكنند ،فرق قائل شود .اگر دومي همراه با نگراني
باش��د ،بالفاصله موجب انتظارات تورمي ميشود و انتظارات تورمي
خود به خود ايجاد تورم ميكند و اين نكته مهمي اس��ت كه ببينيم
مس��ائل و نوس��اناتي كه در اقتصادمان شاهد هس��تيم آيا ريشه در
واقعيت اقتصادي و روندي كه در  5سال گذشته تجربه كرديم داشته
يا تابع انتظارات نسبت به آينده .آنوقت در شكلگيري در آن انتظارت
بايد ببينم آن عوامل اقتصادي اس��ت يا سياس��ي .او در پاسخ به اين
سوال كه آيا اكنون هم فرمانده تيم اقتصادي دولت شما هستيد گفت:
فرماندهاقتصاديآقايرييسجمهورهستند.

امامجمعه موقت تهران گفت :كشور
ما با جن��گ رواني و اقتصادي دش��من
روبرو اس��ت ،و عدهاي دست به احتكار
ميزنند ،بنابراين باي��د مجازات چنين
افرادي را جدي گرفت.
محمد
اهلل
آي��ت
ف��ارس
به گ��زارش
ّ
امامي كاشاني ،امامجمعه موقت تهران،
در خطبههاي نمازجمع��ه ديروز تهران با اش��اره به احتكار برخي
اقالم در بازار گفت :از قوه قضاييه تش��كر ميكن��م كه اعالم كرد با
محتكرين برخورد خواه��د كرد .امامجمعه موقت ته��ران با بيان
اينكه قوه قضاييه و رياست آن ،در برخورد با اين موارد جدي است،
تصريح كرد :به تمام سودجويان ميگويم كه زندگي خودتان و زن
و بچه خود را در دنيا و آخرت ،سياه نكنيد.امامي كاشاني با اشاره به
اظهارات ترامپ گفت :آيا وجدان ايراني اين را ميپذيرد كه عدهاي
ماجراجو سر و صدا رو ش��روع كنند و يك عده هم فريب بخورند و
عكس بگيرند و منعكس كنند.او ادامه داد :هدف دشمنان اين است
كه فش��ار بياورند تا ايران مذاكره كند .چه مذاك��رهاي؟ مذاكرهاي
كه اهدافش را آنها در نظر گرفتهاند ،ايران زير بار نميرود و مواضع
ما همان اس��ت كه رهبر ّ
معظم انقالب اعالم كردن��د .اگر بر فرض
محال هم مذاكره بش��ود امريكا زير آن ميزند و بساط آن را بر هم
ميزند.امام جمعه موقت ته��ران درباره دروغ گويي رييسجمهور
امريكا گفت :به گزارش واش��نگتن پس��ت ،ترامپ در روز بيش از
هفت دروغ ميگويد .او با اس��تناد به سخني از حضرت مسيح (ع)
گفت :كس��ي كه دروغ بگويد ارزش و بها ندارد .امام جمعه موقت
تهران ،بيانات رهبر ّ
معظم انقالب مبني بر تش��كيل يك كارگروه
چابك و ف ّعال درباره مسائل اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و گفت:
در ش��رايطي كه در جنگ اقتصادي هس��تيم ،اين دستورالعمل
رهبر معظم انقالب يك تكليف است كه مسووالن بايد به آن عمل كنند.

كالن
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بر اساس آمار سهم پول از كل نقدينگي افزايش يافته است

رشد بخشتور مزاي نقدينگي

گروهاقتصادكالن|
بر اساس گزارش بانك مركزي رقم نقدينگي در سه
ماه منتهي به خرداد امسال به ميزان  3.4درصد رشد
كرده و به رقم  1582هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين آمارها نشان ميدهد كه سرعت رشد نقدينگي در
سه ماه گذشته نسبتا كاهش يافته اما با اين حال حجم
نقدينگي در  5سال گذشته به ميزاني افزايش يافته كه
اين اندك كاهشها در سرعت رش��د نميتواند غول
انباشته در  5سال گذش��ته را جبران كند .از سال 92
تا خرداد  97اين ش��اخص به ميزان  148درصد رشد
كرده است .موضوع قابل توجه ديگر در آمارهاي بانك
مركزي اين اس��ت كه در ماههاي گذشته سهم پول از
نقدينگي افزايش يافته و از رقم  12.6درصد در اسفند
 96به  13درصد خرداد امس��ال رسيده است.پول آن
بخش از نقدينگي است كه ميتواند مستقيما به تورم و
افزايشقيمتهامنجرشود.
به گزارش «تعادل» آخرين آمارهاي بانك مركزي
از ميزان نقدينگي در اقتصاد نشان ميدهد كه رقم اين
شاخص به  1582.7هزار ميليارد تومان رسيده است.
نقدينگي در سال  92يعني ابتداي دولت اول روحاني
 639هزار ميليارد بوده و در اين مدت  5سال به ميزان
 148درصد رشد كرده است ،اين در حالي است كه در
همين مدت رقم توليد ناخالص داخلي (به قميت ثابت
سال  )90با رشدي  18درصدي از  585هزار ميليارد
تومان به  694هزار ميليارد تومان رسيده است.از نظر
كارشناس��ان اقتصاد ميزان نقدينگي در هر اقتصادي
بايد به تناسب رشد توليد كاالها افزايش يابد تا از اين
طريق بتواند سوخت و ساز مبادالت را تامين كند .در
واقع بر اس��اس نظريههاي اقتصادي ميزان نقدينگي
متناس��ب با حجم كاالها و خدمات توليدي متضمن
ثبات و روند رشد توليد است و در صورت رشد بيرويه
و بدون پشتوانه آن ،اين شاخص به كاهش ارزش پول
و تورم ميانجامد.
كارشناسان و مسووالن كشور در حال حاضر اتفاق
نظر بااليي در مورد ل��زوم كنت��رل و هدايت ضربتي
اين ميزان نقدينگي كه ش��بح وار اقتصاد را در معرض
تهديد قرار داده است ،دارند.
رشد نقدينگي به دو عامل بس��تگي دارد؛ پايه پول
و ضريب فزاينده كه از آنها به عنوان اجزاي نقدينگي
ياد ميشود .طي سالهاي اخير آهنگ رشد نقدينگي
تغيير چنداني را تجربه نكرده اس��ت و معموالً رش��د
 27تا  30درصدي حجم نقدينگي بطور ساليانه تكرار
ش��ده اس��ت اما اجزاي نقدينگي تغيير محسوسي را
تجربه كرده اس��ت بطوريكه س��هم ضريب فزاينده
پول��ي از نقدينگي افزايشيافته و س��هم پايه پولي در
آن كاهشيافته اس��ت .ضريب فزاينده پولي ناش��ي
از گردش نقدينگي اس��ت و پايه پولي ناش��ي از پول
پرقدرت .برخي از رس��انهها با برجس��ته ك��ردن اين
موضوع آن را يك موفقيت در راستاي اصالح نقدينگي
و اس��تقالل بانك مركزي از دولت ميدانستند.با اين
حال بسياري بر اين باورند كه رش��د نقدينگي چه از
مسير پايه پولي و چه از كانال ظريب فزاينده باشد هيچ

اما اين نقدينگي مساوي تورم به عالوه رشد اقتصادي
نبوده كه دليل آن اين است كه بخشي از نقدينگي در
اقتصاد ايران واقعي نيست حتي ميتوان گفت  ۲۰الي
 ۳۰درصد نقدينگي موجود تعهدي يا كاغذي است.

توفيري در ماهيت موضوع ندارد و اصطالحاتي ساخته
شدهاي مانند «سالمسازي نقدينگي» تنها از منظري
ايدئولوژيكوغيراقتصاديتبليغميشوند.
با اين وجود خبرهايي كه از زبان برخي مس��ووالن
شنيده ميش��ود نش��ان ميدهد كه در  6ماه گذشته
حجم بااليي از پول پرق��درت بانك مركزي به منظور
تسويه سپرده گذاران موسسههاي غيرمجاز به اقتصاد
تزريق شده اس��ت .آخرين آمارهايي كه در اين زمينه
اعالم شد رقم  30هزار ميليار تومان بود كه سخنگوي
دولت از آن صحبت كرد .اين ميزان چاپ پول ميتواند
عامل اصلي رشد نقدينگي در ماههاي اخير باشد.
محمد حس��ن نژاد ،عض��و كميس��يون اقتصادي
مجلس شوراي اس�لامي درباره افزايش حجم ساالنه
چاپ پول در س��ال  ۹۶با بيان اينكه رشد نقدينگي از
حجم پول چاپ ش��ده ضربدر ضري��ب تكاثر حاصل
ميش��ود كه اين حجم نقدينگي از محل رشد پول يا
شبهه پول است ،گفت :بانك مركزي با چاپ اسكناس
يا مسكوك پول پرقدرت توليد ميكند به دليل اينكه
اين پ��ول پرقدرت ضرب��در ضريب گردش ميش��ود
ميتواند حجم نقدينگي را خيلي باال ببرد بنابراين بايد
به اين موضوعات دقت كرد.
وي در اين رابطه ادام��ه داد :پول معموالً يا در زمان
امحاء اس��كانسهاي فرس��وده چاپ ميش��ود يا در
زماني كه هدف اين اس��ت كه پول جديد خلق ش��ود
كه البته زماني كه پول ميخواهد خلق شود بايد اين
پول جديد به پش��توانه دالر و طال يا به پشتوانه دولت
منتشر شود .عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي تصريح كرد :زماني كه احساس ميشود پول
در گردش جامعه براي تامين نيازها كفايت نميكند
اصطالحاً اقتصاد با كمبود پول روبرو ميشود چنانچه

در آخر سال  ۹۶عم ً
ال  ۵۰هزار تومانيهاي چاپ شده
با پشتوانه بود شايد به دليل اينكه در شب عيد تقاضا
براي پول فيزيكي ب��اال رفت اما ام��كان دارد افزايش
حجم پول به خاطر تورم نيز باشد كه اين موضوع براي
اقتصادخطرناكاست.
نماينده م��ردم مرن��د و جلفا در مجلس ش��وراي
اسالمي يادآور ش��د :زماني كه پولهاي چاپ شده به
تسهيالت بانكي براي رونق توليد اختصاص داده شود
ميتوان گفت اقدام خوبي صورت گرفت��ه اما اگر اين
حجم پول براي پاسخ به افزايش تقاضا باشد چون تورم
را در پي دارد اقدام خوبي نيست.
حجم نقدينگي رابطه مس��تقيمي با تورم و رش��د
اقتص��ادي دارد ،از لح��اظ تئ��وري اقتصادي رش��د

بانك مركزي:

سرنوشت  9ميليارد دالركامال مشخص است
پس از طرح مطالبي در كانالهاي مختلف خبري
رس��انهها با موضوع «سرنوش��ت نامعل��وم  9ميليارد
دالر ارز  4200تومان��ي»،بان��ك مرك��زي اعالم كرد
كه سرنوش��ت  9ميليارد دالر كامال مشخص است و
اظهارنظرهاي رسانهاي بايد با اطالعات دقيق باشد.به
گزارش فارس،بهتازگي يكي از خبرگزاريهاي داخلي
در خبري با عنوان «سرنوشت نامعلوم  9ميليارد دالر
ارز  4200توماني» به نقل از يكي از اعضاي كميسيون
برنامه و بودجه مجلس (يوس��فيانمال) مطرح كرده
اس��ت كه «سرنوش��ت  9ميليارد دالر ارزي كه با نرخ
دولتي داده ش��ده اس��ت مشخص نيس��ت» .بر اين
اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوي آقاي
يوسفيانمال توضيحاتي اعالم ميشود .اصوال فرآيند
واردات رسمي كاال به كش��ور به اجمال از مراحل زير
تشكيليافتهاست:

-1اخ��ذ پروفرم��ا (پيش فاكت��ور) از فروش��نده
خارجي  /انعقاد قرارداد با فروشنده خارجي
-2انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (كسب اجازه رسمي ورود كاال به كشور)
 1-3تخصيص ارز توس��ط بانك مرك��زي پس از
درخواست بانك عامل واردكننده (تاييد گواهي ثبت
آماري)
 2-3تامين ارز توس��ط بانك مركزي به واس��طه
بانك عامل يا از طريق س��امانه نيما و انتق��ال ارز به
حساب فروش��نده خارجي (با اس��تفاده از ابزارهايي
همچون حواله ،برات يا اعتبار اسنادي)
-4ارسال كاال توسط فروشنده خارجي به گمرك
مقصد (ورود كاال به كشور)
-5امور گمركي و ترخيص كاال توسط وارد كننده
با توجه به توضيحات اجمال��ي فوق در خصوص

كرباسيان در يادداشتي اينستا گرامي اعالم كرد

تسويه  ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهيدولت
وزي��ر اقتص��اد اع�لام ك��رد:ب��راي كم��ك به
بخشخصوص��ي آييننامه اجراي��ي تعيين تكليف
وتس��ويه و تهاتر ح��دود ۱۰۰هزار ميلي��ارد تومان
بدهي دولت به پيمانكاران ،پيمان��كاران به بانكها
و بان��ك مركزي ب��ه تصويب رس��يد .ب��ه گزارش
«تعادل» ،مس��عود كرباس��يان وزير امور اقتصادي
و دارايي در يادداش��تي در صفحه خود در ش��بكه
اجتماعي اينستاگرام ،نوش��ت:عدهاي دو ماه تمام
تالشش��ان را به كار گرفتند تا نظم ب��ازار و اقتصاد
اي��ران را بههم بريزن��د؛ سوءاس��تفاده و همراهي با
سياس��تهاي خارجي همگي با هدف آس��يب به
اقتصاد كش��ور پيش ميرفت ولي خوشبختانه هم
قيمتها در بازارها روند نزولي را پيش گرفتند و هم
اظهارنظرهاي منطق��ي و اميدبخش رييسجمهور
مس��ير پيشرو را براي مردم و اقتصاد ايران روشن
س��اخت .وي افزود:از اين پس و درچارچوب تامين
منابع عموم��ي ب��راي توس��عه مل��ي ،وزارت امور
اقتص��ادي و دارايي در خط مقدم حفظ و حراس��ت
از منابع كشور با نهايت سختگيري برفرآيندهاي

مربوط به خزان��هداري كل نظ��ارت و دقت خواهد
داش��ت.كرباس��يان تصريح كرد :ب��راي كاهش اثر
تحريمها در بودجه عمومي كشور ،خزانهداري كل
را مكل��ف كردم كه ب��ا مديريت هزينهه��ا و رعايت
انضباط مالي در مصارف دولت و وصول مطالبات در
حوزه مالياتها (بهخصوص فراريان مالياتي) ،سود
سهام شركتهاي دولتي و بانكها را به عنوان اموري
اولويتدار پيش ببرد.
برداش�تي از منابع عمومي ب�راي پرداخت
يارانهنشدهاست
وزير اقتصاد با بي��ان اينك��ه از خزانهداري كل
خواس��تهام كه بدون هيچ مالحظ��هاي در مقابل
هرنوع هزين��ه بيجا و خارج از برنامه ايس��تادگي
كند ،نوش��ت :خوش��بختانه بايد اع�لام كنم كه
حساس��يت نس��بت به ش��يوه هزينه منابع كشور
در خزان��هداري كل ،منج��ر به آن ش��ده كه طي
س��ه ماهه گذش��ته و برخالف تمام سالهاي قبل
هيچگونه پرداخت��ي بابت هدفمن��دي يارانهها از

فرآيند واردات كاال توجه به موارد زير ضروري است:
-1از تاريخ  22فروردين  97مطابق مصوبه هيات
وزيران انجام ثبت سفارش براي واردات كاال به كشور
اعم از سرزمين اصلي و مناطق آزاد الزامي شده است.
-2ثبت سفارشهاي صادره داراي سه ماه اعتبار
بوده و لزوما همه ثبت س��فارشها ب��ه مرحله تقاضا
براي تخصيص ارز نميرسند.
-3تخصي��ص ارز توس��ط بان��ك مرك��زي در
چارچوب قوانين و مقررات مربوطه صورت پذيرفته
و به معن��ي تامين و فروش ارز به واردكننده نيس��ت
و صرفا به معن��ي مجوز خري��د ارز از بانك مركزي يا
سامانه نيما در صورت تامين ريال الزم با اعتبار يك
ماهه است.
-4در ص��ورت تامي��ن ارز ،مطاب��ق مق��ررات
ارزي واردكننده حداكث��ر ش��ش م��اه فرص��ت

نقدينگي برابر اس��ت با رش��د اقتصادي به عالوه نرخ
تورم بنابراين بايد به اين موضوع توجه كرد كه رش��د
نقدينگي هم ميتواند به رش��د تورم منجر ش��ود هم
به رش��د اقتصادي ،هنر در مديريت صحيح نقدينگي
اس��ت .عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي
اسالمي ادامه داد :اگر انحراف نقدينگي وجود نداشته
باش��د و نقدينگي به بخش توليد س��وق داده ش��ود
اقدام خوبي بوده كه ميتوان تركي��ه و چين را نام برد
كه نقدينگي را به س��مت توليد س��وق دادند؛ اما اگر
نقدينگي به مانند كش��ور ونزوئال انحراف داشته باشد
اين موضوع به رشد تورم منجر ميشود.
نماينده م��ردم مرن��د و جلفا در مجلس ش��وراي
اس�لامي افزود :در ايران نقدينگي رشد بااليي داشته

افزايشسهمپولازنقدينگي
بر اساس گزارش بانك مركزي در يكسال گذشته
از نرخ رشد نقدينگي اندكي كاسته شده و از رقم نقطه
به نقطه  24درصد خ��رداد  96ب��ه  20درصد خرداد
امسال رسيده اس��ت .در س��ه ماه ابتدايي امسال نرخ
رشد نقدنيگي به مرور روندي نزولي داشته و به ترتيب
نرخه��اي  20.3 ،21.6و  20درص��د را تجرب��ه كرده
است .اما موضوع قابل توجه در آمارهاي بانك مركزي
افزايش نرخ پول در اين سه ماه است كه برخالف روند
معمول سالهاي گذشته در حال صعود به سمت باال
اس��ت .پيش از اعالم اين آمارها بهتر اس��ت يادآوري
كنيم كه نقدينگي ش��امل پول و ش��بهپول ميشود.
حجم پول همراه با بخشي از ش��بهپول (سپردههاي
كوتاهمدت و سپردههاي قرضالحسنه) نقش تقاضاي
خريد مردم را ايفا ميكند و طبق برخي مطالعات با دو
تا سه وقفه فصلي به تورم منجر ميشود .بخش ديگر
شبهپول (سپردههاي بلندمدت) تاثيري بر تورم ندارد
اما ميتواند به رونق و رش��د اقتصادي كمك كند چرا
كه شبكه بانكي به پشتوانه اين نوع سپردهها ،به فعاالن
اقتصادي تس��هيالت اعطا ميكند و موجبات تحرك
اقتصادي را فراهم ميآورد .به اين ترتيب ،هرچه سهم
سپردههاي بلندمدت از كل شبهپول نسبت به سهم
سپردههاي كوتاهمدت و قرضالحسنه افزايش يابد از
شدت تورمزايي نقدينگي در كوتاهمدت كاسته شده
و اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادي افزايش مييابد .با
اين توصيفات ميتوان گفت هر سياست پولي ،ارزي
و مالي كه سياليت تبديل س��پردههاي كوتاهمدت و
قرضالحسنه به سپردههاي بلندمدت را تقويت كند،
كيفيت اجزاي نقدينگي را همراس��تا با افزايش رشد
اقتصادي و به تاخير انداختن اثرات تورمي ش��بهپول
تغيير داده است.
بر اس��اس گزارش بانك مركزي نرخ رشد نقطه به
نقطه پول (فروردين  97نس��بت به فروردين  )96به
ميزان  21.4درصد بوده است .اين رقم در ارديبهشت
ماه به  19.9درصد و در خرداد به رش��د كم سابقه 25
درصد رسيده است.در اسفندماه سال  96نسبت پول
به نقدنيگي  12.6درصد بوده كه بعد از سه ماه يعني
در خرداد امس��ال به  13درصد ميرسد .اين موضوع
نش��اندهنده كاهش ميل م��ردم به س��پردهگذاري
بلندمدت و افزايش تمايل به سپردهگذاري كوتاهمدت
عامل اصل��ي كاهش نرخ رش��د نقدينگ��ي در طول
دوره مورد بررسي بوده اس��ت .دليل اصلي اين پديده
نيز مشكالت ش��بكه بانكي و عطش نقدينگي آنها و
پيش��نهادهاي متنوع آنها به مردم ب��راي افتتاح انواع
سپرده كوتاهمدت ويژه با نرخهاي سود باال بوده است.
بنابراين اين پديده بخش تورمزاي شبهپول را بزرگتر
و بخش رشدآفرين آن را كوچكتر كرده است.

دارد نس��بت به ارايه اس��ناد حمل به بانك عامل
و دريافت اعالمي��ه تامين ارز (مج��وز ترخيص از
گمرك) اقدام كند.
-5از زمان دريافت اعالميه تامين ارز (ارايه اسناد
حمل) واردكننده حداكثر سه ماه فرصت دارد نسبت
به ارايه پروانه گمركي ورود كاال مطابق ثبت سفارش
صادره و اسناد حمل ارايه ش��ده به بانك عامل اقدام
كند( .در مصوبه جديد دولت اين مهلتها به ترتيب
به  3و  2ماه تقليل يافته اس��ت) .نتيج��ه اينكه آمار
ثبت سفارش اعالم ش��ده تا اين تاريخ لزوما به معني
ارز تخصيص يافته ،ارز تامين شده و عدم ورود كاال به
كشور نيست و همچنين ارز تخصيص يافته لزوما به
معني ارز تامين شده نيس��ت و نيز ارز تامين شده تا
اين تاريخ نميتواند به مفهوم عدم ورود كاال به كشور
تلقي شود.
درمورد  9ميليارد دالر اشاره ش��ده در مصاحبه
آقاي عزتاهلل يوسفيانمال فقط در صورتي ميتوان
اظهارنظر قطعي ك��رد كه  3ماه مهل��ت ارايه پروانه
ورود كاال پ��س از حداكثر  6ماه مهلت ارايه اس��ناد
حمل ،منقضي ش��ده و كااليي به كش��ور وارد نشده

باش��د .مطابق مقررات ارزي با انقض��اي مهلتهاي
ي��اد ش��ده بانكه��اي عامل مكل��ف هس��تند ،به
پيگيري عودت ارز تامين��ي و در صورت عدم ايفاي
تعهد ارزي توس��ط وارد كننده معرفي اين دسته از
واردكنندگان به س��ازمان تعزيرات حكومتي اقدام
كنن��د .همچنين همانط��ور كه قبال اعالم ش��ده
فهرس��ت كامل افرادي كه طي چهار ماه گذشته ارز
به نرخ رسمي دريافت كردهاند ،به نهادهاي نظارتي
و گمرك ارس��ال ش��ده اس��ت كه قطعا در صورت
مش��اهده هرگونه تخلف با برخ��ورد مراجع نظارتي
و قضايي همراه خواهد بود .ب��ا توجه به توضيحات
اشاره شده كه مطالعه آن هم براي عموم مردم و هم
براي س��اير افراد صاحبنظر مفيد به نظر ميرسد،
ن مجلس
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه نمايندگا 
و س��اير اش��خاصي كه در م��ورد اينگونه م��وارد به
اظهارنظر رسانهاي ميپردازند حتما بايد از جزئيات
مس��اله مطلع باش��ند و با اطالعات كامل و دقيق با
رس��انهها مصاحبه كنند زيرا در شرايط فعلي چنين
گمانه زنيهايي موجب بروز تنش در سطح جامعه و
التهابآفريني ميشود.

محل منابع بودج��ه عمومي انجام نش��ود؛طي ۲
سال گذش��ته از اين محل  ۲۵هزار ميليارد تومان
به سازمان هدفمندي يارانهها پرداخت شده بود.
 ۸هزار و  ۷۰۰دس�ته چك از خزانهداري كل
حذفشد
اين عض��و كابين��ه دول��ت دوازدهم ب��ا تاكيد بر
اينكهخزانهداري بدون نظم و قاطعيت و اس��تفاده از
سيستمهايشفافممكننيست،خاطرنشانكرد:در
خزانهداري كل ب��راي تحقق هدف مديريت هزينهها
و تسريع پرداختها ،سيس��تم الكترونيكي بانكواره
مستقر شده اس��ت .همين سيس��تم باعث شده تا ۸
هزار و  ۷۰۰دسته چك از خزانهداري كل حذف شود.
وزير اقتصاد اعالم ك��رد :همچنين خزان ه طي اقدامي
فوري فرآيند استانداردس��ازي و كاهش حسابهاي
بانكي دس��تگاههاي اجرايي را به انجام رس��انده كه
در نتيجه تعداد حس��ابهاي دس��تگاههاي اجرايي
از  ۲۵۰هزار حس��اب ب��ه  ۵۰هزار حس��اب كاهش
يافته اس��ت .اين عدد بايد به  ۳۵هزار حساب كاهش
يابد كه بهزودي ب��ه اين نقطه ميرس��يم .وي اظهار
كرد:براي كمك هرچه بيش��تر ب��ه بخشخصوصي
آييننامه اجرايي تعيين تكليف و تسويه و تهاتر حدود
 ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران،

پيمانكاران به بانكه��ا و بانك مركزي هم به تصويب
رسيده اس��ت .كرباس��يان اعالم كرد:گزارش خزانه
نشان ميدهد كه با هدف س��رعت بخشيدن به رشد
و توسعه اقتصاد كشور و براي اولينبار در چهار ماهه
ابتدايي امسال بيش از  ۲۳هزار ميليارد تومان از منابع
به طرحهاي ملي-اس��تاني اختصاص يافت�� ه كه در
قياس با سال گذش��ته  ۲۰۰درصد رشد داشته است.

 وي ادام��ه داد :بهطور حتم چال��ش تحريمها با نظم
بخش��ي به رفتارهاي مالي دولت ،ايستادگي در مورد
زيادهخواهيها و قاطعيت در برخورد با فساد قابل رفع
است .مردم بدانند با تمام وجود از خزانهكشور حراست
خواهيم كرد .وزير اقتصاد تاكي��د كرد :قطعا مبارزه با
فساد هزينه دارد كه هزينه آن را هم به جان ميخريم
اما اجازه نميدهيم حق مردم پايمال شود.

اخبار كالن
تشكيل ۱۱۰۰پرونده تخلفات
بودجهاي دستگاهها
مه�ر| ريي��س دي��وان محاس��بات كش��ور از
تش��كيل ۱۱۰۰پرون��ده تخلف��ات و انحراف��ات
دستگاههاي دولتي از بودجه سال  ۹۵خبر داد.
عادل آذر با بي��ان اينكه با اقدامات پيش��گيرانه
ديوان ميزان تخلفات بودجهاي دس��تگاهها نسبت
به سال قبل از آن  ۴درصد كاهش يافته است گفت:
اين پروندهها در تفريغ بودجه س��ال  ۹۵نهايي و به
دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده و تعداد آنها
به  ۱۱۰۰پرونده رسيده است.
رييس ديوان محاسبات كش��ور افزود :بر اساس
بررس��يهاي به عمل آمده بخش عم��دهاي از اين
تخلفات ناشي از ابهامات قوانين و برداشت متفاوت
مديران از قانون اس��ت ك��ه با طراح��ي برنامههاي
آموزشي و دادن مش��اوره به مديران در حين عمل
بدون دخالت در ق��درت تصميمگي��ري آنها قصد
داريم اين تخلفات را كاهش دهيم.
وي با اش��اره به اينكه در حسابرسيهاي صورت
گرفته عملكرد كل كش��ور در اجراي سياستهاي
اقتصاد مقاومتي ،عملكرد مناسبي نيست افزود :در
عين حال استان همدان از استانهاي پيشرو كشور
در اين زمينه است و با وجود ظرفيتهاي اقتصادي
و توانمنديهاي مديريتي اين استان ميتواند جزو
استانهاي تراز اول باش��د .رييس ديوان محاسبات
كش��ور با تاكيد ب��ر رويكرد جدي��د اين دي��وان بر
حسابرسي عملكرد دس��تگاههاي اجرايي به جاي
حسابرسي نهايت با تصويب قانون و استانداردهاي
آن در كميس��يون برنامه و بودجه مجل��س ،از كم
توجهي دستگاههاي دولتي به خريد كاالهاي ايراني
انتقادكرد.

ايران  ۳سال ديگر پانزدهمين
اقتصاد بزرگ دنيا ميشود
تس�نيم|صندوق بين المللي پول پيش بيني
كرد ايران با كنار زدن سه كش��ور اسپانيا ،عربستان
و كانادا پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال ۲۰۲۱
ش��ود .صندوق بين المللي پول در پايگاه دادههاي
آماري خود پيش بيني كرده اس��ت ايران در س��ال
 2021با سه پله صعود در جايگاه پانزدهمين اقتصاد
بزرگ دنيا قرار گيرد .بر اساس آمارهاي منتشر شده
از س��وي اين نهاد بين المللي توليد ناخالص داخلي
ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017
بالغ بر  1644ميليارد دالر بوده و ايران از اين نظر در
رتبه  18جهان قرار گرفته است .صندوق بينالمللي
پول پيش بين��ي كرده اس��ت ايران در س��الهاي
 2019 ،2018و  2020ني��ز همچنان هجدهمين
اقتصاد بزرگ دنيا باقي بماند اما در س��ال  2021با
پشتسر گذاش��تن سه كشور اس��پانيا ،عربستان و
كانادا به جايگاه پانزدهم صعود كند .پيشبيني شده
است توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص
قدرت خريد در س��ال  2021به  2095ميليارد دالر
برس��د كه بيش��تر از توليد ناخالص داخلي اسپانيا،
عربستان و كانادا خواهد شد .توليد ناخالص داخلي
اس��پانيا بر اس��اس ش��اخص قدرت خريد در سال
 2017بالغ بر  1773.9ميلي��ارد دالر بوده كه پيش
بيني شده است اين رقم در س��ال  2021به 2094
ميليارد دالر برسد .توليد ناخالص داخلي عربستان
ني��ز از  1773.5ميلي��ارد دالر در س��ال  2017به
 2078ميليارد دالر در سال  2021و توليد ناخالص
داخلي كانادا از  1769ميليارد دالر در س��ال 2017
به  2073ميليارد دالر در سال  2021خواهد رسيد.
بر اين اساس چين با توليد ناخالص داخلي 23159
ميليارد دالري بزرگترين اقتصاد جهان در س��ال
 2021را خواهد داش��ت و امريكا با  19390ميليارد
دالر و هند ب��ا  9459ميلي��ارد دالر ب��ه ترتيب در
رتبههاي دوم و سوم از اين نظر قرار ميگيرند.

تورم نيمه دوم سال
باال خواهد بود
ايلنا| يك استاد دانشگاه تهران اظهار داشت :در
صورتي كه بانك مركزي راهكار مناس��بي براي نرخ
سود بانكي در شهريور ماه ارايه ندهد قطعا تاثيرات
منفي بر تورم خواهد داشت .به نظر من بانك مركزي
اگر بطور موقت ،يعني  6ماه نرخ سود را افزايش دهد
تا از تشديد بحران جلوگيري كند فرصت الزم براي
عادي سازي شرايط را خواهد داشت.
س��جاد برخورداري در مورد افزاي��ش نرخ تورم
توليدكننده به ب��االي  13درصد گفت :اين نش��ان
ميدهد كه نرخ تورم در ماههاي آينده قطعا افزايش
خواهد يافت ،البته به نظر اين نرخ حتي باالتر از اين
نيز باشد و اين يك سيگنال براي تجربه تورم باال در
 6ماه دوم سال است .وي ادامه داد :بايد توجه داشت،
توليدات براساس نرخهاي پيشين محاسبه ميشود
و مواد با نرخهاي جدي��د وارد بازار نش��دهاند و اين
هشدار تورم باال در  6ماه دوم سال است.
اين استاد دانشگاه تهران متذكر شد :در صورتي
كه بانك مركزي راهكار مناس��بي براي نرخ س��ود
بانكي در شهريور ماه ارايه ندهد قطعا تاثيرات منفي
بر تورم خواهد داش��ت .به نظر من بانك مركزي اگر
بطور موقت ،يعني  6ماه نرخ س��ود را افزيش دهد تا
از تش��ديد بحران جلوگيري كند فرصت الزم براي
عادي سازي ش��رايط را خواهد داش��ت .وي افزود:
البته اين نميتواند مش��كالت را ريش��هاي برطرف
كند و تنها نوس��انات را كاهش داده تا فرصت انجام
اصالحات فراهم ش��ود ،در غير اين صورت افزايش
اين نرخ به تنهايي خ��ود هزينههاي��ي را به جامعه
تحميل خواهد كرد .اين اقتصاددان در پاسخ به اين
پرسش كه تورم  16درصدي در زيربخش صنعت و
ساختمان نشانه چيست ،گفت :اين يعني ،تجهيزات
و ماشين آالت با هزينه سنگين وارد كشور ميشوند.
البته بايد توجه داش��ت كه تغيي��رات قيمت هنوز
تاثيرات خود را روي تورم نشان نداده است.

اخبار
ترجمه بخش پنجم و نهايي
سند بال 2منتشر شد
ترجمه بخش پنجم و نهايي س��ند بال  2شامل
اصول انتظام بازار ناظر بر الزامات افشاء توسط بانك
مركزي و در 139صفحه منتشر شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك مرك��زي ،اين
بانك ب��ا هدف پيا دهس��ازي مفاهيم نوي��ن نظارت
بانكي ،اقدام به ترجمه و انتش��ار اص��ول كميته بال
(بازل) كرده كه س��ند بال  2به عنوان مبنا و اساسي
براي اجراي اص��ول مديريت ريس��ك در بانكها و
رعايت مقررات احتياط��ي در اين خصوص از جمله
پيادهسازي «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي
و كفايت س��رمايه موسس��ات اعتباري» ،محسوب
ميشود.
استانداردهاي معرفي شده در سند بال  2بر سه
ركن اصلي استوار است .اين سه ركن شامل حداقل
سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسكهاي مترتب
به عنوان ركن اول ،فرآيند بررسي نظارتي به عنوان
ركن دوم و انتظام بازار ناظر بر الزامات افشاء به عنوان
ركن سوم است.
در ترجمه سند ياد ش��ده ،به ابعاد مرتبط با ركن
س��وم بال  2يعني انتظام بازار پرداخته ش��ده است.
هدف از ركن سوم به عنوان ركن مكمل الزامات مقرر
در اركان پيش��ين آن اس��ت تا نظم بازار را از طريق
ايجاد مجموعهاي از الزامات افش��اء براي بانكها كه
عموم جامعه را قادر ب��ه ارزيابي اطالعات كليدي در
خصوصآنهاميكند،تقويتنمايد.
ب��ر همين اس��اس ،بانكه��ا موظف ميش��وند
اطالعات��ي درخص��وص س��رمايه مورد ني��از براي
پوش��ش ريس��كهاي ف��رارو ،مناب��ع در مع��رض
ريس��ك ،فرآينده��اي ارزيابي ريس��ك ،جزييات
طبقهبندي داراييها و ذخيرهگيري ،اجزاي س��بد
س��رمايهگذاريها و  ...را براي اطالع عموم منتش��ر
كنند تا بدينترتيب عالوه بر مقامات نظارت بانكي،
عموم جامعه و خاصه فعاالن بازاره��اي مالي نيز از
وضعيت بانك شناخت صحيحتري به دست آورند.
كميته بال بر اين باور است كه اين قبيل الزامات
افش��اء با تكيه بر روشه��اي داخل��ي ،اختيارات
بيشتري را ب ه منظور ارزيابي الزامات سرمايهاي در
اختيار بانكها قرار ميده��د .فراهم كردن الزامات
افش��اء مبتني بر چارچوب مشترك ،طريق موثري
در اطالعرس��اني به بازار درباره مناب��ع در معرض
ريس��ك بانكها بوده و چارچوب افشاي سازگار و
قابل فهمي را كه منجر به تقويت مقايس��هپذيري
ميشود ،فراهم ميكند.
بديهي اس��ت هر چ��ه ميزان ش��فافيت بانكها
بيش��تر باش��د و عموم جامعه و خاص��ه ذينفعان
ش��ناخت و ارزيابي صحيحتري از اهداف ،ساختار،
عملك��رد ،درج��ه ريس��كپذيري و و روشه��اي
مديريتي بانكها ،حاصل كنند ،سيستم بانكي از آن
حيث كه زمينه يك نظارت عمومي بر بانكها فراهم
ميشود ،از استحكام ،س�لامت و ثبات مطلوبتري
برخوردار خواهد بود .بخ��ش نهايي ترجمه  ،حاوي
پيوستهاي سند بال  2نيز است كه حاوي اطالعات
و جزييات موردنياز براي تكميل مباحث متن اصلي
سند است .سند بال  2داراي يازده پيوست است كه
اطالعات تفصيلي و تكميلي الزم را در متن اصلي و
براي درك و فهم بهتر موضوعات مورد اش��اره ارايه
ميكند .ترجمه اين قبيل اس��ناد مرجع و مهم در
خصوص نظارت بانكي و به اش��تراك گذاردن آنها با
بانكها ،به تعميق و پيا دهسازي مفاهيم نوين نظارت
بانكي در نظام بانكي كش��ور كمك و اجراي چنين
استانداردهاييراتسهيلميكند.

دسته چكها را عوض كنيد
صاحبان دسته چك فقط تا پايان مرداد ماه فرصت
تعويض آن و تبديل به چكهاي صيادي را دارند؛ در
غير اين صورت چك قديمي در ساير بانكها پذيرش
نخواهد ش��د .به گزارش ايس��نا ،در روزهاي گذشته
اغلب بانكها با ارسال پيامك به مشتريان خود تاكيد
كردهاند كه طبق دستورالعمل بانك مركزي واگذاري
چك س��اير بانكها با طرح قديم فقط ت��ا آخر مرداد
امكانپذير اس��ت؛ از اين رو براي واگذاري چكهاي
قديمي با هر تاريخي به ش��عب مراجعه كنند .ماجرا
از اين قرار است كه در پايان شهريور ماه سال گذشته
سامانه صياد به عنوان س��امانه صدور يكپارچه چك
راهاندازي شد تا اصالح رويه و روال صدور دسته چك،
يكسان س��ازي مولفهها و خصيصههاي محتوايي و
امنيتي چك در شبكه بانكي اجرايي شود .از آن زمان
به مرور بانكها به س��امانه متصل شدند تا مشتريان
نيز بتوانند همزمان دس��ته چكهاي خ��ود را تعيير
داده و به دس��ته چكهاي صيادي تبدي��ل كنند .با
توجه به وسعت اين طرح ،زمان تغيير دسته چكها
تا ارديبهشت ماه سال جاري اعالم شد؛ اما از آنجايي
كه در اين فاصله هنوز بطور كامل دسته چكها تغيير
نكرده بود ،بانك مركزي اعالم كرد كه تا ش��هريورماه
اين زمان تمديد شده اس��ت و از آن به بعد چكهاي
قديمي ديگر در شعب ساير بانكها پذيرش نميشود
و تنها در خود بانك مربوطه پذي��رش آن امكانپذير
خواهد بود .بر اين اس��اس با توجه به نزديك شدن به
شهريور ماه زمان تغيير دسته چكها نيز رو به پايان
است و بايد مشتريان بانكها در اسرع وقت با مراجعه
به شعب دستهچكهاي خود را صيادي كنند.
يك��ي از ويژگيه��اي مهم چكه��اي صيادي
به كاه��ش چكهاي برگش��تي برميگ��ردد؛ چرا
كه در اس��تفاده از چكهاي صيادي امكان استعالم
از پيش��ينه فرد صادركننده چك وجود داشته و در
اين حالت دريافت كننده چك با اطمينان بيشتري
آن را قبول خواهد كرد .در دسته چكهاي صيادي
چكها به صورت متحدالش��كل بوده و ديگر مانند
دس��ته چكهاي قديمي ك��ه در تع��داد ،طرحها،
رنگها و اندازههاي مختلف بودند ،نيستند ،چكها
با هدف يكپارچه س��ازي و استانداردسازي طراحي
ش��ده و به عبارتي به چك به عنوان يك اوراق بهادار
هويت داده ميشود.
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بانك و بيمه

اطالعيه بانك مركزي در مورد اعالم روزانه نرخ ارز در سامانه «سنا»

نوسان 600هزار توماني سكه در يك روز
گروهبانكوبيمه| محسنشمشيري|
در حالي كه بان��ك مركزي اعالم ك��رده نرخ ارز
براس��اس ميانگين نرخهاي مبادله شده صرافيها
در سامانه سنا اعالم ميشود و متقاضيان ميتوانند
نرخ ارز را براس��اس ميانگين نرخ انواع ارز به صورت
س��اعتي و روزان��ه در س��امانه «ميانگي��ن موزون
س��نا» ب��ه آدرس https: //www.sanarate.
 irمالحظه كنن��د ،اما نوس��انات ش��ديد روزهاي
چهارش��نبه و پنج ش��نبه  17و  18م��رداد  97كه
قيمت س��كه ط�لا را بي��ن  3ميلي��ون و  600هزار
تومان تا  4ميلي��ون و  200هزار توم��ان و نرخ دالر
را بين  8500تا  9800توم��ان اعالم كرده ،حكايت
از آن دارد كه هنوز س��ازو كار مشخص و كارآمدي
در رابطه بين ب��ازار ثانويه و ب��ازار آزاد و صرافيها و
طالفروش��يها براي رس��يدن به نرخ با ثبات ارز و
طال و سكه ايجاد نش��ده و در نتيجه بازار همچنان
با نوسانات شديد مواجه است .بهطوري كه طي روز
پنجشنبه نرخ س��كه حدود  600هزار تومان و نرخ
دالر حدود  800تومان در نوسان بود.
به گزارش تعادل ،برخ��ي فعاالن بازار ارز ،دليل
اي��ن وضعيت و نوس��ان ن��رخ ارز و س��كه و طال را
عرضه كم ارز توس��ط بانك مركزي به بازار ثانويه و
صرافيها ،عرضه كم ارز پتروشيميها ،فوالديها،
فرآوردههاي نفتي به بازار ثانوي��ه و قيمتگذاري
غير قطعي س��كههاي پي��ش فروش ش��ده اعالم
كردهاند و معتقدند كه بخ��ش عمدهاي از تقاضاي
ارز در ب��ازار آزاد ك��ه مرب��وط به خروج س��رمايه،
قاچ��اق كاال ،خريد ارز براي حف��ظ ارزش پول و...
اس��ت عمال با عرضه مح��دود ارز در ب��ازار مواجه
است و همين موضوع باعث نوس��انات شديد شده
و ابالغيه بانك مركزي ب��راي ارايه ارز صرافيها در
 23حوزه نيز كمكي به رش��د عرض��ه ارز در بازار و
تامين همه نيازهاي ارزي نميكند و تنها بخش��ي
ازنيازه��ايب��ازارراتامي��نميكن��د.
سامانهسنابراينرخميانگين
بانك مركزي اعالم كرد :به اطالع هموطنان گرامي
ميرس��اند ميانگين نرخ انواع ارز به صورت س��اعتي
و روزانه در س��امانه «ميانگين موزون سنا» به آدرس
 https: //www.sanarate.irب��راي اطالع عموم
منتشرميشود.
به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي ،نرخهاي
اعالم شده در اين س��ايت ،بيانگر ميانگين وزني نرخ
خريد و ف��روش ارز بر مبناي معامالت ثبت ش��ده در
سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافيهاي مجاز كل
كشوراست.
الزم به تاكيد اس��ت از آنجا كه نرخهاي اعالمي در
اين سايت براساس معامالت قطعي هستند ،بنابراين
اين نرخها برآيند واقعي نرخ ارز در كشور است و مبناي
عمل براي فعاالن اقتصادي است.
بانك مركزي در حال تهيه و تدوين برنامه عملياتي
براي پاس��خ به تمام تقاضاهاي ارز در بازار متش��كل
ارزي ،درون ش��بكه بانكي و صرافيهاي كشور است.
هموطنان عزيز توجه داشته باشند كه خريد وفروش
ارز خارج از ش��بكه قانون��ي ميتواند ب��ا مخاطرات و
زيان همراه باش��د .بديهي اس��ت در روزهاي آينده با
عملياتي شدن برنامههاي بانك مركزي ،بازار ارز مانند
بازارهاي ديگر سامان ميگيرد و فرصتهاي تجارت

و س��رمايهگذاري بيش��تر را براي آحاد م��ردم فراهم
ميآورد .در بازار ارز رس��مي ،بانك مركزي نرخ  ۳۹ارز
را براي روز پنج شنبه هجدهم مردادماه اعالم كرد كه
طبق اعالم بانك مركزي نرخ  ۱۳ارز در روز پنج شنبه
افزايش و نرخ  ۱۳ارز نيز كاهش يافت؛ همچنين نرخ
 ۱۳ارز نيز از جمله دالر امريكا ثابت مانده اس��ت .نرخ
هر دالر امريكا  ۴۲۰۰تومان و نرخ هر پوند انگليس با
 ۲۷۳ريال كاهش  ۵۴هزار و ۱۱۴ريال و هر يورو نيز با
 ۱۲ريال كاهش در زمان مشابه  ۴۸هزار و  ۷۸۴ريال
ارزشگذاري شد.
حباب زياد سكه
عضو هيات مدي��ره اتحاديه ط�لا و جواهر ضمن
اعالم علت افزايش قيمت طال و سكه از روز چهارشنبه
كه خالف جه��ت روزهاي قبل بوده اس��ت ،گفت :در
حالحاض��ر قيمت واقعي س��كه در ب��ازار دو ميليون
و  ۸۰۰هزار تومان اس��ت در صورتيكه روز گذشته تا
چهار ميليون و ۲۰۰هزار تومان قيمت خورد.
محمد كش��تي آراي در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره
به روند نزولي قيمت طال و سكه طي چهار روز ابتدايي
هفته اخير و معكوس شدن مسير آن از روز چهارشنبه
كه با واگذاري سكههاي پيش فروش شده همراه شد،
اظهار كرد :با وجود روند كاهش قيمت سكه از ابتداي
هفت ه تا پايان روز سهشنبه ،در روز چهارشنبه به دليل
قيمت گذاري صورت گرفته در خصوص س��كههاي
پيش فروش ش��ده با قيمت غير قطع��ي مجددا روند
قيمتهاافزايشيشد.
وي ادام ه داد :از شنبه قيمت س��كه با سه ميليون
و  ۷۹۰هزار تومان آغاز كرد و در روزهاي يكش��نبه و
دوشنبه به سه ميليون و  ۱۹۰هزار تومان كاهش يافت
و تا پايان روز سه شنبه به رقم سه ميليون و  ۱۰۰هزار
تومان رس��يد .اما  ۱۷مرداد ماه (چهارشنبه) همزمان
با واگذاري سكههاي پيش فروش ش��ده در حالي كه
پيشبيني ميش��د دو ميليون و  ۶۰۰هزار سكه روانه
بازار شود ،بازار متوجه مسالهاي شد كه در نهايت روند
قيمتهاراافزايشيكرد.

سكهاي وارد بازار نشد!
عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر با اشاره به
قيمت غيرقطعي سكههاي پيش فروش شده كه يك
ميليون تومان آن توسط متقاضيان در زمان ثبتنام
پرداخت ش��ده و قرار بود در روز س��ر رسيد با درصد
كمتري از قيمت بازار مابه التفاوت آن پرداخت شود،
اظهار كرد :بانك مركزي نرخ واگذاري اين س��كهها
را س��ه ميليون و  ۸۰هزار تومان اعالم كرد و آنهايي
كه پيش فروش غير قطعي انجام داده بودند ،متوجه
شدند كه س��ود كمتري نسبت به س��اير خريداران
س��كههاي پيش فروش شده كس��ب خواهند كرد؛
بنابراين در حال��ي كه تقاضاي پنهان در بازار س��كه
وجود داش��ت و افرادي منتظر بودند با ورود سكه به
بازار و شكستن قيمتها نسبت به خريد اقدام كنند،
در عمل سكهاي وارد بازار نشد.
وي ادام ه داد :اين موضوع تقاضاي ش��ديدي را به
بازار تحميل كرد و باعث افزايش شديد قيمت سكه و
طال شد .درعينحال  ۲۳نوع كاال و خدمات مشمول
تامين ارز از بازار ثانويه با رقمي در حدود  ۸۵۰۰تومان
شد و اين دو مس��اله موجب گرديد كه قيمت سكه در
ظهر روز پنجشنبه به باالترين قيمت خود يعني رقمي
معادل چهار ميليون و ۲۰۰هزار تومان برسد.
قيمت واقعي سكه 2.8ميليون تومان
كشتي آراي با اشاره به اينكه افزايش قيمتها از
چهارشنبه به پنجشنبه نيز منتقل شد ،خاطرنشان
كرد :هر چند چهارش��نبه عصر قيمت س��كه به سه
ميلي��ون و  ۸۰۰هزار تومان رس��يده ب��ود اما ظهر
پنجش��نبه قيمتها به چهار ميلي��ون و  ۲۰۰هزار
توم��ان افزاي��ش ياف��ت و در نهايت در پاي��ان روز
پنجشنبه كاهشي شد و به سه ميليون و  ۸۰۰هزار
تومان رسيد.
عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر با اش��اره
به آخرين وضعيت قيمت س��كه و طال در پايان روز
پنجش��نبه ،بيان كرد :در پايان روز گذشته هر گرم
ط�لاي  ۱۸عيار  ۲۸۰ه��زار تومان ،نيم س��كه يك

ميليون و  ۹۵۰ه��زار تومان ،ربع س��كه  ۹۶۰هزار
تومان و س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد قيمتي
معادل سه ميليون و  ۸۰۰هزار تومان داشت.
كش��تي آراي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا
بانك مركزي نميتوانس��ت قيمت كمتري را براي
س��كههاي پيش ف��روش غير قطعي لح��اظ كند تا
ش��اهد كاهش ادامهدار قيمتها باشيم ،گفت :اين
امكان وجود نداشت و بانك مركزي قصد دارد بازار
س��كه و طال را تنظيم كند .بايد بداني��د كه قيمت
سكه از حاصل ضرب قيمت جهاني طال و قيمت ارز
بر مبناي بازار آزاد محاسبه ميشود و اين در حالي
اس��ت كه روز پنجش��نبه قيمت دالر از  ۱۰هزار و
 ۹۰۰تومان به  ۱۰هزار و  ۴۰۰تومان كاهش يافت.
ل حاضر اعالم
وي در مورد قيمت واقعي سكه در حا 
ل حاضر دو ميليون و
كرد :قيمت واقعي س��كه در حا 
 ۸۰۰هزار تومان است كه به ازاي هر مثقال طالي آب
شده  ۱۷عيار به قيمت معادل يك ميليون و  ۲۸۰هزار
تومانمحاسبهميشود.
عضو هيات مديره طال و جواهر در مورد راهكار الزم
جهت شكستن حباب قيمت سكه در بازار ،تاكيد كرد:
حباب قيمت سكه ناشي از مابه التفاوت قيمت واقعي
و قيمتي است كه داد و ستد ميشود و زماني كه تقاضا
و عرضه تعادل نداشته باشند حباب ايجاد ميشود و در
ل حاضر ميزان عرضه نسبت به تقاضا كمتر است و
حا 
به همين دليل در بازار حباب ايجاد ش��ده است .بايد
مردم نسبت به عرضه سكههاي پيش فروش شده در
بازار اقدام كنند تا با متعادل س��اختن ميزان عرضه و
تقاضاشاهدشكستنحبابقيمتيسكهباشيم.
ل حاضر به
وي ادام�� ه داد :بانك مرك��زي در ح��ا 
تعهدات خود عمل كرده اس��ت و به نظر ميرسد اگر
همكاري الزم توسط مردم صورت گيرد ،شاهد تعادل
قيمت ارز و سكه در بازار باشيم.
يك كارشناس اقتصادي با اش��اره به بسته جديد
ارزي اع�لام ش��ده از طرف بان��ك مرك��زي ،عنوان
كرد كه اين بس��ته در عمل به تنهايي ب��راي كنترل
سوداگريهايبازارارزكفايتنميكند.

به گ��زارش ايس��نا ،اعالم بس��ته جدي��د ارزي
توس��ط عبدالناصر همتي ،به عن��وان اولين حركت
او در س��مت رييس كلي بانك مرك��زي ،تا اينجاي
كار موفق بوده و توانس��ته است تا حدودي از شدت
جهش افزايش قيمتها در بازارهاي ارز و به تبع آن
سكه و طال هم جلوگيري كند .برخي از كارشناسان
اين حركت مثمر ثمر همتي را ناش��ي از اقتصاددان
بودن او ميدانند كه باعث ش��ده تا او قدرت در كنار
هم قرار دادن فاكتورهاي مختلف را بهتر از س��يف
داشته باشد.
ولياهلل سيفي كه ميگويند به دليل حسابداري
خواندنش نگاه جزئي و تك بعدي به مسائل داشته
اس��ت .با اين همه و با وجود اقتصاد كالن بلد بودن
رييس جديد بانك مركزي اما مس��ائلي وجود دارد
كه به نظر ميرس��د براي ديدن آنها باي��د نگاهها را
كالنت��ر از كالن ك��رد .در اي��ن زمينه ب��ا يكي از
اقتصاددانان گفتوگويي داشتهايم.
وحيد شقاقي ش��هري ،عضو هيات علمي دانشگاه
خوارزمي تهران ،با بيان اينكه بس��ته ارزي پيش��نهاد
شده مشكالت بديهي و آش��كار سياستگذاريهاي
غلط سه ماه گذشته را برطرف كرده است ،اضافه كرد:
با اين حال واقعيت اين است كه اين بسته تنها توانسته
اس��ت خطاهاي فاحش سياس��تگذاريهاي دو سه
ماهه گذشته را جبران كند ،اما در عمل به تنهايي براي
كنترلسوداگريهايبازارارزكفايتنميكند.
اين اقتصاددان با بيان اينك��ه تنها با اصالح نظام
مالياتي و تعريف پايهه��اي مالياتي جديد ميتوان
اثرات منفي بسته ارزي پيش��نهادي را جبران كرد،
گفت :از طري��ق ماليات بر عايدي س��رمايه ،ماليات
بر ثروت و ماليات بر درآمد ميتوان سوداگريهاي
بازار ارز را كنترل كرد .در كنار اينها هم اصالح نظام
يارانهاي بايد انجام ش��ود .شقاقي ش��هري در ادامه
با بيان اينكه طبيعتا اصالح ن��رخ ارز تبعات تورمي
دارد ،اظه��ار ك��رد :اين تبع��ات تورمي مس��تقيما
متوجه طبق��ات و دهكهاي پايي��ن جامعه خواهد
ش��د .به همين خاطر هم دولت بايد از طريق اصالح
نظام مالياتي مناب��ع كافي را ب��راي افزايش درآمد
دهكهاي پايين جامعه كس��ب كن��د .وي با بيان
اينكه دولت بايد يارانه طبق��ات ضعيف را تا  ۱۵۰و
 ۲۰۰هزار توم��ان افزايش دهد ،اضاف��ه كرد كه در
غير اي��ن صورت ق��درت خريد م��ردم كاهش پيدا
كرده و از ط��رف ديگ��ر هزينههاي تولي��د هم باال
خواهد رفت و در نهايت بازار قفل ميشود.
ش��قاقي همچنين با بيان اينكه ما در اقتصاد يك
نوع بازتوزيع ثروت بايد انجام دهيم ،تاكيد كرد كه اگر
بر سرمايه و سوداگريهاي بازار ارز ماليات بسته شود
آن وقت ميتوان منابع حاص��ل از آن را براي طبقات
ضعيفتر مورد استفاده قرار داد.
او با بيان اينكه حاال زمان ماليات بس��تن بر توليد
نيست ،ادامه داد :در شرايط فعلي كه توليدكنندگان
اوضاع خوبي ندارند ،نبايد فشار مضاعفي را متوجه آنها
كرد بلكه در اين ش��رايط ثروتمندان را بايد مش��مول
پايههاي جدي��د مالياتي ق��رار دهيم ت��ا هم جلوي
سوداگريهاي ارز گرفته شود و هم منابع كافي براي
حمايت از اقشار ضعيفتر فراهم شود.
شقاقي شهري با اشاره به اصطالح قفل شدن بازار
توضيح داد :واقعيت اين است كه اقتصاد ايران قدرت
كشش دالر  ۸۰۰۰توماني را ندارد.

«تعادل» راهكارهاي جايگزين فقدان اتكايي بر اثر تحريمها را بررسي ميكند

ضرورت پيوند صنعت بيمه با بازار سرمايه
گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
به دنبال آغاز تحريمهاي جديد از س��وي امريكا و
پيامدهاي آنكه باعث قطع همكاريهاي بينالمللي
ش��ركتهاي بيمهاي و فقدان پوش��شهاي بيمهاي
اتكايي ش��ده اس��ت ،الزم اس��ت ك��ه با اس��تفاده و
بهرهگيري از ابزارهاي مالي در بازار سرمايه جاي خالي
بيمههاي اتكايي را پركند و لذا اين موضوع مورد توجه
ش��ركتهاي داخلي قرار گرفته و اس��تفاده از ابزارهاي
مالي جديد بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد .
به گزارش «تعادل» ،براس��اس بررسيهاي انجام
شده ،بازار بيمه و همچنين بازار سرمايه ايران ظرفيت
طراحي و به كارگي��ري ابزارهاي مال��ي را دارد و اين
ابزارها ميتوانند اين دو بازار را بيش از پيش با يكديگر
پيوند دهند و شركتهاي بيمهاي ميتوانند به منظور
تامين سرمايه الزم و انتقال قس��متي از ريسكهايي
كه پذيرفتهاند ،اوراق بهادار بيمهاي منتشر كنند .اين
طرح الگوه��ا و مدلهاي الزم براي انج��ام اين كار كه
براساس شرايط بازار بيمه و بازار سرمايه كشور بومي
سازي شدهاند را ارايه مينمايد.
با توج��ه به پيچيدگيه��اي صنعت بيم��ه و بروز
رخدادهاي جديد در آنكه ناش��ي از مسائل جديد در
دنياي مدرن اس��ت ،روشهاي س��نتي تامين مالي و
انتقال ريس��ك در صنعت بيمه پاس��خگوي تمامي
نيازهاياينصنعتنيست.
از جمل��ه داليل اي��ن امر ،ش��تاب گرفتن رش��د
رشتههاي بيمهاي مختلف و فروش بيمه نامهها توسط
شركتهاي بيمه و در نتيجه زياد شدن حجم ريسك
شركتها در مقايس��ه با سرمايه آنهاس��ت .بنابراين
ش��ركتها و بازار بيمه به مناب��ع و روشهاي جديد
جهت انتقال ريس��ك و همچنين كاهش هزينههاي
ضمانت پوشش ريسك نياز دارند و بايد از راهكارهاي
نوين بهره جست .يكي از روشهاي جديد تامين مالي
شركتهاي بيمه و همچنين انتقال ريسك در صنعت

بيمه ،انتشار اوراق بهادار بيمهاي است .اوراق بيمهاي
حلقه واسط بازار بيمه و بازار س��رمايه بوده و ميتواند
ابزاري كارآمد جهت اس��تفاده از ظرفيته��اي بازار
س��رمايه جهت تامين مالي و پوشش ريسك صنعت
بيمهبهشمارآيد.
اوراق بيمهاي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي صنعت و
بازارهاي مالي در جهان است و فوايد آن در دنياي مدرن
براي هر دو بخش بيمه جهت باالبردن ظرفيت بيمهگري
و بورس مشاركت بيشتر مردمي در س��رمايهگذاريها
خواهد بود؛ ه��م افزاي��ي آن نيز باعث رش��د اقتصادي
ميشود .اما جاي خالي اين ابزار در ايران كامال محسوس
است .براساس مطالعات و بررس��يهاي انجام شده ،بازار
بيمه و همچنين بازار سرمايه ايران نيز ظرفيت طراحي
و به كارگيري اين ابزاره��اي مال��ي را دارد و اين ابزارها
ميتوانند اين دو بازار را بي��ش از پيش با يكديگر پيوند
دهند .ش��ركتهاي بيمه ايران نيز ميتوانند به منظور
تامين س��رمايه الزم و انتقال قسمتي از ريسكهايي كه
پذيرفتهاند ،اوراق بهادار بيمهاي منتشر كنندو الگوهاي
الزم براي انجام اين كار را كه براساس شرايط بازار ايران
بومي سازي شده را ارايه دهند.
اگرچه بخش تامين مالي به ويژه در كش��ورهاي
توس��عه يافته رش��د فوقالعادهاي دارد ،ب��ي ترديد
باتوجه ب��ه مالحظههاي ش��رعي تمام اي��ن ابزارها
در جامعه اس�لامي قابل پياده س��ازي نيستند .زيرا
بازارهاي مالي دني��ا بطور عمده براس��اس نرخ بهره
كار ميكنند و داراييه��ا و بدهيها به وس��يله نرخ
بهره تعديل ميش��وند .ظهور بازار س��رمايه اسالمي
متمايز كه س��اختار محص��والت و فعاليتهاي تامين
مالي و س��رمايهگذاري آن مطابق ش��ريعت اسالمي
باش��د ،پيامد پيش��رفت طبيعي صنع��ت خدمات
مالي اسالمي اس��ت .لذا در اين زمينه نيز بايد اوراق
بهادارس��ازي بيمه در ايران متناس��ب با مالحظات
ديني و اسالمي مورد توجه باشد.

انواع اوراق بهادار بيمه
ابزارهاي��ي ب��راي تامي��ن مال��ي و انتقال ريس��ك
ش��ركتهاي بيم��ه در چندين مدل تعريف ش��ده كه
مهمترين آنه��ا اوراق بهادار براي وامه��اي خريد بيمه
نامه يا بيم��ه نامههايي ب��ا حق بيمههاي اقس��اطي يا
مرحلهاي ،اوراق بهادار ذخاير بيمهاي ،اوراق بهادار براي
سرمايهگذاري مش��ترك ،اوراق بهادار بيمهاي اتكايي
ريسكهاي بزرگ ،اوراق بهادار بيمهاي اتكايي حوادث
فاجعه آمي��ز ،اوراق به��ادار بيمهاي اتكاي��ي بيمههاي
زندگ��ي ،اوراق بازخريد بيمههاي زندگي هس��تند .در
سالهاي اخير ش��ركتهاي بيمه برخي از كشورهاي
دنيا نياز خود به تامين سرمايه را از طريق بازار سرمايه و
ابزارهاي مالي مانند انتشار اوراق بهادار و انواع مشتقهها
برطرف كردهاند .همچنين يكي از بازارهايي كه ميتوان
راههاي جايگزين انتقال ريس��ك را در آنجا جستوجو
كرد ،بازار س��رمايه اس��ت بخش اعظم راهه��اي انتقال
ريسك به بازار سرمايه كه در سالهاي اخير در بسياري
از كش��ورها مورد اس��تفاده قرارگرفته اس��ت ،به اوراق
بهادار بيمهاي معروفاند و ط��ي فرآيند تبديل به اوراق
بهادارسازي ريسك به وجود آمدهاند.
ش��ركتهاي بيمهاي برحس��ب بيم��ه نامههايي
كه براي بيم��ه گذاران ص��ادر ميكنند با مس��ائل و
چالشه��اي مختلف��ي از قبيل تامين س��رمايه الزم
جهت قبول ريس��ك مربوطه يا نياز و ضرورت انتقال
ريس��ك مواجه ميش��وند .لذا اين ش��ركتها نيز به
دنبال راههايي براي برطرف كردن اين نيازهاي خود
هستند .يكي از بازارهايي كه ميتوان راههاي انتقال
ريسك را در آنجا جستوجو كرد ،بازار سرمايه است.
بازار س��رمايه به خاطر ظرفيته��ا و امكانات زيادي
كه دارد بيمه گران را جهت پوش��ش ريسك و حتي
دريافت بازده بيش��تر به س��مت خود جذب ميكند.
بخش اعظ��م جايگزينه��اي انتقال ريس��ك كه به
اوراق به��ادار بيم��هاي اوراق بهادار مرتب��ط با بيمه

معروفاند ،طي فرآيند تبديل به اوراق بهادارس��ازي
ريس��ك به وج��ود آمدهاند و بخ��ش ديگ��ري نيز با
اس��تفاده از ابزارهاي مشتقه طراحي ش��دهاند .يكي
از ريس��كهاي بيمه اتكايي نكول بيمهگر اتكايي در
هنگام اجراي موضوع بيمه به دليل وسعت خسارات
ناش��ي از حوادث ب��زرگ و فاجع��ه آميز اس��ت .زيرا
ش��ركتهاي بيمه اتكايي نيز ظرفيت تمركز ريسك
و ذخيره س��رمايه محدودي دارند و افزايش سرسام
آور ارزش داراييه��اي بيمه ش��ده در مناطق حادثه
خيز باعث ميشود كه ش��ركتهاي بيمه اتكايي نيز
توانايي پوشش تمام اين ريسك را نداشته باشند .لذا
نهادهاي بيمهاي از دهه هش��تاد مي�لادي به دنبال
پيداكردن راههاي جايگزين انتقال ريس��ك بودهاند.
يكي از بازارهايي كه ميتوان راههاي جايگزين انتقال
ريسك را در آنجا جستوجو كرد ،بازار سرمايه است.
بازار س��رمايه به خاطر ظرفيته��ا و امكانات زيادي
كه دارد بيمه گران را جهت پوش��ش ريسك و حتي
دريافت بازده بيشتر به سمت خود جذب ميكند.
بخش اعظم جايگزينه��اي انتقال ريس��ك كه به
اوراق به��ادار بيم��هاي اوراق بهادار مدتدار هس��تند
كه طي فرآيند تبديل به اوراق بهادارس��ازي ريسك به
وجود آمدهاند و بخش ديگري نيز با استفاده از ابزارهاي
مشتقه طراحي ش��دهاند .تبديل به اوراق بهادارسازي

ريس��ك ،مزيتهاي گوناگوني توانايي بيشتر بازارهاي
سرمايه نسبت به بازاري مانند بيمه اتكايي وقتي بحث
در مورد ح��وادث فاجع��ه آميز ميش��ود ،اين ظرفيت
بيش��تر آش��كار ميگردد ،قيمت گذاري مناسبتر در
ش��رايطي كه براي نوع خاص��ي از بيمه ،در ب��ازار بيمه
اتكايي مولددين كمدي حضور داش��ته باش��ند ،اوراق
بهادار بيمهاي با رويك��رد نياز بازار بيمه كش��ور ايران،
حذف ريس��ك اعتباري طرفين قرارداد از طريق وثيقه
قراردادن داراييها ،انتقال ريس��ك بازار بيم��ه به بازار
س��رمايه و جلوگيري از تجمع ريس��ك در داخل بازار
بيمه ،كاهش ميزان ذخاير مورد نيازي كه بيمهگر بايد
براي جبران خسارتهاي بيمه گذاران نگه دارد ،ايجاد
جريان درآمدي با نسبت مطلوبي از ريسك بازده براي
خريداران اين اوراق دارد
س��ابقه انتش��ار اوراق بهادار بيمهاي به توفان اندريو
( )Andrewدر سال  1992و زمين لرزه كاليفرنيا در
سال 1994برميگردد .يكي از راهكارهاي پيشنهادي
براي مقابله با خسارتهاي به بار آمده ،انتقال ريسكهاي
ناش��ي از اين حادثهها به بازار س��رمايه بود .در آن زمان
در كنار طي��ف وس��يعي از ابزارهاي مالي و مش��تقات
بيمهاي مانند معاملههاي سلف ،قراردادهاي معاوضهاي
و قراردادهاي اختياري ،براي نخس��تين بار اوراق بهادار
بيمهاي طراحي و به بازار عرضه شد.

بازار سرمايه
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عضو شوراي عالي بورس:

خريداران را از بورسكاال فراري ندهيد
در ش��رايطي كه س��ازمانها و ارگانه��اي ناظر
همچ��ون س��ازمان حمايت مص��رف كنن��دگان و
توليدكنندگان ،س��ازمان تعزيرات و وزارت صنعت
معدن و تجارت بر معامالت و اسامي خريداران مواد
اوليه از بورس كاال نظارت كامل دارند ،مطرح ش��دن
افشاي عمومي اسامي خريداران مواد از بورس كاال با
تعجب فعاالن و مسووالن بازار س��رمايه همراه شده
است .به گزارش ايس��نا ،قاسم محسني عضو شوراي
عالي بورس عنوان كرد :نظارت بر اس��امي خريداران
مواد اولي��ه و كليه معامالت تجاري ب��ر عهده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) اس��ت؛ بطوريكه
فهرس��ت افرادي كه ميتوانن��د به عن��وان خريدار
معامله كنند را اين وزارتخانه تعيين و به بورس كاال
اعالم ميكند .وي اف��زود :همچنين ناظ��ر بر اينكه
كاالي خريداري ش��ده در بخش واقعي توليد بهكار
برده ميش��ود يا خير نيز بر عهده وزارت صمت است
و در اين ميان بورس كاال وظيفه ايجاد فضاي رقابتي
براي خريداران و فروش��ندگان و نظارت روي اجراي
صحيح قواعد معام�لات را برعهده دارد .محس��ني
اظهار كرد :انتشار اس��امي خريداران مواد اوليه كه از
سوي وزارت صمت تاييد ش��دهاند ،منجر به نظارت
همگاني خواهد ش��د اما مس��اله مهمتر اينجاس��ت
كه نبايد بين بازار بورس كاال و ب��ازار خارج از بورس
تبعيض ايجاد ش��ود ،چرا كه در ص��ورت ايجاد اين
تبعيض��ات افراد از انج��ام معامالت خ��ود در بورس
كاال فراري ميش��وند و اين موضوع منجر به تضعيف
بورس كاال به عنوان نهادي ش��فاف و رونق معامالت
خارج از بورس ميشود.
وي تاكيد كرد :اگر در خ��ارج از بورس خريداران،
فروش��ندگان و معامالتش��ان به صورت ش��فاف در
اختي��ار عموم م��ردم ق��رار دارد آن زم��ان ميتوان
اس��امي خريداران مواد از ب��ورس كاال را براي عموم
منتشر كرد .اين عضو شوراي عالي بورس بيان كرد:
سازمان امور مالياتي اسامي خريداران و فروشندگان
محصوالتي ك��ه در بورس كاال مورد داد و س��تد قرار
ميگيرد را بايد در اختيار داش��ته باش��د و خود اين
موضوع باعث ش��ده برخي بنگاههاي اقتصادي براي
فرار از ش��فافيت و پرداخ��ت ماليات تمايل داش��ته
باشند تا معامالتش��ان را در بازارهاي خارج از بورس
انجام دهند .هرچقدر اي��ن تبعيض بين بورس كاال و
بازار خارج از بورس بيشتر ش��ود فشارها براي فرار از
معامله محصوالت در بورس كاال جهت پنهان كاري
و عدم ش��فافيت بيشتر خواهد ش��د .قاسم محسني
گفت :ب��ورس كاال ع��اري از ايراد نيس��ت اما برخي
بهانههاي بني اسراييلي ميگيرند تا از شفافيت فرار
كنند .اصوال با افش��اي اطالعات مخالف نيستم ولي
به ش��رط آنكه در ش��رايطي صحيح صورت پذيرد تا
ايجاد اختالل و رانت در اين بازار نكند .اين تحليلگر

اقتصادي تاكيد كرد :انتشار اس��امي خريداران مواد
اوليه مش��كلي را حل نميكند و به جاي اين كار بايد
رانتهاي ايجاد شده در اقتصاد از بين برود و قيمتها
بر اس��اس مكانيزم عرضه و تقاضا معامله ش��ود .وي
خاطرنش��ان كرد :بايد به جاي اقدام��ات اينچنيني،
سياس��تهاي ديگ��ري كه باع��ث افزاي��ش قيمت
محصوالت و كاال شده اس��ت بازنگري و اصالح شود.
بهتر است به جاي جنگيدن با معلول ،علتها بررسي
ش��ود .اين اقدامات فقط مانند سركوب كردن عالئم
بيماري با استفاده از مسكن است؛ نه درمان ريشهاي
بيماري.
ي اعتماد نكنيد
نگاه عموم را به بورس ب 
از س��ويي ديگر ،رييس امور هماهنگ��ي و نظارت
بر تنظيم بازار دفتر توس��عه صنايع تكميلي ش��ركت
ملي صنايع پتروشيمي اظهار داش��ت :انتشار اسامي
خريداران نه تنها براي جلوگي��ري از كاهش تقاضاي
كاذب و التهاب ب��ازار دردي را دوا نميكند ،بلكه بازار
را به سمت شايعه و نااميدي بيشتر سوق داده و ضمن
افزايش بي اعتمادي به بورس ،جنجالهاي جديدي را
نيز با خود به همراه خواهد آورد .به گزارش ايلنا ،روحاهلل
وحيدكياني بيان كرد :ضمن اينكه نكته حائز اهميت
اين اس��ت كه در حال حاض��ر نيز نهاده��اي نظارتي
همچون سازمان تعزيرات حكومتي ،ستاد تنظيم بازار
و سازمان حمايت از مصرف كننده بر معامالت بورس

نگاهي به معامالت بورس و فرابورس در هفتهاي كه گذشت

صعود ماليم

بازههفتگيشاخصبورس

در پايان معام�لات هفته منتهي ب��ه 17مرداد
ماه  ،97ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار تهران
با  7570واحد افزايش نسبت به هفته قبل ،به رقم
 131521واحد رس��يد .در اين م��دت معامالتي،

ش��اخص بازار اول با  5407واح��د افزايش به رقم
 95770واح��د بالغ ش��د و ش��اخص ب��ازار دوم با
 15889واح��د افزاي��ش ع��دد  267302واحد را
تجربه كرد .به اين ترتيب ش��اخص ب��ازار اول با 6

كاال نظارت داش��ته و اس��امي خريداران را به صورت
مستمر دريافت ميكنند؛ حتي در برخي مواقع شاهد
اي��ن بودهايم كه اي��ن اطالعات در اختي��ار انجمنها
و تش��كلها نيز قرار گرفت��ه ،اما در اغلب م��وارد اين
مجموعهها نميتوانند اطالعات مذكور را به درس��تي
پايش كنند .در اين رابطه تنها موضوعي كه الزم به نظر
ميرس��د افزايش نظارتهاي اين نهادها بر خريداران
است .وي تاكيد كرد :در حالي برخي تشكلها بر طبل
انتشار اسامي خريداران ميكوبند كه بايد به اين نكته
توجه داش��ت كه تش��كلها همه خريداران در اقصي
نقاط كشور را نميشناس��ند و برخي توليدكنندگان
هستند كه در ش��هرهاي كوچك مش��غول به توليد
هستند ،اما در فهرست انجمنها نيستند .وي به امكان
بهرهگيري از برخي فيلترها براي شناسايي خريداران
واقعي اشاره كرد و گفت :براي حل اين مشكل ميتوان
از مواردي همچون قبض آب و برق مصرفي واحدهاي
توليدي ،ميزان حق بيمههاي پرداختي ،فاكتورهاي
خريد و فروش كاال ،مستندات مناقصات و قراردادها و
به ويژه ماليات بر ارزش اف��زوده آنها براي واقعي بودن
تقاضاي خريداران اس��تفاده كرد .اين در حالي است
كه افشاي عمومي اسامي خريداران كاال از بورس تنها
موجب جنجالهاي جديد ش��ده و به شايعات دامن
ميزند و بازار را به سمت نااميدي و بي اعتمادي سوق
ميدهد .حال آنكه بايد به سمتي حركت كنيم كه از
بروزاينفضاپيشگيريكنيم.

بهين ياب و تقاضاي كاذب
وحيدكياني علت ب��روز افزاي��ش تقاضاي كاذب
در ب��ازار كاالي��ي را چنين عن��وان كرد :ب��روز اين
شرايط چند دليل اصلي دارد؛ اولين مورد مشكالت
مربوط به س��هميه بندي براس��اس اطالعات سايت
بهين ياب است كه اين س��هميهها با ظرفيت واقعي
خريداران ثبت شده در اين سايت تفاوت دارد؛ چراكه
برخي مواقع باي��د پروانه بهرهب��رداري يك مجتمع
توليدي باطل و از س��ايت مذكور حذف ش��ود .حتي
ممكن اس��ت ميزان توليد يا ظرفيتهاي كلي يك
كارخانه با راهاندازي واحدهاي جدي��د افزايش يابد
و نياز اس��ت س��هميههاي درنظر گرفته شده اصالح
شود .وي در بيان عامل دوم به نوس��انات نرخ ارز در
كشور و تفاوت نرخ ارز پايه محاس��باتي در بورس با
قيمته��اي بازار آزاد اش��اره كرد و گفت :نوس��انات
نرخ ارز اين رش��د تقاض��ا را در بازار كااليي تش��ديد
كرده و س��رعت آن را باالتر برده است .عامل سومي
كه ميتوان به آن اش��اره كرد مقرون به صرفه نبودن
توليد اس��ت؛ بطوريكه در ش��رايط فعل��ي اقتصاد
كش��ور به دليل افزايش هزينههاي توليد ،توليد يك
كاال در مقايس��ه با خريد و فروش مواد اوليه مصرفي
آن صرفه اقتص��ادي ن��دارد و اقتصاد را به س��متي
ميبرد ك��ه واحده��اي توليدي نيز ب��ه دالل بازي و
سوداگري روي آورده و سعي ميكنند صرفا با خريد
و فروش مواد اوليه س��ود بدون ريسك كسب كنند.

درصد و شاخص بازار دوم با  6 / 32درصد افزايش
نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
در  5روز كاري هفت��ه گذش��ته ،ارزش كل
معامالت اوراق به��ادار ب��ه  46833ميليارد ريال
رسيد كه نس��بت به هفته قبل  64درصد افزايش
يافته است.
در ضم��ن تع��داد  12970ميليون ان��واع اوراق
بهادار در بيش از  772ه��زار دفعه مورد معامله قرار
گرفت و به ترتيب  37درصد و  42درصد افزايش را
نسبت به هفته گذشته تجربه كردند.
اين درحالي است كه تعداد  114ميليون واحد از
صندوقهاي س��رمايهگذاري قابل معامله در بورس
تهران ب��ه ارزش كل بيش از  1165ميلي��ارد ريال
مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با  11درصد و 9
درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

با رشد هفته گذش��ته آيفكس اين متغير از ابتداي
مردادماه رشد  23درصدي را به ثبت رساند.
در همين حال حجم كل معامالت فرابورس به 4
ميليارد و  31ميليون ورقه بهادار به ارزش  24هزار
و  958ميليارد ريال رس��يد؛ اين دو متغير درحالي
رش��د  25و  68درصدي را نس��بت به هفته پيش از
آن ثبت كردند كه هر دو در يكش��نبه  14مردادماه
بيش��ترين ميزان خود در اين هفته را به حجم يك
ميليارد و  43ميليون ورق ه ب��ه ارزش  598ميليارد
ريال به ثبت رساندند.
از س��وي ديگ��ر نگاهي ب��ه آمار معام�لات در
بازاره��اي نُهگانه فراب��ورس در اين هفته نش��ان
ميدهد حجم و ارزش معام�لات در بازار ابزارهاي
نوين مالي (ش��امل معام�لات اوراق بدهي ،اوراق
تسهيالت مس��كن و صندوقهاي قابل معامله) به
دادوس��تد  103ميليون ورقه ب��ه ارزش  14هزار
و  208ميليارد ريال رس��يده اس��ت .اوراق بدهي
در اين مدت دادوس��تد  15ميليون ورقه به ارزش
 12ه��زار و  488ميليارد ريال را ثب��ت كرد كه به
ترتيب رشد  118و  109درصدي اين دو متغير را
در مقايسه با هفته پيشين نشان ميدهد .بهعالوه،
معام�لات در صندوقه��اي س��رمايهگذاري قابل
معامله ( )ETFبا دس��تبه دست شدن  87ميليون
ورقه به ارزش يك هزار و  401ميليارد ريال دنبال
ش��د كه حاكي از اختصاص يافتن بيشترين حجم
معامالتي در بازار ابزارهاي نوي��ن مالي به ETFها
بود .تابلو تسهيالت مسكن نيز از معامله حدود 0.5
ميليون ورقه ب��ه ارزش  319ميليارد ريال ميزباني

رشد 23درصدي آيفكس از ابتداي مردادماه
هفت��ه گذش��ته ب��ازار ابزاره��اي نوي��ن مالي
فرابورس اي��ران ب��ا افزاي��ش  60و  101درصدي
حجم و ارزش معامالت ،بيش��ترين ميزان رشد در
اين متغيرهاي معامالتي را در ميان ساير بازارهاي
فراب��ورس در اختيار گرف��ت و بهتري��ن عملكرد
هفتگي را به نام خود ثبت كرد .در هفته منتهي به
 19مردادماه  ،1397ش��اخص كل فرابورس با 71
واحد افزايش (معادل  5درص��د) در ارتفاع 1499
واحدي قرار گرف��ت و اين در حالي اس��ت كه اين
نماگ��ر در روز  16مردادماه يعني دوش��نبه تا پله
 1532واحدي نيز صعود كرده ب��ود .بدين ترتيب

سايهريسكهايسيستماتيكبرسربازاركااليي
رييس امور هماهنگي و نظارت ب��ر تنظيم بازار
دفتر توس��عه صنايع تكميلي ش��ركت ملي صنايع
پتروش��يمي با بيان اينكه مدتي است بازارها درگير
ركود ش��ده و توليد واقعي صورت نميگيرد ،گفت:
اتفاقي كه به اين امر دامن زده رفتارها و تصميمات
رييسجمهور امريكا عليه ايران اس��ت كه ش��رايط
عدم قطعيت و ريس��ك سيس��تماتيك را بر بازارها
تحميل كرده و به واسطه آن ،همه به سمت احتكار
كاال و خريد بيش از ني��از مواد اولي��ه خود حركت
كردهان��د .در نتيجه ،م��وج عظيمي از س��رمايهها
ب��ه س��مت اقتص��اد غيرمول��د و س��وداگري رفته
اس��ت .وي با تاكيد مجدد بر اينكه انتش��ار اسامي
خري��داران كاال از بورس دردي را از ش��رايط حاكم
بر اقتصاد كش��ور دوا نميكند ،اظهار كرد :حواشي
و جنجالهاي ناشي از عمومي كردن اين اطالعات
آن چنان زياد است كه حتي موجب فراموش شدن
ماموريت راهبردي مس��اله براي شناسايي تقاضاي
واقعي از كاذب ميشود .وحيدكياني پيشنهاد كرد
به جاي انتشار عمومي اس��امي ،اين امكان از سوي
بورس كاال فراهم شود تا نهادهاي نظارتي به صورت
آنالين به اطالعات خريداران دسترسي داشته و بر
آنها نظارت كنند.
بررسيمالياتبرارزشافزودهكليدحلمشكل
وي تاكيد كرد :ضم��ن اينكه اطالع��ات مالياتي
مربوط به ميزان ماليات ب��ر ارزش افزوده واحدهاي
توليدي ميتواند بيشتر از اطالعات بورس مفيد بوده
و در شناس��ايي تقاض��اي كاذب موثرتر واقع ش��ود.
چراكه براس��اس اين دادهها ميت��وان دريافت يك
واحد توليدي چ��ه ميزان مواد اوليه نياز داش��ته؛ آيا
همه آن را از ب��ورس تهيه كرده يا بخش��ي را از بازار
آزاد خري��داري كرده يا تمام نياز خ��ود را از بازار آزاد
برطرف ك��رده اس��ت .در نهايت اينكه اگ��ر واحدي
خريد مواد اوليه داش��ته اما توليدي نداشته ميتوان
براس��اس اطالعات ماليات بر ارزش افزوده پرداختي
آن به اين موض��وع پي برد .اين مقام مس��وول افزود:
عالوه براين ،بايد در نظر داش��ت كه انتشار اسامي به
تنهايي نيز كمكي براي حل اي��ن چالشها نخواهد
كرد؛ بلك��ه بايد انتش��ار اطالعات در ه��ر حدي كه
صورت ميگيرد هدفمند باش��د تا بتوان آن را آناليز
و تحليل كرد .وحيدكياني معتقد اس��ت ،دسترسي
عمومي به اطالعات خريداران چن��دان مفيد نبوده
و جنجال آفرين اس��ت .اي��ن در حالي اس��ت كه با
دسترس��ي آنالين نهادهاي نظارتي يا ارايه اطالعات
هدفمند و طبقه بندي ش��ده به تشكلها و انجمنها
ميتوان به تعادل بيشتر بازار براي شناسايي تقاضاي
واقعي از كاذب اقدامات بهتري انجام داد.
كرد كه نس��بت به هفته گذش��ته رش��د حدود 8
درصدي اين متغيرها را نشان ميدهد.
معام�لات در س��اير بازاره��اي فراب��ورس ب��ا
جابهجايي  3ه��زار و  25ميليون س��هم به ارزش 9
هزار و  41ميلي��ارد ريال در مجموع دو ب��ازار اول و
دوم و تغيي��ر مالكيت  893ميليون س��هم به ارزش
يك هزار و  606ميليارد ريال در معامالت بازار پايه
پيگيري شد كه بازار پايه به ترتيب شاهد افزايش 15
و  36درصدي در حجم و ارزش معامالت خود بود.
همچنين هفته گذش��ته ب��ازار س��وم فرابورس
ميزب��ان معامل��ه  10ميلي��ون ورق��ه ب��ه ارزش
 103ميلي��ارد ريال ب��ود؛ اي��ن مي��زان از حجم و
ارزش معام�لات در پ��ي پذيرهنويس��ي واحدهاي
س��رمايهگذاري صن��دوق س��رمايهگذاري
انديش��هورزان صبا تامين در اين بازار رقم خورد كه
در كنار پذيرهنويسي اوراق اجاره شركت تجهيزات
ناوگان ريلي البرز نيرو در نم��اد «البرز »02در بازار
ابزارهاي نوين مالي در ش��مار رويدادهاي مهم اين
هفته نيز قرار ميگيرد.
در نهايت نگاهي به دادوس��تدهاي انجامشده در
صنايع فرابورسي حاكي از آن است گروههاي فلزات
اساسي و محصوالت شيميايي به ترتيب با در اختيار
گرفتن  36و  21درص��د از ارزش كل معامالت ُخرد
بازار سهام؛ يعني مجموع معامالت در بازارهاي اول،
دوم ،پايه و  SMEدر جاي��گاه اول و دوم اين صنايع
با بيشترين ارزش معامالت قرار گرفتند .گروههاي
پااليشيها و محصوالت كاغذي نيز در جايگاه سوم
و چهارم ايستادند.

تحليلگران

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

آزادسازي نرخ ارز ،محرك بازار سرمايه
محرك اصلي رشد بازار سرمايه در هفتههاي اخير
بحث آزاد شدن نرخ دالر شركتهاي صادراتي است.
مدي��ر عامل ش��ركت كارگ��زاري بانك س��امان
درخصوص اثر سياس��تهاي جدي��د ارزي دولت در
بازار سرمايه گفت :محرك اصلي رشد بازار سرمايه در
هفتههاي اخير بحث آزاد شدن نرخ دالر شركتهاي
صادراتي است.
حميدرضا مهرآور ،مدير عامل شركت كارگزاري
بان��ك س��امان در گفتوگ��و با س��نا گف��ت :طبق
صحبتهاي رييس بانك مرك��زي به غير از كاالهاي
گروه ي��ك كه همان اقالم اساس��ي م��ورد نياز مردم

اس��ت ،س��اير گروههاي كااليي به بازار ثانويه منتقل
ش��دند .با اين تصميم عمال عمق بازار اول به حداكثر
 10ميليارد دالر خواهد رس��يد كه ب��ا توجه به عمق
پايين آن به نظر نميرس��د دولت در تامين ارز مورد
نياز به مش��كل بر بخورد؛ خصوصا كه تعداد اين اقالم
به كمتر از  20مورد خواهد رس��يد و نظارت بر آنها به
منظور جلوگيري از رانت كار مشكلي نخواهد بود.
مدير عامل شركت كارگزاري بانك سامان ادامه
داد :آزاد ش��دن دالر ش��ركتهاي صادرات��ي تاثير
مثبتي بر س��ود آوري ش��ركتها خواهد گذاشت.
بطور مث��ال فقط ش��ركتهاي پتروش��يمي توليد

كنن��ده اوره و متانول مجموعا س��ه ميلي��ارد دالر
ارزآوري دارند كه رشد نرخ تسعير ارز اين شركتها
از  4300ب��ه  7000توم��ان ب��االي هش��تاد هزار
ميليارد ريال س��ودآوري به دنبال خواهد داش��ت
و اين مس��اله بط��ور قطع اث��رات مثبت��ي در اقبال
س��رمايهگذاران به سهام اين ش��ركتها ميگذارد.
كما اينكه در چن��د هفته اخير بازدهي س��هام اين
شركتها بعضا به باالي  30درصد رسيده است.
حميدرض��ا مه��رآور مح��رك اصلي رش��د بازار
س��رمايه در هفتههاي اخير را بحث آزاد ش��دن نرخ
دالر ش��ركتهاي صادراتي دانس��ت و گفت :اخبار
مربوط به اين مس��اله مهمترين عام��ل تاثيرگذار بر
تقاض��اي بازار اس��ت .افزايش ارزش معام�لات بازار
در هفتههاي اخير خود گوياي اين مس��اله است؛ به
نحوي كه ميانگين ارزش معام�لات روزانه بورس در
فروردين م��اه  180ميليارد تومان ،در ارديبهش��ت

ماه  253ميليارد توم��ان ،در خردادماه  416ميليارد
تومان و در تير م��اه به بي��ش از  548ميليارد تومان
رسيد .در پي اين افزايش تقاضا شاخص كل بورس از
 96هزار واحد در آخرين روز كاري سال  96به بيش
از  133هزار واحد در  15مرداد ماه رس��يده و رشدي
 38درصدي را تجربه كرد.
در ادام��ه مدير عامل ش��ركت كارگ��زاري بانك
س��امان به بند عمليات بازار باز كه در بسته سياست
ارزي دولت پيشبيني ش��ده ،اش��اره ك��رد و گفت:
عمليات ب��ازار باز درواق��ع فعاليتي اس��ت كه در آن
بانك مركزي با خريد و ف��روش گروه خاصي از اوراق
بهادار ،در تالش براي اجراي سياس��تهاي انقباضي
يا انبساطي خود است.
وي ادامه داد :عموما يك طرف اين عمليات بانك
مركزي و طرف دوم بانكها هس��تند .در ش��رايطي
كه حجم نقدينگي س��رگردان در اقتصاد باال باش��د

بانك مركزي با اجراي سياس��تهاي انقباضي اقدام
به فروش اين اوراق خواهد كرد .اي��ن اقدام عالوه بر
كاهش نقدينگي جامعه در نرخهاي سود بين بانكي
نيز تاثير مستقيم دارد و با توجه به اينكه بازار سرمايه
بطور غيرمستقيم تحت تاثير س��ود بين بانكي است
لذا عمليات بازار باز ،بازار س��رمايه را نيز تحت تاثير
قرار خواهد داد.
حميدرضا مهرآور تاكيد كرد :طبيعي اس��ت كه
اثرات سياس��تهاي انبس��اطي و انقباض��ي در بازار
سرمايه يكسان نخواهد بود.
وي افزود :از طرف ديگر با توج��ه به اينكه فعاليت
بانك مرك��زي در بازار اوراق بيش��تر خواهد ش��د لذا
نرخه��اي اوراق موج��ود در بازار نيز واقعيتر ش��ده و
گپهاي اخت�لاف بازده��ي اوراق كمتر ميش��ود و
چشمانداز روش��نتري را براي بازار س��رمايه ميتوان
تصوركرد.

ديدگاه
افشاي اسامي خريداران
منشا توزيع رانت را پاك نميكند
حجم عظيمي از رانت در ح��دود  ۸۰هزار ميليارد
تومان ناشي از تصميمگيري دولت در خصوص عرضه
ارز  ۴۲۰۰توماني به گروههاي مختلف كااليي داده شد
در حالي كه مردم عادي به اين منبع رانت دسترس��ي
نداشتند .به گزارش مهر ،دولت همواره تالش ميكند
تا سهم تصميمگيريهاي خود در توسعه رانت و عدم
شفافيت را پوشش دهد كه اين مساله هم در خصوص
سكه و هم در خصوص مش��كالت ارزي مشاهده شد.
دولت هنگام گرفتن تصميماتي ك��ه در بُنمايه خود
اش��تباه هس��تند ،به تصميمات كارشناسان توجهي
ندارد؛ اما زمان��ي كه نتيجه اين تصميمات اش��تباه را
در ايجاد فساد و رانت مش��اهده كرد ،بار ديگر با دادن
دستورالعملهاي اشتباه ،خود را از اتفاقات پيشآمده
تبرئه ميكند ،در همين زمينه سعيد اسالمي بيدگلي،
دبير كل كانون نهادهاي سرمايهگذاري عنوان كرد :اين
فرايند در خصوص پيشفروش س��كه كامال مشاهده
شد؛ اين طرح توس��ط بانك مركزي انجام شد و مردم
نيز بعضا سپردههاي بانكي خود را آزاد كرده و آنها را با
خريد گواهي پيشفروش به س��كه تبديل كردند .وي
بيان كرد :سپس ،در رسانهها اعالم كردند كه شخص
خاصي بطور مثال يك هزار س��كه خريداري كرده كه
رقم آن به يك ميليارد تومان ميرسد .اين موضوعات
باعث ميش��ود كه اگ��ر زماني دول��ت تصميم بگيرد
اوراقي را منتش��ر كند ،مردم در خريد اين اوراق ترديد
كنند؛ چرا كه نگران هستند دولت اسامي آنها را منتشر
كند يا مورد تعقيب قرار بگيرند .از س��وي ديگر ،دولت
اعالم ميكند كه قصد دارد از س��كههاي پيشفروش
ش��ده ماليات اتخاذ كند؛ اين در حالي است كه پيش
از اج��راي ط��رح پيشفروش س��كه ،چني��ن قانوني
ابالغ نش��ده بود و بنابراي��ن ،خالفه روي ه اعالم ش��ده
است .اسالمي بيدگلي اذعان داش��ت :اين وضعيت را
ميتوان به خريد و فروش محص��والت در بورس كاال
نيز تعميم داد .افراد زيادي نوع خريد و فروش از بورس
كاال را با نرخ دالر رسمي نادرس��ت اعالم كرده و آن را
توزيع ران��ت در جامعهاي خاص محس��وب ميكنند،
اين در حالي اس��ت كه اين خريد و فروش براس��اس
دس��تورالعملهاي خاصي انجام ميش��ود .اگر كسي
بر خالف دس��تورالعملهاي موجود خري��د و فروش
را انجام داده يا معامله بر اس��اس رانتهاي اطالعاتي
انجام شده است ،بايد با توجه به قانون معامله بر اساس
اطالعات نهاني بازار سرمايه مورد بررسي قرار بگيرد كه
متولي اين امر ،وزارت صمت نيست .سازمان بورس و
اوراق بهادار و بورسهاي مختل��ف خود داراي كميته
رسيدگي به تخلفات هس��تند كه ميتوانند اين امور
را بررسي كنند و اگر تخلفي مش��اهده شد ،بايد با آنها
برخورد جدي صورت بگيرد .اما در صورتي كه معامالت
بر اساس دستورالعملهاي پيش��ين وزارت صمت يا
بورس كاال انجام شده باشد ،ابالغ دستورالعمل ديگري
مبني بر افشاي اطالعات خريداران بورس كاال ،بار ديگر
ريسكهاي بس��يار زيادي را به بازار تحميل ميكند.
دبير كل كانون نهادهاي سرمايهگذاري معتقد است،
پيگيري تخلفات ماجراي پيچيدهاي است و ميتوان
در تاريخ افش��اي اطالعات ،دهها م��ورد را مثال زد كه
تنها به انتشار اطالعات رسانهاي اكتفا شده و متخلفان
همچنان در حال ادامه فعاليت خود هس��تند و حتي
پستهايي در سطوح باالتر دريافت كردهاند .اين ترديد
همچنان وجود دارد كه اينگونه نامهنگاريها بيش��تر
شوي تبليغاتي است تا تصميم جدي براي رسيدگي به
تخلفات .بنابراين ،دليلي براي افشاي اطالعات وجود
ندارد و اگر نهادهاي حاكميتي عزم بر رسيدگي دارند،
ابتدا بررس��ي كنند و اگر ادعاها اثبات ش��د ،اطالعات
منتش��ر ش��ود .اما اينكه فقط با ابالغ نامهاي از سوي
وزارت به بورس دس��تور افش��اي اطالعات خريداران
داده ش��ود ،در حالي كه بر بورس كاال كنترل قانوني و
حقوقي وجود دارد ،تنها ش��كلي از يك نمايش است.
وي افزود :بهتر است ابالغيهها پيش از ارايه به نهادهاي
پاييندستي مانند بورس كاال ،مورد بررسي كارشناسي
قرار بگيرند .حتي اكنون اين نياز وجود دارد كه قوانين
پيش از تصويب ني��ز به اطالع عموم برس��د كه اثرات
اجرايي آن مورد بررس��ي قرار بگيرد؛ اما در كش��ور ما
اين پيشنياز رعايت نميشود كه خود رانت عظيمي را
ايجاد ميكند و اين در حالي است كه در ساير كشورها
قوانين حتي در زمان پيشنهاد افشا ميشوند .بنابراين،
با توجه به اينكه دستورالعملها به اشتباه از نهادهاي
ديگري ابالغ شده است ،بورس كاال مورد انتقاد نيست.
حجم عظيمي از رانت در حدود  ۸۰هزار ميليارد تومان
ناش��ي از تصميمگيري دولت در خص��وص عرضه ارز
 ۴۲۰۰توماني به گروههاي مختلف كااليي داده ش��د
و بين اين گروههاي توزيع ش��د و اين در حالي اس��ت
كه مردم عادي به اين منبع رانت دسترسي نداشتند.
به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه ،فروش كاال با
ارز  ۴۲۰۰توماني در بوس كاال اساس��ا اشتباه بود و در
جلسات مختلف نيز ،اين اشتباه گوش��زد شد .بورس
كاال فضايي اس��ت كه براي رقابت آزاد ايجاد شده و با
قيمتگ��ذاري آن را به «ناب��ازار» تبديل ميكنيم كه
برخالف فلس��فه تش��كيل بورسها در دنيا است .اما
اكنون كه اين دس��تورالعمل ارايه ش��ده است ،اگر
فعاليت بنگاه خاصي بر اس��اس اين دس��تورالعمل
بوده ،بايد بر اساس ساير دستورالعملهاي موجود،
اطالعات آن بنگاه حفظ ش��ود .اس�لامي بيدگلي
تصريح كرد :سازمان بورس و اوراق بهادار ،بورسها
و تش��كلهاي خود انتظام ،كميتههاي رسيدگي به
تخلفات دارند كه ميتوان اطالعات را به آنها انتقال
داد و اگر تخلفي مش��اهده شد ،اسامي منتشر شود.
بر اين اساس ،دس��تورالعملهاي بورسي نسبت به
س��اير بخشهاي اقتصادي در ايران ،قوانين خوبي
هستند و ميتوان به آنها مراجعه كرد؛ البته ممكن
اس��ت ش��رايط ارزي كه دولت ايجاد كرده و وزارت
صمت نيز در آن نقش بس��ياري داش��ته است ،نياز
به ايج��اد قوانيني جديد را ايجاد كرده باش��د كه در
س��ازمان بورس و اوراق بهادار پيش بيني نشدهاند و
اين ضرورت وجود داشته باشد كه دستورالعملهاي
جديدي بر اس��اس تصميمات عجي��ب حاكميت،
توسعهيابد.

اخبار
شفاف نبودن مقررات صادرات
مشكل توليدكنندگان فوالد
احراميان عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني
ايران گفت :در حال حاضر ،بزرگترين مشكل براي
توليدكنندگان فوالد كشور ،شفاف نبودن قوانين و
مقررات صادراتي است .در اين راستا ،به هيچ عنوان
نميتوان بورس كاال كه تنها بازار شفاف براي خريد
و فروش محصوالت اس��ت را مقصر ش��ناخت؛ چرا
كه بخشنامهه��اي وزارت صمت بايد از ش��فافيت
بيشتري برخوردار باش��د و منشأ اصلي مشكالت را
بايد از اين نهاد دنبال كرد.
وي اظهار كرد :اگر اجازه دهيم كه بازار كار خود،
يعني كش��ف قيمت از محل عرضه و تقاضا را انجام
دهد ،بازار تنظيم ميشود .قيمتگذاري دستوري به
تها،
نوعي ايجاد اخالل در بازار اس��ت و كنترل قيم 
منشأ آش��فتگيهاي موجود بود كه همچنان ادامه
دارد .احراميان در پاس��خ ب��ه اين س��وال مبني بر
اينكه صنايع پاييندستي فوالد از كمبود عرضه در
بورس كاال ش��كايت دارند و اين در حالي اس��ت كه
صادرات آه��ن قراضه به مي��زان  30درصد افزايش
داش��ته اس��ت ،گفت :ميزان عرضه در ب��ورس كاال
مش��كل اساس��ي زنجيره توليد فوالد نيست ،بلكه
قيمتگذاري دستوري و اصرار دولت بر مداخله در
بازار ،بزرگترين چالش اين صنعت به شمار ميرود.
عضو هياتمديره انجم��ن توليدكنندگان فوالد
ايران تصريح كرد :اگر به بازار اجازه داده ش��ود كه با
تقابل عرضه و تقاضا قيمت را مشخص كند ،بسياري
از چالشها حل ميشود.
احراميان افزود :صناي��ع از اين امر رضايت كامل
دارند كه قيمت محصوالت تولي��دي آنها در بازاري
ش��فاف ،مانند بورس كاال به ص��ورت آزاد و رقابتي
كشف شود؛ اين در حالي است كه اگر دولت بخواهد
تگذاري اين بازار دخالت داش��ته باشد ،بار
در قيم 
ديگر تجربه تلخ چند سال گذشته تكرار خواهد شد.

كشاورزان سياست خريد
تضميني را ترجيح ميدهند
مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز
با اش��اره به اينكه حذف سياس��ت خريد تضميني
نگرانيهايي متعددي براي كش��اورزان در بر دارد،
اظهار كرد :اگرچه اجراي سياست قيمت تضميني
و عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس كاال براي
كشورهاي داراي نظام اقتصادي پيشرفته ميتواند
مزاياي فراواني در بر داش��ته باش��د ،اما كشاورزان
كش��ور به س��بب فقدان آموزشهاي مناسب براي
عرضه محصوالت در بورس كاال ،تنها سياست خريد
تضمينيراسياستحمايتيميدانند.
به گفته وي با وجود آنكه سياست خريد تضميني
به سبب شفافيت قيمت ،حذف واسطهها ،جلوگيري
از سودجويي دالالن و پرداخت به موقع مطالبات از
لحاظ دس��توري ميتواند قابل قبول باشد ،اما مورد
نظر كشاورزان نيس��ت و آنها همواره سياست خريد
تضمين��ي را بر عرض��ه محصوالت در ب��ورس كاال
ترجيح ميدهند .اسدي در پاس��خ به اين سوال كه
آيا طبق اظهارات برخي نمايندگان مجلس؛ راهكار
بهينه و بلندم��دت در بازار محصوالت كش��اورزي
حذف سياست قيمت تضميني اس��ت؟ بيان كرد:
ب��ا توجه به آنك��ه طبقه كش��اورز قدرت سياس��ي
مش��خصي ندارد و تمام صالح و اختيار در دس��ت
دولتمردان اس��ت؛ بنابراين از لح��اظ قانوني امكان
حذف اين سياست وجود دارد اين درحالي است كه
نمايندگان مجلس تا قب��ل از انتخابات تنها به دليل
نبود سياست سياسي مناسب به بخش كشاورزي و
كشاورزان متعهد بودند .عضو شوراي مركزي خانه
كش��اورز در پايان تصريح كرد :ت��ا زماني كه بحران
بيكاري در كش��ور وجود دارد ،كش��اورزان چارهاي
ندارند جز آنكه با چنگ و دندان به هر قيمتي توليد را
حفظ كنند و اين درحالي است كه تمايلي به حذف
سياس��ت خريد تضميني و اجراي سياست قيمت
تضميني و عرضه در بورس كاال را ندارند.

بنبست آهنآالت در بورسكاال
محمد آزاد رييس اتحاديه صنف آهن فروش��ان،
درباره علت افزايش قيمت آه��نآالت ،اظهار كرد:
وج��ود خريداران غي��ر صنف در ب��ورس كاال باعث
افزايش قيمت آهن آالت ش��ده اس��ت .وي با بيان
اينكه وجود م��واد اولي��ه اين كاال از جمله س��نگ
آهن ،زغال سنگ ،گاز و نيروي انس��اني ارزان براي
توليدكنندگان ايراني امتياز محس��وب ميش��ود،
گف��ت :افزايش قيمت بي��ش از حد مجاز ناش��ي از
عوامل عرضهكننده و روشهاي نادرست در بورس
كاال موجب اختالل در اين صنف شده است.
ريي��س اتحادي��ه صنف آه��ن فروش��ان ،علت
تاس��يس بورس كاال را ش��فافيت قيمتها دانست
و افزود :خريداران براس��اس قيمت پايه بر روي تابلو
بورس از يكديگر س��بقت ميگيرن��د؛ اين موضوع
موجب افزايش قيمت نخواهد ش��د ام��ا خريداران
كاذب و روش معام�لات باعث نا به س��اماني در اين
صنف ميشود .آزاد با اش��اره به اينكه آهن فروشان
در افزايش قيمت هيچ نقشي نداش��تهاند ادامه داد:
به دليل نظارتهاي انجام ش��ده توس��ط اتحاديه و
تعزيرات ،آهن فروش��ان نميتوانند قيمت كاالهاي
خود را افزايش دهند .حتي به دليل متضرر ش��دن،
برخ��ي از آنه��ا خواس��تار تعطيلي مغازههايش��ان
ش��دهاند اما اجازه چني��ن اقدامي ب��راي آنها صادر
نخواهد ش��د .وي درباره احتمال احتكار آهن آالت
تش��ريح كرد :با افزايش قيمت آهن آالت برخي به
احتكار كردن آن وسوس��ه ميشوند اما هيچ كدام از
فروشندگان دست به اين عمل نخواهند زد چرا كه
ضرر ميكنند .رييس اتحاديه صنف آهنفروش��ان،
با تاكيد بر صادرات ماهانه بي��ش از يك ميليون تن
آهن و فوالد به نقاط مختلف جه��ان بيان كرد :اين
ميزان،بهكشورهايمختلفازجملهفيليپين،تايلند
و كشورهاي اروپايي صادر ميشود.
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تشكلها

همزمان با اجراي سياستهاي ارزي در بخش تجارت خارجي اتفاق افتاد

افزايش چندبرابري تقاضا براي دريافت كارت بازرگاني

گره زدن مش��كالت ب��ه ابزارهايي ك��ه كاركرد
متفاوتي دارند معموال باعث ميش��ود كه نه مشكل
حل ش��ود و نه آن ابزار كارايي الزم را داشته باشد.
مس��اله كارتهاي بازرگاني مثال واضح��ي از اين
موض��وع اس��ت .در حال��ي ك��ه كارت بازرگاني در
حقيقت تنها يك ابزار س��اده براي عضويت در اتاق
بازرگاني و اثبات كس��ب و كار فعال اقتصادي است
گره زدن آن به مسائل ديگر اقتصادي مانند ماليات
و بيمه باعث شده اس��ت كه كاركرد كارت بازرگاني
تحت تاثير قرار گيرد .بر همين اس��اس پايشهايي
براي شناسايي كارتهاي غيرواقعي صورت گرفته
است ولي ش��رايط ارزي چند ماه اخير باعث پررنگ
شدن مجدد كارتهاي يكبار مصرف شد.
هجوم براي دريافت كارت
محمدحسين برخوردار عضو سابق هيات رييسه
اتاق بازرگاني تهران درخص��وص خبر هجوم براي
دريافت كارت بازرگاني و تصميم به پايش مجدد از
سوي اتاق بازرگاني ،اظهار داشت :عدهاي از فعالين
اقتص��ادي تا كنون با توج��ه به قواعد راي��ج در اين
صنف سعي داشتند تا با كارت بازرگاني خود جنس
وارد نكنند كه بر اين اصل از كارت ديگران استفاده
ميكردند .ع��دهاي نيز براي فرار ماليات��ي از امتياز
كارتهاي ديگران بهره ميبردند و يا حتي كس��اني
بودند كه س��الها در اين حوزه فعاليت داشتند اما
اقدام به گرفتن كارت بازرگاني نكردهاند.
وي افزود :بر اين اساس با توجه به سياستهاي
ارزي جديد در اين بخ��ش ،ارز مورد ني��از فقط به
تولي��د كنندهها و تجار داده ميش��ود ك��ه اين امر
موجب ش��ده كس��اني كه تاكنون كارت بازرگاني
نداش��تهاند ،اقدام كنند و اين حج��م از تقاضا را به
وجود آوردند.
برخوردار با اشاره به اينكه برابر محدوديتهايي
كه دولت در كاربرد كارتهاي بازرگاني وضع كرده
دارنده كارت بازرگاني در س��ال اول تا س��قف 500
هزار دالر و در صورت عملكرد مثبت در س��ال دوم
تا س��قف دو ميليون دالر اج��ازه واردات كاال دارند،
خاطرنشان ساخت :بنا به ش��رايط اقتصادي پيش
رو به احتمال زياد دولت مجبور ميشود اين قانون
را لغو كند زيرا با كمبود كاال مواجه خواهيم شد كه
با توجه به مقتضيات زمان��ي ،چارهاي جز حذف آن
وجود ندارد.
وي درباره فساد كارتهاي بازرگاني يادآورشد:
اتاقهاي بازرگاني استانها به عنوان دريافتكننده
مدارك از متقاضيان و همچني��ن وزارت صنعت به

تا كار پايش مج��دد را آغاز كند .خوانس��اري ادامه
داد :در اين پاي��ش مجدد ،تمام اف��رادي كه داراي
كارت بازرگان��ي بوده ام��ا آدرس يا ش��ماره تلفن و
ساير مدارك ارايه شده توسط آنها با واقعيت تطبيق
نداشته باشد ،به فوريت كارت مسدود خواهد شد و
در صورت مش��اهده هر تخلفي ،متخلفان به مراجع
ذيربط معرفي خواهند شد.
ريي��س ات��اق ته��ران همچني��ن ب��ا اش��اره به
محدوديتهايي كه ب��ه تازگي از س��وي دولت براي
كاربرد كارت بازرگاني اعمال شده است ،تاكيد كرد كه
پايش اين مساله در حيطه مسووليتهاي اتاق نيست
مگر اينكه اطالعت مربوط ب��ه تخصيصهاي صورت
گرفته از ابتداي سال در اختيار اتاق قرار گيرد.
مسعود خوانس��اري در اين زمينه از بانك مركزي
درخواست كرد كه كليه گش��ايشهايي كه از ابتداي
سال صورت پذيرفته ،به اتاق تهران اعالم شود تا برابر
مصوبه دولت مبني بر محدوديت در سقف كارتهاي
يكساله و دوساله اقدام مقتضي صورت پذيرد

عنوان تاييد كنن��ده نهايي ،در معضالت ناش��ي از
كارتهاي بازرگاني مقصر هستند و نبايد تقصير را
بر گردن يكديگر بيندازند.
برخوردار ب��ا رد اي��ن ادعا ك��ه ات��اق بازرگاني
در فرآين��د معي��وب ص��دور و تمدي��د كارتهاي
بازرگان��ي مقصر نيس��ت ،اظه��ار ك��رد :اتاقهاي
بازرگاني استانها نخس��ت بايد مدارك متقاضيان
كارتهاي بازرگاني را با  ۱۲ش��رط «تبصره  ۲ماده
 ۱۰آييننامه اجراي��ي قانون ص��ادرات و واردات»
براي صدور تطبيق دهند و س��پس در صورت احراز
ش��رايط ،اين مدارك را براي تاييد نهايي به وزارت
صنعت ارسال كنند.
حذف كارت بازرگاني به صالح نيست
وي با اش��اره ب��ه نق��ش دس��تگاههاي نظارتي
از جمل��ه وزارت اطالع��ات در ريش��هيابي فس��اد
كارته��اي بازرگان��ي اف��زود :قانونگ��ذار بايد يك
دس��تگاه يا س��ازمان را براي ص��دور و تمديد اين
كارتها مكلف كند ت��ا در صورت بروز فس��ادهاي
احتمالي پاسخگو باشد.
برخ��وردار همچنين درب��اره ط��رح رتبهبندي
كارته��اي بازرگان��ي گف��ت :ب��ا در نظ��ر گرفتن
شاخصهايي مانند تراز مالي و تعداد كاالي توليدي

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان مطرح كرد

در اين طرح ميتوان بازرگانان قانون مدار ،توانمند
و سالم را از ساير بازرگانان تفكيك كرد.
اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه تا زماني كه
رانت در حوزههاي دولتي ،گمرك��ي ،تعرفهاي و يا
ترزي وجود داشته باش��د نميتوان قاعده درستي
را براي كارتهاي بازرگان��ي در نظر گرفت ،تصريح
كرد :در ش��رايطي كه بس��تر الزم براي رانت بازي
و دالل��ي در اين حوزهه��ا وج��ود دارد كاركرد اين
كارتها هم در روال اصلي و تعريف ش��ده خود قرار
نميگيرد.
وي با تاكي��د براينكه ح��ذف كارت بازرگاني به
صالح نيس��ت ،افزود :مفاصاحس��اب ي��ك مرحله
اضافي و وقتگير در چرخه دريافت كارت بازرگاني
اس��ت چراكه معموال وزارتخانههاي ديگر كار را بر
دوش ادارات ديگر انداخته و باعث مش��كل ش��دن
مراحل دريافت كارت بازرگاني ميشوند.
برخوردار يادآورش��د :براساس اصل« »44قانون
اساسي در فعاليت اقتصادي نياز به خصوصيسازي
داري��م و طبيعتا اين خصوصيس��ازي براي فعاالن
اقتصادي هزينههايي دربردارد .در بخش بازرگاني
نيز براي خصوصيس��ازي بخش��ي از اين هزينهها
ميتواند به صورت كارت بازرگاني تامين ش��ود .در
واقع مش��كل اصلي ما در تجارت خارج��ي قوانين

گمركي اس��ت و نميتوان اين مشكالت را به كارت
بازرگاني تعميم داد .به جاي حذف كارت بازرگاني
بايد ريشهيابي كنيم تا مش��خص شود به چه دليلي
افراد از كارت بازرگاني سوءاس��تفاده ميكنند؟ كه
به اعتقاد بنده اين مش��كل از كارت نيس��ت بلكه از
مشكالت گمركي است.
تالشها براي دريافت ارز دولتي
همچنين ريي��س ات��اق بازرگان��ي در روزهاي
گذش��ته خبر از هج��وم رانتخ��واران ارزي براي
دريافت كارت بازرگان��ي داد و اعالم كرد :با توجه به
سياس��تهاي ارزي جديد ،اقبال به دريافت كارت
بازرگاني بسيار زياد شد و اين هجوم ناشي از تالش
براي دريافت ارز دولتي ب��ود ،در نتيجه اتاق تهران
خود تصميم گرفت تا كار پايش مجدد را آغاز كند.
مسعود خوانساري با تاكيد بر اينكه همواره تمام
مراحل قانوني ص��دور و تمدي��دكارت بازرگاني در
اين اتاق بطور كامل اجرا ش��ده است ،گفت :با توجه
به سياستهاي ارزي جديد ،اقبال به دريافت كارت
بازرگاني بس��يار زياد ش��د و اين هجوم كه ناشي از
تالش ب��راي درياف��ت ارز دولتي ب��ود ،ممكن بود
شرايطي ايجاد كند كه سوءاستفادههايي نيز شكل
بگيرد .در نتيج��ه اتاق تهران خ��ود تصميم گرفت

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي فرش دستباف اعالم كرد

ابطال  ۱۰درصد كارتهاي بررسي شده
همچنين عض��و اتاق بازرگان��ي از پايش بيش از
هزار كارت بازرگان��ي پس از دس��تورالعمل دولت
براي بررسي اين كارتها خبر داد.
رضا پديدار با اشاره به مس��دود شدن  10درصد
از كارته��اي بررس��ي ش��ده در مرحله نخس��ت
افزود :تغيير دايم سياس��تهاي ارزي دولت و نحوه
تخصيص ارز براي واردكنندگان كاال س��بب ايجاد
رانت ميشود.
وي با بيان اينكه كارت بازرگان��ي بايد در آينده
حذف شود كه البته درخصوص آن نتايجي حاصل
شده است ،گفت :در اكثر كشورهاي جهان سيستم
واردات بدون كارت بازرگاني و ب��ا ارايه اظهار نامه و
پس از پرداخت ماليات و عوارض قابل انجام است.
اين عض��و ات��اق بازرگاني صدور دس��تورالعمل
دولت براي بررس��ي كارتهاي بازرگاني را س��بب
حضور افراد واقعي در عرصه تجارت دانست و ادامه
داد :اي��ن طرح در ص��ورت ثبات قواني��ن بازرگاني
عملياتي خواهد ش��د زيرا تغيير فعلي سبب هجوم
رانت خواران براي گرفتن كارت بازرگاني و دريافت
ارز دولتي شده است.
پدي��دار گفت :س��بد بزرگي از تايي��د كنندگان
ب��راي انج��ام واردات و تج��ارت با درياف��ت كارت
بازرگاني در سازمانهاي مختلف وجود دارد كه اين
خود مشكل س��از اس��ت بنابراين بايد وضعيت اين
گروه نيز تعيين تكليف شود.

رييس اتاق تعاون ايران پيشبيني كرد

تداوم روند مثبت مبادالت تجاري تهران و مسقط

صادرات ۳۹۰ميليون دالري فرش دستباف در سال گذشته

بازگشت ثبات تا چند هفته آتي

بر اس��اس آخرين آمار گمرك ايران ،طي چهارماهه اول س��ال جاري حجم مبادالت
تجاري بين ايران و عمان نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته  ۱۱۶درصد رشد داشته
است .س��ازمان توس��عه تجارت نيز حجم مبادالت تجاري بين ايران و عمان را طي اين
مدت  537ميليون دالر اعالم كرد كه نس��بت به مدت مشابه در س��ال قبل  116درصد
رشد داشته است .محسن ضرابي ضمن اعالم اينكه هيچ تحريمي نتوانسته بر مبادالت
تجاري ايران تاثي��ر منفي وارد كند اعالم ك��رد :افزايش قابل توجه مب��ادالت تجاري دو
كشور نش��ان ميدهد روند رو به رش��د مبادالت تجاري بين ايران و عمان كماكان ادامه
دارد .رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عمان افزود :طي توافقات انجام شده به زودي
كش��تيهاي ايراني ميتوانند با بهره مندي از يك بندر اختصاصي در اين كشور ،عالوه بر
باال بردن س��رعت حمل و نقل ،از امتياز كاهش هزينه مبادالت تجاري خصوصا در حوزه
محصوالت كشاورزي ،س��بزيجات و ميوه بهره مند ش��وند .رييس اتاق بازرگاني ايران و
عمان از جلسه گفتوگو ميان اتاقهاي بازرگاني و سفير عمان به عنوان يك راهكار موثر
در تقويت فعاليتهاي اقتصادي ياد كرد و گفت :رابطه مس��تقيمي ميان عملكرد وزارت
خارجه و ارتقاي كيفي مناسبات تجاري دو كشور ايران و عمان وجود دارد و نقش وزارت
خارجه در گس��ترش تعامالت تجاري غير قابل انكار است؛ خوش��بختانه وزارت خارجه
با اتاق ايران و عمان در اين س��الها همكاري خوبي داش��ته است و س��فيران دو كشور و
معاونتهاي مختلف اين وزارتخانه به فعاالن بخش خصوصي در شناس��ايي ظرفيتها و
معرفي راهكارهاي عبور از موانع اقتصادي در اين كشور كمك شاياني كردند .ضرابي افزود:
عمان براي همكاري با ايران برنامههاي اس��تراتژيك بلندمدتي را در نظر دارد و به همين
دليل با ثبات عمل ميكنند .وي در پاسخ به اين سوال كه تحريمهاي امريكا تا چه اندازه بر
مبادالت بانكي ايران و عمان تاثير گذاشته است ،گفت :تا اين لحظه مشكلي در اين رابطه
وجود نداشته و فعاالن اقتصادي مش��كلي در اين رابطه نداشته اند؛ هرچند ممكن است
بانكها و بخش خصوصي اين كشور با احتياط بيشتري عمل كنند اما مقامات عماني در
اظهارنظرهاي رسمي خود بر توسعه همكاريهاي في مابين تاكيد كردند و به صراحت اعالم
كردندكهتحريمهاتاثيريبرمناسباتاقتصاديكشورنخواهدداشت.

مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي فرش دس��تباف از صادرات  ۳۹۰ميليون
دالري فرش دستباف در س��ال گذش��ته خبر داد و اظهار كرد :فرش دستباف عالوه بر
اشتغال زايي ،درآمدزايي و ارزآوري بسياري براي كشور دارد.
عبداهلل بهرامي در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينكه فرش دستباف  ۷۰نوع شغل را در
برميگيرد ،گفت :صادرات فرش دستباف درآمدزايي و ارزآوري بااليي براي كشور دارد.
وي تهيه و توزيع مواد اوليه را از جمله مش��كالت فرش دستباف عنوان كرد و گفت:
با وجود آنكه پش��م داخلي ما بهترين كيفيت و ارزش اف��زوده را دارد ولي به دليل نبود
فرآوري مناسب و ش��بكه جمعآوري ناچاريم اين محصول را به شكل خام از خارج وارد
كنيم .مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي فرش دس��تباف ادامه داد :امروز تركيه
به دليل توسعه صنعت نساجي و اصالح نژاد دام از توانمندي بااليي در صنعت نساجي
برخوردار اس��ت ،ولي ما با داشتن ظرفيتهاي باال در توليد پش��م و ابريشم نتوانستيم
سرمايهگذاري مناسبي در اين بخش داشته باشيم .بهرامي درباره تعداد بافندگان فرش
دستباف در كش��ور گفت :بر اس��اس آمارها يك ميليون بافنده فرش در كشور فعاليت
دارند كه برخي از آنها به دليل نبود بيمه ،عدم دسترس��ي به تس��هيالت و وام بانكي و
موانع پيشروي راهاندازي كارگاه فرش دچار مشكالت معيش��تي شده و از اين بخش
خارج شدند و به مشاغل ديگر روي آوردند .وي نبود نگاه بازاريابي و بازارسازي را از ديگر
مش��كالت صادرات فرش ايران اعالم كرد و گفت :بيش��تر رقباي ما به فروش اينترنتي
ش ميروند ولي
روي آوردند و متناس��ب با س��ليقه مصرفكنن��ده و تقاضاي بازار پي�� 
صادركنندگان داخلي ما با مشكالت متعددي مواجه هستند .وي در پايان صنعت فرش
دستباف را مكمل بخشهاي كشاورزي و دامداري دانست و بر ضرورت حمايت دولت از
توليدكنندگان اين صنعت در حوزه تامين مواداوليه ارزان و با كيفيت تاكيد كرد.
بر اس��اس اعالم مركز ملي فرش ايران صادرات فرش دس��تباف در  ۱۱ماهه س��ال
گذشته از نظر وزني  ۱۸درصد كاهش و از نظر ارزش��ي  ۲۰درصد افزايش داشته است
كه نشاندهنده كيفيتر شدن صادرات فرشهاي دس��تباف ايراني و گرايش بازارهاي
بينالملليبهسمتفرشهاينفيسايرانياست.

بهمن عبداللهي عضو ش��وراي پ��ول و اعتبار و رييس ات��اق تعاون ايران ،با اش��اره به
سياستهاي جديد دولت و بانك مركزي در بازار ارز ،گفت :به اعتقاد من سياست جديدي
كه در روزهاي اخير تدوين و اعالم ش��د به نوعي اصالح سياستهاي اشتباه گذشته بود.
عبداللهي تاكيد كرد :سياستهاي جديدي كه رونمايي شد مسائلي است كه در چند ماه
اخير از سوي فعاالن اقتصادي و تجاري به دولت گوش��زد ميشد و در واقع سياستهاي
جديدي رونمايي نش��ده ولي اميدواريم اين برنامهها بتواند منجر به برقراري ثبات نسبي
در بازارها ش��ود .رييس اتاق تعاون ايران تصريح كرد :س��اير بازارها مانند طال و سكه نيز
تابعي از تغييرات نرخ ارز اس��ت و نوس��انات قيمتي در اين بازارها نيز به دليل تالطمهاي
ارزي اتفاق افتاده است .اميدواريم بانك مركزي بتواند از طريق ايجاد بازار ثانويه ،نيازهاي
ارزي فعاالن اقتصادي را تامين كند .عضو ش��وراي پول و اعتبار گفت :اين موضوع كه ارز
 ۴۲۰۰توماني تنها بايد براي واردات كاالهاي اساسي و دارو تامين شود بسيار مهم است
و اينكه دولت بتواند در اي��ن بخشها ارز  ۴۲۰۰توماني ارايه كند يك سياس��ت منطقي
است .البته تا سياس��تهاي جديد بتواند آثار خود را در بازار نشان دهد ،چند هفته زمان
خواهد برد .عبداللهي افزود :به نظر ميرسد تنشهاي فعلي بازار ارز خيلي جدي نخواهد
بود و نوس��ان و دامنه نرخها مانند س��ابق رشد نخواهد داش��ت و تا چند هفته آينده بازار
ارز به ثبات ميرسد .در عين حال ،بخشي از نوس��انات بازار ارز طبيعي است .وي تصريح
كرد :قطعا ديگر مانند مدت اخير كه در طول يك هفته  ۱۰۰درصد افزايش نرخ ارز اتفاق
بيفتد را نخواهيم داشت .بازار ارز از اين پس بر مبناي عرضه و تقاضا ،دامنه نوساني اندكي
خواهد داشت .رييس اتاق تعاون ايران با اش��اره به تاكيد رييس كل بانك مركزي درباره
عدم دخالت دولت در قيمتگذاري ارز در بازار ثانويه و اينك��ه نرخها از اين پس از طريق
عرضه و تقاضا مش��خص خواهد ش��د ،اظهار كرد :در حال حاضر ،عرضه ارز بر روي كاغذ
از تقاضا پيشي دارد و اگر چنين باش��د كه ديگر نيازي به ورود دولت به بازار نخواهد بود و
قطعا عرضه و تقاضا در يك نرخي به تعادل خواهد رسيد .به گفته عبداللهي ،البته عرضه
ارز در بازار جديد مبتني بر عرضه ارز از سوي پتروشيميها و صادركنندگان است و اگر اين
موضوع دچار وقفه نشود ،نرخ ارز ميتواند به يك تعادل برسد.

لزوم بهبود شرايط كسب و كار در ايام تحريم

آسيب به SMEها بهدليلكاهش صادرات

زمانيكه به بررسي مش��كالت توليد در كشور ميپردازيم متوجه
ميش��ويم معضالت اقتصادي اعم از گس��ترش اقتصاد پنهان و رواج
واس��طهگري و تضعيف بنيه توليد در كنار رون��ق بخشهاي نامولد
اقتصاد ،موجب تضعيف هرچه بيشتر توليد شده است .ساختار نهادي
ايران ،به واسطه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي ،بهگونهاي
ش��كلگرفته اس��ت كه به جاي حمايت از بخشهاي مولد ،مش��وق
فعاليتهاي نامولد ش��ده اس��ت .با توجه به اين ش��رايط ،بخشهاي
توليدي ايران در ش��رايط مس��اعدي قرار ندارند و بديهي اس��ت كه
س��رمايهگذاران كه به دنبال فضاي امن و پرسود براي سرمايهگذاري
ميگردند ،با مشاهده مشكالت موجود ،فضا را براي سرمايهگذاري در
بخشهاي توليدي و مولد مناسب ندانسته و س��رمايههاي خود را به
بخشهايپرسودواغلبنامولدانتقالميدهند.
بر اس��اس ارزيابيهاي صورت گرفت��ه ،براي برونرف��ت از اين
شرايط ،رويكرد اصلي سياستگذار بايد در درجه اول اصالح ساختار
نهادي ضدتوليدي اقتصاد ايران باش��د .اصالح س��اختار نهادي بايد
به گونهاي باش��د كه با باال بردن هزينه فعاليته��اي غيرمولد ،راه را
براي دستيابي به درآمدهاي راحت و بيزحمت ناشي از فعاليتهاي
س��وداگرانه ،رانتجويانه و فس��ادآلود مس��دود كند .تجربه كشور

گوياي آن اس��ت كه همواره دولتها در ايران ب��ا تزريق نقدينگي به
ويژه در زمان وفور درآمدهاي نفتي س��عي در افزايش بنيه توليدي
و اش��تغالزايي داش��تهاند كه اين امر نه تنها تاثير ملموس بر سطح
اشتغال و توليد نداش��ته بلكه ضمن افزايش حجم نقدينگي ،صرف
واسطهگري ش��ده و به بخشهاي غيرمولد راه يافته است .بنابراين
تا زماني كه ساختار نهادي ضدتوليدي كش��ور اصالح نشود ،شايد
بتوان به توفيقات و رش��دهاي مقطعي دس��ت يافت ،ولي نميتوان
توقع توس��عه اقتصادي را داش��ت .در كنار چالشهايي كه همواره
مطرح ميش��ود ۱۳ ،آفت بيش��ترين اثر را در ايجاد مانع در توليد و
س��رمايهگذاري در ايران داش��ته اس��ت كه ش��امل «رويكردهاي
نامناسب به برنامههاي توسعه در ايران ،فقدان استراتژيهاي توسعه
صنعتي ،محيط كسب و كار نامناسب ،نوسانات نرخ ارز ،ضعف حقوق
مالكيت ،مالياتها ،سياستهاي تجاري ضدتوسعه ،قاچاق ،فقدان
ظرفيت جذب س��رمايهگذاري خارجي ،تعدد قوانين دست و پاگير
و غيرش��فاف متعارض و متناقض ،هزينههاي عمراني توليد ،فساد و
معضل تامين مالي است .الزم به ذكر است در  4ماه گذشته بسياري
از ش��رايط توليد و ب��ه دنبال آن مش��كالت توليد مل��ي وارد عرصه
جديدي ش��ده و بخش صنعت در حال امتحان كردن بحرانهايي
است كه شايد تاكنون با آن مواجه نبوده است.
در اين گزارش به بررسي شرايط جديد توليد از ديدگاه چند تن از
صاحبنظران اين حوزه پرداختهايم كه در ادامه ميآيد؛

كاهش صادرات به واحدهاي كوچك لطمه ميزند
آرمان خالقي دبير خانه صنعت ،معدن و تجارت تهران اظهار
كرد :اگر قرار اس��ت تملكي در ح��وزه واحدهاي بده��كار انجام
ش��ود ،نبايد اين موضوع به توقف روند توليد ختم شود و شرايط
فعلي ما در اقتصاد ،وضعيتي خاص اس��ت .خالق��ي با بيان اينكه
بايد ش��رايط فعاليت س��رمايهگذاران در كشور تس��هيل شود و
هدفگذاريهايي نيز در اين بخش انجام ش��ده است ،ابرازكرد:
به ه��ر دليلي نميت��وان مدير صنعت��ي را ممنوع الخ��روج كرد
و بايد اقدامات اصولي و كارشناس��ي ش��ده با هدف جلوگيري از
وارد ش��دن ضربه به توليد محقق ش��ود .خالقي با اشاره به ارايه
خدمات توسط شركتهاي خدمات رسان ،اذعان كرد :بر اساس
برنامهريزيها ،ش��ركتهاي خدمات رس��ان ح��ق قطع كردن
خدمات واحدهاي توليدي را ندارند.
عضو هياتمديره خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران با اشاره
به تحريمهاي جديد عليه ايران ،اظهار كرد :امريكا با بهكارگيري
تيمها و با تمام توان ب��ه دنبال اجرايي كردن تحريم اس��ت و ما
نيز بايد در برابر اين تحريمها برنامه داش��ته باش��يم .وي افزود:
نباي��د منتظر حركت دش��من بود و اه��داف تش��ديد تحريمها
مواردي مانند حمل و نقل و بيمه خواهد بود .خالقي با اش��اره به
آسيبهاي كاهش صادرات در اقتصاد كش��ور ،تصريح كرد:اگر
صادرات محقق نشود ،واحدهاي صادرات محور ما به سمت بازار

داخل آم��ده و واحدهاي كوچكتر و متوس��ط لطمه ميخورند.
وي در خاتمه تاكيد ك��رد :همكاري و برنامهريزي كارشناس��ي
شده در راس��تاي بهبود ش��رايط اقتصادي در كش��ور ضروري و
اجتناب ناپذير است.
كملطفي بانكها ،مشكل اصلي صنعتگران است
احمد رضا اكبري رييس خانه صنعت و معدن استان كهگيلويه
و بويراحمد در اين رابطه گفت :ما زير ري��ال درآمد داريم و  ۱۰برابر
ريال هزينه ميدهي��م كه اين كمر هم��ه توليدكنندهه��ا را خرد
ميكند .وي افزود :استان كهگيلويه و بويراحمد با وجود دارا بودن
حداقل  ۲۵درصد نفت و گاز كش��ور ،انواع معادن ،وجود رودخانهها
و پتانس��يلهاي طبيعي فراوان ،مش��كالت زيادي دارد .وي با بيان
اينكه اين اس��تان حدود  ۳۰هزار جوان تحصيلك��رده بيكار دارد،
اظهاركرد :از مس��ووالن ميخواهيم براي اش��تغال جوانان بودجه
بيش��تري اختصاص دهند .ريي��س خانه صنعت و معدن اس��تان
كهگيلويه و بويراحمد تاكيد كرد :وام عقبمانده ،كم لطفي بانكها،
بروكراسيهاي اداري و معارضات اجتماعي ،از مهمترين مشكالت
صنعتگران استان كهگيلويه وهمه كشور است .اكبري تصريح كرد:
دولت بايد اقتدارخود را بر عرصه منابع ملي افزايش دهد تا وقتي يك
عرصه را به يك س��رمايهگذار واگذار ميكنند ۴۰ ،تا  ۵۰نفر هجوم
نياورند كه چرا اينجا كار ميكنيد و معارض سرمايهگذاري شوند.

جهان
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بحران اقتصادي تركيه را رها نميكند

گزينههايآنكارا برايمقابله با سقوط لير
گروهجهان|طالتسليمي|
ارزش لير تركيه پس از مذاكرات بينتيجه آنكارا و
واشنگتن در معامالت بامداد جمعه با بيش از 5درصد
كاهش نس��بت به روز قبل ،به كمترين ميزان خود در
برابر دالر رس��يد و هر دالر امريكا در برابر  6لير معامله
شد .اين سقوط آزاد لير در بازار اوراق قرضه تركيه نيز
منعكس ش��د و بهرهوري اوراق قرضه ده ساله به بيش
از 20درصد رسيد .لير تركيه امسال 37درصد از ارزش
خود را از دس��ت داده و س��رمايهگذاران بهدليل عدم
تمايل دولت آنكارا براي رس��يدگي به مشكالت پشت
سقوط ارزش لير ،احساس خطر كردهاند.
به نوشته فايننشالتايمز ،كاهش شديد ارزش لير
در برابر دالر اقتص��اد تركيه و بانكه��اي محلي را در
ارتباط با حجم س��نگين بدهيهايشان شكننده كرده
است .تحليلگران در گلدمنساكس هفته گذشته در
يادداشتي نوشتند كه سقوط لير به  7.1در برابر دالر،
ميتواند به كاهش شديد س��رمايه بانكها بيانجامد.
اكنون اين سوال مطرح است كه تركيه براي مديريت
بحران موجود چه گزينههايي دارد؟
افزاي�ش نرخ به�ره :نگرانكنندهترين مس��اله
براي سرمايهگذاران اين بوده كه بانك مركزي با وجود
افزايش بيش از  15درصدي ن��رخ تورم ،از افزايش نرخ
بهره خ��ودداري ميكند .س��الها س��رمايهگذاران به
استقالل بانك مركزي شك داش��تند و چنين نگراني
در زمان س��فر رجب طي��ب اردوغان به لن��دن در ماه
مه تش��ديد ش��د .رييسجمهوري تركيه ك��ه مخالف
بهره باالي بانكي اس��ت ،در آن زمان وعده داد كنترل
سياس��تهاي پولي را در دس��ت ميگيرد و نرخ باالي
بهره را عام��ل افزايش تورم دانس��ت و ن��ه درمان آن.
پيروزي او در انتخابات ماه ژوئن قدرتش را بيشتر كرد
و ماه پيش بانك مركزي تركيه برخالف انتظارات ،نرخ
بهره را ثابت نگه داش��ت .ويليام جكس��ون كارشناس
اقتص��ادي بازارهاي نوظهور در كپيت��ال اكونوميكس،
گفت« :نرخ بهره ممكن اس��ت در نهايت افزايش يابد،
اما راهحلي پاي��دار نخواهد بود .س��وال اين اس��ت كه
اردوغان با چنين راهحلي موافقت ميكند يا خير».

متوصل ش�دن به صندوق بينالمللي پول:
برخي تحليلگران اين مس��اله را مط��رح كردهاند كه
تركيه بايستي همانند كاري كه آرژانتين در ماه ژوئن
انجام داد ،حمايت صندوق بينالمللي پول را خواستار
شود .اما اين اقدام به اين معني است كه تركيه با برنامه
اقتصادي شامل سياس��تهاي ش��ديد پولي و مالي
موافقت ميكند .ش��واهد زيادي دال ب��ر عملي بودن
اين پيشبيني وجود ندارد .اردوغ��ان پس از پيروزي
در انتخابات ماه ژوئن ،برات الباي��راك داماد خود را به
عنوان وزير دارايي منصوب ك��رد .تحليلگران نگران
اين مساله هس��تند كه البايراك اقدامات چنداني در
جهت رسيدگي به نرخ باالي تورم يا كسري كنوني در
حساب جاري انجام ندهد .چارلز رابرتسون كارشناس
ارشد اقتصادي بازارهاي نوظهور گفت« :بازارها اعتماد

خود را به سه موضوع از دست دادهاند :رييسجمهوري
اردوغان ،داماد او كه وزير دارايي است و همچنين اين
مساله كه بانك مركزي ميتواند طبق نياز مستقل از
دولت عمل كند يا خير».
اردوغان پنجشنبه در سخنراني كوتاهي در شهر
قونيه از حاميان خود خواس��ت كه به «كمپينهاي
مختلف» عليه تركيه توجهي نكنند و گفت« :اگر آنها
دالر دارند ،ما هم مردممان ،عدالت و خدا را داريم».
جين فولي رييس بخش استراتژي مبادالت ارزي در
روبوبانك گفت اظهارات رييسجمهوري تركيه اميد
بازارها به اينك��ه دولت تركيه براي بهب��ود اوضاع از
تشديد سياستهاي پولي يا آغاز اصالحات اقتصادي
اس��تفاده كند را از بين برد .اردوغ��ان تاكنون از اين
موضوع مفتخر بوده كه در  15س��الي كه قدرت را در

تركيه در دست داشته ،كش��ورش تحت برنامههاي
صندوق بينالمللي پول نبوده است .او اين رهايي را
اثباتي بر تماميت ارضي تركيه ميداند.
دستيابي به توافق با اياالت متحده :بحران
مالي و اقتص��ادي در تركيه در پ��ي تنشها بين اين
كشور و اياالت متحده تش��ديد شده است .واشنگتن
هفته پيش آنكارا را بر س��ر وضعيت اندرو برانس��ون
كش��يش امريكايي كه در تركيه در بازداشت خانگي
به س��ر ميبرد ،به تحريم تهديد كرد .برانسون اكتبر
 ۲۰۱۶در تركي��ه زندان��ي ش��د ،اما چن��دي پيش
دادگاه حكم او را به بازداشت خانگي تغيير داد .علت
دستگيري اين كشيش ارتباط او با كودتاي نافرجام
ج��والي  ۲۰۱۶علي��ه دول��ت اردوغان اعالم ش��ده
است كه البته كش��يش و وكيل او هر دو اين اتهام را

رد كردهاند .هياتي از مقامات ت��رك اين هفته براي
رس��يدگي به مش��كالت به واشنگتن س��فر كردند،
اما هيچ گشايش��ي در روابط حاصل نش��د .فولي در
اين ب��اره گفت« :احتم��ال اعمال تحريمه��ا بر بازار
مبادالت ارزي سايه انداخته است .رهبر را داريم كه
نميخواهد سياس��تگذاريها از س��وي امريكا به او
ديكته شود .هيچ مصالحهاي در كار نيست و مردم به
فروش لير ادامه ميدهند».
كنترل بر س�رمايه :آن��كارا ميتوان��د از طريق
ممانعت از خروج سرمايه از كشور از سقوط بيشتر لير
ممانعت كند ،اما اس��تفاده از اين گزينه چندان ممكن
به نظر نميرسد .جكس��ون در اين باره گفت« :كنترل
بر س��رمايه زماني بهترين نتيجه را ميدهد كه كشور
كنترل شديدي بر بخش مالي دارد و هدفش ممانعت
از ارس��ال پول به خارج توس��ط ش��هروندان است .اما
بيش��تر جريان پول از تركيه مربوط ب��ه خارجيهايي
است كه به اين كشور وام داد ه يا در آن سرمايهگذاري
كردهاند».
در انتظ�ار آين�ده مان�دن :تحليلگ��ران
ميگوين��د در حال حاضر اي��ن محتملترين گزينه
اس��ت .جكس��ون گفت ،با وج��ود نرخ ب��االي تورم
و كس��ري حس��اب جاري ،كس��ري بودج��ه تركيه
برابر با  2درصد از توليد ناخالص اين كش��ور اس��ت
و همچن��ان قاب��ل مديري��ت ب��ه نظر ميرس��د .او
افزود« :حتي اگر سياس��تهاي پولي تسهيل شده
باقي بمانن��د ،نگران��ياي درباره تواناي��ي تركيه در
بازپرداخ��ت بدهيهاي��ش وجود نخواهد داش��ت.
مشكل اينجاست كه چنين سياس��تهايي معموال
با افزايش تقاضا همراه ميش��وند و اين مساله تورم
را افزايش ميدهد ».اين كارش��ناس در ادامه گفت
تركي��ه اكنون امي��دوار اس��ت كه رش��د اقتصادي
ضعيفت��ر فش��ار ب��ر س��رمايهگذاريهاي عمومي
را كاهش ده��د .ديگ��ر تحليلگران بر مش��كل ارز
خارجي ش��ركتهاي ترك��ي تاكي��د كردهاند و اين
مس��اله كه بازپرداخت وامهاي س��نگين باتوجه به
كاهش ارزش لير دشوارتر ميشود.

تاكيد رسانه رسمي چين بر بازگشت اين كشور به عرصه جهاني

گروهجهان|
روزنام��ه رس��مي چين اي��ن ادع��اك��ه مواضع
س��ختگيرانه پك��ن در اختالفات تجاري ب��ا اياالت
متحده منج��ر به اقدامات تندتر واش��نگتن ش��ده را
رد كرده و با تاكي��د بر بازگش��ت قدرتمندانه پكن به
عرصه جهاني تاكيد كرده ك��ه موفقيت و عظمت اين
كشور پنهانكردني نيست .روزنامه «مردم» همچنين
شايعات مبني بر اختالف در ميان رهبران ارشد حزب
كمونيست بر سر نحوه تقابل تجاري با امريكا و تضعيف
جايگاه شي جينپينگ رييسجمهوري اين كشور ،را
قويا رد كرده است.
به گزارش سيانبيس��ي ،برخي منتقدان بر اين
باورند كه رويكرد بيش از اندازه ناسيوناليس��تي چين
باعث ش��ده اياالت متح��ده رويك��ردش را در جنگ
تجاري با پكن سختتر كند.
در ادام��ه جنگ تج��اري چين و امري��كا ،پكن در
تازهترين اقدام ب��ا اعمال تعرف��ه روي  330محصول
امريكايي ،سياست جديد واشنگتن عليه صادرات پكن
به امريكا را تالفي كرد تا آتش جنگ تعرفهها همچنان
روش��ن بماند .بر اس��اس تصميم جديد دولت چين
كه قرار اس��ت از  22اوت اجرايي شود  330محصول
امريكايي از جمله نفت خام ،زغال س��نگ ،گازوئيل،
خودرو و تجهيزات پزش��كي و درماني مشمول تعرفه
خواهند ش��د پكن ميگويد اين اق��دام در واكنش به
اعمال ماليات  25درصدي بر برخي كاالهاي صادراتي
از چين به امريكا است.

چين براي تالفي فش��ار واش��نگتن روي صنايع
امريكا تنها به اعمال تعرفه جديد بس��نده نكرده بلكه
تعداد زيادي از ش��ركتهاي امريكايي را تحت فشار
گذاش��ته اس��ت؛ بهطوري كه اين ش��ركتها به اتاق
بازرگاني امري��كا در چين اع�لام كردهاند هزينههاي
فعاليتهايش��ان در چي��ن باالت��ر رفت��ه و مقررات
سختتري در نظر گرفته شده است.
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه وزارت بازرگاني چين
هش��دار داده هن��وز تدابي��ر مقابلهجويان��ه زيادي
وجود دارد ك��ه چين به اجرا نگذاش��ته اس��ت .در
همين حال ش��ركتهاي امريكايي تصريح كردهاند
گزندگي تعرفهه��اي فزاينده را بهتدريج احس��اس
ميكنند و بهتدريج در انديش��ه خروج از بازار چين
هس��تند .گفته ش��ده ،دولت چين بهدنبال س��وق
دادن بخشهاي نيمه هادي و كش��اورزي به طرف
شركتهاي داخلي و كاس��تن از اتكا به امريكاست
كه در اي��ن عرصه قدرت باالي��ي دارد و اين به زيان
شركتهاي امريكايي تمام خواهد شد.
نشريه چيني «مردم» نوش��ته« :چين بار ديگر به
مركز تحوالت در عرصه بينالمللي بازگشته و به عنوان
حريفي بيمانند در برابر اي��االت متحده امريكا ظهور
كرده است .اين حجم از موفقيت ،پيشرفت و بزرگي را
نميتوان پنهان كرد ،درست مانند فيلي كه نميتواند
خود را پشت نهال كوچكي پنهان كند» .
اين نش��ريه در ادامه با اش��اره به تقابل امريكا با
اتحادي��ه جماهي��ر ش��وروي و ژاپن در گذش��ته،

رشد اقتصادي هند به چين
خواهد رسيد
گروه جهان| صندوق بينالمللي پول پيشبيني
كرده رش��د اقتصادي امس��ال و س��ال آينده هند به
ترتيب به  ۷.۳درص��د و  ۷.۵درصد برس��د .صندوق
بينالمللي پول ضمن توصيه به مقامات هندي براي
برداش��تن گامهاي ضروريتر اصالحات س��اختاري
اعالم كرده كه هند يكي از موتورهاي رش��د اقتصاد
جهاني اس��ت و ميتواند در آينده همان نقشي را ايفا
كند كه چين ايفا ميكند.
به گزارش هندوس��تان تايمز ،راني س��الگادو مدير
بخش هند صن��دوق بينالمللي پول ،گفت��ه« :از نظر
قدرت خري��د هند اكن��ون  ۱۵درصد اقتص��اد جهاني
را در اختيار دارد كه فقط از چين و امريكا كمتر اس��ت.
هند س��ه دهه ديگر وارد پنجره طاليي جمعيتي خود
خواهد ش��د و اين بدان معناست كه رشد اقتصادي اين
كش��ور در بلندمدت نيز ادامه خواهد داشت ».صندوق
بينالمللي پول با اش��اره به تنوع ب��االي قوميتي اعالم
كرده« :در كشوري كه حدود  ۲۹قلمرو مختلف وجود
دارد ،رسيدن به يك رويه متحد اقتصادي كار دشواري
است ».اين نهاد معتبر مالي جهان از تورم نيز به عنوان
يكي ديگ��ر از چالشهاي مهم براي شش��مين اقتصاد
بزرگ جهان نام برده كه با وجود مناسب بودن محدوده
كنوني ،احتمال خارج ش��دن اوضاع از دس��ت مقامات
وجود دارد .به گفته س��الگادو ،يكي از مهمترين موارد
همكاري بين صندوق و دول��ت براي حل بحران بخش
بانكداري بهويژه صورتها و ترازهاي مالي است .وي در
اين باره گفته« :هند جمعيت جواني دارد اما بهرهگيري
از اين جمعي��ت و متنوعس��ازي اقتص��ادي فرآيندي
خودكار نيس��ت و نياز ب��ه برنامهريزي دقيق��ي دارد».
سالگادو افزوده اس��ت« :اقدامات و سياستهاي خوبي
در زمينه اشتغالزايي انجام ش��ده اما براي دستيابي به
سطوح باالتر رشد نياز به اشتغالزايي بيشتري است».
هند رش��د هفت تا هش��ت درصدي دارد ك��ه يكي از
بهترين عملكردها در جهان است اما هند براي رسيدن
به هدف خود براي تبديل شدن به كشوري توسعهيافته
و ثروتمند نيازمند رش��د بيشتري اس��ت .اگرچه هنوز
بي��ش از  34درصد جمعيت هند كمت��ر از يك دالر در
روز درآم��د دارند (رتب��ه  ۲۲دنيا) و ح��دود ۸۰درصد
مردم با كمت��ر از دو دالر در روز زندگي ميكنند (رتبه
۱۶دنيا) و بيش از۳۰۰ميليون نفر زير خط فقر هستند،
پيش��رفتهاي اقتصادي اين كش��ور ر يك دهه اخير
چشمگيربودهاست.

كوتاه از منطقه

اقتصاد چين ،فيليكه پنهانكردني نيست
نوش��ته« :نبايد فراموش كنيم ك��ه امريكا در تقابل
با كش��ورهايي كه هژموني اقتص��ادياش بر جهان
را تهديد ميكند س��ابقه طوالن��ي دارد .پس فرقي
نميكن��د كه پكن چ��ه كار كن��د ،در ن��گاه اياالت
متحده توس��عه چين در حال حاضر برتري اياال ت
متحده در جهان را خدشهدار كرده است».
در فهرس��ت اوليه امريكا براي اعم��ال تعرفه بر
روي كااله��ي چيني 284 ،قل��م از كاالها گنجانده
شده بودند اما در فهرس��ت نهايي ،گمركات امريكا
از  279قلم كاالي چيني تعرف��ه  25درصدي اخذ
ميكنن��د .نمايندگي تج��اري امريكا كار بررس��ي
تعرفه بر روي  200ميلي��ارد دالر از كاالهاي ديگر
از چين را نيز شروع كرده است .پيشبيني ميشود
از  5س��پتامبر امس��ال امريكا تعرف��ه 10درصدي
روي 200ميلي��ارد دالر كااله��اي وارداتي از چين
را به 25درص��د افزايش دهد .هدف واش��نگتن اين
است كه كس��ري تجاري 375ميليارد دالري خود
با چين در س��ال را به صفر برساند و در همين راستا
كارشناس��ان اقتصادي پيشبيني كردهاند منازعه
تجاري بي��ن امري��كا و چي��ن بدتر از اي��ن خواهد
ش��د .جيمز مك كورمك از مديران ارش��د موسسه
اعتبارس��نجي فيچ ميگويد« :داليل زيادي وجود
دارد كه معتقد باشيم منازعه تجاري امريكا و چين
به جاي آنكه بهتر ش��ود ،بدتر خواهد شد؛ و كسري
تجاري امريكا با چين نيز به جاي آنكه كاهش يابد،
با افزايش بيشتري روبهرو ميشود».

دريچه

اعالم نتايج بازشماري دستي
آراي انتخابات عراق

بهنظر ميرس��د چينيها هم به ح��ل اختالفات
تجاري با امري��كا در آيندهاي نزدي��ك اميد ندارند.
هوانگ سونگپينگ س��خنگوي اداره ملي گمرك
چي��ن پيشبيني ك��رده ب��ا توج��ه ب��ه تازهترين
تعرفههاي امريكا و چين ،ارزش تبادالت تجاري دو
كشور همچنان روند نزولي داشته باشد.
هوان��گ س��ونگپينگ گفت��ه ارزش تجاري دو
كشور در ماه گذشته ميالدي رو به كاهش گذاشته
اس��ت .به گفته وي ،ماه گذش��ته ميالدي صادرات
چين به امريكا  2.5درصد و وارداتش از آن كش��ور
 1.5درصد كمتر شده؛ با اين حساب ،مازاد تجاري
چين در براب��ر امريكا در ماه جوالي به نس��بت يك
ماه قبل از آن 3 ،درصد كمتر شده و به  28ميليارد
دالر رس��يده اس��ت .اين مقام چيني گفته« :چين

جوالي نزديك به  41ميلي��ارد و  500ميليون دالر
كاال به امريكا صادر كرده كه در مقايس��ه با يك ماه
قبل از آن  2.5درصد كاهش يافت��ه و وارداتش نيز
 13ميليارد و  400ميلي��ون دالر بوده و  1.5درصد
پايين آمده است».
اختالفات تج��اري دو ط��رف در ش��رايطي باال
گرفته كه ناظ��ران بر اين باورند چي��ن برنده جنگ
تعرفهه��ا نخواهد ب��ود زيرا ص��ادرات اين كش��ور
ب��ه امريكا چندي��ن براب��ر وارداتش اس��ت .يكي از
بخشهاي��ي ك��ه بهتدريج تح��ت تاثي��ر تحريمها
ق��رار ميگيرد ص��ادرات فلزات نادر از چين اس��ت
كه س��ال ميالدي قبل ،اين كش��ور  234ميليارد و
400ميليون دالر از اين فل��زات را به دنيا صادر كرد
كه  60درصد آن به امريكا بوده است.

تهديد كر ه شمالي
به توقف روند خلع سالح هستهاي

استقبال سرد دموكراتها
از طرح تشكيل نيروي فضايي

تحريمهاي امريكا
بازارهاي مالي روسيه را به هم ريخت

گروهجهان|
كرهشمالي درخواست امريكا براي اعمال تحريمهاي بينالمللي با وجود حسننيت
پيونگيانگ را محكوم و هشدار داده اگر واشنگتن بخواهد به اين سناريوي منسوخ ادامه
دهد ،نميتوان انتظار پيشرفت بر سر خلع سالح هستهاي داشت .اين در حالي است كه
رسانهها از سومين ديدار رهبران دو كره با هدف پيش��برد صلح خبر دادهاند .به نوشته
گاردين ،وزارت خارجه كرهش��مالي اعالم كرده« :پيونگيانگ آزمايشهاي هستهاي و
موشكي را متوقف كرد .يك سايت تاسيسات آزمايش هستهاي را برچيد و بقاياي اجساد
نظاميان امريكايي كشته شده در جنگ دهه  ۱۹۵۰شبه جزيره كره را برگرداند .با اين
وجود ،واشنگتن هنوز بر “اول خلع سالح هس��تهاي “ تاكيد ميكند و جواب توقعهاي
ما را با تحريك به تحريمهاي بينالمللي و فشار ميدهد ».اين وزارتخانه گفته تا زماني
كه امريكا از احترام به ش��ريك مذاكراتش فروگذار اس��ت و به سناريوي منسوخي كه
دولتهاي غربي همگي آزموده و در آن شكس��ت خوردهاند چس��بيده است ،نميتوان
انتظار پيشرفت در اجراي بيانيه مشترك رهبران واشنگتن و پيونگيانگ از جمله درباره
خلع سالح هستهاي را داشت .پيونگيانگ مقامهاي امريكايي ارشد ناشناس را به عمل
خالف نيت دونالد ترامپ از طريق مطرح كردن اتهامهاي بيپايه و اساس و تالشهاي
مايوسانه براي تشديد فش��ارها و تحريمهاي بينالمللي عليه كرهشمالي را متهم كرده
اس��ت .در همين حال ،كرهجنوبي از برنامه ديدار رهبران دو كره براي سومين مرتبه و
با هدف پيشبرد روند صلح خبر داد ،اما زمان و مكان اين ديدار هنوز مشخص نيست .به
نوشته نيويوركتايمز ،كيم جونگ اون رهبر كرهشمالي و مون جائهاين رييسجمهوري
كرهجنوبي در ماههاي آوريل و مه نيز ديدار داشتند .وزارت اتحاد دو كره در سئول اعالم
كرد كرهشمالي پيش��نهاد برگزاري نشستي در س��طح وزيران طي در دوشنبه آتي در
پانمونجوم را براي بررس��ي تداركات نشست رهبران دو كش��ور پذيرفته است .به گفته
مقامات كرهجنوبي ،هدف از اين نشست اين است كه بنبست فعلي بين پيونگيانگ و
واشنگتن بر سر خلع سالح هستهاي كرهشمالي برطرف شود.

گروهجهان|
مايك پنس معاون رييسجمهوري امريكا ،از آغاز تالشها براي ايجاد ستون ششم
ارتش اياالت متحده خبر داده و از كنگره خواسته در  ۵سال آينده  ۸ميليارد دالر براي
احداث شاخه فضايي پنتاگون بودجه در نظر بگيرد ،طرحي كه حتي مقامهاي دفاعي
و اعضاي كنگره درباره عملياتي ش��دن آن ترديد دارند .به گزارش ايرنا ،دونالد ترامپ
رييسجمهوري امريكا ،بارها از قصد خود براي تاس��يس شاخه نبرد فضايي در ارتش
س��خن گفته بود .حال مايك پنس معاون او ،ميگويد هدف از اين طرح دستيابي به
سيستمهاي ماهوارهاي اس��ت كه نميتوان آنها را با فرس��تادن پارازيت مختل كرد و
همچنين از ضرورت توليد سيستمهاي پدافند ضد موشكي سبكتر و كارآمدتر سخن
گفته است .پنس تاكيد كرده دش��منان امريكا از هم اكنون فضا را به عرصه جديدي
براي نبرد بدل كردهاند و اياالت متحده بنا ندارد اجازه دهد در اين عرصه رقبا پيش��ي
بگيرند .معاون رييسجمهوري مدعي شده چين و روسيه هم اكنون به فناوريهايي
دس��ت پيدا كردهاند كه به آنها اجازه ميده��د در مدار زمين ماهوارهه��اي خود را به
نزديكي تاسيسات و ماهوارههاي امريكايي برسانند كه اين تهديدي بيسابقه را متوجه
قدرت فضايي امريكا كرده است .با اين حال بيل نلسون سناتور دموكرات ،هشدار داده
اين طرح نيروي هوايي را متالشي خواهد كرد .برني سندرز سناتور مستقل دموكرات،
نيز با بياني طعنهآميز گفته« :ش��ايد ،فقط ش��ايد بهتر باش��د قبل از آنكه ميلياردها
دالرصرف نظامي كردن فضاي بيروني كنيم دولت ،خدمات بهداشت و درمان را براي
مردم امريكا تضمين كند ».تولس��ي گابارد عضو دموكرات مجلس نمايندگان امريكا
از هاوايي ،هم در مخالفت با اين طرح گفته« :تشكيل نيروي فضايي يعني پول بيشتر
براي مقاطعه كاران دفاعي .اين در حالي است كه فلينت (شهري در ايالت ميشيگان)
آب سالم ندارد .پورتوريكو هنوز براي بهبودي در پي توفان ماريا با مشكل مواجه است.
زيرساختهاي سراسر كشور در حال نابودي است .مردم نيز بيسروسامان شدهاند زيرا
از عهده پرداخت اجازه بها و چيزهاي ديگر برنميآيند .اولويت با كدام است؟»

گروهجهان|
بازارهاي مالي روس��يه در پي اعالم اعمال تحريمهاي جديد امريكا بر اين كشور
سقوط كرد و ارزش پول روس��يه در برابر دالر به پايينترين ميزان خود طي دو سال
اخير رس��يد .به گزارش خبرگزاري فرانس��ه ،پس از اعالم تعيين تحريمهاي جديد
امريكا بر روسيه ارزش يك دالر امريكا در روسيه صبح پنجشنبه به بيش از  ۶۶روبل و
ارزش يك يورو به  ٧٧روبل رسيد .از سوي ديگر ،ارزش سهام  ۵٠شركت از مهمترين
شركتهاي روسي حاضر در بورس مسكو كاهش يافت .اياالت متحده اعالم كرده با
مسجل شدن دخالت روسيه در مسموم كردن سرگئي اسكريپال جاسوس دوجانبه
روس و دخترش در اوايل ماه مارس گذشته در بريتانيا ،تحريمهاي اقتصادي جديدي
بر روس��يه اعمال خواهد كرد .س��خنگوي وزارت خارجه امريكا ،با انتش��ار بيانيهاي
اعالم كرده كه براي مقامهاي امريكايي مس��لم ش��ده كه دولت روسيه از تسليحات
شيميايي يا بيولوژيك اس��تفاده كرده اس��ت .اين امر كه متناقض قوانين بينالمللي
است ،بر اساس قوانين امريكا در خصوص تسليحات شيميايي مصوبه  ١٩٩١مشمول
اعمال تحريمهاي اقتصادي خواهد شد كه در صورت عدم مخالفت كنگره از  ٢٢اوت
اجرايي خواهد شد .به گزارش انبيسي تحريمهاي امريكا در نخستين مرحله شامل
ممنوعيت صدور محص��والت امريكايي خطير براي حفظ امنيت ملي اين كش��ور به
سوريه است .روسيه س��ه ماه مهلت خواهد داش��ت تا ضمانتهاي الزم را براي عدم
استفاده از سالح شيميايي در آينده بدهد و مانع تحقيق بازرسان سازمان ملل متحد
نش��ود؛ در غيراينصورت دومين مرحله تحريمها آغاز خواهد ش��د كه شامل كاهش
روابط ديپلماتيك ،رواب��ط تجاري دو جانب��ه و تعليق پ��رواز هواپيماهاي مهمترين
شركت هواپيمايي روسيه موسوم به «ايروفلوت» به امريكا است .سخنگوي كرملين،
گفته تحريمهاي جديدي كه امريكا به انگيزه مجازات روس��يه به اتهام دست داشتن
در مس��موم كردن س��رگئي اس��كريپال و دخترش اعمال خواهد كرد ،به هيچوجه
پذيرفتني و قانوني نيست و اعالم جنگ عليه اين كشور است.

بازشماري دس��تي آراي انتخابات پارلماني عراق
تغيي��ري درخور توج��ه در نتيجه پيش��ين بهدنبال
نداش��ت .به اين ترتيب فهرس��ت انتخاباتي سائرون
به رهبري مقتدي ص��در با احراز ۵۴كرس��ي از ۳۲۰
كرسي مجلس ،قدرتمندترين جناح در پارلمان عراق
است .كميسيون مستقل و عالي انتخابات عراق نتايج
بازشماري آراي انتخابات پارلماني اين كشور را اعالم
كرد .حيدر عبادي نخستوزير توانسته  ۴۲كرسي را
به دست آورد و پس از هادي عامري رهبر فتح سومين
قدرت مهم در پارلمان به شمار ميرود .صدر و عبادي
ژوئن آمادگي خود را براي ائتالف اعالم كرده بودند.

حمله گسترده نيروهاي طالبان
به غزني
نيروهاي طالبان در افغانستان پنجشنبه به شهر
غزني حمله كرده و ش��ماري از پاسگاههاي امينتي
را به تصرف درآوردند .غزني در ش��رق افغانس��تان
ب��راي دومين بار در س��ال ج��اري مي�لادي مورد
حمالت گسترده نيروهاي طالبان قرار گرفته است.
خبرگزاري آلمان گزارش داده درگيريها ادامه دارد
و آمار دقيقي درباره ش��مار قربانيان و مجروحان در
دس��ت نيس��ت .وضعيت امنيتي غزني در ماههاي
گذشته رو به وخامت گذاشته است.

حمايت روسيه از عربستان
در مقابل انتقادهاي كانادا
روسيه از عربستان سعودي در مقابل انتقادهاي
كانادا دفاع كرده اس��ت .كانادا از عربستان خواسته
بود كنشگران مدني و حقوق زنان را كه در اين كشور
بازداش��تند آزاد كند .مقامهاي ري��اض در واكنش،
سفير كانادا را اخراج كردند و روابط تجاري دو كشور
را به حال تعليق درآوردند .حاال روسيه ميگويد كه
درخواس��ت اتاوا براي آزادي كنشگران حقوق زنان،
غيرقابل قبول است .روسيه ميگويد حقوق بشر بايد
با توجه به سنتها و رسوم كش��ورها در نظر گرفته
شود اما كانادا حقوق بشر را جهان شمول ميداند.

پاكستان 60هزار نيرو به مرز
«ديورند» افغانستان اعزام ميكند
پاكس��تان اعالم كرده درنظر دارد به منظور بهبود
ت تروريستها
وضع امنيتي مرز ديورند و كاهش فعالي 
۶۰هزار سرباز به اين مرز مشترك و مرز مورد مناقشه
با افغانس��تان اعزام كند .ب��ه گزارش تارنم��اي نيوز،
۴۰درصد اين نيروها جذب شده و احتماال اين تعداد تا
دو سال آينده تكميل ميشود .به گزارش ايرنا ،تاكنون
13درصد از س��اخت حصار مرزي در م��رز دو هزار و
400كيلومتري پاكس��تان با افغانس��تان پايان يافته
است .ارتش پاكستان پيش از اين ،بيشتر به مرز شرقي
خود با هند متمركز بود .مرز افغانس��تان و پاكستان
 ۲۳۵نقطه عبور دارد كه ش��بهنظاميان و قاچاقچيان
مواد مخدر از برخي از اين نقاط استفاده ميكنند.

اخبار كشاورزي
افزايش نرخ ارز
انگيزه قاچاقچيان دام زنده
عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت :تشديد
كننده افزايش قيمت گوشت گوسفندي ،جريان به
صرفه ش��دن صادرات از طرق قانوني و غير قانوني و
همچنين ايام پيش رو بازار گوشت قرمز است.
عل��ي ابراهيم��ي در گفتوگو با خان��ه ملت ،در
خصوص داليل افزايش قيمت گوش��ت گوسفندي
در بازار ،اظهار داشت :عوامل بسيار زيادي در افزايش
قيمت گوشت گوسفندي در بازار اثر گذارهستند كه
قاچاق دام زنده نيز در آن بي تاثير نيس��ت ،به دليل
اينكه ارزش پول ملي ما در برابر ارزهاي بينالمللي
مانن��د دالر كاهش پيدا ك��رده ص��ادرات ار طريق
مب��ادي قانون��ي و غيرقانوني يعني قاچ��اق صرفه
اقتصاديبيشتريدارد.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس ش��وراي اس�لامي با بي��ان اينك��ه يكي از
كاالهايي كه ارز آور است صادرات گوشت قرمز و دام
زنده است ،گفت :در مناطق غرب و جنوب غرب اين
استعداد وجود دارد تا دامهاي سبك و سنگين خارج
ش��ود و در قبال آن ارز خارج��ي دريافت كنند كه با
تبديل آن به ريال ش��اهد هستيم كه صادرات بيش
از دوبرابرارزش دارد و همين موضوع انگيزه صادرات
قاچاق را افزايش ميدهد.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي با
اشاره به اينكه در مرزهاي شرقي مشكل صادرات دام
زنده را نداريم زيرا اين بخشها مبادي ورودي كشور
اس��ت و از مرز پاكستان دام س��نگين وارد ميشود،
ادامه داد :آنچه در افزايش قيمت گوش��ت قرمز رخ
داده است تاثير پذيري از تمامي مولفههاي افزايش
قيمت و مقداري نيز تاثيرات رواني است.
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي با
بيان اينكه با توجه به بازاره��اي پيش رو در ايام عيد
قربان و ايام محرم بخشي از توليدكنندگان از عرضه
دام خود به بازار دست نگه داش��تهاند ،تصريح كرد:
ميتوان گفت كاهش عرضه نيز قيمتها را افزايش
داده اس��ت كه نميتوان منكر تاثيرات رواني جامعه
و بازار شد.
ابراهيمي با اشاره به اينكه توليدات گوشت قرمز
در كشور در مقايس��ه با مصرف اين محصول حدود
 15درصد كمتر اس��ت كه به همين دليل هميشه
واردكننده گوشت قرمز بودهايم ،ادامه داد :به دليل
اينكه واردات به نرخ ارزهاي بينالمللي وابسته است
روي افزايش قيمت محصول وارداتي اثرگذار است.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس شوراي اس�لامي در پايان با تاكيد بر اينكه
هميش��ه زمانيك��ه ارزش پ��ول ملي كاه��ش پيدا
ميكند و پايه ارزها افزاي��ش دارد تاثير خود را روي
قيمت هم��ه كاالها ميگذارد كه گوش��ت قرمز نيز
يكي از محصوالت است ،خاطرنشان كرد :اما تشديد
كننده افزايش قيمت گوشت گوسفندي ،جريان به
صرفه ش��دن صادرات از طرق قانوني و غير قانوني و
همچنين ايام پيش رو بازار گوشت قرمز است.

ترخيص  10ميليون دز واكسن
آنفلوانزاي پرندگان
رييس س��ازمان دامپزشكي كش��ور گفت :براي
آنكه بتوانيم غذاي س��الم به دس��ت مردم برسانيم
 650واحد بس��تهبندي گوش��ت ،مرغ و آبزيان در
سراسر كش��ور فعال هس��تند كه  110واحد آن در
استان تهران مس��تقر هس��تند .به گزارش فارس،
عليرضا رفيعيپور در حاش��يه بازديد از بزرگترين
مركز بستهبندي گوش��ت تنظيم بازاري در اطراف
استان تهران اظهار داشت :در كل كشور  650واحد
بستهبندي گوشت قرمز ،مرغ و آبزيان تحت نظارت
سازمان دامپزشكي و داراي پروانه فعاليت ميكنند
كه 110و احد آن در استان تهران مستقر هستند.
وي با اشاره به اينكه از سال گذشته تاكنون زمينه
براي واردات گوش��ت قرمز تازه نيز از  5كشور به 42
كش��ور افزايش يافته ،تصريح كرد :سالمت گوشت
قرمز در قالب بس��تهبندي يكي از مباحثي است كه
روي آن تاكيد ويژه داريم تا گوش��ت س��الم و عاري
از هرگونه ميكروب و بيماري به دس��ت مردم برسد،
مضاف بر آنكه در مراكز بستهبندي عالوه بر رعايت
نكات بهداشتي زنجيره پيشس��رد كردن هم براي
مرغ و گوشت رعايت ميشود.
رفيعيپ��ور همچنين ب��ه اين نكته اش��اره كرد
كه بي��ش از  300هزار واح��د تولي��دي از مزرعه تا
سفره در زنجيره دامداري ،كشتارگاه ،سردخانهها،
كارخانج��ات خ��وراك دام و ب��ازار تربيت ميكنند
كه يكي از نكات مهم خروج از وابس��تگي در بخش
كشاورزي ،دامي و صنايع وابسته اس��ت و در آينده
بايد به سمتي برويم كه درب چاههاي نفت را بسته
و با توليدات محصوالت كشاورزي به عنوان محصول
غيرنفتيارزآوريداشتهباشيم.
رييس س��ازمان دامپزشكي كش��ور همچنين
درم��ورد ميزان ش��يوع آنفلوآن��زاي پرن��دگان از
ابتداي امس��ال گفت :مي��زان ش��يوع آنفلوآنزاي
پرندگان نس��بت به مش��ابه س��ال قبل  50تا 90
درصد كاهش داش��ته و معموال در هر واحدي كه
در مديريت بهداشتي آن كوتاهي شود اين بيماري
بروز و ظهور ميكند .وي همچنين از اجراي طرح
واكسيناسيون آنفلوآنزاي حاد پرندگان در سراسر
كش��ور خبر داد و گفت :قرار است تا  10ميليون دز
واكسن آنفلوآنزاي پرندگان به كشور وارد شود كه
روز دوش��نبه  10ميليون دز آن از گمرك ترخيص
ش��د و  35ميليون دز ديگر تا دوشنبه هفته آينده
ترخيص خواهد شد.
رفيعيپ��ور ني��از مرغداريهاي كش��ور به ويژه
مرغ تخمگذار را كه طي دو س��ال اخير بيشتر حجم
تلفات را داشتهاند ،به  10تا  150ميليون دز واكسن
در س��ال عنوان ك��رد و افزود :تاكنون اين واكس��ن
در اس��تانهاي تهران ،البرز ،قزوي��ن ،قم و اصفهان
توزيع شده است.
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پرونده

تدوين رژيم حقوقي و ضرورتهاي راهبردي كشور

خسارات نبود رژيم حقوقي خزر براي ايران

جاويد منتظران|
فقدان يك توافق حقوقي ميان پنج كشور ساحلي
خزر اصليترين مساله اين حوضه آبي مشترك است
و تا زماني كه رژي��م حقوقي درياي خزر مش��خص
نگردد و سازوكاري بر اس��اس آن بهمنظور كنترل و
نظارت در درياي خزر فراهم نگ��ردد ،ظرفيت تنش
در اين حوضه آبخيزي از ميان نخواهد رفت  .هر يك
از پنج كش��ور س��احلي خزر در تعيين رژيم حقوقي
دري��اي خزر ب��ر راهبرده��اي ملي خود پافش��اري
ميكنند و در مواردي همچون نظامي ش��دن درياي
خزر ،نحوه تقس��يم آن و س��هم بهرهبرداري از منابع
انرژي آن با يكديگر ،اختالفهاي جدي دارند.
بنابراين الزم است كه كشورهاي حوزه خزر تحت
يك مذاكرات و ايجاد قراردادي معتبر ،مسائل اين دريا
را تحت يك رژيم حقوق��ي حلوفصل كنند .هرچند
تاكنون براي اين موضوع نشس��تهايي برگزارش��ده
و قراردادهايي امضاءش��ده اس��ت ،اما هنوز  5كش��ور
حاشيه اين دريا نتوانس��تهاند به تفاهم كلي در مورد
رژيم حقوقي خزر برسند تا بتوانند يك چارچوب كلي
و موردتفاهم را براي مديريت اين دريا به كار بگيرند.
با توج��ه ب��ه اينك��ه پنجمي��ن اجالس س��ران
كش��ورهاي س��احلي خزر براي تعيين نهايي رژيم
حقوقي اين دريا در نيمه دوم س��ال جاري ميالدي
( )۲۰۱۸در آس��تانه برگزار ميگردد و امكان اينكه
در اين نشست سند نهايي كنوانسيون رژيم حقوقي
درياي خزر امضا گردد تا موض��وع رژيم حقوقي اين
دريا براي هميش��ه حلوفصل -وضعيت حقوقي اين
دريا كه از س��ال  1990موضوع اختالف بين روسيه،
جمهوري آذربايجان ،قزاقستان ،تركمنستان و ايران
بوده است -مش��خص و نهايي گردد يادداشت حاضر
ضمن تبيين چالشهاي امنيتي ناشي از فقدان يك
رژيم حقوقي در دري��اي خزر به اراي��ه راهبردهايي
براي جمهوري اس�لامي ميپردازد .به نظر ميرسد
اگ��ر راهبردهايي ك��ه در ادامه متن ب��دان پرداخته
ميشود در نشس��ت پيش رو يعني نشست آستانه از
س��وي گروه مذاكرهكننده جمهوري اسالمي ايران
موردتوجه ق��رار گيرد ،ميتواند ب��ه حلوفصل بهتر
اختالف��ات حقوقي پيرام��ون درياي خ��زر ،حصول
توافق ماندگار و البته تامين منافع و امنيت جمهوري
اسالمي ايران در اين دريا كمك شاياني نمايد.
چالشهاي امنيتي ناش�ي از فقدان يك رژيم
حقوقي در درياي خزر براي جمهوري اسلامي
ايران
نبود يك رژيم حقوقي مشخص براي درياي خزر،
تاكنون تهديدات امنيتي متعددي را براي جمهوري
اسالمي ايران در پي داشته است كه مختصراً اشاره و
تبيين ميگردد.
تهدي�د امنيتي و اقتص�ادي ناش�ي از حضور و
دخالتقدرتهايفرامنطقهايدرخزر:
فقدان يا عدم توافق كش��ورهاي س��احلي درياي
خزر درزمينه رژيم حقوقي به رقابتهاي سياس��ي و
امنيتي در منطقه به نفع قدرتهاي بزرگ مداخلهگر
در منطقه خزر منجر گرديده اس��ت .ابهام در مس��اله
رژيم حقوق��ي دري��اي خزر منجر ش��ده اس��ت كه
اياالتمتحده امريكا تالش خود را نمايد تا ضمن تحت
تاثير قرار دادن زمينههاي همكاري اقتصادي و تجاري
كش��ورهاي منطقه با يكديگر ،خطوط انتقال انرژي
را از مس��يرهاي غير از ايران به اروپا نظير مس��يرهاي
كش��ورهاي جمهوري آذربايجان ،گرجستان و تركيه
قرار دهد .نبود رژيم حقوقي در خزر و مخالفت امريكا
با عبور لولههاي انرژي اين حوضه از مس��ير و خطوط
مواصالتي ايران ،كش��ورمان را از ح��ق بهرهمندي از

مزاياي ژئوپليتيك و درنهاي��ت درآمدهاي قابلتوجه
اقتصادي در ح��وزه ترانزي��ت انرژي مح��روم نموده
اس��ت .عالوه بر اين ،با حضور و دخالت قدرتهاي فرا
منطقهاي در خزر ،ايران مجال كمتري را براي فعاليت
اقتصادي و نظامي در اين حوزه داشته است.
تهديد ناشي از اختالفات بر سر مالكيت مشاع
انرژيخزر:
تنشه��اي ناش��ي از اخت�لاف بر س��ر مالكيت
ميدانه��اي نفت��ي م��ورد ادع��ا در خ��زر يك��ي از
مصداقه��اي چالش امنيت��ي در حوزه ان��رژي خزر
اس��ت .بهرهبرداري از منابع خزر بهويژه ميدانهاي
فراس��احلي ،موض��وع اخت�لاف ميان كش��ورهاي
س��احلي واقعشده است بيش��ترين اختالفها ميان
جمهوري اسالمي ايران و آذربايجان ،تركمنستان و
آذربايجان و تركمنستان بروز كرد .البته روسها نيز
اختالفهايي با قزاقس��تان و آذربايجان داشتند كه
در پي توافقهاي جديد حل شد .جمهوري اسالمي
اي��ران و آذربايجان بر س��ر ح��وزه نفتي الب��رز (كه
آذربايجانيها آن را آلو ميخوانند) ش��رق و آراز باهم
اختالف دارند .ايران حتي در ژوئن سال  2000مانع
از عمليات اكتشافي ش��ركت بريتيش پتروليوم شد
كه براي اكتشاف استخراج منابع اين حوزهها با باكو
قرارداد امضا كرده بود .اگرچه ش��ركت نفتي دولتي
آذربايجان و بريتي��ش پتروليوم در ح��ال حاضر در
حال اكتشاف از حوزههاي نفتي يادشده هستند اما
تهران همچنان بر مواضع خود تاكيد دارد( .آجرلو و
همكاران )1393: 131 ،در پي اختالفها بر سر نحوه
تقس��يم منابع دريا ،برخوردهايي ميان كش��ورهاي
ساحلي پديد آمد( .س��ليماني پورلك ،شجاع:215 ،
 )1390پ��س از برخورد نيروي درياي��ي ج.ا .ايران با
پشتيباني نيروي هوايي با شركت بريتيش پتروليوم
در ژوئن سال  ،2000باكو اين عمل را خصمانه تلقي
كرد و نهايتا وضعيت امني��ت زدايي در منطقه خزر،
ايجاد گرديد.
تهديدناشيازنظاميكردنمنطقهخزر:
درس��ت اس��ت كه مس��ائل انرژي و اقتصاد خـزر
ل نظامي -امنيتي
بـسيار مـهم هس��تند ولي ا ز مسائ 
نبايد غافل ش��د ،چرا كه درياي خزر شاهرگ حياتي
ي است و هرگون ه اهمال در آن بـاعث
ي ساحل 
كشورها 

ضررهاي جبرانناپذيري خواهد ش��د .نظامي شدن
درياچه خزر پيامدهاي منفي براي امنيت ملي ايران
و ژئواكونومي خ��زر خواهد داش��ت و در واقع امنيت
ملي جمهوري اس�لامي ايران در عرصههاي نظامي،
اقتصادي و سياسي را با چالش مواجه ميسازد.
تهديداتناشيازمسائلزيستمحيطي:
كمبود منابع اّب آش��اميدني در حوزه كشورهاي
خزر ،ازدياد آلودگي درياي خزر ناش��ي از اكتش��اف و
استخراج نفت و گاز كشورهاي آذربايجان و قزاقستان
و حركت آلودگي زيستمحيطي درياي خزر به سمت
سواحل دريايي ايران به همراه باال آمدن سطح آب دريا
كه براي سواحل جنوبي خزر بهويژه جمهوري اسالمي
ايران ،مشكلساز و تهديد آفرين بوده است.
نتيجهوپيشنهادات
عمده چال��ش امنيتي موج��ود در منطق��ه خزر،
برگرفته از نبود يك رژيم حقوقي براي اين درياي بسته
است .همانگونه كه اش��اره گرديد ،فقدان يك رژيم
حقوقي مش��خص ،منجر به اختالف و مش��كالتي در
بهرهبرداري از منابع و ميدانها مشترك درياي خزر،
حضور مداخله جويانه قدرتهاي فرا منطقهاي نظير
اياالتمتحده و ناتو در خ��زر ،افزايش نظاميگري در
حوزه خزر و نيز خطرات و تهديدات زيس��تمحيطي
در خزر گرديده است كه هريك از آنها بهطور مجزا بر
امنيت جمهوري اسالمي ايران تاثير منفي ميگذارد.
ل��ذا ارايه پيش��نهاداتي براي حص��ول توافق حقوقي
جامع در درياي خ��زر كه امني��ت و منافع جمهوري
اس�لامي ايران را در برگيرد ،الزم و ضروري است ،در
اين راستا راهبردهايي كه الزم است از طرف جمهوري
اسالمي ايران اتخاذ گردد كه بهزعم نويسنده ،ميتواند
به حلوفصل اختالفات پيرام��ون درياي خزر كمك
شاياني نمايد ،در قالب پيشنهادات زير ارايه ميگردد:
جلوگيري از طوالنيتر ش�دن مذاك�رات رژيم
حقوقي
جمهوري اس�لامي ايران در وهل��ه اول بايد به اين
موضوع توجه كند ك��ه مذاكرات ب��راي تدوين رژيم
حقوقي خزر بيش از اين طوالني نگردد .درواقع با توجه
به اينكه در حال حاضر ساير كشورهاي حوزه خزر در
حال بهرهبرداري از منابع انرژي درياي خزر هستند و

از طرفي نيز موقعيت جغرافياي ايران در حاشيه خزر
بهگونهاي است كه امكان اس��تخراج انرژي پرهزينه و
يا امكانپذير نيست ،بنابراين الزم است كه مسووالن
سياس��ت خارجي كش��ور از اتالف وقت كه بيشترين
ضرر آن به ايران اس��ت ،جلوگيري نم��وده و تكليف
رژيم حقوقي درياي خزر را در اجالس پيش رو كه در
آستانهقزاقستانبرگزارميگردد،نهايينمايند.
من�ع حض�ور نظام�ي قدرته�اي خارج�ي و
جلوگيريازنظاميشدندريايخزر:
بدون شك نظامي شدن درياي خزر ،فضاي تعامل
و همكاريها سياسي را بين كشورهاي منطقه محدود
ميكند .روند نظامي ش��دن خزر حض��ور قدرتهاي
فرا منطقهاي را در منطقه تس��هيل مينمايد كه البته
واضح و مبرهن اس��ت كه حضور نظام��ي قدرتهاي
فرا منطق��هاي در خزر نظي��ر امريكا و نات��و ،به داليل
سياس��ي و راهبردي كام ً
ال به ضرر جمهوري اسالمي
ايران خواهد ب��ود .چنانچه يك��ي از مهمترين عوامل
محدودكننده فضاي مانور جمهوري اس�لامي ايران
براي توسعه همهجانبه روابط خود با كشورهاي خزر
را ميتوان سياستهاي امريكا در اين منطقه دانست.
گسترش ناتو به منطقه خزر نيز ،كشورهاي اين منطقه
را زير چتر حمايتي كش��ورهاي غرب��ي بهويژه امريكا
قرار ميدهد و بر موقعيت نس��بي مساعد ايران در اين
منطقهتاثيرمنفيبرجايميگذارد.
عالوه ب��ر آن نظامي كردن منطقه خ��زر ،ميتواند
مهمتري��ن تهدي��د سياس��ي و نظام��ي علي��ه همه
كشورهاي س��احلي آن نيز باش��د .ايده نظامي كردن
درياي خزر موجب ميگردد كه درياي خزر در اختيار
نيرويي قرار گيرد كه از همه قويتر باش��د و موازنه قوا
را از بين ببرد و اين مس��اله ميتواند در آينده ،اجراي
رژيم حقوقي توافق ش��ده خزر را نيز با اخالل مواجه
نمايد بهع�لاوه اينكه اين نـگراني مـش��ترك وجـود
ي نظامي منج��ر به رقابتهاي
دارد كه وجود نيروها 
ي خز ر بـه
ن دريا 
تسليحاتي خواهد ش��د .س��وق داد 
نظاميگري ،موجبصـ��رف هزينهه��اي زياد براي
رقابتهاي تسليحاتي خواهد گرديد ،لذا پيشنهاد منع
حضور نظامي خارجي در درياي خزر ميتواند به روند
حلوفصل مسالمتآميز رژيم حقوقي خزر و توفيق در
اجراي آن ،كمك نمايد.

جلوگيريازافزايشحضورنظاميروسيه:
برخي كشورهاي تاز ه استقالليافته حاشيه خزر
بر اين اعتقاد هستند كه وجود ناوگان مقتدر روسيه
بـالقو ه تهديدي عليه آنان محس��وب ميشود .براي
ي مشخص
كاستن از اين نگراني يكي ا ز پيشنهادها 
ميتوان�� د اين باش��د كه تع��داد نيروه��اي نـظامي
مـوجود در درياي خ��زر بهمنظور رف��ع نگرانيها و
ي همواره باي��د در يك
پرهي��ز از رقابتهاينظام�� 
ج كشور ساحلي و تابع ترتيباتي
سـطح موردقبول پن 
ي تنظي�� م و كنترل اين محدوديتها باش��د .اين
برا 
ت بر اساس توافق  5جانبه قابلاعمال خـواهد
ترتيبا 
بود .واقعيت امر نيز در حال حاضر اين اس��ت كه در
ي نظامي وجو د دارد
درياي خزر تجهيزات و شناورها 
ن مواضع كـش��ورهاي س��احلي در خصوص
و تاكنو 
نح��وه برخورد ب��ا اين مس��ال ه مختلف بوده اس��ت.
بهعالوه اينكه افزايش حضور نظامي روس��يه در خزر
و تبديل روس��يه به هژم��ون در اين دري��ا ،ميتواند
موج��ب تضعيف موقعيت م��ا در درياي خزر باش��د
و گس��ترش قدرت مانور روس��يه در حوزه آبهاي
همجوار ايران (خليجفارس و دري��اي خزر) چنانچه
با محوريت و هماهنگي با ايران نباش��د ،ميتواند در
آينده چالشهايي براي ما ايج��اد كند .لذا در تدوين
رژيم حقوقي در درياي خزر الزم است كه اين مساله
موردتوجه مذاكرهكنندگان ايراني باشد.
 ش��كلگيري ترتيبات امنيتي در خ��زر و تالشب��راي مديريت جمع��ي بحرانه��اي منطق��هاي و
شكلدهيبهترتيباتامنيتيمنطقهاي.
ايجاد اتحاد ماندگار ميان  5كشور حاشيه خزر كهاين مساله باعث ايجاد فضاي آرام در منطقه ميگردد
و زمينهاي براي حل اختالفات كشورها بر سر ادعاي
مالكيتحوزههاينفتيخزر،خواهدگرديد.
توجه به موضوع رژيم حقوقي خ��زر نبايد تحتتاثير تحوالت سياسي و رويدادهاي خاص قرارگرفته
و از آنها تبعيت كند زيرا باگذش��ت زمان ،دچار تغيير
و تحول ش��ده و از مسير چش��مانداز پيشرفت خارج
ميشود.
از نگرشهاي احساس��ي و مبتني بر آرزو و آمالبايد پرهيزكرده و نگرشي واقعگرايانه در ابعاد مختلف
حقوقي ،سياس��ي و امنيتي و بينالمللي مدنظر قرار
داده ش��ود و عاقالنه رفتار نموده و از احساسي شدن و
احساسي رفتار كردن نس��بت به مسائل خزر اجتناب
كرد.
 همكاري و همياري با ش��ركتهاي ملي نفت وگاز و كشورهاي ساحلي درياي خزر بهمنظور ساخت
و ايجاد سكوهاي حفاري باالرونده و سكوهاي حفاري
نيمه شناور در شمال كشور
حل اختالفات و مش��كالت قومي و محلي بين ودرون كش��ورهاي حوزه درياي خزر ك��ه مانعي براي
ترانزيت و توسعه نفت و گاز است.
بازنگري در ديپلماسي رس��انهاي دولت از نحوهانتش��ار اخبار ،تحوالت ،اقدامها و مذاكرههاي مربوط
به درياي خزر و همچنين مواضع جمهوري اس�لامي
ايران در مس��اله خزر ،خود از موضوعاتي اس��ت كه با
توجه به نقش روزافزون اف��كار عمومي ،هم در مرحله
تصميمگي��ري و تصمي��م س��ازي و ه��م در اجراي
تصميمات سياس��ت خارجي حائز اهميت اس��ت و
پش��توانه الزم را براي استراتژيس��تهاي سياس��ت
خارجي در حوزه خزر فراهم ميكند.
 اطالعرساني شفاف و دقيق درباره درياي خزر ورژيم حقوقي آن به عموم مردم ،چنانچه تصور ناصحيح
از دست دادن نيم يا بخشي از خزر ،آنان را دچار تشتت
آرا و تشويش اذهان نموده است.
منبع:شمس

ترامپ با تحريم ايران درصدد تسويه حساب با جهان است
از ديد برخ��ي صاحبنظران مس��ائل بين المللي،
امريكاي ترامپ از دل تقابل با اي��ران و برجام اهدافي
كالن را دنبال ميكند و دست به نوعي قدرت نمايي در
سطح جهان زده است.
ح��دود دو م��اه پي��ش «دونال��د ترام��پ»
رييسجمه��وري امريكا دس��تور خروج اين كش��ور
از تواف��ق هس��تهاي را صادر كرد و س��پس كوش��يد
ب��ا ابزارهاي تحريمي حجمي چش��مگير از فش��ار را
بر جمهوري اس�لامي ايران وارد آورد و ته��ران را در
مقابل خواستههاي كاخ سفيد به عقبنشيني وادارد.
در ارتباط با اهداف و پيامده��اي اين تصميم ترامپ،
پژوهشگر ايرنا با يك تحليلگر مس��ائل بين الملل به
گفتوگونشست.
«اميرعلي ابوالفتح» بر اين باور اس��ت كه امريكا با
خروج از برجام و اعمال تحريمهاي ثانويه تنها به دنبال
تسويه حساب با ايران نيست بلكه در نظر دارد با جهان
تسويه حساب كرده و اثبات كند كه اتحاديه اروپا توان
ايستادگي در برابر خواست و اراده امريكا را ندارد.
ابوالفتح با اشاره به مهمترين اهداف امريكا از اعمال
تحريمها عليه ايران گفت :به نظر ميرسد كه امريكا با
اين تحريمها دو هدف را دنبال ميكند كه ميتوان از
آنها با عنوان كف و سقف خواستهها ياد كرد .همانطور
كه «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه كشورمان
نيز اعالم ك��رد ،حداقل خواس��ته كاخ س��فيد از اين
فشارها دس��تيابي به سياس��تهاي اعالمي يا همان
تغيير رفتار ايران است .بر پايه اين خواستهها ،تا زماني
كه جمهوري اسالمي سياس��تهاي خود در منطقه
را تغيير ندهد اي��ن تحريمها همچن��ان باقي خواهد
ماند .البته «مايك پمپئو» وزير امور خارجه امريكا در
سخناني موضوع تغيير سياس��تهاي كلي و اعمالي

ايران در خصوص اقدامات دفاعي ،منطقهاي و امنيتي
را مطرح كرده اما موضوع اصلي را ميتوان بطور كلي
تغيير رفتار ايران دانس��ت كه كف خواسته امريكا نيز
دستيابي به اين هدف است.
اين كارش��ناس مس��ائل امريكا اف��زود :ترامپ در
نظر دارد كه اگ��ر ايران ب��ه حداقل انتظارات پاس��خ
ندهد ،اعمال فش��ارها را تا جايي پي��ش ببرند كه به
باور سردمداران امريكا به ش��ورش و نا آرامي در ايران
منجر شود .كاخ سفيد معتقد اس��ت كه با اين راهكار
و به دليل ايجاد مشكالت اقتصادي ،ناآرامي و شورش
گريبان جمهوري اسالمي را خواهد گرفت و ايران در
آستانه فروپاشي قرار ميگيرد .به اين ترتيب جمهوري
اسالمي براي حفظ موجوديت خود به تغيير رفتار تن
خواهد داد؛ در غير اين صورت سقف خواستههاي آنان
يعني تغيير رژيم در ايران به عنوان گزينه بعدي مطرح
ميشود.
به باور وي ،سياس��تمداران امريكايي تاكنون اين
هدف را در چارچوب سياست اعالني تشريح نكردهاند
اما اقداماتي كه از طرف واش��نگتن صورت ميگيرد،
همچون ازسرگيري و گسترش تحريمها ،عدم پذيرش
معافيت ش��ركتها و تالش براي كاهش فروش نفت
ايران ،بيانگر اين موضوع اس��ت كه در ص��ورت لزوم
هراسي از مطرح س��اختن بحث تغيير رژيم در ايران
ندارند.
ابوالفتح ضمن تشريح برنامههاي مختلف مقامات
امريكا ب��راي اختالف افكني در اي��ران گفت :مقامات
كاخ سفيد در ماههاي اخير سياست متفاوتي را دنبال
كردند .آنان براي س��الها ايجاد شكاف بين نهادهاي
انتخابي و انتصابي را در دس��تور كار ق��رار داده بودند
اما مدتي بعد به دنبال قرار دادن م��ردم در برابر نظام

بر آمدند .از اي��ن رو ميتوان گفت ك��ه امريكا چندان
موضوع تغيير رژيم ايران را مطرح نميكند اما اقداماتي
كه انجام ميدهد ،نارضايتي و ايجاد ناآرامي در ايران را
هدفگذاري كرده تا م��ردم را در برابر نظام قرار دهد.
به اين ترتيب واش��نگتن قصد دارد با ابزارهاي موجود
زمينه را براي تغيي��ر رفتار يا تغيير نظ��ام جمهوري
اس�لامي فراهم كند .مقامات كاخ سفيد در تالشند تا
با سوار شودن بر موج نارضايتيها و مطالبات مردم كه
بيش��تر جنبه اقتصادي دارد ،به هدف و خواسته خود
دستيابند.
وي در پاس��خ به چرايي درخواس��ت ترامپ براي
مذاكره با ايران اظهار داش��ت :امريكا تالش دارد كه
در اين مذاكرهها درب��اره موضوع��ات فراگيرتري با
ايران به توافق برسد كه توان هستهاي بخشي از اين
گفتوگوها باشد .در اصل امريكا در نظر دارد تا ايران
نقش تعريف شده از س��وي اياالت متحده را بپذيرد.
تحريمه��اي اعمالي در س��الهاي گذش��ته موجب
شد كه ايران نظم تعريف ش��ده را در حوزه هستهاي
را بپذي��رد .دولت ترام��پ اميد دارد كه اي��ن الگو در
خصوص توان دفاعي و منطقهاي نيز كارس��از باشد
و برجامهاي متع��ددي در زمينههاي مختلف از اين
گفتوگوها حاصل شود .افزون بر آن برجام هستهاي
هم اصالح و نگرانيهاي امريكا ني��ز در اين زمينه بر
طرف شود.
وي درباره امكان دس��تيابي به توافق در مذاكرات
احتمال��ي اي��ران و امري��كا تاكيد ك��رد :پيشبيني
ميش��ود كه در ش��رايط كنوني جمهوري اسالمي
ايران آن ط��ور ك��ه امريكاييه��ا انتظ��ار دارند در
برابر خواس��تههاي ترامپ تسليم نش��ود .دليلهاي
گوناگوني براي اين موضوع وجود دارد .نخست اينكه

تحريمها هنوز نتيجهاي مشخص به دنبال نداشته كه
البته بطور حتم ايران براي آن نيز تدابيري انديشيده
اس��ت .از طرفي جهان ني��ز با اين فش��ارها همراهي
نميكند .اگ��ر چه برخي ش��ركتهاي خصوصي در
حال قطع همكاري با ايران هس��تند اما اين اميد در
تهران ،بروكسل ،پكن و مسكو وجود دارد كه راههاي
دور زدن و منافذي براي عبور از تحريمهاي يكجانبه
امريكا وجود دارد كه ايران را مجبور به تسليم شدن
در برابر خواستههاي واشنگتن نميسازد.
ابوالفتح معتقد اس��ت كه ايران به س��مت امريكا
حركت نخواهد كرد ،چرا كه رفتار اين كش��ور بيانگر
تالش براي رس��يدن به ي��ك توافق نيس��ت .به باور
اين كارش��ناس ،ديپلماس��ي توئيتري ك��ه ترامپ
آغاز كرده بيش��تر در جهت تحري��ك مقامات ايران
براي مذاكره نكردن اس��ت .اين در حالي اس��ت كه
اگر رييسجمهوري امريكا خواه��ان مذاكره با ايران

بود لح��ن خود را تغيي��ر داده و محترمانهتر س��خن
ميگفت.
به ب��اور وي ،امريكا با خ��روج از برج��ام و اعمال
تحريمها فقط به دنبال تسويه حساب با ايران نيست
بلكه در نظر دارد با جهان تسويه حساب كرده و اثبات
كند كه اتحاديه اروپا توان ايستادگي در برابر خواست
و اراده امري��كا را ن��دارد .ترامپ در نظ��ر دارد به قاره
س��بز اعالم كند اقتصاد جهان بر پاي��ه دالر و در گرو
تصميماتي است كه در واش��نگتن و نيويورك اتخاذ
ميش��ود .اين روش امريكا براي بازگشت به سروري
جهاني از مسير زير پا گذاشتن برجام است .بنابراين
امريكاييه��ا آن چن��ان به دنب��ال مذاكره ب��ا ايران
نيستند بلكه قرار است نظم امريكايي نوع ترامپي يا
ملي گرايي امريكايي از اين كشمكش حاصل شود .به
عبارت ديگر ايران وج��ه المصالحه جنگ بزرگان در
عرصه سياست منطقهاي و اقتصادي است.
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مولف|جوديوايسمن|
مترجم|سجاد اميري|
زن جواني
ايان| بيش از چهل س��ال پيش ك��ه ِ
ساكن ملبورن استراليا بودم ،دوس��تي مكاتبهاي در
پاپوا گينه نو داش��تم .او در روستايي ساحلي زندگي
ميكرد كه يكس��اعتي با قايق كندرو از ش��هر الئه
فاصله داش��ت .براي ديدن او به آنج��ا رفتم .هر چند
پشهها ما را بهس��توه آورده بودند ،اما وفور ميوههاي
استوايي ،سبزيجاتي مانند تارو و سيبزميني شيرين
و ماهي ت��ازه دريا اين وضعيت را جب��ران ميكردند.
هيچكس عجلهاي در انجام كارها نداشت.
كل روز را گرفتار تهيه شير نارگيل بوديم .من روش
ديگري براي خارجك��ردن محتوي��ات دروني نارگيل
پيشنهاد دادم كه باعث ميشد س��ريعتر شير را تهيه
كنيم .جواني كه اهل گينه نو بود ه��اج و واج مانده بود.
تهيه ش��ير نارگيل هميش��ه تمام روز وقت ميگرفت.
اكنون فهميدهام كه تمايلم ب��ه صرفهجويي در زمان و
افزايش بهرهوري ،از لحاظ فرهنگ��ي رفتاري غريب و
نامتعارفبودهاست.
ميگويند كه زندگي در قرن بيس��تويكم سريعتر
از هر زمان ديگري اس��ت .زمان ناي��اب و ضربآهنگ
زندگي روزانه تندتر ش��ده اس��ت و همه از مشغله زياد
گاليه دارند .در معامالت پرس��رعت سودهاي ميليون
دالري در كسري از ثانيه حاصل ميش��ود ،و در عرض
كمتر از پنج دقيقه س��ر و ته قرارهاي عاش��قانه به هم
ميرسد .گفته ميش��ود كه نوآوريهاي فناورانه پويا و
مخربند ،پيشرفتي فزاينده داشته و همهچيز را تغيير
ميدهند .اما آيا واقعاً همينطور اس��ت؟ ادعا ميش��ود
كه محصوالت فناوريهاي ديجيت��ال فاصله مكاني را
كاهش داده و زمان را منعطف ميكنند و همچنين نويد
صرفهجويي در زمان و آزادك��ردن وقت براي امور مهم
زندگي را ميدهند.
اگر ِ
حرف س��يليكونولي را قبول داشته باشيم ،بايد
باور كنيم كه مشكل جهاني س��ريع و پيوسته در حال
شتاب است و راه ْ
حل سرعت بيشتر است .نرمافزارهاي
مختص مديري��ت بهينه زم��ان رو به ازدياد هس��تند.
مچبندهاي خودپاي��ش كه همهچي��ز از ضربان قلب و
الگوي خواب گرفته تا نوسانات خلق را پايش ميكنند،
امكان نظارت بهتر بر فعاليتهايمان را فراهم ميآورند.
در استخر شناي خصوصيام در لندن ،دستبندي دارم
كه با بس��تن آن ميتوانم بفهمم ح��ركات و ضربههاي
دست و پايم در حين شنا چقدر كارآمدند .اگر فراموش
كنم ،چراغ چشمكزني در استخر هست كه وجود اين
نرمافزار را به م��ن يادآوري ميكن��د .برخي حوزههاي
فناوري در كاليفرنيا حتي به غذاي مايع روي آوردهاند.
با ِ
فراغت خاطر نشس��تن و از غذا لذت بردن ،هدردادن
زمان اس��ت .از همهجانب به زمان ميتازند .بايد حفظ
و ذخيره ش��ود .صداي ياريدهنده و مطبوع «خانمي»
(خواه سيري باش��د يا كورتانا) در حافظه تلفن به شما
امكان ميدهد تا با استفاده از صدايتان پيام ارسال كنيد،
قرارهايتان را تنظيم كنيد و در حال رانندگي يا ورزش
زمانكمتر،سرعتبيشتر.
تماستلفنيبرقراركنيدِ .
اگر فناوري ديجيتال برايم��ان زمان ميخرد ،پس
چرا بسياري از ما همچنان در شتاب و عجلهايم؟ زماني
حاميان آرمانگ��راي فناوري تص��ور ميكردند جامعه
پساصنعتي ،سرشار از فراغت خواهد بود .ما ،در عوض،
بيشتر به ش��خصيتهاي آليس در س��رزمين عجايب
شباهت يافتهايم كه با سرعت هر چه بيشتر ميدوند تا
سر جاي خود باقي بمانند .آيا فناوري ديجيتال هم علت
و هم چاره تنگناي زمان است؟ آيا شري تركل در كتاب
تنها كنار هم :چ��را از فناوري بي��ش از خودمان انتظار
داريم ( )۲۰۱۱درست استدالل ميكند كه رسانههاي
اجتماعي ارتباط و تماس را جايگزين تعامل كردهاند؟
آيا تيم وو ،از پيش��گامان بيطرفي در اينترنت ،درست
ميگويد كه «توجه» كاالي ناياب دوران اخير است؟
س��مزدايي ديجيتال يكي از راهحلهاست .جاناتان
فران��زن ،رماننوي��س امريكاي��ي ،معتق��د اس��ت كه
نميتوان با رايانهاي كه به اينترنت متصل است داستان
ارزشمندي نوشت .او ِ
پورت شبكه رايانهاش را با چسب
فوري پر ك��رد .اوجني موروزوف ،نويس��نده تاثيرگذار
حوزه فناوري ديجيتال ميگويد كه مجبور است تلفن
همراه��ش را در گاوصندوق حبس كند ت��ا بتواند فكر
كند ،بخواند و بنويسد .اما سمزدايي ديجيتال بخشي از
معماييگستردهتروراهحليمحدوداست.
نكتهاي ك��ه در ضي��ق وق��ت :ش��تاب زندگي در
سرمايهداري ديجيتال ( )۲۰۱۵نيز به آن اشاره كردهام
اين اس��ت كه فناوري ابداً ابزاري خنثي و مس��تقل از
ارزش نيست كه اثرات «خوب» يا «بدي» داشته باشد.
ضرورتها و الزامهاي آن به هم��ان اندازه كه از زندگي
ما نشئت ميگيرند ،آن را متحول نيز ميكنند .اوقاتي
كه زندگي م��ا را متحول ميكند ،معم��والً جزئيات را
از نو ترتي��ب ميدهد ،گاه��ي جزئياتي مه��م را ،اما به
ندرت ش��يوه زندگي ما را عوض ميكند .به بيان ساده،
فناوريه��ا تبلور جامعه هس��تند ،آنها تجس��م روابط
اجتماعياند.
پس آيا ح��ق داريم كه انقالب ديجيت��ال را براي
ش��تابدادن به ضربآهنگ زندگي و فوريت زماني
ِ
س��اعت
مقصر بدانيم؟ خير .هنوز هم هر فردي ۲۴
روز ،هفت روز هفته و  ۱۲ماه س��ال را در اختيار دارد.
فناوري واس��طه ارتباط ما با زمان اس��ت ،اما تجربه
زيس��ته آدمي از زمان چيزي فراتر از شتافتن صرف
است .هنگامي كه با مادر۹۵سالهام در خانه سالمندان
نشس��تهام و به گوش��ي موبايل هوش��مندم خيره
ش��دهام ،زمان براي من هم فوقالعاده بهكندي و هم
به سرعت ميگذرد .فناوري ديجيتال به تسهيل اين
دوگانگي كمك ميكند .اين فناوري به مردم كمك
ميكند از لحظهاي به لحظه ديگ��ر ،يا حتي در يك
لحظه خاص ،تجربه متفاوتي از زمان داش��ته باشند.

زندگي ما دشوار شده است و سرتاپايش را اينترنت فرا گرفته است .از اين رو جاي تعجب ندارد كه خيليها از آن دلخور
و خشمگين باشند .ميگويند اينترنت ما را آدمهاي بدتري كرده است ،خودشيفته و بياخالق و نفرتانگيز .ميگويند سامان
كارها را از دستمان خارج كرده است و آرامش و آسودگي برايمان جا نگذاشته است .اما شايد بهتر باشد به جاي ِ
نقد فناوري،
ِ
فرهنگ فناوري را به نقد بكشيم؛ يعني همانچيزي كه واقعًا گرفتارش هستيم
فناوري ديجيتال موجب تكثير ناپايداريهاي زماني
ناهمگوندرزندگيمانميشود.
ش��كي نيس��ت كه كيفيت عيني گذش��ت زمان و
تجربه افراد از آن متفاوت اس��ت .احساس گذر دقايق،
س��اعات و روزها ،بسته به اش��خاص و نوع فعاليتشان،
هم ميتواند م�لالآور و هم زودگذر باش��د .به همين
دليل است كه پژوهشهاي اس��تفاده از زمان اهميت
دارند .پژوهشهاي بهكارگيري زمان ك��ه در آن افراد
يادداش��تهاي دقيق فعاليتهاي روزانهش��ان را نگه
ميدارند؛ به عبارت ديگر ،از تاثير تجربه شخصي بر زمان
ميكاهند تا ما بهتر بدانيم مردم واقعاً وقتشان را چگونه
صرف ميكنند .اساس��اً اين پژوهشها نشان ميدهند
كه در مجموع ميزان زمان فراغت ما نسبت به گذشته
كاهش نيافته است .البته نسبت آن در ميان گروهها و
اقشار متفاوت ،متغير است (مث ً
ال بين متخصصاني كه
س��اعات طوالني كار ميكنند و زمان ندارند و كساني
كه به خاطر ساعات كاري كمتر يا كارنكردن وقت آزاد
فراوان دارند ،ولي پول ندارند) ،اما در نيمقرن گذش��ته
اوقات فراغت روي هم رفته تقريباً يكسان مانده است.
اينجاست كه نقش فناوري پررنگ ميشود .فناوري
هرگز بهتنهايي سرعت امور را باال نميبرد ،تا حدي به
اين دليل كه فناوري چيزي منفك از ما نيست .بر خالف
سفس��طههاي رايج ،فناوريها براي خودشان زندگي
جداگانهاي ندارند .در عوض ،فناوري امكان انجام كارها
را برايمان فراهم ميآورد .معم��والً كاربردهاي فناوري
پيشبينيناپذي��ر و برنامهريزينش��دهاند .مبتك��ران
حوزه فناوري ،هر چقدر هم روياپرداز باش��ند ،اغلب در
قياس با روشهاي استفاده مردم از فناوري در زندگي
روزمره خالقيت كمت��ري از خود به خ��رج ميدهند.
مث ً
ال ،طراحان تلفن همراه تصور نميكردند پيام متني
به كاربرد عمده فناوري بدل شود .بلكه نوجوانان ژاپني
بودند كه در ابتدا ارسال پيام نوشتاري را به تماس صوتي
ترجيح دادند و همين مس��اله تغيير عمدهاي در روش
استفاده مردم از تلفن همراه را در پي داشت.
از نقطهنظر تاريخي ،يك��ي از بزرگترين تغييرات
در مدت زماني است كه به خانواده ،بهويژه به فرزندان،
اختصاص داده ميشود .در بخش عمده تاريخ ،فرزندان
انسانهايي صغير محس��وب ميش��دند كه نيازي به
برخورد عاطفي درخ��ور يا رفت��ار مداراگرايانه چندان
خاصي نداشتند .اما ،در دهههاي اخير «گذراندن اوقات
باكيفيت» با فرزندان به فعاليت بسيار ارزشمندي براي
بس��ياري از خانوادهها مبدل شده است .بر مبناي همه
آمارها ،ميزان زمان��ي كه پدر و مادرها با فرزندانش��ان
سپري ميكنند ،افزايش يافته است نه كاهش .تنها در
يكي از مطالعات اخيري كه اُريل ساليوان جامعهشناس
در س��ال  ۲۰۱۰در دانش��گاه آكس��فورد انج��ام داد،
مشخص شد كه صرف نظر از ميزان تحصيالت والدين،
پدران بريتانيايي در س��ال  ۱۹۷۵بطور ميانگين سه تا
هشت دقيقه و مادران بريتانيايي هشت تا  ۲۱دقيقه در
روز را صرف مراقبت از فرزندان كرده بودند .اين رقم در
س��ال  ۲۰۰۰به ميانگين  ۳۲تا  ۳۶دقيقه براي پدران
و  ۵۱ت��ا  ۸۶دقيقه براي مادران رس��يده اس��ت .پدر و
مادربودناهميتبيشترييافتهاست.
اوقاتي كه والدين در كنار فرزندان هس��تند نهتنها
افزايش يافته ،كه از س��رعت آن نيز كاس��ته شده و بر
صحبت كردن ،بازي كردن و گ��وش دادن به فرزندان
متمركز شده است .فناوري هم به پدران و هم به مادران
كمك ميكند تا اين لحظات آهسته و ارزشمن ِد بودن در
سرعت
كنار كودكان تنظيم و هماهنگ شود .بنابراين،
ْ
تنها نمايانگر يكي از جنبهه��اي تعامل ميان فناوري و
زمان است .ممكن است زندگي واقعاً در برخي عرصهها
ش��تاب گرفته و در برخي ديگر آهس��ته ش��ده باشد.
زمانهاي ناهمگون ،و نه صرفاً سرعت ،نماد زندگي در
سرمايهداريديجيتالاست.
كار شگفتانگيز گوشيهاي هوشمند نيز تابع الگوي
توأمان امور
كردن
ِ
مشاب ِه سرعتبخش��يدن و آهس��ته ِ
است .برقراري تماس تلفني كاربرد اصلي گوشيهاي
هوشمند نيست .رايجترين كاربر ِد آنها پيام فرستادن،
عكسگرفتن و دسترس��ي به خدمات آنالين ش��بكه

اطالعات است .تلفن همراه ،فناورياي كه در اصل براي
حرفهايهاي كسبوكار طراحي شده بود ،در عوض به
ابزاري مهم براي هماهنگسازي فعاليتهاي اجتماعي
و خانوادگي در جامعهاي ناهمساز مبدل شد.
جامعه هنگامي ناهمس��از ميش��ود كه افراد درآن
همچون گذش��ته به فعاليتهايي مثل كار ،خواندن يا
تماش��اي اخبار ميپردازند ،اما اين فعاليتها را مانند
قبل در يك زمان انجام نميدهند .ش��يوههاي زماني-
مكاني افراد متغيرتر ،متنوعتر و گس��تردهتر ش��دهاند.
مردم هنوز بهاندازه گذش��ته و ش��ايد هم بيش��تر كار
ميكنند ،اما روال كاري كه در پنج روز هفته از س��اعت
 ۹صبح تا  ۵عصر بود ،ديگر چندان ش��ايع نيست .افراد
هنوز هم ميخوانند و اخبار ميبينند ،اما همه ما اين كار
را در ساعت  ۷عصر ،بعد از برگشتن از سر كار و وقتي كه
درخانهروبرويتلويزيوننشستهايمانجامنميدهيم.
تلفن هوش��مند همهجاحاضر و ضروري
از اين روِ ،
شده است ،وسيلهاي كه بهواسطه ايجاد تغييرات مهم
در روش زندگي و كار مردم به ابزاري س��ازماني مبدل
شده اس��ت .اين تغييرات تنها نتيجه فناوري نيستند.
رش��د س��اعات كاري انعطافپذير به هم��راه افزايش
خانوادههايي كه دو والد ش��اغل دارند ،هماهنگسازي
با س��اير افراد از جمله اعض��اي خانواده را دش��وارتر و
مهمتر كرده است .عالوه بر افزايش فعاليتهاي «پربار
و مفيدي» كه ميخواهيم به فرزندانمان عرضه كنيم،
مراقبت از آنها در دنياي امروز به هماهنگي و چارههاي
ِ
موقت بيشتري نياز دارد ،بهويژه براي اينكه هر دو والد
بتوانند زندگي حرفهايش��ان را دنبال كنند و در عين
حال در فعاليتهاي والد-فرزند كه انتظار ميرود زمان
در آن آهسته و متمركز باشد ،مشاركت كنند.
از منظر تاريخي ،چنين تغيي��ري در الگوهاي كار و
تغيير
فرمهايخانواده،گستردهوتاملبرانگيزاست.اين ْ
مشكالت پيچيده برنامهريزي ،تعادل و هماهنگي را به
بار ميآورد ،اما موجب كس��ري زمان نميشود .در اين
مكانيسم پويا ،ابزار تلفن همراه مزاياي مهمي را عرضه
ميكند .اما گوشيهاي هوشمند اين تغييرات عمده را
بهزندگيخانوادگيتحميلنكردهاند.
آيا ايمي��ل موجب صرفهجوي��ي در زم��ان و بهبود
زندگي ما ميش��ود؟ ايميل نماد اصلي اضطراب كاري
است .آيا كسي هس��ت كه از الزام پاسخگويي به تعداد
زيادي ايميل شكايت نداشته باشد؟ تمركز بر تعدادي
ايميل و پاس��خگويي به آنها از خو ِد كار بسيار راحتتر
است .ايميل همچنين سمبل ويژگي جابهجايي زماني
است ،كه يكي از اشكال ناپايداري زماني به شمار ميرود.
ايميل داراي نوعي ناهمگوني زماني است و پاسخها را از
پيامهاي ارسالي مجزا ميكند .شايد در همان حالي كه
شما خوابيده بوديد ،شام ميخورديد يا در دندانپزشكي
حضور داش��تيد ،ش��خصي در حال كاركردن يا ارسال
كاري براي شما باش��د .جلس��ه ،كنفرانس از راه دور و
تماس تلفني ،براي تعامل برقرار ك��ردن ،نياز به حضور
مشترك دارند ،اما ايميل نه .نتيجه اينكه ،ايميل نقش
هشداردهنده مهمي را دارد كه كارهاي در دست انجام و
انجامنشده را به ما يادآور ميشود.
شكي نيس��ت كه گوشيهاي هوش��مند انتظارات
براي دس��ترسپذيري دايم را باال ميبرن��د .اما اگر ما
احس��اس ميكنيم بايد فوراً به ايميلها پاسخ دهيم نه
بهدليل سرعت انتقال اطالعات ،كه نتيجه هنجارهايي
هستند كه پيرامون زمان پاسخ مناسب شكل گرفتهاند.
به همين س��بب اس��ت كه كمپانيهاي خودروسازي
آلماني فولوكس واگن ،دايلم��ر اِيجي و دوچه تلهكام
نس��بت به سياس��ت ممنوعيت مكاتب��ات ايميلي در
روزهاي آخر هفته و حتي حذف خ��ودكار ايميلهاي
ارسالشده در ايام تعطيالت حساسند .مث ً
ال ،تنظيمات
«مكاتبه الكتروني��ك در ايام تعطيالت» در ش��ركت
دايمل��ر اِيجي بهصورت خودكار پاس��خي را ارس��ال
ميكند كه چيزي ش��بيه اين است« :من در تعطيالت
هس��تم .نميتوانم پيام ش��ما را بخوانم .پيام شما پاك
ميش��ود .اگر كاري ض��روري داريد ،لطفاً ب��ا هانس يا
مونيكا تماس بگيريد يا پيامتان را بعد از تعطيالت كه
من در محل كارم حاضر هس��تم دوباره ارس��ال كنيد.

با تش��كر» .حتي جالبت��ر از اين قانون مصوب س��ال
 ۲۰۱۴در فرانسه بود كه دويست و پنجاه هزار كارمند
در بخشهاي فناوري و مش��اوره را تحت پوشش قرار
ميداد و آنان را موظف ميكرد كه پس از ساعات كاري،
ارتباطشان را با تماسها و مكاتبات ايميلي كاري «قطع
كنند» .اين سياستها نش��ان ميدهند كه ما در برابر
منطق بهاصطالح گريزناپذير و رو به تش��ديد فناوري
ديجيتال قربانياني منفعل نيستيم .ما هم توانايي آن را
داريم و هم در عمل درباره نوع ارتباطمان با ماشينها و
فناوري دست به انتخاب ميزنيم.
بنابراي��ن ،آيا اهمي��ت دارد ك��ه از چه ماش��ين يا
دستگاهي استفاده ميكنيم؟ آيا فناوريهاي ديجيتال،
در كل ،مس��وول حس تنگناي زماني ما هستند؟ اين
مساله از نظر من بسيار اهميت دارد .انتظارات فرهنگي
س��رعت هميش��ه متاثر از نوآوريه��اي فناوري
ما از
ْ
هس��تند ،اما نه اينكه همواره مطاب��ق پيشبينيها و
تصورات باشند و قطعاً هميشه هم با وعدههاي مبتكران
فناوري انطباق ندارند.حتي اگ��ر فناوري پس از عملي
ش��دن به نتايج و دس��تاوردهايي برس��د كه طراحان
آن تص��ورش را هم نميكردند ،باز ه��م ابزارها اهميت
دارند .بشر با ابزارهايي كه براي اهداف خاصي طراحي
شدهاند ،حال را ميس��ازد و آينده را تجسم ميكند ،و
اكنون حتي داليل بيش��تري براي فكرك��ردن به اين
مساله وجود دارد كه با اس��تفاده از اين ابزارها چه نوع
جامعهاي را ميخواهيم بسازيم.اجازه بدهيد موضوع را
روشن كنم .يكي از عرصههايي كه داستانهاي مربوط
به س��رعتگيري امور تخيل ما را در آن به تحليل برده
اس��ت ،نوآوري فني است .س��رعت نوآوري بهتنهايي
معادل قوه ابتكار ،سودمندي و كارآيي قرار داده شده و
معيار پيشرفت است .معموالً تصور بر اين است كه هر
چه كارها را سريعتر انجام دهيم ،زمان بيشتري ذخيره
ميكنيم.
فرهنگپرمشغلگيوسودمنديافراطيچنانشايع
است كه بسيار دشوار بتوان اين مساله را به نقد كشيد
س��رعت خود بايد منطق و توجيه نهايي نوآوري
كه آيا
ْ
باش��د يا نه؟ آيا «بهترين» طراحي فني اين است كه از
نظر صرفهجويي در زمان نهايت كارآيي را داشته باشد؟
بدون ش��ك حوزه مهندسي بر اين فلس��فه ابزاري بنا
شده است كه جديدترين ،س��ريعترين و خودكارترين
سيستمهاعم ً
البهترينهاهستند.
چي��زي را در نظر بگيري��د كه بهندرت ب��ه آن فكر
ميكنيم .س��رعت موتور جس��توجوي گوگل چنان
مسحوركننده است كه كمتر كسي به اين ميانديشد
كه اين ابزار جستوجو برخي محتواها را به برخي ديگر
ترجيح ميدهد .مث� ً
لا در س��ال  ۲۰۰۷گوگل مجبور
شد موتور جس��توجوي خود را طوري تغيير دهد كه
زماني كه عبارت «او ( )sheاختراع كرد» را مينويسيد،
قابليت تكميل خ��ودكار گوگل ،عب��ارت ’منظورتان
اين بود« :او ( )heاختراع ك��رد»‘ را به صورت خودكار
باال ني��اورد .گوگل بهعمد مرتكب تبعيض جنس��يتي
نش��ده بود ،اما الگوريتمهايش انعكاسدهنده ارزشها
و فرهن��گ دنياي ما بودند .تلقي بس��ياري اين اس��ت
ك��ه الگوريتمها واس��طههايي خنثي ب��راي اطالعات
هستند ،اما اين الگوريتمها ناچار تحت تاثير طراحان و
برنامهريزانخودهستند.
تكليفنقصهاوخرابيهاونگهداري
وتعميردستگاههاچهميشود؟
ارتقاي نرمافزار و سختافزار رايانه نيز شامل همين
قاعده ميش��ود .تبلت آيپد خودم را ب��راي تعميربه
فروشگاه اپل بردم ،ولي به من گفتند« :دو سال پيش،
خانم! ما اص� ً
لا نميتواني��م چيزهايي را كه دو س��ال
عمر كردهاند را تعمير كنيم» .بيش��ت ِر اين بهاصطالح
نوآوريها ناچيز و پيشافتاده هس��تند؛ صرفاً روش��ي
براي جذب مش��تري ،براي خريد محص��والت جديد،
فرسودگي اجباري كاالها و سودهاي كالنتر .روي ديگر
تسريع عرضه نوآوري -شبيهس��ازي پيوسته كاالهاي
جديد-انباشتروزافزونزبالههايالكترونيكياست.
آيا رايان��هاي ك��ه س��الها دوام بي��اورد ،بهراحتي

بهروزرس��اني و تعمي��ر ش��ود و ارتقا ياب��د و يادگيري
استفاده از آن آس��ان باشد براي بيش��تر مردم بهتر از
رايانهاي نيست كه هر چند س��ال يكبار با نرمافزارها و
قابليتهاي جديد وارد بازار ميشود ،ولي بايد تعويض
شود؟ زماني را كه در منزل به نگهداري زيرساختهاي
ديجيتال اختصاص ميدهيم ،زحمت ارتقاي پيوسته
دس��تگاههايمان ،و عادتك��ردن ب��ه نرمافزاره��اي
جديد مسائل مهمي هس��تند .اين اتالف واقعي زمان
هيچگاه در صنعت فناوري به بحث گذاش��ته نش��ده
اس��ت .داستانس��راييهاي اين ش��ركتها و حكايت
زودگذر فناوري كه خوشايند ماست ،همان جرقههاي
نخس��تين زايش ايدههاي بزرگ و مبتك��ران قهرمان
است .اما تكليف نقصها و خرابيها ،و نگهداري و تعمير
دس��تگاهها چه ميش��ود؟ انبوه فزاينده آش��غالهاي
پالستيكي چه؟ نميدانم خط قرمز كجاست ،اما يقين
دارم اين پرسشها بايد پاسخ داده شوند.
اين مس��اله را روش��ن كنم كه من دلتن��گ روزگار
طبيعيتر و كمتر ديجيتالي گذشته نيس��تم و اينكه از
نظر من جنبشهاي آهستگي نوظهور (چه كارزار غذاي
آهس��ته باش��د چه زمانآگاهي) نيز چارههاي مناسبي
نيس��تند .جرح و تعديله��اي فردگرايان��ه نميتوانند
مشكالتي را برطرف كنند كه نيازمند تغييرات گسترده
اجتماع��ي و جمعي هس��تند .دس��تاوردهاي فناورانه
نوين واقعاً
ِ
ظرفيت رهاييبخش��ي دارند و به عقيده من
ش��گفتانگيزند .من اكثر ايام زندگيام را به مطالعه اين
دس��تاوردها پرداختهام .آنچه از اين مطالعات آموختهام
اين اس��ت كه نوآوري كنوني تخيل نيست و دنيايي كه
در نظر ايدهپردازان فناوري تجسم ميشود ،در حقيقت
چندان جسورانه و جديدنيست.
اگر فناوري بخواهد در س��اختن جهاني بهتر سهمي
داش��ته باش��د ،افراد بايد به دنيايي كه خواستار زندگي
در آن هستند بيانديش��ند .به بيان س��اده ،يعني اينكه
ابتدا مشكالت اجتماعي مالحظه ش��ود و در وهله بعد
چارههاي مبتني بر فناوري تدبير ش��ود ،ن��ه اينكه اول
فناوري ابداع شود و پس از آن در جستوجوي مشكالتي
باشند كه آن نوآوري توان رفع كردنشان را دارد.
نميتوانيم در حال��ي در اين مس��ير قدمبرداريم كه
طراحان و برنامهريزان فناوري و تصميمگيرندگان عرضه
محصوالت به بازار ،به هيچ عن��وان جامعه را نمايندگي
نميكنند .بزرگترين ش��ركتها در دنياي امروز -مثل
مايكروسافت،اپلوگوگل-اساساًشركتهاييمهندسي
هستند و خواه در ژاپن يا در اياالت متحده ،زنان ،اقليتها
و افراد باالي چهل س��ال را كمتر اس��تخدام ميكنند.
جكس��ون امريكايي ،فعال پيشگام حقوق
اخيراً جسي
ِ
ش��هروندي ،توجهات را به ش��مار اندك استخدام زنان،
اس��پانياييتبارها و آفريقاييتبارها در امريكا جلب كرد.
چنين تركيب جمعيتي نامتقارني ناگزير بر نوع توليدات
فناوريتاثيرميگذارد.
اي��ن يكي از اي��ن داليل ،محدودش��دن آش��كار
چش��ماندازهاي فعل��ي س��يليكونولي اس��ت .بر
ِ
ابتكارات
اس��اس تبليغات فريبن��ده كنوني كه ب��ه
ش��گرف اختصاص دارد ،در آينده نزديك رباتهاي
انساننماي هوش��مندي خواهيم داشت كه وظيفه
مراقبت و نگه��داري از افراد را بر عه��ده ميگيرند و
در نتيجه در صرفهجويي زم��ان به ما كمك خواهند
كرد .بر اس��اس اين خيالپردازي ك��ه در آن بخش
خدمات كام ً
ال ماشيني ميش��ود ،مراقبت از بيماران
و سالمندان به ماشينها واگذار خواهد شد .مشابهت
قابل توجه ربات-پرستارها با چهره زناني با جذابيت
باال در بازيهاي ويدئويي ،حرفه��اي زيادي درباره
ذهنيت مهندسي دارد ،ذهنيتي كه وظيفه نگهداري
و ابراز عش��ق را به ماش��ينهايي محول ميكند كه
بهشكلي عجيب جنسيتزدهاند .نميتوان همه كارها
را ماشيني كرد و با ش��تاب انجام داد .اين پرسش كه
خود ما چقدر دوست داريم اين اتفاق محقق شود ،نيز
به همان اندازه اهميت دارد.
اوبر ،شركت تاكس��يراني و مس��افربري اشتراكي،
ميگويد اين شركت «ش��يوه حركت و انتقال را تكامل
داده است» و «مردم و شهرهايشان را به هم نزديكتر
كرده اس��ت» .در همين حال ،صفح��ه نمايش اوبر كه
كاركنان در آن ميتوانند اطالع��ات را لحظه به لحظه
در سامانه خدمات كاربران مشاهده كنند ،از سوي اين
عنوان «نماي خدا» را گرفته اس��ت .آيا واقعاً
ش��ركت ِ
ميخواهيم ملكوت را تا حد نمايي زودگذر از اطالعات
حساب مش��تري در نمايش ترافيك كه جنبه تجاري
دارد تقليل دهي��م؟ تحليلهاي آيندهگرايان��ه درباره
اينكه فناوري ميتواند جهاني سريعتر را فراهم آورد يا
نه ،ذاتا محافظهكارانه و حتي برخي اوقات پسنگرانهاند.
در اين تحليلها پرس��شهايي چالشبرانگيز و مبتني
بر قوه تخي��ل در خصوص ارتباط��ات اجتماعي بديل و
سبكهاي زندگي طرح نميشوند .آيندهاي كه تصوير و
عرضه ميشود ،دنيايي است كه در آن همهچيز سريعتر
و آسانتر است ،اما تغيير ديگري در آن ديده نميشود.
اگر ما امروز احس��اس ميكني��م در تنگناي زمان
قرار داري��م ،بهخاطر فناوري نيس��ت ،بلك��ه نتيجه
اولويته��ا و معيارهايي اس��ت كه خودم��ان تعيين
ميكنيم .زمان ديجيتال نيز به همين ترتيب اس��ت؛
يعني نهايتا بايد محصول ش��يوههايي در نظر گرفته
شود كه در آن انس��انها از فناوري استفاده ميكنند،
با آن تعامل ميكنند و البته فناوري را خلق ميكنند.
اگر ميخواهي��م فناوري دنياي بهت��ري را براي ما به
ارمغان بياورد ،بايد ضرورت س��رعت را كنار بگذاريم
و مهندس��ي را از قيد و بندهايش برهانيم .سهم قوه
تخيل را در عرص��ه ابداعات نوآوران��ه افزايش دهيم.
مهمتر از همه اينكه ،بايد پرسشهاي اساسيتري در
مورد نوع جامعه مطلوبمان مطرح كنيم .فناوري هم
مثل هميشه از پي خواهد آمد.
منبع :ترجمان

اخبار
گاوهاي فرانسوي
به ايران نرسيدند
پروژه ص��ادرات گاو زن��ده از نورماندي در ش��مال
فرانس��ه به اي��ران در پي تح��والت اخي��ر بينالمللي
مسكوتماند.
به گزارش ايس��نا ،امريكا پس از خ��روج از برجام،
تحريمهاي جديد عليه ايران تصويب كرد كه بخش��ي
از آنها در هفته جاري به اجرا درآمدند .اقدامات خصمانه
امريكا باعث شده است بسياري از شركتهاي اروپايي
از جمل��ه ش��ركتهاي فرانس��وي توتال و پ��ژو براي
سرمايهگذاري در ايران تاملكنند.
ناتالي گولت ،س��ناتور منطق��ه اورن در نورماندي
فرانسه كه محل پرورش گاو اس��ت ،اظهار كرد :تدابير
امريكا مانع پيش��رفت صادرات گاو زن��ده پس از يك
آزمايش موفق با شركت ايراني سيمرغ در سال گذشته
شد.وي كه از حاميان پروژه مذكور بود ،به رويترز گفت:
تحت اين پروژه كه ميان گروههاي كش��اورزي متعدد
فرانس��وي با شركت س��يمرغ در س��ال  ۲۰۱۶شكل
گرفته بود ،قرار بود پس از ص��ادرات  ۳۰۰راس گاو در
سال  ،۲۰۱۷هزاران گاو از نژاد ش��اروله به ايران صادر
ش��وند اما اين پروژه اكنون متوقف ش��ده است.اگرچه
بخشهاي غذايي و كشاورزي هدف تحريم واشنگتن
قرار ندارند اما اي��ن تحريمها مبادالت مالي را دش��وار
كرده است و از سوي ديگر ش��ركتهايي كه در امريكا
فعاليت دارند ،نگران مجازات شدن از سوي واشنگتن
هستند.اين سناتور فرانس��وي در ادامه اظهار كرد :اين
پروژه چند ميليون يورو ارزش داشت .قرار بود گاوهاي
فرانسوي با هواپيما به ايران حمل شوند و پس از پروار
شدن ،كشتار شوند .حدود  ۳۰۰راس گاو سال گذشته
بطور آزمايشي به ايران صادر شده بودند.الكساندر واهل
از آژانس توس��عه اقتصادي نورماندي گفت :اين پروژه
به خوبي در جريان بود و ما بدنبال ص��ادرات  ۲۰هزار
راس گاو در س��ال بوديم.اتحاديه اروپا وعده داده است
از شركتهاي اروپايي كه در ايران فعاليت ميكنند در
برابر تحريمهاي امريكا حمايت كند و قانون بازدارنده
را به اجرا گذاش��ته اس��ت اما گولت گفت :زواياي اين
قانون فعال مبهم است .ما به اقدامات بيشتري از سوي
اروپا و بطور كلي پاسخي در برابر اقدامات فراسرزميني
امريكا نياز داريم.ص��ادرات گاو زنده به ايران بخش��ي
از پروژههاي كش��اورزي بود كه پس از توافق هستهاي
بينالمللي در س��ال  ،۲۰۱۵ميان ايران و فرانسه توافق
ش��ده بود.فرانس��ه كه بزرگترين توليدكنن��ده زراعي
اتحاديه اروپا اس��ت اغلب در مذاكرات اقتصادي ،تالش
ميكند اين بخش را گس��ترش دهد و ب��ه خصوص به
افزايش صادرات بخش دام رو به افول خود متمركز است.

بهاي نجات محيط زيست ،تعطيلي
كشاورزي نيست
رييس انجمن علمي  -ايمني زيس��تي ،بر توجه هر
چه بيش��تر به مباحث آمايش س��رزميني در شرايط
فعل��ي براي كش��ت انواع محص��والت كش��اورزي در
مناطق مختلف كشور براي حفظ هرچه بيشتر منابع
آبي كشور تاكيد كرد و گفت :البته بهاي نجات محيط
زيستتعطيلشدنكشاورزينيست.
بهزاد قره ياضي در گفتوگو با ايرنا افزود :به عنوان
مثال اگر بخواهيم براي كشت برنج در استان خوزستان
پنج برابر بيشتر آب به نسبت استانهاي شمالي مصرف
كنيم ،ب��ه هيچوجه منطق��ي ،علم��ي و داراي صرفه
اقتصاديوزيستمحيطينخواهدبود.
وي گفت :شخصا بهشدت مخالف طرحهاي نكاشت
به مفهوم عام هس��تم ،اينكه ما بگوييم كشاورزي براي
نجات محيط زيس��ت تعطي��ل ش��ود و واردات انجام
دهيم كار منطقي نيست .قره ياضي تاكيد كرد :ما بايد
در برخي از محصوالت اس��تراتژيك به سمت افزايش
تولي��د برويم و محصوالت��ي را توليد كنيم ك��ه داراي
آب بري كمتر هس��تند و اگر مجبور به واردات هستيم
محصوالت كشاورزي با آب بري بيش��تر را وارد كنيم.
وي گفت :ما به هيچوجه توصيه نميكنيم آب شيرين
در تمام جغرافياي كشورمان براي توليد هندوانه صرف
شود و پس از آن نيز اين محصول صادر شود ،بايد آناليز
هزينهفايدهوهمچنينزيستمحيطيصورتگيرد.
وي درعين حال كاشت محصوالت آب بر در برخي
مناطق جغرافيايي در كش��ور را تا ح��دودي ممكن و
اقتصادي دانست و افزود :به عنوان مثال در قسمتهايي
از بلوچستان كه آبهاي سرزميني بدون مهار به دريا
ميريزد ،تا هنگامي كه اين آب قابل مهار شدن نباشد
ميتواند از سوي كشاورزان استفاده شود.
قره ياض��ي در ادامه ،توس��عه و گس��ترش باغات و
همچنين كش��ت محصوالت آب بر در مناطق كم آب
را براي محيط زيست كش��ور بسيار خطرناك دانست و
گفت :در حال حاضر با تدبير و برنامه جهاد كش��اورزي
و همچنين نظارت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
اقدامات خوبي انجام شده اس��ت .رييس انجمن علمي
ايمني زيستي تاكيد كرد :بايس��تي با تعامل و گفتمان
و رعايت قانون و نظارت بر اجراي صحيح قانون جلوي
اين فجايع گرفته شود .وي در اين خصوص نيز كه برخي
كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي دغدغه معيشتي
مردم و كش��اورزان دس��ت مس��ووالن را ب��راي اتخاذ
تصميمهاي سخت براي حفظ هرچه بيشتر منابع آبي
كشور بسته اس��ت ،گفت :اين يك امر طبيعي است كه
مسووالن بايستي مراقب معيش��ت مردم باشند و بطور
حتم هزينه حفاظ��ت از محيط زيس��ت را نميتوان بر
دوش كش��اورزان گذاشت .رييس انجمن علمي ايمني
زيستي همچنين در ادامه با بيان اينكه شنيدهها حاكي
از صدور مجوز فعالي��ت يك كارخانه چغن��در قند در
اطراف درياچه اروميه است ،اظهار اميدواري كرد كه اين
موضوع صحت نداشته باشد.قره ياضي افزود :اين اقدام
به معني آن اس��ت كه كش��اورزان از اين پس بر اساس
قراردادي كه ب��ا اين كارخانه خواهند داش��ت بصورت
رسمي به كش��ت و كار چغندر قند خواهند پرداخت و
اين كار در اطراف درياچه اروميه به جهت وجود مسائل
زيس��ت محيطي به هيچوج��ه توصيه نميش��ود .وي
توضيح داد :البت��ه اين تصميم��ات در اليههاي زيرين
مديريتي گرفته ميش��ود و س��ازمان حفاظت محيط
زيست نيز واكنش جدي به اين مساله داشته است.

اخبار
كمك «عصاي سفيد» هوشمند
به نابينايان
اينسايدر| به تازگي يك محصول جديد تحت
عنوان عصاي سفيد هوشمند با بهرهگيري از فناوري
هوش مصنوعي به نابينايان اين امكان را ميدهد تا
بتوانندچهرهافراد راتشخيصدهند.
اين روزها ك��ه فناوريهاي نوين و هوش��مندي
همچون ه��وش مصنوعي و يادگيري ماش��يني در
ابزار و دستگاههاي مختلف كاربردهاي فراواني دارند
و از محبوبيت و استقبال بينظيري از سوي كاربران
مواجه ش��دهاند ،حاال ب��ه نظر ميرس��د كه عصاي
س��فيد نيز تحت تاثير اين فناوريهاي جديد قرار
گرفته است.اين عصاي سفيد نابينايان كه ايكسپلور
( )XploRنام دارد ،به كاربران��ش اجازه ميدهد تا
از فاصله  ۱۰متري چهره افراد را شناس��ايي كرده و
تش��خيص بدهد .دانش��مندان و محققان بسياري
در زمينه كاربرد هوش مصنوعي در عصاي س��فيد
مخصوص نابينايان و روشن دالن تحقيق و بررسي
كردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه اين امكان براي
نابينايان بسيار سودمند و كاربردي خواهد بود چرا
كه آنها به دليل مشكالت بينايي قادر نيستند ميان
افراد غريبه ،دوستان و آشنايانشان تفاوت قائل شوند
و ممكن است در بس��ياري از موارد با مشكل مواجه
ش��وند.برخي اوقات ،گزارشهاي فراواني منتش��ر
ميش��ود كه نش��ان ميدهد بس��ياري از نابينايان
به دليل اينكه نميتوانند چهره و هوي��ت افراد را به
درس��تي تش��خيص دهند ،در معرض سواستفاده
بسياري از افراد ناشناس و مجرمان قرار ميگيرند.

ساخت «مكعب روبيك» ديجيتال
نيواطلس| به تازگي نسخهاي از مكعب روبيك
ساخته شده كه مجهز به حسگر و بلوتوث است و به
موبايل يا تبلت كاربر متصل ميشود .اين مكعب حل
اين معما را به كاربر ميآموزد.
به تازگي نسخهاي از مكعب روبيك ساخته شده
كه مجهز به بلوتوث و حس��گرهاي مختلف اس��ت
كه به كاربر ميآموزد چگونه اي��ن معما را حل كند.
همچنين كاربر ميتواند بط��ور آنالين با كاربرهاي
ديگر مسابقه بدهد.اين مكعب جديد كه GoCube
نام گرفته سرگرمي محبوب را در عصر ديجيتال ارتقا
داد است .در اين مكعب حسگرهاي مختلفي وجود
دارد كه بطور دقيق مكان هر قطعه از مكعب را نشان
ميدهد.اين مكعب به وسيله بلوتوث به اپليكيشن
موبايل يا تبلت متصل ميش��ود و ب��ا كاربر ارتباط
برقرار ميكند .اگر فرد تازه كار باشد اين اپليكيشن
به او گامه��اي اوليه ب��راي حل معم��اي مكعب را
ميآموزد .هنگامي كه كاربر مكعب روبيك را بطور
كامل حل ميكند ،چراغهاي الاي دي GoCube
روشن ميش��ود GoCube .در حال حاضر در وب
سايت كيك استارتر عرضه شده و محمولههاي آن
در مارس سال آتي بارگيري ميشود.

پهپاد خورشيدي ركورد
طوالنيترين پرواز را شكست
تلگراف| يك پهپاد خورش��يدي در نخستين
پرواز خود  ٢٥روز و  ٢٣س��اعت در آس��مان ماند و
ركورد جهان��ي طوالنيترين پرواز ادام��هدار را ثبت
كرد .پهپاد خورش��يدي ايرباس در نخس��تين سفر
خود يك ركورد جهاني ثبت كرد .پهپاد Zephyr S
به مدت  ٢٥روز و  ٢٣ساعت در ارتفاع  ٧٠هزار فوتي
زمين پرواز كرد و به اين ترتيب ركورد طوالنيترين
پرواز ادامهدار در اتمسفر زمين ثبت شد.
اين پهپاد پس از گذراندن س��ه هفته در آسمان
فرود آمد .مدت زمان اين پرواز بيش از دوسوم ركورد
قبلي بود .پهپاد مذكور نخستين پرواز آزمايشي خود
را در ايال��ت آريزونا در  ١١جوالي آغاز ك��رد و از آن
تاريخ در آسمان پرواز ميكند.
ركورد قبلي توسط نمونه اوليه پهپاد Zaphyr
در  ٢٠١٥ميالدي ثبت ش��د .در آن زمان پهپاد ١٤
روز در آسمان پرواز كرد.
به هرح��ال  ZaphyrSميتوان��د در ارتفاعي
باالتر از سيس��تمهاي آب و هوايي زمين پرواز كند
و به همين دليل پنلهاي خورشيدي آن بهتر شارژ
ميش��وند .ايرباس تصميم دارد پروازهاي آزمايشي
بيشتري در سايتي در غرب استراليا انجام دهد.

همكاري «اوبر » و «دانشگاه تگزاس»
در ساخت تاكسي پرنده
انگجت| اوبر و دانش��گاه تگزاس  ،براي ساخت
تاكسيهاي پرنده اين شركت ،با يكديگر همكاري
ميكنند.
شركت اوبر قصد دارد با همكاري دانشگاه تگزاس
در آس��تن ،ايده تاكس��يهاي پرن��ده را به حقيقت
تبديل كند.اين شركت ،با آزمايشگاه پژوهش ارتش
امريكا نيز در رابطه با ابداع فناوري روتور براي وسايل
نقليه همكاري ميكند .اوبر در نظ��ر دارد آزمايش
تاكسيهاي «اوبراير» را تا س��ال  2020آغاز كند و
تا سال  ،2023سرويس تجاري خود را در شهرهاي
داالسفورت وورث و لسآنجلس امريكا و همچنين
در دوبي داشته باشد.
اوبر ،ويژگيهاي��ي براي تاكس��يهاي پرنده در
نظر گرفته اس��ت؛ از جمله اينكه اين وسايل نقليه
ميتوانند تا چهار سرنش��ين را در خود جاي دهند.
مسافت سفر با اين تاكسيها كه قابليت پرواز و فرود
عمودي دارند ،بين  150تا  200مايل در ساعت و 60
مايل پس از هر شارژ تخمين زده شده است .ميزان
ارتفاع نيز بين  1000تا دو هزار پ��ا خواهد بود .اوبر،
اين ويژگيها را با همراهي ناس��ا و چندين شركت
هوافضا طراحي كرده اس��ت.براي رس��يدن به اين
معيارها ،قرار اس��ت يك گروه پژوهشي از دانشكده
مهندسي دانشگاه تگزاس در آستن ،كارآيي و سطح
صداي سيس��تم جديدي از روتورهاي دوگانه را كه
در قس��مت باالي يكديگر قرار ميگيرند و در جهت
مشابهيميچرخند،بررسيكند.
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دانش و فن

طرحي كه هنوز كامل اجرا نشده

رجيستريبهكمكگوشيهايسرقتينيامد
گروه دانش و فن|
طبق گفته دست اندركاران حوزه موبايل ،مصرف
و نياز ماهيانه ب��ازار به انواع تلفن هم��راه حدود يك
ميليون دستگاه اس��ت كه طي ماههاي اخير به سه
ميليون دس��تگاه رسيد .حال آنكه بر اس��اس آمار و
ارقام رسمي اعالم شده در اين بازه زماني تنها حدود
 ۷۳۰تا  ۷۴۰هزار دس��تگاه تلفن همراه با ارز دولتي
 ۴۲۰۰توماني وارد شده است كه همين عامل سبب
افزايش قيمت شد چرا كه با توجه به كمبود موجود،
موبايل دس��ت به دست ميش��ود و نهايتا با افزايش
قيمتمواجهخواهدشد.
يكي از اه��داف فرعي ط��رح رجيس��تري پس از
جلوگيري از قاچاق ،جلوگيري از سرقت گوشي ذكر
ش��ده بود ،اما با وجود موفقيت در هدف اصلي ،هنوز
رجيس��تري به كمك دارندگان گوش��ي ب��راي عدم
سرقتنيامدهاست.
اگرچه خريد گوشيهاي دس��تدوم در بازار رايج
است ،اما با اجراي رجيس��تري و لزوم ثبت شماره در
تلفن همراه ،در صورتي كه فردي بخواهد گوشي خود
را بفروشد يا به ديگري منتقل كند ،بايد حتما فرآيند
انتقال مالكيت را انجام دهد؛ در غير اين صورت پس از
مدتي ،گوشي براي سيمكارت جديدي كه در آن قرار
گرفته غيرفعال ميشود .بنابراين گوشيهاي سرقتي
درچنينشرايطيغيرقابلاستفادهخواهندشد.
عالوه ب��ر اينكه ب��ا اجراي رجيس��تري ،گوش��ي
س��رقتي غيرقابل اس��تفاده ميش��ود ،موضوع ديگر
بازيابي گوشي براي مالك آن اس��ت .اگرچه به گفته
مسووالن بحث س��رقت و رديابي گوشيهاي سرقتي
از اهداف اصلي طرح رجيس��تري نبوده است ،اما اين
پروژه ميتواند به رديابي گوش��يهاي به سرقترفته
كمك كند .محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات -در اين راس��تا اظه��ار كرده بود:
طرح رجيس��تري براي مردم منافعي دارد و از سرقت
گوشيهاي تلفن همراه كه مش��كالت زيادي را ايجاد
كرده تا حدود زيادي جلوگيري ميكند.

همچنين حسين فالح جوشقاني -رييس سازمان
تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي -درب��اره روند
پيدا شدن گوشي با اجراي رجيس��تري توضيح داده
بود :گوش��يها به صورت زوج ش��ماره س��يمكارت و
ش��ماره  IMEIبه صورت يكتا در سامانههاي ما ثبت
ميشوند .اگر گوشي سرقت شد ،ميتوان بر اساس اين
زوج آن را رديابي كرده و نيز از فعاليت اين گوش��يها
در سامانههاي كشور جلوگيري كرد كه اين از مزاياي
غيرمستقيم طرح رجيستري اس��ت .البته اين امكان
در حال حاضر فراهم نيس��ت اما در حال كار روي آن
هستيم و در آينده ميتوان از آن استفاده كرد.
با وج��ود اي��ن ،در حال��ي كه طرح رجيس��تري
از پايي��ز س��ال گذش��ته آغ��از ش��د و از ابت��داي
ارديبهش��تماه هم اين فرآيند با مش��مول ش��دن

تمامي برندهاي گوشي تكميل شد ،هنوز خبري از
رديابي گوشيهاي مسروقه با استفاده از قابليتهاي
فني رجيستري اعالم نشده است.
در اين راس��تا ،حميدرضا دهقانينيا -سخنگوي
طرح رجيستري -درباره علت تاخير صورتگرفته به
ايسنا گفت :اين سرويس موجود است و ميتوان آن را
ارايه هم داد اما نياز است يك سري گامهاي باقيمانده
را هم به ثبات برسانيم و بعد اين سرويس را ارايه دهيم.
درصورتي كه نياز به آموزش در سطح عموم انجام شود
تا مردم بدانند بايد چه كار كنن��د و دو گام باقيمانده
طرح خود را به ثبات و پايداري برس��انيم ،اجراي اين
طرح به پايان امسال نميرسد.
به گزارش ايس��نا ،با اجراي طرح رجيستري (ثبت
شماره گوش��يهاي همراه) و مش��مول شدن تمامي

دريچه

زاويه

بازسازي بمباران اتمي «هيروشيما» با واقعيت مجازي

ديليميل|
دانشآموزان ژاپني ي��ك تجربه واقعيت مج��ازي  ۵دقيقهاي
از فاجعه هيروشيما و نابودي اين شهر توس��ط بمب اتمي اياالت
متحدهتهيهكردند.
اين فيل��م واقعيت مجازي س��عي ميكند حال و هواي ش��هر
هيروش��يما را در قبل ،در حين و پس از حمله اتمي امريكا در ۷۳
سال پيش به نمايش بگذارد.
شهر هيروش��يماي ژاپن داش��ت يك صبح دوش��نبه ( ۶اوت
 )۱۹۴۵تابستانه و بسيار عادي را با درختان سبز و خندان سپري
ميكرد كه يك هواپيما در آسمان ظاهر ميشود .فقط يك هواپيما
ديده ميشود و خبري از حمله هوايي با گروهي از هواپيماها نيست.
اما يك باره جرقه نوري در ش��هر هيروشيما ديده شده و همهچيز
نابود ميش��ود .صداي انفجار با دود و آتش موس��يقي پسزمينه
شهري است كه حاال كامال مسطح و ويران شده است.
دانشآموزان ژاپني بيش از دو س��ال روي همين فيلم واقعيت
مجازي  ۵دقيقهاي به سختي كار كردند تا يك حس كامال طبيعي
و واقعي از ماجراي شهر هيروشما را به تصوير بكشند.
اين تجربه واقعيت مجازي ني��ازي به صحبت يا توضيح ندارد و
هر فردي ميتواند با اس��تفاده از يك هدست  VRخودش را وسط
ويرانههاي شهر هيروشيما ببيند و عمق يك فاجعه انساني را درك
كند.وقتي هدست  VRرا روي س��ر ميگذاريد؛ در حال قدم زدن
در طول رودخانه موتوياسو هستيد .س��اختمانهاي بلند تجاري
شهر ،دفتر پست ،يك خياطخانه و بيمارستان بزرگ شهر را تماشا
ميكنيد تا اينكه همهچيز زير و رو ميشود.
در اين واقعيت مجازي ميتوان وارد برخي ساختمانها يا حتي
بيمارستان شهر شد و از روي پل رودخانه موتوياسو عبور كرد.
اين پ��روژه در يك دبيرس��تان فني ش��هر فوكويام��ا انجام
ش��ده اس��ت؛ ش��هري در  ۱۰۰كيلومتري ش��رق هيروشيما.
دانشآموزاني اين واقعيت مجازي را ساختند كه فقط  ۱۸سال

آسمان چين در تسخير پرندههاي جاسوس

انگجت|
دولت چين در حال تقويت ش��بكه نظارت و ردگيري مردم در
سراسر كشور است.
قب�لا گزارشهاي��ي درباره سيس��تمهاي شناس��ايي چهره و
دوربينهاي نظارتي چين منتش��ر كرديم .تقريبا هيچ ش��هروند
چيني از چش��مان دوربينها و سيس��تمهاي نظارتي اين دولت
پنهاننيست.
حاال ،س��ايتهاي خبري گزارش دادند اقدام جديد اين دولت
براي زيرنظر گرفتن مردم؛ اس��تفاده از پهپادهايي به شكل پرنده
اس��ت.دولت چين طي پروژهاي به نام « »Doveدارد پهپادهاي
پرندهاي را توس��عه ميدهد تا با پرواز در آس��مان ،مردم را زيرنظر
بگيرند .شكل و شمايل اين پهپادها گمراهكننده است و مردم تصور
ميكنند يك پرنده در آسمان است.
طي  ۵سال گذشته بيش از  ۳۰سازمان نظامي و دولتي چين در
حال توسعه و ساخت پهپادهاي پرنده بودند.
اي��ن پهپاده��ا در اندازههاي كوچك و بس��يار ش��بيه به
پرندههاي��ي مانند كبوتر س��اخته ميش��وند .باله��اي اين
پهپادها حدود  ۵۰س��انتيمتر اس��ت و ميتوانند با س��رعت
 ۴۰كيلومتر در س��اعت پ��رواز كنند.آنطور كه رس��انههاي
چيني گزارش دادند ،اين پرندههاي جعلي ماش��يني به يك
دوربين با كيفيت ،آنتن  ،GPSسيستم كنترل پرواز و ارتباط
با ماهوارهها براي ارسال اطالعات و تصاوير مجهز شدند.پروژه
اس��تفاده از پهپادهاي پرن��ده براي زيرنظر گرفت��ن مردم در
وسعتي كوچك اجرا ميشود و هنوز با مشكالتي روبرو است.
مثال وزش يك ب��اد قوي ،بارش ب��اران و ب��رف ميتواند مانع
كاركرد صحيح اين پهپادها ش��ود و اختالالت مغناطيسي به
وجود آيد.دولت چين در حال توس��عه پروژه « »Doveاست
تا با رفع اين مشكالت بتواند پهپادها را در مقياسهاي بسيار
بزرگي پيادهس��ازي كند .چين به دنبال استفادههاي نظامي

سن داشته و نيم قرن پس از حمله هيروشيما به دنيا آمدند.اين
دانشآموزان براي بازسازي فاجعه هيروشيما از اسناد تاريخي،
عكسها و كارت پستالهاي قديمي اس��تفاده كردند .به عالوه،
با برخ��ي از بازماندگان اي��ن حمله هس��تهاي گفتوگو كردند.
در مرحله بعد ،س��عي كردند ب��ا نرمافزاره��اي گرافيكي برخي
جلوههاي وي��ژه و جزييات مانن��د نورپردازيه��ا و خرابيهاي
ساختمانها را خلق و بازسازي كنند.
اين دانشآموزان در تابس��تان و تعطيالت هم به مدرسه آمده
و روي اين پ��روژه كار كردن��د .گاهي اوقات مجبور ميش��دند در
اتاقهايي بدون خنككننده مناس��ب و در دماي باال كار كنند تا
زودتر به پايان برسد و با ديگران به اشتراك بگذارند.
برخي از اين دانشام��وزان ابتداي پروژه چن��دان عالقهاي به
واقعه هيروشيما نشان ندادند ولي در زمان كار و مشاهده عكسها
و ويديوهايي كه برجاي مانده اس��ت؛ انگيزه و انرژي مضاعف براي
بازسازيحملهاتميهيروشيماپيداكردند.
حمله هستهاي به هيروشيما حدود  ۱۴۰هزار نفر را از بين برد
و سه روز پس از آن ،بمب اتمي ناكازاكي بيش از  ۷۰هزار ژاپني را
كشت تا اين كشور تسليم شده و جنگ جهاني دوم به پايان برسد.

رويداد

ربات عنكبوتي ،دستيار جراحان

دويك|
گروه��ي از محقق��ان دانش��گاه
«ه��اروارد» و «بوس��تون» ب��ا الهام از
عنكبوت رنگارنگ استراليايي موفق به
توسعه يك سيستم نرمافزاري رباتيك
مانندعنكبوتشدند.
ت نرمافزاري ب��ا الهام از رده
اين ربا 
عنكبوتيان توسعه يافت ه و قادر به انجام
كارهاي جالب نيز اس��ت.محققان «موسسه ويس» و دانشكده مهندس��ي و علوم كاربردي
دانش��گاه هاروارد با همكاري محققان دانشگاه بوس��تون موفق به توسعه اين ربات كوچك
كاربردي شدند .توسعه اين ربات كوچك نشان ميدهد كه رباتهاي حتي در مقياس خيلي
كوچك و اندازههاي ميكرومتري نيز ميتوانند عملكرد قدرتمند و چشمگيري داشته باشند.
محققان نام اين رب��ات را « »MORPHنهادهاند .محقق��ان اين مطالعه گفتند« :عنكبوت
طاووسي» اس��تراليايي الهامبخش آنها براي توس��عه اين ربات بوده است .عنكبوت پيكاك
يا عنكبوت طاووسي عنكبوتهايي از سرده طاووسيان هس��تند كه به تيره عنكبوتهاي
جهنده تعلق دارند .عنكبوت پيكاك بسيار كوچك است و اندازهاش از چهار ميليمتر فراتر
نميرود .محل زيس��ت آن در كوئينزلند و نيوس��اوث ولز استرالياس��ت .اين عنكبوتهاي
رنگارنگ را به جرأت ميتوان يكي از جالبترين جانوران استراليا دانست.
ربات مذكور با استفاده از يك ماده االس��تيكي قادر به حركت دادن بدن خود است .رنگ
اين ربات هم تاحدودي مانند عنكبوت طاووس��ي است« .شيال راس��و» يكي از محققان اين
مطالعه گفت :با توسعه يك فناوري تركيبي جديد كه س��ه تكنيك ساخت مختلف را ادغام
ميكند ،ما يك عنكبوت رباتيك نرمافزاري توليد كردهايم كه تنها از الستيك سيليكون با ۱۸
درجه آزادي تشكيل شده است« .دونالد اينگبر » مدير موسسه ويس گفت :در آينده نزديك
ميتوان از ربات  MORPHدر زمينههاي پزش��كي نيز اس��تفاده كرد ،زيرا به دليل كوچك
بودن اين ربات ميتوان از آن در آندوسكوپي و جراحي ميكروسكوپي نيز استفاده كرد.

برندهاي گوش��ي از ابت��داي ارديبهش��تماه ،صرفا
گوش��يهايي كه از مبادي قانوني وارد كشور شدهاند،
در ش��بكه اپراتوري كش��ور فعال خواهند شد .طبق
اعالم س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي
در راس��تاي اجراي آخرين مرحله طرح احراز اصالت
تجهي��زات داراي س��يمكارت (رجيس��تري) تمامي
گوش��يهايي كه پيامك مبني ب��ر غيرقانوني بودن
گوشي دريافت كردند ۳۱ ،روز مهلت استفاده داشتند
و پس از آن از شبكه سرويس نخواهند گرفت.
اولي��ن ف��از اجراي��ي رجيس��تري با گوش��يها و
تجهيزات س��يمكارت خور براي برند اپل از تاريخ ۱۴
آذر سال  ۱۳۹۶آغاز شد .همان زمان اعالم شد كساني
ي و تبلت اپل را دارند ،هنگام خريد
كه قصد خريد گوش 
بايد از اصالت گوش��ي تلفن همراه و تجهيزات داراي

سيمكارت مطمئن شوند و به همين منظور الزم است
شناسه  ۱۵رقمي ( )IMEIرا -كه روي جعبه دستگاه
قابل مشاهده است -به شماره  ۷۷۷۷پيامك كنند تا از
اصالتگوشياطمينانحاصلكنند.
پس از آن و در ادامه مرحله دوم طرح رجيستري و
فاز اجرايي آن ،نوبت به برندهاي موتوروال ،گوگل ،بلك
بري رسيد كه از تاريخ  ۸دي ماه مشمول رجيستري
قرار بگيرند .اگرچه ش��ايد اين برندها برخالف اپل ،در
بازار كاربران زيادي نداش��ته باشند ،اما يكي از داليلي
كه رجيستري به سراغ آنها رفت ،اين بود كه در ايران
نمايندگيرسمينداشتند.
از تاريخ  ۲۸بهمن ماه سال  ،۱۳۹۶الجي مشمول
رجيستري ش��د و به خريداران اين برند هشدار داده
ش��د ،در صورتي كه قصد خريد دارن��د ،مراحل ثبت
و فعالس��ازي آن را انجام دهند ت��ا بتوانند از خدمات
شبكه تلفن همراه براي اينگوشياستفادهكنند.
پس از الجي ،نوبت به برنده��اي نوكيا و هوآوي
رسيد كه از تاريخ  ۱۹اس��فندماه و يك هفته پس از
آن از تاريخ  ۲۶اسفندماه نيز برندهاي سوني ،تكنو و
شيائومي مشمول رجيستري قرار گرفتند .از طرفي
در حالي كه انتظ��ار ميرفت برند سامس��ونگ هم
با س��هم بااليي كه در بازار دارد ،طب��ق وعدهاي كه
درباره اجراي رجيس��تري تا پايان سال  ۱۳۹۶داده
شده بود ،برند بعدي اعالم ش��ود ،رجيستري آن به
سال  ۹۷موكول شد.
البته محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات  -درباره علت تاخير در رجيس��تري
گوش��يهاي سامس��ونگ اعالم كرده بود كه به دليل
سهم  ۵۰درصدي سامس��ونگ در بازار و لزوم تثبيت
شرايط در روزهاي پاياني سال و جلوگيري از تاثيرات
منفي ب��ر مصرفكننده نهايي ،اعالم ط��رح براي اين
نش��ان تجاري به بع��د از تعطي�لات ن��وروزي انجام
ميش��ود .در نهايت آخري��ن مرحله رجيس��تري از
 ۳۱فروردين ماه اجرايي شد و تمامي برندها مشمول
طرحرجيستريقرارگرفتند.

كاربر

وب گردي با قابليت جديد مرورگر «فايرفاكس»

سينت|
ش��ركت موزيال ،به عنوان شركت
توس��عهدهنده مرورگ��ر اينترنت��ي
فايرفاكس ،به تازگي اعالم كرده است
كه ي��ك افزون��ه جديد تح��ت عنوان
 advanceب��ه پلتفرم اي��ن مرورگر
اضافه خواهد ش��د كه به كاربران اين
امكان را ميدهد طبق سليقه خود به
وب سايتهاي موردعالقه شان سر بزنند.موزيال كه به نظر ميرسد از روز سهشنبه درحال
افزودن اين قابليت جديد به پلتفرم فايرفاكس است ،سعي دارد بهترين پيشنهادهاي ممكن
را براي وب گردي كاربران ارايه و نمايش دهد كه هماكنون تنها نسخه آزمايشي اين افزونه
در طريق برنامه تست پايلوت موزيال در دسترس است و عالقهمندان قادر خواهند بود قبل
از انتش��ار و عرضه همگاني و عمومي آن ،ويژگيهاي منحصر بفرد آن را امتحان كنند و در
توسعه و پيشرفت اين قابليت به موزيال كمك كنند.
به نظر ميرس��د كه موزيال قصد دارد با عرضه اين قابليت بار ديگ��ر برتري مرورگر خود
را به س��اير رقبايش اثبات كرده و ب��ه محبوبيت آن بيفزاي��د.از طرفي ديگ��ر ،اين قابليت
ميتواند كاربران را از عادت وب گرديهاي معمول ،هميش��گي و خستهكننده خود برهاند
و پيشنهادات جديدي را براي آنها ارايه دهد كه اين امر در نهايت به كاهش سلطهگريهاي
گوگل كروم خواهد انجاميد.چند ماه پيش بود كه موزيال به منظور رقابت با ساير مرورگرهاي
اينترنتي محبوب نظير گوگل كروم ،نس��خه پرس��رعتي از مرورگر فايرفاكس كووانتوم را
منتش��ر كرد و بدينترتيب دوباره به عرصه مرورگرهاي اينترنتي محبوب جهان بازگشت.
زماني كه مرورگر فايرفاكس در س��ال  ۲۰۰۴ميالدي عرضه ش��د ،توانس��ت موقعيتي كه
مرورگر اينترنت اكسپلورر براي خود دست و پا كرده بود را به سختي به چالش بكشاند اما پس
از آنكه مروگر گوگل كروم عرضه و با موفقيت و استقبال زيادي از سوي كاربران مواجه شد،
نقش پررنگ خود را در بازار مرورگرها از دست داد.

از اين پرندههاي مصنوعي هم هس��ت و اعتقاد دارد در آينده
يكي از نيازهاي ضروري براي كش��ورها خواهد بود.گزارشها
ميگويند پرندههاي جاسوس��ي چين بيش��تر در ايالت سين
كيانگ مورد استفاده قرار ميگيرند .در اين استان گروههاي
مخالف دولت و جداييطلبان ساكن هستند و از نظر مساحتي
بسيار بزرگ و وسيع است.
چين تنها كش��وري نيس��ت كه از پهپادهاي پرنده استفاده
ميكند .حداقل ميداني��م اياالت متحده و برخي كش��ورهايي
اروپايي هم پهپادهاي پرنده جاسوسي توسعه دادهاند.
در س��ال  ،۲۰۱۳ي��ك ش��ركت مس��تقر در فلوريدا ب��ه نام
« »Prioria Roboticsبي��ش از  ۳۰ن��وع پهپ��اد ب��ه ارتش
اياالت متحده فروخت .اي��ن پهپادها همگي ش��بيه پرندههاي
ش��كاري بودند.همينطور ،يك ش��ركت فناوري هلندي به نام
« »Clear Flight Solutionsيك پرنده كنترل از راه دور به
نام « »Robirdرا توسعه داده است كه دقيقا كاركرد جاسوسي
دارند .در س��ال  ،۲۰۱۱ش��ركت آلماني به نام «»SmartBird
يك نوع پرنده مصنوعي را توس��عه داده كه قابليت خودكنترلي
دارد و ميتواند در پرواز تصميمگيري كند.

فراسو

مضر بودن نور آبي ساطع شده از تلفن همراه

ديليميل|
پژوهشگران امريكايي در پژوهش
جديد ميزان اثرات مخ��رب نور آبي بر
چشم را بررسي كردند.
پژوهش��گران «دانش��گاه توليدو»
( )UTامريكا ب��اور دارند ك��ه اين نور،
توسط مولكولهاي حياتي موجود در
ش��بكيه جذب و به توليد ماده س��مي
منجر ميشود كه س��لولها را از بين ميبرد .اين آسيب ،نقاط كور وس��يعي در بينايي ايجاد
ميكند كه نشانه بيماري «دژنراس��يون ماكوال » ( )AMDاست و به نابينايي منجر ميشود.
پژوهشگران ،هميشه بر كار نكردن با تلفن همراه در تاريكي تاكيد دارند زيرا اين كار ميتواند
موجب گشاد شدن مردمكها و نهايتا ورود مقدار بيشتري از نور آبيرنگ به چشم شود.
به گفته «موسس��ه ملي بيناي��ي امريكا» (« ،)NEIدژنراس��يون ماك��وال » ميتواند يكي
از دالي��ل نابينايي در افراد  50س��ال به باال باش��د .اين بيم��اري هنگامي پي��ش ميآيد كه
«لكه زرد» يا «ماكوال »ي شبكيه كه امكان ديد قوي را فراهم ميكند ،آسيب ببيند .افراد مبتال
به دژنراسيون ماكوال ،به تاري ديد يا نقاط كور در بينايي مركزي دچار ميشوند.
تمركز اين پژوهش جدي��د ،بر نوعي از ويتامين  Aموجود در ش��بكيه اس��ت كه نور
را به ان��رژي متابوليك تبديل ميكند .دكتر «آجيث كاروناراثن»  ،اس��تاديار دانش��كده
شيمي و بيوشيمي دانش��گاه توليدو و نويسنده ارش��د اين پژوهش گفت :چشم انسان،
نور ماوراءبنف��ش را به خوني منعكس ميكن��د اما به نور آبيرنگ ،اجازه ورود به چش��م
را ميده��د و ش��بكيه ميتواند اين ن��ور را به خوبي ج��ذب كند.جذب نور آبي توس��ط
ش��بكيه ،واكنشهايي به دنبال دارد كه سلولهاي اكس��يژن را به مولكول سمي تبديل
ميكنند .پژوهشگران ،در بررسي چگونگي آسيب رساندن نور آبي به سلولهاي شبكيه،
س��لولهاي تحت تاثير اين نور را به س��لولهاي ديگري مانند س��لولهاي س��رطاني و
سلولهاي قلب تزريق كردند كه منجر به از بين رفتن آنها شد.

بنگاهها
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خبر
جشنواره نوروز بل ،پاسداشت جشن سال
نويگيالنباستان؛رشت|

رييس سازمان استاندارد خبر داد

تعيينتكليف پلمب غيراستانداردها

پيروز بخت از مكاتبه با رييس قوه قضاييه درخصوص مقابله با متخلفان خبر داد
گروهبنگاهها|
يك��ي از حلقهه��اي اصل��ي زنجي��ره مقابله با
احتكار و گ��ران فروش��ي و ارتقاي س��طح كيفي
توليدات داخلي؛ نقش��ي اس��ت كه ق��وه قضاييه
در فرآين��د مقابل��ه ب��ا ناهنجاريه��اي اقتصادي
(احتكار ،گران فروش��ي و )...بازي ميكنند .بدون
ايجاد اي��ن هماهنگيه��ا فرآيند مقابل��ه با گران
فروش��ان و محتكران و متخلفان بازار كسب و كار
بر اساس برنامههاي از پيش تعيين شده و مطابق با
مطالبات عموم مردم پيش نخواهد رفت .بر اساس
اين اهميت ساختاري است كه سازمان استاندارد
ايران تالش ميكن��د تا مناس��بات ارتباطي با قوه
قضاييه را مبتن��ي بر قوانين و دس��تور العملهاي
تدوين شده را به روز آوري كند.
رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران از مكاتبه با
رييس قوه قضايي��ه در ارتباط با دو م��اده  ۴۲و ۱۹
قانون تقويت و توس��عه نظ��ام اس��تاندارد خبر داد
و اعالم ك��رد :در مورد جم��عآوري ،توقيف و پلمب
اجن��اس و كاال ،از اي��ن به بعد بازرس��ان س��ازمان
استاندارد به عنوان ضابطان قضايي فعاليت كنند.
نيره پيروزبخت در ارتباط ب��ا نامهنگاري صورت
گرفته با رياس��ت قوه قضاييه در ارتب��اط با دو ماده
قانون تقويت و توسعه نظام اس��تاندارد ،اظهار كرد:
بر اس��اس ماده  ۱۹اي��ن قانون قرار بر اين اس��ت تا
آيين نامهاي نوشته شود تا بر اساس آن كارشناسان
سازمان اس��تاندارد به عنوان ضابطان قضايي عمل
كنند ك��ه آيين نامهاي در س��ازمان اس��تاندارد در
اين خصوص در حال تدوين اس��ت و پ��س از آن با
تشكيل كارگروهي كه مسووالن قوه قضاييه نيز در
آن حضور دارند به تاييد ميرس��د و در صورت لزوم
جهت تصويب ب��ه دولت رفته و يا در ش��وراي عالي
استاندارد مصوب ميشود.
جمعآوريكاالهايغيراستاندارد
پيروزبخت در مورد جمعآوري ،توقيف و پلمب
اجن��اس ،كاال و خدم��ات واحده��اي توليدي غير
اس��تاندارد ،بيان كرد :در مورد جمعآوري ،توقيف
و پلمب اجناس و كاال ب��ه ورود قوه قضاييه احتياج
داش��تيم كه با اعمال قانون تقويت و توس��عه نظام

اس��تاندارد قرار بر اين ش��ده از اين به بعد بازرسان
س��ازمان اس��تاندارد به عن��وان ضابط��ان قضايي
فعاليت كنند.
مع��اون رييسجمهور ب��ا تاكيد ب��ر اينكه قصد
نداري��م ك��ه ن��گاه قضاي��ي ،پليس��ي و جزايي به
واحدهاي توليدي داشته باشيم ،گفت :قصد داريم
به واحدهاي توليدي كمك كنيم تا با همه توان به
فعاليت خود ادامه دهن��د و از ظرفيتهاي خود به
نحو مطلوب استفاده كنند.
در بسياري از كش��ورهاي دنيا نيز اينگونه است
كه بازرس��ان س��ازمان اس��تاندارد ميتوانند اقدام
به پلمب كنن��د؛ هرچن��د نميخواهيم خ��ود را با
كشورهاي پيش��رفته در اين رابطه مقايسه كنيم،
چرا ك��ه اس��تاندارد در نهاي��ت به عن��وان ماهيت
وجودي توليد و خدمات تبديل شده و اگر به چنين

مسالهاي توجه نداشته باش��ند ،با جرايم سنگيني
روبرو ميشوند.
پيروزبخ��ت ب��ا اش��اره ب��ه اينكه در كش��وري
مانند انگلس��تان تا  ۵۰ميليون پون��د جريمه براي
واحدهاي تولي��دي متخلف در زمينه اس��تاندارد
لحاظ شده است ،گفت :جالب است بدانيد در قانون
قبلي ،جريمهاي ك��ه براي واحده��اي توليدي در
نظر گرفته بودند ،معادل  ۵۰۰هزار تومان بود.
او در مورد عملكرد بازرس��ان سازمان استاندارد
به عنوان ضابطان قضايي ،خاطرنشان كرد :اگر قرار
اس��ت كه كارشناس��ان مربوطه به عنوان ضابطان
قضايي معرفي ش��وند ،بايد مشخص شود كه تا چه
ميزان اس��تقالل عمل دارند و از كدام بخش به بعد
قرار است قوه قضاييه وارد عمل شود كه اين مساله
بر اس��اس ضوابط قوه قضاييه مش��خص ميش��ود

و نبايد تداخ��ل كاري در اين زمينه وجود داش��ته
باشد.
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ادام��ه داد :در
مرحل��ه اول ش��رايط و ضوابط عملكرد بازرس��ان
سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضايي تعيين
ميش��ود و پس از آن با طرح در كارگ��روه مربوطه
كه با حضور مسووالن قوه قضاييه تشكيل ميشود،
تصميم نهايي اتخاذ ش��ده و پ��س از آن در مراجع
مربوطه مصوب خواهد شد.
پيروزبخت با بيان اينكه مهمترين مشخصه اين
قانون اقدام به پلم��ب واحدهاي توليدي متخلف از
سوي ضابطان قضايي است ،گفت :با استفاده از اين
ظرفيت قانوني ميتوان جل��وي توليد به واحدهاي
توليدي متخلف را در هم��ان لحظه گرفت و بر اين
اساس به آنها اجازه توليد داده نخواهد شد.

تقويتنظاماستاندارد
بر اس��اس ماده  ۱۹قانون تقويت و توسعه نظام
استاندارد ،كارشناسان س��ازمان استاندارد مجازند
به دستور س��ازمان به محلهاي توليد ،بستهبندي،
تمركز ،عرضه و فروش كاالها يا خدمات مش��مول
اس��تاندارد اجب��اري وارد ش��وند و ب��ه بازرس��ي و
نمونهب��رداري بپردازند .عالوه بر اين كارشناس��ان
سازمان اس��تاندارد در انجام وظايف قانوني خود به
عنوان ضابط دادگس��تري محسوب ميشوند و بايد
از ش��رايط امانتداري و وثاقت برخوردار باش��ند در
عين حال مف��اد ماده  ۱۹اين قان��ون نافي وظايف و
اختيارات قانوني ساير دستگاهها نيست.
در ماده  ۴۲اين قانون نيز آمده است؛ كميسيوني
مركب از يك��ي از قضات دادگس��تري ب��ه انتخاب
رييس قوه قضاييه ،مديركل اس��تاندارد اس��تان و
نماينده س��ازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف
كنندگان و نماين��ده اتاقهاي بازرگان��ي ،صنايع و
معادن و كش��اورزي ،تعاون مركزي و اصناف ايران
حس��ب مورد تش��كيل و بدوا به م��وارد مذكور در
اين قانون رس��يدگي ميكند و با مالحظه ش��رايط
و امكانات خاطي و دفعات تخل��ف در صورت احراز
جرم مراتب را ب��ه مرجع قضايي ذيص�لاح ارجاع
ميكند .در غير اين صورت با تذك��ر و اخطار ،اقدام
به اخذ تعه��د ،جريم��ه ،تعطيل واح��د توليدي يا
خدماتي ،جمعآوري محصول از س��طح بازار ،الزام
به بهس��ازي و اصالح ،فروش و امحاي كاال ميكند.
تصميمات كميس��يون ظرف مدت س��ي روز پس
از ابالغ در مراجع قضايي ذيص�لاح قابل اعتراض
خواهد بود در غير اين صورت تصميمات كميسيون
قطعي محسوب ميشود.
گفتني اس��ت “قان��ون تقوي��ت و توس��عه نظام
اس��تاندارد “ توس��ط رييسجمهوري براي اجرا به
سازمان ملي اس��تاندارد ايران ابالغ ش��د تا تكاليف
مربوط به اين سازمان و ساير دستگاههاي مرتبط در
حوزه استاندارد و نيز جرايم و مجازاتهاي مربوط به
اين بخش مشخص ش��ود كه طبق اين قانون جرايم
مرتكب ش��ده در نظام اس��تاندارد مطابق ب��ا قانون
مجازات اس�لامي و قوانين به روز ش��ده قوه قضاييه
تعريف شده است.

مشاركت همراه اول در نوسازي مدارس مناطق زلزلهزده همزمان با جشن ۲۴سالگي
همراه اول به منظور گراميداش��ت روز خبرنگار و
 ۲۴امين سالروز عرضه اولين س��يمكارت در ايران،
در مراسم «شبي با اصحاب رسانه»از كمپين «مثل
اول» رونمايي كرد.
به گزارش «تعادل» به نق��ل از اداره كل ارتباطات
شركت ارتباطات سيار ايران ،اپراتور اول تلفن همراه
كشور به مناسبت  ۱۷مرداد روز خبرنگار و  ۱۹مرداد
بيس��ت و چهارمين س��الروز آغاز عرضه سيم كارت
در ايران ،با حض��ور بيش از  ۲۰۰خبرن��گار فعال در
رس��انههاي كش��ور ،فرهنگ مديرعامل همراه اول،
حافظي رييس جامعه خيرين مدرس��ه س��از كشور،
رخشاني مهر رييس س��ازمان و معاون عمراني وزير
آموزش و پرورش ،ش��يرزاد مديركل مشاركتهاي
مردمي س��ازمان نوسازي ،توس��عه و تجهيز مدارس
كش��ور و جمعي از مديران ارشد همراه اول مراسمي
جهت گراميداش��ت اين دو رويداد مه��م برگزار كرد
و طي تفاهم نامهاي با س��ازمان نوس��ازي ،توسعه و
تجهيز مدارس كشور از مش��اركت خود در نوسازي
مدارس در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه و ساير
مناطق محروم كشور خبر داد.
حميد فرهن��گ مديرعام��ل هم��راه اول در اين
مراس��م ضمن خير مقدم به اصحاب رس��انه كه طي

اين سالها همواره حامي اين اپراتور بوده و به توسعه
فضاي تكنولوژي كمك كردهاند ،گزارش مختصري
از فعاليتهاي اين اپراتور ارايه داد.
مديرعامل اپراتور اول با اشاره به جايگاه اين اپراتور
در صنعت اپراتوري تلفن همراه گفت :همراه اول در
ايران و خاورميانه از نظر تعداد مشترك رتبه نخست،
در آس��ياي جنوبي رتب��ه هفتم و در جه��ان در بين
 ۱۰۰۳اپراتور تلفن همراه ،رتبه هجدهم را داراست.
مديرعامل هم��راه اول با بيان اينكه مش��تركين
ديتاي اين اپرات��ور رك��ورد  ۳۹۰۰ترابايت ترافيك
روزانه را ثب��ت كردهاند ،گفت :طي س��ال  ۴ماه اول
س��ال  ۹۷ترافيك ديتاي همراه اول نس��بت به سال
قب��ل آن  ۲.۶برابر رش��د ك��رده و در مجم��وع روند
ترافيك ديت��ا در ش��بكه (ماهانه) ۱۶۴ ،برابر رش��د
داشته است.
فرهنگ با اعالم اينكه رتبه شفافيت اطالعرساني
همراه اول در بورس طي س��الهاي گذشته همواره
بهبود يافته اس��ت ،گفت :در آخرين ارزيابي صورت
گرفته يعني پايان س��ال  ،۹۶همراه اول در بين ۳۰۲
شركت بورسي موفق به كس��ب عنوان دوم شفافيت
ش��ده اس��ت .مديرعامل همراه اول در ادامه با اشاره
به روند رو به رش��د درآمد ديتا در اين شركت اظهار

داشت :در  ۵س��ال گذش��ته درآمد حاصل از ديتا در
همراه اول  ۲۸برابر رشد داش��ته و به  ۳۵۰۰ميليارد
تومان رسيد.
فرهنگ ب��ا بيان اينك��ه هم��راه اول در بين ۳۰۲
شركت بزرگ بورسي رتبه  ۲شفافيت را كسب كرده
است گفت :خوش��بختانه در س��ال مالي منتهي به
 ۲۹اسفندماه  ،۱۳۹۶براس��اس گزارشات ارايه شده،
همراه اول براي پنجمين سال پياپي ،موفق به كسب
نظر مقبول حسابرس مستقل شده است و اين مساله
با توجه ب��ه درآمد بي��ش از  ۱۲۴۷۱ميليارد توماني
همراه اول در س��ال  ۹۶قابل توجه اس��ت .همچنين
همراه اول در همين راس��تا موفق شد تنديس زرين
هش��تمين دوره جايزه ملي مديريت مال��ي ايران را
كسب كند.
مديرعامل اپرات��ور اول با بيان اينك��ه همراه اول
قصد دارد همزمان با تح��والت ديجيتال عالوه بر به
روزرساني س��ازمان و فعاليت دركس��ب و كار اصلي
خود ،در حوزهه��اي ديگر نيز فعالي��ت كند ،گفت:
همراه اول ع�لاوه بر محافظت از كس��ب و كار اصلي
قصد دارد در ايجاد كسب و كارهاي نوظهور و نزديك
به كسب و كار اصلي و فراتر از آن فعاليت كند .برش
كيك تولد  ۲۴سالگي همراه اول و تجليل از زحمات

خبرن��گاران ،از ديگر برنامههاي مراس��م «ش��بي با
اصحاب رس��انه» همراه اول بود كه چهارشنبه شب
(۱۷مردادماه) ،برگزار شد.
در اين مراسم ش��ركت ارتباطات س��يار ايران دو
تفاهم نامه با س��ازمان نوس��ازي ،توس��عه و تجهيز
مدارس كشور امضا كرد .تفاهمنامه اول در خصوص
اعط��اي كم��ك هم��راه اول ب��ه اح��داث ،تجهيز و

جشن نوروز گيالنيان با عنوان جش��ن نوروز بل در
روستاي چاكل اشكورات رودس��ر برگزار شد .دبير
اين جشنواره گفت :جش��ن نوروز بل از آيين كهن
مناطق كوهستاني گيالن و از اعياد سنتي و باستاني
گيالنيان اس��ت كه با هدف زنده نگهداشتن آيين و
س��نن اصيل گيالن برگزار شده است .يگانه چاكلي
افزود :نوروز بل در واقع عيد گيالنيان باس��تان است
كه امسال آغاز هزار و پانصد و نود و دومين سال نوي
گيلكي است .يگانه چاكلي اجراي موسيقي سنتي
زنده ،كاروان ش��ادي ،نمايش لباس محلي چوپانان
منطقه وبرپايي غرفههاي لباسهاي محلي وصنايع
دستي را از جمله برنامههاي اين جشن عنوان كرد.
كشف قاچاق و احتكار محموله  7ميلياردي
كولرگازي و پكي�ج ؛ قم|جانش��ين فرماندهي
انتظامي استان از شناسايي و كشف انبار كولرگازي
و پكيج قاچاق و احتكار شده به ارزش  7ميليارد ريال
در قم خبر داد .س��رهنگ «صياد درويشي» اظهار
كرد :پس از دس��تور مقام قضايي و ورود ماموران به
داخل انبار ،مش��خص ش��د تعداد  96دستگاه كولر
گازي و رادياتور در مجموع به ارزش  7ميليارد ريال
نگهداري ميش��ود كه در اين خصوص كارش��ناس
س��ازمان صنع��ت و مع��دن و تج��ارت و تعزيرات
حكومتي  56دستگاه از كولرها و رادياتورها را احتكار
و  40دس��تگاه از آنها را قاچاق اعالم كرد و در نهايت
متهمان به همراه پرونده متشكله براي انجام مراحل
قانونيتحويلمرجعقضايياستانشدند.
تعلي�ق گواهينامه خلب�ان هواپيماي فوق
س�بك؛تهران| رييس گ��روه نظارت بر وس��ائل
پرنده فوق سبك سازمان هواپيمايي كشوري گفت:
گواهينامه خلبان هواپيماي فوق سبك كه در فضاي
مجازي ،بازيگر كليپ خلبان بيهوش ش��ده است تا
اطالع ثانوي از اعتبار ساقط شد .جابراظهري گفت:
تا تش��كيل كميته تخلفات حرف��هاي هوانوردي و
بررسي چگونگي و علت عدم رعايت الزامات عملياتي
حين پرواز و تصميم نهاي��ي آن كميته ،گواهينامه
خلبان مذكور به حالت تعليق درآمد .او افزود :رعايت
اصول و مق��ررات براي كليه خلبان��ان هواپيماهاي
فوق سبك نيز الزامي اس��ت و هواپيمايي كشوري
با هرگونه اقدامي كه ايمني پ��رواز را تحت تاثير قرار
دهد؛ برخورد خواهد كرد.
سياس�ت جديد ارزي فض�اي ب�ازار را آرام
كرد؛بوش�هر| استاندار بوش��هرگفت :در پي ابالغ
سياستهاي جديد ارزي با واكنش مثبت بازار آرامش
به اين فضا بازگش��ت .عبدالكريم گراوند در نشست
ستاد تنظيم بازار استان بوش��هر افزود :سياستهاي
جديد ارزي مورد استقبال خوب بازار قرار گرفته كه
اين استقبال بيانگر شرايط مطلوبتر بازاري در آينده
است .در پس ارايه بسته جديد ارزي قيمت برخي از
كاالها از جمله قيمت آهناالت روند معكوس گرفت.
گراوند ادامه داد :اتاق بازرگاني و تعاونيها سالمترين
مسير براي تامين نياز كشور هس��تند كه بايد از اين
ظرفيتهابخوبياستفادهشود.

نوس��ازي مدارس مناطق زلزله زده استان كرمانشاه
با اختصاص مبلغ  ۵۰ميلي��ارد ريال كمك بالعوض
از طرف هم��راه اول و تفاهمنام��ه دوم در خصوص
اعطاي كمكهاي جمع آوري شده مشتركين همراه
اول براي تجهيز و نوس��ازي مناطق محروم از طريق
راهاندازي س��امانه  *۲۴#توسط طرف اول همزمان
با سالروز  ۲۴سالگي برند همراه اول به امضا رسيد.

چهرههاي استاني
تهديد تحريمها را به فرصت تبديل
خواهيم كرد

 6ميليون تن فرآورده دامي از طريق
مرز بازرگان ترانزيت شد

پرداخت  80درصد از بدهيهاي پروژه
مركز همايشهاي بينالمللي

ايجاد 20ناحيه صنعتي روستايي
در گلستان

خراسان رضوي| مديرعامل گروه
خودروسازي س��ايپا با اش��اره به توليد
محصولجديدشركتسايپاديزلگفت:
با اج��راي روشهاي متن��وع در زمينه
مقابله با تحريمها ،تهديدهاي ناش��ي از
آن را به فرصتي براي رش��د و شكوفايي
گروه س��ايپا تبدي��ل خواهيم ك��رد .به
گزارش تعادل؛ محس��ن جه��رودي در جريان بازديد اس��تاندار
خراسان رضوي ،جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و
مديران صنعتي استان خراسان رضوي از غرفه گروه سايپا گفت:
خودروي كش��نده س��نگين دانگفنگ  KX480به عنوان يك
محصول تجاري جهت ادامه اجراي طرح جايگزيني خودروهاي
فرس��وده تجاري مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت .او افزود :اين
خودرو تمامي اس��تانداردهاي بينالمللي روز دنيا را پش��ت سر
گذاش��ته و در حال حاضر با عمق داخليس��ازي  ۳۰درصدي در
ايران توليد ميش��ود كه باتوجه ب��ه برنامههاي گروه س��ايپا ،در
آينده نزديك بي��ش از  ۴۰درصد از قطعات آن در داخل كش��ور
توليد خواهد شد .بهگفته جهرودي تاكنون قرارداد توليد  ۸هزار
دس��تگاه از اين محصول با طرف چيني منعقد شده كه به زودي
توليد و در طرح جايگزيني ،تحويل مشتريان خواهد شد .او گفت:
بسياري از شركتهاي بينالمللي در حال حاضر آماده همكاري با
ايران هستند و با برنامههاي مختلفي كه در دستور كار داريم ،اين
تحريمها را به يك فرصت مناسب براي كشور تبديل خواهيم كرد.

آذربايج�ان غربي|ريي��س اداره
دامپزش��كي ماكو گفت :امس��ال پس
از بازدي��د و نظارتهاي بهداش��تي در
قرنطينه مرز بازرگان ب��راي  6ميليون
تن انواع فرآوردهه��اي دامي مجوزهاي
ترانزيتي صادر ش��ده است .فاطمه آيرم
افزود :اي��ن فرآوردههاي دام��ي پس از
بازديدهاي بهداش��تي به كش��ورهاي آذربايجان ،تركمنستان،
تاجيكس��تان ،عراق ،افغانستان ،پاكس��تان و ازبكستان ترانزيت
ش��د .او ادامه داد :ايران در اين نقطه مرزي به عنوان پل ترانزيتي
كشورهاي غربي و ممالك آس��يايي نقش كليدي را ايفا ميكند.
در اين مدت از طريق قرنطينه مرز بازرگان فرآوردههاي دامي به
ميزان  6ميليون و  338هزار و  181كيلوگرم از كشورهاي اتريش،
آلمان ،اوكراي��ن ،تركيه ،مصر ،هلند ،بلژيك ،بلغارس��تان ،ژاپن،
تركمنستان ،چك ،چين ،فرانسه ،لهستان و ليتواني وارد كشور
شده است« .آيرم» ،عمدهترين كاالهاي وارداتي بر اساس اولويت
از طريق بازرگان را تخم مرغ خوراكي ،تخم مرغ نطفه دار ،غذاي
حيوانات كوچك ،غ��ذاي ماهي و داروهاي دام��ي و فرآوردههاي
بيولوژيك عنوان ك��رد .او همچنين بيان كرد :مي��زان صادرات
فرآوردههاي دامي كش��ور از طريق مرز بازرگان نيز در اين مدت
 456هزار كيلوگرم بوده اس��ت .اتصال ش��بكه راههاي كشور به
مسير حمل و نقل بينالمللي از مهمترين برنامههاي وزارت راه و
شهرسازي در طرح جامع حمل و نقل است.

اصفهان|ش��هردار اصفهان گفت:
بخ��ش زي��اد و در ح��دود  80درصد از
بدهيهاي پ��روژه مرك��ز همايشهاي
بينالملل��ي اصفهان پرداخ��ت ،صورت
وضعيتها تاييد و مشكالت با پيمانكاران
رفع ش��ده اس��ت .به گزارش «تعادل»
ب��ه قن��ل از اداره ارتباط��ات رس��انهاي
ش��هرداري اصفهان ،قدرتاهلل نوروزي در جلسه هماهنگي اجراي
پروژه مركز همايشهاي بينالمللي اظهار كرد :سياس��تگذاري
و پيگيري پروژههاي بزرگ ش��هر اصفهان به صورت منظم هر ۱۵
روز يكبار انجام ميش��ود و در اين جلسه نيز مشكالت و موانع فرا
روي پروژه مركز همايشها بررسي شد .او تاكيد كرد :در اين جلسه
مقرر شد شهرداري منطقه  6آزادس��ازي ورودي مركز همايشها
از س��مت خيابان آبش��ار را در اولويت قرار دهد .او اظهار اميدواري
كرد :عمليات اجرايي مرك��ز همايشهاي بينالمللي ت��ا  15روز
آينده سرعت گيرد و ش��اهد تحرك جدي در پيشرفت اين پروژه
باش��يم .نوروزي ادامه داد :مديريت ش��هري بر استفاده از ظرفيت
بخش خصوصي در تكميل س��الن اجالس اصفهان مصمم است و
تاكنون جلسات متعددي با سرمايهگذاران و بخش خصوصي براي
اين مهم برگزار كرده است .رييس كميسيون عمران ،شهرسازي
و معماري شوراي شهر اصفهان در حاشيه اين جلسه افزود :مركز
همايشهاي بينالمللي ابر پروژه محسوب ميشود؛ اما در سالهاي
گذشته دردي از اصفهان دوا نكرده است.

گلس�تان| مديرعام��ل ش��ركت
شهركهاي صنعتي گلس��تان با اشاره
به اج��راي ط��رح منزلت روس��تايي در
گلستان ،گفت :ايجاد  20ناحيه صنعتي
تا سال  1400در دهستانها و شهرهاي
جديد باالي  10ه��زار نفر جمعيت براي
روس��تاييان اس��تان در نظر گرفته شده
است .به گزارش ايسنا« ،حجتاهلل خليلزاده» در نشست خبري با
اصحاب رسانه استان با بيان اينكه اين طرح با هدف حمايت و حفظ
اشتغال در روستاها اجرا ميشود ،اظهار كرد :امسال تكليف شده 6
ناحيه صنعتي در راستاي اين طرح ايجاد شود.او خاطرنشان كرد:
تا پايان تابستان امسال همه شهركهاي صنعتي استان گلستان
داراي آب ،ب��رق ،گاز و تلفن ميش��وند .از اين پس بايد به س��مت
كيفيسازي ش��هركها برويم .مديرعامل ش��ركت شهركهاي
صنعتي گلستان گفت :ناحيه صنعتي شيالتي گميشان از سال 89
استارت زده شد اما پس از احداث برخي تاسيسات ،محيط زيست
جلوي انجام كارها را گرفت .در ادامه پس از چند سال وقفه به دنبال
ارزيابي محيطزيست رفتيم كه در نهايت خرداد سال 95مجوزهاي
الزم اخذ ش��د .اين ناحيه صنعتي با مس��احت  20هكت��ار آغاز به
فعاليت كرده و س��اخت و سازها در حال انجام اس��ت و واحدهاي
توليدي نيز در حال اجراي طرحهاي خود هستند .خليلزاده گفت:
مجوزهاي الزم در اين رابطه اخذ و تامين منابع نيز تا حدودي انجام
شده و در حال مذاكره با مالكان زمينهاي اطراف شهرك هستيم.

راهاندازي موزه نسخ خطي بروجرد؛بروجرد|
مديركل ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري
لرستان از راهاندازي موزه نسخ خطي بروجرد خبر داد.
سيد «امين قاسمي» گفت :اين موزه شامل بخشهاي
نمايشگاه ،آزمايشگاه و كارگاه مرمت بوده و فاز اول آن
تا پايان سال جاري در خانه تاريخي بيرجندي بروجرد
افتتاح خواهد ش��د .او افزود :اين خان��ه هماكنون در
س از آن براي راهاندازي
مرحله مرمت پاياني بوده و پ�� 
موزه تجهيز خواهد ش��د ،اعتبار در نظر گرفتهش��ده
جهت راهاندازي موزه نس��خ خطي بروجرد بالغبر يك
ميليارد و هشتصد ميليون ريال بوده و با راهاندازي آن
عالوهبر نمايش نسخ خطي مربوط به بروجرد ،كارگاه
مرمت اين نسخ نيز فعال خواهد شد.
انتص�اب مع�اون شهرس�ازي و معم�اري
ش�هرداري اصفهان؛اصفهان|شهردار اصفهان
طي حكمي س��يد احمد حس��يني نيا را به عنوان
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري اصفهان
منصوب كرد .سيد احمد حسينينيا پيش از اين در
ردههاي مختلف مديريت اين معاونت ،مس��ووليت
داشته است .مديركل توسعه ش��هري و منطقهاي
معاونت شهرس��ازي ،مع��اون شهرس��ازي مناطق
 ،١٣ ،٩ ،۵ ،۴ ،١عضويت در هيات علمي دانش��گاه
شيخ بهايي و مشاور تخصصي معاونت شهرسازي و
معماري از جمله سوابق او است .آخرين مسووليت
وي ،مديركل طرحهاي توسعه شهري و منطقهاي
معاونت شهرسازي و معماري ش��هرداري اصفهان
بوده است.
برگزاري مانور «آموزشي عملياتي» سازمان
آتشنش�اني؛ اصفه�ان| مديرعامل س��ازمان
آتشنش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري اصفهان
از برگزاري مانور «آموزش��ي عمليات��ي» هر هفته
روزهاي يكشنبه در مناطق 15گانه شهر اصفهان و
بهمنظور آشنايي شهروندان با اصول و موارد ايمني
خبر داد .محس��ن گالبي با اش��اره به اينك��ه مانور
آموزش عمليات��ي در زمينه اطفا حري��ق ،نجات از
سطح و ارتفاع و داخل ساختمان هم در اين مانورها
پيشبيني شده اس��ت ،اظهار داش��ت :اطفا حريق
سليندر گاز در س��اختمانهاي بلند مرتبه و نجات
مصدوم از ارتف��اع از ديگر مواردي اس��ت كه در اين
مانور به شهروندان آموزش داده ميشود.

خبر
تعرفهگذاري فرآوردههاي خوني
جز خون كامل
مديرعامل س��ازمان انتق��ال خون با اش��اره به
وضعيت تعرفهگذاري خون و فرآوردههاي خوني در
كشور ،گفت :در حال حاضر به جز خون كامل ،ساير
فرآوردههاي خوني ارزشگذاري شدهاند.
علياكب��ر پورفت��حاهلل ،درب��اره وضعي��ت
ارزشگ��ذاري و تعرفهگ��ذاري فرآوردههاي خوني
در كشور ،به ايسنا گفت :در حال حاضر به جز خون
كامل س��اير فرآوردههاي خوني ارزشگذاري شده
و بخشي از هزينههاي آنها دريافت ميشود كه اين
اتفاق نقش مهمي در مصرف خون در كشور داشته
اس��ت؛ بطوريكه بعد از تعرفهگ��ذاري فرآوردههاي
خوني ش��اهد كاهش پن��ج درصدي مص��رف آنها
در كش��ور بودهاي��م .فك��ر ميكن��م ارزشگذاري
خدماتمان بيش از اين ميتواند در منطقيس��ازي
مصرف كمك كند.وي افزود :متاسفانه بخش عمده
درمان در مراكز دولتي انجام ميشود و در اين مراكز
هزينهها احساس نميش��ود؛ اين درحالي است كه
ارزشگ��ذاري خدمات در مراكز خصوصي بيش��تر
به چش��م ميآيد و تاثيرگذارياش هم محس��وس
اس��ت .بنابراين اگر بتوانيم اين بح��ث را در مراكز
درماني دولتي هم س��اماندهي كنيم تا پزشكي كه
اين فرآوردهها را تجويز ميكن��د ،هزينههاي آن را
احساس كند ،منجر به منطقي شدن مصرف خون و
فرآوردههاي خوني ميشود .اين الگو ،مدلي است كه
در بسياري از كشورها انجام شده و بسيار مهم است.
پورفتحاهلل تاكيد ك��رد :بايد بداني��م كه مصرف
خون كامل ،تنها براي خونريزيهاي تروما اس��ت
و بايد هميشه در دسترس باش��د تا جان بيماران به
خطر نيفتد .بر همين اساس س��ازمان انتقال خون
همواره اين محصول را فراهم ميكند.

مهمترين آسيبهاي اجتماعي
كشور كدام است؟
مع��اون ام��ور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي،
مهمترين آسيبهاي اجتماعي كش��ور در شرايط
فعلي را خشونت و اعتياد عنوان كرد.
حبيباهلل مسعودي فريد ،بر ضرورت تشكيل شوراي
اجتماعي تهران به منظ��ور ارايه راهكاره��اي مقابله با
آسيبهاي اجتماعي ،تاكيد كرد و به مهرگفت :با توجه
به برگزاري جلسات شوراي اجتماعي كشور ،تصميات
خوبي اتخ��اذ ش��ده و وظيفه هر دس��تگاه و س��ازمان
مشخص ش��ده و در همين راستا ،س��ازمان بهزيستي
نيز تعهدات��ي دارد.وي با عنوان اين مطلب كه ش��رايط
اقتصادي و اعمال تحريمها باعث افزايش آس��يبهاي
اجتماعي در كش��ور شده اس��ت ،افزود :دستگاهها بايد
توجه بيشتري به معيشت و سالمت احاد جامعه داشته
باشند.به گفته مس��عودي فريد ،مهمترين آسيبهاي
اجتماعي در شرايط فعلي بحث خشونت ،اعتياد و نبود
نگاه سيستمي در برنامهريزي كشور است كه اين موارد
بايد در دستور كاري شوراي اجتماعي كشور قرار بگيرد.
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي با تاكيد بر
انجام برنامهريزي براي مس��ائل اقتصادي و آموزشي
در كش��ور ،تصريح كرد :در حوزه مقابله با آزار و اذيت
كودكان بايد به خانوادهها اطالعرساني شود تا نسبت
به اين موارد آگاه شوند.مسعودي فريد ،به ميزان آزار و
اذيت كودكان در كشور اشاره كرد و گفت :هرچند به
لحاظ آماري ،وضعيت آزار و اذيت كودكان در كشور
ما نگران كننده نيست ،اما اثرگذاري و ماندگاري اين
نوع آسيبها،باالست.

افزايش طالق صوري
براي كسب درآمد بيشتر
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت :فرهنگسازي
براي ارتقاي جايگاه خانواده مانع از سوءاستفاده از بند
 ۳ماده  ۴۸قانون حمايت از خان��واده و رواج طالقهاي
صوريميشود.
علي رس��تميان در مورد سوءاستفاده برخي ،از بند
 ۳ماده  ۴۸قان��ون حمايت از خانواده كه بر اس��اس آن
زنان سرپرس��ت خانوار مس��تمري دريافت ميكنند
به اين صورت كه از طريق طالق ص��وري از اين امتياز
بهره ميبرند ،گفت :در س��نوات گذش��ته برخي افراد
براي بهرهمندي از مزاياي معافيت از خدمت س��ربازي
فرزندان نيز به اين اقدام مبادرت ورزيده بودند و حتي
دو نفر از مسووالن هم در بين اين افراد وجود داشتند.
نماينده مردم دلفان در مجلس ادام��ه داد :اين زوجها
به صورت صوري از هم جدا ش��ده بودند تا فرزندشان
از خدمت سربازي معاف شود و با اينكه شناسنامه آنها
بيانگر جداييشان بود ،اما در حقيقت از طريق ازدواج
موقت با هم زندگي ميكردند ،كم��ا اينكه يك مورد از
آنها كه مربوط به مس��ووالن بود ،س��وژه خبري كشور
شده بود.وي خاطرنش��ان كرد :البته در مورد اين مقام
مس��وول ،دادگاه دستور بررس��ي داد و بعد كه صوري
بودن طالقشان محرز ش��د ،كارت معافيت از خدمت
سربازي فرزندشان باطل شد ،اما در شرايط كنوني هم
اخباري مبني بر اينكه بار ديگر زوجه��ا براي دريافت
مستمري تعيينش��ده براي زنان سرپرست خانوار كه
با اس��تناد به اين قانون مس��تمري دريافت ميكنند،
به ازدواج ص��وري روي آوردهاند ،ش��نيده ميش��ود.
رس��تميان در ارايه راه��كار براي ممانع��ت از بروز اين
قبيل سوءاس��تفادهها تصريح كرد :در گام نخست بايد
فرهنگسازي ش��ود تا زوجين حرمت خانواده را قرباني
اينگونه مناف��ع مادي نكنن��د ،چرا كه اگر خان��واده از
قداس��ت و جايگاه در خوري در جامعه برخوردار شود،
قطعا اف��راد در ازاي ب��ه دس��ت آوردن مطاعي اندك
به اينگونه اقدامات ش��نيع مب��ادرت نميورزند.عضو
كميس��يون اجتماعي مجلس ،در م��ورد نحوه اصالح
قانون براي مقابله با اين نوع سوءاستفادهها تاكيد كرد:
قانونگذاران باي��د با اصالح اين قان��ون در قالب تعيين
مجازات براي اف��رادي كه به اين طريق سوءاس��تفاده
ميكنند ،مانع از تداوم اين روش ش��وند ،بنابراين بايد
براي مجرمان اين حوزه نيز يا جريمه نقدي سنگين يا
مجازات حبس در نظر گرفته شود.
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اقتصاد اجتماعي

كمبود زيرساخت و بودجه همچنان اجراي طرح پزشك خانواده را به عقب مياندازد

دوري پزشك خانواده از خانوادهها

طرح پزش��ك خان��واده كه ق��رار بود ب��ا كاهش
هزينههاي بهداشت و درمان به نفع مردم تمام شود
و سنگيني هزينههاي س�لامت را از دوش مردم كم
كند ،چندين و چند س��ال اس��ت كه خود با كمبود
بودجه و اعتبار دس��ت و پنجه نرم ميكند ،تا جايي
كه مس��ووالن وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشكي هم نسبت به عدد دقيق اعتباراتي كه براي
اجراي اين طرح مورد نياز اس��ت ،اتفاق نظر ندارند.
اين طرح ك��ه باعث كاه��ش هزينههاي سيس��تم
درماني كشور نيز ميشود از پيشزمينههاي اجراي
ط��رح تحول س�لامت ب��ود و در حالي كه پزش��ك
خانواده هنوز اجرايي نشده بود ،طرح تحول سالمت
به اجرا درآمد.
در حالي كه پيش از اين مديركل روابط عمومي
اي��ن وزارتخانه ،اعالم ك��رده بود ،اج��راي اين طرح
براي تمام جمعيت كش��ور ب��ه چهار ه��زار و 500
ميليارد تومان اعتبار مازاد ب��ر اعتبارات موجود نياز
دارد ،معاون بهداش��ت وزير بهداش��ت ،معتقد است
براي اين طرح حداقل دو هزارميلياردتومان بودجه
الزم اس��ت و اگر بودجه الزم براي اجراي اين طرح
محقق شود تا سال  ،1400اين وزارتخانه ميتواند،
طرح را بطور كامل مس��تقر كن��د .با اي��ن حال در
شرايط فعلي و با توجه به تجربه اجراي پايلوت طرح
پزشك خانواده در چند اس��تان كشور ،كارشناسان
معتقدند بايد در طرح پزش��ك خانواده تجديد نظر
ش��ود ،از طرف ديگر برخي نماين��دگان مجلس هم
معتقدند ،اين طرح اگرچه ق��رار بود انقالبي در نظام
س�لامت كش��ور ايجاد كند ،انتظارها را آنچنان كه
بايد محقق نكرده و ارزيابيها حكايت از آن دارد كه
طرح پزش��ك خانواده در عمل موفقيتآميز نبوده
اس��ت با اين حال ،آنطور كه رييسي ،اعالم كرد ،قرار
است اين طرح در ۱۵اس��تان ديگر باز هم بهصورت
آزمايشي انجام ش��ده ،تا پايان س��ال  ،1397مدل
جديدي از اين طرح اجرا شود و نيمي از جمعيت 80
ميليوني ايران ،تحت پوش��ش طرح پزشك خانواده
قرار گيرند.
چند وزير و يك طرح بينتيجه
ط��رح پزش��ك خان��واده ،از زم��ان مس��عود
پزشكيان ،وزير بهداش��ت دولت اصالحات كليد
خورد ،اما با تغييرات مديريتي به سرانجام نرسيد.
طرحي كه طي آن پزشكان عمومي دورهديدهاي
جمعيتي بال��غ بر  2هزار و  500نف��ر را تحت نظر
قرار ميدادند و اين جمعي��ت در صورت بيماري
با س��طحبندي خدمات و طراحي نظ��ام ارجاع به
س��طوح بعدي درماني ارجاع داده ميش��د تا هم
بيمار سردرگم نش��ود و هم منابع مالي به شكلي
هدفمند و با ضابطه مصرف ش��ود اما بار ديگر در
زمان س��كانداري مرضيه وحيد دستجردي،وزير
بهداش��ت دولت محمود احمدينژاد،صحبت از
طرح پزش��ك خانواده س��ر زبانها افت��اد .وحيد
دستجردي ،به عنوان س��كاندار وزارت بهداشت
در زمان قدمهاي اوليه ش��روع اين طرح ،خود را
وزير پزش��ك خانواده ناميد و در مقطعي از دوران
مس��ووليتش تاكيد كرد كه چراغ پزشك خانواده
بايد هر هفته در يك اس��تان روشن شود .هرچند
بعد از دستجردي ،محمد حس��ن طريقتمنفرد

گ شده «پزشك خانواده» دانست
هم خود را بزر 
و بر اج��راي آن تاكيد داش��ت و قراردادهايي هم
با وزارت رفاه بسته شد ،اما داس��تان اين استان و
آن استان ش��دن پزش��ك خانواده و اجراي طرح
در كالنش��هرها ،همچنان ادام��ه دارد .با روي كار
آمدن دول��ت يازدهم ،سيدحس��ن قاض��يزاده
هاشمي ،وزير بهداش��ت از همان ابتدا تاكيد كرد
كه استقرار «پزش��ك خانواده» در سراسر كشور
نيازمند زماني  10تا  15س��اله اس��ت و نظامهاي
س�لامت موفق دنيا براي اجراي كامل اين برنامه
زمانهاي  40تا  70س��اله را طي كردهاند .در اين
ميان البته بر آمادهس��ازي زيرساختهاي اجراي
آن نيز تاكيد شد.
كمبود بودجه ،پاي ثابت پزشك خانواده
از زم��ان تصدي قاض��يزاده هاش��مي در دولت
يازدهم تا ام��روز هنوز ه��م كمبود و زيرس��اخت،
ب��ه عن��وان مش��كل حل نش��ده اي��ن ط��رح باقي
مانده اس��ت .در اليح��ه بودجه س��ال ،97كاهش
 ۱۰۰۰ميلي��ارد توماني اعتبار در نظر گرفته ش��ده
براي پزش��ك خان��واده يكي از مس��ائلي ب��ود كه با
حاشيههاي بس��ياري همراه شد و برخي نمايندگان
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجل��س را به
واكنش واداش��ت اما هن��وز هم نمايندگان نس��بت
ب��ه كمبود زيرس��اخت و بودج��ه اين ط��رح گاليه
دارند .روز گذش��ته ،اصغر س��ليمي ،نماينده مردم
سميرم در مجلس ش��وراي اس�لامي ،با بيان اينكه
طرح پزش��ك خانواده در عمل موفقيت آميز نبوده
اس��ت ،بيان كرد « :اجراي طرح پزشك خانواده در
بسياري از كشورهاي پيش��رفته موفقيت آميز بوده
چراكه زيرس��اختهاي اجراي آن به درستي ديده
شده اس��ت .ارزيابيهايي كه از اجراي طرح پزشك
خانواده در كشور شده نش��اندهنده عدم موفقيت
اجراي ط��رح در عمل اس��ت و همين ام��ر موجب
گاليه مندي م��ردم و برخي از پزش��كان اين طرح

شده اس��ت .متاس��فانه انتظاراتي كه از اجراي طرح
پزشك خانواده داش��تيم برآورده نشده و هم اكنون
در بس��ياري از مناطق كش��ور بيماران با مشكالتي
مواجه هستند».
او افزود« :به دليل كمبود پزش��ك و امكانات در
مناطق دور افتاده ،ممكن است برخي از اين مناطق
چند روز را بدون پزش��ك بگذرانند و مجبور شوند
ب��راي مراجع��ه به پزش��ك متخص��ص از روس��تا
خارج ش��وند كه در اين صورت با مش��كالتي مواجه
ميشوند به عنوان مثال بيماران زماني ميتوانند به
پزش��كان مراجعه كنند كه از قبل وقت��ي براي آنان
تعيين شده باشد و اگر بيماري خارج از وقت تعيين
ش��ده با مش��كلي مواجه شود و به پزش��ك مراجعه
كند نميتواند از مزاياي پزش��ك خان��واده بهرهمند
ش��ود .مراجعه به برخي از پزش��كان متخصص نيز
مشكالت مختلفي براي بيماران ايجاد كرده است ،از
ش و نسخههاي متعدد كه با حد مناسب
جمله آزماي 
و استاندارد فاصله زيادي دارد ،در نتيجه با توجه به
مشكالت مختلف و عدم وجود زير ساخت مناسب،
نبود اعتبار و امكانات بعيد اس��ت طرح نظام پزشك
خانواده به زودي به نتيجه مطلوب برسد».
اظهارات سليمي در حالي است كه چندي پيش،
بهروز بنيادي ،عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان
مجلس شوراي اسالمي ،پزش��ك خانواده را طرحي
مغفول مانده در نظام تحول سالمت دانست و درباره
اين موضوع گف��ت » :تا زماني كه سيس��تم ارجاع و
زيرس��اختهاي الزم فراهم نش��ود ،بط��ور طبيعي
حضور پزش��ك خان��واده درمناطق كاراي��ي الزم را
ندارد ،زيرا مردم پس از مراجعه به پزش��ك خانواده
نيازمند ارجاع ب��ه مراكز باالتر و اس��تفاده از پرونده
الكترونيك س�لامت هس��تند كه باي��د تمامي اين
كمبودها را رفع كرد؛ البته وزارت بهداش��ت در طي
يكسال گذشته با سرعت قابل قبولي زيرساختهاي
سيس��تم ارجاع دربحث فناوري اطالعات را فراهم
كرده است ،ضمن اينكه پرونده الكترونيك سالمت

را طبق آمار براي  65ميلي��ون نفر جمعيت تكميل
شده است».
او با تاكيد بر اينكه بخش��ي از اعتبارات بايد براي
ايج��اد زيرس��اختها هزينه ش��ود ،اف��زود« :طبق
اظه��ارات مس��ووالن س��ازمان برنام��ه وبودجه در
هرمنطقهاي با ايجاد زيرس��اختهاي الزم اعتبارات
مورد نياز پرداخت ميش��ود ،البته پزش��ك خانواده
دربرخي كش��ورها به عن��وان يك تخص��ص بوده و
دربعضي كشورها پزشك عمومي پس از طي دورهاي
خاص در اي��ن ح��وزه فعاليت ميكنن��د؛ همچنين
دربرخي كش��ورها پزش��ك خانواده را به شكل مجزا
تربيت ميكنند ،اما دركش��ورما سيس��تم آموزشي
مش��خصي در اين بخش وجود نداش��ته و پزش��ك
عمومي نقش پزشك خانواده را ايفا ميكند».
پزش�ك خانواده؛ از اهداف اصلي شبكه
بهداشت كشور
با وجود اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
بر كمبود زيرس��اختهاي الزم ب��راي اجراي طرح
پزش��ك خانواده تاكيد دارند ،معاون وزير بهداشت،
همچنان پرون��ده الكتروني��ك و س��امانه يكپارچه
بهداشت ،پزش��ك خانواده و نظام ارجاع را سه هدف
اصلي براي توسعه شبكه بهداش��ت كشور دانسته و
بيان كرد « :در س��ال  ۹۵براي اجراي برنامه پزشك
خانواده ش��هري دو ه��زار ميلي��ارد اعتب��ار مقرر و
زيرساختهاي خوبي نيز فراهم شد ،اما در سال ۹۶
اين رقم به ه��زار ميليارد كاهش يافت .اواخر س��ال
 ۹۶و در فص��ل بودجه ني��ز اين رقم براي س��ال ۹۷
درنظر گرفته ش��د ،اما قول دادند كه اين رقم اصالح
ميش��ود .ما حداقل به دوهزار ميلي��ارد تومان نياز
داريم ك��ه بتوانيم اين برنامه را اج��را كنيم .مجلس
و س��ازمان مديريت و برنامه و بودجه نيز قولهايي
دادن��د ،اما اي��ن امر محقق نش��د .مراح��ل اجرايي
پزش��ك خانواده كامال مش��خص و  ۱۲گام اجرايي
براي آن طراحي شده اس��ت .با توجه به منابعي كه

اختص��اص ميدهند ميت��وان اين گامها را س��ريع
يا كند پيش ب��رد .اين گامها در ص��ورت تخصيص
اعتبار طي چهار تا پنج سال در سطح كشور مستقر
ميش��ود ،در غير اين ص��ورت اين رون��د طوالنيتر
ميش��ود كه به نف��ع ح��وزه س�لامت و اقتصاد آن
نيست».
رييس��ي با بي��ان اينك��ه اگر بودجه پزش��ك
خان��واده تامي��ن ميش��د ت��ا س��ال ۱۴۰۰
ميتوانس��تيم آن را ب��ه ص��ورت كامل مس��تقر
كنيم ،تصري��ح ك��رد :اولين گ��روه متخصصان
پزشك خانواده شهريور امس��ال فارغ التحصيل
ميش��وند؛ يعني براي اولين بار ف��ارغ التحصيل
پزش��ك خانواده خواهيم داش��ت .اي��ن نيروها
به تدريج اضافه ميش��وند و ميتواني��م كارها را
در س��طح تخصصي توس��ط نيروه��اي آموزش
ديده انجام دهيم .برنامهه��اي مفصلي نيز براي
ب��راي بازآم��وزي ،آموزشه��اي س��االنه و ارايه
خدمات ب��ا كيفيتتر پي��ش بين��ي كردهايم».
وي در ادام��ه بي��ان ك��رد« :طبق برنامه شش��م
توس��عه تا پايان س��ال دوم اين برنامه سيس��تم
س��طح يك (مراقبته��اي اولي��ه) قابليت نظام
ارج��اع را داش��ته باش��د .از نظ��ر زيرس��اخت
الكترونيك اين قابليت كه س��طح يك قادر باشد
از طريق سيستم ،بيمار را به سطوح باالتر ارجاع
دهد تا پايان سال  ۹۷شدني اس��ت ،اما اعتباري
كه مشخص شده ما را دچار چالشي جدي كرده
اس��ت .مطابق احكام دايمي قانون برنامه شش��م
توس��عه ،يكي از وظايف ما برون سپاري خدمات
به بخش خصوصي اس��ت .م��ا ح��دود  ۲۲هزار
مراقب سالمت ۱۴۰۰ ،كارشناس تغذيه و ۱۶۰۰
كارشناس بهداش��ت روان از طريق برون سپاري
جذب كردهاي��م ،اما وقتي يكب��اره بودجه نصف
ميشود چطور بايد پول آنها را بدهيم؟ »
طرح با شيوه فعلي كارآمد نيست
ام��ا تم��ام اي��ن اظه��ارات درحال��ي اس��ت كه
كارشناسان معتقدند ،طرح پزشك خانواده به شيوه
فعلي آنطور كه بايد كارآمد نيست ..فريدون عزيزي،
اس��تاد پيشكسوت دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد
بهشتي ،درباره اين موضوع گفت « :با اجراي سيستم
ارجاع هم سر پزشكان فوق تخصص خلوت ميشود
و هم بيماران براي يك مش��كل به چندين پزش��ك
مختلف مراجعه نميكنند .همچنين بيمهها در اين
ش��رايط توان پوش��ش خدمات را خواهند داشت اما
طرح فعلي پزش��ك خانواده كارآمد نيست ،چرا كه
نميتوان بدون استفاده از اين همه پزشك خصوصي
فعال در جامعه ،طرح پزشك خانواده را اجرا كرد».
او افزود « :پزش��ك خانواده يعن��ي فردي كه چه
دولت��ي ،چه خصوصي ،چن��د هزار نف��ر از جمعيت
يك ش��هر يا روس��تا را تحت پوش��ش مراقبتهاي
پيش��گيري و درماني ق��رار داده و تم��ام اطالعات و
مشكالت پزشكي آنها را در اختيار داشته باشد تا در
زمان نياز به متخصص يا ف��وق تخصص ارجاع دهد.
اين طرح مختص يك اس��تان يا يك ناحيه محدود
نيست؛ بلكه بايد در كل كشور اجرا شود .غير از اين
هيچ راه ديگري ب��راي كاهش اعتبارات س�لامت و
افزايش ارايه خدمات وجود ندارد».

معاون محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور مطرح كرد

تبديل پسماند پزشكي به پسماند عادي براي پرداخت هزينه كمتر

موض��وع دف��ع پس��ماندهاي پزش��كي ،در
س��الهاي اخير يكي از مس��ائلي بوده كه به محل
اختالف نظر ميان س��ازمانهاي متولي و نظارتي
تبديل شده اس��ت .پس��ماندهايي كه در صورت
درست دفع نش��دن ،آلودگيهاي بسياري را براي
محيط زيس��ت ايجاد ميكند اما مع��اون محيط
زيس��ت طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيست
كشور ،معتقد است بيمارس��تانها به دليل اينكه
ميخواهند هزينه كمتري بپردازند ،بيشتر تمايل
دارند كه پس��ماندهاي پزش��كي به پسماندهاي
عادي تبديل شوند.
مسعود تجريش��ي درباره اين موضوع بيان كرد:
«پس��ماندهاي پزش��كي مانند اضافه بدن انسان
دفن ميش��وند ،پس��ماندهاي عفوني و پزش��كي
مانند آمپول ،كيس��ه خون ،لباس جراحي و غيره
در بيمارس��تانها از پس��ماندهاي عادي تفكيك
ميشوند.بر اساس قانون اگر قرار باشد پسماندهاي
پزشكي و بيمارس��تاني پس��ماند عادي محسوب
ش��وند نه تنها بايد در دس��تگاهها بي خطر سازي

قرار گيرند و بطور كامل ضدعفوني شده بلكه بايد
اين پس��ماندها تا محل دفن زبال��ه در ظرفهاي
مخصوص قرار گرفته و دفن ش��وند ،اما در صورتي
كه پس��ماندهاي بيمارستاني  ۶ش��رط را رعايت
كنند به عنوان پسماند عادي محسوب ميشوند».
او با اش��اره به اين ش��ش ش��رط توضي��ح داد:
ش��هرداريها به واس��طه اينك��ه ميتوانن��د براي
دف��ع پس��ماند بيمارس��تاني هزينه بيش��تري از
بيمارس��تانها درياف��ت كنند ،هي��چ عالقهاي به
اجراي اين شروط ندارند تا پس��ماندهاي پزشكي
به پس��ماندهاي عادي تبديل ش��ود از سوي ديگر
بيمارس��تانها ني��ز به دلي��ل اينك��ه ميخواهند
هزينه كمتري بپردازند بيش��تر تماي��ل دارند كه
اين پسماندها به پس��ماندهاي عادي تبديل شود
اما بر اس��اس پايشهاي��ي كه س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت انجام داده اس��ت در حال حاضر با
اين موضوع مخالفت شده است ،اصرار ما اين است
كه آن چيزي كه به عنوان پس��ماند از بيمارستان
خارج ميش��ود به لحاظ س�لامت و بهداش��ت و

محيطزيس��ت مشكلي نداش��ته باش��د ».وي در
پاسخ به اين س��وال كه تاكنون چند بيمارستان به
دليل عدم رعايت مديريت پسماند اخطار دريافت
كردهاند ،افزود« :تعداد بس��ياري از بيمارستانها در
اس��تانهاي كش��ور به دليل عدم رعايت مديريت
پس��ماند اخط��ار درياف��ت كردند بط��ور مثال در
خراسان  ۳بيمارستان ،در استان آذربايجان شرقي
شهر تبريز  ۴بيمارس��تان ،در اهواز  ۲بيمارستان
اخطار گرفتهان��د ،ام��ا در حال حاضر در اس��تان
خراس��ان رضوي قرار اس��ت نه تنها بيمارستانها
بلكه مطبه��ا و درمانگاهها نيز فراين��د مديريت
پسماند پزش��كي در آنها رعايت شود .در تبريز نيز
اين امر شروع شده است».
معاون طبيعي محيط زيست سازمان حفاظت
محيط زيس��ت گفت« :در تهران نيز تعداد زيادي
از بيمارستانها از گذش��ته اخطار داشتند ،برخي
از آنها نيز ب��ه دليل عدم ثبت اطالع��ات مرتبط با
كيفيت پس��ماندها اخطار درياف��ت كردهاند البته
وقتي بيان ميش��ود ك��ه اخطار درياف��ت كردند

يعني س��ازمان از اين بيمارس��تانها بازديد كرد ه
اس��ت .در حال حاضر وزارت بهداشت متعهد شده
است كه پايش الزم را نس��بت به مديريت پسماند
بيمارستاني داشته باشد».
وي با بي��ان اينكه قانون از جم��ع آوري و دفع
پس��ماند صحبت ميكند ،گفت« :خواس��ته ما از

وزارت بهداشت اين اس��ت كه نظارت و پايش خود
را از بيمارستانها بيشتر كند ،اگرچه متعهد شده
اس��ت كه پايش خود را بيش��تر كند ما نيز ناظر بر
پايش وزارت بهداش��ت خواهيم بود همچنين قرار
اس��ت وزارت بهداش��ت رويههاي اين پايشها را
تغيير داده و بهبود بخشد».

با درآمد ارزي فروش گاز به تركيه ،دارو وارد نميشود
مديركل نظارت ب��ر دارو و مواد مخدر س��ازمان غ��ذا و دارو،
درباره اختصاص درآمد ارزي حاصل از فروش گاز به كشور تركيه
براي دارو ،گفت :قرار نيس��ت از اين محل ،داروي تركيهاي وارد
شود.
اكبر برندگ��ي ،با عنوان اي��ن مطلب كه در تم��ام دنيا كمبود
دارويي وج��ود دارد ،افزود :اكنون ميزان تامي��ن برخي از داروها
بيش��تر از گذش��ته نيز هس��ت ،اما به دلي��ل بحثه��اي رواني،
ميبينيم كه بيش��تر درباره كمبودها بحث ميش��ود .به عنوان
مثال در مورد داروي «وارفارين» ذخيره دو م��اه وجود دارد ،اما
مردم ب��ه لحاظ مباحث مربوط ب��ه جنگ رواني ،دچ��ار نگراني

ميشوند اما بايد بدانند كه اگر دارويي دچار كمبود شود سهميه
بندي و در داروخانههاي منتخب توزيع ميش��ود و اگر ش��رايط
كمبود بحرانيتر ش��ود ،توزيع در مناطق ويژه انجام ميش��ود تا
مطمئن شويم كه دارو به دست بيمار ميرسد .تاكيد ميكنم كه
شرايط در حوزه دارو بحراني نيس��ت و نبايد مردم آرامششان را
از دس��ت دهند.مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا
و دارو ،در مورد تمهيدات اين س��ازمان براي عدم ورود داروهاي
قاچاق ب��ه داروخانهه��ا ،عنوان ك��رد :اگرچه تضمين��ي در اين
زمينه وجود ندارد اما از آنجا كه س��امانه موج��ود در داروخانهها
با س��ازمانهاي بيمهگ��ر هماهنگ اس��ت ،وقتي نس��خهاي به

داروخانه ارايه ش��ود ،ك��د يوني��ك آن دارو براي س��ازمانهاي
بيمهگر ارسال ميش��ود .به اين ترتيب داروي ارايه شده از سوي
داروخان��ه ،براي بيمهه��ا و همچنين س��ازمان غ��ذا و دارو قابل
تش��خيص و پيگيري اس��ت.برندگي با تاكيد بر لزوم توجه مردم
به برچس��ب اصالت داروها ،اظهار كرد :م��ردم بدانند اگر دارويي
برچسب اصالت ندارد ،حتما مش��كل دارد .به دنبال اين هستيم
كه داروهاي نس��خه آزاد نيز ك��د اصالت و كد يوني��ك دريافت
كنند .به اين ترتيب اصالت تمام اين داروه��ا نيزبراي مردم قابل
تشخيص خواهد بود.وي با بيان اينكه كنترلهاي بسيار شديدي
روي تقلبي بودن يا اصيل بودن داروها ص��ورت ميگيرد ،افزود:

روي داروه��اي ايراني نيز شناس��ه اصالت پرينت ش��ده و جاي
هيچ نگراني در اين زمينه نيست .داروهاي فاقد اصالت و قاچاق
توسط س��امانهاي از طريق بيمهها و سازمان غذا و دارو شناسايي
ميش��ود و به اين ترتي��ب داروي اصل ب��ه مردم تحوي��ل داده
ميشود.مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو،
درباره اختصاص درآمد ارزي حاصل از فروش گاز به كشور تركيه
به دارو ،توضيح داد ۲۰۰ :ميليون دالر در نظر گرفته ش��ده است
اما موض��وع واردات داروي تركيهاي به هيچوجه مطرح نيس��ت.
تنها پول ما در تركيه و به صورت يورو بوده و خريدي از اين محل
صورت نگرفته است.

راه و شهرسازي
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ايرانشهر
تخصيص ارز رانندگان
از نيمه دوم مرداد

ی هشدار دادند
ی و  100درصدی بليت هاي خارج 
ايرالينها درباره رشد  70درصدی نرخ بليت هاي داخل 

پرواز نرخ سفر هوايي به آسمان بازار ثانويه

گروه راه و شهرسازي|
براساس تازه ترين ابالغيه بانك مركزي به سازمان
هواپيمايي كشوري ،از  18مرداد ماه سال جاري ،نرخ
ارز ارائه ش��ده به ايرالين هاي داخلي با نرخ «س��نا»
(سامانه نظارت ارزي) محاسبه مي شود .اين سامانه،
درگاهی است که معامالت روزانه ارزی در بازار ثانويه
در آن ثبت مي شود .با اجراي اين ابالغيه ،ايرالينها
براي انجام خدمات ،خريد قطعه و  ...بايد ارز را با نرخ
اين سامانه دريافت كنند.
اين ابالغيه ،واكنشهاي تندي را در بين مسووالن
ايرالينهاي داخلي به همراه داش��ته اس��ت .به گفته
فعاالن بخش هوايي با عدم ارايه ارز دولتي به ايرالينها
هزينه شركتهاي هواپيمايي بهشدت افزايش مييابد
و همين موضوع رشد قيمت بليت و به ويژه پروازهاي
خارجي را به همراه دارد.
مخالفان اجراي اين ابالغي��ه معتقدند كه اجراي
اين تصميم ،ضربهاي جدي و سنگين بر بدنه صنعت
هوايي وارد ميكند و اين درحالي است كه هماكنون
اين صنعت با مشكالت متعددي از جمله فرسودگي
ناوگان ،اعمال شديدترين تحريمها و  ...دست و پنجه
نرم ميكند .فعاالن حوزه هوايي خواهان قرار گرفتن
ارز ايرالينها در گ��روه اول يعني در بخش كاالهاي
اساس��ي و حياتي هس��تند و اجراي اين ابالغيه را به
معن��اي توقف فعاليت تع��دادي از ايرالين داخلي به
دليل افزايش شديد هزينهها ميدانند.
با وجود اصرار فعاالن و مسووالن صنعت هوايي و
ب��ه ويژه ايرالينها بر عدم اجراي ابالغيه جديد بانك
مركزي ،برخي كارشناسان صنعت هوايي معتقدند كه
در هم��ه جاي دنيا صنعت هواي��ي و پرواز با هواپيما
كااليي لوكس محس��وب ميش��ود ،برهمين اساس
دليلي ب��راي ارايه ارز دولتي به ايرالينها وجود ندارد
ضمن اينكه اين موافقان اجراي اين ابالغيه معتقدند
كه مش��كل اصلي ايرالينهاي داخلي نبود مديريت
مناسب است و درصورت برنامهريزي دقيق و اصولي
اين ايرالينها با وجود آزاد شدن نرخ ارز ميتوانند به
سوددهي اقتصادي هم برسند.

بليتهاي صادره و به فروش رسيده در كشور براساس
واحد رسمي پول دقت الزم به عمل آيد.
او تصريح كرد :همچنين همه بهاي بليت فروخته
ش��ده قبل از تاريخ فوق الذكر براي پرواز يا اس��ترداد
براساس نرخ تس��عير ارز مندرج در بليت معتبر بوده
و مش��مول اين بخشنامه نميش��ود .جعفرزاده ادامه
داد :در صورت هرگونه تغيير داوطلبانه بليت توس��ط
مس��افر چنانچه موجب تغيير كالس نرخي براساس
قوانين و مقررات نرخ زمان صدور بليت نشود ،مسافر
صرفا مش��مول پرداخت هزينه تغييرات براساس نرخ
جديد ارز ( )BSRاست .از سوي ديگر چنانچه موجب
تغيير كالس نرخي ( )RBDش��ود مشمول محاسبه
بهاي كل بليت براساس نرخ جديد ارز در زمان اعمال
تغييرات ميشود.

موضعگيري مثبت سازمان هواپيمايي
با توجه به واكنشهاي فعاالن صنعت هوايي و به
ويژه مديران ايرالينها به ابالغيه جديد بانك مركزي
به س��ازمان هواپيمايي كشوري ،مدير روابط عمومي
س��ازمان هواپيمايي كشوري به افزايش قيمت بليت
پروازه��اي داخلي و خارجي به دليل بخش��نامه نرخ
تسعير ارز بانك مركزي واكنش نشان داد و گفت :اين
بخش��نامه براي بخشي از قيمت بليت هواپيما يعني
نوسانات نرخ است نه همه آن.
رضا جعفرزاده در گفتوگو با تسنيم ،اظهار كرد:بر
اساس بخشنامه بانك مركزي محاسبه بخشي از قيمت
بليت هواپيما كه به نوسانات نرخ ارز مربوط ميشود
از طريق نرخ اعالمي س��امانه سنا محاسبه ميشود.
او با تاكيد بر اينكه بخش��نامه نرخ تسعير ارز از سوي
س��ازمان هواپيمايي كش��وري به ايرالينهاي داخلي
ابالغ ش��ده است ،افزود :با بخش��نامه بانك مركزي،
فروش بليت از س��وي ايرالينها هدفمند خواهد شد.
جعفرزاده تاكيد كرد :شركتهاي هواپيمايي ملزم به
اجراي بخش��نامه ابالغي از سوي سازمان هواپيمايي
كش��وري هس��تند و عدم اجراي آن تخلف محسوب
ميش��ود .به گفته جعفرزاده ،مكانيسيمهاي برخورد
با شركتهاي هواپيمايي متخلف تعريف شده است.
مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كشوري
افزود :در اين بخش��نامه از ش��ركتهاي هواپيمايي
خواس��ته ش��ده نس��بت به رعايت نمايش بهاي كل

مشكلآفريني سامانه سنا براي ايرالين ها
درحالي كه مديرروابط عمومي سازمان هواپيمايي
كش��وري معتقد است ابالغيه جديد بانك مركزي به
اين س��ازمان هدفمندشدن فروش بليت ايرالينها را
به همراه دارد ،دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي كه
پي��ش از اين هم يكي از منتقدان عدم پرداخت ارزي
دولتي به ايرالينهاي داخلي طي يكي دوماه گذشته
بود نس��بت به اين ابالغيه واكنش نشان داد و گفت:
نرخهاي س��امانه سنا براي ش��ركتهاي هواپيمايي
مشكلآفرين است زيرا نرخ ارز در اين سامانه لحظه به
لحظه متفاوت است و شركتها نميتوانند بر اساس
نرخ لحظهاي دالر عمل كنند و بليت بفروشند ،بلكه
بايد نرخ ثابتي در روز يا هفته در نظر داش��ته باشند
تا تسعير خود را انجام دهند .مقصود اسعدي ساماني
بيان كرد :طبيعتا با افزايش قيمت دالر ،محاس��بات
ايرالينها ك��ه تا پيش از اين بر اس��اس دالر 4200
توماني بود ،تغيير يافت و براس��اس دالر سامانه سنا
مثال  9200تومان محاسبه ميشود.
او اظه��ار كرد :طبق اطالعات ارزي س��امانه س��نا،
قيمت بليت ش��ركتهاي هواپيمايي در برخي شرايط
بيش از  100درصد افزايش خواهد داشت و بيش از دو
برابر ميشود .ساماني پيشنهاد كرد :ضرورت دارد نرخ
ثابتي براي شركتهاي هواپيمايي در نظر گرفته شود،
تاكنون نرخ ارز براي شركتهاي هواپيمايي بر مبناي
دالر  4200توماني بود كه آن هم براي شركتها قابل

هشدار درباره عدم امحاي زبالههاي بيمارستاني
رييس كميسيون سالمت و خدمات محيط زيست
شوراي ش��هر تهران گفت :اگر ش��هروندان موردي را
مش��اهده كردند كه زبالههاي بيمارستاني و خطرناك
امحا و رفع خطر نشده است ،سريعا آن را به شورا تذكر
دهند ما اين مساله را منتش��ر و در صحن شورا تذكر
خواهيم داد.
به گ��زارش ايلنا ،زه��را صدراعظم ن��وري ،رييس
كميسيون س�لامت و خدمات محيط زيست شوراي
شهر تهران ،با اش��اره به معضل زبالههاي بيمارستاني
تصريح كرد :براس��اس قان��ون مديريت پس��ماند كه
به تصويب مجلس ش��وراي اس�لامي رس��يده است،
زبالههاي خطرناك ،ويژه و بيمارس��تاني بايد ازس��وي
توليدكننده امحا و بيخطرس��ازي ش��ود .وي با تاكيد
بر اينكه مس��وول زبالههاي بيمارس��تاني و خطرناك
توليدكنندههاي آن هستند ،اضافه كرد :شهرداري در

ارتباط با زبالههاي خطرناك هيچ مس��ووليتي ندارد و
فقط مس��وول جمعآوري و امحاي زبالههاي خانگي و
غيرخطرناك است .صدراعظم نوري با اشاره به وظايف
بيمارستانها و دانشكدههاي علوم پزشكي براي امحاي
زبالههاي بيمارستاني افزود :اين مراكز مسووليت دارند
اي��ن زبالهها را بيخطر كنند و بعد تحويل پيمانكاران
شهرداري قرار دهند.
در همين رابط��ه با مجموعه دانش��كدههاي علوم
پزش��كي و اس��تانداري جلس��اتي برگ��زار كردي��م و
نمايندگان وزارت بهداش��ت ،شوراي ش��هر و سازمان
حفاظت محيطزيست نيز در اين جلسه حضور داشتند.
در اين جلسه مقرر شد وزارت بهداشت و دانشگاههاي
علوم پزشكي زبالههاي خطرناك خود را بيخطر كنند
و زباله بيخطر ش��ده تحويل دهند .وي با بيان اينكه
وظيفه نظارت بر بيخطرس��ازي زبالههاي خطرناك و

پيشبيني بارش باران در  ۹استان
س��ازمان هواشناس��ي ب��ا پيشبين��ي دو روز باراني ب��راي برخي
استانهاي ش��مالي و جنوبي كشور نسبت به سيالبي شدن مسيلها
هشدار داد.
به گزارش تس��نيم ،فريبا گودرزي ،كارشناس سازمان هواشناسي
اظهار كرد :براي روز ش��نبه رگبار ب��اران ،رعد و برق و وزش بادهاي
ش��ديد موقتي در اس��تانهاي اردبيل ،گيالن ،مازندران ،گلس��تان و
برخي نقاط اس��تان آذربايجان شرقي و خراس��ان شمالي پيشبيني
ش��ده اس��ت .او تصريح كرد :ش��دت باران امروز براي گيالن و غرب
مازندران پيشبيني ش��ده ،از اين رو آب گرفتگي و س��يالبي ش��دن
مسيلها را در اين مناطق خواهيم داشت.
گودرزي با بيان اينكه درياي خزر امروز مواج است و كاهش دماي
حدود  4تا  8درجه در استانهاي شمالي خواهيم داشت ،تصريح كرد:
در جنوب كش��ور براي دوروز آينده بيشتر در بعدازظهر و اوايل شب
در جنوب سيس��تان و بلوچس��تان ،هرمزگان ،جنوب شرق و جنوب
استان فارس رشد ابر ،رگبار باران و رعد و برق پيشبيني شده است.

دسترس��ي نبود ،اما با احتس��اب نرخ ارز سامانه سنا،
طبيعتا نرخ بليت افزايش بسزايي مييابد و نرخ بليت
از اين پس بر اس��اس سامانه س��نا خواهد بود و ارز از
اين پس بر اس��اس اين نرخ س��امانه سنا ،از بانكها يا
صرافيها دريافت ميشود .او با انتقاد از اينكه منطقي
نيست ايرالينها مش��مول دالر  4200توماني نشوند،
اضاف��ه كرد :بي��ش از  60درصد هزينه ش��ركتهاي
هواپيمايي ارزي است .شركتهاي هواپيمايي چارهاي
ندارن��د ،جز آنك��ه قيمتهاي خ��ود را افزايش دهند،
زيرا قيمت تمام ش��ده آنها بهش��دت افزايش مييابد.
دبي��ر انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي بي��ان كرد :در
پنجش��نبهاي كه گذشت س��ازمان هواپيمايي كشور
بخش��نامه تس��عير ارز را منتش��ر كرد .ابتدا تصور بر
آن بود كه نرخها بر اس��اس ن��رخ دالر  4200توماني
خواهد بود ،ام��ا از نرخي كه ايراناير به عنوان كريير
براي ش��ركتهاي هواپيمايي خارجي اعالم كرده بود
تا بر اس��اس نرخ دالر  8800توماني بليتهاي خود را
بفروشند ،قيمتهاي پروازهاي خارجي با نرخ سامانه
سنا حتي باالتر از نرخي شد كه ايراناي ر اعالم كرد.
او گف��ت :فروش ش��ركتهاي هواپيماي��ي ايران
همگي به ريال است و هزينههاي شركتها كه يكي از
آنها تامين قطعه است به ارز و دالر محاسبه ميشود،
بنابراين پيشبيني ميشود نرخ بليت پروازهاي داخلي
بيش از  70درصد و نرخ بليت پروازهاي خارجي بيش
از  100درصد با احتس��اب نرخهاي س��امانه س��نا و
تحريمهاي صنعت حمل و نقل هوايي افزايش يابد.
دبيرانجمن ش��ركتهاي هواپيماي��ي ادامه داد :تا
پيش از اين ن��رخ بليت پروازهاي خارجي از س��وي
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران به عنوان
ايرالين كريير و براس��اس محاس��به تس��عير ارز به
ش��ركتهاي هواپيمايي اعالم ميشد و شركتهاي
هواپيمايي بر آن اساس تسعير ارز را انجام ميدادند.
اسعدي س��اماني افزود :با ابالغ بخشنامه سازمان
هواپيمايي كشوري كه طبق تصميمات دولت ،نرخ ارز
از اين پس بر اس��اس نرخ سامانه سنا مربوط به بانك
ي محاسبه شود ،در اين سامانه بر اساس عرضه و
مركز 
تقاضا نرخ ارز طبق بازار ثانويه به لحظه اعالم ميشود
كه اين مبناي نرخهاي بليت هواپيما قرار ميگيرد.
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي تاكيد كرد :از
آن جا كه قيمت قطعه هواپيما جزو گروههاي كاالهاي
بيمارستاني برعهده سازمان محيط زيست است ,افزود:
پيمانكاران شهرداري با تاييد سازمان محيط زيست بايد
زبالههاي بيخطر ش��ده بيمارستاني را تحويل بگيرند.
اين روند قانوني اس��ت اما ممكن اس��ت در اين ميان
تخلفاتي صورت گيرد .وي در پاس��خ به اين سوال كه
چرا وزارت بهداش��ت هنوز نتوانس��ته در اين خصوص
اقدام ج��دي صورت دهد و كماكان بيمارس��تانهاي
بسياري هستند كه زبالههاي خود را بيخطر نميكنند،
گفت :شايد بهتر باشد شما اين سوال را از خود وزارت
بهداشت بپرس��يد .نهادهاي مسوول بايد بودجه مورد
ني��از را تخصيص و تعبيه كنن��د و بايد زبالههاي خود
را با دستگاههاي زبالهسوز بيخطر كنند البته بسياري
از بيمارس��تانها و مراك��ز درمان��ي اي��ن كار را انجام
ميدهند و اگر در برخي مراكز امكانات آن وجود ندارد،
بيمارس��تانها بايد زبالههاي خ��ود را به جاي ديگري
منتقل كنند تا پس از بيخطرسازي ،تحويل پيمانكار
داده شده و در مكان مناسب دفن شود.

قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم
آگه��ي موض��وع ماده  3قانون و م��اده  13آئيننامه قانون تعيينتكلي��ف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
قطعه يك ايالم
برابر رأي ش��ماره  139760315001000698م��ورخ  1397/04/11هيأت اول /هيأت دوم موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احد ش��كربيگي ،فرزند عباداله ،به كد ملي ( 4501009632ششدانگ)
يك باب ساختمان ،به مساحت  57/95مترمربع ،پالك شماره  1فرعي از  1418اصلي ،واقع در ايالم -خ
اصلي چالسرا -خريداري شده از رضا عزيزي و منتسب به مالكيت آقا رئيسي.
لذا بهمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند ميتوانند ظرف مدت دو ماه و در مورد
آگهيهاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش��ار اولين آگهي ،اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/05/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/06/04 :
صفري ،رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

قرار دهد تا هزينههاي ش��ركتهاي هواپيمايي كاهش
ياب��د و در صورت عدم حمايت دولت ،حمل نقل هواي 
ي
از سبد هزينههاي بسياري از خانوادهها خارجميشود.
او اظه��ار كرد :در حالي كه بعد از آزادس��ازي نرخ بليت
پروازهاي داخلي ش��اهد رش��د  20درصدي مس��اف ر و
اس��تفاده اغلب اقشار جامعه از اين صنعت ايمن بوديم،
بهدليل ش��رايط جديد امكان دارد افت شديد مسافر و
افزايش زيان شركتها را شاهد باشيم.

اساس��ي ق��رار نگرفته اس��ت ،بنابراين ش��ركتهاي
هواپيمايي با نرخ دالر كنوني با افزايش بسيار هزينهها
مواجه هستند ،در حالي كه اگر موضوع تامين قطعات
هواپيما جزو تبصره يك بند يك مصوبه هيات وزيران
مبن��ي بر اينكه وزارت صنعت،مع��دن و تجارت اين
اختيار را دارد كه فهرست كاالهاي اساسي را بازنگري
كند ،قرار گيرد ،شرايط متفاوت ميشود.
او اضافه كرد :پيشنهاد ميكنيم در نيازهاي ارزي
شركتهاي هواپيمايي بازنگري شود و در آن ليست
بازنگري شركتها در گروه كاالهاي اساسي قرار گيرند
تا مشمول افزايش هزينهها نشوند.
اسعدي س��اماني اظهار كرد :بر اساس تحريمهاي
جديد صنع��ت حمل و نقل هوايي ايران و از س��وي
ديگر تحريمهاي ارزي و با احتساب نرخهاي لحظهاي
س��امانه س��نا ،دسترسي ش��ركتهاي هواپيمايي به
قطعات هواپيما بس��يار سخت و پرهزينه شده است،
ش��ركتهاي هواپيمايي هم براي تامين قطعات بايد
هزينههاي بسيار اضافهتري را در اين شرايط بپردازند.
به گفته اسعدي س��اماني ،همانطور كه گفته شد با
هدف كاهش هزينههاي شركتهاي هواپيمايي و طبيعتا
كاهش نرخ بليت ،دولت تالش كند موضوع هزينههاي
ارزي شركتهاي هواپيمايي را در گروه كاالهاي اساسي

شركتسهاميآبوافضالب
استانآرذبايجانشرقي

زيان ايرالينها با بسته جديد ارزي
اس��عدي ساماني با اشاره به اينكه بيش از نيمي
از هزينهه��اي ايرالينها ارزي اس��ت ،افزود :تعلل
بان��ك مرك��زي در تخصي��ص ارز به ش��ركتهاي
هواپيمايي در يكي ،دوماه گذشته زيان هنگفتي را
به شركتها تحميل كرد.
او اظهار كرد :با توجه به اينكه قيمت بليت تابعي
از نرخ ارز است ،احاله كردن شركتهاي هواپيمايي به
صرافيها ،هزينه شركتها را بهشدت افزايش ميدهد
و اين در حالي اس��ت كه بهدليل تش��ديد تحريمها
دسترسي به قطعات و خدمات و سرويسها سختتر
و طبعا هزينه بيشتري به شركتها تحميل ميكند.
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي بيان كرد :اين
صنعت در دنيا به عنوان محور توسعه شناخته شده و
در ايران نيز ميتواند محور توسعه و گسترش عدالت
اجتماعي باش��د ،بنابراين ض��رورت دارد دولت موانع
كسب و كار در اين صنعت را از ميان بردارد.
اس��عدي س��اماني اضاف��ه ك��رد :همچني��ن
اظهارنظره��ا و دخالته��اي غي��ر مس��ووالنه و
خالف قانون برخي اش��خاص و نهادها بهشدت به
صنع��ت و ايمني آن لطمه ميزند و كس��ب و كار
اي��ن صنعت را با اختالل مواج��ه ميكند .او ادامه
داد :ض��رورت داردهمانط��وركه قانون ،س��ازمان
هواپيمايي كش��وري را متول��ي اعمال حاكميت و
نظارت دانس��ته ،اجازه دهيم س��ازمان هواپيمايي
كشوري به وظايف قانوني خود عمل كند و نظارت
و كنترله��اي الزم را برفع��االن اين صنعت طبق
وظايف ذاتي خود داش��ته باش��د و در ش��رايطي
كه هزين��ه تامين قطعات و س��اير نيازهاي ارزي
بهدليل تشديد تحريمها افزايش يافته است .دبير
انجمن شركتهاي هواپيمايي تاكيد كرد :مجددا
پيشنهاد ميشود موارد مصارف ارزي شركتهاي
هواپيماي��ي در فهرس��ت كاالهاي فهرس��ت گروه
يك قرار گيرد تا امكان اس��تفاده اقشار بيشتري از
صنعت حمل و نقل هوايي فراهم شود.

سازمان راهداري اعالم كرد :با پايان يافتن عمليات
آزمايش��ي س��امانه مكانيزه تخصي��ص ارز دولتي به
رانندگان ح��وزه حمل و نقل بينالمللي ،از نيمه دوم
ماه جاري اين رانندگان ميتوانند ارز مورد نياز خود را
از طريق بانك عامل دريافت كنند.
ب ه گزارشايسنا ،بر اس��اس اطالعات ارايه شده از
س��وي س��ازمان راهداري ،بانك مركزي پنج بانك را
ب��راي تعيين نهايي بانك عامل در تخصيص ارز مورد
ني��از رانندگان ،اع�لام كرده بود ك��ه در نهايت بانك
تجارت توانست با راهاندازي اين سامانه عامليت را در
اجراي اين طرح بر عهده بگيرد.
در فاز نخس��ت شعب منتخب اين بانك در تهران،
آذربايجان ش��رقي و غربي و خراسان رضوي به پيش
ف��روش ارز خواهند پرداخت تا رانن��دگان بتوانند ارز
مورد نياز خود را از بانك مركزي دريافت كنند.
اين سازمان همچنين اعالم كرده كه رانندگان پس
از انجام س��فر و با ارايه مدارك نس��بت به دريافت ارز
مورد نياز خود اقدام كنند.
در گام بعدي قرار اس��ت ساير استانها كه حجم
باالي ت��ردد كاميونهاي بينالملل��ي در آنها صورت
ميگيرد به سيس��تماضافه شده و نسبت به ارايه ارز
مورد نياز رانندگان اقدامات مورد نياز را انجام دهند.

مطالعه  3مسير براي راهاندازي
 LRTدر پايتخت
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از
تعيين  3مس��ير براي راهاندازي قطار سبك شهري
( )LRTخبر داد.
به گزارش ايس��نا ،محسن پورسيدآقايي با بيان
اينك��ه بحث ايجاد  LRTبه عن��وان يكي از مدهاي
حمل و نقل جديد است ،گفت :به دنبال آن هستيم
كه خط  LRTرا در تهران راهاندازي كنيم .به همين
دليل  3مس��ير براي انجام مطالع��ات احداث LRT
شناسايي شده است.
وي افزود :در منطقه  12و در رينگ گردشگري
آن يعني ميدان بهارس��تان تا مح��دوده بازار ،خط
اتوبوس جمهوري  -بهارس��تان و ميدان راه آهن به
تجريش مورد بررسي است و در صورت ارزيابيهاي
نهايي يكي از اين مس��يرها ب��راي راهاندازي LRT
انتخاب خواهد شد.
وي گفت :ميزان توجيه پذير بودن س��ه مس��ير
در ح��ال مطالعه اس��ت اما هنوز بررس��يهاي آن
نهايي نشده است .پورسيدآقايي با بيان اينكه براي
راهان��دازي خط  LRTباي��د حتما از ظرفيت بخش
خصوصي استفاده كنيم ،افزود :حضور سرمايهگذار
بخش خصوصي و توجيه پذير بودن راهاندازي LRT
در يكي از سه مسير اعالمي بايد احصا شود تا نسبت
به راهاندازي  LRTاقدام كنيم.

آگهی مناقصه عمومیخريد

نوبت دوم

شمارهشناسه220728:

شماره  200971403000049مورخ  97/05/10مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت شماره  54سال 97
شركت آب و فاضالب استان آذربايجانشرقي در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذيل به روش مناقصه عمومي:
شماره فراخوان
2009714036000049

رديف

نام و مشخصات كاال

تعداد يا مقدار

واحد

1

دريچه تنوري 600

1000

عدد

2

دريچه تنوري 700
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عدد

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
(ريال)

محل اعتبار

230000000

غيرعمراني

و از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت خري��داري نمايد .كلي��ه مراحل مناقصه از طريق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونيكي دولت (س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود .هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
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(سهامیخاص)

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه (یک مرحلهای)

نوبت دوم

شمارهمناقصه50287
شمارهمجوز1397/2181:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تامین نیروهای حفاظت ،نگهبان تاسیسات و اماکن شرکت گاز مازندران را بین پیمانکاران واجد شرایط را با مشخصات و شرایط
ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .
 -1شرح مختصر کار :تامین نیروهای حفاظت ،نگهبان تاسیسات و اماکن شرکت گاز مازندران
 -2مدت اجرای پروژه 365 :روز
 -3محل اجرای پروژه :در محدوده گاز استان مازندران
 -4محل تامین اعتبار :منابع جاری
 -5مبلغ برآورد( 96/030/763/795 :نود و شش میلیارد و سی میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و هفتصد و نود و پنج) ریال
 -6میزان تضمین شرکت در فر آیند ارجاع کار ( 3/420/620/000:سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون و ششصد و بیست هزار) ریال
 -7نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره /50659ت  123402ه
مورخ  1394/9/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد.
 -8زمان توزیع اسناد  :از دوشنبه  97/5/22الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه ( 97/5/24با در دس��ت داشتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب شماره
 2174635008003بانک ملی بلوار طالقانی)
 -9زمان اعاده پیشنهاد  :تا پایان وقت اداری (ساعت  )16شنبه 97/6/10
 -10زمان گشایش پیشنهادات :یکشنبه 97/6/11ساعت14
 -11مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه میباشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
شرایطمتقاضی:
 داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تایید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت شرکت متقاضی نمی تواند همزمان پیمان غیرحفاظتی در شرکت گاز مازندران داشته باشد. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فر آیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کار فرما داشتن داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی ثبتنام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http://iets.mporg.ir ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29برای قرار دادهایی که میلغ آن مازاد بر 10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3مناقصه گر می باشد.متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند ( )12فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس
مازندران،ساری،بلوارطالقانیشرکتگازاستانمازندرانامورپیمانهامراجعهنمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز اس��تان مازندران به آدرس  www.nigc-mazandaran.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس
 http://iets.mporg.irمراجعه نمایید.

روابطعمومی شرکت گاز مازندران

خبر
قيمت كاغذ به سال۹۶
برنميگردد
تس�نيم| مدير كل مطبوع��ات و خبرگزاريهاي
داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد با اش��اره به گراني كاغذ
گفت :نبايد انتظار داش��ت كه قيمت كاغذ به نيمه دوم
سال  96برس��د .س��يد محمدرضا دربندي افزود۱۰۵ :
هزار تن كاغذ ب��ا هماهنگ��ي وزارت صنع��ت ،معدن
وتجارت و بان��ك مركزي ب��ه زودي از گمرك كش��ور
ترخيص ميش��ود .او گفت :ب��ا تدبي��ر وزارت صنعت،
قرار اس��ت  30هزارتن از  105هزارت��ن كاغذ زودتر به
بازار برس��د و باقي كاغذها مرحلهاي انجام خواهد شد.
دربندي علت گراني كاغذ را چهار مورد دانست و گفت:
علت اول آن س��ير نزولي توليد كاغ��ذ در كل جهان و
مسائل محيطزيستي است و علت دوم آن داخلي است
كه محيطزيست اجازه قطع درختان براي توليد كاغذ را
نميدهد .به گفته دربندي ،علت سوم گراني دالر است
كه طبعا بر گراني كاغذ تاثير ميگ��ذارد و علت چهارم
احتكار برخي از تجار داخلي اس��ت .او گفت :س��ازمان
حمايت از مصرفكننده و توليدكنن��دگان و تعزيرات
پيگير موضوع احتكار هس��تند .محم��د رضا كالمي،
مديركل دفتر تنظيم ب��ازار وزارت صنع��ت هم گفت:
تا زماني ك��ه ارز تك نرخي بود هم��ه كاالهاي بصورت
عموم��ي وارد ميش��د و در اختي��ار مصرفكنندگان
مربوط قرار ميگرفت .در ش��رايط فعلي كه ما كاغذ را
جزو كاالهاي ضروري و اساس��ي ميدانيم ،قرار است با
ارز  4200تومن تامين كنيم و مابقي كاالها ارزشان به
صورت رقابتي اتفاق خواهد افتاد.

اصالح قانون نظام صنفي
ايرنا|رييس ات��اق اصناف كش��ور گفت :اصالح
قانون صنفي كشور پس از نظرخواهي مراكز استانها
تا  2ماده ديگر آم��اده و تقديم دولت ميش��ود .علي
فاضلي درب��اره آخري��ن وضعيت اصالحي��ه قانون
نظام صنفي كش��ور ،گفت :هيات رييس��ه اتاق ايران
با همكاري معاونت توس��عه بازرگاني داخلي و مركز
اصناف بازرگانان كش��ور در  2س��ال و نيم گذش��ته
اقدامه��اي زيادي ب��راي اصالحيه اين قان��ون انجام
دادند و س��رانجام آماده تقديم به دولت شده است .او
افزود :قانون نظام صنفي مصوب س��ال  92محاسن
زيادي داشت اما در اصالح آن اشكاالتي به وجود آمد
كه سبب ش��د آن طور كه انتظار ميرود ،به تسهيل
شرايط و امور اصناف كمك نكند .فاضلي اضافه كرد:
باي��د زمينه اين اصالح��ات در مجلس فراهم ش��ود
و نمايندگان به اين باور برس��ند كه در شرايط امروز
جامعه كمك به بنگاهها نياز اصلي اقتصاد كشور است.
رييس اتاق اصناف كشور در خصوص اصالحات انجام
شده در اين قانون گفت :در گذش��ته اتاق اصناف در
سياستگذاري و تصميم سازي نقش نداشتند و پس
از مكاتبه با وزيران توانستيم همچون اتاق بازرگاني در
اين نهادهاي تصميم ساز عضو شويم؛ امروز عالوه بر
عضويت در اين نهادها ،نياز به قانون داريم كه در اين
زمينه اصالحات الزم انجام شد.

تضمينريسك
سياسي و تجاري بازرگانان
ايسنا| مديرخسارت صندوق ضمانت صادرات
ايران گفت :در ش��رايط تحريم تمام ريس��كهاي
سياسي و تجاري تجار و بازرگانان را در قالب صندوق
ضمانت ص��ادرات ايران تضمي��ن ميكنيم .بهمن
منتي در همايش صندوق ضمانت صادرات ايران در
اتاق بازرگاني اردبيل وظيفه اصلي صندوق را تامين
مالي صادركنن��دگان قبل و بعد از حم��ل كاالها و
تضمين ريسكهاي سياسي و تجاري آنها اعالم كرد
و گفت :اگر صادركنندگان ما از طرف ش��ركتهاي
خارجي مطالباتي داشته باشند ما با پوشش بيمهاي
زمين��ه دريافت اين مطالب��ات را فراه��م ميآوريم
كه صادركنندگان با مراجعه ب��ه كارگزاريهاي ما
در اس��تانهاي مختلف ميتوانند به سهولت از اين
تسهيالت استفاده كنند .او بيان كرد :صادركنندگان
به جاي مراجعه مس��تقيم به صندوق مراحل اوليه
كار خود را با مراجعه به كارگزاريها در اس��تانهاي
مختلف انجام ميدهند تا با درخواستهايي كه ارايه
ميكنند از طريق صندوق مراحل مختلف در صدور
ضمانتنامههاوبيمهنامههافراهمآيد.

صعود ايران در جمع
توليدكنندگانفوالدجهان
تسنيم| انجمن جهاني آهن و فوالد اعالم كرد:
ايران ب��ا توليد بي��ش از  ۱۲.۵ميليون ت��ن فوالد در
نيمه نخس��ت  ۲۰۱۸يازدهمين توليدكننده بزرگ
اين محصول در جهان شناخته ش��ده است .انجمن
جهاني آه��ن و ف��والد در جديدترين گ��زارش خود
از رش��د  25.8درصدي توليد فوالد اي��ران در  6ماه
نخست س��الجاري ميالدي خبر داد .بر اساس اين
گزارش ،توليد فوالد ايران كه در  6ماه نخس��ت سال
 2017معادل  9.947ميليون تن گزارش ش��ده بود
در  6ماه نخس��ت س��ال جاري ميالدي به 12.516
ميليون ت��ن افزاي��ش يافته اس��ت .همچنين توليد
فوالد جهان در  6ماهه نخس��ت سال جاري ميالدي
نسبت به مدت مشابه سال قبل رش��د  4.6درصدي
داشته و به  881ميليون تن رس��يده است .براساس
گزارش انجمن جهاني آهن و فوالد ،ايران يازدهمين
توليدكننده بزرگ فوالد جهان در نيمه نخست سال
جاري ميالدي شناخته شده است .توليد فوالد ايران
در اين دوره از كش��ورهاي صنعتي مثل «فرانس��ه،
اسپانيا ،انگليس ،كانادا ،استراليا و اتريش» هم بيشتر
بوده اس��ت .همچنين ايران در نيمه نخس��ت سال
 2017در جاي��گاه س��يزدهمين توليدكننده بزرگ
فوالد جهان شناخته شده بود كه با كنار زدن دو كشور
«اوكراين و مكزيك» در نيمه نخست امسال به جايگاه
يازدهم ارتقا يافته است .از آنس��و« ،چين» با توليد
 451ميليون تن ف��والد بزرگترين توليدكننده اين
محصول در نيمه نخست 2018شناخته شده است.
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صنعت ،معدن و جتارت

در سامانه جامع تجارت چگونگي خريد و فروش ارز تشريح شد

سازوكار بازار دوم
تعادل|
بس��ته جديد ارزي دول��ت هفته گذش��ته وارد فاز
اجرايي شد؛ براس��اس س��از وكار جديد سياستهاي
ارزي 25 ،قل��م كاالي اساس��ي در اولوي��ت نخس��ت
دريافت ارز  4200توماني قرار گيرن��د و بقيه نيازهاي
وراداتي كش��ور به ب��ازار ثانويه ارجاع داده ش��دند .اين
براي نخستينبار است كه دولت به صورت داوطلبانه از
ميانداري ارز خارج و فرمان ارزي را به دست بازار سپرده
اس��ت .در همين راستا ،س��ازمان توس��عه تجارت روز
گذش��ته طي اطالعيهاي ،اعالم كردكه از روز سهشنبه
هفته گذشته ( 16مردادماه)  1397و پيرو تصميمات
جديد ارزي دولت دسترس��ي به بازار ثانوي��ه ارز براي
كليه صادركنندگان و واردكنندگان گروههاي كااليي
( )2و ( )3برقرار اس��ت .براين اس��اس ،صادركنندگان
ميتوانند ،از سه طريق «صادرات قطعي ،پيش فروش
و صادرات خدمات» اقدام به فروش ارز خود در اين بازار
كنند .همچنين در اين اطالعيه ،ش��يوههاي تامين ارز
براي واردكنندگان گروههاي كااليي  2و  3اعالم شده،
كه براس��اس آن ،تامين ارز در بازار ثانويه از سه طريق
«خريد از طريق س��امانه نيما»« ،استفاده از ارز حاصل
از صادرات قطع��ي كاال» و «اس��تفاده از ارز موجود در
س��پرده ارزي» امكان پذير خواهد بود .در همين حال،
س��كاندار توليد وتجارت ،از تدوين بس��ته جديدي به
منظور حمايت از توليد ،س��خن به ميان آورده كه قرار
است فردا در جلس��ه هيات دولت مطرح ش��ود .اما در
ضلع ديگ��ري ،وزراي صنعت ،مع��دن و تجارت ،جهاد
كشاورزي و بهداشت ،بستههاي تامين ،توزيع و نظارت
كاالهاي اساسي و دارو را در جلسه ستاد اقتصادي دولت
به رياس��ت رييسجمهور ارايه كردند .عالوه بر اين ،با
تصميم س��تاد اقتصادي دولت ،نرخ ارز براي كاالهاي
اساس��ي براي كاالهاي ضروري تا ارديبهش��ت ۱۳۹۸
تغييرنخواهدكرد
ساز وكار خريد و فروش ارز در بازار دوم
پ��س از رونمايي از بس��ته جدي��د ارزي دولت در
هفته گذشته ،اكنون تنها بخش كوچكي از كاالهاي
اساس��ي موردنياز از طريق دريافت ارز  4200توماني
به كشور وارد ميشوند و بقيه نيازهاي وارداتي كشور
به بازار ثانويه ارجاع خواهند ش��د .در همين راس��تا،
س��امانه جامع تجارت روز گذش��ته ،طي اطالعيهاي
ش��رايط خريد و ف��روش ارز ب��راي صادركنندگان و
واردكنندگان در بازار ثانويه را اعالم كرد .بر اين اساس،
خريد و فروش ارز براي گروههاي كااليي  2و  ،3به سه
روش مقدور خواهد بود« .خريد ارز از طريق س��امانه
نيما»« ،استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعي كاال» و
«استفاده از ارز موجود در سپرده ارزي».
سامانه جامع تجارت در اطالعيهاي چگونگي خريد
و فروش ارز ب��راي صادركنن��دگان و واردكنندگان را
تشريح كرد .در اطالعيه س��امانه جامع تجارت آمده
كه پيرو تصميمات جديد ارزي دولت،از روز سهشنبه
مورخ  16مرداد ماه  1397دسترسي به بازار ثانويه ارز
براي كليه صادركنن��دگان و واردكنندگان گروههاي
كاالي��ي  2و 3برقرار اس��ت .ب��ه اين ترتي��ب تمامي
بازرگانان ميتوانند با نرخ توافقي به خريد و فروش ارز
باصرافيهايمجازبانكمركزيبپردازند.
جزييات اي��ن اطالعيه نش��ان ميده��د ،تمامي
صادركنن��دگان كاال و خدمات به منظ��ور فروش ارز،
ميتوانند در س��ه دس��ته اقدام به عرضه ارز كنند.1 :
صادرات قطعي؛ مربوط به آن دسته از صادركنندگان
كاال اس��ت كه داراي پروانه صادرات هستند .2 .پيش

فروش :اين روش ب��راي صادركنندگان كاال كه پيش
از درياف��ت پروانه صادرات��ي اقدام به عرض��ه ارز خود
ميكنن��د ،در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت .3 .صادرات
خدمات نيز جه��ت ف��روش ارز حاص��ل از صادرات
خدمات اس��ت .به اين ترتيب ،امكان اس��تفاده از ارز
حاصل از صادرات قطع��ي كاال ب��راي كاالهاي گروه
( )2و ( )3وجود دارد .همچنين براساس اين تصميم،
فروش مس��تقيم ارز حاصل از صادرات قطعي كاال به
ساير واردكنندههاي گروه ( )2و ( )3ميسر است .براي
ت سفارش «از
اين منظور حتما بايد محل تامين ارز ثب 
محل صادرات» انتخاب شود.
حال اينكه چگون��ه ارز م��ورد ني��از واردات براي
كاالهاي گروه ( )2و ( )3تامين خواهد شد؛ سه روش
تعريف شده اس��ت :روش نخس��ت اينكه؛ «خريد از
طريق سامانه نيما» اس��ت .در اين روش ،جهت خريد
ارز از صرافيه��اي مجاز ،ي��ا بانك مرك��زي از طريق
سامانه نيما ،بايد محل تامين ارز جهت ثبت سفارش،
«خريد ارز از سيستم بانكي» انتخاب شود .پس از ثبت
سفارش ،بازرگان بايد با مراجعه به بانك عامل تعيين
شده در ثبت سفارش ،اقدام به ثبت سفارش تخصيص
ارز از نوع «بانكي (نيما) » كند .پس از تاييد تخصيص
ارز در بانك مركزي ،سپردن تعهد ورود كاال به كشور و
تاييد سپردن تعهد از سوي بانك عامل در پرتال ارزي،
امكان خريد ارز در سامانه نيما از طريق سامانه جامع
تجارتمهياميشود.
روش دوم« ،استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعي
كاال» است .براي اين كار ،الزم است محل تامين ارز در
ثبت سفارش« ،از محل صادرات» انتخاب شود .پس
از ثبت سفارش ،بازرگان بايد با مراجعه به بانك عامل
تعيين شده در ثبت سفارش ،اقدام به ثبت درخواست
تخصيص ارز «ارز اشخاص از محل صادرات» كند .پس
از تاييد تخصيص ارز در بانك مركزي و سپردن تعهد
ورود كاال به كشور ،امكان تامين ارز از محل صادرات با
ارايه اطالعات پروانه صادراتي خود يا ديگران به بانك
عامل و ثبت آن در پرتال ارزي مهيا ميشود.
س��ومين روش تامين ارز وارداتي« ،استفاده از ارز
موجود در سپرده ارزي» اس��ت .جهت استفاده از ارز
موجود در سپرده ارزي نزد بانك عامل الزم است محل
تامين ارز در ثبت س��فارش «از محل س��پرده ارزي»
انتخاب ش��ود .پس از ثبت س��فارش ،بازرگان بايد با
مراجعه به بانك عامل تعيين ش��ده در ثبت سفارش،
اقدام ب��ه ثبت درخواس��ت تخصيص ارز از ن��وع «ارز
اشخاص از محل سپرده» كند .پس از تاييد تخصيص
ارز در بانك مركزي و سپردن تعهد ورود كاال به كشور،
امكان تامين ارز در پرتال ارزي مهيا ميشود.
ذخايركاالهاياساسيدروضعيتسفيد
از ديگر س��و ،اما وزير صنعت ،معدن و تجارت ،در
حاشيه نشستي كه به مناس��بت روز خبرنگار برگزار
شده بود ،از مناس��ب بودن وضعيت ذخيره كاالهاي
اساسي در كش��ور خبر داد وگفت :مردم نگران تامين
كاالهاي اساس��ي نباش��ند ،چراكه ذخاي��ر كاالهاي
اساسي در كشور كافي است .محمد شريعتمداري در
پاسخ به اين س��وال كه آيا با ش��روع تحريمها نگراني
براي تامين كاالهاي اساسي بيشتر شده است ،گفت:
به اندازه كافي ذخاير كاالهاي اساس��ي تامين شده و
تحريمها در هيچ شرايطي و در هيچ دورهاي و در هيچ
كشوري به سمت و سوي كاالهاي اساسي نرفته است.
در واقع ،امروز وضعيت ما در قي��اس با ماههاي پيش
نسبت به منابع ارزي و ذخاير كشور چندان بد نيست

و با اين همه ،در مورد منابع ارزي بايد با احتياط عمل
كنيم .او با اش��اره به خروج يك جانبه امريكا از برجام،
گفت :اين امر منجر به گس��ترش انتظ��ارات عقاليي
منفي در س��طح جامعه ش��د .وزير صنعت ،معدن و
تجارت با بيان اينكه وضعيت جامعه به مثابه يك گلوله
برف اس��ت ،افزود :ميت��وان آن را در همين حد نگه
داشت يا آن را تبديل به بهمني مخرب كرد .سكاندار
صنعت وتجارت ،همچني��ن با بيان اينك��ه گرانيها
بخشي از كاالها را درگير كرده است ،بيان كرد :اگر به
فكر نباشيم كنترل آن دشوار ميشود.
ش��ريعتمداري در بخش ديگري از س��خنان خود
با تاكيد بر اينكه اقتصاد از مش��كالت س��اختاري رنج
ميبرد ،گفت 1600 :هزار ميلي��ارد تومان نقدينگي
در جامع��ه رقم بس��يار بزرگي اس��ت و بخ��ش قابل
مالحظهاي از آن به صورت پول و ش��به پول در نظام
بانكي است .به گفته او ،هر كاري كه باعث شود حركت
پول به س��مت كاال و خدمات باش��د ،حتما موجبات
اغتشاش در زندگي مردم ميشود ،بنابراين همه بايد
تالش كنيم با حركت به سمت آرامش در جامعه ايران
مسائل و مشكالت را از سر راهبرداريم.
وزي��ر صنع��ت ،مع��دن وتجارت ب��ا بي��ان اينكه
محدوديتها مش��كالتي را به وجود م��يآورد ،گفت:
من اعتقاد دارم كه در م��دار جابهجايي قرار داريم و در
يك دوره معقولي ميتواني��م در مدار جديد با افزايش
دستمزدها به يك تعادل روشن برس��يم .او با اشاره به
محدوديت منابع ارزي كش��ور گفت :اي��ن منابع بايد
صرف امور مهم شود با اين حال در شرايط فعلي مواد
اوليه واحدهاي توليدي گران خواهد شد اما ما تغيير
ن��رخ ارز از  1000به  3000توم��ان را تجربه كرديم و
ح��اال از  3000توم��ان ب��ه  7000توم��ان را تجربه
ميكنيم با اين حال به تدريج با وجود افزايش هزينهها
دستمزدها نيز باال خواهد رفت و با افزايش درآمدها به
س��طح باالتر به تدريج خود را با شرايط جديد سازگار
ميكني��م .او با اش��اره به فعالي��ت  450ه��زار واحد
صنعتي در كش��ور هم گفت :عالوه بر محدوديتهاي
خارجي عدهاي در داخل كشور موضوع عدم قطعيت
و انتظارات منفي را ايجاد ميكنند كه اين موضوع در
مجموع به زيان همه ما خواهد بود و بدترين تخريب را
در فضاي كسب و كار ايجاد ميكند.
بسته جديد حمايت از توليد در راه است
وزي��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ام��ا در ميان��ه
صحبتهايش از بس��ته جديد حمايت از توليدي خبر
داد كه با بررس��يهاي اين وزارتخانه تهيه ش��ده و در
جلسه روز يكش��نبه هيات دولت مطرح خواهد شد.
شريعتمداري در پاسخ به پرس��ش «تعادل» مبني بر

با دستور وزير صنعت ،معدن و تجارت تشكيل شد

جزيياتبستهحياتيوارداتي
در روي��دادي ديگر ام��ا وزراي صنع��ت ،معدن و
تجارت ،جهاد كشاورزي و بهداشت ،بستههاي تامين،
توزيع و نظارت كاالهاي اساس��ي و دارو را در جلس��ه
ستاد اقتصادي دولت به رياس��ت رييسجمهور ارايه
كردند .براساس مفاد اين بستهها كه در تكميل «طرح
س��اماندهي ارز» تهيه شده اس��ت ،اقالم بيستگانه
كاالهاي اساس��ي و ضروري مورد نياز مردم كه براي
تهيه يا توليد آنه��ا ،ارز دولتي به نرخ رس��مي تامين
ميشود ،در كليه مراحل ،از ثبت سفارش و تامين ارز
تا مراحل ترخيص ،حمل و توزيع ،م��ورد نظارت قرار
ميگيرد و به منظور بهرهگي��ري از نظارت مردمي ،با
شفافيتكاملاطالعرسانيعموميميشود.
عالوه بر دستگاههاي مس��وول تخصصي ،سازمان
حماي��ت از مصرفكنندگان و توليدكنن��دگان نيز با
تقويت امكانات خود در اس��تانها ،وظيفه بازرس��ي
و نظارت براي جلوگي��ري از سوءاس��تفاده و انحراف
منابع را به عه��ده خواهد گرف��ت .واردكنندگان اين
كاالها بايد از پيشينه مثبت عملكرد برخوردار باشند
و رعايت كليه ضوابط قيمتگ��ذاري ،عرضه به موقع
و نحوه توزيع را تعهد كنن��د .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،قيمت اين كاالها را براي مصرف كننده نهايي
اعالم ميكند و ن��رخ ارز براي اين دس��ته از كاالها ،تا

خبري كه تكذيب شد
از ديگر سو ،اما روز گذش��ته نقل قولي در خروجي
يك خبرگزاري قرار گرفت كه خبر از احتمال كاهش
نرخ ارز مرجع براي كاالهاي اساس��ي ميداد ،خبري
كه البته به سرعت از سوي اين وزارتخانه تكذيب شد.
به گزارش مهر ،وزير صنعت ،معدن و تجارت در مورد
دليل كاهش  ۲۱۲توماني ن��رخ دالر دولتي و حركت
آن از  ۴۴۱۲ب��ه ۴۲۰۰توم��ان ،گفته بود :پيش��نهاد
برخي اعضاي دولت ،دالر ۳۵۰۰توماني براي واردات
كاالهاي اساس��ي بود ،اما توافق نشد .شريعتمداري با
برشمردن داليل تصميم دولت براي كاهش نرخ دالر
دولتي از  ۴۴۱۲تومان به  ۴۲۰۰تومان گفت :فهرست
كاالهاي مش��مول دريافت ارز دولتي با بس��ته جديد
ارزي دولت ،كاهش يافته و بر اين اساس تصميم بر اين
شد كه نرخ دالر دولتي نيز براي تامين ارزان كاالهاي
اساسي ،دارو و اقالم ضروري مورد نياز خانوارها ،كاهش
يابد .بنابه گفته او ،در اين ميان حتي پيشنهاد برخي
از اعضاي دولت ،اعطاي دالر  ۳۵۰۰توماني به واردات
كاالهاي اساس��ي بود كه فعال در اي��ن مرحله دولت
تصميم بر اين گرفت كه نرخ دالر را تا  ۴۲۰۰تومان كه
مصوبه دولت در فروردين ماه س��ال جاري بود ،تقليل
دهد ،ام��ا در صورت ضرورت ،مج��دد اين نرخ ممكن
اس��ت كاهش يابد .اين خبر البته برخي واكنشها را
به همراه داش��ت؛ بطوري كه برخي از صاحبنظران
در اين باره عنوان كردند كه فقط متولي بانك مركزي
بايد درباره سياست ارزي س��خن بگويد .به گفته آنها
به منظور ثبات ارزي بايد خطاهاي مديريتي همسان
با خطاهاي سياس��تي اصالح ش��ود .البته اين خبر از
سوي روابط عمومي وزارت صنعت تكذيب شد .وزارت
صنعت ،معدن وتجارت ،در تكذيبيه خود آورده است:
«انتش��ار خبري مبني بر كاهش قيمت دالر كاالهاي
اساسي مورد تاييد نيس��ت و دالر كاالهاي اساسي در
بس��ته جديد ارزي  4200تومان مصوب ش��ده و هر
قيمت ديگري نادرست بوده و مورد تاييد اين وزارتخانه
نيست ».اين در حالي است كه تعيين قيمت ارز رسمي
جهت تخصيص به موارد مختلف وارداتي ،اساس��ا در
حيطه وظايف وزارت صنعت ،معدن و تجارت نبوده و
بايد توسط بانك مركزي و از رهگذر تصويب در هيات
دولت اعالم عمومي شود.

رييس اتاق بازرگاني ايران در نامهاي به جهانگيري نوشت

ميز رسيدگي به مشكالت زنان كارآفرين
گردهمايي و هم انديش��ي زنان كارآفرين كش��ور با حضور وزير
صنعت ،معدن و تجارت ،معاون امور زنان و خانواده رييسجمهوري
و نمايندگان��ي از بخش خصوص��ي برگزار ش��د .در اين نشس��ت،
ش��ركتكنندگان به بيان دغدغههاي زنان كارآفرين در زمينههاي
مختل��ف از جمله مش��كالت تولي��د ،نح��وه هم��كاري بانكها با
توليدكنندگان ،مش��كالت صادرات و نحوه تعام��ل صادركنندگان
با اتاق بازرگاني و ني��ز چالشهاي تامين و جابهجاي��ي ارز در حين
صادرات و اثر تحريمها بر شرايط فعلي كارآفريني پرداختند .اما اين
نشست يك خروجي هم داشت و آن اين بود كه وزير صنعت ،معدن و
تجارت از تاسيس ميز ويژه رسيدگي به مشكالت زنان كارآفرين خبر
داد .سيده فاطمه مقيمي ،عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز
در اين نشست ضمن تشريح مشكالت اقتصادي موجود ،راهكارهايي
عملياتي براي حل مشكالت اقتصادي نظير بحران اشتغال ،توليد و
سرمايهگذاري و مقابله با ركود پيش��نهاد كرد .مقيمي در بخشي از
سخنان خود بيان كرد :كانون زنان بازرگان ايران و تهران با برگزاري
مس��تمر دورههاي هدفمند كارآفريني و اثربخش��ي ب��راي زنان در
عرصه بينالمللي و انتقال تجربيات موفق بين كشورها ،توسط اعضا
و ميهمانان كانون را در دستور كار قرار داده و به صورت مداوم در اين
زمينه فعاليت دارد ،اما نياز به حمايت رسانهاي بسيار گسترده دارد .او
پيشنهاد كرد :نهاد معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري ميتواند
در امر شبكهسازي و تقويت روحيه حمايتي ميان زنان و بسترسازي
براي معرفي زن��ان موف��ق و كارآفرين در عرصهه��اي بينالمللي و

اينكه آيا فهرس��ت گروههاي كااليي كه قرار اس��ت ارز
 4200توماني دريافت كنند ،تغيير خواهد كرد يا تنها
كاالهايي اساسي كه ليست آن اخير از سوي وزارتخانه
صنعت منتشر شد ،را در بر ميگيرد ،گفت :امكان اينكه
اين ليس��ت به مرور زمان تغيير كند؛ وجود دارد ،البته
تغييرات با توجه به شرايط حساس كنوني ،خيلي آني
نخواهد بود .او افزود :بايد اجازه دهيم كه شرايط باثباتي
بر اقتصاد كشور حاكم شود و چنانچه نظر بر اين بود كه
كاالهاي ديگري نيز به اولوي��ت اول واردات كه به آنها
ارز رس��مي اختصاص مييابد ،اضافه ش��وند ،قطعا در
اين زمينه تصميمگيري خواهد شد تا توليد و تجارت
در اين محل سياس��تهاي جديد ارزي آسيب نبينند.
سكاندار وزارت صنعت ،همچنين در ادامه توضيح داد:
براس��اس سياس��تهاي ارزي جديد دولت ،تجهيزات
و برخي مواد اوليه توليد در گروه كااليي دو قرار گرفته
كه بايد از ارز صادرات غيرنفتي بهرهمند شود .بر همين
اس��اس و براي تامين س��رمايه در گ��ردش واحدهاي
توليدي با ن��رخ جديد ارز و ادامه حي��ات اين واحدها با
توجه به افزايش قيمت تمام شده محصوالت با دستور
دولت موضوع تهيه بس��ته حمايت از توليد در دستور
كار قرار گرف��ت و در وزارت صنعت نهايي ش��د كه بعد
از تصويب مراجع قانوني جزئيات آن اعالم خواهد شد.

ارديبهشت ماه سال  ،۱۳۹۸تغيير نخواهد كرد .عالوه
بر اين ،با تصميم س��تاد اقتصادي دولت ،نرخ ارز براي
كاالهاي اساسي براي كاالهاي ضروري تا ارديبهشت
 ۱۳۹۸تغيير نخواهد ك��رد و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،قيمت اين كاالها را براي مصرف كننده نهايي
اعالمميكند.

حمايتهاي فكري براي ارتقاي فروشگاههاي كوچك

صاحب فكر و ايدههاي
تشويق و فرصتس��ازي براي دختران جوان
ِ
خالق نقش حياتي ايفا كند« .ايجاد بس��تر تربيتي مناس��ب براي
جوانان و زنان بر مبناي كارآفريني ،توليد صنعتي مدرن غيرمتمركز،
توسعه بنگاههاي و اقتصادي و كارگاههاي كوچك زودبازده ،تربيت
نس��ل جديد بازرگان در كش��ور ،انتقال دانش و تجربه روز در حوزه
تجارت و كارآفرين��ي و تعريف جايگاه دس��تيار ويژه رييسجمهور
در امور كارآفريني» از ديگر راهكارهاي پيش��نهادي مقيمي ،براي
هماهنگسازي نهادها و سازمانهاي مرتبط با كارآفريني در دولت
بود .وزير صنعت ،معدن و تجارت نيز در اين گردهمايي از تاس��يس
ميز ويژه رسيدگي به مشكالت زنان كارآفرين در معاونت برنامهريزي
اين وزارتخانه خبر داد .محمد ش��ريعتمداري در ادامه سخنان خود
به عمده موانع كارآفريني زنان اشاره كرد و افزود :از جمله اين موانع،
فعاليت زنان در بخشهاي سنتي و غير رسمي است.

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت :در ماههاي اخير ،ش��اهد برخي
موضعگيريها در خصوص فروش��گاههاي زنجيرهاي بزرگ از سوي
برخي مس��ووالن دولتي بودهايم كه پيام منفي به س��رمايهگذاران
داخلي و خارجي دارد .به گزارش تس��نيم ،غالمحس��ين ش��افعي
رييس ات��اق بازرگاني صنايع ،معادن و كش��اورزي ايران طي نامهاي
به جهانگيري معاون اول رياس��تجمهوري نوش��ت :فروشگاههاي
زنجيرهاي از مزيتهاي متعددي ب��راي توليدكننده ،مصرفكننده
و اقتصاد كش��ور برخوردارند كه ازجمله آن ميتوان به كاهش طول
زنجيره تامين ،افزايش كيفيت محصوالت ،كاهش قيمت تمامشده،
شفافيت و نظارت بيشتر ،كاهش حضور كاالي قاچاق در نظام توزيع،
س��اماندهي ماليات و همچني��ن افزايش به��رهوري و رقابتپذيري
كاالهاي ايراني اش��اره كرد .در ادامه اين نامه آمده است :قانونگذار،
رشد20درصدي فروشگاههاي زنجيرهاي در نظام توزيع ،طي برنامه
شش��م توس��عه را موردتوجه قرار داده است .از س��وي ديگر ،توسعه
فروشگاههاي زنجيرهاي و اس��تفاده كش��ور از ظرفيتهاي متعدد
آن ،به معني كنار گذاشتن مطلق فروش��گاههاي كوچك و متوسط
نيست .شافعي نوشته اس��ت :راهحلي كه در كشورهاي توسعهيافته
موردتوجه قرارگرفته اس��ت ،نوسازي ش��بكه فروشگاههاي كوچك
در قالب «فرانچايز» است كه امكان رقابتپذيري اين فروشگاهها در
كنار فروش��گاههاي بزرگ زنجيرهاي را فراه��م ميكند؛ بدون اينكه
حقوق مصرفكننده و توليدكننده ،قرباني انحصار يا ناكارآمديهاي
سنتي شود .بهبيانديگر ،نوسازي ش��بكههاي توزيع كااليي ،شامل

دو اقدام همزمان يعني توس��عه فروش��گاههاي بزرگ زنجيرهاي از
يكسو و بازسازي شبكههاي توزيع س��نتي از سوي ديگر ميشود.
او در بخش ديگري از اين نامه به جهانگيري نوش��ت :ازاينرو ،دولت
ميتواند از طريق س��اماندهي واحدهاي خردهفروشي سنتي ،تحت
حمايت و نظارت فروش��گاههاي بزرگ ،ضمن حماي��ت دوجانبه از
منافع واحدهاي خردهفروش��ي و واحدهاي زنجي��رهاي ،با تاكيد بر
شبكهس��ازي ،نوآوري و رعايت منافع توليدكنن��ده و مصرفكننده
و حقوق عمومي ،به ارتق��اي بهرهوري در اين بخ��ش و درعينحال
مديريت مطلوبتر مناف��ع ذينفعان مختلف كمك كن��د .در ادامه
اي��ن نامه آمده اس��ت :متاس��فانه در ماهه��اي اخير ،ش��اهد برخي
موضعگيريهاي در خصوص فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ از سوي
برخي مسووالن دولتي بودهايم كه افزون بر نكات ذكرشده ،پيام منفي
به سرمايهگذاران داخلي و خارجي اين بخش خواهد داشت.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق اعالم كرد

ايران و عراق مبادالت دالري ندارند

درپي اعالم سخنگوي دولت عراق مبني بر اينكه
«اين كش��ور به اس��تفاده از دالر در مبادالت مالي
خود با ايران پايان ميدهد» ،رييس اتاق مش��ترك
بازرگاني ايران و عراق اعالم كرد :ايران و عراق رابطه
دالري با يكديگر ندارند و مبادالت تجاري براساس

ريال يا دينار اس��ت و مبادالت بانكي از سوي بانك
مركزي بهگونهاي نيس��ت كه بخواهد روابط دالري
آن را تح��ت تاثير ق��رار دهد .يحيي آلاس��حاق در
گفتوگو با ايس��نا ،در ارتب��اط با اظه��ارات برخي
مقامات دولت عراق مبني ب��ر پايان يافتن مبادالت

دالري ايران و ع��راق به دليل تحريم و فش��ارهاي
وارده از س��وي امريكا و نيز برخ��ي اظهارات مطرح
ش��ده پس از اين موضعگيري در مورد سرنوش��ت
مبادالت تجاري و اقتصادي ايران و عراق اظهار كرد:
متاسفانه برخي مقامات سياسي دولت عراق بهدليل

انتخابات پيش رو نه به عقبه اقتصادي ايران و عراق
توجه ميكنند و نه آتيه اقتصادي اين كش��ور را در
نظر ميگيرند .او با تاكيد بر اينكه روابط استراتژيك
اقتصادي و سياس��ي ايران و عراق بلندمدت است،
اظهار كرد :حجم مبادالت اقتص��ادي ايران و عراق

س��االنه  ۱۲ميليارد دالر اس��ت كه قرار بر اين شده
در س��ال جاري به  ۲۰ميليارد دالر نيز افزايش يابد.
بهطور حتم چني��ن صحبتهاي سياس��ي خللي
در مبادالت اقتصادي و تجاري اي��ران و عراق ايجاد
نميكند و آينده اقتصادي دو كشور روشن است.

نفت و انرژي
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گمانهزنيها از ميزان اثر تحريم نفتي ايران از سوي اياالت متحده در  4نوامبر  2018شدت گرفته است

داستان فروش نفت از  5نوامبر
گروه انرژي| نادي صبوري|
 86روز تا شروع رس��مي تحريمهاي نفتي اياالت
متحده عليه ايران باقي مانده اس��ت .در اين فاصله،
بازار نفت ش��ديدا خواهان اين است كه بداند تفاوت
روز  5نوامبر  2018با روز قبل از آن چه خواهد بود؟
آيا نفتكشها پ��س از  4نوامبر ،نفت كمتري از ايران
را جابهجا خواهن��د كرد؟ اين اتف��اق طي چه مدت
زماني رخ خواهد داد و در نهاي��ت تا چه اندازه پيش
خواهد رفت؟ دولت امريكا «هدف» خود را رساندن
صادرات نفت خام ايران ب��ه «صفر» اعالم كرده بود.
حاال اما بلومب��رگ در گزارش��ي به نق��ل از  2مقام
رسمي در دولت اياالت متحده مينويسد كه برآورد
آنها چيزي بين  700هزار تا  1ميليون بشكه كاهش
در صادرات نفت خ��ام ايران اس��ت .در اين تحليل
«چين» و «هند» از يك سو و اتحاديه اروپا از سوي
ديگر چال��ش مهم پي��ش روي دول��ت ترامپ براي
هدف به صفر رس��اندن فروش نفت خام ايران ،حتي
نزديك شدن به چنين هدفي عنوان شده است.
بلومب��رگ دي��روز نوش��ت ك��ه دول��ت ترامپ
پيشبيني ميكند كه آنها با از سرگيري تحريمهاي
نفتي عليه ته��ران در م��اه نوامب��ر  2018خواهند
توانس��ت كش��ورها را متقاعد كنند كه تا  1ميليون
بشكه از واردات نفت خام از ايران بكاهند.
اين موضوع را  2منبع آگاه نزديك به تالشهاي
دولت ترامپ در زمين��ه تحريم ايران ب��ه بلومبرگ
گفتهاند.
اين ارزيابي پيشبيني كاهش��ي بين روزانه 700
هزار الي  1ميليون بشكه در روز از صادرات نفت خام
ايران را كرده اس��ت ،اين كاهش قابل توجه به شمار
ميرود اما از هدف اعالمش��ده ترامپ براي قطع كل
صادرات نفت خام اين كشور فاصله دارد.
طبق دادههاي بلومبرگ كه از گردآوري اطالعات
منابع مختلف توليد شده اس��ت ،صادرات نفت خام
ايران در سال گذشته بطور متوسط روزانه  2ميليون
و  100هزار بشكه بوده است .هرگونه كاهش در اين
صادرات ،براي اقتصاد ايران كه از موارد مش��ابه اين
آسيب ديده است ،آسيبي به همراه خواهد داشت.

بزرگترين خريداران نفتخام ايران

اعداد به هزار بشكه در روز

تحريمه��اي امريكا به دنب��ال آن اعمال خواهند
شد كه دونالد ترامپ رييسجمهوري اين كشور در
ماه مهاعالم كرد از «برجام» كه طبق آن تحريمهاي
زيادي از روي اي��ران در ازاي محدود كردن فعاليت
هستهاياش برداشته ميشد ،خارج ميشود.
برايان هوك مش��اور مايك پمپئو و سرپرس��ت
گروه دولتي كه تالش ميكنند كش��ورها را به توقف
خريد نفت از ايران متقاعد كنند گفته بود كه هدف
رس��اندن درآمد اي��ران از مح��ل ص��ادرات نفت به
«صفر» است.
اكن��ون ب��رآورد مقامات دولت��ي نيز ب��ه برآورد
كارشناس��ان در اين خصوص نزديك ش��ده است.
زماني كه تحريمه��ا در دوره دولت ب��اراك اوباما در
سرس��ختترين ش��كل خود قرار داش��تند حدود
روزانه  1ميليون و  200هزار بش��كه نفت خام ايران

از بازار جمع شده بود .اما اين مقامات اذعان ميكنند
كه اين هدف در آن تاريخ با گ��ذر زمان و همچنين
حمايت دول اروپايي از تصميم باراك اوباما به دست
آمده بود .دولتهاي��ي كه حاال صراحت��ا با تصميم
ترامپ براي بازگرداندن تحريمه��اي نفتي به ايران
مخالفت كردهاند.
كوين بوك مديرعامل يك شركت مشاور انرژي
در واش��نگتن در اين ب��اره به بلومب��رگ ميگويد:
«واقعيت معادله فعلي اين است كه نه اياالت متحده
و نه طرفهاي ديگ��ر نميخواهند هيچ چيزي را كه
در دور بعد به عن��وان اهرم نفوذ آن را نگه داش��ته و
استفاده كنند ،از دست بدهند».
همزم��ان كه اي��االت متحده توانس��ته اس��ت
متحدان س��نتي خود مانند ژاپن و كره جنوبي را به
كاس��تن از حجم واردات نفت خ��ام از ايران متقاعد

«جان كمپ» تحليلگر ارشد بازار نفت بررسي ميكند

تغيير موازنه قدرت در بازار نفت

رويترز|
تغيير قدرت بازار نفت از اوپك به سمت يك رابطه
دوجانبه ميان عربستان س��عودي و روسيه ،نقطه اوج
تغييرات س��اختاري در توليد نفت طي  ۲۰سال اخير
است.در گزارشي كه جان كمپ ،مفس��ر باتجربه بازار
انرژي براي رويترز نوشته ،آمده است كه اين تغييرات
عميقا ساختاري هستند و با شخصيت يا مهارتهاي
مذاكره وزيران نفت كه توجه زيادي را از سوي مفسران
و خبرنگاران به خود جلب كردهان��د ،ارتباطي ندارند.
عمده اين تغييرات را ميتوان در  ۲۰س��ال گذش��ته
جس��توجو كرد اما برخ��ي از آنها مانند افت ش��ديد
توليد ليبي و ونزوئ�لا اخيرا ايجاد ش��دهاند.از آنجا كه
توليد ،بخش مهمي در قدرت بازار اس��ت ،اقبال بسيار
متفاوت كش��ورهاي عضو اوپك باعث توزي��ع دوباره
قدرت در داخل اين گروه شده است.در نتيجه ،تمركز
تصميمگيري از مذاك��رات درون گروهي ،به مذاكرات
بيروني با روسيه تغيير يافته است.
رقابت درون اوپك
اوپك در سال  ۱۹۶۰براي كاهش رقابت غيرمفيد
بر سر ماليات ،حق امتياز و مالكيت نفت ميان اعضاي
اصلي تاس��يس ش��د تا آنها بتوانند س��رمايهگذاري
ش��ركتهاي نفتي بينالمللي را ج��ذب كنند.طبق
اساس��نامه اوپك ،هدف اصلي س��ازمان كشورهاي
صادركنن��ده نف��ت باي��د هماهنگ��ي و يكپارچگي
سياستهاي نفتي كشورهاي عضو باشد.
پنج عضو موس��س اين گروه ش��امل عربس��تان
س��عودي ،اي��ران ،ع��راق ،كوي��ت و ونزوئال س��هم
قابلتوجه��ي در ذخاي��ر نف��ت بهرهبرداري نش��ده
داشتند و در زمره توليدكنندگاني بودند كه نرخ رشد
سريعي را تجربه ميكردند.
ه��دف اوليه اوپ��ك ايجاد ي��ك جبه��ه واحد در
مذاكرات با شركتهاي نفتي بينالمللي براي كسب
سهم بيشتر از درآمدهاي فروش نفت بود.
افزوده ش��دن ليب��ي ( ،)۱۹۶۲ام��ارات متحده
عربي ( ،)۱۹۶۷الجزاير ( )۱۹۶۹و نيجريه (،)۱۹۷۱
كشورهاي صاحب ذخاير بزرگ را به اين گروه افزود
و قدرت چانهزني اوپ��ك را تحكيم كرد.تمركز اوپك
به تدريج از مالياتها و حق امتياز به س��هم مالكيت

نامه وزير نفت به رييس اوپك

ذخاير (دهه  ،)۱۹۷۰قيمتها (از دهه  ۱۹۷۰به بعد)
و سهميه توليد (از دهه  ۱۹۸۰به بعد) تغيير كرد.
قدرت بازار اوپك در س��ال  ۱۹۷۳كه اعضاي آن
در بيش از نيمي از توليد نفت جهان س��هم داشتند
به اوج رس��يد س��پس اين س��هم در س��ال ۱۹۸۵
به يك چهارم تقليل يافت اما در س��الهاي پس از آن
بهبود پيدا كرد.اوپك در سالهاي ابتدايي شاهد توازن
قدرت ميان عربستان س��عودي ،ايران و ونزوئال بود و
ساير كشورهاي عضو اين سازمان نقشي حاشيهاي را
برعهده داشتند.اين سه كشور در سال  ۱۹۷۰به ميزان
مشابه حدود  ۳.۸ميليون بش��كه در روز توليد داشتند
اما تا سال  ۱۹۷۳توليد عربستان به ميزان قابل توجهي
( ۷.۷ميليون بش��كه در روز) افزايش ياف��ت و باالتر از
توليد ايران ( ۵.۹ميليون بشكه در روز) و ونزوئال (۳.۵
ميليون بشكه در روز) قرار گرفت.

در دهههاي اخي��ر تاريخ توليد انبوهي داش��تند اما
اخيرا با سقوط چشمگير توليدشان روبهرو شدند.
در نتيجه ،عربستان سعودي و تا حدودي امارات
متحده عربي قدرت بيش��تري در داخ��ل اوپك پيدا
كردند در حال��ي كه ايران و ونزوئال به حاش��يه رانده
شدهاند .به عالوه عربستان سعودي ،كويت و امارات
متحده عربي تنها اعضايي هستند كه انعطافپذيري
قابل توجه��ي در توليد دارند و س��هم عم��دهاي در
محدوديت عرض��ه تحت توافق كاهش توليد س��ال
 ۲۰۱۶داشتند.كاهش توليد در كش��ورهايي مانند
نيجري��ه ،ليب��ي و ونزوئال ب��ه ميزان زي��اد به ضعف
مديريت و ناآرامي در اين كش��ورها مربوط ميشود.
س��اير اعضاي اوپك معموال بهاندازهاي كه توان فني
آنها اجازه ميدهد نفت توليد ميكنند زيرا نياز فوري
به درآمد فروش دارند.

برندگان و بازندگان
كش��ورهاي اوپك را با توجه به موفقي��ت آنها در
افزايش توليد از س��ال  2017به اين سو ،ميتوان به
دو گروه برندگان و بازندگان تقسيم كرد.
بزرگتري��ن برن��دگان ،عربس��تان س��عودي
( ۴.۳ميلي��ون بش��كه در روز افزاي��ش) ،ع��راق
( ۲.۵ميلي��ون بش��كه در روز افزاي��ش) ،ام��ارات
متحده عربي ( ۲.۴ميليون بش��كه در روز افزايش)،
آنگوال ( ۱.۵ميلي��ون بش��كه در روز افزايش) و قطر
( ۱.۳ميليون بشكه در روز افزايش) بودهاند.
بزرگترين بازندگان ،ليبي ( ۱.۳ميليون بش��كه
در روز كاهش) ،ونزوئال ( ۱.۳ميليون بش��كه در روز
كاهش) و اي��ران ( 900هزار بش��كه در روز كاهش)
بودهاند.برندگان از دولت باثبات ،سرمايهگذاري قابل
توجه و تخصص فني خارجي س��ود بردند در حالي
كه بازندگان درگير منازعه ،تحريم ،ناآرامي ،فساد و
سوءمديريت شدند.
توليد برخي از اين كش��ورها به خصوص عراق كه
با سقوط شديد توليدش در دهه  ،۱۹۸۰دهه ۱۹۹۰
و دهه  ۲۰۰۰در نتيجه جنگ و تحريم روبهرو ش��د،
بهبود يافتند .برخي از آنها با مشكالت اخير بيشتري
مواجه ش��دند مانند ليبي كه همچنان درگير جنگ
قدرت داخلي است.برخي نيز مانند ونزوئال و نيجريه

مذاكرات فوقالعاده اوپك
بين دهه  ۱۹۷۰و دهه  ۱۹۹۰مذاكرات فشردهاي
در داخل اوپك انجام گرفت زيرا اعضا در تالش بودند
تا ابتدا در مي��ان خود به موضع واحدي دس��ت پيدا
كنند و سپس با توليدكنندگان خارج از گروه مذاكره
وارد مذاكره ش��وند.اما تغيير موازن��ه توليد و قدرت
باعث ش��ده مذاكرات درون اوپ��ك اهميت كمتري
پيدا كن��د و به خصوص با ظهور روس��يه ب��ه عنوان
قدرتي نفتي ،تاكيد بيشتر روي مذاكرات با سايرين
قرار گيرد.تحريمها و ناآرامي باعث شده كشورهايي
مانند اي��ران ،ليبي ،ونزوئال و تا ح��دودي نيجريه در
مذاكرات نادي��ده گرفته ش��وند و در مذاكرات درون
گروهي حكم ناظر را پيدا كنند .از ميان ساير اعضاي
اوپك ،كويت و امارات متحده عربي در سياستهاي
توليد خود طي دو دهه گذش��ته هماهنگي نزديكي
با عربستان سعودي داش��تهاند.تغيير موازنه قدرت
باعث شده عربستان سعودي به رهبر بالمنازع اوپك
تبديل شود و آزادانه به مذاكرات با كشورهاي خارج
از گروه به خصوص روسيه بپردازد.
حال به جاي مذاكره در پش��ت ميز كنفرانس در
مقر اوپ��ك در وين ،چنانكه در ده��ه  1980تا دهه
 2000رس��م بود ،مهمتري��ن مذاكرات ب��ه صورتي
دوجانبه ميان عربس��تان س��عودي و روس��يه انجام

معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت اعالم كرد

استقبال ايران از مذاكرات گازي با پاكستان
گروهانرژي|
دو هفته پيش انتخابات پارلماني پاكستان برگزار شد و پيروزي
با فردي با مواضع مثبت نس��بت به اي��ران به ن��ام عمرانخان بود.
تكيه عمرانخان بر مسند نخس��توزيري پاكستان ،چهره سياسي
اين كش��ور را با تغييرات عمدهاي روبرو كرد .از جمله اين تغييرات
شكلگيري اميد دوبارهاي براي تكميل خط لوله انتقال گاز ايران به
پاكستان از طرف اين كشور بود كه با اظهارنظرهاي پيش از پيروزي
عمرانخان درباره بهبود روابط با همس��ايگان (به خصوص ايران) و
نيز ادامه تعامالت انرژي مطابقت دارد .نخس��توزير آتي پاكستان

كند ،با كش��ورهايي چون چين و هن��د كه نزديك
به  50درصد نفت خام اي��ران را خريداري ميكنند
دردسرهاي بيشتري خواهد داشت.
به گفته  2مقام نزديك به برنامه تحريم ايران در
امريكا ،در ماه گذشته ،مقامهاي رسمي در چين به
نمايندگان اياالت متحده اعالم كردند كه اين كشور
واردات نفت خام خود از ايران را كاهش نخواهد داد.
مايك پمپئ��و اكنون فق��ط ممكن اس��ت اين
ش��انس را داشته باش��د كه طي س��فر ابتداي ماه
س��پتامبر به هند ،كه با همراه��ي جيمس متيس
وزير دفاع اياالت متحده خواهد بود ،هندوستان را
به صورت مستقيم براي كاهش خريد نفت از ايران
تحت فشار قرار دهد.
بلومبرگ مينويس��د كه مقامات رس��مي برنامه
تحريم اي��ران ،از اعالم عمومي ب��رآورد از اثر تحريم

نفتي س��ر باز زده و عن��وان كردهاند ك��ه «هدف»
همچنان رس��اندن ص��ادرات نفت خام ب��ه «صفر»
است .آنها اظهار كردهاند كه گروهها در حال مالقات
مقامات رس��مي كش��ورهاي مختلف براي روش��ن
كردن برنامه امريكا هستند.
يكي از اين مقامات گفته اس��ت ك��ه دولت براي
اعطاي معافيته��اي «مورد به مورد» به كش��ورها
براي خريد نفت خام از ايران ،آماده شده است.
چالش بعدي ،آن دسته از كش��ورهاي اروپايي
با س��هم حدود  20درصدي از س��بد فروش نفت
خام ايران خواهند بود .انتظار ميرود اين كشورها
كمتر متمايل به پذيرش خواستههاي دولت اياالت
متحده باش��ند .آنها «وعده» دادهان��د كه برجام را
حفظ كنند و فضا را براي اينك��ه ايران از عوايد اين
توافق اس��تفاده كند ،با وج��ود تحريمهاي امريكا
فراهم كنند.
پرس��ش اينجاس��ت كه آيا كمپانيهاي نفتي
اروپايي ،ب��ه خواس��ته دولتهاي خود ب��ا در نظر
گرفتن اينكه بسياري از آنها با تحريم امريكا روبرو
ميش��وند ،وقعي خواهن��د نهاد؟ پاتري��ك پويانه
مديرعامل ش��ركت توتال (كه پيشتر قراردادي را
با ايران براي توس��عه فاز دوم فاز  11پارس جنوبي
منعقد كرده بودند) گفته بود كه براي شركتها از
جمله توتال ،كار در ايران «غير ممكن» شده است.
در پاي��ان اما محاس��به دقيق معام�لات نفتي
كه خ��ارج از چارچ��وب رس��مي و دولت��ي انجام
ميپذيرند ،دش��وار خواهد بود چرا كه چين در ماه
مهگزارش واردات خود را متوقف كرده است.
باب مكنالي تحليلگر ارش��د ح��وزه انرژي و
بنيانگذار ش��ركت مش��اوره انرژي رپيدان كه
يك كاه��ش روزانه  600ه��زار بش��كهاي را در
صادرات نفت خام ايران برآورد ميكند ميگويد:
«ما قرار نيس��ت بداني��م ،وقتي ماج��را به چين
و هند ميرس��د ما با يك فضاي ب��زرگ مهآلود
روبرو هس��تيم» تحريمهاي ماه نوامبر به دنبال
جريمههايي ك��ه اياالت متح��ده در هفته اخير
اعمال كرد ،خواهند آمد.

در زم��ان كارزار انتخاباتي و يك هفته قبل از پي��روزي در انتخابات
به فارس گفته بود خط لوله تاپي كه قرار است گاز تركمنستان را با
عبور از خاك افغانستان به پاكستان برساند و از آنجا به هند منتقل
كند ،قابل قياس با خط لوله واردات گاز از ايران نيس��ت و حتي اگر
پروژه تاپي اجرايي ش��ود ،اس�لامآباد باز هم نياز به تامين انرژي از
ايران خواهد داش��ت .به دنب��ال اين اظهارات عمرانخان و ارس��ال
س��يگنالهاي نس��بتا مثبت از طرف پاكس��تانى ،چهارشنبه هفته
گذشته اميرحسين زمانينيا ،معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير
نفت اعالم كرد كه تهران از ادامه مس��ير مذاكره با اسالمآباد درباره

ايلنا|بي��ژن زنگنه وزير نفت در پاس��خ به نامه
يكم اوت سهيل المزروعي ،رييس دورهاي سازمان
كش��ورهاي صادركننده نفت (اوپ��ك) اظهار كرد:
تالشهاي اوپك ب��راي حفظ ثبات ب��ازار و اهداف
اوپك ،همانگونه كه در اساس��نامه گفته ش��ده و
در تصمي��م نشس��ت  ۱۷۱كنفران��س و قطعنامه
 ۵۱۳ :۱۷۴بيان شده ،بس��يارمهم است و ضروري
است همه اعضاي اوپك اين تصميمها را به جديت
دنبال و اجرا كنند.
وي در اي��ن نام��ه به خط��اي نظارت��ي كميته
مش��ترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك
در اجراي تصميم نشست  ۱۷۱كنفرانس و قطعنامه
 ۵۱۳ :۱۷۴اش��اره كرد و اف��زود :همانگونه كه در
مكاتبات پيشين اشاره كردم ،تفسير صحيح از تصميمهاي نشس��ت  ۱۷۴كنفرانس اوپك براي نظارت بر
حسن اجراي آنها ضروري اس��ت .تصميم اتخاذ شده در نخستين جلسه فوقالعاده كميته مشترك وزارتي
نظارت بر توافق اوپ��ك و غيراوپك و ابالغ آن به كميته فني مش��ترك در مورخ  ۱۸ژوئي��ه ،بر نگرانيهاي
اينجانب از تفسير اشتباه از تصميمهاي كنفرانس اوپك افزوده است.
وزير نفت با تاكيد بر اينكه ايران در هجدهمين جلس��ه  JTCبدون داش��تن حق راي ش��ركت كرد و
در كمال ناباوري ش��اهد تالش برخي اعضاي كميته براي بازتوزيع مازاد پايبنديها ميان خود و تالش
براي واگذاري مازاد پايبندي كش��ورهاي اوپك به كشورهاي غيراوپك بود ،تصريح كرد :اين شيوه عمل
 JMMCو  ،JTCبطور كامل در تعارض با جايگاه نظارتي آنها اس��ت و داللت بر تفس��ير غلط JMMC
از جايگاه خود و توجه نكردن به تصميم نشست كنفرانس  ۱۷۴اوپك دارد.
وي با اين توضيحات خواس��تار ش��د .۱ :كميته مش��ترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك
موظف به نظارت بر تصميم نشست  ۱۷۴كنفرانس اس��ت .ضروري است اين نظارت آنچنان كه در متن
تصميم نشست  ۱۷۴اوپك آمده است و در نامه پيش��ين خود آن را توضيح دادم صورت پذيرد و گزارش
آن به صورت مستمر به كشورهاي عضو ارسال شود.
 .۲ضروري اس��ت كميته مش��ترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك از هرگونه تالش براي
بازتوزيع مازاد پايبندي ميان كش��ورهاي اوپك يا ميان كاهش تعهدات تولي��د اوپك و غيراوپك پرهيز
كند .اين موض��وع ،مغاير با تصميم نشس��ت  ۱۷۱كنفران��س و قطعنامه  ۱۷۴,۵۱۳و خ��ارج از حيطه
مسووليتهاي محوله كميته مشترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك است.
 .۳چنانچه كميته مش��ترك وزارتي نظارت بر توافق اوپك و غيراوپك مس��ووليت محوله مندرج در
تصميم نشست  ۱۷۴كنفرانس اوپك را انجام ندهد و برداشت ديگري از مصوبه اين نشست داشته باشد،
بايد موضوع در نشست فوقالعاده اوپك مطرح و درباره آن تصميمگيري شود.
زنگنه در پايان اي��ن نامه خواس��تار توزيع آن از س��وي دبيرخان��ه اوپك ميان روس��اي هيأتهاي
نمايندگي عضو اوپك شد.

ميگيرد.چنين تغييري نبايد ماي��ه تعجب ناظران
بلندمدت اوپ��ك باش��د .موازنه ق��درت و محتواي
مذاكرات در ش��ش دهه گذش��ته مرتبا تغيير كرده
اس��ت.اگر توليد عراق ب��ه همين منوال رش��د كند،
ممكن است تغيير اخير آخرين تغيير نباشد زيرا رشد
توليد اين كش��ور را نميتوان ناديده گرفت و موازنه

تكميل خط لوله انتقال گاز ايران به پاكس��تان اس��تقبال ميكند.
اميرحسين زمانينيا كه با ايرنا گفتوگو ميكرد اظهار داشت :روابط
تهران و اسالمآباد همواره تاريخي و برادرانه بوده و پيوندهاي ديني
و فرهنگي دو كشور بزرگترين پشتوانه روابط دوستانه دو دولت ،به
ويژه در مناسبات اقتصادي است.
وي تاكيد كرد :جمهوري اس�لامي ايران ان��رژي و گاز را عاملي براي
توس��عه همكاريهاي منطقهاي و همبستگي با همس��ايگان ،از جمله
پاكستان ميداند .معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت با اشاره به
نشانههاي مثبتي كه به تازگي در اين زمينه از دولت منتخب پاكستان
مشاهده ميشود ،ادامه داد :در همين راس��تا و در شرايط جديد ،از ادامه
مسير مذاكرات درباره تكميل و راهاندازي خط لوله انتقال گاز به پاكستان
استقبال ميكنيم.عمران خان پيش از انتخابات به وضوح از تمايل خود
به افزايش تعامالت از ايران سخن گفته بود .نخستوزير آينده پاكستان
ت حزب مردم نتوانست
در مصاحبه با فارس گفته بود« :متاس��فانه دول 

قدرت دوباره تغيي��ر خواهد كرد.افزاي��ش توليد در
ايران ،ونزوئال و ليبي يا نيجريه نيز كنترل عربستان
س��عودي بر اوپك را به چالش خواهد كش��يد اما در
حال حاضر عربستان س��عودي رهبر بالمنازع اوپك
اس��ت و مذاكرات با اهميت ،همانهايي اس��ت كه با
روسيه انجام ميشود.

فشارهاي امريكا براي اجراي خط لوله واردات گاز از ايران را تحمل كند
اما حزب تحريك انصاف نهايت تالش خود را ب��راي واردات انرژي از اين
كش��ور به كار خواهد برد».الزم به ذكر اس��ت كه پيشتر ،ايران در نظر
داشت تا يك پروژه بس��يار بزرگ به نام خط لوله گاز صلح را با همكاري
دولتهاي پاكستان و هند شروع كند بطوريكه هر يك از اين دولتها
مسوول پيشبرد خط لوله در خاك خود باشند و ايران نيز متعهد ميشد
كه تا مدت  ۲۵س��ال ،گاز خود را ب��ا قيمت توافقي به هند و پاكس��تان
بفروشد .اما پس از انجام توافقات ،هند خود را از پروژه صلح كنار كشيد و
خط لوله صلح به خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان مبدل شد.بخش
ايراني خط لوله ايران-پاكستان ( )IPبه طول  ٩٠٠كيلومتر با هزينه ٢,٥
ميليارد دالر ساخته ش��ده و براي تكميل آن نيز بايد حدود يك ميليارد
دالر ديگر نيز سرمايهگذاري ش��ود ،اما بخش دوم اين خط لوله در خاك
پاكستان به طول ٧٨٠كيلومتر با وجود اتمام مهلت در نظر گرفته شده در
قرارداد ،هنوز ساخته نشده است.

كوتاه از دنياي انرژي
اجراي طرح سوم پايش مصرف
برق تهران
باش�گاه خبرن�گاران| مع��اون بهرهب��رداري و
ديس��پاچينگ ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
از اجراي مرحله س��وم طرح پايش و ارزيابي مصرف برق
ادارات ،از بيس��تم مرداد ماه خب��ر داد.كامبيز ناظريان
اظهار كرد :با توجه به اعالم استانداري تهران در خصوص
ادامه روند تغيي��ر س��اعت كار ادارات و ضرورت كنترل
پيك بار شهر تهران در راس��تاي پايداري شبكه تهران
در فصل تابس��تان ،مرحله س��وم طرح پايش و ارزيابي
مصرف برق ادارات از بيس��تم مردادماه س��ال جاري از
طريق  250گروه ارزياب ،اجرا خواهد شد.وي ادامه داد:
كنترل مصرف سيستم سرمايش��ي در محدوده زماني
پيك بار در تمام ادارات و دس��تگاههاي دولتي ،بانكها،
ش��هرداريها و ساير موسس��ات غيردولتي و همچنين
نظارت بر بهكارگيري تم��ام طرحهاي مديريت مصرف
برق در س��ازمانهايي ك��ه داراي تفاهم نام��ه ابالغي با
اولويت بهرهبرداري از مولدهاي خود تامين هس��تند از
موارد نظارتي اين گروهها اس��ت.يادآور ميش��ود ،طرح
پايش و ارزيابي ادارات توسط شركت توزيع نيروي برق
تهران بزرگ ،از ش��انزدهم تيرماه سال جاري با توجه به
مصوبه هيأت وزيران و ابالغ بخشنامه استانداري تهران
مبني بر تنظيم ساعات كار دستگاههاي دولتي ،ادارات،
بانكها و ساير موسسات عمومي و غيردولتي در راستاي
ضرورت صرفهجويي و كاه��ش مصرف انرژي ،مديريت
مصرف برق و قطع سيستمهاي سرمايشي از ساعت :13
 ،30آغاز به كار كرد.

كاهش قيمت نفت ايران براي آسيا
ايس�نا| ش��ركت ملي نفت ايران قيم��ت فروش
رس��مي همه گريدهاي نفتي ايراني در سپتامبر كه از
جزيره خ��ارك به مقصد آس��يا بارگيري ميش��وند را
كاهش داد.
خبرگ��زاري پالتس به نق��ل از يك منب��ع آگاه در
شركت ملي نفت ايران گزارش داد قيمت فروش رسمي
گريد «ايران اليت» به ميزان  ۸۰س��نت در هر بش��كه
نسبت به قيمت اوت كاهش داده ش��د و  ۱.۲۰دالر در
هر بشكه باالتر از متوس��ط شاخص قيمت عمان/دوبي
كه پالتس براي سپتامبر ارزيابي كرده است ،قرار گرفت.
قيمت گريد «اي��ران هوي» به ميزان  ۶۰س��نت در هر
بشكه نسبت به قيمت اوت كاهش داده شد و  ۹۰سنت
در هر بش��كه ارزانتر از متوسط شاخص قيمت عمان/
دوبي كه پالتس براي س��پتامبر ارزيابي كرده اس��ت،
قرار گرفت در حالي كه قيمت گريد فروزان  ۷۵س��نت
در هر بش��كه كاهش پيدا كرد و  ۷۵سنت در هر بشكه
ارزانتر از شاخص قيمت مذكور شد.قيمت فروش گريد
سروش نيز  ۸۰سنت در هر بشكه نسبت به قيمت اوت
كاهش يافته اس��ت و  ۵.۵۵دالر در هر بشكه ارزانتر از
شاخصقيمتعمان/دوبيبرايسپتامبرشدهاست.

صعود طالي سياه در روز جمعه
ايس�نا|بازارهاي نفت روز جمعه بين نگرانيهاي
پيرامون اختالفات تج��اري امريكا و چين از يك طرف
و تبعات اقدامات خصمانه واشنگتن عليه ايران بر روند
عرضهجهانينفتسرگردانبودند.
به گزارش رويت��رز ،بهاي معامالت نف��ت برنت براي
تحويل آتي با  ۵سنت افزايش نسبت به روز پنج شنبه ،به
 ۷۲.۱۲دالر در هر بشكه رسيد.بهاي معامالت آتي وست
تگزاس اينترمديت امريكا ثابت بود و در  ۶۶.۸۱دالر در هر
بشكه معامله شد.تحليلگران ميگويند با وجود احتمال
كندي رشد اقتصادي به دليل تشديد تنشهاي تجاري
ميان امريكا و چين ،بازارها همچنان با محدوديت نسبي
عرضه مواجه هس��تند كه ناش��ي از تهدي��د تحريمهاي
امريكا عليه صادرات نفت ايران اس��ت.بازارها روز جمعه
در بحبوحه تش��ديد تنشهاي تجاري ميان واش��نگتن
و پكن رفت��ار محتاطانهاي داش��تند .ويلي��ام اوالگلين،
تحليلگرسرمايهگذاريدرشركت«ريوكينسكيوريتيز»
استراليا در اين باره گفت :به نظر ميرسد بازار روي ترس
تقاضاي كمتر از سوي چين به دليل جنگ تجاري ميان
چين و امريكا متمركز ش��ده اس��ت.چين در جديدترين
دور جنگ تعرفهاي اع�لام ك��رد روي واردات امريكايي
به ارزش  ۱۶ميليارد دالر كه ش��امل محصوالت پااليش
شده ،خودرو و تجهيزات پزشكي است ۲۵ ،درصد تعرفه
وضع خواهد كرد .با اين حال نفت كه اهميت زيادي براي
بازارها دارد در اين فهرست قرار ندارد.

ايجاد تنوع در واردات ميعانات
كره جنوبي
ايس�نا| پااليش��گاهها و يك ش��ركت پتروشيمي
كرهجنوبي در پي كاهش خريد از اي��ران ،افزايش خريد
نفت فوق س��بك از قطر ،امريكا و ساير كش��ورها را آغاز
كردهاند.ش��ركت «اس كي اينوويش��ن» كه بزرگترين
پااليش��گاه نفت كره جنوبي از نظر فروش اس��ت ،اعالم
كرد واردات نفت ايران را بطور مس��تمر كاه��ش داده و
منابع واردات نفت خود را متنوع كرده اس��ت.يك مقام
اين ش��ركت كه مايل نبود نامش فاش شود ،اظهار كرد:
وابستگي ما به ميعانات ايران كاهش يافته و ما ميعانات
بيشتري از اروپاي ش��مالي و غرب آفريقا از جمله قطر و
نروژ خريداري ميكنيم.كشورهاي خاورميانه  ۷۵درصد
از نياز نفتي «اس كي اينوويشن» در سه ماهه دوم امسال
را تامين كردند در حالي كه سهم امريكا ،كانادا ،امريكاي
ش��مالي و اروپا  ۱۴درصد بود.بر اساس گزارش هلنيك
ش��يپينگ نيوز ،اين ش��ركت در فاصله ژانوي��ه تا ژوئن
 ۸ميليون بشكه نفت خام از امريكا وارد كرد و بزرگترين
خريدار كرهاي نفت امريكا در مدت مذكور ش��د.امريكا
پس از اعالم خروج از برجام ،كره جنوبي و ساير كشورها
را براي توقف واردات نفت از ايران تحت فش��ار قرار داده
و يك مهلت  ۱۸۰روزه داده اس��ت ك��ه در چهارم نوامبر
به پايان ميرس��د .ش��ركت «هيونداي اويل بانك» كه
ظرفي��ت روزانه  ۱۳۰ه��زار بش��كه ميعان��ات دارد ،در
ژوييه از نروژ ،قطر ،نيجري��ه و امريكا ميعانات خريداري
كرد.ش��ركت پتروش��يمي «هانوآ توتال پتروكميكال»
نيز در راس��تاي اس��تراتژي تنوع س��ازي خود ،واردات
ميعانات از قطر و استراليا را افزايش داد.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبسايت رسمي روزنامه در دسترس است

عكس روز

چهره روز

گله از سختگيريها در اجراي نمايشنامههاي ايراني

يك كارگردان تئاتر با گله از س��ختگيريهايي كه نسبت به اجراي نمايش��نامههاي ايراني ميشود ،گفت :كار آنقدر
سخت شده است كه كارگردانها ترجيح ميدهند كه يك متن خارجي را به جاي يك متن ايراني اجرا كنند.
هادي عامل درباره س��ختگيريهايي كه نس��بت به اجراي نمايش��نامهها ميشود ،به ايس��نا گفت :چند وقت پيش
اخبار تلويزيون از خارجي بودن مت��ون نمايشهاي روي صحنه انتقاد ميكرد؛ اين در حالي اس��ت كه خيلي از متنهاي
نويسندههاي ايراني رد و بعضا مميزي ميشوند.
او يادآور شد :كار آنقدر سخت شده است كه كارگردانها ترجيح ميدهند كه مثال يك متن از “آرتور ميلر “ را كار كنند
تا نمايشنامهاي كه خودشان نوشتهاند و نتيجه اين سختگيريها اجراي كمتر از  7نمايش هر شب در ميان  120نمايشي
است كه روي صحنه ميروند!

بررسي ميزان دستيابي كشورها به زيرساختهاي اينترنت نسل پنجم

رقابت غولهاي فناوري در دنياي  5جي

آتشسوزي و خاکستر شدن ۶۰۰نخل در «خنافره شادگان»
كيوسك

مهاجران در اندلس
  ال پايس:
اين روزنامه در صفحه
اول خود ,گزارشي جديد
از مهاجران منتش��ر كرد.
طبق گ��زارش ال پايس,
يك كش��تي متعل��ق به
س��ازمان غي��ر انتفاع��ي
اس��پانيا Proactiva
 ،Open Armsحام��ل
 87غيرقانوني مهاجر ،وارد بندر جزيره سبز در
اندلس اسپانيا شد .آنطور كه گفته شده ,اين كشتي
در روزهاي گذشته ,بين تونس و جزيرهاي در ايتاليا
در حركت بود گفته ميش��ود كه فعاالن حقوق بشر
از پدرو سانچز ،نخس��ت وزير اسپانيا ،خواستار يك
بندر امن براي مهاجران شدند  .بر اين اساس ,اجازه
ورود مهاجران به اين بندر صادر شد .به گزارش اين
روزنامه,برخي سياستمداران ناسيوناليستي اسپانيا
به صورتي آش��كار ابراز نگراني ميكنن��د كه موج
مهاجرت اعراب به كشورشان ،آن جا را دوباره به يك
«سرزمين اشغال شده» مبدلكند.
  نيويوركتايمز:
جنگ تجاري امريكا
و چين ,روز ب��ه روز وارد
مراح��ل جديدت��ري
ميش��ود .آنطور كه اين
روزنام��ه در صفح��ه اول
خ��ود گفت��ه ,در ادام��ه
جن��گ تج��اري چين و
امريكا ،پكن در تازهترين
اق��دام خود ،ب��ا اعم��ال تعرف��ه روي 330
محصول امريكايي ،اقدام جديد اين كش��ور عليه
صادرات پكن به امريكا را تالفي كرد تا آتش جنگ
تعرفهها همچنان روش��ن بماند.بر اساس تصميم
جديد دولت چين كه قرار اس��ت از اول ش��هريور
امس��ال اجرايي ش��ود ۳۳۰ ،محصول امريكايي از
جمله نفت خام ،زغال س��نگ ،گازوئيل ،خودرو و
تجهيزات پزشكي و درماني مشمول تعرفه خواهند
ش��د .پكن ميگويد اين اقدام در واكنش به اعمال
ماليات  ۲۵درصدي بر برخي كاالهاي صادراتي از
چين به امريكا اس��ت .اين در حالي است كه طبق
گزارشهاي منتشر ش��ده ,با باال رفتن هزينهها و
سخت شدن مقررات براي شركتهاي امريكايي
و با توجه به اينكه گشايشي در شرايط فعلي ديده
نميشود ،روابط تجاري دو طرف ميتواند تيرگي
بيشتري پيدا كند و باعث شود تا سرمايهگذاران و
شركتهاي دو طرف از كشورهاي هم خارج شوند.
  لوموند
كاليفرنيا هنوز در آتش
ميس��وزد .طبق گزارش
صفح��ه اول لومون��د ،پر
جمعيتترينايالتامريكا
و پنجمين اقتصاد بزرگ
جهان ,چند روزي اس��ت
ك��ه در آتش ميس��وزد.
اي��ن ايال��ت تجربههاي
بسياري در آتشسوزيهاي مهيب دارد .اما
آتشس��وزي جاري آنكه از ماه گذشته شروع شده
اس��ت به طرزي غيرعادي ويرانگر اس��ت .اين فقط
يكي از چند مورد آتشس��وزي بزرگي است كه اين
ايالت از اكتبر گذشته تا به امروز به خود ديده است.
دونالد ترامپ رييسجمه��وري امريكا عامل اصلي
اين حريق را به «قوانين بد زيست محيطي» نسبت
داده است .اين درحالي است كه به گفته بسياري از
كارشناسان ,افزايش آاليندهها و تغييرات اقليمي,
مهمترين عامل گرم ش��دن ه��وا و ايج��اد چنين
آتشسوزيهايي هستند؛ بحراني كه امريكا ،در كنار
چين،بزرگترينعاملآنهستند.

عكس :مهر

بازار هنر

حمايت هنري اوتيسميها از مبتاليان به سرطان
«آهنگ��ي از جهان��ي ديگ��ر» عنوان كنس��رت
موسيقياي اس��ت كه مبتاليان به اوتيسم و سندروم
داون ب��ا آهنگس��ازي «ره��ي س��ينكي» آن را اجرا
ميكنند و س��عي ميكنند با هنر ،از بيماران مبتال به
سرطان حمايت كنند .درآمد حاصل از اين كنسرت
به بيماران سرطاني اختصاص خواهد يافت .اين برنامه
ساعت 21: 30بيس��ت و دوم مرداد در تاالر وحدت و
با همكاري مشترك و حمايت موسسه خيريه بهنام
دهشپور ،كانون تبليغ��ات نور ،انجم��ن حمايت از
عقبماندگان ذهني و بنياد رودكي برگزار ميش��ود.
عوايد حاصل از اين اجرا ،صرف هزين��ه دارو و درمان
بيماران مبتال به س��رطان خواهد ش��د .عالقهمندان
ميتوانند براي تهيه بليت به س��ايت ايران كنس��رت
ي اي��ن كارها صداها
مراجعه نمايند .موس��يقي اصل 
و هجاهايي اس��ت كه خود كودكان در لحظه دوست

دارند خلق كنند و رهبري اين كار به عهده خودشان
است .در واقع تكههاي پازل اين موسيقي را مبتاليان
به اوتيسم به آهنگس��از ميدهند .بهگفته سينكي،
مبتاليان به اوتيس��م «فرا انس��ان»هايي هستند كه
تحت تاثير و فرمان هيچ نوع تفكري قرار نميگيرند
و نميتوان به آنها چيزي را تحميل كرد .آنها هر كدام
تك به تك فكر و انديشه خاص خود را دارند.

چه خبر از تازههاي تئاتر؟
در نيم��ه تابس��تان س��النهاي تئات��ري ميزبان
نمايشهاي تازهاي از اميررضا كوهس��تاني ،ميكاييل
شهرس��تاني ،علي عاب��دي و چند كارگ��ردان جوان
هس��تند .اخيرا نمايشه��اي جدي��دي روي صحنه
تماش��اخانههاي پايتخت رفتهاند و در چند روز آينده
هم آثار تازهتري اجرا ميشوند و ميزبان مخاطبان خود
خواهندبود.
  تيوال
علي عابدي نويسنده و كارگردان نمايش “تيواال “
را از  ۱۸مرداد تا  ۲۰ش��هريور ماه روي صحنه ميبرد.
او پيش از اين قرار بود “تيوال “ را در تماشاخانه شهرزاد
اجرا كند ولي بعد تماش��اخانه تازه تاسيس مهرگان را
براي اجراي اين كار انتخاب ك��رد .عابدي در توضيح
اين نمايش گفته اس��ت :تيوال كلمهاي اس��ت عربي
ك گونه از موجودات دريايي اس��ت كه هيچگاه به
وي 
مرگ طبيعي نميميرند و درواقع تا زماني كه ش��كار
نش��وند يا به دام نيفتند بهصورت م��داوم از نابالغي به
بلوغ ميرس��ند و به حيات خود ادامه ميدهند .من از
اين ايده اس��تفاده كردم و تيوال را در قالب انسانهايي
نشان دادم كه در جنگ در حال مبارزه هستند .در يك
ي كه يك سرباز ميميرد ،سرباز ديگري
جنگ هنگام 
جايگزين آن و بهنوعي ادامهدهنده راه همان س��رباز
مردهميشود.
  قاتل بيرحم
نمايش “قاتل بيرحم “ به كارگرداني محمد جواد
بش��ارت از  ۲۰مرداد ماه تا  ۲۳شهريور در سالن اصلي
برج آزادي روي صحنه خواهد رف��ت .در اين نمايش
پدرام عزيزي ،كيميا ناصري ،مسعود ساالري ،شهراد
بيدآبادي ،آيه قباديان ،جليل گلش��ن ،ش��هرزاد علي
محمدي ،ريحانه يزدانيار ،زيبا بنماران بازي ميكنند
و بازيگران فرم هم اميرحسين حاجي حسيني ،ملينا
طاهري ،كيميا روشن ،زهرا غالمي ،آرين كرمي ،علي
يگانههستند.
  شاهكار
اين نمايش ك��ه يك برهه از زندگي س��يد محمد
علي جمالزاده است ،با تلفيقي از بازيگر و تكنيكهاي
مختلف تئات��ر عروس��كي (تئات��ر كاغذي ،س��ايه و
ميكروتئاتر) اجرا خواهد ش��د .طرح و كارگردان اين
نمايش الدن نازي است كه احسان بدخشان هم متن
آن را به نكارش درآورده است.
  هملت
نمايشنامه معروف ويليام شكسپير با دراماتورژي
و كارگرداني ميكاييل شهرستاني از  ۲۱مرداد تا ۲۳
ش��هريور در خانه نمايش تازه تاسيس مهرگان اجرا
خواهد شد .خانه نمايش مهرگان در خيابان انقالب،
خيابان خارك ،بنبس��ت اول واقع ش��ده است .در
خالصه داستان اين نمايش آمده است :هملت بعد از
آگاهي از مرگ پدرش به كاخ السينور آمده تا عزادار
پدر باشد ولي ميبيند كه عمويش جانشين پدر شده

و جايگاه او را غص��ب كرده .او در يك ش��ب با ديدن
ش��بح پدر با حقايقي مواجه ميش��ود كه او را بر آن
ميدارد تا در پي جستوجو برآيد به هر بها.
  دالكها
ش��هرام عبدلي كه بيش��تر در عرص��ه بازيگري
شناخته شده ،نمايشي طنز را در يك فرهنگسرا اجرا
ميكند .اين بازيگر س��ينما و تلويزيون نمايش طنز
“دالكها “ نوش��ته فرهاد نقدعلي را به روي صحنه
ميبرد.در خالصه اين نمايش نوش��ته ش��ده است،
«غلوم سياه دسته مطربها س��الها براي رسيدن
به عش��قش ش��يرين ،دختر ابرام (رييس دسته) به
هر كاري در اين دسته تن داده است و حال در چند
قدمي رسيدن به معشوق خود است .شب حنابندان
غلوم ،مصادف با كشته شدن دالك مخصوص پادشاه
شده و به دستور پادشاه چهل روز د ِر گرمابههاي شهر
بستهاست.
  بيتابستان
نمايش “بي تابستان “ به نويسندگي و كارگرداني
امير رضا كوهس��تاني از  ۱۴مرداد ماه در سالن استاد
سمندريان تماشاخانه ايرانش��هر روي صحنه رفته و
اجراي آن تا  ۲۷مرداد ماه ادامه دارد .ليلي رش��يدي،
س��عيد چنگيزيان ،مونا احمدي بازيگران اين نمايش
هس��تند.اين نمايش تاكنون در بخ��ش اصلي هفتاد
و دومين دوره فس��تيوال آوينيون ،فرانسه ،فستيوال
دالكولين تورينو ،ايتاليا و فس��تيوال هنر بروكس��ل،
بلژيك اجرا شده است.
  پاراسمپاتيك
از  ۲۰م��رداد ماه در تاالر ش��مس ك��ه در يكي دو
سال گذش��ته كمتر نمايش��ي در آن اجرا ش��ده بود،
“پاراسمپاتيك “ به نويس��ندگي و كارگرداني مسعود
بهارلو به صحنه ميرود .اين نمايش با بازي ساناز الوند،
مهربانو باطبي ،شريف بهراميان ،پريا حيدري ،توحيد
خجسته ،مهسا خلج ،علي سرمدي ،حامد سيامكي،
آزيتا شيباني ،اميرمهدي عباسي ،آيسان قبادي ،شيما
قديري و پانتهآ قياس��ي تا سوم ش��هريورماه در تاالر
شمس (اقدسيه) اجرا خواهد ش��د« .پاراسمپاتيك»
تلفيقتئاتر،سينما،جلوههايويژهوگرافيكاست.
  موسوبي
نمايش “موس��وبي “ به نويس��ندگي و كارگرداني
سعيد هاشمزاده از  ۱۸مرداد به مدت  ۲۰شب در سالن
شماره دو عمارت نوفللوشاتو روي صحنه خواهد رفت.

گروهگوناگون|
آمارنامه
اينترنت تلفن همراه ،از جيپيآراس
آغاز شد كه در زمان خود ،تحولي عظيم
در دنياي فناوري ايجاد كرد .اين س��رويس ،در واقع
نسل اول اينترنت موبايل بود .اكنون ،اكثر تلفنهاي
همراه هوشمند ،به سرويس «4جي» مجهز هستند.
پيش ازاين ،گفته شده بود كه اينترنت « 5جي» نيز
تا س��ال  ،2020با دنياي فناوري وارد ميشود ،اما در
ماههاي گذش��ته ،خبرها حاكي از نخستين تماس
در بستر نسل پنجم اينترنت بود .با وجود رقابتهاي
بسياري كه در ميان غولهاي فناوري ديده ميشود،
هنوز مش��خص نيس��ت كه كدام توليدكننده تلفن
همراه ،براي اولينبار محصولي با قابليت بهرهمندي
از از نس��ل پنجم اينترنت راهي ب��ازار خواهند كرد.
آنطور كه گفته شده ،كاخ س��فيد ،با هدف توسعه
نسل پنجم ارتباطات همراه ،برنامههاي قابلتوجهي
براي س��رمايهگذاري در اين زمينه ارايه كرده است.
اين درحالي است كه كش��ورهاي آسيايي ،بهخوبي
توانستهاند به رقيب قدرتمندي براي امريكا تبديل
ش��وند .طبق تازهترين آمار موسس��ه ديلوت ،سرانه
تعداد سايتهاي شبكه  5جي در ژاپن ،حدود 17.4
سايت در مقابل هر  100هزار نفر است .اين در حالي
است كه در سالهاي گذشته ،ژاپن پيشبيني كرده
بود كه نس��ل پنجم اينترنت را تا بازيهاي المپيك
 2020در توكي��و راهان��دازي خواه��د ك��رد .طبق
تازهترين گزارشها ،در حالي كه حدود  2سال تا آغاز
اين بازيها زمان باقي مانده ،س��رانه اينترنت  5جي
در هر  10مايل ،حدود  15.2سايت اعالم شده است.
همانط��ور ك��ه گفت��ه ش��د ،طب��ق تازهترين
گزارشهاي منتشر شده از سوي موسسه دلويت ،در
حال حاضر امريكا تالشهاي بسياري براي رشد در
ساخت و توسعه زيرس��اختهاي الزم براي برقراري
نس��ل پنجم اينترنت دارد با اينحال ،از كشورهاي
آسياسي عقبتر است .آنطور كه گفته شده ،چين ،با
همكاري شركتهاي بزرگ توليدكننده تلفن همراه
هوشمند ،سرمايهگذاريهاي قابلتوجهي در زمينه

راهاندازي نس��ل جديد اينترنت داشته و تالش دارد
تا در اين زمينه پيشگام باش��د .بر اساس آمار منتشر
شده موسسه ديلوت ،چين از س��ال  2015تاكنون،
حدود  24ميليارد دالر بيش��تر از امري��كا در زمينه
دستيابي به اينترنت نسل پنجم سرمايهگذاري كرده
اس��ت .طبق آمار منتشر شده ،اين كش��ور توانسته
در راس��تاي اهدافي كه براي توس��عه زيرساختهاي
اينترنت نسل پنجم داشته ،بهخوبي عمل كند و در
حال حاضر ،رتبه دوم دس��تيابي به فناوري  5جي را
به خود اختصاص دهد .آنطور كه گفته شده ، ،سرانه
تعداد سايتهاي شبكه  5جي در چين ،حدود 14.1
س��ايت در مقابل هر 100هزار نفر است .در بررسي
جغرافيايي نيز ،براساس آمار موسسه ديلوت ،در هر
 10مايل مربع در چين ،حدود  5.3سايت اعالم شده
اس��ت .در اين ميان ،آلمان نيز به عنوان بزرگترين
اپراتور تلفن همراه اروپايي ،در اواس��ط سال ،2017
آنتن  5ج��ي را راهان��دازي و اعالم كرد كه تا س��ال
 2020در كش��ورهاي برگزيده افتتاح خواهد ش��د.
در حال حاضر نيز ،سومين كشوري است كه پس از
ژاپن و چين به زيرساختهاي اين فناوري دسترسي
پيدا كرده و به رقيب قدرتمندي براي امريكا تبديل
شده است .طبق آمار منتشر ش��ده از سوي موسسه

ايستگاه

جايزه فيلم منتخب مردم به اسكار اضافه ميشود
آكادمي اس��كار در تالش براي تقويت
جايگاه اين جوايز ،گامهايي قابل توجه و
احتماال بحثبرانگيز برداش��ته است كه
يكي از آنها اف��زودن جايزه فيلم منتخب
مردم ،به جوايز س��اليانه اس��كار است .به
گزارش آسوشيتدپرس ،از جمله اقداماتي
كه در نشست اخير هيات مديره اسكار تصويب شد ،تعيين زمان سه ساعته براي
برگزاري مراسم اهداي جوايز اس��كار ،اهداي برخي جوايز در وقفههاي تبليغات
تجاري و افزودن بخش فيلم منتخب مردم به جوايز ساالنه اسكار است .در عين
حال جدول زماني براي نود و دومين مراسم اسكار كه سال  ۲۰۲۰برگزار ميشود
تغيير كرده و از  ۲۴فوريه به يكش��نبه  ۹فوريه منتقل شده است .اين زودترين
زمان برگزاري مراسم اسكار در تاريخ خواهد بود .اين تغييرات كه ازسوي هيات
مديره و در جلسهاي كه سهشنبه ش��ب برگزار شد مصوب شد ،توسط ايميل از
سوي جان بيلي رييس آكادمي براي اعضاي آكادمي ارسالشده است .در ميان
همه مصوبات اين نشست چش��مگيرتر از همه تصميم افزوده شدن جايزه فيلم
منتخب مردم و اهداي برخي جوايز در زمان وقفههاي تبليغات بازرگاني اس��ت.
قرار اس��ت در تدوينهاي بعدي در فيلمهاي مراس��م ،اين جوايز به فيلم مراسم
افزوده ش��ود .در حالي كه هر س��ال اهداي  ۲۴جايزه به صورت مستقيم به نظر
تماشاگران برنامه زنده ميرسيد ،اكنون بايد تصميم گرفته شود كه كدام جوايز
در فواصل نش��ان دادن تبليغات بازرگاني اهدا ش��وند .طبعا اين جوايز در پخش
مستقيم ديده نخواهند شد .يك تصميم چش��مگير ديگر هم ايجاد يك بخش
جديد براي اهداي دستاورد فوقالعاده در فيلم منتخب مردم است.

ايستگاه

ديلوت ،در حال حاضر س��رانه اينترنت نسل پنجم
در مقابل ه��ر  100هزار نفر حدود  8.7س��ايت و در
بررس��ي جغرافيايي ،در مقابل ه��ر  10مايل مربع،
حدود  5.1سايت اعالم شده است .از آنجا كه پيشرو
بودن در مرزهاي فناوري ،برتري استراتژيك را براي
كش��ورها بههمراه دارد ،در اوايل سال  ،2018امريكا
با مداخله در قرارداد ميان دو شركت بزرگ فناوري،
بر اهميت دس��تيابي به انترنت نس��ل پنجم ،تاكيد
كرد .آنطور كه گفته شد ،كاخ سفيد نيز ،تالشهاي
بسياري براي اختصاص س��رمايههاي قابل توجه در
اين زمينه كرده است .با اينحال ،امريكا نتوانسته از
رقيبان آسيايي و اروپايي خود پيشي بگيرد .اين در
ش از اين گفته شده بود از آنجا كه
حالي است كه پي 
توسعه و راه اندازي اينترنت  5جي ،بسيار گران تمام
خواهد شد ،ممكن است كشورهاي اروپايي پيشرفت
قابلتوجهي در اين زمينه نداش��ته باشند؛ چرا كه،
كشورهاي اروپايي درگير مشكالت اقتصادي فراواني
هستند .طبق آمارهاي منتشر ش��ده ،در اين كشور،
س��رانه تعداد س��ايتهاي ش��بكه  5جي در امريكا،
حدود 4.7س��ايت در مقاب��ل هر صده��زار نفر و در
موقعيت جغرافيايي ،سرانه سايتهاي اينترنت نسل
پنجم در هر  10مايل مربع ،حدود  0.4سايت است.

فرمانروايي يك دختر در قلعه

قلعه اردشير بر فراز تپه جنوب شرقي
شهر كرمان قرار دارد و موقعيت طبيعي
آن باعث شده است كه آن را «قلعه كوه»
بنامن��د .ديوارههاي قلعه از خش��ت خام
ضخيم ساخته شده و «اردشير ساساني»
آن را بنا نهاده است .همچنين قلعه دختر
از قلعههاي باستاني شهر كرمان اس��ت كه مصالح بهكار رفته در اين قلعه تنها
خشت خام و گل رس است .قلع ه اردشير قلعهاي در كرمان است كه ميگويند
فرمانرواي آن دختري بوده با طلسمي در دست كه فتح آن را غيرممكن ميكرده
اس��ت .اين قلعهها يادآور علت بنا شدن شهر كرمان اس��ت .در قديم شهرها در
مسير منابع آب ساخته ميش��دند اما كرمان فاقد منابع آبي وسيع بوده و دليل
برپايياش در كوير ،تامين امنيت در مركز كوير ايران باستان بوده است .اين دو
ن هس��تند و بر اين نكته تاكيد دارند كه اهميت بنا
قلعه در واقع نمادهاي كرما 
شدن قلعهها تامين امنيت بوده اس��ت .مورخان نوشتهاند سكونتگاه نخستين
كرمانيان باقرآباد بوده كه امروزه در نزديكي ايستگاه راهآهن در غرب شهر است.
همچنين در جنوب اين قلعهها و در محله شاهزاده محمد كرمان ،كوه كله قندو
واقع اس��ت كه حدود  ۱۴۴پله دس��تكند تا قله آن وجود دارد و احتماال آن هم
كاربرد ديدباني داش��ته اس��ت .حاال مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان كرمان از آغاز مرمت فاز دوم قالع تاريخي اردشير و دختر اين
استان خبر داده است .غالمرضا فرخي با اشاره به ادامه طرح مرمت قالع اردشير
و دختر كرمان ،افزود :در اين طرح پي گردي و خوانا س��ازي و مرمت حفاظتي
بقاياي معماري موجود در اين قلعهها انجام ميشود.

تاريخ نگاري

تصويب استخدام اقتصاددان امريكايي در ايران
بيس��ت و نهم فروردي��ن  ۱۳۰۱بود ك��ه آژانها
(پاس��بانها) به علت آنكه ش��ش ماه حقوق نگرفته
بودند اعتصاب كردند .در اي��ن زمان خليل فهيمي
ملق��ب به فهيمالمل��ك ،وزي��ر ماليه ب��ود و اين امر
بهانهاي ش��د كه دولتهاي بعد از كودتاي اس��فند
 ۱۲۹۹و همچنين وكالي مجلس با استناد به اينكه
دولتهاي روسيه و انگليس با مداخالت خود در امور
ايران اوضاع اداري و مالي ايران را به وضع تاسفآوري
كش��اندهاند ،اعالم كنن��د دولت بايد ب��راي اصالح
امور ماليه از اتباع كش��ور ثالثي مثل امريكا استفاده
كند .اينچنين بود ك��ه دوره رييسالوزرايي احمد
قوامالس��لطنه و وزارت ماليه خلي��ل فهيمي در ۲۰
مرداد  ۱۳۰۱اليحه استخدام دكتر «آرتور ميلسپو»
را به عنوان رييس كل خزانه ايران در مجلس چهارم
بهتصويبرساند.
ميلس��پو در واقع ريي��س كل ماليه اي��ران بود و
وظيفه او اين بود كه بر حسن جريان كارهاي وزارت
ماليه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزير ماليه
باالترين مقام تصميمگيرنده است .او اختيار داشت
كه در تمام موارد عقايد خود را شفاهاً و كتباً به وزير
ماليه و يا دولت اظهار كند .اينچنين بود كه ميلسپو
با حقوق پانزده هزار دالر در سال به عنوان سرپرست
هياتي  ۱۴نفره از كارشناس��ان امريكايي در  ۱۴آذر

۱۳۰۱شمسي وارد ايران ش��د .دكتر آرتور ميلسپو،
حقوقدان و كارشناس مالي امريكايي ،دانشآموخته
مقطع دكتراي دانشگاه جانز هاپكينز و كارشناسي
ارشد دانشگاه ايلينوي بود .وي پس از  ۲سال تدريس
در رشته علوم سياس��ي د ر جانز هاپكينز ،به عنوان
مش��اور تجاري وزارت امورخارجه اي��االت متحده
امريكا اس��تخدام ش��د و پس از آن بود كه به دعوت
ايران ،در حاليك��ه وزير وقت ام��ور خارجه امريكا،
مخالفت خود را اعالم كرده بود ،راهي تهران شد.
همزمان با ورود ميلس��پو به ايران ب��ر اثر انقالب
سوسياليستي روس��يه ،روسها در  ۲۲مرداد ۱۳۰۱
بان��ك اس��تقراضي روس را ب��ه وزارت مالي��ه ايران
تحويل دادن��د و از طرف دول��ت به نام بان��ك ايران
نامگذاري ش��د .بانك اس��تقراضي مبال��غ زيادي از
رجال و ش��اهزادگان قاجار طلبكار ب��ود .دولت نيز
موفق به دريافت مطالبات نميش��د .يكي از آنهايي
كه بيشترين بدهكاري را به بانك داشت ،محمدولي
خان تنكابني ،سپهدار اعظم بود كه در زمان تصدي
نخستوزيري به دولت ماليات نميداد و به اين بانك
بدهكار بود ،حتي دكتر ميلس��پو كه ب��راي اصالح
امور ماليه ايران استخدام ش��ده بود نتوانست اموال
محمدولي خانتنكابنيرابهنفعبانك توقيفنمايد.
ميلس��پو از  ۱۳۰۱تا  ۱۳۰۶همه كاره ماليه ايران

ب��ود .وي در دوران حضور خ��ود در مالي��ه ايران با
 ۹نفر از وزراي دارايي ايران كار كرد كه عبارت بودند
از خليل فهيمي ،ميرزا حسن كمال هدايت ،عليرضا
بهاءالملك ،محمدعلي فروغي ،محمود جم ،مرتضي
قليخان بيات ،حس��ن وثوق ،حس��ن اسفندياري و
فيروز فيروز مشهور به نصرت الدوله.

