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نايب ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجل��س از 
بررس��ي گزارش كميته تحقيق و تفحص از ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در نشست روز سه شنبه 
كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: در اين جلسه 
اعضاي كميس��يون از اقدامات انجام شده توسط 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطلع شدند و قرار 
شد ظرف يك ماه آينده گزارش جديدي تهيه و به 
جلسه علني ارايه شود.  »احمد محمدي اناركي« 
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به دستور جلسه 
روز سه شنبه كميسيون متبوعش، افزود: پيش از 
اين »هيات تحقيق و تفحص مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز مجلس« تكاليفي را به عهده »س��تاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز« گذاش��ته بود ودر اين جلس��ه 
كميسيون؛ معاون س��تاد، نماينده اتاق بازرگاني 
و ديگر اعض��ا، گزارش عملكرد يكس��اله خود را به 

اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس ارايه كردند.
وي اضافه كرد: كميته تحقي��ق و تفحص مبارزه با 
قاچاق كاال و ارِز كميس��يون اقتص��ادي مجلس، 
گزارشي در رابطه با عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز براي ارايه به صح��ن مجلس آماده كرده 
بود ولي اعضاي س��تاد معتقد بودن��د اين گزارش 
كامل نيس��ت و عملكرد س��تاد بهتر از گزارش��ي 
اس��ت كه ما آم��اده كرده ايم. اناركي خاطرنش��ان 
كرد: با توجه به اينكه گزارش م��ا مربوط به قبل از 
انجام برخي از ۱۶۳ تكليف ستاد بود، اين گزارش 

نواقصي داشت كه با شنيدن عملكرد ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز و ارايه ليست تكاليف توسط آن 
ستاد، مشخص شد وظايف محوله انجام شده است. 
نماينده مردم رفس��نجان و انار با تاكي��د بر اينكه 
كميس��يون اقتصادي مجلس و كميته تحقيق و 
تفحص، رويكرد مچ گيرانه ن��دارد و تالش مي كند 
به دستگاه هاي متولي كمك كند، افزود: با توجه به 
گزارش اخير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و قانع 
شدن اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، گزارش 
جدي��دي تهيه و ظرف ي��ك ماه آين��ده به صحن 
مجلس ارايه مي شود. محمدي  اناركي اظهارداشت: 
يكي از كارهايي كه هيات تحقيق و تفحص در حين 
نظارت بر س��تاد مبارزه با قاچاق كاال انجام داد اين 
بود كه قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز را اصالح 
كرد. همين كار منجر به اين شد كه دولت در آينده 
نزديك اليح��ه اي براي به دس��ت آوردن ابزارهاي 
قانوني تنظيم و به مجلس ارايه كند.  رييس كميته 
تحقيق و تفحص مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز با بيان 
اينكه ساختار قبلي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
ضعيف بود، يادآورشد: در جريان تحقيق و تفحص 
از س��تاد تالش كرديم س��اختار آن را تغيير داده و 
عملياتي تر ش��ود. وي افزود: نتيجه اينكه تكاليفي 
كه دستگاه هاي مرتبط با قاچاق كاال و ارز داشتند و 
انجام نداده بودند در فرصت يك ساله انجام و جلوي 

تخلفات گرفته شد.

 گزارش تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق
به جلسه علني ارايه مي شود حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادي|
هر چند س��خنان روز گذش��ته آقاي روحاني ق��دري از 
خوش بيني ها از تحول و گش��ايش قريب الوق��وع روابط 
خارجي كشورمان كاس��ت اما بنظر مي رسد آنچنان كه 
خود ايشان نيز عنوان نمود اساس و شاكله رويكرد ايشان به 
ارتباط وثيق »امنيت ملي« و »توسعه اقتصادي« همچنان 
در جاي خود پابرجاس��ت و خوش بيني ب��راي تحول در 
وضعيت فعلي وجود دارد.  رييس جمهور در سخنان روز 
گذش��ته خود ضمن آنكه گفت: »بدون آنك��ه امريكا از 
تحريم ها دست بردارد و خط بكشد روي اين مسير غلطي 
كه انتخاب كرده شاهد هيچ تحول مثبتي نخواهيم بود« 
اما در عين حال بر مواضع قبلي خ��ود تاكيد كرد كه »ما 
خواهان تنش با دنيا نيستيم بلكه خواهان امنيت منطقه 
و جهان و خواهان همكاري با همه كش��ورهاي دوس��ت 
هستيم و... توليد ملي در رأس اس��ت و اگر رونق توليد در 
كش��ور به وجود آمد و اگر توانمن��د، ثروتمند و قدرتمند 
شديم مي توانيم به راحتي از اين پيچ و خم ها عبور كنيم.«  
سخنان فوق و سخنان قبل تر ايشان كه »دست قدرت و 
دست ديپلماسي بايد با هم و در كنار هم باشد و ..اگر بدانم 
در جلسه اي با كس��ي مالقات كنم، مشكل كشورم حل 
مي ش��ود، دريغ نخواهم كرد زيرا اصل، منافع ملي كشور 
است« مسبوق به س��ابقه اس��ت و در ديدگاه توسعه اي 
آقاي روحاني ريشه دارد. آقاي روحاني در پيشگفتار چاپ 
اول كتاب خود با عنوان »امنيت و نظام اقتصادي ايران« 
مي نويسد: »صاحب نظران بر اين عقيده اند كه بين توسعه 
و امنيت، تعامل و رابطه اي متقابل وجود دارد. در عين حال 
كه در سايه امنيت، آرامش و ثبات به وجود مي آيد، رشد 
و توس��عه پايدار نيز معني و مفهوم پيدا مي كند. از جانب 
ديگر توسعه يافتگي، كش��ور را امن تر مي كند و آن را در 
مقابله با چالش هاي امنيتي، تواناتر مي س��ازد. از آنجا كه 
توسعه داراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي 
اس��ت، امنيت نيز از زواياي متعددي م��ورد تهديد قرار 
مي گيرد«. اين مجموعه سخنان و نوشته ها از آقاي روحاني 
سياستمداري عملگرا مي سازد و اين اميد را ايجاد مي كند 
كه در چارچوب منافع ملي اقداماتي را طراحي و اجرا كند 
كه به خروج كشور از وضعيت هاي سخت و دشوار حاضر 

به خصوص با توجه به حاد ش��دن مش��كالت اقتصادي 
بينجامد .چرا كه به واس��طه تاثير گذاري باالي مشكالت 
اقتصادي بر ثبات اجتماعي و امنيت ملي نمي توان كار را 
به غفلت گذراند و تصور نمود با تجويز مسكن هاي معمول 
و راه حل هاي مالوف مي توان به درمان اين درد فائق آمد.  
همين اخيرا وزير كشور از افزايش ميزان نارضايتي مردم 
در سال جاري نسبت به سال گذشته سخن گفت و اينكه 
»حدود 80 درصد مطالب��ات مردم در ح��وزه اقتصادي 
اس��ت« )روزنامه ايران 98/5/28( . همچنين مركز افكار 
سنجي دانش��جويان ايران )ايس��پا( نيز چندي پيش از 
كاهش 2.7 نمره اي ميزان رضايت ايرانيان از زندگي خود 
در سال 97 نس��بت به س��ال 9۶ خبر داده و يك سازمان 
بين المللي از رتبه ۱0۶ ايرانيان در بين ۱5۶ كشور جهان 
در شاخص »رضايتمندي« )نمره 4.۶ از ۱0( گزارش كرده 
بود .در اين گزارش ها مهم ترين عامل اين ناخشنودي ها 
اقتص��ادي و از جمله تورم ب��اال و افزايش فس��اد و حس 
تبعيض و بي عدالتي و... عنوان ش��ده است. بر اين اساس 
تغيير پاراديم و نگرش به مسائل و مشكالت و جامع نگري 
در تعريف راه حل ها بر اساس اولويت ها و نيز به كارگيري 
ابزار كارآمد ضرورت امروز روز كشورمان با توجه به تعدد 
و حجم چالش هاس��ت. نگاهي به تجربه كشور چين در 
اين زمينه ش��ايد درس آموز باشد. اين كش��ور با انتخاب 
راهبردهايي همچون »اس��تخراج حقيقت از واقعيت«، 
»بگذار بعضي از مردم ثروتمند شوند«، »كنش به عنوان 
تنها معيار حقيقت )براي تش��ويق تجربيات جسورانه از 
پايين(« و .... حركت به سمت توس��عه و اخذ تكنولوژي، 
دانش فني و مديريت از كشورهاي پيشرفته و به كار بستن 
آن دردرون كشور را به عنوان ضرورت هاي اصيل ارتقا توان 
ملي خود آغاز كرد و در نتيجه چين فقير جهان سومي به 
دومين و شايد اولين قدرت اقتصادي جهان تبديل گشت. 
اكنون به نظر مي رسد ما نيزالزم اس��ت با تحول در نظام 
تدبير و ايين حكمراني و در پيوند با نيازها و ضرورت هاي 
واقعي و با افزايش انس��جام و سرمايه اجتماعي و تعامل با 
جهان به عنوان دو ركن اصلي بهبود وضعيت اقتصادي و 
ارتقا توان توليد -كه در دكترين رييس جمهوري نيزجاي 
دارد - تهديدات امروز را به فرصت هايي در جهت پيشرفت 

و توسعه اين سرزمين بدل نماييم.  

دشوار اما عملي 
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

دشوار اما عملي 
هر چن��د س��خنان روز 
گذش��ته آقاي روحاني 
از خوش بيني ها  قدري 
از تح��ول و گش��ايش 
رواب��ط  قريب الوق��وع 
كش��ورمان  خارج��ي 
بنظ��ر  ام��ا  كاس��ت 
آنچنان ك��ه  مي رس��د 
خود ايشان نيز عنوان نمود اساس و شاكله رويكرد 
ايش��ان به ارتباط وثيق »امنيت ملي« و »توسعه 
اقتصادي« همچنان در جاي خود پابرجاس��ت و 
خوش بيني براي تح��ول در وضعيت فعلي وجود 
دارد.  رييس جمهور در س��خنان روز گذشته خود 
ضمن آنكه گفت: »بدون آنك��ه امريكا از تحريم ها 
دست بردارد و خط بكش��د روي اين مسير غلطي 
كه انتخاب كرده شاهد هيچ تحول مثبتي نخواهيم 
بود« اما در عين حال ب��ر مواضع قبلي خود تاكيد 
كرد كه »ما خواه��ان تنش با دنيا نيس��تيم بلكه 

خواهان امنيت منطقه و جهان و ...

حسین  حقگو

خبر آخر

در مذاكره ظريف با فرانسه 
صحبت از فروش نفت نشد

 تعادل|  بيژن زنگنه وزير نفت شامگاه سه شنبه در 
حاشيه چهارمين همايش مسووليت اجتماعي نفت 
در پاسخ به پرسش روزنامه تعادل عنوان كرد كه در 
مذاكرات وزير امور خارجه در فرانسه بحثي از فروش 
نفت ايران مطرح نبوده اس��ت. زنگنه همچنين از 
اظهارنظر درباره نفت خام آدريان دريا كه سخنگوي 
دولت گفته بود به فروش رفته امتناع كرد.  پيش از 
اين رسانه ها خبر از مذاكره درباره فروش 700 هزار 

بشكه نفت در روز با اروپايي ها  را داده بودند.

بازار سرمايه

بررسي فرصت ها و چالش هاي 
يك چهارم بازار سهام

محمدامین خدابخش| 
رونق معامالت سهام در دو روز گذشته با شدت 
بيش��تري ادامه يافت و توانس��ت ارزش بورس 
تهران را بر اولين بار در ط��ول فعاليت اين بازار 
از يكهزار تريليون تومان فراتر بب��رد. اين بازار 
كه در ماه هاي اخير توانس��ته در س��ايه ركود 
نسبي بازارهاي موازي همچون طال و ارز، بازده 
دور از انتظاري را نصيب س��رمايه گذاران خود 
كند، بيش از هر چيز رشد خود را مديون سود 
سرش��اري بوده كه تا به اين جاي كار نمادهاي 
دالري بازار، توانس��ته اند در صورت هاي مالي 
خود منعكس كنند.حركت شاخص ها در بازار 
سرمايه كش��ور كه همواره محرك هاي تورمي 
داش��ته اند، در ماه هاي اخير تحت تاثير رش��د 
قيمت دالر در س��امانه نيما و انجام فروش هاي 
كل س��ال 98 با مبناي قيمت ه��اي جديد، با 

افزايشي چشمگير رو به رو شده اند. 
5

بازرگاني

دبير س��تاد تنظيم بازار ب��ا بي��ان اينكه قيمت 
كاالهاي اساس��ي وي��ژه محرم و صفر از س��وي 
دولت تعيين ش��ده، گفت: قيمت برنج خارجي 
۶500 تومان، شكر ۳250 تومان، مرغ ۱2500 
و گوش��ت 55 هزار تومان است. عباس قبادي در 
گفت وگو با خبرگزاري مهر با تش��ريح جزييات 
قيمت كااله��اي اساس��ي قاب��ل توزي��ع براي 
هيات هاي مذهبي در ايام محرم و صفر گفت: بر 
اس��اس تصميم دولت، نرخ مصوب هر كيلوگرم 
برنج خارجي ۶500 تومان، شكر ۳250 تومان، 
مرغ ۱2500 تومان، گوشت گوساله وارداتي 55 
هزار تومان و روغن نبات��ي ۱5 درصد زير قيمت 
بازار خواهد بود؛ اين در حالي است كه نرخ چاي 
نيز از س��وي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان ب��ه زودي اعالم خواهد ش��د. 
دبير ستاد تنظيم بازار افزود: سهميه هيات هاي 
مذهبي بس��ته به جمعيت و نوع عملك��رد آنها 
تعيين شده و با تاييد س��ازمان تبليغات اسالمي 
اختصاص خواهد ياف��ت. وي تصريح كرد: توزيع 
تمامي كاالهاي اساسي براي هيات هاي مذهبي 
از طريق سامانه تعيين ش��ده و پروسه كار، كامال 
شفاف اس��ت. به گفته قبادي، بر اساس مصوبات 
س��تاد تنظيم بازار استان ها، س��هميه هر هيات 
متناسب با جمعيت تعيين خواهد شد.  براساس 
اين گزارش، در جلسه س��تاد تنظيم بازار، طرح 
ويژه تامين و تنظيم بازار كاالهاي اساسي در ايام 
محرم و صفر براي تامين نيازهاي مردم و هيئات 
مذهبي به تصويب رس��يد كه بر اساس آن ۱00 
هزار تن كاالي اساس��ي در اين ايام توزيع خواهد 
ش��د كه بر اين اس��اس، با توجه به افزايش تقاضا 
در بازار مصوب ش��د تا از محل ذخاي��ر موجود، 
برنج، ش��كر، روغن، چاي، گوشت قرمز و گوشت 
مرغ توزيع گردد. همچنين به دليل پاسخگويي 
به نياز دانش آموزان و دانش��جويان، ستاد تنظيم 
بازار مصوب كرده تا »نمايش��گاه مه��ر« در ايام 
بازگش��ايي مدارس برگزار ش��ود كه در قالب آن 
دفاتر دانش آموزي و البسه مورد نياز دانش آموزان 
عرضه خواهد ش��د؛ ضمن اينكه در اي��ن ايام با 
هماهنگي اتاق اصناف ايران و ستادهاي تنظيم 
بازار اس��تان ها مقرر گرديده تا نمايش��گاه مهر با 
تش��خيص كارگروه ها و با هم��كاري و محوريت 
اصناف از ۱5 ش��هريور تا ۱0 مهرماه در سراس��ر 
كشور برگزار شود. بر اين اساس، با توجه به شرايط 
خاص هر اس��تان، اين نمايش��گاه ها برگزار شده 
و در قالب آن بازرس��ي و نظارت ويژه اي بر توزيع 
اقالم مورد نياز دانش آموزان و دانشجويان و نيز به 

صورت كلي خانوارها صورت خواهد گرفت.

دبير ستاد تنظيم بازار تشريح كرد

جزييات قيمت انواع 
كاالهاي اساسي

شهر

رييس پليس راهور تهران بزرگ از راه اندازي پليس 
دوچرخه سوار در سطح پايتخت خبر داد. به گزارش 
ايسنا، سردار محمدرضا مهماندار در نهمين نشست 
مش��ترك پليس راهور فاتب و معاونت حمل ونقل و 
ترافيك با تاكيد بر اعمال قانون موتورسيكلت هاي 
متخلف و برخ��ورد با مالكين موتورس��يكلت هاي 
پالك مخدوش گفت: پليس راه��ور آمادگي دارد از 
طريق شناسايي توس��ط دوربين هاي ثبت تخلف 
و تردد نس��بت به اعمال قانون موتورس��يكلت هاي 
متخل��ف و پالك مخ��دوش اق��دام كن��د، گرچه 
عمده مش��كل در اين زمينه، نبودن پ��الك به نام 
راننده موتورس��يكلت اس��ت. او از راه اندازي پليس 
دوچرخه س��وار در س��طح پايتخت خبر داد وگفت: 
سال گذش��ته نيز اين طرح در منطقه ٦ و ١٢ انجام 
شد و اميدواريم بتوانيم با تعيين نوع ماموريت ها در 
سطح شهر پليس دوچرخه س��وار را در مناطقي كه 
امكان دارد و از طرفي، روساي آن داوطلب اين طرح 
هستند، در ساير مناطق نيز اجرايي شود.مهماندار بر 
تجهيز بزرگراه هاي شهيد بابايي و امام علي به سيستم 
ثبت تخلف ورود خودروهاي سنگين در خط سرعت 
تاكيد كرد و خواس��تار تجهي��ز رمپ هاي خروجي 
بزرگراه ها به دوربين ثبت تخلف شد. او گفت: اصالح 
هندسي و ساماندهي عالئم ترافيكي در معابر منتهي 
به مدارس، اس��تقرار نيرو در ميادي��ن و پايانه هاي 
حمل ونقل عمومي و توقف عملي��ات عمراني در دو 
هفته نخس��ت مهر ماه ازجمله اقداماتي اس��ت كه 
بايد در طرح اس��تقبال از مهر موردتوجه قرار گيرد. 
او همچنين با اش��اره به رونمايي از خودرو هاي سيار 
ثبت تخلف معاينه فني و تست كنار جاده اي گفت: 
اين خودرو ها با گشت زني مستمر در معابر پايتخت، 
ميزان آاليندگي خودروهاي سنگين را اندازه گيري 
مي كنند.بيشتر خودروها به ويژه خودروهاي سنگين 
ممكن است بعد از اخذ معاينه فني، شرايط متعادل 
خ��ود را ازدس��ت داده و موج��ب ايجاد مش��كالت 
آاليندگي شوند كه در اين خصوص خودروي جديد 
تس��ت كنار جاده اي رونمايي ش��د.به گفته سردار 
مهماندار، اين خودرو با كمك س��تاد معاينه فني و 
ش��هرداري تجهيز شده و با گش��ت زني مستمر در 
معابر پايتخت، ميزان آاليندگي خودروهاي سنگين 
را اندازه گي��ري مي كن��د. او تاكيد ك��رد: اگر ميزان 
آاليندگي خودرو بيش ازحد مجاز باشد برگه معاينه 
فني ابطال و به راننده ۱0 روز فرصت داده مي شود كه 
نسبت به اخذ معاينه فني مجدد اقدام كند. رييس 
پليس راهور تهران ب��زرگ در خصوص خودرو ثبت 
تخلف معاينه فني سيار نيز گفت: اين خودرو نيز با 
گشت زني در معابر به كنترل معاينه فني وسايل نقليه 
پرداخته و ش��ماره پالك مربوط را با سامانه سيمفا 
چك كرده و در صورت نداشتن برگه سالمت، اقدام به 

جريمه خودرو مذكور مي كند.

راه اندازي پليس 
دوچرخه سوار در پايتخت

صنعت،معدن و تجارت

مسير تازه غول 
خودروسازي
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وزير دادگستري گفت: تكريم و احترام مردم بايد در 
همه حال و در همه اركان دولت و كش��ور ساري و 
جاري باشد. به گزارش ايرنا، سيدعليرضا آوايي روز 
گذشته در جريان سفر به استان اردبيل و در ديدار با 
كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي اين استان، اين 
س��ازمان را پناهگاه مردم و يكي از حافظان جايگاه 
قانون دانست. وي بر ضرورت تسريع و دقت در روند 
رسيدگي به پرونده هاي تشكيل ش��ده در مراجع 
تعزيرات حكومتي تاكيد كرد و خطاب به كاركنان 
اين سازمان افزود: در صدور آرا بايد با احتياط و دقت 
و با صرف وقت بيش��تر عمل كرده و در همه فرايند 
تصميم گيري به اجراي عدالت كمك كنيد. آوايي 
بيان ك��رد: پرونده اي كه زمان بر ش��ود، از خاصيت 
مي افتد و بايد روند رسيدگي سرعت مطلوبي داشته 
باش��د ولي با اين حال، نبايد س��رعت در رسيدگي 
موجب پايين آمدن دقت در روند رس��يدگي شده 
و حق كسي ضايع ش��ود. وي كار سازمان تعزيرات 
حكومت��ي را كاري قضاي��ي و حس��اس خوان��د و 

خواس��تار دقت در بررس��ي پرونده هاي تش��كيل 
ش��ده در اين نهاد شد و گفت: ش��عبه هاي بررسي 
پرونده قاچاق بايد در جريان رس��يدگي به پرونده، 
فوق العاده دقت كنند تا حق كسي ضايع نشود. وزير 
دادگستري اضافه كرد: عوامل رسيدگي به پرونده ها 
در اين نهاد بايد هنر اس��تماع را خوب ياد بگيرند و 
از اعتم��اد اضافي و غيرمعمول ب��ه ضابطان پرهيز 
كنند. وي همچنين با اش��اره به پايين بودن ميزان 
رضايتمندي مردم از س��ازمان تعزيرات حكومتي 
به خاطر جنس كار اين نهاد افزود: ب��از با اين حال 
در اي��ن تش��كيالت مي توان س��طح رضايتمندي 
مردم را باال ب��رد و زهر آراي قضايي اتخاذ ش��ده را 
كم كرد. آوايي با تاكيد بر ضرورت توجه به شرافت 
حرفه اي، عمل به قانون و توجه به نداي وجدان در 
فعاليت هاي سازمان تعزيرات حكومتي بيان كرد: 
در بررسي پرونده ها بايد نهايت دقت به عمل آمده و 
آراي صادره پس از تحقيق كامل و جامع و بر مبناي 

قانوني و به شكل منصفانه صادر و اجرا شود. 

پرونده اي كه زمان بر شود، از خاصيت مي افتد

حقوقي

نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در 
ايران ضمن اعالم اين خبر كه در س��ال 20۱7 ميالدي، 
نيم  ميليون نفر در دنيا به دلي��ل مصرف مواد مخدر جان 
خود را از دست دادند، گفت: تالش ها، برنامه ها و اقدامات 
جهاني در حوزه مبارزه با مواد مخدر كافي نبوده اس��ت و 
بايد كار بيشتري صورت بگيرد و برنامه ها و آموزش هايي 
را مدنظر قرار دهيم كه به راحتي در دسترس عموم باشند. 
به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ »الكساندر فدولوف« 
در كارگاه ضمن خدم��ت كارآموزي متخصصين منطقه 

براي تشخيص و درمان بيش مصرفي مخدرها و سندروم 
محروميت كه در بيمارستان لقمان حكيم تهران برگزار 
شد، افزود: مطابق گزارش جهاني دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم س��ازمان ملل )UNODC( ساالنه ميليون ها نفر 
در دنيا، هم مواد مخدر مصرف مي كنند و هم به آن معتاد 
هستند. وي با اشاره به اينكه 5.۶ درصد مصرف كنندگان 
مواد مخدر مبتال به ويروس اچ. اي. وي. )ايدز( هس��تند، 
افزود: در سال 20۱7 ميالدي، نيم ميليون نفر در دنيا به 

خاطر اعتياد به مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

نيم ميليون نفر در سال ۲۰۱۷، بر اثر اعتياد جان باختند

خبر

رييس دستگاه ديپلماسي كشور:

 ۱۵ شهريور گام سوم
 كاهش تعهدات  برجام  را 

برمي داريم

توليد زير فشار 
 رقابت ارز

طال و مسكن
گروه كالن| در بس��ياري از كش��ورها، قوانين و 
ماليات هاي س��ختگيرانه اي براي كنترل و كاهش 
جذابيت فعاليت هاي سفته بازانه وضع شده است، 
اما در ايران اين دس��ت فعاليت ها، بدون پرداخت 
ماليات به كار خود ادامه مي دهند و ضعف شديدي 
در نظارت و كنترل بر آنها مش��اهده مي شود بطور 
كلي به نظر مي رس��د محيط اقتصاد اي��ران براي 
فعاليت هاي نامولد مس��اعدتر از فعالبت هاي مولد 
اس��ت. به گزارش »تعادل«، معم��وال هدف اصلي 
فعاليت اقتصادي، دس��تيابي به س��ود اس��ت. اين 
سود به شكل انواع دارايي ها همچون پول، سرمايه، 
منافع جنبي و... نصيب صاحب س��رمايه مي شود. 

اما ف��ارغ از ه��دف فعاليت اقتص��ادي، ماهيت آن 
نيز اهميت بس��ياري دارد. پ��اره اي از فعاليت هاي 
اقتصادي برمبن��اي كار مولد و از طريق توليد انواع 
كاالها يا خدمات س��ودمند، عالوه بر اينكه اندازه 
واقع��ي اقتص��اد را افزايش مي دهن��د، صاحب آن 
فعاليت را نيز به س��ود مي رس��انند. به طوركلي هر 
فعاليتي كه به قصد كس��ب درآمد، سود يا هرنوع 
انتفاع كه ب��ا ايج��اد ارزش اف��زوده، توليدملي را 
بزرگ تر كند، مولد است و هر فعاليتي كه در سطح 
خرد براي اشخاصي سود يا منافعي ايجادكند، اما 
در س��طح كالن، ارزش افزوده ايجاد نكند و توليد 

ملي را افزايش ندهد، نامولد است.
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نرخ خريد دالر به كانال ۱۰ هزار تومان وارد شد

 كاهش قيمت سكه
به مرز  3 ميليون تومان
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روي موج خبر

  جزئياتي از ساعات كار رييس جمهور در 
طول يك هفته؛ تعادل|

مش��اور رييس جمهوري طي يادداشتي به بيان 
جزئياتي از س��اعات كار حسن روحاني در طول 
يك هفته پرداخت.  حس��ام الدين آش��نا مشاور 
رييس جمهوري در حساب كاربري خود در توئيتر 
در واكنش به برخي اظهارات درباره ساعات كار 
حسن روحاني در يادداشتي با عنوان»براي ثبت 

در تاريخ« نوشت: 
» ۱- روحاني معموال از شنبه تا چهارشنبه بين 
ساعت ۷.۴۵ تا ۸.۱۵ صبح وارد رياست جمهوري 
و بين همين س��اعات غروب ب��ا چمدان هايي از 

كارتابل هاي اداري خارج مي شود.
 ۲- معموال تا ساعت ۲۳.۳۰ كارهاي آني دفتر به 

منزل ارسال مي شود.
 ۳- معموال هيچ كارتابلي بيش از ۲۴ س��اعت در 

اتاق يا نزد رييس جمهور باقي نمي ماند.
 ۴- معم��وال در روزهاي پنج ش��نبه از س��اعت 
۸.۳۰ تا ۱۸ چندين جلس��ه ثابت را اداره كرده و 

مالقات هاي ضروري را انجام مي دهند.
 ۵- معم��وال روزهاي جمعه تماس هاي تلفني با 

برخي وزيران و معاونان و استانداران دارند.
 برادران و خواهران عزيز

 حسن روحاني نه بي نقص است و نه شايد خيلي 
دوست داشتني اما نه كم كار است نه كم توجه.

 يادمان باشد!
 ۱- زخم زبان از زخم بستر بدتر است.

۲- در فرهنگ اس��المي تكرار ي��ك دروغ آن را 
تبديل به راست نمي كند.«

  اميدواريم در ۶ ماه دوم سال شاهد كاهش 
تورم باشيم؛ ايسنا|

الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
دهم با بيان اينكه »سرعت رشد تورم در چند ماه اخير 
كاهش يافته« ابراز اميدواري كرد كه شاهد كاهش 
تورم در ۶ ماهه دوم سال باشيم. حضرتي با اشاره به 
گزارش مركز آمار ك��ه از افزايش تورم در مردادماه تا 
۴۲.۲ درصد حكايت دارد، گف��ت: تورم ماه به ماه از 
۵.۳ درصد در اول ارديبهشت به ۲.۳ درصد در آخر 
تير رسيده و در اين چند ماه روند كاهشي داشته است. 
البته اين به معناي كاهش تورم نيست بلكه سرعت 
تورم كاهش يافته است. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس يادآور ش��د: اينكه در اي��ن اوضاع اقتصادي 
كشور و با اين كاهش درآمد نفتي سرعت رشد تورم 
نيز كاهش پيدا كرده مايه اميدواري است. زيرا از سوي 
ديگر هزينه ها كاهش پيدا نكرده و درآمدهاي مالياتي 
نتوانسته به شكلي تنظيم شود كه جايگاه اصلي خود 
را پيدا كند. حضرتي در پايان خاطرنشان كرد: كاهش 
سرعت رش��د تورم مايه اميدواري است و دولت بايد 
تالش كند در ۶ ماهه دوم سال اين سرعت را باز هم 
كاهش دهد و حتي المقدور تورم نيز كاهش پيدا كند 

كه من اميدوارم چنين اتفاقي بيفتد.

  شناسايي جريان نفوذ كار هر دستگاهي 
نيست؛ ايسنا|

وزير اطالعات گفت: جريان نفوذ با عناوين مختلف 
به دس��تگاه اطالعاتي حمله كرده و تالش مي كند 
ريشه آن را دربياورد. سيدمحمود علوي در حاشيه 
مراسم بزرگداشت شهداي شهريور ماه در مدرسه 
رفاه درباره ادعاي برخي مبني بر حضور جريان نفوذ 
در وزارت نفت، اظهار كرد: اينكه ادعا شود در فالن 
دستگاه نفوذ شده است صرفا ادعاست، شناسايي 
جريان و عناصر نفوذ كار هر دس��تگاهي نيس��ت و 
وزارت اطالعات با نبوغ اطالعاتي كه دارد مي تواند 
جريان نفوذ را شناسايي كند. وي ادامه داد: جريان 
نفوذ را فقط دستگاه اطالعاتي مي تواند تشخيص 
دهد. اف��رادي كه در پروژه نف��وذ عمل مي كنند و 
داغ ترين شعارهاي حاكميتي را سر داده و ديگران را 
متهم به ضديت با نظام مي كنند و چون تنها دستگاه 
اطالعاتي آنها را شناس��ايي مي كند، به دس��تگاه 
اطالعاتي با عناوين مختلف حمله كرده و اگر بتواند 
تالش مي كند، ريشه دستگاه اطالعاتي را دربياورد.

  توضيحات دفتر رييس جمهوري درباره 
پوشش ميهمانان يك مراسم؛پاد|

رواب��ط عمومي دفت��ر رييس جمهوري ب��ا صدور 
اطالعيه اي، در خصوص پوش��ش نامناسب برخي 
ميهمانان در مراسم دستاوردهاي دولت تدبير و اميد 
در توسعه زيرساخت هاي روستايي توضيح داد. در 
بخش هايي از اين اطالعيه آمده است كه »بيش از هزار 
نفر از روستاييان عزيز از سراسر كشور به اين مراسم 
دعوت شده بودند كه با پوشش هاي متنوع و گوناگون 
متناس��ب با فرهنگ خود در سالن همايش حضور 
داشتند«، بخشي از ميهمانان برنامه از جامعه محترم 
اقليت هاي مذهبي كشور بودند و با تن پوش سنتي و 
محلي خود در مراسم حاضر شده بودند كه قبل از آغاز 

برنامه به طبقه دوم سالن راهنمايي شدند.  

  گرايش هاي گوناگون افزايش مش�اركت 
مردم را سرلوحه قرار دهند؛ وزارت كشور|

مديركل سياس��ي وزارت كشور با اش��اره به اينكه 
احزاب ركن اصلي افزايش مشاركت سياسي مردم 
در انتخابات هستند، گفت: گرايش هاي سياسي بايد 
مشاركت سياسي را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار 
دهند. حميد مالنوري در جريان چهاردهمين سفر 
استاني معاونت سياسي به مازندران بيان داشت: تفاوت 
بين احزاب در روش ها و برنامه ها است. به عنوان مثال 
احزاب اصولگرا، اصالح طلب و اعتدال گرا معتقدند با 
برنامه هاي خود بهتر مي توانند كشور را اداره كنند و بر 
اجراي برنامه هاي خود تاكيد دارند و اعتقاد دارند كه 
برنامه هاي آنان موجب تسريع در توسعه كشور خواهد 
شد؛ پس در نهايت، هدف احزاب سياسي يكي است اما 
در روش ها با يكديگر تفاوت دارندكه البته بايد سعي 
كنيم فض��ا را از افترا و تخريب پاك كنيم. وي تاكيد 
كرد: اين اقدام، نمونه اي از اعتقاد دولت تدبير و اميد 
به ضرورت تحزب و حمايت از فعاليت احزاب سياسي 

در كشور است.

ايران2

رييس دستگاه ديپلماسي:

 رفتن به كاخ سفيد مشكالت ايران را حل نمي كند

ايران۱۵شهريورگامسومكاهشتعهداتبرجامرابرميدارد
گروه ايران|

 در روزهاي��ي كه اخبار مربوط به ت��داوم برجام و احتمال 
گفت وگو ميان ايران و س��اير طرف هاي برج��ام در راس 
اخبار رس��انه هاي داخلي و خارجي نشسته و هر روز خبر 
تازه اي در خصوص اين موضوع منتش��ر مي شود، رييس 
دستگاه ديپلماسي ايران كه در ادامه سفرهاي خود راهي 
كشورهاي جنوب شرقي آسيا )چين و ژاپن( شده با اشاره 
به اين واقعيت كه در صورت عدم استيفاي منافع كشورمان 
از برجام، »ايران آماده اس��ت در ۱۵شهريور ماه گام سوم 
كاهش تعهدات برجامي اش را بردارد« توپ اجراي برجام 
را به زمين اروپا و امري��كا مي اندازد تا در اين فاصله زماني 
قدم هاي بلندتري براي تحقق منافع ايران از دل اين سند 
بين المللي بردارند. وزير امور خارجه كشورمان با تأكيد بر 
اينكه ايران براي حفظ برجام نه با امريكا بلكه با اروپا مساله 
دارد، گفت كه نيم ساعت رفتن به كاخ سفيد مشكالت ايران 
را حل نمي كند. به گزارش تسنيم، محمدجواد ظريف، در 
مصاحبه با روزنامه آلماني »زوددويچه سايتونگ« در پاسخ 
به اينكه »شما گفت وگوهاي خود با رييس جمهور فرانسه 
را سازنده توصيف كرده ايد و چه اتفاقي بايد بيفتد تا توافق 
هسته اي نجات يابد؟« گفت: توافق هسته اي بر ۲ ستون 
استوار است؛ يكي اينكه ايران خود را ملزم مي كند كه برنامه 
اتمي اش منحصراً در راستاي اهداف صلح آميز استفاده شود 
و ديگري اينكه جامعه بين المللي و به خصوص ديگر احزاب 
)شركت كننده در اين توافق( تضمين كنند كه مناسبات 
اقتصادي ايران با بقيه دنيا به حالت معمولي درآيد. ايران 
تعهدات خود را انجام داده است و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي ۱۵ بار اين مساله را تأييد كرده است كه ۵ بار آن بعد از 
خروج امريكا از برجام بوده است. اما مناسبات اقتصادي ايران 
با دنيا نرمال نشده است، در واقع اين مناسبات امروز خيلي 
بدتر از قبل از توافق هسته اي است، اين بدين مفهوم است 
كه طرف مقابل اين توافق را اجرا نكرده است. ظريف در ادامه 
درباره اقدام اخير ايران در كاهش برخي تعهدات خود نسبت 
به برجام در اعتراض به طرف مقابل نيز گفت: در اين توافق 
هسته اي مكانيسمي وجود دارد كه راه حلي را براي زماني كه 
يك طرف به تعهدات خود عمل نكرد ارايه مي دهد، ما از اين 

مكانيسم استفاده مي كنيم. به محض اينكه اروپاييان اجراي 
تعهدات خود را آغاز كنند ما نه تنها از اقدامات بيشتر در اين 
راستا انصراف مي دهيم بلكه به همان جايي برمي گرديم 
كه تا به حال بوده ايم.  وي در توضيح اين گفته خود اين طور 
گفت كه اروپا خود را به يازده نكته متعهد كرده است؛ اينها 
شامل سرمايه گذاري ها، هواپيمايي غيرنظامي، حمل ونقل 
و بازگشت شركت هاي اروپايي است. ما هيچ يك از اينها 
را به عنوان پيش شرطي براي اجراي كامل تعهدات خود 
درخواست نمي كنيم. ما تنها مي خواهيم بتوانيم نفت خود 
را بفروشيم و پول خود را دريافت كنيم. ما صدها ميليارد 

ضرر كرده ايم، اقتصاد ما رنج مي برد، ارز ما ۷۵ درصد ارزش 
خود را از دست داده است. اروپا تنها خود را به اين بيانيه كه از 
برجام حمايت مي كند محدود كرده است. اما اينجا انسان ها 

شغل و درآمد خود را از دست مي دهند.

  جزئيات مرحله سوم كاهش تعهدات ايران
رييس دس��تگاه ديپلماس��ي اما درباره گام سوم كاهش 
تعهدات ايران نس��بت به برجام در ص��ورت عمل نكردن 
طرف مقابل به تعهداتش نيز گفت: در ۶ س��پتامبر )۱۵ 
شهريور( مرحله سوم آغاز خواهد شد. اگر ما با اروپا به تفاهم 

برس��يم و طرف اروپايي اجراي آن را آغاز كند ما اين گام 
سوم را برنمي داريم. ظريف در پاسخ به اين پرسش كه گام 
سوم كاهش تعهدات ايران نسبت به برجام چگونه خواهد 
بود گفت: ما هنوز آن را نمي دانيم. يك ديدگاه اين اس��ت 
كه گام بعدي ما مانند دو م��ورد قبلي بايد در جهت لغو و 
كاهش تعهدات باشد. يك ديدگاه ديگر اين است كه ما تا 
به حال ۱۲۰ روز به اروپا مهلت داده ايم و حاال زمان انجام 
اقدامات سختگيرانه تر و قاطعانه تر فرا رسيده است. وزير 
امور خارجه كشورمان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه 
»اروپا مي خواهد برجام را نجات دهد و شما هم همين طور، 

آيا اين ديگر مساله اي بين شما نبوده بلكه مشكلي بين ايران 
و امريكا است؟« گفت: اين به نظر مي رسد كه يك مشكل 
شخصي براي من هم بتواند باشد چرا كه من تحريم شده ام. 
اما اين مساله اي بين ما و امريكا نيست. اين مساله اي بين 

ما و اروپا است. 
امريكا تعهداتي داشت و تصميم گرفته است به آن پايبند 
نماند. اما اروپا قبل از خروج امريكا تعهداتي داش��ت كه 
مستقل از اياالت متحده است و در اين توافق هم به صورت 
جداگانه ليست شده است. اروپايي ها همچنين تازه همين 
ديروز نبوده كه از اهميت اقتصاد امريكا يا دالر آگاه شده اند. 
ظريف در ادامه در پاس��خ به اين پرسش كه آيا شما هيچ 
اميدي نداريد كه اين مساله با مشاركت امريكا بتواند حل 
ش��ود؟ گفت: خير، ما اين مشكالت را ش��روع نكرده ايم. 
رييس جمهور ترامپ، رييس جمهور اوباما را نمي خواهد و 
دوست ندارد. اين مساله را من نمي توانم حل كنم و اروپا 
هم همين طور. وي درباره دعوت امريكا از وي براي رفتن 
به كاخ سفيد نيز گفت: براي انجام چه كاري؟ نيم ساعت 
رفتن به كاخ سفيد مشكالت ما را حل نمي كند. اگر شما به 
مهماني اي دعوت شويد كه به شما گفته شود »اگر نياييد 
در آينده از ورود شما به آن شهر ممانعت مي شود« آيا شما 
به آن مهماني مي رويد؟ اين يك دعوت نيست بلكه ارعاب 
است. وزير خارجه ايران در ادامه در پاسخ به اين پرسش 
كه »آيا شما چنين دعوتي را قبول نخواهيد كرد؟« گفت: 
نه نه، اگر من بروم اين تصميمات همان طور كه به من گفته 
ش��ده يك بار ديگر تغيير داده خواهد شد. اما تصميمات 
قبال گرفته ش��ده اس��ت. ظريف در ادامه در پاسخ به اين 
پرسش كه »اين بدين مفهوم است كه شما در حال حاضر 
مذاكرات با كاخ سفيد را رد مي كنيد؟« گفت: نه، اين دست 
ما نيست. امريكايي ها سالن مذاكرات را ترك كردند نه ما. 
اگر آنها مي خواهند به اين سالن بازگردند بايد يك بليت 
بخرند و آن عمل به تعهدات بين المللي است. وزير خارجه 
در ادامه گفت: امريكايي ها بايد به اين مساله خاتمه دهند 
كه ديگران را از انجام تعهدات خود بازدارند. امريكايي ها 
بايد به اين مساله خاتمه دهند كه ديگران را مجبور كنند 

برجام را نقض كنند. 

در نهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه عنوان شد

اعالم احكام متهمان به جاسوسي
گروه ايران|

اطالع رساني در خصوص مهم ترين پرونده هاي اقتصادي 
كش��ور و رونمايي از اسامي ۳جاس��وس كه از طريق نفوذ 
در فضاي اقتصادي و عمراني كشور اطالعات جمع آوري 
مي كردند مهم ترين بخش از اظهارنظرهايي بود كه ديروز در 
جريان نهمين نشست سخنگوي قوه قضاييه با خبرنگاران 
عنوان شدند. در كنار اين مباحث موضوعاتي مانند بركناري 
و دستگيري مديران ارشد يكي از بزرگ ترين خودروسازان 
كشور كه طي هفته هاي اخير به تناوب در سطح رسانه هاي 
گروهي و شبكه هاي اجتماعي مطرح مي شدند و ضرورت 
پاس��خگويي به آنها بيش��تر از هر زمان ديگري احساس 
مي شددر ليست پرس��ش هاي خبرنگاران از سخنگوي 
دستگاه قضا قرار گرفتند. اسماعيلي همچنين در پاسخ به 
اين پرسش كه سرانجام پرونده معاون سابق بانك مركزي با 
توضيحاتي كه دولت در اين زمينه ارسال كرده به كجا ختم 
مي شود؛ با استقبال از توضيحات دولت در اين زمينه اعالم 
كرد كه» قطعا توضيحات دولت در اين زمينه اثرگذار است.«
س��خنگوي قوه قضاييه گفت: بر اين باور هستيم كه همه 
اركان نظام، در گام اول، در زمينه پيشگيري از وقوع فساد 
و قانون گريزي در مجموعه تحت مديريت خودشان و در 
گام دوم، در عرصه شناس��ايي و برخورد با عناصر متخلف، 
مسووليت رس��يدگي و همكاري با قوه قضاييه را دارند.  به 
گزارش ميزان، غالمحسين اسماعيلي در نشست خبري 
خود اظهار كرد: برخورد با انواع مفاس��د به ويژه مفاس��د و 
جرايم اقتصادي اميد و نش��اط را به جامعه ما برگردانده و 
بار مسووليت يكايك همكاران ما را روز و به روز سنگين و 
سنگين تر مي كند. سخنگوي دستگاه قضا در ادامه به بيان 
اقداماتي كه در مبارزه با تروريسم انجام شده پرداخت و گفت: 

يك ماه قبل در حاشيه جلسه مسووالن قضايي خبري را 
در ارتباط با يكي از عناصر وابسته به انگليس از وابستگان 
به »بريتيش كانس��يل« اعالم كردم كه آن موقع به لحاظ 
اينكه حكم قطعي نش��ده بود، اسم و مشخصات او را اعالم 
نكردم؛ اما به مصداق مثل رايجي كه مي گويد »وقتي چوب 
را برمي داري گربه دزده فرار مي كند« كساني كه وابسته به 
اين فرد بودند، متوجه شدند و االن كه حكم قطعي شده اعالم 
مي نمايم كه فرد مورد نظر »ارس اميري« بود كه به واسطه 
ارتباط با بريتيش كانسيل و نفوذ فرهنگي در جامعه ما به ويژه 
از طريق هنر و اقدامات براندازانه اي كه در اين مسير انجام 
مي داد، مورد شناسايي قرار گرفت. اسماعيلي تصريح كرد: 
اين فرد در دادگاه انقالب محاكمه و به تحمل ده سال حبس، 
به عالوه دو سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده و 
االن در حال تحمل محكوميت است و اخيرا حكم اين عنصر 

وابسته در دادگاه به قطعيت رسيده است.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنش��ان كرد: فرد ديگري كه 
محكوميت او را اعالم مي كنم، »علي جوهري«، جاسوس 
رژيم صهيونيستي است كه ارتباط با سرويس موساد طي 
ساليان متمادي داش��ته و مالقات هاي مختلف با عناصر 
وابسته به اين سرويس در كشورهاي سريالنكا، هند، تايلند، 
ماكائو، الئوس و كشورهاي مختلف انجام داده و ارتباطات 
گسترده اي با سرويس موس��اد برقرار كرده است. حتي به 
سرزمين هاي اشغالي مسافرت داش��ته و مقدماتي براي 
اخذ تابعيت از اين رژيم غاص��ب و غيرقانوني فراهم كرده 
بود و ماموريت پيدا كرده بود كه اطالعاتي را در حوزه هاي 
مختلف و به ويژه در زمينه تونل س��ازي و اقدامات عمراني 
كشور در حوزه فعاليت هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 
به اين سرويس بدهد كه اين فرد مورد شناسايي قرار گرفت 

و به تحمل ده سال حبس بابت جاسوسي و دو سال حبس 
بابت تحصيل مال نامشروع و استرداد مبالغي كه از سرويس 
جاسوسي اسراييل گرفته بود، محكوم شده و در حال گذران 
محكوميت خود است. وي بيان داشت: فرد بعدي، انوشه 
آشوري است كه فردي دو تابعيتي و داراي تابعيت انگليس 
است. اين فرد نيز به سرويس جاسوسي موساد متصل شده 
بود، هم امكانات فراوان��ي از آنها گرفته بود و هم اطالعات 
زيادي را از كشور ما به اين سرويس منتقل مي كرد كه اين 
فرد هم مورد شناسايي قرار گرفت و به ده سال حبس بابت 
جاسوسي، دو س��ال حبس بابت تحصيل مال نامشروع و 
استرداد سي و سه هزار يورو پول هايي كه از او كشف شده 

بود به نفع دولت محكوم شد.

 تشريح آخرين وضعيت پرونده خودرويي ها
اسماعيلي در ادامه در پاس��خ به سوالي پيرامون بازداشت 
دو نماينده مجلس در رابطه با موضوع خودرو گفت: در اين 
پرونده هنوز رأي صادر نشده و پرونده در فرآيند رسيدگي 
قرار دارد. دادگاه يك جلسه را برگزار كرده و جلسات بعدي 
برگزار خواهد ش��د. ما بايد داوري را به دادگاه بسپاريم و تا 
دادگاه رأي صادر نكرده، پيشداوري نكنيم و رأي صادر نكنيم. 
در همين رابطه كه مورد سوال شما بود، خبر آن منتشر شد 
و ما هم ناچار شديم اصل خبر را بدون ذكر نام و ذكر عنوان 
اتهامي تأييد كنيم؛ اما برخي از همين رسانه ها، عكس زدند 
و نام مطرح كردند. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اين 
پرونده ناظر به خودروسازان داخلي است. البته در خصوص 
واردات خودرو هاي خارجي نيز پرونده هاي ديگري و جود 
دارد كه قبال توضيح داده شده؛ اما اين پرونده كه مورد نظر 
است، ناظر بر تحوالت بازار خودرو و فروش خودرو و افزايش 

قيمت خودرو است. اسماعيلي در ادامه در پاسخ به سوالي 
مبني بر بازداشت رييس سابق ايران خودرو بيان كرد: اين 
پرونده در مراحل تحقيقات مقدماتي قرار دارد. وي در ادامه 
در پاس��خ به سوالي پيرامون آخرين وضعيت رسيدگي به 
پرونده بازداشت يكي از مديران ارشد دستگاه قضايي اظهار 
كرد: اين پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي است و 
۱۵ نفر بازداشتي دارد. مطالبي كه از اعترافات منتسب به اين 
افراد نقل شده، صحت ندارد. سخنگوي قوه قضاييه در ادامه 
در پاسخ به سوالي مبني بر اطالعات جديد از بازداشت رييس 
سازمان تداركات پزشكي هالل احمر اظهار كرد: اصل اين 
خبر را به لحاظ اتفاقاتي كه در حوزه واردات دارو با تخصيص 
ارز دولتي انجام شد، تأييد مي كنيم. هم در نحوه واردات دارو 
و گران نمايي داروها و هم در رابطه با فروش داروهاي وارداتي 

با ارز دولتي به نرخ ارز آزاد در بازار، موضوعاتي مطرح است.

 پرونده معاون سابق بانك مركزي 
خبرنگاري پرس��يد: در پرونده مربوط ب��ه بانك مركزي 
معاون سابق اين بانك در مصاحبه اي گفته كه آنچه كه ما 
انجام داديم به دستور رييس جمهور بوده و مسووليت آن 
با دولت است. سخنگوي دولت نيز هفته گذشته در تاييد 
صحبت هاي وي اعالم كرده است كه مداخله در بازار ارز به 
دستور دولت بوده و در چهل سال گذشته نيز اين رويه ادامه 
داشته و مس��ووليت آن را مي پذيريم و اين افراد را افرادي 
سالم و پاكدست عنوان كرده و اين اتفاق در خصوص پرونده 
خصوصي سازي هم افتاد و سخنگوي دولت همين رويه را در 
مورد مديرعامل مستعفي و بازداشت شده سازمان خصوصي 
س��ازي مطرح كرد و گفت وي فردي پاكدست بوده است. 
موضع شما در خصوص اظهارات سخنگوي دولت چيست؟

اسماعيلي در پاسخ به اين سوال بيان كرد: اجازه دهيد كه من 
يكي از پرسش هاي شما را جواب بدهم. در ارتباط با پرونده 
بانك مركزي ما معتقديم قطعا توضيحات دولت در شفاف 
شدن اين پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال اين هستيم 
كه در اين پرونده توضيحات مكتوب دولت را داشته باشيم.

وي افزود: از اين موضوع اس��تقبال مي كنيم و تقاضاي ما 
همين است كه دولت توضيحات و مستندات خود را به دادگاه 
ارايه ده��د و داوري را دادگاه انجام دهد و ما داوري نكنيم 
كه جرمي اتفاق افتاده اس��ت يا خير؛ اما از ارايه توضيحات 
و مستندات كه دولت به معناي عام كلمه و رييس جمهور 
به معناي خاص توضيحاتي را ارايه دهند، ما قطعا استقبال 
مي كنيم و به ش��فافيت و برطرف ش��دن برخي از زواياي 
پنهان اين پرونده فارغ از اينكه نتيجه چه خواهد بود، كمك 

خواهد كرد.

 گندم ه�اي آل�وده قب�ل از ورود به چرخه 
غذايي مردم توقيف شد

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آخرين وضعيت 
پرونده گندم هاي آلوده گلستان را تشريح كنيد، گفت: اين 
پرونده از پرونده هاي جديدي است كه گزارشاتي در ارتباط 
با افزودن مواد خارجي به محموله هاي گندم واصل شده بود 
و مرجع قضايي به موضوع ورود كرد و در ارتباط با ۱۴ كاميون 
كه حامل گندم بودند، بررسي ها صورت گرفت و ادعا تأييد 
شد. وي ادامه داد: در آن شهرستان و در مركز استان برخي از 
دست اندركاران بازداشت شدند. خوشبختانه اقدام به موقع 
دستگاه قضايي باعث شد گندم هاي آلوده قبل از آنكه وارد 
چرخه و سبد غذايي مردم شود، شناسايي و توقيف شود و ما 

از اين جهت خدا را شاكريم.
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چهره ها

 مفسدان اقتصادي 
به چالش هاي بانكي   دامن زد ند
س��خنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: 
چالش ه��اي عمي��ق در 
نظام بانك��ي، پولي، ارزي 
و افزايش نرخ تورم همگي 
از تبعات سنگيني است 
كه مفسدان اقتصادي به 
آن دامن زده اند و ش��رايط را در اين حوزه به نقطه 
بحران رس��انده اند. به گزارش تسنيم، سيد حسن 
حسيني شاهرودي در حاشيه بازديد از چند طرح 
عمراني در ش��اهرود در جمع خبرن��گاران اظهار 
داشت: مبارزه با مفسدان اقتصادي از مطالبات جدي 
مردم اس��ت. وي عملكرد قوه قضاييه در برخورد با 
مفسدان اقتصادي را قابل تقدير دانست و  گفت: در 
دوره جديد رياست اين قوه و با آمدن حجت االسالم 
رييسي شاهد بوديم كه برخورد با متخلفان از درون 
اين قوه و عزل تعدادي قاضي متخلف آغاز شد كه 
اين مهم آغاز حركتي اساسي است كه بايد با قوت و 
جديت تداوم يابد.  ضمن اينكه نمايندگان مجلس 
از اقدامات قوه قضاييه در حوزه هاي مختلف حمايت 
خود را با تنظيم بيانيه اي در روز گذشته با قاطعيت 

اعالم كردند.

ايران جايگاه خوبي از لحاظ 
سطح غني سازي به دست آورد
ايران به طرفي��ن اروپايي 
هش��دار داده در ص��ورت 
تعلل در عمل به وعده هاي 
خ��ود ح��ول برج��ام، در 
برداشتن گام سوم مبني 
بر كاهش هرچه بيش��تر 
محدوديت هاي هسته اي 
ترديد نخواهد كرد.  به گزارش ايلنا، »اولي هاينونن« 
معاون پيش��ين دبيركل آژان��س بين المللي انرژي 
اتم��ي در همين خصوص معتقد اس��ت كه مزاياي 
اقتصادي پيش بيني شده در اينستكس در بهترين 
حالت ممكن محدود هس��تند و خواسته هاي ايران 
را برآورده نمي كنن��د. اودرباره جاي��گاه فني ايران 
مي گويد: در درجه نخست، بايد اين موضوع را بدانيم 
كه به لحاظ فني ايران در جايگاه خوبي براي اينكه در 
يك بازه زماني كوتاه، توانايي غني سازي اورانيوم خود 
را افزايش دهد؛ قرار دارد. بيش از ده هزار سانتريفيوژ 
گازي در انواع متنوع، لوله هاي آب، سيستم هاي تغذيه 
)آب( و مكش اضطراري و همچنين سيستم هاي مورد 
نياز كنترل الكترونيك آماده نصب، وجود دارد. اينها 
مي توانند در راستاي غني سازي اورانيوم در سطوح 

مختلف سامان دهي شوند.

 امريكا به شرايط قبل بازگردد 
براي مذاكره تصميم مي گيريم
س��خنگوي دول��ت گفت: 
امريكا قاعده را به هم زده و 
با اعمال فشار حداكثري بر 
ملت ايران، يك تروريس��م 
اقتصادي را عيل��ه ملت ما 
تحميل كرد، حال آنها بايد 
به شرايط قبل بازگردند آن 
وقت ما تصميم مي گيريم. علي ربيعي، در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است 
كه مذاكره اي صورت بگيرد؟ اظهار كرد: ما از اول انقالب 
يك اصلي داشتيم و رهبر معظم انقالب بر ديپلماسي 
گسترده با جهان تأكيد داش��تند، همچنين امام )ره( 
فرمودند كه ما به جز رژيم غاصب صهيونيستي با همه 
حرف مي زنيم. سخنگوي دولت تاكيد كرد: شرايط را 
امريكا به هم زده است، آنها قاعده را به هم زدند و با اعمال 
فشار حداكثري بر ملت ايران، يك تروريسم اقتصادي را 
عيله ملت ما تحميل كردند، حال آنها بايد به شرايط قبل 
بازگردند يعني آنها بايد به شرايط قبل از خروج امريكا 
بازگردند و تحريم ها را بردارند، آن زمان تازه ما تصميم 
ميگيريم، اوال محدوده ما فقط برجام است و هيچ پيش 
شرطي نداريم، نه چيزي بيش از آن، تنها قاعده اي كه 

داشتيم قاعده برجام بوده است.

هرگونه گفت وگو بايد بر 
اساس يك اجماع داخلي باشد
يك عضو فراكس��يون اميد 
معتق��د اس��ت: هرگون��ه 
گفت وگو با امري��كا بايد بر 
اس��اس يك اجماع داخلي 
باش��د. جلي��ل رحيم��ي 
جهان آبادي در گفت وگو با 
ايسنا، با اش��اره به احتمال 
ديدار حسن روحاني و ترامپ اظهار كرد: ديپلماسي يكي 
از راه هاي رسيدن به حفظ منافع است، بسياري از دولت ها 
براي رسيدن به هدف از شيوه گفت وگو و مذاكره استفاده 
مي كنند، كما اينكه ما در كشور در موقعيت هاي مختلف 
از اين شيوه براي رسيدن به اهداف خود استفاده كرده ايم. 
وي با اشاره به اينكه به نظر من با وجود شانس اندك حل 
مشكل با گفت وگو، دولت بايد از اين ظرفيت استفاده كند، 
تصريح كرد: دولت روحاني كار بزرگي را در شكل گيري 
برجام انجام داد و هم اكنون نيز براي حفظ برجام و كاهش 
فشارهاي امريكا و حل مشكالت كشور اگر ضرورت داشته 
باشد اقدامي را در قالب گفت وگو و ديپلماسي انجام دهد، 
اي��رادي ندارد و امري معقول و منطقي اس��ت. هرگونه 
گفت وگو با امريكا بايد بر اساس يك اجماع داخلي باشد، 
يعني ديدگاه هاي مثبت مقام معظم رهبري و مجلس 

شوراي اسالمي نسبت به اين مساله شكل بگيرد. 

 موظف به صيانت
 از آراي مردم هستيم

معاون هماهنگ��ي وزارت 
كشور گفت: عوامل اجرايي 
 و مجري��ان انتخاب��ات از 
هرگون��ه رفت��ار و اق��دام 
شائبه انگيز خودداري كنند. 
ما به عنوان مجريان انتخابات 
موظف به صيان��ت از آراي 
مردم هس��تيم. به گزارش وزارت كشور، سيد سلمان 
س��اماني در ديدار معاون سياس��ي اس��تاندار زنجان و 
فرمانداران اين استان با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در اسفندماه سال جاري اظهارداشت: 
ما به عنوان مجريان انتخابات موظف به صيانت از آراي 
مردم هستيم. وي با بيان اينكه عوامل اجرايي و مجريان 
انتخابات بايد در اين ايام از هر گونه رفتار و اقدام شائبه انگيز 
خودداري كنند، افزود: هر چه كه در توان داريم بايد براي 
حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي به كار 
بگيريم و فرمانداران به عنوان مدي��ران عالي دولت در 
شهرستان ها نقش كليدي در اين عرصه دارند. ساماني 
تصريح كرد: برگزاري انتخابات با شكوه در امنيت كامل 
توام با حضور حداكثري مردم موجب نااميدي دشمن 
و خنثي شدن نقشه هاي آنها خواهد شد. اصل رعايت 
بي طرفي و اجراي قانون سرلوحه مجريان انتخابات باشد.



3 كالن

»تعادل«باتحليلگزارشمركزپژوهشهايمجلسبررسيميكند

معرفي  رقيببان نظام مولد اقتصادي كشور

اخذ ماليات به صورت الكترونيكي در 600  دفترخانه تهران 

گروه كالن| 
در بس��ياري از كش��ورها، قواني��ن و ماليات ه��اي 
س��ختگيرانه اي ب��راي كنت��رل و كاه��ش جذابيت 
فعاليت هاي سفته بازانه وضع شده است، اما در ايران 
اين دست فعاليت ها، بدون پرداخت ماليات به كار خود 
ادامه مي دهند و ضعف ش��ديدي در نظارت و كنترل 
بر آنها مشاهده مي ش��ود بطور كلي به نظر مي رسد 
محيط اقتصاد ايران براي فعاليت هاي نامولد مساعدتر 

از فعالبت هاي مولد است.
به گ��زارش »تعادل«، معموال ه��دف اصلي فعاليت 
اقتصادي، دس��تيابي به سود است. اين سود به شكل 
انواع دارايي ها همچون پول، س��رمايه، منافع جنبي 
و... نصيب صاحب س��رمايه مي شود. اما فارغ از هدف 
فعاليت اقتصادي، ماهيت آن نيز اهميت بسياري دارد. 
پاره اي از فعاليت هاي اقتصادي برمبناي كار مولد و از 
طريق توليد انواع كاالها يا خدمات سودمند، عالوه بر 
اينكه اندازه واقعي اقتصاد را افزايش مي دهند، صاحب 

آن فعاليت را نيز به سود مي رسانند.
به طوركلي هر فعاليتي كه به قصد كسب درآمد، سود 
يا هرنوع انتفاع كه با ايجاد ارزش افزوده، توليدملي را 
بزرگ تر كند، مولد اس��ت و هر فعاليتي كه در سطح 
خرد براي اشخاصي سود يا منافعي ايجادكند، اما در 
سطح كالن، ارزش افزوده ايجاد نكند و توليد ملي را 

افزايش ندهد، نامولد است.

  تجرب�ه جهاني مه�ار فعاليت ه�اي نامولد 
رقيب توليد

مركز پژوهش هاي مجلس اخيرا گزارش��ي با عنوان 
»فعاليت هاي نامول��د رقيب توليد برخي تجربه هاي 
جهاني و راهكارهاي مقابله با آن در ايران« منتش��ر 
كرده است كه در آن تجربه جهاني مهار فعاليت هاي 
نامولد رقيب توليد را بررسي كرده است. در متن اين 
گزارش آمده است: يكي از مشكالت اساسي عدم رونق 
فعاليت هاي توليدي در كشور، فراهم نبودن شرايط 
مناسب فضاي سرمايه گذاري و محيط كسب وكار و 
وجود موانع مختلف بر س��ر راه توليد است. اما عالوه 
بر مس��اعد نبودن ش��رايط فعاليت ه��اي مولد يك 
عامل ديگر نيز وجود دارد كه كمتر به آن توجه شده 
است و آن مساعد بودن ش��رايط فعاليت هاي نامولد 
اس��ت. بنابراين الزم است كه هر دو لبه اين قيچي به 
صورت همزمان فشرده ش��ده تا سرمايه ها به سمت 
فعاليت هاي توليدي هدايت شوند. همچنين در اجراي 
قوانين مرتبط با بازارهاي نامولد بايد توجه داشت در 
صورتي كه راهكارهاي پيشنهادي به صورت همزمان 
در بازارهاي مختلف پياده س��ازي نشود ممكن است 
زمينه هاي سرازير ش��دن حجم زيادي نقدينگي به 
بازارهاي موازي و ايجاد تالطم را فراهم كند. بنابراين 
بايد اصل هم زماني كنترل بازارهاي موازي را مد نظر 
قرار داد. كش��ورهاي توسعه يافته نيز سال هاست كه 
به همين نتيجه رس��يده اند و با دخالت در بازارهاي 
نامولد، از ابزارهاي مختلفي جه��ت كنترل و از بين 

بردن فعاليت هاي سوداگرانه بهره گرفته اند. 

  بررسي وضعيت فعاليت هاي نامولد رقيب 
توليد در ايران

فعاليت هاي نامولد مبتني بر عايدي سرمايه به دليل 
افزاي��ش قيمت خود س��رمايه و ن��ه كاري كه انجام 
مي دهد، ش��كل مي گيرند. اي��ن فعاليت ها ضربه اي 
جدي به واحدهاي توليدي در كشور وارد مي كنند، 
زيرا سود حاصل از توليد در بسياري از موارد كمتر از 
سود ناشي از سرمايه گذاري در اين نوع فعاليت هاي 
نامولد است. اين فعاليت هاي مخرب عمدتًا در بستر 
زمان شكل مي گيرند و بدون انجام فعاليتي موثر كه 
ارزش افزوده واقعي ناش��ي از تولي��د كاال يا خدمات 
ايجاد كند، بر ارزش سرمايه ساكن مي افزايند. عايدي 
سرمايه ناش��ي از افزايش قيمت، به واسطه نگهداري 
كاالهاي بادوام كه باالتر از متوسط تورم كشور رشد 
قيمتي دارند، ايجاد مي شود و از مهم ترين مصاديق آن 
مي توان به مواردي چون نگهداري ارز، فلزات گران بها 

و ملك اشاره كرد.
بازار زمين و ملك يكي از بخش هاي اقتصاد كش��ور 
اس��ت كه عالوه بر تأثير باالي آن ب��ر ديگر حوزه ها، 

سياست هاي حاكم بر آن، بر بخش مسكن به عنوان 
يكي از اساس��ي ترين نيازهاي خانوار نيز موثر است. 
به همين دليل بس��ياري از كش��ورها، ورود جدي و 
ساماندهي اين بازار را در دستور كار خود قرار داده اند. 
به دليل نبود قواعد تنظيمي مناسب و كافي در كشور، 
اين بازار در س��ال هاي مختلف مورد هجوم تقاضاي 
سوداگري به قصد انتفاع نامولد و كسب سودهاي بدون 

منشأ توليدي بوده است.
نتايج سرش��ماري عمومي نفوس و مس��كن در سال 
1395 نشان مي دهد تعداد واحدهاي مسكوني خالي 
كش��ور به 2 ميليون و 587 هزار واحد افزايش يافته 
است. در سال 1390 تعداد واحدهاي مسكوني خالي 
ي��ك ميليون و 663 هزار و 412 واحد بوده اس��ت. با 
توجه به 24 ميليون خانوار در ايران، مي توان نتيجه 
گرفت حدود 1.5 ميليون مسكن بيش از خانوارها در 
ايران وجود دارد كه يا خالي مانده و فروش نرفته اند، يا 
به عنوان مسكن دوم و سوم از آنها استفاده مي شود يا 
به عنوان كااليي سرمايه اي به قصد حفظ ارزش پول 

يا كسب سود، خريداري شده اند.
طبق آمارهاي جهاني، نس��بت قيمت خانه به درآمد 
متوسط خانوار ايراني، 12.9 برابر است، اين درحالي 
است كه در كشورهاي پيش��رفته جهان، اين نسبت 
بسيار پايين تر است. به عبارتي قدرت تأمين مسكن در 
كشور نسبت به متوسط جهاني پايين است. همچنين 
در رده بندي شاخص توانايي تأمين مسكن، در بين 90 
كشور جهان، ايران در رتبه هشتادوچهارم قرار دارد.

  ضعف سياستي در حوزه مسكن
آمارها نشان دهنده حجم بزرگ نقدينگي در گردش 
در بازار ملك و همچنين س��هم باالي هزينه مسكن 
در س��بد هزينه خانوار است. مقايس��ه توانايي تهيه 
مس��كن در ايران نسبت به ديگر كشورهاي منطقه و 
جهان نشان مي دهد دولت ايران در طراحي و اجراي 
سياست هاي تأمين مسكن با ضعف عملكردي مواجه 
است. اين درحالي اس��ت كه ايران كشوري پهناور با 
مس��احت باال بوده و محدوديتي از نظر وجود زمين 
مناسب مانند بعضي از كش��ورها همچون ژاپن، كره 

جنوبي، انگليس و... ندارد. 
يك��ي از نقاط ضع��ف ج��دي سياس��ت گذاري در 
ح��وزه ملك، عدم توجه و برنامه ري��زي براي كنترل 
س��فته بازي هاي گس��ترده در اين بازار بوده اس��ت. 
براس��اس اعالم دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن، 
بايد س��االنه ح��دود 900 هزار واحد مس��كوني در 
كشور توليد ش��ود و وجود خانه هاي خالي به معناي 
عدم نياز به توليد مسكن نيست. علت اين موضوع به 
 متناسب نبودن عرضه و تقاضاي مسكن برمي گردد. 
عمده نياز مصرفي مس��كن در كشور براي واحدهاي 

كوچك متراژ اس��ت درصورتي كه بررسي اطالعات 
پروانه هاي ساخت نشان مي دهد عمده مسكن هاي 
ساخته شده در س��ال هاي اخير بزرگ متراژ بوده اند. 
بنابراي��ن در عين حال��ي كه بازار مس��كن با كمبود 
عرضه نسبت به تقاضا مواجه است، معضل خانه هاي 
خالي بزرگ متراژ نيز كه با اهداف سوداگرانه ساخته 

مي شوند، وجود دارد. 
در اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب تيرماه 
1394، موضوع ماليات بر خانه هاي خالي مطرح شده 
است. اگرچه قانون ماليات بر خانه هاي خالي از ابتداي 
س��ال 1395 الزم االجرا شده است، اما به دليل نبود 
سازوكار اجرايي مناس��ب در كشف خانه هاي خالي 
عمال اجرا نشده اس��ت. طبق نظر كارشناسان، براي 
كنترل قيمت مسكن و تبديل آن از يك كاالي بادوام 
س��ودآور به كاالي مصرفي، بايد خانه هاي موجود 4 
تا 5 درصد بيش از نياز متقاضيان باش��د. اما درحال 
حاضر عكس اين حالت در كشور وجود دارد بطوري 
كه تعداد مس��كن هاي موجود حدود 6 درصد كمتر 
از تعداد خانوار اس��ت و بي��ش از 11 درصد از همين 
مس��كن ها نيز، به  دليل عدم تطابق با نياز خانوارهاي 
متقاضي، خالي مانده اند. باال بودن نرخ رش��د قيمت 
مسكن نسبت به ديگر بازارها، عموم مردم را به سمت 
خريد تعداد زيادي زمين و مسكن سوق مي دهد تا با 
نگهداري و فروش آن در قيمت هاي باالتر سود زيادي 

به دست آورند.
در اقتصاده��اي پيش��رفته جه��ان مانن��د امريكا و 
كش��ورهاي اروپايي، نظام مالياتي جامعي در بخش 
مس��كن اعمال مي ش��ود. دو ماليات عم��ده عايدي 
 )LVT( و ماليات عوارضي زمين )CGT( س��رمايه
نقش مهمي در كنترل و تنظيم بازار زمين و مسكن 
دارند. از طرفي سيستم هاي جامع ثبت اسناد رسمي 
مبتني  بر فناوري اطالعات نيز در اين زمينه موجب 
شفافيت اطالعات شده اس��ت. فقدان سيستم هاي 
دقيق ثبت و نظام مالياتي قدرتمند در بخش مسكن 
و زمين در ايران، باعث شده است فعاليت هاي نامولد 

در اين بازار رونق پيدا كند.
باال بودن نرخ رش��د قيمت مسكن نس��بت به ديگر 
بازارها، عموم مردم را به س��مت خريد تعداد زيادي 
زمين و مسكن سوق مي دهد تا با نگهداري و فروش 
آن در قيمت هاي باالتر سود زيادي به دست آورند. در 
مواردي نيز داليل ديگري به جز باال بودن تورم بخش 
مسكن موجب افزايش چشمگير قيمت ملك مي شود. 
به عنوان مث��ال امالكي كه در حاش��يه خيابان ها يا 
جاد ه هاي تازه تأسيس قرار مي گيرند افزايش قيمت 
زي��ادي دارند. در چنين مواردي، صاحب ملك، هيچ 
فعاليتي براي ايج��اد ارزش افزوده واقعي كه منجر به 
توليد كاال يا خدمات شود انجام نداده است. با وجود 

اين، قيمت ملك شخص افزايش يافته و سود نامولد 
ايجاد شده است.

  عايدي سرمايه از محل افزايش قيمت ارز
نگهداري ارز و كسب سود از محل افزايش قيمت آن 
يك فعاليت نامولد به حس��اب مي آيد، زيرا اين سود 
ناشي از توليد كاال يا خدمات نبوده و تمايل سرمايه دار 
براي سرمايه گذاري در بخش توليد را كاهش مي دهد. 
شايان ذكر است آن دسته از فعاليت هاي خدماتي و 
خرد كه به وس��يله صرافي ها صورت مي پذيرد، يك 
فعاليت مولد محسوب مي شود و حتي در برهه هايي 
مي توان��د به كش��ف قيمت ها كمك كن��د. خدمات 
صرافي ه��ا در توليد ناخالص داخلي موثر اس��ت و به 
عنوان ارزش افزوده بخش خدمات محسوب مي شود.

س��ودهايي نامولد محس��وب مي ش��وند كه ناشي از 
نگهداري ارز به صورت بلندمدت و كسب سود از محل 
افزاي��ش قيمت آن )افزايش نرخ ارز( اس��ت. اين امر 
موجب كاهش توان ارزي كشور مي شود درحالي كه 
مي توانست در مسير حمايت از توليد، مصرف شود. 
همچنين سودهايي كه از طريق سفته بازي و خريد و 
فروش هاي مكرر در بازه هاي زماني كوتاه و در شرايط 
بحراني بازار ارز به دس��ت مي آيند نيز جزو سودهاي 
نامولد حوزه ارز محسوب مي شوند، زيرا هيچ گونه كاال 
يا خدماتي توليد نمي كنند. اين گونه س��فته بازي ها 
ش��رايط توليد را نيز با ايجاد تقاضاي كاذب و افزايش 

نرخ ارز، با مشكل مواجه مي كنند. 
ط��ي س��ال هاي 1388 ت��ا 1397 بازده��ي ارز در 
برهه هايي بيش از 90 درصد بوده است. اين بازدهي 
مالي بس��يار باال موجب ايجاد جذابي��ت و در نتيجه 
تقاض��اي كاذب قابل توجه مي ش��ود. همچنين در 
ش��رايطي كه رش��د نرخ ارز كاهش مي ياب��د نيز اثر 
رواني ش��رايط تالطم باقي مانده و بخشي از تقاضاي 
كاذب باقي مي ماند. مانند ساير فعاليت هاي مبتني بر 
عايدي سرمايه، در بخش ارز نيز ضعف قوانين شفاف 
مالياتي و مهم تر از آن ضعف اطالعاتي بانك مركزي 
را مي توان مش��كل اصلي اين زمينه دانس��ت. بانك 
مركزي اطالع��ات دقيقي از حجم ارز موجود و محل 
هزينه آنها ندارد. نبود سيستم جامع اطالعاتي باعث 
افزايش نوسانات نرخ ارز و كاهش توانايي در كنترل 
بازار مي شود. درواقع با توجه به اينكه در اقتصاد ايران 
ب��ازار رقابتي ارز وجود ندارد، بنابراي��ن بايد اين بازار 
مديريت شود و از خريد و فروش سوداگران ارز بطور 

اكيد جلوگيري و ممانعت به عمل آيد. 
براي مثال يكي از مهم ترين مصاديق كه مي تواند به 
فعاليت هاي نامول��د در بازار ارز دامن بزند، تخصيص 
ارز ترجيحي به واردات اس��ت. ارز موجود در چرخه 
توليد با وجود عملكرده��اي مفيد، مي تواند خطري 

براي توليد داش��ته باش��د. در صورتي كه بازار ارز با 
افزايش قيمت شديد مواجه شود و مقررات كنترلي 
مناسب نيز در زمينه پيش��گيري از سفته بازي هاي 
ارزي وجود نداشته باشد، اين احتمال وجود دارد كه 
توليدكنندگان، ارزشان را از چرخه توليد خارج كرده 
و در بازار به فروش رسانند و از اين محل سود بيشتري 
نسبت به توليد كسب كنند. به اين ترتيب نيز ممكن 
اس��ت بحران هاي ارزي در نبود مقررات مناسب، اثر 
س��وء بر وضعيت توليد بگذارند. بنابراين دسترسي 
توليدكنندگان به ارز ترجيحي ذاتًا نامولد نيست، اما 
اگر تحت نظارت هاي صحيح قرار نگيرد مي تواند به 
خريد و فروش ارز و كسب سود از اين محل منجر شود 

كه يك فعاليت رقيب توليد است.
عايدي سرمايه از محل افزايش قيمت فلزات گران بها

معامالت مكرر فلزات گران بها )بيشتر سكه و شمش 
طال و نقره( از آنجا كه ارزش افزوده ايجاد نمي كنند، 
مي توانند بستري براي فعاليت هاي نامولد قرار گيرند. 
تحليلگران بازار طال تخمين مي زنند بيشتر از 100 تن 
طال در خانه هاي مردم ايران وجود دارد. در همان زمان 
ميزان ذخاير طالي بانك مركزي حدود 95 تن بوده 
كه نشان مي دهد ميزان طالي موجود در خانه هاي 
مردم بيش از ذخاير بانك مركزي بوده است. با فرض 
اينكه 50 درصد طالهاي ذخيره شده به صورت سكه 
و شمش بوده باشد، دارايي قابل توجهي به شكل فلزات 
گران بها به خصوص طال، در خانه هاي مردم نگهداري 
مي ش��ود كه با افزايش قيمت طال، سودهاي نامولد 
زيادي ايجاد مي كند. البت��ه نبايد از داليل فرهنگي 
و س��نتي و اجتماعي كه در ميزان ذخيره طال توسط 
مردم اثر دارد، غافل شد يا اينكه ذخيره طال به دليل 
ترس از آينده و تورم را ناديده گرفت. اما يكي از داليل 
اين كار نيز ضعف هاي متعدد قوانين و مقررات است 
كه مهم ترين آنها نبود سيستم مالياتي دقيق، جامع 
و همچنين عدم ثبت ش��فاف خريد و فروش سكه و 
شمش در بازار كشور است، به همين دليل زمينه اي 
مناسب براي سفته بازي در بازار فلزات گران بها ايجاد 

شده است.

  عايدي سرمايه از محل سفته بازي در بورس
ب��ورس يكي از نهاده��اي ضروري و مفي��د مالي در 
ايران اس��ت كه به صورت ش��فاف، خدمات مرتبط با 
خريد و فروش س��هام را انجام مي دهد. صف طوالني 
شركت هاي متقاضي عرضه سهام اوليه نشان دهنده 
ظرفيت هاي بس��يار زياد پيش روي بورس كش��ور 
است. با درگير كردن سرمايه هاي جامعه و پيوند بدنه 
اجتماع با بنگاه هاي بزرگ توليدي، امنيت يك كشور 
در حوزه هاي سياس��ي و اجتماعي نيز عالوه بر حوزه 
اقتصادي، تقويت مي شود. در صورتي كه سرمايه گذار 
بورسي صرفًا به دنبال نوسان گيري قيمتي باشد و از 
محل افزايش قيمت سهامش سود كسب كند، سود 
مذكور ناشي از توليد كاال يا خدمات نبوده و در دسته 
فعاليت هاي نامولد قرار مي گيرد. اما بايد هوشمندانه 
با اين فضا برخورد كرد، زيرا بورس مكاني براي تخليه 
هيجانات بازار است تمام اين محدوديت ها صرفًا بايد 
به منظور پيش��گيري از التهاب هاي ش��ديد در بازار 
بورس اعمال شود تا حداقل هاي ثبات و امنيت بازار 

بورس حفظ شود.
بايد توجه داش��ت كه بازار بورس كش��ور در مراحل 
ابتدايي رشد خود به سر مي برد و درحال حاضر بايد 
سياس��ت هايي اعمال ش��ود كه ثبات بازار بورس را 
افزايش دهد و سودآوري ش��ركت ها را تقويت كند. 
اصالح سياس��ت هاي مالياتي بايد به س��مت حفظ 
سرمايه هاي موجود و جذب سرمايه هاي جديد باشد 
و ابزارهاي تنظيمي نيز بايد در حدي اعمال ش��وند 
كه نظم كلي اين بازار از بين نرود. باثبات ش��دن بازار 
بورس اوراق بهادار، باعث مي شود كه به تدريج عموم 
مردم بورس را به عنوان محلي براي كسب سود پايدار 
بشناسند و با ورود سرمايه هاي مردمي، شركت هاي 
بيشتري امكان افزايش سرمايه از طريق فروش سهام 
اوليه پيدا مي كنند. اين باعث مي ش��ود كه اوال منابع 
مورد نياز بخش توليد از طريق مشاركت مردم تأمين 
ش��ود، ثانيا هيجانات بازار از طريق هدايت نقدينگي 
به سمت بورس، اثر كمتري بر افزايش تورم بگذارد. 

معاون وزي��ر اقتصاد با بيان اينك��ه اخذ الكترونيكي 
ماليات نقل و انتقال امالك در 600 دفترخانه تهران و 
چند دفترخانه در تبريز انجام مي شود، گفت: ظرف دو 
ماه آينده تمام كالن شهرها نيز پوشش داده مي شوند.

محمدعل��ي دهقان دهنوي در گفت وگ��و با مهر، در 
رابطه با الكترونيكي كردن اخذ ماليات نقل و انتقال 
امالك، اظهار داش��ت: هم اكنون در تهران نزديك به 
600 دفترخانه فرآيند اخذ ماليات نقل و انتقال امالك 

را به صورت الكترونيكي انجام مي دهند.
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد افزود: همچنين 
در تبريز نيز چند دفترخانه ماليات مذكور را به صورت 

الكترونيكي اخذ مي كنند.
وي ادامه داد: سعي مي كنيم ظرف دو ماه آينده اين 
موضوع را در تم��ام كالن ش��هرها از جمله اصفهان 
و مش��هد قطعي كنيم و تا پايان س��ال كل كشور را 

پوشش دهيم.
دهقان دهن��وي تصريح كرد: ب��ا الكترونيكي كردن 
فرآيند اخذ مالي��ات نقل و انتقال امالك ديگر نيازي 
نيس��ت كه مردم وقتي مراجعه حض��وري چند باره 
به اداره مالياتي داش��ته باش��ند و وجه مورد نظر در 
دفترخانه پرداخت مي ش��ود. وي يادآور ش��د: البته 
ما برنامه داش��تيم كه ابتدا اين موض��وع در تهران به 
صورت كامل انجام شود و سپس به كل كشور تعميم 

دهيم اما با تغيير رياست سازمان امور مالياتي، مقرر 
شد همزمان در كالن شهرهاي ديگر هم اين فرآيند 

آغاز شود.

   الزام باركد و آرم مالياتي بر قبوض پرداختي 
مطب پزشكان از اول مهر ماه

مديركل تنظيم مق��ررات و نظارت بر برون س��پاري 
س��ازمان امور مالياتي گفت: آنچ��ه باعث تغيير زمان 
ثبت كارتخوان در مطب ش��د صرفًا آموزش استفاده 
از كارخوان نبود بلكه ابهامات فني و زير ساختي براي 

اتصال به نظام مالياتي باعث اين تغيير زمان الزام شد.
به گزارش فارس، علي رستم پور مديركل تنظيم مقررات 
و نظارت بر برون سپاري سازمان امور مالياتي از پزشكاني 
كه تاكنون اقدام به ثبت كارتخوان نكرده اند خواست تا 

15 شهريور ماه اقدام كنند.
رستم پور باحضور در گفت وگوي  30 :18بابيان اينكه 
الزام ثبت كارتخوان از 22 مرداد به 15 شهريور 98 تغيير 
كرده است، گفت: بنا به درخواست سازمان نظام پزشكي 
استفاده از كارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي در 
مطب پزشكان، به نيمه شهريور موكول شد و از ابتداي 

مهر 98 اعمال و محاسبه مي شود.
مديركل تنظيم مق��ررات و نظارت بر برون س��پاري 
س��ازمان مالياتي افزود: آنچه باعث تغيير زمان ثبت 

كارتخ��وان در مطب ش��د صرفًا آموزش اس��تفاده از 
كارتخوان نبود بلكه ابهامات فني و زير س��اختي براي 

اتصال به نظام مالياتي باعث اين تغيير زمان الزام شد.
رستم پور با بيان اينكه پزشكان تخصص خاص خود 
را دارند و انتظار داش��تن اطالعات مالي و حسابرسي 
نيست، افزود: پيش از اين برخي از مطب پزشكان از 
دستگاه كارتخوان استفاده مي كردند اما شرايط اتصال 
اطالعات حساب بانكي آنها به عنوان پايانه فروشگاهي 
به نظام مالياتي آماده به كار نبود.او گفت: بايد حافظه 
مالياتي روي سرور هاي ش��ركت هاي ارايه خدمات 
پرداخت يا “پي اس پي “ نصب شود تا اطالعات مالي 
مطب بدون دخل و تصرف در س��ازمان نظام مالياتي 
ذخيره شود. رستم پور با بيان اينكه از 12 شركت ارايه 
خدمات پرداخت دعوت شده 10 شركت اعالم آمادگي 
كرده اند. پزشكان مي توانند به كمك اين شركت ها و 
بانك مركزي همه كارتخوان هاي پزشكان قابل ثبت 

خواهد داشت.
او با اش��اره به اينكه فهرست اصناف ديگر نيز به زودي 
اعالم مي شود، افزود: از اول مهرماه تمام درمانگاه ها و 
مطب پزشكان بايد دو نشان آرم مالياتي و باركد را روي 

قبض پرداختي داشته باشد.
مديركل تنظيم مق��ررات و نظارت بر برون س��پاري 
س��ازمان مالياتي اف��زود: اي��ن كارتخوان هاي خاص 

ب��ا باركدهاي مخصوص نام پزش��ك، مح��ل و زمان 
درمان، مبلغ صورتحس��اب و غي��ره را ارايه مي كند تا 
جاي هيچگونه ش��بهه اي درباره عملك��رد آنها وجود 
نداشته باش��د.معاون س��ازمان نظام پزشكي گفت: 
يكي از علت هاي درخواست تمديد ثبت كارت خوان 
پزش��كان از 22 مرداد به 15 شهريور 98 آماده نبودن 
زير ساخت هاي شركت هاي ارايه خدمات پرداخت بود.

محمد جهانگيري با بيان اينكه جامعه پزشكان پيشگام 
شفاف س��ازي نظام امور مالياتي كش��ور است، گفت: 
بيش از 95 درصد از پزشكان براساس اظهار نامه هاي 
خود موافق با شفاف سازي ميزان درآمدها و پرداخت 

ماليات بودند.
جهانگيري گفت: گاليه ما از س��ازمان امورمالياتي به 
خاطر جداكردن صنف پزشكان به صورت جداگانه بود. 
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پاورقي اقتصادي

خبر كالن

دفتر تحقيق و تفحص مجلس
در سازمان خصوصي سازي

ريي��س هي��ات تحقي��ق و تفح��ص از س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به آخرين نتايج حاصل 
از فعاليت هاي هيات تحقيق و تفحص از س��ازمان 
خصوصي سازي گفت: كارهاي مقدماتي تحقيق و 
تفحص آغاز و با اطالع رساني در رسانه ها از شاكيان 
درخواست شده شكايت خود را به دفتر هيات تحقيق 
و تفحص از س��ازمان خصوصي س��ازي كميسيون 
اقتصادي مجلس ارايه دهند تا مورد بررسي قرار گيرد.

سيدكاظم دلخوش با اشاره به مكاتبه هيات تحقيق 
و تفحص از سازمان خصوصي سازي با دستگاه هاي 
اطالعاتي جهت ارايه مس��تندات به آنه��ا ادامه داد: 
رسيدگي به پرونده تخلفات اين سازمان زمان بر است 
و اگرچه كميسيون تحقيق و تفحص حدود يك سال 
براي انجام اين كار فرص��ت دارد اما با توجه به پايان 
مجلس دهم تا چند ماه ديگر، درصدد اتمام اين كار 
تا قبل از پايان دوره هستيم.وي با بيان اينكه رييس 
سازمان خصوصي سازي تحويل قوه قضاييه شده است 
و اعضاي كميسيون جهت كسب اطالعات دقيق تر با 
قوه قضاييه نيز مذاكره خواهد كرد، افزود: مقرر شد 
سازمان خصوصي س��ازي دفتري در اختيار هيات 
تحقيق و تفحص قرار داده تا اعضا بتوانند درصورت 

لزوم بررسي هاي خود را در اين سازمان انجام دهند.

مردم، قدرت و منافع )64(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|
   بازسازي جهاني سازي 

حمايت گرايي نه پاسخ به مشكالتي است كه رودرروي 
اياالت متحده قرار گرفته و نه پاسخ به مابقي دنيا. اما اين 
به معناي دو برابر كردن امتياز جهاني سازي با مديريتي 
كه تاكنون داشته، نيست. اگر همانطور كه در سي سال 
آخر قرن گذشته كار كرديم، كار كنيم بدون شك در 
دهه هاي پيش رو هي��چ كار بهتري صورت نخواهد 
گرفت. اين به احتمال خيلي زياد به معناي رنج بيشتر 
و آشوب سياسي بيشتر است.در فصل هاي گذشته 
نشان داديم كه جهاني سازي بر يك سري از وعده هاي 
دروغ، مدريت شده بود: اول اينكه هر كسي يك برنده 
است )كه بدون دخالت دولت ها، بازندگان بيشتري 
وجود داشتند( و دوم اينكه مساله اقتصاد جهاني سازي 
خوب است )درحقيقت، مسيري كه آن مديريت كرده 
بود همكاري سياسي بود كه قدرت چانه زني كارگران 
را ضعيف كرد و قدرت شركت ها به ويژه در بخش هاي 
معين را باال برد( به اسم جهاني س��ازي - و براي نگه 
داشتن رقابت كشورها - به كارگران گفته شده بود كه 
آنها بايد دستمزدهاي پايين تر را قبول كنند، شرايط 

كاري بدت��ر ش��د 
و خدمات اساس��ي 
دولت كه اين شرايط 
به آنها بستگي داشت 
قطع شد. چگونه اين 
سياست ها مي توانند 
منج��ر ب��ه افزايش 
ي  ها د ر ا ند س��تا ا
زندگ��ي كارگ��ران 
كن��ون  ا ش��ود؟ 

مي داني��م كه منافع رش��د در كش��ورهاي صنعتي 
پيش��رفته بيش از حد بزرگنماي��ي و تخمين اثرات 
توزيعي آن بسيار پايين برآورد شده بود.البته آن دسته از 
بازارهاي نوظهور مثل چين كه به خوبي جهاني سازي 
را مديريت كرده بودند از موفقيت هاي بي شماري بهره 
بردند. چين با جريان سرمايه اي كوتاه مدت - پول هاي 
داغي كه مي توانس��ت يك شبه وارد ش��ود و خارج 
ش��ود - توانس��ت از بي ثباتي دوري كند. آن كشور 
سرمايه گذاران خارجي را تشويق كرد و آن را به گونه اي 
انجام داد كه شكاف دانشي كه چين را از كشورهاي 
توسعه يافته تر جدا مي كرد، كم كرد. چين صادرات را 
تشويق كرد و همين امر نرخ تسعير را با ثبات كرد و در 
مراحل اوليه توسعه صادراتش )نه اخيرا( ارزش پولش 
را اندكي كمتر از آنچه بايد باش��د نگه داشت. مهم تر 
آنكه، در عين حال كه چين اج��ازه داده بود نابرابري 
رشد كند، اما اطمينان حاصل مي كرد كه تقريبا هر 
كسي از جهاني س��ازي منفعت ببرد )همان طور كه 
پيش از اين خاطرنشان كرديم، 740 ميليون نفر را از 
فقر خارج كرد(. اين اغوا كننده است كه بگوييم رشد آنها 
به بهاي كشورهاي پيشرفته حاصل شد؛ اما اين غلط 
است. اين بحث استاندارد، كه تجارت مي تواند براي هر 
دو كشور به طور دوجانبه منفعت داشته باشد، روي هم 
رفته درست است )به شرطي كه دولت ها ريسك ها 
و فرصت ه��ا را به خوبي مديريت كنند(؛ اما وضعيت 
گروه هاي بزرگ در درون يك كشوري مي توانند بدتر 
شود مگر آنكه دولت اقدامات تعديل كننده اتخاذ كند و 
به آن نتيجه اي كه انتظارش را داريم دست يابند. اثرات 
جهاني سازي مي تواند فراتر از اقتصاد باشد. عمر مفيد 
بسياري از مردم با توجه به اينكه دانش پزشكي بطور 
جهاني گسترش يافته، افزايش يافته است و همان طور 
كه ايده ها هم توسعه جهاني يافته اند، شناسايي جهاني 
حقوق جنسيتي هم باال رفته است. ما ديديم كه چطور 
اجتناب و فرار از ماليات جهاني، درآمد كشورها را كه 
براي خدمات اساسي مردم موردنياز است را مي ربايد. 
در همين حال، مس��يري كه جهاني سازي مديريت 
ش��ده بود، غالبا جوامع و در برخي موارد حتي دولت 
- ملت را به تحليل برده است. مغازه داران محلي غالبا 
قطب يك جامعه هس��تند. اما اين مغازه هاي محلي 
اكنون توس��ط فروش��گاه هاي زنجيره اي بزرگ كه 
در فروش محصوالت ارزان تر جهاني مزيتي كس��ب 
كرده اند از دور خارج ش��ده اند. صداقت مديران اين 
فروشگاه ها به شركت بيشتر از صداقت شان به جامعه 
است و مديران غالبا در يك مكان آن قدر طوالني باقي 

نمي مانند كه ريشه بدوانند. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
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 سرمايه بانك هاي دولتي
 ۲.۴ برابر شد

 در راستاي رعايت قوانين و مقررات و استانداردها، 
كارشناسان معتقدند كه رشد و بهبود شاخص هايي 
مانند سرمايه بانك ها، خلق پول در بازار بين بانكي، 
اضافه برداشت، سپرده و تسهيالت، مطالبات معوق، 
بده��ي دولت به بانك ه��ا و... بايد با هم متناس��ب 
باش��د زيرا در صورت عدم ت��وازن و ناترازي با عدم 
تعادل هايي مواجه شده و امكان كارايي و اثرگذاري 
سيستم بانكي را كاهش مي دهد.  براساس آمارهاي 
موجود، حج��م معامالت در ب��ازار بين  بانكي طي 
سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۳,۴ برابر افزايش 
يافت. حجم معامالت در بازار بين بانكي در س��ال 
۱۳۹۲ حدود ۳۱۱ هزار ميليارد تومان بود كه اين 
عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار ميليارد 
تومان رشد پيدا كرد. اين رقم عمال باعث خلق پول، 
رش��د ضريب فزاينده و نقدينگي ش��ده است و در 
صورتي كه با ساير شاخص هاي اقتصادي متناسب 
نباشد باعث رشد نقدينگي و تورم، رشد قيمت ها، 
عدم تناس��ب با رشد اقتصادي و س��رمايه گذاري 
و.... خواهد ش��د.  آمار سرمايه بانك هاي دولتي نيز 
نشان مي دهد كه در جهت بهبود كفايت سرمايه و 
شاخص هاي بانكداري، سرمايه بانك هاي دولتي از 
۲۵.۳ هزار ميليارد تومان در سال ۹۱ به ۵۹.۷ هزار 
ميليارد تومان در سال ۹۷ رسيده و حدود ۲.۴ برابر 
شده اس��ت. اين رشد در مقايسه با رشد سپرده ها و 
تسهيالت، رشد نقدينگي در كشور متناسب نيست و 
الزم است كه افزايش سرمايه همه بانك هاي دولتي و 
خصوصي در دستور كار قرار گيرد.   نظام بانكي كشور 
سال هاست زير تيغ انتقاد كارشناسان و تحليل گران 
اقتصادي قرار گرفته است. آنطور كه دست اندركاران 
اقتصادي اين فضا را تش��ريح مي كنند، مشكالت 
ناشي از نظام بانكي حاال تبديل به يكي از بزرگ ترين 
چالش هاي اقتصادي ايران شده؛ بطوري كه افزايش 
ميزان پايه پولي، نرخ باالي سود سپرده ها و حجم 
نقدينگي ناشي از آن، رش��د معوقات بانكي و عدم 
تناسب قوانين بانكي كشور با نظام بانكي بين المللي، 
از عمده ترين اين مشكالت هستند. در همين راستا، 
اصالح نظام بانكي در حال حاضر در دستور كار بانك 
مركزي قرار گرفته است. يك بخش از برنامه اصالح 
نظام بانكي، ارتقاي كفايت سرمايه بانك هاي دولتي 
و غيردولتي براي ارتقاي س��المت شبكه بانكي و 
افزايش قدرت تس��هيالت دهي بانك ها اس��ت. بر 
اساس اصول بانكداري و براساس مقررات كميته بال 
به منظور مهار درجه ريسك پذيري مديران بانك ها 
در استفاده از س��پرده هاي افراد جامعه، الزم است 
بانك ها يك س��طح حداقلي از پوشش ريسك را از 
طريق سرمايه سهامداران فراهم كنند، بنابراين تمام 
بانك ها از جمله بانك هاي دولتي بايد با توجه به اندازه 
ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. 

گروه بانك و بيمه |
 ريي��س كل بانك مركزي در دي��دار خود با مديران 
حوزه معاونت نظ��ارت بانك از مدي��ران و كاركنان 
معاونت نظارت بانك مركزي خواست تابراي داشتن 
بانك هاي سالم و قانونمند با استحكام مالي مناسب 

تالش و اهتمام مضاعف كنند.
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، رييس كل 
بانك مركزي در ديدار خود با مديران حوزه معاونت 
نظارت بانك ضمن تش��كر از اقدامات اين حوزه و با 
تاكيد بر ضرورت تقويت و ارتقاي نظارت بر عملكرد 

ش��بكه بانكي كش��ور، از مديران و كاركنان معاونت 
نظارت بان��ك مركزي خواس��ت كه براي داش��تن 
بانك هايي سالم، قانون مند، با استحكام مالي مناسب 
و در خدم��ت تامي��ن مالي نظام اقتصادي كش��ور و 
همچنين حفظ و ارتقاي اعتماد عمومي به نظام پولي 
و بانكي كشور، تالش و اهتمام خود را مضاعف نمايند.

همتي بر لزوم افزايش حساسيت و دقت در بررسي 
صالحيت حرفه اي مديران بانك ه��ا تاكيد كرده و 
افزود كه با توجه به نق��ش و مختصات ويژه بانك ها 
صرف��ًا بايد افرادي ك��ه از صالحيت ه��اي فردي و 

حرفه اي مكفي برخوردارند، در بانك ها مس��ووليت 
يابند و هيچ گونه مس��امحه اي در اي��ن زمينه نبايد 

صورت پذيرد.
وي نظارت و پيگيري فروش اموال مازاد و شركت هاي 
غيربانكي بانك ها را از اولويت ه��اي كاري معاونت 
نظارت برش��مرده و درخواست كرد در اين زمينه از 
تمامي ابزارهاي نظارتي و ضمانت  اجراهاي مقرر در 
چارچوب قانون اس��تفاده شود. در ادامه، تأكيد شد 
آمار و مش��خصات و جزييات مربوط به پرونده هاي 
تس��هيالت ب��ا مبال��غ كالن به صورت سيس��تمي 

 م��ورد پايش مس��تمر بان��ك مركزي ق��رار گيرد.
رييس كل بانك مركزي بر ل��زوم اتخاذ تدابير الزم 
براي كنترل تسهيالت دهي بانك هايي كه از كفايت 
س��رمايه الزم برخوردار نيس��تند ي��ا داراي اضافه 
برداش��ت از منابع بانك مركزي هستند يا مطالبات 
غيرجاري بيش از حدود متعارف دارند، تأكيد نمود. 
بحث نظارت بر سقف س��هامداري بانك ها، كنترل 
هزينه هاي تبليغاتي بانك ها، استخراج شاخص هاي 
رتبه بندي بانك ها و همچنين ضرورت بهره مندي 
معاون��ت نظ��ارت از داده ها و اطالع��ات بانك ها به 

صورت سيستمي از ديگر مواردي بود كه مورد تاكيد 
رييس كل بانك مركزي قرار گرفت.

در ادام��ه، مديران معاون��ت نظارت ني��ز به تبيين 
وضعيت شبكه بانكي كش��ور و اقدامات انجام شده 
طي يك س��ال اخير پرداختند و نظر  و ديدگاه هاي 
خوي��ش را ب��راي تامين مطالبات ريي��س كل بيان 
نمودند. قرار ش��د از اين پس جلس��ات مشابهي به 
صورت منظم براي هماهنگي ه��اي الزم با رويكرد 
ارتقاي نظارت بانك مركزي ب��ر نظام پولي و بانكي 

كشور برگزار گردد.

برخورد جدي با تخلف ازقوانين ومقررات درشبكه بانكي

نرخ خريد دالر به كانال ۱۰ هزار تومان وارد شد

كاهش قيمت سكه به مرز 3 ميليون تومان
گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|

روز سه شنبه ۵ ش��هريور ۹8، در بازار ارز نرخ ها به روند 
كاهش��ي خود ادامه داد و قيمت  ارزهاي رايج در كشور 
نس��بت به روز دوش��نبه با كاهش همراه ش��ده است. 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به 
روز گذشته ۳۰۰ تومان كاهش دادند؛ بطوري كه قيمت 
خريد دالر در اين صرافي ها ۱۰ هزار و ۹۵۰تومان و قيمت 
فروش آن ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان است. اين صرافي ها هر 
يورو را به قيمت ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان مي خرند و ۱۲۵۰۰ 
تومان مي فروشند كه ۲۰۰تومان كاهش قيمت داشته 
است. به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد و معامالت نقدي 
نيز نرخ دالر ۱۱۱۰۰ تومان معامله ش��د. در سامانه سنا 
نيز با كاهش ۴۰۰ توماني نس��بت به روز يكشنبه، نرخ 
لحظه اي يورو به ۱۲۳۰۰ و دالر با ۱۰۰ تومان كاهش به 
۱۱۱۰۰ تومان رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي 
معامله شده در روز يك شنبه ۴ شهريور را نيز براي دالر 
۱۱۳۵۰، يورو ۱۲۷۰۹، درهم۳۰۵۳، يوآن ۱6۷۵، پوند 
۱۳8۴۳ و لير تركيه ۲۰۹۰ تومان اعالم كرد.  در بازار طال 
نيز با افزايش نرخ اونس جهاني طال به قيمت ۱۵۳۱ دالر، 
و كاهش نرخ دالر به محدوده ۱۱۱۰۰ تومان، قيمت طال 
و سكه كاهش يافته و مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي آبشده 
۱ ميلي��ون و ۷6۳ هزار، گرم ۱8 عيار ۴۰۷ هزار، س��كه 
امامي طرح جديد ۴ ميليون تومان، نيم سكه ۲ ميليون 
و ۹۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۲۹۰ هزار و سكه گرمي 
۹۲۰ هزار تومان معامله شد.  يك كارشناس بازار طال و 
س��كه گفت: كاهش ارزش ارز و افت تقاضا در بازار طال و 
سكه، ارزش هر قطعه سكه تمام را به كمتر از ۴ ميليون 
تومان رسانده است. محمدرضا كشتي آراي در رابطه با 
قيمت  طال و انواع سكه در روز جاري گفت: قيمت سكه 

تمام طي معامالت روز جاري به كمتر از ۴ ميليون تومان 
رسيده و اين در حالي است كه حباب سكه تمام تخليه 
شده و بدون حباب است. اين كارشناس بازار طال و سكه 
خاطرنشان كرد: كاهش قيمت طال و سكه در حالي رقم 
خورده كه در معامالت روز جاري در سطح جهاني ارزش 
انس جهاني طال نسبت به روز گذشته روند صعودي به 
خود گرفته و در كن��ار آن ارزش ارز به ويژه دالر در بازار 
داخلي نيز نزولي بوده است.  وي تاكيد كرد: ميزان عرضه 
و تقاضا در روز جاري تغيير قابل توجهي داشته و از ميزان 
تقاضا كاسته و بر ميزان عرضه افزوده شده است و عموما 
در بازار خواهان عرضه سكه خود هستند. كشتي آراي با 
اشاره به اينكه نزديكي به ايام محرم عامل كاهش تقاضا در 
بازار مي شود، گفت: در حال حاضر قيمت هر قطعه سكه 
تمام طرح قديم ۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان، سكه تمام 
طرح جديد ۴ ميليون، نيم سكه ۲ ميليون و ۹۰ هزار، ربع 
سكه ۱ ميليون و ۲۹۰ هزار، سكه يك گرمي ۹۲۰ هزار، 
هر مثق��ال طالي ۱۷ عيار ۱ ميلي��ون و ۷6۵ هزار و هر 
گرم طالي خام ۱8 عيار، ۴۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

   نرخ خريد دالر در كانال ۱۰ هزار تومان
 انتظارات معامله گران براي كاهش نرخ ارز و همچنين 
رخدادهاي سياس��ي چند روز گذش��ته و اظهارنظر 
روساي جمهور در حاشيه اجالس گروه ۷ در فرانسه، از 
جمله عوامل افت بي سابقه قيمت ارز در روزهاي گذشته 
است. همچنين ثبات قيمت دالر طي ماه هاي گذشته و 
بازدهي منفي بازار ارز در يك ماه گذشته موجب خروج 
سفته بازان و نوسان گيران از اين بازار شده و زمينه افت 
بيش��تر نرخ ارز براي رس��يدن به قيمت هاي واقعي را 

فراهم كرده است. 

از س��وي ديگر كاهش سرعت نرخ تورم، كاهش ضريب 
فزاينده پولي، تراز تجاري مثبت و بازدهي مثبت س��اير 
بازارها از جمله عوامل اقتصادي هستند كه در افت قيمت 
دالر نقش داشته اند. قيمت فروش دالر در صرافي هاي 

بانكي در حالي ب��ه ۱۱ هزار تومان كاهش يافت كه نرخ 
خريد آن وارد كانال ۱۰ هزار تومان ش��ده است.قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي ۳۰۰ تومان كاهش يافت. در 
حال حاضر قيمت خريد دالر در اين صرافي ها ۱۰ هزار و 

۹۵۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۱ هزار تومان است. هر 
يورو نيز به قيمت خريد ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان و فروش 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان مبادله مي شود كه نسبت به روز 

گذشته ۲۰۰ تومان كاهش يافته است.

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه شركت سهامي بيمه ايران معين روز يكشنبه مورخ 
1398/04/30 در محل دفتر ارتباطي اين شركت واقع در تهران با حضور كليه سهامداران 
شركت تشكيل شد. پس از تالوت آياتي چند از كالم اهلل مجيد و انتخاب هيات رييسه 
مجمع، آقاي اسالمي پناه رييس مجمع عمومي از حضور نمايندگان سهامداران قدرداني 

كرد و سپس رسميت جلسه اعالم و مجمع عمومي وارد دستور كار شد.
 ابتدا مديرمالي شركت با قرائت گزارش فعاليت هيات مديره در سال مالي منتهي به 29 

اسفند 1397 به موارد زير اشاره كرد: 
1-  افزايش 55 درصدي حق بيمه توليدي از       2.292.447 ميليون ريال در سال 1396 

به       3.551.438 ميليون ريال در سال 1397.
2-  نس�بت خسارت به حق بيمه شركت در سال 1397 با كاهش دو واحدي نسبت به 
سال قبل به 54 درصد رسيده؛ اين در حالي است كه نسبت خسارت صنعت بيمه در 

سال 1397 بر اساس آخرين اطالعات در دسترس معادل 63 درصد بوده است.
3-  سود خالص شركت در پايان سال 1397 مبلغ 348.435 ميليون ريال است.

4- بر اساس عملكرد سال مالي 1397، عايدي هر سهم 139 ريال است.
پس از استماع گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني، بحث و گفت وگو 

پيرامون موضوعات مطرح شده آغاز و تصميمات ذيل به اتفاق آرا اتخاذ شد: 
1-  عملكرد و صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29 مورد تصويب قرار 

گرفت.
2- بودجه پيشنهادي براي سال 1398 تصويب شد.

3- روزنامه اقتصادي »تعادل« براي درج آگهي هاي شركت مورد تصويب قرار گرفت.
4- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال 1398 

انتخاب شد.

 جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه
 شركت سهامي بيمه ايران معين

تجديد ارائه شده 

1397/12/291396/12/29بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 1397/12/291396/12/29دارایی ها

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

بدهي هادارايی ها
25.81332.433بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان 1.2261.118موجودی نقد

40.336595.042بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكائي 4.759.3003.227.158سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت
37.03382.591ساير حساب هاي پرداختني 243.085141.110مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان

8.4298.457ماليات پرداختني 372.335592.828مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتکايی
1.436.5551.301.864ذخاير حق بيمه 232.598151.304ساير حساب ها و اسناد دريافتنی

326.685131.775ذخيره ريسك منقضي نشده 360.209203.565سهم بيمه گران اتکايی از ذخاير فنی
1.647.628570.044ذخيره خسارت معوق 899.7821.771.098سرمايه گذاری های بلندمدت

218.399121.611ساير ذخاير فني 192.983171.940دارائی های ثابت مشهود
4.2336.985حق بيمه سال هاي آتي 3.3652.062دارائی های نامشهود

20.99416.188ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 112.48279.550ساير دارائی ها
3.766.1052.866.991جمع بدهي ها 

حقوق صاحبان سهام 
2.500.0002.500.000سرمايه 

205.883188.461اندوخته قانوني 
356.032321.189اندوخته سرمايه اي 

349.347465.093سود انباشته 
3.411.2623.474.742جمع حقوق صاحبان سهام 

7.177.3676.341.733جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 7.177.3676.341.733جمع دارائي ها

تجديد ارائه شده 
سال 1396سال 1397

ميليون ريال ميليون ريالميليون ريال
3.551.4382.292.447حق بيمه صادره

)787.516()134.691(افزايش ذخائر حق بيمه
3.416.7471.504.931درآمد حق بيمه

)229.459()358.522(حق بيمه اتكايي واگذاري
73.75421.189افزايش ذخيره حق بيمه اتكايي واگذاري

)208.270()284.768(هزينه حق بيمه اتكايي واگذاري
3.131.9791.296.661درآمد حق بيمه سهم نگهداري

)964.971()2.509.623(خسارت پرداختي
)339.705()1.272.493(افزايش ذخاير خسارت

)1.304.677()3.782.116(هزينه خسارت

133.36095.343خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي
82.89034.525افزايش ذخيره خسارت معوق بيمه اتكايي واگذاري

216.250129.867خسارت سهم بيمه گران اتكايي
)1.174.810()3.565.865(هزينه خسارت سهم نگهداري

)235.243()395.111(هزينه كارمزد و كارمزد منافع
70.39844.105درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكايي

)191.138()324.713(هزينه كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداري

)41.132()96.788(افزايش ساير ذخاير فني
)45.687()56.833(هزينه سهم صندوق تامين خسارت هاي بدني

)39.982(141.140ساير درآمدها و هزينه هاي بيمه اي
)126.802()12.481(خالص ساير هزينه هاي بيمه اي

467.722188.491درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني
)7.598()303.358(سود )زيان( ناخالص فعاليت بيمه اي

836.495717.344درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع
)136.782()178.785(هزينه هاي اداري و عمومي

354.352572.965سود عملياتي
)5.397()5.917(ساير درآمدها و هزينه هاي غيربيمه اي

348.435567.567سود خالص قبل از كسر ماليات
- - --ماليات

348.435567.567سود خالص

شركت بيمه ایران معين )سهامي خاص( 
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1397

شركت بيمه ایران معين )سهامي خاص(
صورت سود و زیان 

سال مال منتهي به 29 اسفند 1397



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تعادل«فرصتهاوچالشهاييكچهارمبازارسهامرابررسيميكند

رييسسازمانبورسواوراقبهادار:عضوشورايعاليبورسمطرحكرد

خوراك  پتروشيمي  چند؟

۳هزارميلياردتوماننقدينگيجذببازارسرمايهشدپيشنهادعرضهفرشدربورس

گروه بورس|محمدامين خدابخش| 
رونق معامالت سهام در دو روز گذشته با شدت بيشتري ادامه 
يافت و توانس��ت ارزش بورس تهران را بر اولين بار در طول 
فعاليت اين بازار از يكهزار تريليون تومان فراتر ببرد. اين بازار 
كه در ماه هاي اخير توانسته در سايه ركود نسبي بازارهاي 
موازي همچ��ون طال و ارز، ب��ازده دور از انتظاري را نصيب 
سرمايه گذاران خود كند، بيش از هر چيز رشد خود را مديون 
سود سرش��اري بوده كه تا به اين جاي كار نمادهاي دالري 

بازار، توانسته اند در صورت هاي مالي خود منعكس كنند.

  سوار بر موج دالر
حركت ش��اخص ها در بازار س��رمايه كش��ور كه همواره 
محرك هاي تورمي داشته اند، در ماه هاي اخير تحت تاثير 
رشد قيمت دالر در سامانه نيما و انجام فروش هاي كل سال 
98 با مبناي قيمت هاي جديد، با افزايشي چشمگير رو به رو 
شده اند. اين افزايش كه در ابتدا با پيش زمينه بنيادي قيمت 
نمادهاي فلزي-معدني را تكان داد در ادامه به ساير نمادها از 
جمله پتروپااليشي ها رسيد. همين سيل خروشان نقدينگي 
كه به واسطه ارزندگي سهام شركت ها شكل گرفته بود در 
نهايت موجب شد تا شاخص بورس تهران از ابتداي امسال 
تا پايان معامالت انجام شده در روز گذشته 100 هزار واحد 
رشد كند، رشدي كه حاكي از پيشروي 54 درصدي ميانگين 
قيمت ها در بازار مورد بحث اس��ت. با اين حال اگر افزايش 
قيمت ها را بطور پيوسته مورد بررسي قرار دهيم خواهيم 
ديد كه دور جديد رونق در داد و س��تدهاي سهام در واقع از 
ابتداي اسفندماه سال گذشته آغاز شده است. بنا براين اگر 
بخواهيم جهش نماگر هاي بورس تهران را با دقت بيشتري 
مورد بررسي قرار دهيم، رشد شاخص نه از كانال 178 هزار 
واحدي بلكه از سطح 157 هزار و 387 واحد آغاز شده است. 
با اين حس��اب بورس تهران از آخرين كف ثبت شده روي 
نمودار دماسنج اصلي بازار تا پايان روز گذشته صعودي 75 

درصدي داشته است.

  دلگرمي سياسي دليل بي توجهي  به تحوالت 
ارزي

اما از رشد و نرخ هاي ثبت شده طي هفته هاي اخير كه 
بگذريم، رشد قيمت ها كه تا همين چندي قبل مرهون 
افزايش نرخ ارز در كشور بود، حاال رنگ و بويي متفاوت به 
خود گرفته است. بازار كه همواره به قيمت دالر واكنشي 
جدي نشان مي داد در روز دوشنبه و پس از آنكه خبر 
سفر غيرمنتظره محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان منتشر شد، رويكردي متفاوت را از خود به 
نمايش گذاش��ت. به نظر مي  رس��د، بازار كه يك بار از 
تغييرات قيمت ارز نفعي شگرف برده حاال با وزن دهي 
به اخبار سياسي، گشايش احتمالي در اين زمينه را مد 
نظر قرار داده است. دليل اين واقعه اميدواري به تسهيل 
ش��رايط فروش و رونق احتمالي توليد در بس��ياري از 
صنايع اس��ت كه در صورت حص��ول نتيجه از فرآيند 

ديپلماتيك به دست خواهد آمد.
بازار سرمايه ايران كه همواره وزن زيادي براي تحوالت 
سياسي قائل اس��ت، تحريم هاي يكجانبه و خصمانه 
اياالت متحده بر سر مساله برجام را متغيري مهم در نظر 
گرفته كه در صورت حل و فصل آن مي تواند اميد زيادي 
به رشد سودآوري شركت ها داشت. طبيعي است كه در 
چنين شرايطي شاهد رشد قيمت در نمادهايي باشيم 
كه بيشترين ارتباط را با بازارهاي جهاني دارند، چراكه 
تسهيل شرايط از يك سو هم توان رقابت آنها را در اين 
بازارها افزايش مي دهد و هم فرضتي فراهم مي كند تا 
محصوالت خود را با قيمتي بيتشر و در حجم بيشتري 

به فروش برساند.

  نرخ پايين گاز، منجي پتروشيمي ها
اما با نگاهي دقيق تر به فراز و نشيب قيمت ها مي توان دريافت 
كه اگرچه بازده ياد شده، رقم قابل توجهي را نشان مي دهد، 

با اين حال بازبيني شاخص صنايع حكايت از آن دارد كه در 
ميان برخي از نماد ها شاهد رشد كمتري نسبت به ميانگين 
بوده ايم. در واقع در حالي كه صنايعي همچون »زراعت« در 6 
ماه اخير رشدي 388 درصدي داشته است، صنايع شيميايي 
كه در برگيرنده نماد معامالتي شركت هاي پتروشيمي و 
شيميايي است نتوانسته بيش از 60 درصد رشد كند. اين در 
حالي است كه اگر تغييرات قيمت پتروشيمي ها را در مدت 
مورد اشاره بررسي كنيم از بازدهي آنها نيز از عدد ياد شده 
اندكي پايين تر خواهد بود. پتروشيمي ها كه در حال حاضر 
حجم عظيمي از معامالت بازار س��هام را به خود اختصاص 
مي دهند، با احتس��اب ارزش خود ش��ركت هاي فعال در 
صنعت و سرمايه گذاري هايي كه حجم عظيمي دارايي آنها 
به شركت هاي توليد محصوالت پتروشيمي اختصاص يافته، 
ارزش فراتر از 282 هزار ميليارد تومان را شامل مي شوند كه 
اگر آن را با ارز يك ميليون و دويست هزار توماني بازار سهام 
)مجموع بورس و فرابورس( بسنجيم، خواهيم ديد كه در 
حدود 25 درصد از ارزش كل بازار سهام ايران به اين نمادها 
اختصاص يافته است. همين س��هم خود بر وزن سنگين 
نمادهاي پتروشيمي بر سمت و سوي حركت شاخص ها در 
بازار ياد شده داللت دارد. در همين راستا آنچه كه در معامالت 
روز دو روز گذشته اتفاق افتاد، حكايت از آن داشت كه بازار 
مي تواند روي افزايش قيمت در نمادهاي پتروش��يمي نيز 
حساب كند. در اين روز معامالت بورس و فرابورس در حالي 
پي گرفته شد كه نمادهاي پتروشيميايي نقش مهمي در 
افزايش نماگرهاي بازار داشتند. به نظر مي رسد كه دليل اين 

امر نگاه بازار به آتيه اين نمادها باشد.

  خ�وراك گاز، مح�ور توس�عه پتروش�يمي ها 
تاكنون

صنعت پتروش��يمي ايران كه به دليل دسترسي آسان به 
منابع گازي رشدي نامتوازن را شاهد بوده و كليتي گاز محور 
پيدا كرده است. اين عامل اگرچه به عدم تنوع محصوالت 
پتروشيمي و نقص زنجيره توليد منجر شده اما حداقل كار 
تحليلگران سهام در اين حوزه را راحت كرده است. عامل ياد 
شده سبب شده است تا قيمت گاز دريافتي مهم ترين عامل 
در محاسبه قيمت تمام شده محصوالت صنعت پتروشيمي 
در ايران باشد. اين نمادها كه در آغاز تيرماه با نرخ نزديك به 7 
سنت گاز به استقبال گزارش هاي سه ماهه شركت ها رفتند 
در حالي با گاز 700 توماني در هر متر مكعب مواجه شدند كه 
انتظار مي رفت قيمت اين ماده استراتژيك در صورت هاي 
مالي آنها با نرخي در حدود 11 سنت در صورت هاي مالي 
سه ماهه محاسبه شده باش��د. داستان از اين قرار است كه 
رويداد مورد اش��اره در صورت تكرار در گزارش هاي 6 ماهه 
شركت ها مي تواند هريك از آنها را به شكل با اهميتي تحت 
تاثير قرار دهد اما آنچه بايد مدنظر قرار گيرد اين اس��ت كه 
اوالً؛ تاثيرپذيري همه شركت هاي پتروشيمي از اين رويداد 
برابر نيست، چراكه سهم گاز از بهاي تمام شده محصوالت 
آنها متناسب با نوع فرآورده توليدي متفاوت است و ثانياً؛ دو 
شركت پتروشيمي فجر و پتروشيمي مبين به دليل ماهيت 
فعاليت شان اصال تاثيري از اين اتفاق نخواهند برد. اين دو 
شركت كه در واقع تامين كننده مواد مورد نياز شركت هاي 
اين صنعت هستند، به دليل آنكه براي تداوم فعاليت خود گاز 
مصرف نمي كنند، به طبع اثري نيز واقعه نخواهند برد. بايد 
به خاطر داشت كه قيمت خدمات اين دو شركت هرچه كه 
باشد آنها تنها كارمزد خدمات خود را دريافت خواهند كرد و 
نمي توان انتظار داشت كه تاثيري با اهميت را از اين بابات در 

صورت هاي مالي خود بگنجانند.

  پتروش�يمي هاي ف�روش داخ�ل  در خ�ط 
مقدم رشد 

در همي��ن رابطه روزنامه »تعادل« ب��ه مصاحبه با دو تن از 
كارشناسان بازار سرمايه پرداخت و نظرات آنها را در خصوص 
ش��رايط فعلي و مس��ير پيش روي نمادهاي پتروشيمي 
جوي��ا ش��د. در همين ب��اره روزبه ش��ريعتي در خصوص 
گزارش هاي ماهانه ش��ركت هاي پتروش��يمي گفت: اين 
نمادها در گزارش هاي سه ماه خوب ظاهر شدند و تاكنون نيز 

گزارش هاي ماهانه خوبي را از عملكرد مردادماه روانه كدال 
كرده اند. بطور كلي اگر بخواهيم شرايط فعلي اين نمادها را 
مد نظر بگيريم، شركت هاي اوره ساز شامل »شپديس«، 
»خراسان« و »كرماشا« از وضعيت خوبي برخوردارند كه در 
اين ميان دو نماد آخر به دليل اينكه از مقياس كوچك تري 
از فعاليت برخوردارند، وضعيت فروش بهتري دارند. چرا كه 
»خراسان« و »كرماشا« نقدي مي فروشند و »شپديس« به 
دليل صادراتي بودن قرار دادهاي مدت دار دارد. وي افزود: 
گزارش هاي مردادماه وضعيت خوبي داشته و تا اينجاي كار 
به نظر مي رسد كه وضعيت مقداري فروش شركت  هاي ياد 
شده تفاوت چنداني با ماه قبل نكرده است. بنابراين بي راه 
نخواهد بود كه بگوييم در صورت ثبات ساير شرايط و عدم 
وقوع اتفاق هاي غير منتظره تك��رار گزارش هاي بهار براي 
تابستان نيز كامال محتمل است. وي خاطرنشان كرد كه دليل 
اين ادعا ثبات نرخي است كه در فروش اين شركت ها مشاهده 
شده است. با وجود آنكه نرخ هاي جهاني تحت تاثير مناقشات 
تجاري ميان امريكا و چين تا حد بسياري افت كرده است با 
اين حال شركت هاي پتروشيمي به دليل انجام معامالت 
خود بر مبناي قرار دادهاي سلف، اثر مخرب جنگ تعرفه اي 
را آنطور كه انتظار مي رفت در فعاليت خود مشاهده نكرده اند.

  ثبات آينده پتروش�يمي در گرو ي تصميم 
دولت

شريعتي گفت: با وجود اينكه در برخي از صنايع نشانه هايي 
از ركود ديده ش��ده است، با اين حال صنعت مورد اشاره در 
خصوص شركت هاي داراي فروش داخلي چنين چيزي را 

شاهد نبوده است. در حال حاضر توجه بسياري از تحليلگران 
به نرخ هاي ش��كل گرفته در بورس كاال و قيمت معامالت 
بازاره��اي جهاني معطوف اس��ت. از آنجايي كه هم اكنون 
قيمت ها تقريبا در كف قيمتي قرار دارند بنا براين نمي توان 
انتظار داشت كه قيمت ها از نقطه فعلي افت قابل توجهي را 
شاهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: بر اساس آنچه 
گفته شد با توجه به آنكه قيمت خوراك اين صنعت در حال 
حاضر در حدود 6.5 سنت است، به نظر مي رسد در صورتي 
كه قيمت خوراك از سوي دولت تغيير نكند، وضعيت با ثباتي 
را در آينده سود سازي پتروشيمي ها نظاره گر باشيم. بنابراين 
در صورتي نرخ دالر نيمايي كاهش چش��مگيري نداشته 
باشد و گزارش هاي شش ماهه نيزبنا بر انتظارات از وضعيت 
 EPS خوبي برخوردار باشد، مي توان تصوير نسبتا خوبي براي
شركت هاي صنعت تا پايان سال داشت. عواملي از اين دست 
سبب شده تا در حال حاضر كه بوي گشايش هاي سياسي 
به مشام سرمايه گذاران مي رسد، بازار توجه بيشتري به اين 
نمادها نشان دهد و همزمان با بهبود جو رواني بازار، وضعيت 

معامالت اين نمادها نيز در بازار سهام بهتر شود.

  زمستان، فصل رشد تقاضاي پتروشيمي
ديگر كارشناس حوزه بازار سرمايه در رابطه با مسير پيش 
روي نمادهاي پتروش��يمي در بازار سهام با وي مصاحبه 
كرديم مهرزاد منتظري بود. اين كارش��ناس در خصوص 
دليل اندك بودن نرخ خوراك نسبت به انتظارات گفت: از 
آنجا كه نرخ خوراك پتروشيمي ها بر مبناي فرمولي محاسبه 
مي شود كه نيمي از آن قيمت گاز در مصارف داخلي است 
و نيمي ديگر نيز از قيمت معامالت اي��ن كاال در بازارهاي 
جهاني تبعيت مي كند. لذا امري دور از انتظار نخواهد بود 
كه قيمت گار پتروش��يمي ها در صورت هاي مالي 6 ماهه 
نيز رقمي بين 6 تا 7 سنت را شامل شود. دليل اين امر ثبات 
قيمت در داخل و افت قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي 
در بازارهاي بين المللي است. اين كارشناس بازار خاطرنشان 
كرد: با اين حال آنچه كه بايد توجه داشت اختالف قيمتي 
است كه شركت هاي مذكور در 6 ماهه دوم سوال به شركت 
ملي گاز مي پردازند. در واقع بر مبناي فرمولي كه شركت  هاي 
پتروشيمي خوراك خود را دريافت مي كنند، شركت ملي 
گاز در نيمه نخست سال گاز را با 10 درصد تخفيف به اين 
دسته از خريداران خود مي فروشد، اين در حالي است كه در 
فصول سرد سال شاهد خريد گاز مورد مصرف شركت هاي 
پتروش��يمي با قيمتي حدودا 10 درصد باالتر از مبناي به 
دست آمده در فرمول هستيم. همين امر موجب مي شود تا 
شركت هاي فعال در اين صنعت نسبت به 6 ماه دوم سال 
عمال 20 درصد گرانتر خوراك مورد نياز خود را تهيه كنند. 
منتظري افزود: آنچه كه بايد توجه داشت، به كف رسيدن 
قيمت بس��ياري از كاالهاي اساسي ش��امل محصوالت 
پتروشيمي است. در حال حاضر شاهد قيمت هايي هستيم 
كه بسياري از آنها در زمان بحران هاي اقتصادي شاهد آن 
بوديم. از اين رو نمي توان تصور كرد كه قيمت ها از سطوح 
فعلي بتوانند كاهش بيشتري داش��ته باشند؛ عاملي كه 
مي توان آن را به فال نيك گرفت. وي خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر اگرچه عواملي همچون افزايش قيمت گاز مي تواند 
سود صنعت را كاهش دهد، با اين حال P/E پايين بسياري از 
نمادها به عالوه جو مثبت شكل گرفته در خصوص كاهش 
تنش ها ميان ايران و امريكا، اين امكان را فراهم مي كند تا 
شاهد معامالت پر رونقي ميان نمادهاي پتروشيميايي بازار 
باشيم. منتظري گفت: در صورت بروز نتيجه عملي و قابل 
توجه در تعامالت سياس��ي مي توان انتظار داشت كه بازار 
سهام به يكه تازي ماه هاي اخير در كسب بازده ادامه دهد. 
دليل اين امر اين اس��ت كه در صورت كاهش ريسك هاي 
سياسي، ساير بازارها از آن رو كه در سال گذشته با رشدي 
هيجان برمبناي تحريم رشد كرده بودند، با ركود بيشتري 
مواجه خواهند شد. در چنين حالتي نيز تنها بازار سهام و 
صنعت كشور خواهد بود كه از تسهيل شرايط توليد و بهبود 

وضعيت فروش بهره خواهد برد.

عضو شوراي عالي بورس گفت: بهتر است تا اقدامات الزم 
براي ورود اغلب كاالها مانند خودرو و فرش در بورس كاال 

صورت گيرد.
به گزارش ايرنا، سعيد اسالمي بيدگلي عضو شوراي عالي 
بورس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پسته هم مي تواند 
همچون ديگر كاالها بازار مالي با حجم مناسبي را در بورس 
كاال تجربه كند يا خير، گفت: اكنون به نظر مي رس��د كه 
بورس كاال در حال كسب تجربيات مختلف در زمينه توسعه 
ابزارهاي مالي در حوزه كشاورزي است. وي ادامه داد: پسته 
از جمله محصوالت مهم ايراني محسوب مي شود كه به دليل 
برخوردار بودن از بازار صادراتي، نسبت به ديگر محصوالت 
از مش��تريان خوبي برخوردار است. اسالمي اظهار داشت: 
طبق تجربيات به دست آمده به هر ميزان كه بازارها وسيع 
باشد مقاومت براي ايجاد شفافيت در قيمت ها و معامالت 
هم افزايش مي يابد؛ بنابراين به نظر مي رسد كه با توجه به 
وضع موجود، بورس كاال مكان مناسبي براي ايجاد شفافيت و 
دوري از دالل بازي ها باشد. وي به مزاياي راه اندازي معامالت 
گواهي سپرده كااليي، قرارداد آتي و صندوق كااليي پسته 
براي بخش كشاورزي و فعاالن بازار اين محصول اشاره كرد 
و گفت: ش��فافيت قيمت منجر به كاهش امكان و هزينه 
واسطه گري مي شود كه به تناسب اين اتفاق، زمينه ايجاد 
شفافيت بيشتر در قيمت و نيز كسب سود چشمگير براي 
توليدكنندگان را نسبت به بخش توزيع و واسطه گري به 
همراه خواهد داشت. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، 
بورس كاال بايد تالش كند ت��ا در گام اول به منظور ايجاد 
عمق كافي در معامالت كاالها، توافق بين توليدكنندگان و 

عرضه كنندگان مهم را به دست آورد.
وي با تاكيد بر ايجاد زمينه هاي الزم براي عرضه كاالها در 
بورس كاال گفت: اكنون راه اندازي اين بازارها در بورس كاال 
در حال كسب تجربيات الزم است؛ به همين دليل بايد بطور 

مرتب مورد ارزيابي و بررسي قرارگيرند تا پس از نتايج مطلوب 
براي مثال ابزار گواهي س��پرده كااليي، اقدام به راه اندازي 
بازار مش��تقه هر محصولي از جمله پسته گرفت.  اسالمي 
با بيان اينكه عمق بازار فقط مربوط به حجم معامله نيست 
بلكه شامل معامله گران هم خواهد ش��د، افزود: اكنون در 
بازار شاهد هستيم كه برخي كاالها از حجم معامالت بسيار 
بااليي برخوردارند اما عرضه كننده يا متقاضي محدودي 
دارد از اين رو ورود همه بازيگران بازار محصوالت در بورس 

كاال به افزايش عمق و كشف بهتر قيمت ها منجر مي شود.
عضو ش��وراي عالي بورس در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
ساختار سنتي بخش كشاورزي مي تواند از بستر بورس به 
سمت س��اختاري كارآمد و مدرن در حركت باشد، گفت: 
ساختار سنتي بخش كشاورزي در ايران از ايرادات كليدي 
و اساسي برخوردار است به طوري كه بخش بزرگي از منافع 

توليد محصوالت به جاي آنكه عايد توليدكننده ش��ود به 
واسطه گراني مي رسد كه در ميان زنجيره توزيع قرار دارند 

كه اين اتفاق حاصلي جز كاهش انگيزه توليدكننده ندارد.
اسالمي اظهار داش��ت: در اين زمينه بورس كاال مي تواند 
بهترين بستر براي حذف واسطه هاي غيرضروري در بازار 
محصوالت كشاورزي باشد تا سود اصلي حاصل از توليد به 
توليدكننده برسد و مصرف كننده نيز با قيمتي عادالنه اقدام 

به خريد محصول كند.
وي در پايان درباره ريسك نوسانات قيمتي از طريق ابزارهاي 
مالي بورس كاال گفت: اگر بازار به عمق كافي برسد و ابزارهاي 
مشتقه آن راه اندازي شود، ساز و كار ويژه اي در دستور كار 
قرار مي گيرد كه قادر به پيش بيني اثر نوسانات موجود در 
توليد، مصرف و كنترل هاي موجود براي مصرف كننده و 

توليدكنندگان خواهد شد.

ميزان جذب نقدينگي به رفتار مردم بستگي دارد مردم 
اين اختيار را دارند كه سهام بخرند، در بانك سپرده گذاري 
كنند، در بخش مسكن سرمايه گذاري كنند يا اوراق دولتي 
بخرند. بنابراين اين رفتار و انتخاب مردم است كه مقصد 
نقدينگي را تعيين مي كند اما آمارها حاكي از آن است كه 

بخشي از نقدينگي جذب بازار سرمايه شده است.
به گزارش ايلنا، شاپور محمدي درباره روند بازار سرمايه 
و ش��اخص گفت: معموال عوامل متعددي از جمله اخبار 
سياسي، سودآوري شركت ها، نقدينگي، حتي قيمت هاي 
جهاني كاالهاي اساسي، قيمت نفت، قيمت فلزات روي 
بازار اثر گذار است و تركيبي از عوامل مختلف در بازار اثر 
دارد اما تحليلگران بازار معتقدند كه سفر وزير امور خارجه 

به فرانسه اثر مثبت بر بازار سرمايه گذاشته است.
محمدي درباره ميزان جذب نقدينگي به بازار س��رمايه 

گفت: پيش از اين حجم معامالت بازار س��رمايه مجموع 
بورس و فرابورس 1000 ميليارد تومان بود اما امروز به 3 

هزار ميليارد تومان رسيده است. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: گردش روزانه 
نشان مي دهد كه بخشي از نقدينگي در بازار سرمايه در 

جريان و گردش است.
محمدي با تاكيد بر اينكه مردم انتخاب مي كنند نقدينگي 
به چه س��متي حركت كند، اظهار داشت: ميزان جذب 
نقدينگي به رفتار مردم بستگي دارد مردم اين اختيار را 
دارند كه س��هام بخرند، در بانك سپرده گذاري كنند، در 
بخش مسكن سرمايه گذاري كنند يا اوراق دولتي بخرند. 
بنابراين اين رفتار و انتخاب مردم است كه مقصد نقدينگي 
را تعيين مي كند اما آمارها حاكي از آن است كه بخشي از 

نقدينگي جذب بازار سرمايه شده است.
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فتح قله جديد
گروه بورس|  روز گذش��ته ش��اخص كل بورس 
تهران با رشد 3598 واحدي در پايان معامالت براي 
اولين بار وارد كانال 278 هزار واحدي ش��د و در واقع 
كانال جديدي را فتح كرد. آمار معامالت بورس نشان 
مي دهد كه همه شاخص ها در پايان داد و ستدهاي 
روز گذشته با رشد مواجه شدند. بر اساس اين گزارش، 
شاخص كل با 3597 واحد رشد معادل 1.31 درصد 
به 278 هزار و 469 واحد، ش��اخص  قيمت »وزني - 
ارزش��ي« با 966 واحد افزايش معادل 1.31 درصد 
به 74 هزار و 844 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
1130 واحد رشد معادل 1.49 درصد به 77 هزار و 68 
واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 756 واحد افزايش، 

معادل 1.49 درصد به 51 هزار و 589 واحد رسيد.
از س��وي ديگر 7 نماد »رمپنا« با 302 واحد، كگل با 
270 واحد، فوالد با 227 واحد، پارس با 222 واحد، 
تاپيكو با 169 واحد، فخاس با 147 واحد و پارسان با 
140 واحد « رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
كل بورس بر جاي گذاشتند.  به اين ترتيب، در پايان 
داد و س��تدهاي روز قبل بورس، در 420 هزار نوبت 
معامالتي، 4 ميليارد و 401 ميليون برگه اوراق بهادار 
ب��ه ارزش 17 هزار و 346 ميلي��ارد تومان در بورس 
معامله ش��د و ارزش بازار به يك هزار تريليون و 17 
ميليارد تومان رسيد. در فرابورس ايران نيز شاخص 
كل در پايان معامالت روز گذشته با افزايش 92 واحد 
به رقم 3 هزار 653 واحد رسيد. در روز سه شنبه، ارزش 
بازار اول و دوم فرابورس اي��ران به بيش از 202 هزار 
ميليارد تومان رسيد. معامله گران فرابورس بيش از 
1.8 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 244 
هزار نوبت معامله و به ارزش 1218 هزار ميليارد تومان 
داد و س��تد كردند. همچنين بررسي نمادهاي مهم 
فرابورسي در تقويت شاخص كل نقش داشته اند، نشان 
مي دهد كه نماد شركت هاي سنگ آهن گهرزمين، 
كگهر، پتروشيمي مارون، مارون، پتروشيمي زاگرس، 
زاگرس، سهامي ذوب آهن اصفهان، ذوب، هلدينگ 
صنايع معدني خاورميانه، ميدكو، توليد نيروي برق 
دماوند، دماوند، توليد برق عسلويه مپنا، بمپنا بوده اند.

افزايش كارايي بورس با 
فروش تعهدي اوراق بهادار 

  به گزارش بورس ته��ران، محمود گودرزي معاون 
بازار ب��ورس با اش��اره به تصويب »دس��تورالعمل 
فروش تعهدي اوراق بهادار در ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران و فراب��ورس اي��ران« توس��ط هيات مديره 
محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغ آن در 
تاريخ1398/05/30، به تشريح سازوكار دستورالعمل 
مربوطه پرداخت و اظهار كرد: فروش تعهدي اوراق 
 Short( بهادار كه در دنيا با نام فروش اس��تقراضي
Selling( ش��ناخته مي شود، به صورت معامله اي 
تعريف شده اس��ت كه در آن فروشنده به وكالت از 
مالك سهام نسبت به فروش اوراق بهادار وي مطابق 
با قرارداد فروش تعهدي در بورس اقدام مي كند. در 
مدل متعارف، رابطه بين فروشنده و مالك اوراق بهادار 
به شكل استقراض تعريف شده است، به اين شكل كه 
فروشنده با قرض كردن اوراق بهادار از مالك و پرداخت 
بهره از پيش توافق شده به فروش اوراق بهادار در بازار 
و پياده سازي استراتژي معامالتي خود اقدام مي كند.  
در واقع در اين مدل، متقاضي به وكالت از مالك و به 
نام او به فروش اوراق بهادار مش��خصي اقدام كرده و 
موظف اس��ت در زمان مشخص )در سررسيد( يا به 
درخواس��ت مالك يا به تشخيص خود تا سررسيد، 
اوراق بهادار فروخته ش��ده را ب��ه نام مالك بازخريد 
كند. مالكان اوراق بهادار كه تمايل دارند اوراق تحت 
مالكيت خود را جهت انجام معامالت فروش تعهدي 
در اختيار ساير فعاالن بازار قرار دهند، نوع و تعداد ورقه 
بهادار را در سامانه اي به نام سامانه تأمين اعالم كرده 
و متقاضيان به واس��طه كارگزار خود، از اوراق بهادار 
موجود جهت انجام معامالت فروش تعهدي آگاهي 
پيدا مي كنند. معاون بازار بورس تهران افزود: انجام 
معامالت فروش تعهدي صرفاً از طريق سامانه برخط 
كارگزاران امكان پذير است، همچنين نمادهاي مجاز 
به منظور انجام معام��الت فروش تعهدي به همراه 
ساير مشخصات و محدوديت هاي آن، توسط بورس 
اوراق بهادار تهران تعيين و اطالع رس��اني مي شود. 
وي راه اندازي اين سازوكار در بورس را سبب افزايش 
كارايي بازار عن��وان و اظهار ك��رد: فروش تعهدي 
اوراق بهادار زماني مورد اس��تفاده قرار مي گيرد كه 
س��رمايه گذاران انتظار دارند قيمت اوراق بهادار در 
آينده با كاهش همراه شود. از اين رو با هدف كسب 
س��ود از اين كاهش قيمت، به ف��روش اوراق تحت 
مالكيت شخص ديگري )كه در دستورالعمل مالك 
عنوان شده اس��ت( اقدام كرده و با كاهش قيمت و 
بازخريد آن، مابه التفاوت قيمت فروش و بازخريد را به 
عنوان سود خود شناسايي مي كنند. مالك اوراق بهادار 
نيز در مدت زمان بين فروش و بازخريد اوراق بهادار 
تحت مالكيت خود، وجوه حاصل از فروش تعهدي را 
در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري بادرآمد ثابت 
قابل معامله يا س��پرده هاي بانكي، سرمايه گذاري 
كرده و از س��ود آن بهره مند خواهد شد، همچنين 
با راه اندازي اين س��ازوكار در بورس عماًل مي توان با 
افزايش نقدشوندگي شاهد افزايش كارايي بازار نيز 
بود. گودرزي با اش��اره به برنامه هاي مصوب بورس 
تهران در س��ال جاري خاطرنشان كرد: مسووليت 
پروژه راه اندازي سازوكار معامالت فروش تعهدي بر 
عهده بورس تهران بوده و تاكنون اقدامات بسياري، 
باالخ��ص از جانب مديريت ابزاره��اي نوين بورس 
تهران، در اين خصوص انجام ش��ده  اس��ت كه از آن 
جمله مي توان به تهيه دستورالعمل مربوطه، نمونه 
قراردادهاي موردنياز و برگزاري جلس��ات متعدد با 
اركان بازار و شركت  هاي ارايه دهنده خدمات برخط 
)OMS( اشاره كرد و با پيگيري هاي صورت گرفته، 
دس��تورالعمل نهايي در تاري��خ1398/03/01 به 

تصويب هيات مديره محترم سبا رسيد.

نگاه بازار

بطور كلي اگر بخواهيم ش�رايط فعلي اين 
نماده�ا را مد نظ�ر بگيريم، ش�ركت هاي 
اوره ساز شامل »شپديس«، »خراسان« و 
»كرماشا« از وضعيت خوبي برخوردارند كه 
در اي�ن ميان دو نماد آخر به دليل اينكه از 
مقياس كوچك تري از فعاليت برخوردارند، 
وضعيت ف�روش بهت�ري دارن�د. چرا كه 
»خراسان« و »كرماشا« نقدي مي فروشند 
و »شپديس« به دليل صادراتي بودن قرار 

دادهاي مدت دار دارد. 

برش
در ص�ورت بروز نتيجه عمل�ي و قابل توجه در 
تعامالت سياسي مي توان انتظار داشت كه بازار 
سهام به يكه تازي ماه هاي اخير در كسب بازده 
ادامه دهد. دليل اين امر اين است كه در صورت 
كاهش ريسك هاي سياسي، ساير بازارها از آن رو 
كه در سال گذش�ته با رشدي هيجان برمبناي 
تحريم رشد كرده بودند، با ركود بيشتري مواجه 
خواهند شد. در چنين حالتي نيز تنها بازار سهام 
و صنعت كشور خواهد بود كه از تسهيل شرايط 

توليد و بهبود وضعيت فروش بهره خواهد برد

برش
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معدن، ميان بري مغفول مانده براي رونق توليد

نياز به تغيير نگرش به بحث معادن كوچك
98 درصد معادن كشور را معادن كوچك تشكيل داده 
اس��ت كه از صرفه مقياس زيادي به��ره نمي برند. در 
مقابل 85 درصد اشتغال معدني توسط همين معادن 
ايجاد مي شود. به عبارت روشن تر چون معادن اكثرا در 
مناطق محروم هستند رويكرد به سمت گسترش معادن 
كوچك و ايجاد اش��تغال بوده است در حالي كه رشد 
صادراتي معادن نياز به استفاده از صرفه مقياس دارد؛ 
موضوعي كه تاكنون برعكس آن مورد توجه بوده است.

ايران داراي ۶8 نوع ماده معدني، حدود 5 هزار و 8۰۰ 
معدن فعال با ۱۳8 هزار نيروي انساني است. همچنين 
كشور ايران داراي ۳۷ بيليون تن ذخاير كشف شده و 
5۷ بيليون تن ذخاير بالقوه در ميان ۱5 قدرت معدني 

جهان جاي گرفته است.
استخراج مواد معدني مي تواند در ايجاد اشتغال نقش 
بسزايي ايفا كند؛ طبق آمار جهاني حدود ۴۰ ميليون 
نفر در معادن كوچك مش��غول به كار هستند و از اين 
طريق به كس��ب درآمد مي پردازند. با راه اندازي چرخ 
توليد معادن در كشور نياز به غرب كاهش پيدا مي كند.

نقش آفريني بين معادن كوچ��ك و بزرگ از اقدامات 
صورت گرفته در طرح احياي معادن كوچك مقياس 
اس��ت بط��وري ك��ه در آن حماي��ت توليد كننده و 
مصرف كننده نقش موثري دارند. بايد فعاليتي صورت 
گيرد كه معادن كوچك به معادن بزرگ متصل شوند تا 

نياز اين معادن به راحتي برطرف شود.
به گفته وجيه اهلل جعفري مديرعامل ش��ركت تهيه و 
توليد مواد معدني ايران، هم اكن��ون 98 درصد از كل 
معادن كش��ور كوچك مقياس هس��تند و توانستند 
85 درصد از س��هم اش��تغال بخش معدن را به خود 

اختصاص دهند.
5 هزار و ۶۴۷ معدن فع��ال و چهار هزار و ۴9۶ معدن 
غير فعال در كشور داريم كه بيشترين معدن فعال در 
اصفه��ان و كمترين آن در البرز قرار دارد. بيش��ترين 
مشكل معادن كمبود سرمايه، نبود زيرساخت ها و بازار 
هدف اس��ت كه در صورت تامين اين موارد مي توان از 

معادن مقياس كوچك بيشترين بهره را برد.

  معادن كوچك چه تاثيري در چرخه توليد 
دارند؟

رمضانعلي سبحاني فر عضو كميسيون صنايع مجلس 
شوراي اس��امي، گفت: چه در بحث معادن مقياس 
كوچك و چه بزرگ بايد برنامه اي به صورت آمايش��ي 

داشته باشيم تا در اين باره صنايع را تقويت كنيم.
او ادامه داد: به كمك معادن كوچك مي توان كار معادن 
بزرگ را به صورت تدبيري پيش برد. ما در بخش معادن 

بايد فرآوري خوبي براي معادن بزرگ ايجاد كنيم چرا 
كه طبعا اين معادن ارزش افزوده و بهره وري بيشتري 

در بر دارد.
به گفته عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسامي 
اكنون صادرات زيادي در حوزه خام فروشي داريم كه 
حتي سرمايه گذاران خارجي در بخش معدن ترجيح 
مي دهند در صنعت ما س��رمايه گذاري كنند. بايد به 
جاي خام فروشي س��رمايه هاي نفتي خود را تبديل 

به كاال كنيم.
س��بحاني فر با بيان اينكه با تبديل نفت مي توانيم به 
سرمايه هاي زيادي دست پيدا كنيم، گفت: كشورهاي 
ديگر نفت خ��ام را از ما ارزان مي خرن��د، آن را تبديل 
به فرآورده نفتي مي كنن��د و گران تر از آن مبلغي كه 
فروختيم، به ما مي فروش��ند. خوشبختانه اكنون اين 
كار كمتر شده است و صنعت پتروشيمي در كشورمان 

كارايي دارد.
او تشريح كرد: صادرات فوالدي براي كشور بسيار خوب 
بوده و نشان دهنده اين است كه در بخش معدن بسيار 
خوب فعاليت مي كنيم. نكته قابل تامل اين است كه با 

جلوگيري از خام فروش��ي، توانايي ارز آوري را با توليد 
محصوالت داخلي وصادرات باال ببريم.

  تاثير ۲۰ درصدي مع�ادن مقياس كوچك 
در توليد

سعيد صمدي رييس كميسيون معدن، خانه اقتصاد 
ايران با اشاره به تأثير معادن مقياس كوچك در چرخه 
توليد، گفت: معادن مقياس كوچك در برابر معادن بزرگ 
در چرخه توليد تاثيرگذار نيستند به صورتي كه در كل 

ممكن است تنها ۲۰ درصد بر توليد تأثيرگذار باشند.
رييس كميسيون معدن، خانه اقتصاد ايران ادامه داد: 
تعريف كلي از اندازه معدن نداريم كه بگوييم چه معدني 
بزرگ مقي��اس و چه معدني مقياس كوچك اس��ت. 
معادن در ايجاد اش��تغال تأثير بااليي دارند و به كمك 

آنها مي توان براي جوانان كار ايجاد كرد.
او افزود: معادن مقياس بزرگ اصوال با تراك ۴۰۰ تني 
كار مي كنند و عمدتًا بحث ماشين آالت در آن مطرح 
است، اما معادن كوچك مقياس بر پايه نيروي انساني 

فعاليت مي كند و راندمان بااليي ندارد.

صمدي تش��ريح كرد: اينكه دولت قص��د دارد معادن 
كوچك مقياس را احيا كند تنها كاري تبليغاتي است 
كه عملياتي شدن آن زمان بر است چرا كه در صورت 
احيا نياز به پول زيادي دارد. رييس كميسيون معدن، 
خانه اقتصاد ايران با اش��اره به اينك��ه بايد كاري كرد 
فضاي كسب و كار تسهيل شود، گفت: معادن مقياس 
كوچك در صورتي كه فروش اقتصادي داش��ته باشد، 
رونق مي گيرد و از اين رو بهتر اس��ت فضاي كس��ب و 

كار ايجاد شود.
او افزود: اكنون دولت در بح��ث صادرات مواد معدني 
سختگيري هايي را شروع كرده است، اما اگر اين بحث را 
در معادن مقياس بزرگ پيش ببرد به سود آوري خواهد 
رسيد. 85 درصد سنگ در معادن بزرگ توليد مي شود 
كه حاشيه سود زيادي دارد، اما متأسفانه از صادرات اين 
سنگ ها جلوگيري به عمل مي آيد. رييس كميسيون 
معدن، خانه اقتصاد ايران بيان ك��رد: اين معادن بايد 
عوارض صادراتي پرداخت كنند، اما در مقابل معادن 
مقياس كوچك بايد از پرداخت عوارض صادراتي معاف 
ش��وند، اگر عوارض كمتر شود اش��تغال در آن بيشتر 

مي شود. معادن مقياس كوچك بايد از قانون كار معاف 
ش��وند چرا كه در اين صورت مي توانند بدون استرس 

نيرو بگيرند اينگونه شرايط كار تحصيل خواهد شد.
صمدي بيان كرد: حقوق دولتي بايد به معادن مقياس 
كوچك تخصيص داده شود تا به سودهي برسد. براي 
افزايش چرخه توليد بايد زمينه آن فراهم ش��ود بطور 
مثال برخي معادن مختص مصالح ساختماني هستند، 
اما تا زماني كه ساخت و ساز رونق پيدا نكند نمي توان از 

اين معادن به سوددهي رسيد. 

  صناي�ع، هس�ته اصل�ي اقتص�اد در جوامع 
پيشرفته است

عبدالمجيد شيخي اقتصاد دان با اشاره به اينكه صنايع، 
هسته اصلي اقتصاد در جوامع پيشرفته است، گفت: 
بسياري از خدمات و نياز هاي اساسي انسان را صنايع 
تامين مي كند بنابراين توسعه صنايع در هر جامعه اي 
امري اجتناب ناپذير اس��ت. بطور كلي مي توان گفت 
صنايع در زندگي انسان بسيار تاثيرگذار است كه با در 
نظر گرفتن چرخه كامل آن، مي توان به اثرات مثبت يا 

منفي آن پي برد.
او درباره تاثير معادن مقي��اس كوچك در چرخه توليد، 
گفت: س��رمايه گذاري و ايجاد ش��غل در معادن مقياس 
كوچ��ك پايين و وابس��تگي ب��ه ارز در آن كم اس��ت. با 
فعال سازي معادن كوچك مقياس مي توانيم به برندسازي 

مواد معدني برسيم كه ارز آوري خوبي خواهد داشت.
ش��يخي با اشاره به اينكه در س��اختار معادن مقياس 
كوچ��ك، بلوك بن��دي، تنظي��م ورودي كارخان��ه، 
برنامه ريزي و اجرا به سختي ميسر است، گفت: تنظيم 
عيار در ساختار معادن بسيار مهم است اما با توجه به 
شرايط ابعادي ماده معدني در معادن مقياس كوچك، 
مي توان تركيبي با تغييرات كمتري از عيار حاصل كرد.

او با اش��اره به اينكه س��ازمان  صمت ب��ا ايجاد فضاي 
مناسب و فراهم كردن زير ساخت ها مي تواند به جذب 
س��رمايه گذاري در معادن مقياس كوچك اقدام كند، 
بيان كرد: بايد بتوانيم اعتماد و اطمينان سرمايه گذاران 
را جذب كنيم، چرا كه نقش بس��زايي در سرمايه گذار 
دارد. يكي از مهم ترين مراحل مديريت بازار و زنجيره 
تامين محصوالت معدني، برندسازي است كه به كمك 

سرمايه گذاران مي توان به اين هدف دست يافت.
او با بيان اينكه با سرمايه گذاري و فعاليت بهتر در معادن 
مقياس كوچك مي توان حلقه مفق��وده در صنايع را 
پر كرد، ادامه داد: معادن كش��ور، بس��يار در معدن و 
كش��اورزي غني هس��تند كه به كمك آنها مي توانيم 

حلقه هاي مفقوده در صنعت را تكميل كنيم.

رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

شناسايي موانع رونق توليد ؛مهم ترين اولويت كميسيون معدن
بهرام شكوري رييس كميسيون معادن و صنايع معدني 
اتاق ايران در توضيح اولويت ها و برنامه هاي كاري اين 
كميس��يون در دوره نهم، حضور حداكثري ذينفعان 
بخش معدن و صنايع معدني را يكي از مهم ترين نقاط 
قوت آن در مقايسه با دوره هشتم دانست و افزود: در اين 
دوره، با اضافه شدن نمايندگان انجمن هاي تخصصي 
معدني و فوالدي به تركيب كميس��يون معدن شاهد 

عملكرد بهتري خواهيم بود.
شكوري با بيان اين موضوع كه در دوره گذشته، تمام 
اولويت هاي مدنظر كميسيون معادن و صنايع معدني 
در نهايت منجر به يك طرح ملي ش��د، گفت: يكي از 
اين اولويت ها، احياي معادن كوچك و متوس��ط بود 
كه تحت عن��وان »نهضت فرآوري« دنبال ش��د و با 
پيگيري هاي كميس��يون در ح��ال حاضر اين طرح 
به يكي از مواد تحقق اقتصاد مقاومتي تبديل ش��ده 
است؛ به طوري كه ش��اهد بوديم وزير صنعت، معدن 
و تجارت ه��م يكي از مهم  ترين برنامه هاي خود را در 
ابتداي فعاليت خود، تحقق اين هدف اعام كرد. تهيه 

نرم افزاري به منظور مكانيزه كردن محاس��به حقوق 
دولتي معادن كه به دور از اعمال سليقه باشد، از ديگر 
برنامه هايي است كه به گفته شكوري از دوره گذشته 
توسط كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران 
پيگيري شده است. او در توضيح عملكرد اين نرم افزار 
بيان ك��رد: با توجه به ناهمگن بودن معادن سراس��ر 
كشور، تهيه نرم افزاري كه اين قابليت را داشته باشد 
تا حقوق دولتي هر معدن را جداگانه محاس��به كند، 
بسيار احساس مي شد؛ بر همين اساس پس از طرح 
موضوع در كميس��يون مع��ادن و صنايع معدني، در 
حال حاضر اين طرح به يكي از تكاليف وزارت صنعت 
تبديل شده اس��ت و الگوريتم اين نرم افزار تا يك ماه 

آينده نهايي خواهد. 
به گفته ش��كوري صرف نظر از نق��ش و اهميت اين 
نرم اف��زار در نحوه محاس��به حقوق دولت��ي، يكي از 
مهم ترين كاربرده��اي آن تهيه بانك اطاعاتي براي 
معادن سراسر كشور است كه خأل آن در حوزه معدن 

بسيار احساس مي شود.

  ض�رورت ورود بخش خصوصي به تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي

شكوري رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق 
ايران با انتقاد از ورود دولت ها به حوزه تدوين استراتژي 
براي توس��عه صنايع، تصريح ك��رد: يكي از مهم ترين 
نتايج تدوين توسعه استراتژي صنايع توسط دولت ها 
اين است كه اين استراتژي ها موقتي و محدود به زماني 
اس��ت كه آن دولت سركار اس��ت و معموال با روي كار 
آمدن دولت بعد به فراموشي سپرده مي شود. در حوزه 
معدن، يكي از مهم ترين برنامه  هاي كميسيون معدن 
و صنايع معدني اتاق ايران اين بود تا بخش خصوصي با 
توجه به قابليتي كه در بهره مندي از ظرفيت  شركت هاي 
داخلي و خارجي دارد، در حوزه تدوين استراتژي صنايع 
نقش آفريني كند كه خوش��بختانه پ��س از طرح اين 
موضوع در كميسيون و ارايه طرح جامع مس و فوالد، 
اتاق ايران با توجه به ابعاد كان اين موضوع مستقيمًا 
وارد اين حوزه ش��د و دولت هم مجاب ش��ده است كه 

تدوين استراتژي را به بخش خصوصي واگذار كند.

  رفع موانع رونق توليد، اولويت كميسيون 
در دوره نهم

رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران با 
اشاره به نام گذاري سال جاري بر مبناي »رونق توليد« 
و با تأكيد بر اين موضوع كه نجات كشور در سايه رونق 
توليد است، خاطرنشان كرد: نه در حوزه معدن، بلكه 
در كليه صنايع، هر آنچه موجبات رونق توليد را فراهم 
كند، بايد موردتوجه قرار گيرد. در همين راستا شناسايي 
موانع رونق توليد از مهم ترين برنامه هاي كميس��يون 

معادن و صنايع معدني در اين دوره است.
ب��ه اعتقاد ش��كوري يك��ي از مهم تري��ن موانع رونق 
توليد در حوزه معادن و صنايع معدني، عدم مش��ورت 
تصميم گيران و سياس��ت گذاران اي��ن حوزه با بخش 
خصوصي اس��ت.به گفته رييس كميسيون معادن و 
صنايع معدني اتاق ايران مش��ورت و اهميت دولت به 
بخش خصوصي تنها در حرف و ظاهر است؛ در بسياري 
از موارد كه مش��ورتي هم صورت مي گيرد، دولت در 

نهايت بر اساس تصميم خود عمل مي كند.

او در همين زمينه يكي از وظايف كميسيون هاي تخصصي 
اتاق ايران ازجمله كميس��يون معادن و صنايع معدني را 
ش��كل گيري حلقه واسط ميان دولت و بخش خصوصي 
عنوان كرد كه نقش حائز اهميتي در رفع قوانين مخل دارد.

  نهادهاي متولي به وظايف خودآگاه باشند
شكوري در پايان، خواستار توجه نهادهاي متولي از 
جمله وزارت صنعت به وظايف تخصصي خود شد. او 
در همين زمينه خاطرنشان كرد: معاونت امور معادن 
و صنايع معدني وزارت صنع��ت، متولي اصلي حوزه 
معدن است و نقش آن را مي توان با پدر خانواده مقايسه 
كرد. فعاالن حوزه معدن انتظار دارند همانطور كه پدر 
خانواده از فرزندان خود حمايت و موجبات پيشرفت 
آنها را فراهم مي كند، معاونت معدن و صنايع معدني 
هم همي��ن نقش را ايفا كند. متاس��فانه گاها فعاالن 
معدني نه تنها شاهد حمايت از متولي خود نيستند، 
بلكه در بيش��تر مواقع اين متولي خود به يك مانع بر 

سر راه توليدكنندگان قرار مي گيرد. 

رييس كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب اتاق ايران: عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد

بر فعاليت گروهي و همكاري با كميسيون ها تاكيد داريملزوم فريز قوانين ضد توليد
بخش خصوصي به تازگي براي تجديدنظر يا توقف قوانيني از قبيل 
»چك برگشتي، قفل شدن واحدهاي توليدي به دليل بدهي هاي 
مالياتي و...« پيشنهاد تشكيل كميته مشترك بين بخش خصوصي، 
مجلس و دولت براي بررسي توقف برخي از قوانين و مقررات كه در 
زمان شرايط جنگي مانع رونق توليد يا صادرات است را داده است. 
فعاالن بخش خصوصي بر اين باورند كه براي عبور از شرايط فعلي، 
برخي از قوانين براي بخش خصوصي بايد فريز شود. »توقف اجراي 
ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توس��عه مبتني بر يكسان سازي نرخ 
سود تسهيات« به منظور هدايت منابع از سمت صنايع غيرمولد به 
سمت صنايع مولد، و همچنين تعويق اجراي قانون »چك برگشتي 
و ذي نفع واحد« به مدت يك س��ال براي بخش توليد و صادرات از 
ديگر درخواست هاي پارلمان بخش خصوصي است كه در نشست 
هيات نمايندگان اتاق ايران از سوي رييس پارلمان بخش خصوصي 

مطرح شد.
در همين رابطه محمد رضا نجفي منش، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران با اشاره به اينكه قوانين متعدد و سختگيرانه سد راه فعاليت 
فعاالن اقتصادي شده است، عنوان كرد: متاسفانه در كشور قوانين 
ضد توليد كم نداريم و تا جايي كه امكان داشته متوليان امر از طريق 

خلق قوانين براي بخش خصوصي سنگ اندازي كردند.
 او با انتقاد از اينكه بانك ها به تعهدات خود در ارايه تس��هيات به 
بخش توليد پايبند نيس��تند، عنوان كرد: عاوه بر اين متاس��فانه 
قوانين زائدي وجود دارد كه شرايط را سخت تر و پيچيده تر مي كند.

نجفي منش با تاكيد براينكه ني��از واحدهاي توليدي به نقدينگي 
و س��رمايه در گردش در شرايط كنوني نس��بت به گذشته افزايش 

يافته، گفت: اما ميزان تسهيات دهي بانك ها كاهش يافته است.

بنابر اظهارات او، بانك ها فشار مضاعفي بر بخش توليد كشور وارد 
مي كنند، كه موجبات تضعيف توليدكنندگان را فراهم مي آورد، از 
اين رو، در چنين فضايي بايد تدابيري اتخاذ شود كه مساله تامين 

مالي واحدهاي توليدي نيز تسهيل شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين اظهار كرد كه براي ايجاد 
انگيزه بين توليدكنندگان و صادركنندگان بايد ماده ۱۰ قانون برنامه 
چهارم توسعه كه منجر به يكسان س��ازي نرخ تسهيات و اعطاي 
مجوز عدم رعايت س��هميه بندي تسهيات در بخش هاي مختلف 
اقتصادي مي ش��ود را تغيير و تا پايان سال آينده آن را متوقف كرد 

تا منابع مالي از بخش هاي نامولد به سوي مولد تغيير مسير دهد.
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود به قوانين ضد توليد اش��اره 
كرد و گف��ت: بطور نمونه، براي دريافت وام طب��ق ماده ۱8۶ اداره 
ماليات بايد از بانك ها استعام بكنند و اين استعام تنها براي يك بار 
كاربرد دارد. حال اگر بخواهيد دو مرتبه براي گرفتن وام اقدام كنيد، 

اين پروسه تكرار مي شود.
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر اينكه اصل اس��تعام از اس��اس غلط 
است، بيان كرد: اما چنانچه قرار است اين رويه برقرار باشد، پيشنهاد 
ما اين اس��ت كه كه حداقل اين استعام براي يكسال اعتبار داشته 

باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با اشاره به اينكه كشور 
در ش��رايط تحريم و جنگ اقتصادي قرار دارد، بر اين باور است كه 
بايد فعاليت صاحبان كس��ب وكار و فعاالن اقتصادي تسهيل شود. 
اين در حالي است كه ما در بخش گمرك وتجارت خارجي قوانين 
بسيار سختگيرانه اي داريم كه نياز به اصاح دارند. نجفي منش در 

نهايت پيشنهاد كرد كه قوانين ضد توليد براي مدتي فريز شود. 

فرشيد شكرخدايي، در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران با تاكيد بر اسم و 
توالي اسمي كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب مي گويد: مفهوم 
توسعه پايدار در سازمان ملل به عنوان سند فرامليتي مستند شده است؛ اين 
سند ۱۷ بند اصلي دارد كه به غير از مساله آموزش كه در ايران به آن نقدهايي 
وارد شد، بقيه ۱۶ بند در اسناد توسعه اي ايران مورد توجه بوده و به عنوان سند 

رسمي مصوب شده است.
رييس كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب مي گويد: توسعه پايدار 
موضوع بسيطي است كه از موضوع فقر تا حفظ موجودات روي زمين و زير 
آب تا محيط زيست و آب، توسعه فناورانه و مبارزه با فساد را در برمي گيرد. در 

اين كميسيون هم به اين موارد و اسناد باالدستي توجه خواهد شد.
شكرخدايي مي گويد: در كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب يكي 
از اهداف اصلي ما آشنايي بخش خصوصي با اسناد باالدستي توسعه اي در 
ايران و در ادبيات جهاني است؛ براي همين ما در محورهاي مختلف توليد 

محتوا خواهيم داشت.
او ادامه مي دهد: در دوره قبل هيات نمايندگان روي محورهاي محيط زيست 
و آب در كميسيون آب، محيط زيست و اقتصاد سبز محتوا توليد شده است؛ 
ما هم اين مسير را ادامه مي دهيم و تاش مي كنيم روي بقيه محورها هم 
توليد محتوا كنيم. در اين مسير از اسناد باالدستي داخلي و خارجي استفاده 
خواهيم كرد و درنهايت بايد مطالعه كنيم كه اين اسناد و محورها در فضاي 

كسب وكار و در بنگاه هاي اقتصادي چه تاثيري داشته است.
شكرخدايي مي گويد: موضوع هاي موردبحث در كميسيون توسعه پايدار، 
محيط زيس��ت و آب به عنوان يك موضوع ميان بخشي خواهد بود و براي 
همين بايد با كميس��يون هاي متعدد اتاق ايران مثل كميس��يون انرژي، 
صنعت، معدن، مس��ووليت اجتماعي و غيره ارتباط مستمر برقرار شود تا 
بتوان روي موضوع هاي ميان رشته اي مطالعه كرد. براي همين نشست و 

همكاري با كميسيون ها برگزار خواهد شد. به گفته شكرخدايي در اين دوره 
كارگروه هاي متعددي در كميسيون تشكيل خواهد شد، مثًا كارگروه آب با 
توجه به اهميت موضوع تشكيل خواهد شد تا مسيري كه در چهار سال قبل 

در اتاق ايران طي شده، ادامه يابد.
موضوع توسعه پايدار و محيط زيست هم كارگروه ها و كميته هاي مستقلي 

خواهد داشت كه در جلسات بعدي نحوه اجراي آن بررسي خواهد شد.
شكرخدايي مي گويد: در جلسه بعدي كميسيون، موضوع آمايش سرزمين 
و چگونگي توزيع شهرك هاي صنعتي در پهنه جغرافيايي، خوشه صنعتي 
بررسي خواهد شد كه آيا در راستاي توسعه پايدار است و آيا الزامات توسعه 
پايدار لحاظ شده است يا خير؟ اينكه آمايش سرزميني موافق توسعه پايدار 

است يا مخالف توسعه پايدار؟
شكرخدايي مي گويد: توسعه پايدار را بايد فراتر از موضوع محيط زيست و آب 
در نظر گرفت؛ ما اصرار داشتيم كه كلمه توسعه پايدار به دليل دربرگيري 
حوزه ها، براي اسم كميسيون كفايت مي كند. توسعه پايدار در همه حوزه ها 
قابل تبيين اس��ت. براي همين ما تاكيد به همكاري گروهي و همكاري با 

كميسيون ها داريم.
او ادامه مي دهد: مثا يكي از محورهاي توسعه پايدار توسعه فناوري ارتباطات 
و اقتصاد دانش بنيان است كه در اتاق ايران اين كميسيون ها فعال است و 
ما بايد با اين حوزه همكاري كنيم و درنهايت ببينيم آيا اكوسيستم موجود 
هم راستا با اسناد باالدستي توسعه است يا خير؟ از همين رو در كميسيون 
كساني هستند كه در حوزه مخابرات فعاليت دارند؛ يا كساني كه در حوزه آب 
فعال بوده يا در حوزه بازيافت فعال هستند كه مي توان از اين جمع بهره برد.

او تاكيد مي كند: تاكيد ما اين بود كساني كه در كميسيون توسعه پايدار، 
محيط زيست و آب عضو هستند بايد در يكي از موضوع هاي مرتبط با اين 

حوزه فعاليت كنند يا دانش و تجربه اين حوزه را داشته باشند. 
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مخالفت اتاق تهران با ايجاد 
دستوري شتاب دهنده ها

نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران با بررسي طرح 
پيشنهادي دانش��گاه اميركبير براي ايجاد باشگاه 
فن آفرين��ي آن را داراي تضاد مناف��ع با ذي نفعان و 
اعضاي اتاق دانسته و ورود اتاق به اين حوزه را مناسب 
تشخيص ندانستند. آنها همچنين با اشاره به برگزاري 
نمايشگاه هاي موازي، خواهان نقش آفريني بيشتر و 
موثرتر تشكل ها در روند برگزاري نمايشگاه ها در كشور 
شدند. در آغاز اين نشست، فرزين فرديس، نايب رييس 
كميس��يون اقتصاد نوآوري و تحويل ديجيتال اتاق 
بازرگاني تهران، به مباحث مطرح شده در جلسات قبل 
كميسيون در موضوع فعاليت هاي آموزشي اتاق تهران 
و دانشگاه و پيشنهاد ايجاد مركز نوآوري كه توسط 
دانشگاه اميركبير مطرح ش��د، پرداخت. در همين 
راس��تا علي نيكبخت، عضو هيات علمي و استاديار 
پژوهشكده فناوري هاي نو دانشگاه صنعتي اميركبير، 
به ارايه طرح پيشنهادي اين دانشگاه با موضوع باشگاه 
فن آفريني اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي 
تهران پرداخت و با اش��اره به نقش مهم شركت هاي 
كوچك و متوسط فناوري در رونق اقتصادي گفت: 
توسعه اين ش��ركت ها در گرو ايجاد زيرساخت هاي 
الزم براي كاهش خطرپذيري است و يكي از مهم ترين 
اين زيرساخت ها مراكز نوآوري است كه در يك دوره 
زماني مشخص اطاعات و مشاوره هاي ضروري و نيز 
خدمات و تجهيزات مناسب را براي رشد و ارتقا ارايه 
داده و آنها را براي حضور مس��تقل و موثر در صحنه 
فناوري كش��ور آماده مي كند. وي افزود: با بررس��ي 
مراكز مختلف نوآوري در دنيا مي توان نتيجه گرفت 
اين مراكز زيرمجموعه دو نوع سازمان نظير پارك هاي 
علم و فناوري يا نهادهاي خصوصي و صنعتي هستند. 
بنابراين، به نظر مي رس��د به منظور هم افزايي و رفع 
نقايص موجود در هر يك از اين دو نوع مراكز نوآوري، 
بهتر اس��ت اداره اينگونه مراكز به صورت مشترك و 
توسط مراكز دانشگاهي و بازرگاني و صنعتي صورت 
گيرد. پيشنهاد مشخص دانشگاه در اين خصوص، 
تاسيس باشگاه فن آفريني اتاق بازرگاني تهران است.

نيكبخت يكي از اهداف از تاسيس باشگاه فن آفريني 
اتاق تهران را توسعه شبكه همكاري بين بخش هاي 
دانشگاهي و محيط هاي صنعتي و كسب وكار برشمرد 
و گفت: تهيه بانك اطاعاتي از صاحبان ايده و سرمايه 
و كارآفرينان كشور، ايجاد مركز ملي مشاوره آناين 
تخصصي بازرگاني و مالي براي كسب و كارهاي نوپا و 
غيره از ديگر اهداف اين طرح است. او در بخش پاياني 
صحبت هايش به بيان چارچوب مدل و اجزاي فعاليت 
اين باشگاه پرداخت و برخي از خدمات اين باشگاه را 
دريافت طرح تجاري، آموزش و مشاوره اقتصادي و 
مالي، حمايت مالي، سرمايه گذاري خطرپذير و غيره 
دانست. در ادامه اين نشست اعضا به بحث و بررسي 
طرح پيشنهادي دانشگاه اميركبير پرداختند. ابتدا 
هاشمي دبير انجمن فروشگاه هاي اينترنتي گفت: 
امروزه برخاف گذشته استارت آپ ها به حل مسائل 
مطرح شده در صنايع مختلف مي پردازند و ايجاد يك 
شتاب دهنده با اين ش��كل اشتباه است. احمدعلي 
فرهودي، عض��و هيات مديره انجمن ارايه كنندگان 
سرويس هاي ديجيتال اپراتورهاي مخابراتي تهران 
اظهار كرد: هدف اصلي كميسيون ارتباط با صنايع 
غيرديجيتال و وصل كردن شركت هاي دانش بنيان 
به زنجيره اصلي آنهاست و الزم است تاش حداكثري 
بر حمايت از مراكز نوآوري كه اين كار را انجام مي دهند، 
صورت گيرد. هومن حاجي پور، معاون كس��ب وكار 
اتاق بازرگاني ته��ران نيز با تاكيد بر اين نكته كه هر 
مجموعه اي باي��د نقش خ��ودش را ايفا كند گفت: 
وظيفه دانش��گاه توليد دانش است و اتاق نيز بايد در 
عرصه هماهنگي بين اكوسيس��تم وارد شود و نگاه 
اتاق يك نگاه موضوعي و مستقل است. او افزود اتاق 
بازرگاني فضاي الزم براي اين مركز را دارد و اما ايجاد 
باشگاه فن آفريني با توجه به نوع فعاليتي كه دارد و 
غيرانتفاعي نيست، به نوعي رقيب تراشي اتاق بازرگاني 
براي ذي نفعان خودش است. مهدي جعفري منش 
نيز با تاكيد بر الزام مشخص كردن ارزشي كه خلق 
مي شود گفت: الزم است هويت مساله نيز مشخص 
شود و سپس عارضه يابي انجام گيرد. چنانچه مساله 
تاثيرات مثبت در پي دارد مي تواند در دستوركار قرار 
گيرد. فرزين فرديس افزود: با جمع بندي انجام شده 
با طرح پيشنهادي مطرح شده مخالف هستيم و الزم 
است طرح مشابهي كه در معاونت كسب و كار در حال 
تدوين است و حالت پلت فرم دارد و نقش اتاق بازرگاني 
كه به عنوان رابط بين واحدها و نهاد ها و ذي نفعان با 
هدف تحريك تقاضاست را در نشست بعدي مورد 
بررس��ي قرار دهيم و پس از بررسي به هيات رييسه 

پيشنهاد جايگزين بدهيم.

كاهش قيمت موبايل ادامه دارد
ابراهيم درس��تي رييس اتحاديه فروش��ندگان 
موبايل درباره آخرين وض��ع تلفن همراه اظهار 
كرد: شرايط قيمت گوشي تلفن همراه نسبت به 
چند ماه گذشته كاهشي شده است، چرا كه بار ها 
اعام كرديم كه هر چه جلوتر برويم و سهم بازار 
را واردكنندگان و شركت كنندگان تامين كنند 

به طور قطع، شاهد نزول قيمت خواهيم بود.
رييس اتحاديه فروشندگان موبايل با اشاره به اينكه 
قيمت تلفن همراه بستگي به نرخ ارز دارد اظهار 
كرد: اين كاال جزو اقام وارداتي است و اكنون كه 
قيمت ارز ثابت شده است اميد مي رود قيمت تلفن 
همراه هم كاهشي شود. به گفته درستي، از برخي 
ش��ركت هاي وارد كننده كه سود هاي سرشاري 
دارند درخواست داريم كه س��ود عادالنه اي را از 
اين حيث ببرند تا مصرف كننده بيش��تر از اين 

زيان و ضرر نبيند.
رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در پاسخ 
به اين پرس��ش كه تكليف ۶۰۰ هزار گوشي به 
جا مانده در گمرك به كجا رس��يده است، گفت: 
مشكات مربوط به اين گوشي ها حل شده چرا 
كه بيشتر اين گوشي ها در بازار توزيع شده است. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

مركز مطالعات زنجيره ارزش به بررسي قوانين ايران براي جلوگيري از خام فروشي نفت و گاز پرداخت

گام هاي ايجاد ارزش افزوده در انرژي
گروه انرژي|

»مركز مطالع�ات زنجيره ارزش« در سلس�له 
يادداشت هايي با عنوان »بررسي قوانين مرتبط 
با مفهوم توسعه زنجيره ارزش«، در حال بررسي 
تمامي قواني�ن موجود مرتبط با ح�وزه انرژي 
است. اين مركز پيش از اين سياست هاي كالن 
ايران در حوزه انرژي را نيز مورد بررس�ي قرار 
داده و ب�ه 5 عن�وان سياس�تي كالن در حوزه 
نفت و گاز ايران دس�ت يافته بود. بر اساس اين 
سياس�ت هاي كالن، »مركز مطالعات زنجيره 
ارزش« مجموعأ به 9 سياست كلي در قالب 15 
بند دس�ت يافت و در دو يادداشتي كه تاكنون 
در رابط�ه با قواني�ن مرتبط با مفهوم توس�عه 
زنجيره ارزش در ايران منتش�ر كرده است، 5 
گام قانوني برداش�ته شده با عناوين »تأسيس 
حس�اب ذخي�ره ارزي«، »افزاي�ش ظرفي�ت 
محصوالت پااليشي و پتروشيميايي«، »وضع 
عوارض براي صادرات مواد داراي ارزش افزوده 
پايين«، »ايجاد شهرك هاي صنعتي تخصصي 
غيردولتي« و »تخفيف پلكاني خوراك صنايع 

باالدستي« را معرفي كرده است.

پنج عنوان سياستي در حوزه نفت و گاز ايران عبارت 
از ۱.توس��عه محصوالت زنجيره ارزش، ۲.حمايت از 
صادرات محصوالت غيرنفتي، ۳.گسترش تحقيقات 
و نوآوري در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، ۴.واگذاري 
بنگاه هاي دولتي ۵.جذب سرمايه هستند. به گزارش 
مرك��ز مطالع��ات زنجي��ره ارزش، در بي��ن تمامي 
سياست هاي بررسي شده، مجموعا ۹ سياست كلي در 
قالب ۱۵ بند به اين موضوع اشاره كرده اند. تعريف اين 
سياست ها از مفهوم توسعه زنجيره ارزش عبارتست 
از »فاصل��ه گرفتن از خام فروش��ي، تكميل زنجيره 
توليد، توسعه مزيت نسبي نفت و گاز و زنجيره پايين 
دستي آن و باالبردن درجه ساخت داخل تا محصول 
نهايي ب��ه منظور جايگزيني ص��ادرات فرآورده هاي 
نفتي و محصوالت پتروش��يمي با نفت و گاز، مقابله 
با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و 
تغيير نگاه به نفت و گاز از منبع تامين بودجه عمومي 
به منابع سرمايه هاي زاينده به عنوان عوامل زمينه ساز 

اقتصاد متنوع و پايدار«.

 گام نخست: تأسيس حساب ذخيره ارزي
با بررسي انجام شده روي قوانين ذيِل مفهوم توسعه 
زنجيره ارزش، مشخص ش��د كه مجموعا ۱۰ قانون 
در قالب ۱۸ ماده به تبيين اي��ن مفهوم پرداخته اند. 
براي اولين بار در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم به تشكيل 
حس��اب ذخيره ارزي جهت »ايجاد ثبات در ميزان 
درآمدهاي ارزي و ريالي حاص��ل از صدور نفت خام 
در دوران برنامه س��وم توسعه و تبديل دارايي حاصل 
از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري« 
اش��اره ش��د و دولت مكلف شد از س��ال ۱۳۸۰ اين 
حساب را افتتاح كرده و مازاد درآمد پيش بيني شده 

از صادرات نفتي را به اين حساب واريز كند. 
يكي از موارد اس��تفاده از حساب ذخيره ارزي كه در 
ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده »تقويت 
مزيت هاي رقابتي و توس��عه صنايع مبتني بر منابع، 
مانند صنايع پتروشيمي« است. در ماده ۲۳ اين قانون 
نيز جهت توسعه صنايع پايين دستي به دولت تكليف 
شده اس��ت كه »به منظور هم افزايي در فعاليت هاي 
اقتصادي، با تأكيد بر مزيت هاي نسبي و رقابتي به ويژه 
در صنايع نفت، گاز و پتروش��يمي در طول سال هاي 
برنامه چهارم، هر س��اله ۳۵ درص��د بهره مالكانه گاز 
طبيع��ي، ب��ا درج در طرح هاي تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه اي قانون بودجه، منحصرا به مصرف اجراي 
طرح هاي زيربنايي و آماده س��ازي س��واحل و جزاير 
ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد 
رسيد«. از ابتداي قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه 
ملي جايگزين حس��اب ذخيره ارزي ش��د. تغييرات 
مورد ني��از نيز در ماده ۸۴ و ۸۵ قان��ون برنامه پنجم 

اعمال گرديد.

 گام دوم: افزاي�ش ظرفي�ت محص�والت 
پااليشي و پتروشيميايي

براي اولين بار اهداف صنعت پااليش و پتروش��يمي 
كش��ور به صورت كمي در قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب 
اسفند ۹۳ بيان شد. در بند »ي« از ماده ۱ اين قانون 
آمده است كه »دولت مكلف است طي ۱۰ سال آينده 
ظرفيت توليد محصوالت پتروش��يمي را به حداقل 
۱۰۰ ميليون تن در سال و ظرفيت پااليش نفت خام و 
ميعانات گازي در داخل كشور را به حداقل ۵ ميليون 
بشكه در روز افزايش دهد«. پس از تصويب اين قانون 
در ج��زو ۲ از بند ۱۲ قانون رف��ع موانع توليد مصوب 
۱۳۹۴ به كليه وزارتخانه ها از جمله نفت اجازه داده 
شده »تا سقف س��االنه ۱۰۰ ميليارد دالر به صورت 
ارزي و ۵۰۰ ه��زار ميليارد ريال ب��ه صورت ريالي در 
بخش هاي صنعت��ي از جمله پااليش نفت و ميعانات 
گازي و توليد محصوالت پتروشيمي قرارداد منعقد 
كند«. تصويب اين قوانين نشان از عزم جدي مسووالن 
در جهت افزاي��ش ظرفيت محصوالت پااليش��ي و 

پتروشيميايي داشت.
همچنين در ادامه تصويب اين قوانين، س��ال ۹۶ در 
بند الف از ماده ۴۴ قانون برنامه شش��م، دولت مكلف 
ش��د به منظور توس��عه محصوالت زنجيره ارزش و 
افزايش ارزش افزوده انرژي »تس��هيالت الزم براي 
ايجاد ظرفيت پااليش به مقدار دو ميليون و هفتصد 
هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب 
پيچيدگي باال توس��ط بخش غيردولت��ي )مجموع 

ظرفيت كشور ۴.۷ ميليون بشكه در روز( را به نحوي 
برنامه ري��زي و اجرا كند تا تركيب توليد فرآورده آنها 
اساسا به محصوالت سبك تر و ميان تقطير اختصاص 
يابد و سهم نفت كوره در الگوي پااليش از ۱۰ درصد 
بيشتر نشود« در بخش بعدي اين قانون ذكر شده است 
كه »براي جلب سرمايه گذاري بخش غيردولتي، براي 
افزايش ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي جديد به 
نحوي برنامه ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون 
برنامه ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي كشور به 
۱۰۰ ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور الزم است 
خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع هاي توليدي 
كه پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و 
مشكالت زيست محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت 

نفت تأمين گردد«.
در باال به بخشي از قوانيني كه در جهت توسعه زنجيره 
ارزش نفت و گاز تصويب شده بودند اشاره شد. اولين 
اقدام تأسيس صندوق ذخيره ارزي و در ادامه صندوق 
توسعه ملي بود سپس برخي اهداف كمي براي توسعه 
صنعت پااليش و پتروشيمي مورد توجه قرار گرفت 

كه داراي اشكاالتي بود كه در ادامه ذكر مي شوند.
مركز مطالع��ات زنجيره ارزش معتقد اس��ت در اين 
قوانين، هدف صرفا توليد ۱۰۰ ميليون تن محصوالت 
پتروش��يمي عنوان شده است و اش��اره اي به جايگاه 
محصول در زنجيره ارزش نش��ده اس��ت، يعني اين 
قانون هيچ تمايزي بين متانول و پلي اس��تال و ساير 
محصوالت زنجي��ره ارزش قائل نيس��ت و اين خود 
تناقضي آشكار با س��اير بندهايي است كه به توسعه 
محصوالت زنجيره ارزش تا اليه هاي آخر آن اش��اره 
مي كنن��د. همچنين در اين قواني��ن بخش پااليش 
و پتروش��يمي كامال جدا از هم در نظر گرفته شدند 
كه نتيجه آن ش��رايط موج��ود در صنعت پااليش و 
پتروشيمي كشور است. در واقع اين نكته را بايد مورد 
توجه قرار داد كه توس��عه صنعتي مت��وازن و پايدار 
نيازمند آن اس��ت كه يك برنامه ريزي سيستماتيك 

صورت گيرد. 
در واق��ع نق��ش حاكمي��ت نباي��د صرفا ب��ه عنوان 
تامين كننده خوراك محدود ش��ود، بلك��ه به دليل 
س��رمايه بر ب��ودن اي��ن صناي��ع نياز اس��ت كه يك 
برنامه ري��زي دقيق و جامعي از س��مت حاكميت با 
همي��اري و همكاري بخش ه��اي خصوصي صورت 
گيرد تا توسعه صنعت در كنار حفظ منافع ملي، منافع 

بنگاهي را نيز تامين كند.

در س��ال هاي گذشته با اجرا ش��دن اصل ۴۴ دولت 
نتوانسته است جايگاه خود را در مسير توسعه احياء 
و تعريف كند، همين موضوع نيز سبب شده است كه 
بخ��ش خصوصي نيز نتواند به درس��تي فرصت هاي 
سرمايه گذاري را شناسايي و تعريف كند. بطور خالصه 
مي توان اشاره كرد كه حاكميت مي بايست با داشتن 
بينش كافي نس��بت به چرايي و چگونگي توس��عه 
صنايع پااليش و پتروشيمي، شرايط الزم را براي ورود 
سرمايه هاي مولد بخش خصوصي تسهيل نمايد. در 
اين مسير نيز نياز است كه از سمت حاكميت، ساز و 
كار اثربخشي در راستاي ورود سرمايه به اين بخش از 
اقتصاد طراحي و به كار گرفته شود. جزو اين نيست 
كه حاكميت نيازمند اين است كه قابليت هاي خود را 
در حكمراني خوب )Good Governance( ارتقاء 
دهد. كار ويژه اصلي دولت و حاكميت »سكان داري« 

است و نه »پارو زدن«.

  گام س�وم: وضع عوارض ب�راي صادرات 
مواد داراي ارزش افزوده پايين

يكي از مش��كالت مهم صنعت پتروش��يمي كشور، 
صادرات محصوالت خام و پايه صنعت پتروش��يمي 
با حجم باال اس��ت به گونه اي كه ۷۳ درصد توليدات 
صنعت پتروش��يمي كه عمدتا ش��امل متانول، اوره، 
آمونياك و پلي اتيلن هس��تند صادر شده و فقط ۲۷ 
درصد اين محصوالت جهت توسعه صنايع تكميلي 
در كشور مصرف مي شود. براي جلوگيري از صادرات 
بيش از حد محصوالت خام و پايه اي پتروش��يمي و 
كمك به توس��عه زنجيره ارزش اي��ن محصوالت در 
داخل كشور، دولت مي تواند از ظرفيت قانوني موجود 
در بن��د »د« ماده ۲۳ قانون برنامه چهارم و بند »ب« 
ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم استفاده كند. اين قانون 
ذكر مي كند ك��ه »برقراري هرگونه ماليات و عوارض 
براي ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول 

برنامه ممنوع است. 
دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده 
بهينه از آنها، عوارض ويژه اي را براي صادرات مواد خام 
ي��ا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد«. 
در قانون برنام��ه چهارم ميزان ع��وارض به تصويب 
هيات وزيران مي رس��يد و تشخيص اين موارد نيز بر 
عهده ش��وراي عالي صادرات گذاشته شده بود اما در 
قانون برنامه پنجم تعيين ميزان عوارض و كاالهايي 
كه مش��مول اين عوارض مي ش��وند بر عهده شوراي 
اقتصاد گذاشته شده است. اين شورا موظف بود بعد از 
گذشت ۶ ماه از تصويب اين قانون، فهرست اين كاالها 

را منتشركند. در ليست منتشره توسط شوراي اقتصاد 
فقط اس��امي برخي مواد معدني به چشم مي خورد و 
خبري از محصوالت خام پتروش��يميايي نيست. لذا 
يكي از ظرفيت هايي ك��ه هم اكنون در قانون موجود 
اس��ت و دولت مي تواند از آن براي كمك به توس��عه 

زنجيره ارزش استفاده كند، مغفول مانده است.

  گام چه�ارم: ايجاد ش�هرك هاي صنعتي 
تخصصي غيردولتي

اولين قانوني كه به طور مس��تقيم و دقيق به توسعه 
صنايع پايين دس��تي اش��اره مي كند، قانون برنامه 
پنجم توسعه است. براس��اس ماده ۱۵۰ اين قانون، 
وزارت صنعت موظف شده اس��ت به منظور افزايش 
نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اقدامات 

زير را انجام دهد: 
بند ج( توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط 
و بزرگ و ش��كل گيري خوش��ه هاي صنعتي و نشان 
تجاري )برند( و تمهيد ادغام و شكل گيري بنگاه هاي 

بزرگ رقابت پذير
بند د( توس��عه زنجيره ارزش پايين دس��تي صنايع 
واسطه اي مانند پتروشيمي از طريق ترغيب گسترش 
سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد 

شهرك هاي صنعتي تخصصي غيردولتي
ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنج��م نيز به توضيح مفهوم 
شهرك هاي صنعتي تخصصي غيردولتي در صنايع 
مياني پتروش��يمي پرداخته است. بر اساس آن »اين 
شهرك ها به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، 
آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس 
مي گردند و مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون 
تأسيس شركت ش��هرك هاي صنعتي ايران مصوب 
۱۳۶۲ و اصالحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت 

صنايع و معادن خواهند بود«. 
در ادام��ه اي��ن قانون اش��اره مي كند ك��ه »چنانچه 
توليدكنندگان مواد پتروش��يمي موضوع اين آيين 
نام��ه )صناي��ع باالدس��تي(، محصوالت خ��ود را به 
جاي ص��ادرات به ص��ورت قرارداده��اي بلندمدت 
تأمين خ��وراك به بنگاه ه��اي مصرف كننده داخلي 
)صنايع مياني پتروش��يمي( تحويل دهند، مشمول 
معافيت هاي صادرات غيرنفتي از جمله معافيت هاي 
مالياتي خواهند بود. در آيين نامه اجرايي اين قانون 
ذكر ش��ده است كه اين ش��هرك ها بايد در مجاورت 

صنايع باالدستي پتروشيمي تاسيس گردند.

  گام پنجم: تخفيف پلكاني خوراك صنايع 
باالدستي

مهم ترين قانون در اين حوزه، قانون الحاق برخي مواد 
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب 
اسفند ۹۳ است. در اين قانون قيمت نفت تحويلي به 
پااليشگاه ها و پتروش��يمي ها ۹۵ درصد فوب خليج 
فارس تعيين شده است. همچنين ماده ۱ بند الف جز 
۴ اين قانون، ب��ه اصالح قانون هدفمندي يارانه ها در 
زمينه قيمت تخصيص خوراك مايع و گاز به واحدهاي 
پااليشي و پتروشيميايي مي پردازد. براساس اين قانون 
قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي 
صنعتي، پااليشي و پتروشيمي ها با رعايت معيارهاي 

زير تعيين مي شود: 
- متناس��ب با معدل وزني درآمد حاص��ل از فروش 
گاز يا مايع تحويلي براي مص��ارف داخلي، صادراتي 
و واردات��ي، حفظ قابلي��ت رقابت پذيري محصوالت 
توليدي در بازاره��اي بين المللي و بهبود متغيرهاي 

كالن اقتصادي.
وزارت نف��ت براس��اس اي��ن معي��ار ن��رخ خوراك 
پتروش��يمي هاي گازي را دي ماه سال ۹۴ ابالغ كرد. 
بر اساس اين ابالغيه قيمت خوراك گاز پتروشيمي، 
ميانگين قيمت گاز داخلي، وارداتي، صادراتي و قيمت 
گاز در هاب كشورهاي امريكا، كانادا، هلند و انگلستان 
است. مهرماه سال بعد، وزارت نفت نرخ خوراك اتان 

پتروشيمي ها را نيز ابالغ كرد.
در بند بعدي اين قانون به تخفيفات پلكاني و شرايط 

آن اشاره شده است: 
- اعمال تخفيف پلكاني ت��ا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد 
بلندمدت براي واحدهايي ك��ه بتوانند جهت تأمين 
مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصوالت 

مياني و نهايي توليد مي كنند و زنجيره ارزش افزوده را 
افزايش دهند.  در اين قرارداد بنگاه هايي كه در مناطق 
كمترتوس��عه يافته راه اندازي مي ش��وند، از تخفيف 

بيشتري برخوردار مي گردند.
بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون، صنايع مشمول 
تخفي��ف پلكاني واحده��اي توليدكننده م��واد پايه 
)باالدستي( پتروش��يمي داخلي هستند كه با هدف 
ايجاد ارزش افزوده و تكميل زنجيره توليد در محصوالت 
مياني و نهايي سرمايه گذاري هاي الزم را همراه با تأمين 
مواد اوليه مورد نياز اين واحدها انجام مي دهند.  به بيان 
ديگر اگر صنايع باالدستي بخواهند از تخفيف خوراك 
ذكر ش��ده در اين قانون بهره  مند شوند، بايد حتما در 
صنايع مياني و پايين دستي س��رمايه گذاري كرده و 
قراردادهاي بلندمدت تامين خ��وراك ببندند. مركز 
مطالعات زنجيره ارزش معتقدست در آيين نامه اجرايي 
ماده ۱۵۶، الزامي به س��رمايه گذاري واحد باالدستي، 
در واحد هاي مياني و پايين دستي وجود ندارد و صرفا 

تحويل خوراك مورد نياز صنايع پايين دستي، زمينه 
معافيت مالياتي را براي واحد باالدستي فراهم مي كند 
در حالي كه در آيين نامه تخفيف پلكاني خوراك، واحد 
باالدستي ملزم به سرمايه گذاري در واحد پايين دستي 
شده تا بتواند از تخفيف خوراك برخوردار شود. اين قيد 

باعث كاهش جذابيت اين قانون شده است. 
اي��ن موض��وع، در كنار ع��دم دريافت ع��وارض از 
صادرات كاالهاي با ارزش افزوده پايين، زمينه ساز 
سرمايه گذاري بيش از حد در واحد هاي باالدستي 
صنعت پتروشيمي گرديده اس��ت زيرا اين واحدها 
مواد خ��ام و با ارزش افزوده پايي��ن توليد كرده و به 
خارج از كشور صادر مي كنند. در كنار همه اين موارد 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه تاكنون تمامي قوانين، 
مش��وق هايي را براي واحد هاي باالدستي از جمله 
معافيت مالياتي و تخفيف خوراك در نظر گرفته اند 
در حالي كه هيچ مش��وقي براي احداث واحد هاي 

مياني و پايين دستي وجود ندارد. 
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روز پررونق بنزين بورسي
گروه انرژي| دي��روز ۶ هزار تن بنزين با اكتان 
۹۵ از س��وي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران در بازار صادراتي بورس انرژي عرضه 
شد. ۳هزار تن از اين محموله كه در ۱۴ شهريور 
تحوي��ل داده خواهد ش��د، در دو محموله هزار 
تني و دو محموله ۵۰۰ تن��ي و به قيمت هر تن 
۶۴۵دالر به فروش رس��يد. ۳ هزار تن ديگر نيز 
كه در ۱۶شهريور تحويل داده خواهد شد، در سه 
محموله هزار تني و به قيمت ۶۴۰ دالر در هر تن 
به فروش رفت. ديروز همچنين ۵۰۰ تن از بنزين 
با اكتان ۹۱ به قيمت ۵۷۰ دالر در هر تن در بورس 
انرژي به فروش رسيد. تاريخ تحويل اين محموله 
۱۳ شهريور خواهد بود. نفت گاز )گازوئيل( نيز در 
اين مرحله عرضه شد و در نهايت هزار تن گازوئيل 
براي تحويل ۱۴ شهريور به قيمت هر تن ۴۵۰دالر 
و ۵۰۰ ت��ن از اي��ن حامل انرژي ب��راي تحويل 
۱۲ش��هريور به قيمت هر تن ۵۶۷ دالر فروخته 
ش��د. طبق اعالم بورس، تسويه اين معامالت به 
صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه 
نقدي وجود ندارد. همچنين واريز ۱۰ درصد ارزش 
تقريبي معامله به عنوان پيش پرداخت تا قبل از 
شروع عرضه به حساب سپرده گذاري الزامي است. 

 ورود كنيا 
به جمع صادركنندگان  نفت

ايسنا| كنيا با ارس��ال يك محموله نفت خام، 
نخستين كشور ش��رق آفريقا ش��د كه به جمع 

كشورهاي صادركننده نفت خام مي پيوندد.
با اين ح��ال كنيا به س��ال ها زمان ني��از دارد تا 
زيرس��اخت الزم براي بهره برداري تجاري كامل 
از پتانس��يل توليد خود را احداث كند. محموله 
بيش از ۲۰۰ هزار تن نفت خام روز دوش��نبه در 
مراسمي صادر ش��د اما احتمال بروز تنش هايي 
بر سر نحوه تقسيم ثروت نفتي كنيا وجود دارد. 
اوهورو كنياتا، رييس جمهور كنيا در مارس قانون 
نفت سال ۲۰۱۹ را امضا كرد كه به موجب آن، ۷۵ 
درصد از درآمد نفتي به دولت مركزي، ۲۰ درصد 
به شهرستان هاي توليدكننده نفت و پنج درصد 
به جوامع بومي تعلق مي گيرد. نخستين محموله 
نفت كنيا در راس��تاي طرح پايلوت ميان دولت 
كنيا و شركاي شركتي شامل شركت افريقا اويل، 
شركت اكتشافي تولو اويل انگليس و توتال فرانسه، 
به شركت “چم چايناي يو كي ليميتد “ فروخته 
شد. بر اساس گزارش شبكه الجزيره، شركت تولو 
برآورد كرده كه ميدان توركانا ۵۶۰ ميليون بشكه 
نفت خام دارد اما رسيدن به پتانسيل توليد كامل 
كه ۱۰۰ هزار بشكه در روز تا سال ۲۰۲۴ برآورد 
شده، مستلزم س��رمايه گذاري در زيرساخت از 

جمله حفاري و خطوط لوله است.

   نق�ش حاكميت نبايد صرف�ا به عنوان 
تامين كننده خوراك محدود شود، بلكه به 
دليل سرمايه بر بودن اين صنايع نياز است 
كه يك برنامه ريزي دقيق و جامعي از سمت 
حاكميت با همياري و همكاري بخش هاي 
خصوصي صورت گيرد تا توسعه صنعت در 
كنار حفظ منافع ملي، منافع بنگاهي را نيز 

تامين كند

برش



خشايارنصيرزنوزي|كارشناسمسائلبينالملل| 
در چند ماه اخير يكي از موضوعات داغ فضاي رسانه اي و 
آكادميك بين المللي جنگ تجاري ميان چين و اياالت 
متحده امريكا است . اين منابع مدعي هستند كه چين يك 
ابرقدرت نوظهور است كه به زودي از منظر اقتصادي و در 
بلندمدت از منظر نظامي امريكا را پشت سر خواهد گذاشت 
و اين كشور را به چالش خواهد كشيد. در اين يادداشت اين 
موضوع از 3 جنبه اقتصادي، نظامي-امنيتي و جغرافيايي 
بررسي مي شود و اينكه در نهايت كداميك از اين كشورها 
توان به چالش كشيدن امريكا را در بلندمدت دارند . به ويژه 
بازه اي 10 تا 15 ساله، به نظر مي رسد چين تهديدي براي 
امريكا محسوب نمي شود بلكه اين ژاپن است كه توانايي 

ايجاد تهديد براي امريكا را دارد.

   چين: ببر كاغذي
چي��ن از نظر جغرافيايي در تنگناي ش��ديدي قرار دارد. 
سرزمين هاي سخت گذر و مرداب ها چنان آن را احاطه 
كرده ان��د كه عمال ارتباطش را با جه��ان خارج بريده اند. 
سرزمين هاي استپي مغولستان و سيبري در شمال چين 
سرزمين هايي س��رد و داراي جمعيتي اندك و پراكنده 
هستند. در جنوب غربي اين كشور رشته كوه هيماليا قرار 
دارد، مرز اين كشور با ويتنام، الئوس و ميانمار نيز جنگلي 
و كوهستاني اس��ت و در شرق آن اقيانوس آرام قرار دارد . 
تنها مرز غربي اين كش��ور با قزاقستان تا اندازه اي هموار 
است و حمل و نقل در ابعاد گسترده را امكان پذير مي كند، 
اما اين جابه جايي الزمه اش كوشش هاي بسيار است كه 
تاريخ چين نش��ان از توجيه ناپذير ب��ودن آن دارد. چين 
هميشه مشغول بازرگاني بين المللي نبوده و در مواقعي 
درهاي خود را بس��ته و از خارجيان دوري كرده است. در 
ده��ه 1970 چوئن الي و دنگ ژيائو پينگ به يكي از اين 
دوره هاي در خودماندگي اين كشور پايان دادند و درهاي 
چين را به رو تج��ارت جهاني گش��ودند، اين دو معتقد 
 بودند مي توانند چيني بسازند كه در عين انجام بازرگاني 
بين المللي، آشوب هاي داخلي آن را دچار چندپارگي نكند. 

زيرا در قرن نوزدهم يك بار ديگر اين كشور درهاي خود را به 
روي تجارت خارجي گشود ولي در آن زمان شكاف طبقاتي 
ايجاد شده ميان مناطق ساحلي و مركزي چين و همچنين 
تضاد منافع ساحل نش��ينان چيني و دولت مركزي اين 
كشور كه تالش داشت نوعي توزيع ثروت عادالنه برقرار 
كند به تدريج دچار بي ثباتي سياسي كرد و در نهايت به 

تغيير نظام سياسي اين كشور منجر شد.
در شرايط كنوني چين با 13 تريليون دالر توليد ناخالص 
داخلي تبديل به دومي��ن قدرت عمده اقتصادي جهاني 
شده است و 4دهه رشد سرسام آور را تجربه كرده است. 
با استناد به يادداشت پال كروگمن اقتصاددان امريكايي 
در روزنامه نيويورك تايمز مشكل اصلي اقتصاد چين عدم 
تعادل اس��ت ميان مقادير سرس��ام آور سرمايه گذاري و 
عدم وجود ميزان توجيه پذير از مصرف داخلي . بعضي ها 
معتقدند كه چين توانايي صادر ك��ردن مابقي توليدات 
خودرا دارد ولي آن بازه زماني اوس��ط دهه 2000 و اوايل 
دهه 2010 كه چين مازاد تراز تجاري بااليي داش��ت به 
سر آمده است. پال كروگمن در اين يادداشت پيش بيني 
 كرده است كه رشد اقتصادي چين بسيار كند خواهد شد .

 او همچنين ذكر كرده كه چين نيازمند تغيير س��اختار 
اقتصادي خود است و نياز دارد كه بيشتر بر مصرف داخلي 
متمركز شود . موضوع ديگر كاهش جمعيت نيروي كار 

چين است كه حاصل سياست تك فرزندي بوده.
از منظر نظامي ما اخبار بس��ياري مي شنويم مبني بر 
اينكه چين هم اكنون 10 ناو هواپيمابر س��فارش داده 
كه در دس��ت ساخت اس��ت و تا اوخر 2030 آنها را به 
آب خواهد انداخت. چيزي كه در بررسي اين موضوع 
بسيار مهم است اين اس��ت كه ارتش چين بتواند ناو 
گروه هواپيمابر تشكيل دهد نه اينكه صرفا ناو هواپيمابر 
بسازد كه اكنون چين چنين توانايي را ندارد . موضوع 
ديگر بحث تجربه نظامي مربوط به اين نوع از ناو گروه ها 
است كه چين از آن محروم بوده و در اين مورد از تجارب 
نظامي تازه كار است در حالي كه امريكا تجربه جنگ 

جهاني دوم و جنگ سرد را بر دوش خود دارد.

   ژاپن: آتش زير خاكستر
اين كش��ور يك مجمع الجزاير آتش فشاني است كه 
عمده مناطق آن غير قايل س��كونت اس��ت و قسمت 
اصلي جمعيت ژاپن در 3 جلگه ساحي ياماتو، اوزاكا و 
كانتو متمركز شده است . اين كشور هم اكنون سومين 
قدرت اقتصادي جهان اس��ت و ت��الش مي كند اين 
جايگاه را حفظ كند. ساختار اجتماعي ژاپن طي دوران 
روي آوري به صنعت، طي جنگ جهاني دوم و در دهه 
1980، كمابيش به همان صورت دوران پيشاصنعتي 

خود باقي مانده است.
تداوم فرهنگ و نظم اجتماعي به ژاپن توان داده است 
كه ضمن نوگرايي سياس��ي و نوآوري هاي اقتصادي، 
ارزش ه��اي ديرين خ��ود را حفظ كند . بس��ياري از 
كشورها نتوانسته اند نوگرايي هاي مداوم و ناگهاني شان 
را ب��دون ناآرامي ه��اي داخلي پيش ببرن��د. اما ژاپن 
توانس��ته و مي تواند به نوآوري هاي جس��ورانه دست 
زند. موقعيت مجمع الجزايري و دورافتاده اش آن را از 
گزند نيروهاي فرهنگي و اجتماعي تفرقه افكن مصون 
مي دارد. افزون بر اينها كار حكومت به دست گروهي 
از از نخبگان كارآمد اس��ت كه اعض��اي جديد خود را 
بر پايه شايستگي شان برمي گزينند، مردم ژاپن همه 
منظمند و آموخته اند كه از رهبران شان اطاعت كنند. 
اين اطاعت توده ها قدرت عظيم ژاپن اس��ت كه به آن 
كشور توان مي دهد قدرت خود را بالفاصله و با كمترين 

ناآرامي اعمال كند.
ژاپن در نخستين برخورد و آشنايي با غرب دريافت كه 
قدرت هاي صنعتي مي توانند كشوري مانند ژاپن را از پا 
در بياورند از اين رو با شتابي سرسام آور به سوي صنعتي 
شدن گام برداشت. پس از جنگ جهاني دوم ژاپن سنت 
ديرينه ميليتاريس��تي خود را كنار گذاشت و به يكي از 
صلح جوترين كشورهاي جهان تبديل شد. البته نبايد اين 
موضوع را فراموش كرد كه ژاپن هنوز براي جنايت هاي 
جنگي فجيعي كه در چين، كره، ويتنام و ساير مستعمرات 
خود در جنگ جهاني دوم مرتكب شده عذرخواهي نكرده 

و هيچ گونه خسارتي به هيچ يك از اين كشورها تاكنون 
پرداخت نكرده است )در حالي كه آلمان پس از جنگ 
جهاني دوم براي هولوكاست و ساير جنايت هاي جنگي 
خود عذرخواهي كرده و به تقريبا تمام قربانيان آن غرامت 

پرداخته است(.
ژاپن در 2 دهه آينده با چالش هايي جدي مواجه خواهد 
شد. يكي كمبود ش��ديد نيروي كار اين كشور است و 
ديگ��ري چالش تامين مواد خام . كمب��ود نيروي كار 
ناش��ي از كاهش جمعيت نيروي كار اين كشور است . 
پيش بيني س��ازمان ملل اينكه ژاپن تا 2050 بيش از 
30 درصد از از جمعيت خود را از دست بدهد. چالش 
ديگري سالخوردگي جمعيت ژاپن است. ژاپن هم اكنون 
پيرترين كشور جهان است و اين روند پير شدن جمعيت 
در دهه هاي آينده ادام��ه خواهد يافت . موضوع ديگر 
اين اس��ت كه ژاپن با افزايش نيروي مهاجر نمي تواند 
اين كمبود را جبران كند زي��را فرهنگ عمومي ژاپن 
بسيار ضد مهاجرت است. مساله ديگر مواد خام است . 
ژاپن از منظر منابع طبيعي جزو فقيرترين كشورهاي 
جهان است و بنابراين نياز دارد كه تمام مواد خام خود 
را وارد كند . هم اكنون ژاپن 88 درصد انرژي خود را از 
سوخت هاي فسيلي تامين مي كند كه بخش اعظم آن 

را از خاورميانه وارد مي كند.
تمامي اين مس��ائل ژاپن را وادار خواهد كرد تا بخش 
بزرگي از صنايع خود را ب��ه چين كوچ دهد زيرا چين 
با جمعيت انبوه خود مي تواند مش��كل كمبود نيروي 
كار ژاپ��ن را حل كند و در نتيجه اين كوچ دادن منافع 
اقتصادي و سپس نظامي و امنيتي در حوزه درياي چين 
و حتي اقيانوس آرام اين كشور گسترش خواهد يافت. 
اين اتفاق تضاد منافع بسيار زيادي ميان ژاپن و امريكا به 
وجود خواهد آورد كه در بلندمدت باعث تيرگي روابط 
اين دو كشور خواهد شد. ژاپن به اقتضاي منافع خود 
ناچار خواهد شد كه تبديل به يك قدرت منطقه اي در 

شرق آسيا شود .
همچنين از منظر نظامي ژاپن كشوري است كه صاحب 
نيروي دريايي اس��ت كه توانايي تش��كيل 4 ناوگروه 
هواپيمابر را دارد و همچنين ارتش ژاپن تجربه دوران 
استعمارگري خود و جنگ جهاني دوم را دارد و در نتيجه 
مي تواند در بلندمدت هماورد جدي تري براي امريكا 

محسوب مي شود.

    نتيجه گيري: 
در آخر بايد گف��ت گرچه چين در كوتاه مدت چالش هاي 
عمدتا اقتصادي بيشتري براي امريكا خواهد داشت، اما در 
بلندمدت چين متحد امريكا خواهد بود . همچنين ژاپن تا 
پايان دهه 2030 همچنان متحد استراتژيك امريكا باقي 
خواهد ماند، اما امريكا در نهايت ناچار خواهد شد كه ديدگاه 
خود درباره ژاپن را در يكي از سال هاي دهه 2030 بازبيني 
كند. درباره توسعه نظامي چين مي توان گفت كه ارتش چين 
در درياي چين جنوبي تا حدودي توانايي سنگ اندازي در 
برابر منافع امريكا را به دست خواهد آورد، اما به داليل متعدد 

فراتر از اين منطقه نخواهد رفت.
با وجود برخورداري چين از سالح هسته اي و شمار بيشتر 
نيروهاي مس��لح، ارتش ژاپن در آسيا مدرن ترين ارتش و 
مجهزتر از چين است و در صورت ضرورت فناوري الزم براي 
توليد سالح هسته اي را نيز دارد. از منظر سياسي ثبات نظام 
سياسي چين بسيار وابسته به رشد اقتصادي باالي اين كشور 
است به صورتي كه اگر به هر دليلي رشد اقتصادي چين كند 
شود مي تواند باعث افزايش بيكاري و افزايش بي ثباتي نظام 
سياسي اين كشور شود . در مقابل ژاپن در دوره متوقف شدن 
رشد اقتصادي به دليل شكست بازارهاي مالي خود در ميانه 

دهه 1990 ثبات سياسي خود را حفظ كرد.
در نتيجه مي توان پيش بيني كرد كه چين در 10 تا 15 سال 
آينده در نتيجه كند شدن رشد اقتصادي دچار بي ثباتي 
سياسي خواهد شد كه به صورت تاريخي قدرت مقامات 
منطقه اي را افزايش داده بطوري كه حتي برخي مناطق 
مانند تبت بانگ استقالل طلبي سر دهند، اين اتفاق باعث 
خواهد كه چين سرگرم مسائل داخلي خود شود و خيلي به 
بسط قدرت خارجي خود نظر نداشته باشد، مانند اتفاقاتي 
كه اخيرا در هنك كنگ عليه اليحه استرداد مظنونان به 
چين به وقوع پيوست، اعتراضاتي مدني كه باعث لغو اين 
اليحه شد. اما پس از آن مطالبات ديگري در اين اعتراضات 
مطرح شد مانند كناره گيري كري لم رييس وقت اجرايي 
هنگ كنگ، آزادي و تبرئه معترضين، جبران خس��ارت 
وحشيگري پليس و برقراري حكومتي به واقع دموكراتيك 
و تا امروز ادامه دارد .كند ش��دن نرخ رشد اقتصادي چين 
باعث خواهد شد كه اين كشور برخالف نظر غالب در محافل 
رس��انه اي نتواند امريكا را پشت سر بگذارد و به قدرت اول 

اقتصادي جهان تبديل شود.
منبع:مركزبينالملليمطالعاتصلح

دريچه8اخبار

آيا امريكا به آن قدرتمندي كه خود مي گويد هست؟ نه اين گونه نيست

چرا ديگر امريكا نمي تواند قدرتمند باشد

چالش امريكا در اقيانوس آرام و درياي چين

چين يا ژاپن؟

به راس��تي اياالت متحده چقدر قوي اس��ت؟ آيا هنوز هم 
قدرت بالمنازع نظام تك قطبي اس��ت، قدرتي كه قادر به 
تحميل اراده خود به رقبا، متحدان و كش��ورهاي بيطرف 
براي موافقت )هرچند با اكراه( با سياست هايي است كه از 
نظر آنها احمقانه، خطرناك يا كامال مخالف منافع آنها است؟ 
يا اينكه محدوديت هاي روشن و قابل توجهي در مقابل قدر 
اياالت متحده وجود دارد كه نشان مي دهد اين كشور بايد در 
انتخاب اهداف و پيگيري آنها گزينشي تر و راهبردي تر عمل 
كند؟ دولت ترامپ به ويژه از زماني كه جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي كاخ سفيد شد و مايك پومپئو به عنوان وزير امور 
خارجه انتخاب گرديد، از ميان دو ديدگاه رقابتي ژئوپوليتيك 
معاصر، نخستين ديدگاه كه همان سياست تك قطبي بودن 
است را در پيش گرفت. ماهيت و سرشت اوليه تمام اقدامات 
رييس جمهور دونالد ترامپ هر آنچه باش��د، ظهور آنها از 
بازگشت يكجانبه گرايي و رويكرد از ميان بردن بيرحمانه 
دشمن در عرصه سياست خارجي حكايت دارد. اين اقدامات، 
مشخصه دوره اول رياست جمهوري جورج دبليو. بوش و 
زماني است كه ديك چني و نومحافظه كاران قدر بسياري 
داشتند. يك ويژگي مهم آن دوره، اين تصور بود كه اياالت 
متحده آنقدر قدرتمند است كه مي تواند به تنهايي از عهده 
بسياري از مسائل برآيد و نمودهاي قدر و اراده اياالت متحده 
مي تواند ديگر كشورها را ترسانده و تسليم كند. همانطور كه 
مشاور ارشد بوش )گفته مي شود كارل روو( به ران سوسكينِد 
روزنامه نگار گفت: »اكنون ما يك امپراتوري هستيم و زماني 
كه اقدام كنيم، به تصورات خود تحقق مي بخشيم.« سازش 
و ايجاد ائتالف كار افراد ترسو و باج دهنده است. گفته مي شود 
خود ديك چني در س��ال 2003 اظهار داشته است: »ما با 
شرارت مذاكره نمي كنيم؛ بلكه آن را شكست مي دهيم.« 
رويكرد بوش- چني يك رشته از شكست ها را در پي داشت، 
اما همان تكبر يكجانبه گرايي همچن��ان در دولت ترامپ 
تداوم دارد. تصميم ترامپ مبني بر تهديد به جنگ تجاري 
نه تنها با چين بلكه با بسياري از شركاي اقتصادي امريكا، به 
روش��ني از اين رويكرد حكايت دارد )در بعضي موارد، اين 
جنگ واقعا آغاز شده است.( ترك پيمان همكاري ترانس 
-پاسفيك و خروج از معاهده اقليمي پاريس، بخش و قسمتي 
از تصميمات تحريك آميز ترامپ بود. اين امر مبناي رويكرد 
»مي خواهي بخواه نمي خواهي نخواه« به كار گرفته شده 
توس��ط دولت ترامپ در ديپلماسي در قبال كره شمالي و 
ايران است؛ واشنگتن خواسته هاي غيرواقع بينانه اي را اعالم 
كرده و سپس به اميد اينكه كشورهاي هدف، تسليم شده 
و به تمام خواسته هاي اياالت متحده تن دهند، تحريم ها را 
تشديد كرد، اما اين اقدامات با وجود اين حقيقت است كه در 
گذشته اين رويكرد در قبال اين دو كشور مكررا به شكست 
خورده است. رويكرد فوق حتي در تصميم اخير براي تحميل 
تحريم هاي ثانويه عليه كشورهايي كه همچنان نفت ايران 
را خريداري مي كنند، آشكارتر شد، اين حركتي است كه 
افزايش قيمت نفت را در پي داشته و به روابط اياالت متحده 
با چين، هند، تركيه، ژاپن، كره جنوبي و ديگر كشورها آسيب 
مي زند. تقريبا به طور قطع مي توان گفت درست است كه 
طرح موسوم به طرح صلح كه جراد كوشنر داماد و مشاور 
ارش��د ترامپ قول ارايه دادن آن را داده، پيشنهادي است 
كه احتماال بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل، شلدون 
آدلسون، حامي مالي جمهوريخواهان و ديگر طرفداران ايده 
اسراييل بزرگ را خوشحال بكند، وليكن به كمترين ميزان 
هم به پيشرفت صلح كمك نخواهد كرد. بطور مشابه، اعتقاد 
به توانايي گسترده امريكا در كنترل نتايج را نيز مي توان در 
به رسميت شناختن نا به هنگام »خوان گوايدو« به عنوان 
رييس جمهور موقت ونزوئال و خواسته هاي جنجالي اياالت 
متحده مبني بر اينكه »مادورو بايد برود« مشاهده كرد. با اين 

حال، بايد به اين موضوع توجه داشت كه نتايج در صورتي 
مي توانند مطلوب و خوب باشند كه ايده هايي براي تحقق 
بخشيدن آنها داشته باش��يم. فرض اساسي قرار گرفته در 
پشت تمام چنين سياست هايي اين است كه فشار اياالت 
متحده -آنچه، پومپئو آن را عرض اندام مي نامد در نهايت رقبا 
و دشمنان مسلم را مجبور به انجام هرآنچه اياالت متحده از 
آنها درخواست مي كند، خواهد كرد و كشورهاي ديگر راهي 
براي فرار، ممانعت، منحرف ساختن، تضعيف، تعلل، ايجاد 
مزاحمت يا بي اثر كردن آنچه واشنگتن سعي در انجام آن 
دارد را نخواهند يافت. فرض بر اين است كه ما هنوز هم در 
جهان تك قطبي ساكن هستيم و تنها چيزي كه اهميت 
دارد، خواست و اراده اياالت متحده در استفاده از قدرت در 
هر زمان و براي هر هدفي است كه مي خواهد. شايد مهم تر 
از همه آن است كه اين رويكرد، وجود هرگونه رابطه واقعي 
ميان اهداف مختلف را رد مي كند. اگر اياالت متحده واقعا 
قدرتمند باشد، آنگاه تحريم چين به دليل خريد نفت از ايران 
هيچ تأثيري بر مذاكرات تجاري كه در حال حاضر با پكن در 
جريان است، نخواهد داشت و تركيه با نزديك شدن به روسيه 
به فشار مشابهي كه از سوي اياالت متحده بر اين كشور وارد 
مي شود، پاسخ نخواهد داد. عالوه بر اين فرض بر اين است كه 
متحدان امريكا در ناتو آنقدر مستأصل هستند كه نيروهاي 
اياالت متحده در اروپ��ا را حفظ كرده، تحقيرهاي مكرر را 
پذيرفته و از اقدامات اياالت متحده عليه چين پيروي خواهند 
كرد. اين درحالي است كه شواهد بطور فزاينده از غلط بودن 
اين موضوع حكايت دارند. طبق اين رويكرد، امريكا از تعهد 
كامل به مصر، اسراييل، عربستان سعودي و كشورهاي حوزه 
خليج فارس زياني نخواهد ديد و ريسك اندكي وجود دارد 
كه روابط با ايران و ديگر كشورها به جنگ منتهي شود. اگر 
منصف باشيم درك اين موضوع كه چرا جنگ طلب ها فكر 
مي كنند مي توانند حداقل در كوتاه مدت از تبعات منفي 
اين رويكرد در سياست خارجي فرار كنند، دشوار نيست. 
با وجود بسياري از اش��تباهات اخير، اياالت متحده هنوز 
بسيار قدرتمند است. كمك فعاالنه اياالت متحده همچنان 
چيزي است كه برخي از ديگر كشورها خواهان آن هستند، 

و »دش��مني متمركِز«  آن، چيزي است كه هيچ كشوري 
نمي تواند بطور كامل ناديده بگيرد. اياالت متحده همچنان 
يك بازار وسيع و ارزشمند است؛ دالر همچنان ارز اصلي براي 
ذخاير ارزي جهان است و توانايي محروم كردن ساير كشورها 
يا موسسات مالي از زيرساخت هاي مالي جهاني، اهرمي بي 
بديل در دستان واشنگتن است. بسياري از متحدان اياالت 
متحده به تمكين از اين كشور عادت كرده اند و بطور آشكار 
به انجام هر كاري كه ممكن است موجب تحريك اياالت 
متحده به توقف حمايت از آنان شود، تمايلي ندارند. ترامپ 
و همراهان وي همچنين مي توانند بر حمايت دوس��تان 
خودكامه در احزاب راست و افراطي اروپا )از جمله حاكمان 
كنوني در لهس��تان و مجارس��تان( و همچنين متحدان 
ديكتاتور امريكا در خاورميانه حساب كنند. عالوه بر اين، اكثر 
امريكايي ها خيلي به سياست خارجي اهميت نمي دهند و 
معموال مايل هس��تند با هر آنچه دستگاه اجرايي در حال 
انجام آن اس��ت، موافقت كنند، البته اين تنها در صورتي 
 اس��ت كه اقدامات آن پرهزينه و مايه شرمس��اري نباشد.

 با وجود اين، داليل قوي تري وجود دارد كه نشان مي دهند 
چرا اين رويكرد قلدرانه تاكنون هيچ موفقيت عمده اي در 
سياست خارجي به همراه نداشته و بعيد است در آينده نيز 

موفقيت چشمگيري از آن حاصل شود. 
اول از همه آنكه، حتي كش��ورهاي بسيار ضعيف تر نيز به 
يك دليل بسيار خوب از تسليم شدن در برابر تهديد بيزارند 
و آن اين است: زماني كه نشان داده ايد كه مي توان شما را 
با زور به انجام كاري مجبور كرد در اين حالت ممكن است 
درخواست هاي بي پاياني متعاقب آن وجود داشته باشد. 
عالوه بر اين، زماني كه اياالت متحده بر تسليم كامل اصرار 
دارد )مانند درخواست خلع سالح كامل از كره شمالي(، 
چنين درخواستي انگيزه تبعيت از امريكا را در كشورهاي 
هدف از بين مي برد. و با توجه به اينكه ترامپ يك رويكرد 
كام��ال غيرصادقانه و بي ثبات را در ديپلماس��ي در پيش 
گرفته اس��ت، چرا رهبران خارجي بايد تضمين هايي كه 
ترامپ )يا پومپئو( ممكن اس��ت ارايه دهند را باور كنند؟ 
زماني كه تمام اين رويكردها را در كنار يكديگر قرار دهيد، 

شما يك دس��تورالعمل كامل براي عدم قرارداد با امريكا 
داريد. دوم اينكه، قلدري كردن در مقابل همگان موجب 
مي شود كه ايجاد يك ائتالف قدرتمند بسيار دشوار شود، 
ائتالف قدرتمندي كه اياالت متحده از طريق حمايت آن 
مي تواند اهرم ديپلماتيك خود را تقويت كند. اين مساله 
شايد در رويكرد بي ضابطه دولت در ديپلماسي اقتصادي 
در قبال چين بيش��ترين نم��ود را دارد. با ت��رك پيمان 
همكاري ترانس -پاسفيك و آغاز تعمدي جنگ تجاري با 
ساير شركاي كليدي، دولت فرصت براي سازماندهي يك 
ائتالف گسترده را از دست داد، ائتالفي كه همه اعضاي آن 
بطور متحد خواهان مجبور كردن چين به اصالح اقدامات 
اقتصادي خود هستند. تيم تجار ترامپ هنوز هم ممكن 
است قراردادي با چين ببندد، اما اين قرارداد به خوبي آنچه 
مي توانست از طريق يك تالش پرمايه و همكاري جويانه تر 
حاصل شود، نيست. غالب آنچه درباره رويكرد امريكا گفته 
ش��ده، دربردارنده درسي مش��ابه براي ايران است. دولت 
ترامپ تعمدا و آشكارا از بين بردن توافق هسته اي را آغاز 
كرد و به قدري بر اين هدف متمركز شد كه حتي در يك 
تالش بيهوده درصدد تنبيه ديگر امضاءكنندگان اين توافق 
هس��ته اي برآمد تا از اين طريق ايران را مجبور به تسليم 
شدن كند. تهران، با وجود پيمان شكني واشنگتن در اين 
توافق، همچنان به پايبندي به مفاد برجام ادامه داده است، 
اما احتماال صبر تهران بي حد و حصر نيست. اگر ايران در 
نهايت برنامه هسته اي خود را كه براي بيش از يك دهه به 
حالت تعليق درآمده را مجددا از سر بگيرد، بقيه جهان به 
يك باره در پشت سر اياالت متحده صف نخواهند بست و 
از اقدامات شديدتر حمايت نخواهند كرد. اما چرا؟ از آنجا 
كه هم��ه مي دانند اين اياالت متحده بوده اس��ت كه اين 
توافق را از بين برده )نه ايران(، در صورتي كه اين كش��ور 
در رابطه با واكنش ايران ناله و شيون سر دهد، همدردي 
زيادي با آن نخواهد شد. اگر واشنگتن تصميم بگيرد كه از 
طرف آنها جنگ ديگري را انجام دهد، بدون شك شركاي 
خاورميانه اي امريكا خوشحال خواهند شد، اما به شرطي كه 
امريكا روي كمك آنها يا كشور ديگري خيلي حساب نكند. 

سوم آنكه، ديگر كشورها دوست ندارند قرباني هوس هاي 
ديگران شوند، به ويژه هنگامي كه ديگران خودخواهانه، 
غيرعادي و همراه با تحقيري كه بطور ضعيف منافع آنها را 
پوشش مي دهد، رفتار مي كنند. به اين ترتيب، جاي تعجب 
نيست كه كشورهاي ديگر دست به توسعه راه حل هايي 
براي مح��دود كردن نفوذ اياالت متحده بزنند، مخصوصا 
با طراحي طرح هاي مالي كه خارج از ش��بكه موسساتي 
است كه واشنگتن براي وادار كردن متحدان و مخالفان به 
تبعيت از امريكا از آنها بهره مي گيرد. همانطور كه هنري 
فارل و آبراهام نيومن اخيرا در فارين پاليس��ي نوش��تند، 
»به جاي هدايت دولت ها و ش��ركت ها ب��راي به حداقل 
رساندن تماس با كشورهاي تحت تحريم اياالت متحده«، 
»تاكتيك هاي قلدري دولت ترامپ« مي تواند كشورها و 
شركت ها را به حداقل رساندن تماسشان با سيستم مالي 
جهاني كه تحت رهبري امريكا است هدايت كرده و منجر 
شود تا ايشان دست به ايجاد راهكارهاي مختص به خود 
بزنند. حتي احتمال آن وجود دارد كه در طول زمان، اين 
راه حل ها در قالب يك نظام جايگزين مو ثر، تجميع شوند. 
در نهايت سياست قلدري، دشمنان و رقبا را تشويق مي كند 
تا در راستاي منافع خود به قلدر هاي ديگري بپيوندند، اين 
در حالي است كه داليل بيشتري را نيز براي حفظ فاصله 
متحدان بالقوه فراهم مي كند. تصادفي نيست كه روسيه 
و چين به نزديكي بيش��تر به يكديگر ادامه مي دهند )اين 
درحالي است كه آنها متحدان طبيعي نيستند و يك رويكرد 
هوشمندانه از سوي اياالت متحده مي تواند داليلي را براي 
فاصله گرفتن مسكو از پكن فراهم كند( و سياست قلدرانه 
امريكا در قبال كشورهايي چون ايران، آنها را وادار به نزديكي 
بيشتر به روسيه و چين مي كند. بولتون و هم مسلكان وي 
با ناديده گرفتن اين حقيقت كه سياست هاي خود آنها به 
نزديك شدن اين قدر ها به يكديگر كمك كرده، احتماال 
نام هاي جدي��د مبتذلي براي اين گروه از كش��ورها ارايه 
خواهند داد )نام هاي »محور شرار« و »تروئيكاي استبداد« 
نام هايي است كه قبال به برخي از كشورها لقب داده شده 
است، شايد نام هايي چون »مثلث آشوبگران« و »ائتالف 
هرج و مرج« نام هاي جديد براي برخي كش��ورها باشد(. 
بنابراين، آنچه ما ش��اهد هستيم، يك آزمون واقعي براي 
دو ديدگاه رقابتي ژئوپوليتيك معاصر است. در يك نسخه، 
قدرت اياالت متحده ضرورتا كاهش نخواهد يافت و معتقد 
است كه تركيبي از قابليت هاي مادي، جغرافياي مطلوب و 
توانايي هاي نهادي تثبيت شده، به اين كشور اجازه مي دهد 
تا سياس��ت خارجي بلندپروازانه و تجديدنظرطلبانه را با 
هزينه كم و احتمال زياد موفقيت دنبال كند. نسخه دوم 
)كه من با آن موافقم( اياالت متحده را بس��يار قدرتمند و 
در موقعيتي ممتاز )به داليل مختلف )ميبيند، اما معتقد 
اس��ت كه در برابر قدرت اياالت متحده محدوديت هايي 
وجود دارد، از اين رو الزم اس��ت ك��ه اولويت ها را تعيين 
كرده، در صورت امكان سياست هاي متناقض را به حداقل 
برساند و در بس��ياري از مسائل با ديگر كشورها همكاري 
كند. همچنين طبق اين ديدگاه چنين تصور مي شود كه 
نمي توان ديگران را به شكل تحقيرآميز وادار به تسليم كرد، 
چرا كه توافقا بين المللي مو ثر و با دوام، نيازمند درجه اي 

از توافق و سازش دوجانبه حتي با رقبا و مخالفان است.
اي��االت متحده در بازه زماني 2001 تا 2004 نس��خه اول 
را مورد آزمون قرار داد كه نتيجه آن شكسِت تقريبا كامل 
بود. درست است كه تالش براي تكرار نتايج گذشته براي 
پيشرفت علمي مهم است، اما آيا واقعا نياز است كه امريكا بار 

ديگر اين آزمايش خاص را تكرار كند؟
منبع:فارنپاليسي
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چرا امريكا هيچ فعاليت 
تجسسي در امارات ندارد

ميدلايس�تني�وز| ام��ارات متح��ده عربي از 
تأمين كنندگان اصلي اموال براي فرمانده اي نظامي 
است كه در پي كودتا عليه دولت رسمي ليبي است 
كه سازمان ملل آن را به رسميت شناخته است. در 
بسياري از تحوالت منطقه ازجمله يمن و سودان نيز 
نقش امارات در برهم زدن ثبات و امنيت انكارناپذير 
است. گزارشي كه رويترز در اين باره تهيه كرده نشان 
مي دهد كه امارات از برخي كارشناس��ان بازنشسته 
س��ازمان امنيت ملي امريكا كم��ك مي گيرد تا به 
اقدامات تجسسي گسترده ازجمله درباره خود امريكا 
دس��ت بزند. با وجود اين، سه مقام سابق در سازمان 
امنيت مركزي امريكا تأكيد كرده اند كه اين سازمان 
هيچ فعاليت تجسسي درباره حكومت امارات انجام 
نمي دهد و اين بسيار عجيب و از نظر برخي منتقدان 
نقطه اي تاريك در فعاليت هاي اطالعاتي امريكاست.

اين وضعيت نشان دهنده نوع نفوذ اين كشور كوچك 
عضو اوپك در امريكا و خاورميانه و آفريقاست. امارات 
در حال حاضر در منطق��ه درگير جنگ و عمليات 
محرمانه و تغيير آرايش سياس��ي منطقه با توطئه 
و ام��وال كالن اس��ت و در موارد نه چن��دان اندكي 

برنامه هايش با منافع امريكا نيز سازگار نيست.
يك منبع چهارمي كه او نيز در سازمان امنيت مركزي 
امريكا فعاليت مي كرده تأكيد كرد كه اين سازمان در 
تعامل با بلندپروازي هاي نظامي و سياسي رو به رشد 
امارات چنان ناتوان اس��ت كه مي توان اين ناتواني را 
»كوتاهي در مسووليت« دانست. به گفته اين منبع 
كه از فعاليت هاي سازمان امنيت ملي امريكا مطلع 
است، اين سازمان البته اينترنت را در امارات در كنترل 
دارد. او افزوده كه اين س��ازمان در همكاري با امارات 
درباره دشمنان مشترك مانند القاعده اطالعات جمع 
مي كند. آن سه مقام نيز تأكيد كرده اند كه با اين همه، 
نهادهاي امنيتي امريكا از عنصر انساني براي كسب 
اطالعات درباره حكومت ديكتاتوري امارات استفاده 
نمي كنند. اس��تفاده از عنصر انساني سخت ترين و 
باارزش ترين نوع كس��ب اطالعات اس��ت. سازمان 
اطالعات مركزي و امنيت ملي و كاخ سفيد از هرگونه 
توضيح درباره فعاليت تجسسي در امارات خودداري 
كرده اند و وزارت خارجه امارات و سفارت امريكا در اين 
كشور به نامه رويترز در اين باره پاسخ نداده اند. مقامات 
پيشين دستگاه هاي امنيتي امريكا تأكيد مي كنند 
كه نبود فعاليت اطالعاتي ازسوي دستگاه اطالعات 
مركزي امريكا در امارات كه تاكنون در رسانه ها مطرح 
نشده باعث شده كه امارات در حكم چند كشور ديگري 
باشد كه امريكا با آنها به همين شيوه برخورد مي كند.

اين كش��ورها كه از آنها به »پنج چشم« ياد مي شود 
ائتالفي اطالعاتي با امريكا تشكيل مي دهند و شامل 
استراليا، نيوزيلند، بريتانيا، و كانادا مي شوند. به گفته 
اين مقامات دستگاه اطالعات مركزي امريكا تقريبا در 
همه كشورهاي ديگر كه امريكا منافع مهمي در آنها 
دارد از عنصر انس��اني براي كسب اطالعات استفاده 
مي كنند. اين مقامات س��ابق و همچنين يك افسر 
امنيتي خليجي تأكيد كرده كه برخ��الف امارات، 
عربستان سعودي بارها هدف اقدامات اطالعاتي امريكا 
قرار گرفته و عربس��تان تاكنون چند بار جاسوسان 
امريكا را شناسايي كرده و خود نيز اقدامات مشابهي 
در امريكا انجام داده است. »رابرت باير«، افسر سابق 
سازمان اطالعات مركزي امريكا، نبود عنصر انساني 
در ام��ارات را يك نقطه ضعف بزرگ در فعاليت هاي 

اطالعاتي امريكا دانست.
يك مقام سابق در دولت »دونالد ترامپ« نيز تأكيد 
كرد كه نبود اطالعات جاسوسي درباره امارات باعث 
مشكالتي براي دولت امريكا شده است. به گفته اين 
مقام امارات در حال حاضر مانند يك كشور سركش 
عمل مي كند و در كشورهاي استراتژيكي مانند ليبي 
و قطر و قاره آفريقا دخالت آشكار دارد. او مي افزايد كه 
»زير هر سنگي در شاخ آفريقا رد پاي امارات را پيدا 
مي كني«. در هفته هاي اخير كنگره امريكا قوانيني 
براي توقف فروش سالح به عربستان و امارات تصويب 

كرد كه رييس جمهور امريكا آنها را وتو كرد.
گفته مي ش��ود كه امارات در سال 2017، حدود 49 
ميليون دالر خرج گروه هاي فشار امريكايي كرده است. 
يكي از مقامات سابق امنيتي امريكا تأكيد مي كند 
كه كس��ب اطالعات درباره امارات ب��ه عللي فراتر از 

دخالت هايش در امور منطقه اهميت دارد.
به گفته اين مقام، امارات روابط بسيار نزديكي با روسيه 
دارد و سال گذشته توافق نامه مشاركت استراتژيك 
طوالني مدت در عرصه امنيت و تجارت و بازارهاي 
نفت با روسيه امضا كرد. همچنين امارات روابط بسيار 

نزديكي با چين دارد.

امريكا پايگاه نظامي خود 
در خاورميانه را تقويت مي كند

دولت دونال��د ترامپ تالش مي كند ت��ا نيروهاي 
امريكايي را از س��وريه و افغانس��تان خارج كند، اما 
امريكا قصد ندارد، پايگاه نظامي العديد، بزرگ ترين 
پايگاه نظامي اين كشور در خاور ميانه، را ترك كند. 
برنامه اي براي افزايش تع��داد نظاميان اين پايگاه 
وجود ندارد، اما گفته مي ش��ود كه در آن، ١٠٠٠٠ 
نفر نظامي مستقر هستند. دونالد ترامپ اعالم كرده 
كه مي خواهد به مش��اركت امري��كا در جنگ هاي 
بي پايان در كل جه��ان پايان دهد، اما امريكا مانند 
سابق، به مناقشه هاي منطقه اي گوناگوني در خاور 
ميانه جذب مي شود و با مساله افزايش تشنجات با 
ايران نيز مواجه است. به گزارش عصرديپلماسي به 
نقل از وستي كافكازا )روسيه(، امريكا با چند مشكل 
اصلي در منطقه روبرو است: جنگ در افغانستان، تنش 
در روابط با ايران، تهديدها از سوي باقي مانده داعش در 
سوريه و عراق، اوضاع بي ثبات در شمال سوريه، جنگ 
در يمن كه در آنجا، عربستان سعودي ائتالف تحت 
حمايت امريكا را فرماندهي مي كند. در اين زمينه، 
پايگاه العديد از لحاظ راهبردي، بسيار مهم است. قطر 
نه فقط اجازه توسعه اين پايگاه را مي دهد، بلكه در كار 

احداث آن سرمايه گذاري نيز مي كند.



گزارش 9 حمل ونقل

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بررسي مي كند 

پشت پرده عقب ماندگي گردشگري دريايي خزر از خليج فارس
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

اگرچه صنعت گردشگري در زمره سه صنعت 
س�ودده دنيا محسوب مي ش�ود اما در ايران، 
س�هم صنعت توريس�م در درآمدهاي كشور، 
رقم قاب�ل مالحظه اي نيس�ت و گردش�گري 
ايران ب�ا اختصاص س�همي ح�دود 30.747 
ميلي�ارد دالري از كل تولي�د ناخالص داخلي 
كشور در سال ۲0۱7، در رتبه 3۵ اقتصادهاي 
گردشگري جهان ايستاد.سهم ناچيز صنعت 
گردش�گري در اقتص�اد اي�ران در ش�رايطي 
است كه اين كش�ور درزمره ۱0 كشور نخست 
دنيا از لحاظ جاذبه هاي تاريخي و گردشگري 
قراردارد اما بي توجهي در شناسايي پتانسيل و 
ظرفيت هاي موجود در اين زمينه، استقبال كم 

گردشگران خارجي را به همراه داشته است.
دراين ميان، چندي پيش وزير راه و شهرسازي 
به ض�رورت توجه ب�ه گردش�گري دريايي به 
عن�وان يك�ي اززيرش�اخه هاي گردش�گري 
اش�اره كرد. به گفته محمد اسالمي قرار است 
كش�تي هاي مسافري گردش�گري و تفريحي 
بين بنادر درياي خزر راه اندازي شوند و روسيه 
هم آمادگي خود را براي راه اندازي نخس�تين 
كش�تي بزرگ گردش�گري خود به ن�ام »پتر 
كبير« در آب هاي درياي خزر اعالم كرده است.
اما اظهارات وزيرراه و شهرس�ازي براي بهبود 
گردشگري دريايي در درياي خزر و استفاده از 
ظرفيت هاي موجود در سواحل شمالي كشور 
درحالي بيان شده است كه به گفته كارشناسان 
گردشگري، ايران نسبت به 4 كشور ديگري كه 
در نوار س�احلي خزر قرار دارند پتانسيل هاي 
بيش�تري براي جذب گردش�گر دارد اما نبود 
زيرس�اخت هاي الزم، قوانين و چارچوب هاي 
موجود، بي توجهي در جذب س�رمايه گذاري 
خارجي موجب ش�ده اس�ت كه نتواند از اين 

ظرفيت به درستي استفاده كند.
بهبود راه هاي دسترسي و حمل و نقل، ساخت 
و احداث هتل ها و مكان هاي اقامتي، تفريحي 
و رفاهي مناس�ب براي استفاده از گردشگران 
و توجه ويژه به بحث غذا و خوراك س�ه عامل 
اساسي در رونق گردشگري دريايي در سواحل 
ش�مالي كشور محس�وب مي ش�وند كه براي 
افزايش س�هم گردش�گري دريايي در رش�د 
اقتصادي كش�ور بايد توجه ويژه اي به اين سه 
عامل ش�ود، البته ناگفته نماند قوانين موجود 
در استفاده از س�واحل شمالي كش�ور كه در 
س�اير كش�ورها وجود ندارد موجب مي شود 
كه نتوان بحث گردش�گري دريايي و ساحلي 
ايران را با ديگركشورهاي ساحلي درياي خزر 

مقايسه كرد.

   ظرفيت گردشگري دريايي سواحل خزر
گردشگري دريايي در ايران با توجه به سواحل موجود 
در كشور به ويژه س��واحل درياي خزر و همچنين با 
توجه به تنوع آب و هوايي كه در اين س��واحل وجود 
دارد، مي تواند ش��رايط فوق العاده اي را براي جذب 

گردشگر داخلي و خارجي ايجاد كند.
منطقه خزر از جمله مناطقي است كه تقريبا تمامي 
اقليم ه��اي آب و هوايي را در خود جاي داده اس��ت. 
مناطق��ي همچون س��رد و يخزده ش��مال، منطقه 
جلگه اي و دلتايي ولگا، منطقه خش��ك و كويري در 
قس��مت ش��رقي و صحراي قره قوم، مناطق معتدل 
و مرطوب در قس��مت جنوبي و جن��وب غربي خزر 
و ش��مال ايران و آذربايجان ك��ه جنگل هاي انبوه را 
در اختي��ار دارند. با توجه به پتانس��يل هاي موجود 
كشورهاي نوارس��احلي، كشورهاي همسايه درياي 
خزر طي سال هاي گذش��ته تدابيري را در راستاي 
جذب بيشتر گردش��گر اتخاذ و هزينه هاي هنگفتي 
را براي رونق اين صنعت ص��رف كرده اند، اقداماتي 
همچون ايجاد جزاير مصنوعي، س��اخت هتل هاي 
بزرگ، برج هاي بس��يار بلند، استفاده ازكشتي هاي 

مسافري، گردشگري و تفريحي بين بنادر و ....

   استفاده از ظرفيت جزيره آشوراده
هادي حق شناس، استاندار گلستان و كارشناس ارشد 
حوزه گردشگري دريايي با اشاره به عدم بهره گيري 
ازپتانسيل هاي موجود دراين بخش درباره استفاده 
از ظرفيت ه��اي گردش��گري دريايي ب��ه »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه در اس��تان گلستان، مازندران و 
گيالن ظرفيت گردش��گري دريايي ب��ه معنايي كه 
مسافران داخلي و خارجي از يك مبدا سوار شده و در 

مقصدي پياده شوند، وجود ندارد. 
حق ش��ناس مي افزايد: ن��وع آب و ه��واي حاكم بر 
اس��تان هاي س��احلي درياي خزر يكي از مشكالت 
گردشگري دريايي در اين استان ها است كه موجب 
ش��ده گردش��گري بيش��تر از نوع س��احلي باشد تا 
دريايي و مسافران بيش از همه از قايق هاي موتوري 

استفاده كنند.
او ادامه مي دهد: تنها جزيره درياي خزر در اس��تان 
گلستان )آشورا ده( واقع است و تعدادي از مسافران 
با قايق هاي موتوري از پتانسيل هاي گردشگري اين 
اس��تان بهره مي برند، اما متناسب با ظرفيت جزيره 
آش��وراده و خليج گ��رگان كه در جذب گردش��گر 
مي تواند موفق باشد، عمل نشده است. اگرچه نبايد 
فراموش كرد كه به دليل پس روي و پيش روي درياي 
خزر در طول دهه هاي گذشته، برنامه منظمي براي 
بهره گيري از ظرفيت هاي گردشگري وجود نداشته 
است. اين كارشناس ارشد حوزه دريايي، با اشاره به 
برنامه هاي درحال انجام براي رونق گردش��گري در 

گلس��تان مي گويد: تالش مي شود تا از ظرفيت هاي 
گردش��گري تنها جزيره درياي خزر، بدون آس��يب 
به محيط زيس��ت و با حف��ظ تمام اس��تانداردهاي 
زيست محيطي استفاده ش��ود و از مناظر زيباي اين 
استان، به ويژه در خليج گرگان و جزيره آشوراده براي 

جذب گردشگر بهره برداري شود.
حق ش��ناس اظهارمي كن��د: موفقيت در اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي گردش��گري دريايي، بس��تگي به 
هماهنگي س��ازمان هاي ذيربط دارد، البته سازمان 
ميراث فرهنگي، سازمان بنادر و دريانوردي به همراه 
شهرداري شهرهايي كه دسترسي به سواحل دارند، 
از ظرفي��ت موجود در س��واحل و بنادر به درس��تي 

استفاده مي كنند.

   اختصاص 22 هكتار براي گردشگري
اس��تاندار گلس��تان درباره اقدامات الزم براي رونق 
گردشگري دريايي در سواحل درياي خزر مي گويد: 
دو سال پيش تفاهم نامه اي براي ساخت يك سايت 
گردش��گري به امضا رسيد و قرار ش��د 22 هكتار در 
جزيره آشوراده براي ارايه خدمات گردشگري درنظر 
گرفته ش��ود اما به دليل برخي مشكالت اجراي اين 
پروژه به تعوي��ق افتاد اما هم اكن��ون اقداماتي براي 

اجراي آن در دست انجام است.
حق ش��ناس اظهار مي كن��د: قرار اس��ت در اين 22 
هكتار، خدمات رفاهي و گردش��گري به گردشگران 
ارايه شود و قرار است، اين خدمات با كمترين ميزان 
از نهاده هاي بتني و با استفاده از چوب ساخته شود.

او ادامه مي دهد: استانداري گلستان درتالش است 
تا اين تفاهم نامه را بدون آس��يب رساندن به محيط 
زيست و درراستاي بهبود گردشگري در اين استان 

اجرايي كند.

   حجم درآمدزايي وابسته به ظرفيت ها
استاندارگلستان درباره درآمدزايي بخش گردشگري 
دريايي براي كشور مي گويد: در دنيا، از هر 10شغل 
يك ش��غل مربوط به گردشگري است و در ايران هم 
درآمدزايي در بخش گردش��گري دريايي بس��تگي 
مستقيم به چگونگي استفاده از ظرفيت هاي موجود 
دارد. حق شناس اظهار مي كند: در زمينه گردشگري 
در س��واحل، هنوز راهي طوالني در پيش داريم و در 
تالش هس��تيم تا از ظرفيت هاي موجود اس��تفاده 
كنيم اما درآمدزايي در اين زمينه وابس��ته به حجم 
س��رمايه گذاري ها دراين بخش است واين كه چقدر 
در جذب مردم و گردش��گر موفق باش��يم و امكانات 

الزم را فراهم كنيم.

   آذربايجان موفق درجذب گردشگر
او درباره وضعيت گردشگري دريايي دركشورهاي 
نوارس��احلي درياي خزر مي گويد: در نوارش��مالي 
درياي خزر جزآذربايجان و بخش��ي از آستاراخان 
كه عالوه بر دريا، جنگل و فضاي س��بز دارند، ساير 
كش��ورها به دليل نداش��تن س��واحلي به زيبايي 
سواحل ايران نتوانسته اند در جذب گردشگر موفق 
عمل كنند.استاندار گلس��تان ادامه مي دهد: شهر 
باكو فارغ از اينكه شهر زيبايي است و پتانسيل هاي 
الزم را ب��راي گردش��گري دارد، ط��ي س��ال هاي 
اخير سرمايه گذاري هاي بس��ياري هم براي رونق 
گردش��گري در آن انج��ام ش��ده و همين موضوع 
موجب ش��ده اس��ت كه آذربايجان در گردشگري 
دريايي موف��ق باشد.حق ش��ناس اظهارمي كند: 
 جزآذربايجان ساير كشورهاي نوارساحلي دريايي 

خزر، جذابيت هاي س��واحل س��ه اس��تان شمالي 
كش��ورمان را ندارند بنابراين بايد از اين ظرفيت ها 

به درستي استفاده شود.

   موفقيت سواحل جنوبي در جذب سرمايه
استاندارگلستان درباره موفقيت و رونق گردشگري 
دريايي در سواحل جنوبي نسبت به سواحل شمالي 
مي گويد: پيشروي و پسروي آب در سواحل شمالي 
موجب ش��ده گردش��گري درياي��ي در درياي خزر 

موفقيت سواحل جنوبي را تجربه نكند.
او ادامه مي دهد: در سواحل جنوبي هم جزيره كيش 
در جذب گردشگر موفق عمل كرده است، اما جزيره 
قش��م يا چابهار چنين عملكردي نداشتند، درواقع 
جزيره كيش يك اس��تثنا اس��ت و دليل آن هم اين 
است كه پيش از انقالب سرمايه گذاري فوق العاده اي 
در اين جزيره انجام ش��ده بود و اين جزيره مرجاني 
استعداد بس��ياري در جلب حمايت س��رمايه گذار 
و گردش��گر دارد.ب��ه گفته حق ش��ناس، مش��كل 
گردشگري در نوارساحلي درياي خزر، نبود گردشگر 
نيست بلكه مشكل درعدم اس��تفاده از ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي موجود است وگرنه در برخي شهرهاي 
ش��مالي با مش��كل تراكم جمعيت مواجه هستيم.

استاندارگلستان اظهارمي كند: مشكل در شهرهاي 
شمالي اين است كه به بهانه ساخت هتل، متل و ويال، 
نوارساحلي درياي خزر اشغال شده است و دسترسي 
به دريا وجود ندارد.او بيان مي كند: مش��كل سواحل 
شمالي نبود س��احل اختصاصي است اما در جنوب 
سواحل عمومي است و اين موضوع مي تواند يكي از 

داليل جذب گردشگر باشد.

   پتانسيل مناسب ايران در گردشگري
عالوه بر هادي حق شناس، مهرداد تاوتلي، كارشناس 
ارشد گردشگري هم به نبود زيرساخت هاي الزم براي 
استفاده از پتانسيل هاي كش��ور در جذب توريست 
درباره چگونگي استفاده از ظرفيت هاي گردشگري 
دريايي درياي خزر به »تعادل« مي گويد: گردشگري 
در دنياي ام��روز، يكي از اركان مه��م اقتصادي هر 
كشور محسوب مي شود و يكي از سه صنعت سودده 
و درآمدزا براي كشورها قلمداد مي شود.تاوتلي اظهار 
مي كند: اغلب كشورهاي توسعه يافته از ظرفيت ها 
و پتانس��يل هاي موجود در كشورش��ان براي جذب 
گردشگر استفاده كرده اند و كشورهاي درحال توسعه 
هم به سمت و س��ويي رفته اند كه پتانسيل هايشان 
را شناس��ايي كنن��د و از اين ظرفيت ها به درس��تي 
اس��تفاده كنند.او ادامه مي دهد: ايران هم پتانسيل 
مناسبي دربخش تاريخي، فرهنگي و ... دارد و طبق 
اعالم سازمان جهاني جهانگردي در زمره 10 كشور 
اول دنيا از لحاظ جاذبه هاي تاريخي و گردش��گري 
 و ج��زو 5 كش��ور اول از نظ��ر گونه ه��اي گياهي و 
جانوري هستيم. به گفته اين كارشناس ارشد بخش 
گردشگري، ما به دليل دارا بودن اقليم هاي متنوع و 
مختلف از قبيل اقليم س��احلي، جنگلي، كويري و... 
مي توانيم در بخش گردش��گري موفق عمل كنيم، 
چون تمامي اين پتانسيل ها مي تواند عواملي مناسب 

براي جذب گردشگر داخلي و خارجي باشد.
تاوتلي مي افزايد: ساحل، دريا و جنگل از ويژگي هاي 
خوب و منحصربه فرد استان هاي شمالي كشور است، 
درواقع دو اقليم متفاوت را در يك منطقه داريم و در 
سه اس��تان شمالي در كنار دريا جنگل هم داريم كه 
تركيب اين دو اقليم مي توان��د جاذبه فوق العاده اي 
براي گردشگران فراهم كند به ويژه براي كشورهاي 

حوزه خليج ف��ارس كه اقلي��م بيابان��ي دارند، اين 
ويژگي ها جذاب است.

 ظرفي�ت ج�ذب گردش�گر در ح�وزه 
خليج فارس

اين كارش��ناس ارشد حوزه گردش��گري با انتقاد از 
بهره گيري نامناسب از ظرفيت هاي گردشگري ايران 
اظهار مي كند: درحال حاضرگردشگران بسياري از 
كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس به ايران و مناطق 
شمالي آن سفر مي كنند، اما اين سفرها سازمان يافته 

نيست و توسط راهنمايان صورت مي گيرد. 
تاوتلي بي��ان مي كند: باي��د با آمايش س��رزمين و 
شناس��ايي ظرفيت هاي موجود، از پتانس��يل ها به 
درستي استفاده شود، گردشگري سه ركن و بازوي 
اصلي دارد كه نخستين ركن ش��امل حمل و نقل و 
راه هاي ارتباطي اس��ت و بايد راه هاي دسترس��ي به 
مناطق گردشگري اصالح شود كه اين راه ها مي تواند 

هوايي، بندري و جاده اي و دريايي باشد.
او اظهار مي كند: ركن بعدي درگردش��گري، بحث 
اقامتگاه و هتل هاي موجود اس��ت، اما سومين ركن 
يا بازوي س��وم بحث خوراك و غذا است كه بايد اين 
سه ركن در بهبود گردشگري مورد توجه قرار بگيرد 
و براي رونق گردش��گري از ان��واع مختلف )دريايي، 
جاده اي و ...( بايد به اين سه اصل توجه كرد.به گفته 
اين كارشناس ارش��د حوزه گردشگري، براي رونق 
گردش��گري باي��د در گام اول با آمايش س��رزمين، 
ظرفيت ها و پتانس��يل هاي موجود به ويژه در بخش 
دريايي ش��ناخته شود و س��پس اين سه ركن يعني 
راه ه��اي دسترس��ي، اقامتگاه ها و غذا م��ورد توجه 

قرار گيرد.

   گردشگري گلستان و گيالن
تاوتلي با اشاره به اقدامات انجام شده در استان هاي 
گيالن و گلستان در بخش گردشگري بيان مي كند: 
اين دو استان در شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي 
موجود در گردش��گري نسبت به اس��تان مازندران 

موفق عمل كرده اند. 
او اضافه مي كند: اس��تان مازندران به دليل نزديكي 
به پايتخت و حضور پررنگ تهراني ها در اين استان، 
تالش چنداني براي جذب گردش��گر خارجي انجام 
نداده اس��ت و دربخ��ش زيرس��اخت ها موفق عمل 
نكرده است چون گردشگران داخلي استقبال خوبي 
از اس��تان مازندران مي كنند اما دو استان ديگر نوار 
ساحلي درياي خزر، به دليل فاصله اي كه با پايتخت 
دارند، اقدامات بيش��تري براي فراهم آوردن شرايط 

مناسب در جلب گردشگر خارجي دارند.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه گردش��گري، تصريح 
مي كند: تالش هاي بس��ياري براي ساخت و احداث 
اقامتگاه و هتل در دو استان گلستان و گيالن انجام 
شده اس��ت اما در اس��تان مازندران ش��اهد كمبود 
اماك��ن اقامتي، هت��ل و متل هس��تيم.تاوتلي ادامه 
مي دهد: درواقع اس��تان هاي گلس��تان و گيالن به 
دليل اينكه اولويت بعدي گردشگران تهراني و ساير 
شهرها محسوب مي شوند، در زمينه زيرساخت هاي 
گردش��گري بهت��ر ازمازن��دران عم��ل كرده اند اما 

نمي توان گفت كه بسيار موفق بوده اند.
او اظهار مي كند: اين دو اس��تان، در س��اخت هتل و 
رس��توران فعالتر از مازندران بوده ان��د، حمل ونقل 
و راه هاي ارتباطي به اس��تان گيالن و گلس��تان هم 
بهبود يافته ب��ه عنوان نمونه آزادراه تهران-رش��ت 
به اين موضوع كمك كرده اس��ت و از ايجاد گره هاي 

ترافيك��ي كم كرده اس��ت.به گفته اين كارش��ناس 
ارشد گردش��گري دريايي، چون مازندران مسافران 
هميش��گي خود را دارد انگيزه اي ب��راي بهره گيري 
ازظرفيت هاي موجود را ندارد ضمن اينكه در بين دو 
استان ديگر، گلستان عملكرد بهتري در گردشگري 
داشته اس��ت.تاوتلي ادامه مي دهد: استان گلستان 
ب��ه دليل جاذبه هاي محيط��ي و فرهنگي كه دارد و 
تمام فرهنگ ها و اق��وام مختلف در آن كنار يكديگر 
زندگي مي كنند و همين موضوع براي گردش��گران 
خارجي بسيار جذاب است ضمن اينكه از نظر تعدد 
در گونه ه��اي جانوري و گياهي هم پتانس��يل هاي 

الزم را دارد.

   توجه به مباحث زيست محيطي
تاوتلي بااش��اره به ظرفي��ت باالي دري��اي خزر در 
جذب گردش��گر دريايي مي گويد: ع��الوه برتالش 
براي افزايش ظرفيت هاي اي��ران در اين بخش بايد 
به مباحث زيس��ت محيطي هم توجه شود، درواقع 
ب��راي رش��د درآمد كش��ور، نبايد دچار مش��كالت 
محيط زيستي شويم. او اظهار مي كند: اگرچه جذب 
گردشگر خارجي و داخلي، مي تواند به رونق اقتصادي 
كشور كمك كند اما نبايد به محيط زيست نوارساحلي 
كشور منجر شود، درواقع عدم توجه به اين مسائل در 
كوتاه مدت و ميان مدت منجر به آسيب رساندن محيط 
زيست مي شود، پوش��ش گياهي و آب اين مناطق را 
آلوده مي كند و از جاذبه هاي گردشگري آن مي كاهد.

اين كارشناس ارش��د حوزه گردشگري بيان مي كند: 
پتانسيل خوبي براي افزايش حجم گردشگري داخلي 
و خارجي وجود دارد ضمن اينكه تركيب ساحل، دريا 
و جنگل بسيار فوق العاده است و مي توانيم در مناطق 
كمي از دنيا شاهد كنارهم قرارگرفتن ساحل ماسه اي 

و دريا باشيم.

   موانع قانوني
تاوتلي درباره ظرفيت ديگر كش��ورهاي نوارساحلي 
درياي خزر در جذب گردشگر دريايي بيان مي كند: 
به دليل قوانين موجود در ايران، نمي توان گردشگري 
دريايي و ساحلي در ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه 
كرد.او تصريح مي كند: در بخش گردشگري دريايي و 
ساحلي درايران نمي توان از ظرفيت هايي مانند آفتاب 
گرفتن و... استفاده كرد و گردشگري سواحل در خارج 
از ايران به دليل قوانين و چارچوب هاي ديگر متفاوت 
است. اين كارشناس ارش��د حوزه گردشگري ادامه 
مي دهد: وجود چارچوب ها و قوانين در زمينه مسائل 
ديني موجب شده اس��ت كه بسياري از گردشگران 
مسلمان حوزه خليج فارس از تفكيك هاي ايجاد شده 
در بهره گيري از سواحل دريايي ايران استقبال كنند.

به گفته تاوتل��ي، با توجه به متفاوت بودن قوانين در 
ايران و ساير كشورها نمي توان در بخش گردشگري 

دريايي و ساحلي اقدام به مقايسه كرد.
اين كارشناس ارشد گردشگري دريايي با اشاره به عوامل 
مهم در رونق گردشگري دريايي مي گويد: در اين بخش 
بايد زيرساخت هاي الزم ايجاد شود، درگام نخست بايد 
راه هاي ارتباطي شهرهاي س��احلي با شهرهاي ديگر 
بهبود يابد و وسايل حمل ونقل از جمله كشتي، هواپيما، 
قطار و ... در اختيار گردشگران قرار بگيرد.او اظهار مي كند: 
توجه به بهداشت، امنيت و ... اقامتگاه ها و هتل ها به خوبي 
بايد مورد توجه قرارگيرد، نكته سوم هم بحث اهميت 
غذا و خوراك گردش��گران است، چون گردشگران نياز 
به سه وعده غذايي در روز دارند كه اين موضوع عالوه بر 
ضرورت نظارت بر رستوران ها، نشانگر ظرفيت موجود 
براي افزايش تعداد رستوران ها در مناطق شمالي كشور 
است.به گفته تاوتلي، بحث حفظ محيط زيست و توجه به 
اين موضوع هم به بومي ها و گردشگران داخلي و خارجي 
بايدآموزش داده شود، ضمن اينكه زباله هاي موجود در 
طبيعت به ويژه در استان مازندران مي تواند دركاهش 

گردشگران هم موثر باشد.

   داليل بي توجهي به سواحل شمالي 
يكي از انتقادات كارشناس��ان گردش��گري اين است 
سواحل شمالي در مقايسه با سواحل و جزاير جنوبي 
كش��ور كمتر مورد اقب��ال قرار گرفته اس��ت و اين در 
حالي است كه سيل گردشگران داخلي اغلب متوجه 
استان هاي شمالي و حاشيه درياي خزر است و آمارهاي 
منتشر شده از سوي سازمان گردشگري در عيد نوروز 
و فصل تابس��تان هم نش��ان از خاص بودن شهرهاي 

شمالي كشور دارد.
فعاالن بخش گردشگري دو علت را براي اين موضوع 
نام مي برند اولين علت اين است كه دولت ها تمايلي به 
س��رمايه گذاري در اين سه استان ندارند و شايد دليل 
اصلي اين است كه با امكانات حداقلي موجود، انبوهي 
از مسافران و گردشگران داخلي و خارجي ازاين مناطق 
بازديد مي كنند بنابراين لزومي براي س��رمايه گذاري 
بيشتر نيست.دومين علت بحث آب و هوا و پس و پيش 
ش��دن آب دريا در مناطق شمالي است كه در مناطق 
جنوبي اينگونه نيس��ت ضمن اينكه بحث فرهنگ و 
مذهب در بخش گردشگري دريايي و ساحلي، عاملي 
است كه صنعت گردشگري در ايران را تحت تاثير خود 
قرار داده است و اين موضوع محدود به سواحل شمالي 

نمي شود و درباره سواحل جنوبي هم صدق مي كند. 
همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه اغلب كشورهاي 
توريست پذير به دليل نداشتن جاذبه هاي گردشگري 
و به منظور جذب بيش��تر گردشگران از جذابيت هاي 
ديگري بهره مي برند كه با فرهنگ و مذهب اس��المي 
در تضاد اس��ت و ب��ا توجه به اينكه بخ��ش اعظمي از 
گردشگران تمايل چنداني به جاذبه هاي تاريخي ندارند، 
كشورهايي همچون تايلند و تركيه و ... بيشتر مورد توجه 

گردشگران قرارمي گيرند.
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رقباي ايران در
گردشگري دريايي خزر

5 كش��ور در نوار س��احلي درياي خزر قراردارند كه 
طي سال هاي اخير بطور متوسط ساالنه ۳5 ميليون 
گردش��گر بين المللي داش��ته اند و اين گردشگران 
رقمي ح��دود 1۸ ميليارد دالر ب��راي اين منطقه 
درآمدزاي��ي كرده اند.البته صنعت گردش��گري در 
نوار س��احلي درياي خزر در حال رشد است و طبق 
آمار سازمان جهاني گردش��گري در سال 201۷، از 
پنج كش��ور منطقه درياي خزر، چهار كشور ايران، 
روسيه، قزاقس��تان و جمهوري آذربايجان رشد 2 
درصدي نسبت به سال 2016، داشته اند.سهم ايران 
از رشد صنعت گردشگري در منطقه درياي خزر در 
سال 201۷، حدود 5 ميليارد دالر بود، البته ايران به 
عنوان دومين اقتصاد بزرگ در منطقه درياي خزر، در 
تالش است تا سال 2025، بتواند بيش از 20 ميليون 

گردشگر خارجي را جذب نمايد.

    روسيه در صدر
بررسي وضعيت 5 كشور نوارس��احلي درياي خزر 
نشان مي دهد كه روس��يه به خوبي ازظرفيت هاي 

موجود استفاده كرده است.
 تركمنستان طي س��ال هاي اخير با كمك تركيه 
توانس��ته اس��ت جهش خوبي در بخش توريسم و 
گردشگري داشته باشد. از سال 200۷ منطقه ملي 
گردشگري آوازه در تركمنستان طراحي و عمليات 
اجرايي آن آغاز شد و در حال حاضر به عنوان منطقه اي 
جذاب براي گردشگران منطقه خزر و ساير كشورها 
تبديل ش��ده اس��ت و از آن به عنوان نگين سواحل 
ش��رقي در درياي خ��زر ياد مي ش��ود.  اين منطقه 
گردشگري نزديك به 5 هزار هكتار است كه حدود 
26 كيلومتر از سواحل درياي خزر را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اين منطقه ظرفيت پذي��رش ۸0 هزار 
گردش��گر را دارد و با هزينه اي نزديك به 2 ميليارد 
دالر بنا شده است. در اين منطقه گردشگري حدود 
۳0 هتل و ساير امكانات تفريحي همچون پارك هاي 
آبي، قايق هاي تفريحي، ورزش هاي آبي و ... مطابق با 

استانداردهاي بين المللي ايجاد شده است.
  قزاقستان درحال آماده سازي منطقه اي است كه 25 
هتل تفريحي، خانه هاي لوكس وياليي، پارك هاي 
تفريحي، زمين هاي ورزشي همچون گلف، قايق هاي 
تفريحي و ساير خدمات گردشگري براي آن در نظر 
گرفته شده است. اين پروژه حدود 2.5 ميليارد دالر 
هزينه داشته، ضمن اينكه حدود 5.6 ميليارد دالر 
س��رمايه خارجي هم در جه��ت تكميل طرح هاي 
مختلف از سوي شركت هاي خارجي دريافت كرده 
است، ناگفته نماند كه صنعت گردشگري در قزاقستان 
در سال 201۷ توانست حدود 1,۷ ميليارد دالر درآمد 

كسب كند.
   آذربايجان با الگو برداري از كشور امارات درسواحل 
خزر، اقدام به توسعه صنعت گردشگري نموده است. 
پروژه عظي��م »جزاير خزر« ك��ه در آن 41 جزيره 
مصنوعي ب��ه وس��عت 25 هكتار ايجاد مي ش��ود 
و س��اخت بلندترين برج جهان به ارتف��اع 1050 
متر اس��ت و 2۷ درصد بزرگ ت��ر از برج خليفه دبي 
اس��ت توس��ط آذربايجان برنامه ري��زي و در حال 
اجراست، عالوه بر اين هتل ها، ساختمان هاي بلند، 
آسمان خراش هاي ديگري هم در اين منطقه ساخته 
مي شود و ايجاد مراكز خريد، دانشگاه، بيمارستان و 
پيست هاي مختلف اتومبيل راني هم در اين كشور و 
نزديكي سواحل خزر درحال ساخت است. جمهوري 
آذربايجان در س��ال2016 ركورد سفر را شكست 
و در سال 201۷ گردش��گران با سفر به شهرهايي 
همچون باكو و همچنين مناطق كوهستاني داخلي 
در منطقه قفقاز جنوبي، رقمي حدود ۳ ميليارد دالر 

را خرج كردند.
   سواحل درياي خزر در كشور روسيه جاذبه هاي 
گردش��گري بالقوه اي دارد كه در فصول سرد و گرم 
جذابيت خاص خود را داراس��ت، س��هم روسيه از 
صنعت گردش��گري در منطقه درياي خزر در سال 

201۷رقمي حدود ۹ ميليارد دالر بود.

    راهكارهاي بهبود گردشگري 
   يكي از مشكالتي كه همواره در صنعت گردشگري 
دريايي كشور وجود داشته، كمبود مكان هاي اقامتي 
است كه اين مشكل با كمك بخش خصوصي مرتفع 

مي شود.
  بهره گيري از اتوبوس هاي دريايي در درياي خزر 
از جمله طرح هاي گردشگري پيشنهاد شده توسط 
برخي كارشناسان براي گسترش اقتصاد گردشگري 
در اس��تان هاي مجاور اين دريا اس��ت، اين طرح از 
زيست محيطي ترين آيتم هايي است كه مي تواند 
به توسعه اشتغال در استان هاي ساحلي كمك كند.

  شناسايي وضعيت موجود گردشگري دريايي سه 
استان ساحلي كشور، شناسايي و بررسي جاذبه ها و 
زيرساخت هاي موثر در ايجاد و توسعه گردشگري 
دريايي، انتخاب مسيرهاي گردشگري دريايي، توجه 
به گردشگري منطقه اي، گردشگري بين شهري و 
داخل شهري از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده براي 

استفاده از ظرفيت گردشگري درياي خزر است.
  در گردش��گري دريايي در بخش ادوات موتوري 
و حمل و نق��ل دريايي به دليل محدوديت هايي كه 
وجود دارد كه بايد در اين زمينه اقدامات مناس��بي 

انجام گيرد.

    ظرفيت هاي نوارساحلي درياي خزر
  درياي خزر محور بسيار مهمي براي گردشگري 
است و در چش��م انداز كشور استان هاي ساحلي به 

عنوان قطب گردشگري تعريف شده اند.
   وجود نوار ساحلي ۷00 كيلومتري درياي خزر در 

حاشيه استان هاي شمالي كشور 
   گردشگري حدود 10 درصد از كل توليد ناخالص 
داخلي در جهان را به خود اختصاص داده است و تقريبا 
يك دهم مشاغل دنيا محسوب مي شود، اين صنعت، 
صنايع ديگر را هم درگير خود مي كند و موجب رونق 
بخش هاي ديگر و زيرشاخه هاي اقتصادي مي شود.

رتبه جهاني

براساس گزارش اخير شوراي جهاني سفر و گردش�گري )WTTC( در سال ۲0۱7، درحالي كه ايران از لحاظ حجم و رشد مطلق اقتصاد توريسم 
در برخي شاخص ها در ميان كشورهاي ممتاز قرار گرفته، اما درصد رشد اقتصادي حاصل شده در اين عرصه در ايران به اندازه ابعاد و ظرفيت هاي 
اين صنعت در كشور نبوده است؛ خصوصا طي هفت سال اخير كه در پي عبور از بحران مالي اواخر دهه گذشته ميالدي بسياري از كشورها حساب 
ويژه اي روي گردش�گري به عنوان ابزاري براي تحقق توس�عه پايدار باز كرده اند و رقيبان منطقه اي ايران هم اقتصاد گردشگري خود را وسعت 
داده اند. شوراي جهاني سفر و گردشگري در ادامه گزارش خود و بر مبناي ميزان مشاركت در توليد ناخالص داخلي، به ۱0 بازار بزرگ گردشگري در 
سال ۲0۱7 اشاره مي كند كه به موجب آن صنعت گردشگري اياالت متحده امريكا با مشاركتي ۱۵0۱ ميليارد و 900 ميليون دالري در توليد ناخالص 
داخلي اين كشور، پيشتاز اين فهرست است.  در جايگاه بعدي، چين قرار گرفته است كه در سال ۲0۱7 صنعت گردشگري اين كشور سهمي معادل 

۱349 ميليارد دالر از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور داشته است.

  نقش كم رنگ ايران در گردشگري



دانش و فن10گزارش

اتصال روزانه 20 روستا به شبكه ملي اطالعات در دولت دوازدهم

عملكرد ارتباطاتي  عقب  مانده تر از هدف
گروه دانش و فن   

يكي از اهداف وزارت ارتباطات، كاهش شكاف ديجيتال 
بين شهر و روستاس��ت و اين هدف با برخوردار كردن 
روستاهاي محروم به امكانات ارتباطي و فناوري اطالعات 

محقق مي شود.
 ،)Digital Divide( اصطالح ش��كاف ديجيت��ال
نش��ان دهنده فاصله بين افرادي اس��ت كه به فناوري 
اطالعات و ديجيتال فناوري دسترسي موثري دارند با 
مردماني كه دسترسي بسيار محدودي به اين فناوري ها 
داشته يا اصاًل دسترسي نداشته باشند. درواقع شكاف 
ديجيتال، دسترس��ي نابرابر برخي از اعضاي جامعه به 
ارتباطات و فناوري اطالعات است كه مي تواند به دليل 
محروميت هاي اقتصادي، آموزشي و اجتماعي ايجاد 
ش��ود و البته به دنبال شكاف ديجيتال هم، دسترسي 
به منابع سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي با مانع روبرو 
خواهد شد. درحالي كه جوامع امروزي با چالش شكاف 
ديجيتال روبرو هس��تند، اين شكاف مي تواند در ميان 
مردم يك جامعه يا بين كشورهاي جهان وجود داشته 
باش��د كه در آن صورت به آن شكاف ديجيتال جهاني 
مي گويند. اگر شكاف ديجيتالي را بر مبناي دسترسي 
يا عدم دسترسي به كامپيوتر و اينترنت تعريف كنيم، 
مي توان نتيجه گرفت كه براي كاهش شكاف ديجيتالي، 
بايد ضريب نفوذ اينترنت را افزايش داد. وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، يكي از مهم ترين اهدافش را كاهش 
شكاف ديجيتال در نظر گرفته اس��ت. در حال حاضر 
ش��هرهاي بزرگ تر به نسبت ش��هرهاي كوچك تر و 
روستاها از امكانات و دسترسي هاي بيشتري به منابع 
فناوري اطالعات بهره مند هس��تند، در حالي كه براي 
كاهش فاصله اي كه بين شهر و روستا ايجاد شده، الزم 
است روستاها نيز به همان ميزان از امكانات ارتباطي و 

فناوري اطالعات برخوردار شوند.
در اين راستا مهرداد ترابيان -مجري توسعه ارتباطات 
روس��تايي وزارت ارتباطات- با اشاره به اولويت وزارت 
ارتباطات براي توسعه دسترسي به شبكه ملي اطالعات 
و رسيدن به رونق اقتصادي روستاها، گفت: »اگر تعداد 
روستاهاي متصل شده به شبكه ملي اطالعات از ابتداي 
دولت دوازدهم را بر روزهاي كاري ابتداي سال تاكنون 
تقسيم كنيد، بطور متوسط هر روز 20 روستا به شبكه 
ملي اطالعات متصل شده اس��ت. اين پروژه با تمركز 
روي استان هاي محروم مانند سيستان و بلوچستان، 
هرم��زگان، كرمان و ف��ارس با هدف كاهش ش��كاف 
ديجيتال و توانمندس��ازي روستايي، اتصال به شبكه 
ملي اطالعات انجام شده است. عالوه بر ايجاد دسترسي، 

امكان ارايه خدمات بر بستر شبكه ملي اطالعات براي 
روس��تاييان نيز فراهم شده است.« به گفته ترابيان در 
حالي كه ارتباطات روستايي در ابتداي دولت دوازدهم، 
حدود 32 درصد بود، اكنون تعداد روس��تاهايي كه در 
دولت دوازدهم پوشش كامل ارتباطات )تلفن همراه، 
ثابت و اتصال به شبكه ملي اطالعات( دارند به حدود 65 
درصد رسيده است. همچنين در حالي كه بيش از 30 
هزار روستاي باالي 20 خانوار به شبكه ملي اطالعات 
متصل شده اند، 34 هزار روستا نيز داراي پوشش تلفن 
همراه هستند. ترابيان وي با بيان اينكه ميزان استفاده 
از ش��بكه ملي اطالعات در دو سال گذشته در كشور 4 
برابر شده است، افزود: »اگر به آمار اين افزايش ها توجه 
شود مي بينيم كه در اس��تان هاي كمتر توسعه يافته 
ايالم، فارس، سيس��تان و بلوچستان، خراسان رضوي 
و كهگيلويه و بويراحمد كه در اولويت توسعه ارتباطات 
روستايي بوده، بيشترين افزايش استفاده از شبكه ملي 

اطالعات ثبت شده است.«
با وجود اين، همچنان مش��كالتي در توسعه ارتباطات 
روس��تايي در اس��تان ها و مناطق مختلف وجود دارد، 
ترابيان در اين زمينه اظهار كرد: »دسترسي هاي سخت 
به روس��تاها، نبود برق و هزينه ب��االي ايجاد ارتباط به 
وسيله ماهواره، فيبرنوري و راديويي از مشكالت عمده 
در توس��عه ارتباطات در مناطق دوردس��ت و روستاها 
است. همچنين اختالالت فركانسي مشكل اساسي در 
توسعه ارتباطات در مناطق و استان هاي مرزي است كه 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با مذاكرات 
بين المللي پيگير حل اين مشكل است، البته بيشترين 
مشكالت در اين حوزه مرتفع شده و پيچيدگي خاصي 
در اين حوزه نداريم. همچنين به دليل احساس نياز به 
ارتباطات در روستاها و مناطق محروم، در اين مناطق 
نسبت به مناطق شهري با مشكالت اجتماعي و فرهنگي 

كمتري برخورد داشته ايم.«
تا پايان برنامه ششم توس��عه 80 درصد از روستاهاي 
باالي 20 خانوار بايد به ش��بكه ملي اطالعات متصل 
شوند، با ايجاد اين دسترسي ها چهار خدمت پزشكي، 
كشاورزي و آموزش از راه دور و بانكداري الكترونيكي به 
مردم اين روستاها ارايه مي شود. مجري توسعه ارتباطات 
روستايي وزارت ارتباطات اجراي پروژه توسعه ارتباطات 
روستايي را 10 درصد جلوتر از برنامه اعالم كرده و گفت: 
»با تمركزي كه وزارت ارتباطات براي توسعه ارتباطات 
در روستاها دارد پيش بيني مي كنيم از برنامه تكليفي 
جلوتر برويم و تعداد بيش��تري از روستاها را به شبكه 
ملي اطالعات متصل كنيم. براي توسعه ارتباطات در 

روستاها 1300 ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط 
وزارت ارتباطات صورت گرفته و 3 برابر اين مبلغ توسط 
اپراتورهاي بخش خصوصي سرمايه گذاري شده است. 
از سال گذشته اپراتورها مي توانند سهم توسعه روستايي 
از درآمده��اي خود را ب��ا ارجاع پ��روژه از طرف وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات براي توس��عه ارتباطات 
در روس��تاها هزينه كنند و با اين كار شتاب توسعه در 
اين حوزه افزايش يافت. البته اين واقعيت در دنيا وجود 
دارد كه ش��ركت هاي اقتصادي در جاهايي كه صرفه 
اقتصادي براي آنها دارد س��رمايه گذاري مي كنند و در 
مناطق روستايي به دليل فاصله بسيار روستاها با هم و 
جمعيت اندك آنها، اپراتورها تمايلي به سرمايه گذاري 
ندارن��د و در اين مواقع دولت ها با ش��يوه هاي مختلف 
وارد سرمايه گذاري در اين حوزه ها مي شوند.« ترابيان، 
معافيت مالياتي و اختصاص بخشي از درآمد اپراتورها به 
ارتباطات روستايي را از روش هاي معمول در دنيا براي 
ترغيب اپراتورها به حضور در مناطق روستايي عنوان 
كرد و گفت: »در ايران نيز بخشي از درآمد اپراتورها به 

اين موضوع اختصاص يافته است و به دليل اينكه درآمد 
اين بخش به صورت شفاف در پروانه آنها مشخص است، 
اپراتورها از ط��رف دولت موظف به هزينه اين بخش از 
درآمد خود براي توسعه ارتباطات در روستاها هستند 
و هيچ مبلغي از دارايي ه��اي خود را هزينه نمي كنند. 
البته امتياز ويژه اي براي توسعه ارتباطات در روستاها 
به اپراتورها داده نشده، فقط وزارت ارتباطات در فرآيند 
انجام اي��ن كار براي تملك زمين ي��ا ايجاد جاده هاي 
دسترسي و تسهيل امور به اپراتورها كمك مي كند.« 
مجري توسعه ارتباطات روس��تايي وزارت ارتباطات 
درباره برنامه اين وزارتخانه براي پوش��ش روستاهاي 
زير 20 خانوار گفت: »در طراحي سايت ها براي ايجاد 
ارتباطات در روس��تاهاي باالي 20 خانوار خود به خود 
روس��تاهاي كم جمعيت تر نيز زير پوش��ش اين چتر 
ارتباط��ي قرار مي گيرند، به طوري ك��ه هم اكنون بين 
4 تا 5 هزار روس��تاي زير 20 خانوار نيز به شبكه ملي 
اطالعات متصل ش��ده اند، اما در آينده با برنامه ريزي 
دولت و وزارت ارتباطات به روستاهايي حتي با 5 خانوار 

نيز سرويس دهي مي شود.« در حالي كه به گفته ترابيان، 
كليدواژه وزارت ارتباطات در هفته دولت، دسترس��ي 
همگاني در نظر گرفته ش��ده اس��ت، او با تشريح اين 
كليدواژه گفت: »اين كليدواژه به اين معني اس��ت كه 
براي ايجاد عدالت اجتماعي، وزارت ارتباطات دسترسي 
مناطق روستايي را مانند دسترسي مناطق شهري در 
نظر مي گيرد و با ايجاد اين دسترس��ي ها، روستاييان 
خدمات خود را از طريق شبكه ملي اطالعات دريافت 
مي كنند، رفت و آمدهاي غيرضرور آنها به شهر كاهش 
مي يابد و با دريافت الكترونيكي خدمات بانكي و فروش 
محصوالت كشاورزي و صنايع دستي از طريق فضاي 
مجازي به رونق اقتصادي روس��تاها كمك مي ش��ود. 
حمايت از استارت آپ هاي حوزه گردشگري در روستاها 
و بوم گردي يكي از برنامه هاي وزارت ارتباطات در اين 
حوزه است و با ايجاد و اتصال به شبكه ملي اطالعات و 
توسعه اپليكيشن هاي مربوط به بومگردي و گردشگري، 
مردم مي توانن��د از طريق ش��يوه هاي نوين از مناطق 

روستايي و گردشگري كشور بازديد كنند.«
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طبق ارزيابي مرحله س��وم ش��وراي فناوري اطالعات، 
افزايش ميزان الكترونيكي شدن خدمات الكترونيكي 

دولت به 40 درصد خدمات ارتقا يافته است.
به گزارش ايس��نا، مهم ترين محورهاي عملكرد دولت 
يازده��م و دوره دو س��اله دوازدهم )از س��ال ۹2 تا ۹8( 
اعالم و گزارش عملكرد دس��تگاه ها در راستاي اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي توس��ط سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور تهيه و منتش��ر شد. ش��اخص جهاني 
توس��عه دولت الكترونيك )EGDI( متش��كل از س��ه 
زيرشاخص »خدمات برخط«، »زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات« و »منابع انساني« است. رتبه ايران به واسطه 
توسعه زيرش��اخص خدمات آنالين بهبود يافته است. 
به گونه اي كه براس��اس آخرين گزارش دپارتمان امور 
اقتصادي س��ازمان ملل متحد درباره توس��عه شاخص 
دولت الكترونيك، در س��ال 2018 اي��ران با ارتقاي 20 
پله اي به رده 86 جهان رسيده است. ارتقاي رتبه ايران 
از نظر شاخص هاي دولت الكترونيك درحالي است كه 
مطابق برنامه ششم توسعه، ايران بايد در پنج سال حداقل 
30 پله جايگاه خود را بهبود بخشد. بنابراين ارتقاي 20 
پله اي ايران در سال دوم برنامه ششم توسعه، بسيار قابل 
توجه است. بر اساس ارزيابي مرحله سوم شوراي فناوري 
اطالع��ات، افزايش ميزان الكترونيكي ش��دن خدمات 
الكترونيكي دولت به 40 درصد خدمات ارتقاء يافته است.

ارتقاي ۴0 درصدي الكترونيكي 
شدن خدمات دولت

رييس جمهور فرانسه اعالم كرد دولت كشورش و امريكا 
درباره ماليات بر ش��ركت هاي ب��زرگ ديجيتال به توافق 

رسيده اند، اما جزييات اين توافق هنوز اعالم نشده است.
به گ��زارش مهر به نق��ل از انگجت، دولت هاي فرانس��ه و 
امريكا درباره ماليات بر شركت هاي بزرگ فناوري به توافق 
رسيده اند. قبال امانوئل ماكرون -رييس جمهوري فرانسه- 
مالياتي 3 درصدي بر درآمد به دست آمده از سرويس هاي 
ديجيتال در فرانسه را پيش��نهاد كرده بود. از سوي ديگر 
ترامپ تهديد كرد در اين صورت اقدام متقابلي انجام خواهد 
داد. اكنون طبق گزارش هاي رسيده، ماكرون و ترامپ در 
اجالس G7 برخي اختالفات خود را حل كرده اند. ماكرون 
در ي��ك كنفرانس خبري به خبرنگاران اع��الم كرد: ما به 
توافقي دست يافتيم. البته هنوز جزييات اين توافق مشخص 
نيست اما به گفته ماكرون، پس از آنكه توافقي بين المللي 
درباره نح��وه ماليات بندي ش��ركت هاي اينترنتي ايجاد 
شد، 3 درصد ماليات پرداختي اين شركت ها در فرانسه از 
آن كسر مي شود. اين ماليات شامل شركت هايي با درآمد 
فروش بيش از ۷50 ميليون يورو درسراسر جهان مي شود. 
البته فشار براي پرداخت ماليات شركت هاي اينترنتي در 
فرانس��ه، ايتاليا و آلمان نيز وجود دارد. شركت هايي كه در 
اروپا فعاليت مي كنند بايد بيش از 20 درصد ماليات بپردازند. 
اما هم اكنون شركت هاي اينترنتي كمتر از نصف اين مقدار 

ماليات مي پرداند. 

توافق فرانسه و امريكا درباره 
ماليات بر شركت هاي فناوري

مديرعام��ل ش��ركت محاس��بات اب��ري و ماش��ين 
مجازي VMWare از بيتكوين به عنوان يك عامل 
بد براي انس��انيت نام ب��رد. به گ��زارش ديجياتو، پت 
 VMWare گلزينگر پيش از آغاز كنفرانس ساالنه
ب��ا  مصاحب��ه اي  ط��ي  سانفرانسيس��كو،  در 
وب سايت Fortune نظر  خود را در مورد بيت كوين 
اعالم كرد. بر اس��اس گفته هاي او يكي از مش��كالت 
اس��تخراج بيت كوين مص��رف انرژي زياد آن اس��ت 
كه منجر به بدتر ش��دن تغييرات اقليمي مي شود. او 
همچنين ادعا كرد كه بيشتر مردم از بيت كوين براي 
مقاصد نامناسب اس��تفاده مي كنند و در مجموع اين 
سيستم به ضرر انسانيت تمام مي شود. البته گلزينگر 
در مورد تكنول��وژي بالك چين نظري خنثي دارد اما 
مي گويد كه بيت كوين سوء استفاده اي از اين تكنولوژي 
است. پيشتر هم اس��تيون منوچين، خزانه دار اياالت 
متحده امريكا  به اين موضوع اش��اره كرده و گفته بود 
كه بيت كوين براي مقاصد سوءاستفاده گرانه و خالف 
قانون مورد استفاده قرار مي گيرد. به عقيده او رمزارزها به 
منظور جرايم سايبري، فرار مالياتي، توسعه باج افزارها، 
فروش داروهاي غيرقانوني، تجارت انس��ان و... مورد 
استفاده قرار مي گيرند. در حال حاضر انرژي مصرفي 
براي اس��تخراج بيتكوين به يك معضل اساسي براي 

جامعه جهاني تبديل شده است. 

 بيت كوين، معضلي براي 
انسانيت است

پس از فيلتر تلگرام، زمزمه هايي از جايگزيني يك پيام رسان 
بومي به جاي تلگرام شنيده مي شود كه هنوز اين موضوع 
محقق نشده است . براي برخي اين پرسش ايجاد مي شود 
كه »چرا يك پيام رسان داخلي نتوانسته جايگزين تلگرام 
شود. اگر همه پيام رسان هاي داخلي يك تيم شوند و يك يا 
دو شبكه اجتماعي تشكيل دهند آيا نمي توانند بهتر از تلگرام 
كار كنند؟« به گزارش فارس، مرتضي متواضع، كارشناس 
فناوري اطالعات  با اش��اره به شرايط الزم براي جايگزيني 
يك پيام رسان داخلي به جاي تلگرام گفت: پيام رسان هاي 
داخلي پس از آنكه خودشان مسير رشد را طي كردند و براي 
كسب وكارهاي مردم بستري را فراهم كردند، بايد در ادامه 
مسير از حمايت هاي دولتي استفاده كنند. اين موضوع براي 
بقاي يك كسب وكار مشكلي ايجاد نمي كند كه دولت در 
ميانه راه از آنها حمايت كند، چرا كه دولت بايد منابع نفتي 
و سود حاصل از آن را در بخش خصوصي استفاده كند. اما 
مشكل از جايي آغاز مي ش��ود كه يك پيام رسان بومي از 
همان ابت��دا و با حمايت دولت مي خواهد كار كند. اگر اين 
پيام رسان به آرامي راه خود را بين اذهان و قلب هاي مردم 
پيدا كند و به توجيه اقتصادي نيز اهميت بدهد، مي تواند 
بطور موفقي جايگزين تلگرام شود. در صورتي مي توانيم 
اقرار كنيم كه پيام رس��اني در مسير موفق شده است، كه 
گام به گام مسير را طي كند تا محيط امني را براي مردم و 

داده هاي آنها ايجاد كند.

حمايت دولت از پيام رسان 
داخلي؛ آري يا خير؟

باتري هاي ليتيومي با پوشش فلزي با وجود محاسن 
زياد قابليت داغ ش��دن و آتش سوزي را نيز دارند. اما 
يك كش��ف جديد مي تواند به حل اين مشكل كمك 
كند. به گ��زارش مهر به نقل از انگج��ت، باتري هاي 
ليتيومي داراي پوشش فلزي، هم ظرفيت بيشتري 
براي ذخيره سازي انرژي در مقايسه با باتري هاي عادي 
دارند و هم س��بك تر هستند. اما مشكل اين باتري ها 
تولي��د تدريج��ي برآمدگي هاي كوچك و ش��كمي 
مانندي به نام دندريت هاس��ت كه در درازمدت اليه 
محافظي كه انتهاي مثبت و منفي باتري را از هم جدا 
مي كند، سوراخ مي كنند. نتيجه اين موضوع، اتصال 
دو قطب مثبت و منفي باتري و داغ شدن شديد و آتش 
گرفتن باتري اس��ت. گروهي از پژوهشگران دانشگاه 
استنفورد براي حل اين مشكل يك اليه حفاظتي ويژه 
ابداع كرده اند كه جلوي رشد دندريت ها را مي گيرد. 
مزيت ديگر اس��تفاده از اين الي��ه افزايش طول عمر 

باتري است.
 انتظار مي رود استفاده از اين فناوري تحولي در توليد 
باتري هاي ليتيومي و نيز استفاده از انواع وسايل برقي 
ايجاد كند و اين موضوع به خصوص با آغاز راه اندازي 
شبكه هاي نس��ل پنجم تلفن همراه كه دسترسي به 
طيف گسترده اي از خدمات چندرسانه اي را ممكن 

مي كنند، بسيار حائز اهميت است.

ابداع پوششي براي جلوگيري 
از آتش  گرفتن باتري گوشي

رويداد

تولد 10 سالگي اندرويد 
بدون شيريني

گ��وگل اندروي��د Q را در اقدام��ي بي س��ابقه، 
»اندروي��د 10« نام گذاري كرد. سنت ش��كني 
گوگل در نام گذاري نسخه جديد سيستم عامل 
اندرويد حاوي چه پيامي است؟ استفاده نكردن از 
نام دسرها تصميمي پيش پا افتاده است يا اينكه 
غول نرم افزاري با اين كار خود را يك قدم به بالغ 

شدن نزديك تر كرده است؟
»دسر تمام شد!«؛ تقريبًا همه سايت هاي خبري 
از اين تيتر و تيترهاي مشابه براي خبر نامگذاري 
نس��خه جديد سيس��تم عامل اندرويد استفاده 
كردند. به گزارش ديجياتو، تصميم بي س��ابقه 
گوگل در ايجاد تغيير در شيوه نام گذاري اندرويد، 
ما را ي��اد دوران نوجواني مي اندازد؛ در آن روزها 
با گرفتن تصميم��ات غيرمنتظره و بزرگ قصد 
داشتيم اين پيام را به ديگران برسانيم كه ديگر 
بزرگ شده ايم. البته گرفتن اين قبيل تصميمات 
نتايجي اغلب غافلگيركننده در پي داش��ت و به 
دليل خام بودن و كمبود تجربه ما را با مشكالت 

عديده مواجه مي كرد.
گوگل اين روزها با وجود پش��ت س��ر گذاشتن 
دوران بلوغ ظاهراً دوباره به مشكالت آن دوران 
گرفتار شده است. غول نرم افزاري هفته گذشته 
اندرويد جديد را »اندرويد 10« نام گذاري كرد 
تا ديگر نام دسرهاي خوشمزه را در انتهاي اسم 
اين سيستم عامل نبينيم. اين شركت تا به حال 
نام 14 دس��ر را روي ورژن هاي مختلف اندرويد 
گذاشته اس��ت. گوگل عالوه بر سنت شكني در 
نامگ��ذاري اندرويد جديد، در لوگ��وي آن هم 
تغييراتي به وجود آورده تا »حس و حالي انساني 
داشته باشد و صميميت را بيشتر منتقل كند.« 
دو نفر از بخش پشتيباني گوگل تأييد كرده اند 
كه اندرويد 10 در تاريخ 12 شهريور )3 سپتامبر( 

به صورت رسمي منتشر خواهد شد.
تصميم گوگل تعجب همگان را در پي داش��ت؛ 
چون تا پيش از اعالم رس��مي گوگل، كاربران با 
اعتماد به نفس مي گفتند نسخه جديد اندرويد، 
»Quince« )مي��وه بِ��ه( نام خواه��د گرفت. 
حتي ع��ده اي از كاربران پا را فراتر گذاش��ته و 
 Queijadinha معتقد بودند اندرويد جديد
نامگذاري خواهد ش��د. اين نام عجيب و غريب 
نوعي شيريني نارگيلي بوده كه در كشور پرتغال 
درس��ت مي ش��ود. گوگل اما در نهايت عدد 10 
را انتخاب ك��رد. به همين س��ادگي. عدد 10 با 
اينكه دهمين س��الگرد انتشار اندرويد را جشن 
مي گيرد ولي ميهمانان را از يك دسر خوشمزه 
مح��روم و مراس��م تولد 10 س��الگي اندرويد را 
كمي سرد و بي روح كرد. گوگل براي كنار كنار 
گذاشتن اسامي دس��رها داليل مختلفي آورده 
است؛ اين ش��ركت گفت انتخاب نام دسرهاي 
امريكاي��ي، با فرهنگ بس��ياري از مردم جهان 
همخواني ندارد. مثاًل در بس��ياري از كش��ورها 
مردم هنوز نمي دانند »فرويو« )Froyo( نوعي 
دسر اس��ت كه با ماست يخ زده درست مي شود، 
يا »مارشمالو« )Marshmallow( فقط يك 
كلمه بامزه نيست و نوعي شيريني نرم است. هر 
چقدر بيشتر فكر مي كنيم بيشتر به اين نتيجه 
مي رسيم كه فرد يا افرادي در گوگل به اين دليل 
اسامي دس��رها را كنار گذاشته اند تا نام اندرويد 
جديد »رس��مي تر« حس ش��ود و ديگر حالتي 
»كودكانه« نداش��ته باش��د. گوگل در گذشته 
هم از اين دس��ت اقدامات براي بالغ شدن انجام 
داده بود ولي اقدامات اين كمپاني نتيجه عكس 
داش��ته اند. شعار »شيطان نباش��يد« را در نظر 
بگيري��د؛ درحالي كه گوگل اين ش��عار را براي 
منشور اخالقي خود انتخاب كرده بود، اما سال 
ميالدي گذش��ته گوگل اين ش��عار را از منشور 
اخالقي خود حذف كرد كه جنجال زيادي به راه 
انداخت. چند لحظه به اين شعار توجه كنيد؛ به 
نظر مي رسد هيچ تفكري پشت آن نيست. انگار 
اين ش��عار به جاي پيش��نهاد داده شدن توسط 
مهندس��ين باتجربه گوگل و پشت سر گذاشتن 
چندين روز جلس��ات تفكر و بحث، توسط چند 
نوجوان مدرسه اي هنگام زنگ تفريح ساخته شده 
باشد. يكي از ش��عارهاي گوگل جمع آوري تمام 
اطالعات دنيا و ارايه آنها به صورت رايگان است.  
گوگل مي گويد قصد دارد دنيا را به »مكاني بهتر« 
تبديل كند. ولي اتفاقاتي كه در گذشته براي اين 
كمپاني پيش آمده ما را به شك مي اندازد. تصميم 
گوگل به بالغ ش��دن ما را ياد درخواست تجديد 
نظر اين ش��ركت از اتحاديه اروپ��ا براي جريمه 
5 ميلي��ارد دالري و همچني��ن كارمندي كه به 
دليل ليبرال بودن از اين شركت اخراج شده بود 
مي اندازد. شكايت از اين كمپاني به دليل تبعيض 
جنس��يتي نمونه ديگ��ري از تالش ه��اي ناكام 
گوگل براي بالغ شدن است. بالغ شدن هميشه 
پروسه اي شادي آور نيس��ت. بعضي از تغييرات 
ترسناك هستند. در بعضي اوقات هم براي حل 
يك مش��كل نمي دانيد چه كار بايد بكنيد؛ فقط 
مي خواهيد صرفًا براي خالي نبودن عريضه كاري 
كرده باشيد. ظاهرا گوگل هم در نامگذاري جديد 
به همين مشكل دچار شده است. گوگل امسال 
ضيافت تولد اندرويد را بدون كيك و ش��يريني 
برگزار كرد. آيا مي توان انتظار داشت سال آينده 
اين شركت اين ميهماني را به همين طريق برگزار 
كند، يا اينكه غول نرم افزاري با دسري خوشمزه 

به استقبال كاربران خواهد آمد؟
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رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( خبرداد

 ايجاد 100هزار شغل در سال جاري

راه اندازي مركز نوآوري بانوان در تهران و ۵ استان ديگر

محبوبيت خاص »همراه اول« در بين اپراتورها

نخس��تين مركز نوآوري بانوان به همت ستاد اجرايي 
فرمان امام وباهمكاري معاونت علمي رياست جمهوري 

در دانشگاه علم و صنعت افتتاح شد.
محمدمخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام دراين 
مراسم با بيان اينكه مركز نوآوري بانوان عالوه بر دانشگاه 
علم و صنعت در ۵ اس��تان ديگر راه اندازي خواهدشد، 
گفت: اين نوع مراكز خاص ايران نيست، بلكه در ام آي تي 

و هاروارد اقدام به راه اندازي چنين مركزي شده است.
وي به تجربه يكي از شركت هاي دانش بنيان در خصوص 
سرمايه گذاري روي كارآفريني اشاره كرد و افزود: زماني 
كه از مدير اين شركت خواسته شد تا دارايي هاي خود 
را اعالم كند، گفت قيمت گ��ذاري بر روي دارايي هاي 
شب اين ش��ركت كه ش��امل ميز و صندلي مي شود، 
مشخص اس��ت؛ ولي قيمت گذاري روي دارايي هاي 
روز ما كه شامل نيروي انساني متخصص است، امكان 
پذير نيست؛ چرا كه نيروي انساني متخصص غيرقابل 

قيمت گذاري است.
مخبر اضافه كرد: در برخي از كشورها كه هيچ سرمايه اي 
ندارند، ش��اهديم كه رش��د دو رقمي در دني��ا دارند و 
بررسي هاي ما نشان داد كه ۹۵ درصد بنگاه هاي دنيا 
ش��امل بنگاه هاي كوچك و متوسط هستند كه ۶۰ تا 
۷۰ درصد توليد ناخالص از س��وي اين تعداد شركت 

صورت مي گيرد.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام نيروي تحصيل كرده 
متخصص را از مزيت هاي كشور نام برد و گفت: نيروهاي 
تحصيل كرده دلبسته به نظام و كشور سرمايه هايي از 
سوي كش��ور به شمار مي روند و س��رمايه كشور نفت 

نيست.
وي با بيان اينكه ما در س��تاد اجرايي امام روي چنين 
مس��ائلي برنامه ريزي مي كنيم، گفت: براي توس��عه 
حوزه هاي دانش بنيان دو برنامه را در دستور كار داريم 
كه يكي از آنها ساماندهي شركت هاي كوچك و متوسط 

است كه اين امر با هدف اقتصادي انجام نمي شود.وي 
رف��ع محروميت زدايي و معضالت كش��ور را از جمله 
اهداف ساماندهي شركت هاي كوچك و متوسط نام برد 
و ادامه داد: بر اين اساس تاكنون ۶۵۰ شركت كوچك 
 و متوسط راه اندازي كرديم كه ستاداجرايي فرمان امام

 4۹ درصد در فعاليت هاي آنها مش��اركت داش��ت كه 
تاكنون ۳۵۰ بنگاه بطور كامل به مردم واگذار شده است.

مخبر ايجاد اشتغال را از ديگر برنامه هاي ستاد اجرايي 
عنوان كرد و افزود: در س��ال گذش��ته 81 هزارشغل و 
درسال جاري 1۰۰هزار شغل از طريق ۵۰طرح ايجاده 
كرده و خواهيم كرد كه بر اساس بررسي هاي ما بخش 
اعظمي از اين فعاليت ها از سوي بانوان اجرايي مي شود.

رييس س��تاد اجرايي فرمان امام با اشاره به راه اندازي 
بنياد بركت، گفت: راه اندازي اين بنياد در راستاي توسعه 

دانش بنيان بوده است چرا كه فعاليت هاي دانش بنيان 
از محورهاي اصلي فعاليت هاي جامعه تلقي مي شود.

وي اضافه كرد: همچنين از چند سال گذشته تاكنون 
بيش از ۲۵۰ متخصص داراي مدرك پي اچ دي كمتر 
از ۳۰ س��ال، فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر با ما 

همكاري دارند.
مخبر همچني��ن از راه اندازي ۶ صندوق خطرپذير در 

اين بنياد خبر داد و گفت: عالوه بر آن يك فراصندوق با 
اعتبار هزار ميليارد تومان راه اندازي شده است.

مخبر با اشاره به راه اندازي مركز نوآوري در دانشگاه علم 
و صنعت گفت: اين نوع مركز در استان هاي خراسان، 
خوزستان، كردس��تان، آذربايجان غربي و سيستان و 

بلوچستان راه اندازي مي شود.

 توسعه كارآفريني
سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رييس جمهور نيز 
دراين مراسم با تقدير از عملكرد ستاد اجرايي فرمان 
امام در بخش كارآفريني و حمايت از طرح هاي دانش 
بنيان گفت: جامعه بايد محور كارآفريني قرار گيرد و 
براي اين امر الزم است تا دانش��گاه ديوارهاي خود را 

جمع و رابطه خود را با جامعه ساختارمند كند.
س��تاري با تاكيد بر اينكه ما در بسياري از معيارهاي 
نيروي انس��اني مانند نوآوري، در حوزه علم و فناوري 
در رتبه هاي سوم و چهارم جهاني قرار داريم، تصريح 
كرد: كم كشوري را مي توان پيدا كرد كه 4.۵ ميليون 
دانشجو داشته باشد و اين امر زماني اتفاق مي افتد كه 
اكوسيستم ايجاد شود و نيروي انساني محور توسعه 

قرار گيرد.
س��تاري افزود: اگر مي خواهيم دانشجويان كشور به 
خارج نروند، بايد اكوسيستم هاي خالقيت و نوآوري را 
ايجاد كنيم و اين همان هدفي است كه ما در معاونت 

علمي آن را دنبال مي كنيم. 
ستاري اضافه كرد: دانشگاهي كه نتواند كوچه پشتي 
خود را اصالح كند، قادر به اصالح كل جامعه نيست و 
اينكه قرار باشد دانشگاه ها ديواري به دور خود بكشند 
و افرادي در آن از صبح تا ش��ب درس بخوانند، ديگر 
دانشگاه نيستند؛ چرا كه امروز دانشگاه جزيي از اقتصاد 
و زيست بوم يك كشور تلقي مي شود و جداي از سيستم 

اقتصاد و جامعه نيست.

همراه اول به عنوان اولين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
ايران و پيشرو درعصرارتباطات تلفن سيار، با عرضه سيم 
كارت ۰۹1۲ براي اولين بار درايران شروع به فعاليت نمود. 
به گزارش »تع��ادل« به نقل از جام ني��وز، فناوري هاي 
جديد در دو دهه اخير تاثيرات بسيار زيادي بر زندگي بشر 
گذاشته است به گونه اي كه توانسته است زندگي فرد و 
خواس��ته هايش را تغيير دهد.در واقع با نيازهاي كنوني 
بشر، تمايل به اس��تفاده از تكنولوژي روز به روز در حال 
گسترش است. اتصال به شبكه اينترنت با سرعت و قابليت 
اطمينان باال باعث شده است تا اپراتورهاي مختلفي پا به 
عرصه فعاليت بگذارند. تلفن همراه از پديده هايي است 
كه زندگي جوامع بشري را به شدت تحت الشعاع قرار داده 
است. در همين راستا نخستين مرحله از راه اندازي فناوري 
تلفن همراه در س��ال ۷۳ و با ظرفيت سازي براي ۹۲۰۰ 
شماره و با واگذاري 4 سيم كارت به نهاد رياست جمهوري 

براي اولين بار در ايران استارت خورد.
 همراه اول به عنوان اولين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
ايران و پيشرو درعصرارتباطات تلفن سيار، با عرضه سيم 
كارت ۰۹1۲ براي اولين بار درايران شروع به فعاليت نمود. 
س��يم كارت همراه اول در دو دسته سيم كارت اعتباري 
و سيم كارت دايمي در اختيار مشتركين قرار گرفت. از 
اينرو مي توان گفت كه قيمت س��يم كارت همراه اول با 
توجه به دايمي يا اعتباري بودن سيم كارت آنها، متفاوت 

اس��ت كه البته اين موضوع درباره اپراتورهاي ديگر نيز 
صدق مي كند.

 بعد از همراه اول اپراتورهاي مختلفي مانند ايرانس��ل، 
رايتل، سامانتل و شاتل موبايل شروع به فعاليت كرده و با 
ارايه سيم كارت هاي مختلف و خدمات متنوع سعي در 
برآورده كردن نيازهاي مشتركين خود نمودند. بنابراين 
اين امكان براي كاربران فراهم شد كه به راحتي بتوانند از 
بين اپراتورهاي مختلف حق انتخاب داشته و با توجه به 
نيازهاي خود، اقدام به خريد سيم كارت نمايند.بايد در نظر 
داشته باشيد كه قيمت سيم كارت و همچنين محدوده 
خدمات اپراتورها مي تواند در انتخاب مش��تركين تاثير 

زيادي داشته باشد.
نكته اي كه ذكر آن حايز اهميت اس��ت اين اس��ت كه با 
وجود اپراتورهاي مختلف كه هر كدام با پيش شماره هاي 
مختلفي شروع به فعاليت كرده اند، »سيم كارت ۰۹1۲« 
همراه اول، هنوزهم در بين تمام مش��تركين و اپراتورها 
محبوبيت خاصي دارد. تمامي اپراتورهاي تلفن همراه با 
پوشش سراسري اينترنت ۳G و 4G در حال ارايه اينترنت 

با سرعت باال و مناسب مي باشند.
 تلفن همراه امروزه به يكي از ضرورت هاي زندگي جديد 
تبديل شده است به نحوي كه تصور كار، زندگي، ارتباط 
و تعامل بدون آن براي بس��ياري از افراد غيرممكن به 
نظر مي رسد. بنابراين اپراتورها با علم بر اين باور سعي 

دارند س��يم كارت هاي خود را با مناسب ترين قيمت 
عرضه نمايند تا هر فردي ب��ه راحتي بتواند با »خريد 
سيم كارت« متناسب با بودجه خود، قادر به استفاده از 

تكنولوژي روز دنيا باشد.
 در حقيقت با توجه به رقابت شديد بين اپراتورهاي تلفن 
هم��راه، هر كدام از اين اپراتورها براي پيش��ي گرفتن از 
رقباي خود در حال ارايه خدمات بهينه و مقرون به صرفه 
به مشتركين خود مي باشند و با در نظر گرفتن كدهاي 
ويژه سعي در ارتقاي سطح رضايت كاربران خود دارند. 
الزم به ذكر است كه كدهاي در نظر گرفته شده از سمت 
اپراتورها، از طريق هر نوع گوش��ي قابل استفاده و فعال 
ش��دن اس��ت. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه رابطه 
مس��تقيمي بين اپراتورهاي تلفن همراه و كمپاني هاي 
سازنده تلفن همراه برقرار است. در همين راستا مي توان 
به ميزان استفاده از دوربين در تلفن همراه با رشد شتابنده 
اشاره نمود. به گونه اي كه كمپاني نوكيا به تنهايي ۲۰۰ 
ميليون گوشي دوربين دار در سال ۲۰۰1 به فروش رساند.

 هم اكن��ون همراه اول با حدود 8۶ ميليون س��يم كارت 
واگذار شده به عنوان بزرگ ترين اپراتور شبكه تلفن همراه 
و اينترنت پرسرعت در ايران تلقي مي شود.با اين حساب 
»قيمت سيم كارت همراه اول« در مقايسه با رقباي خود 

نه تنها باال نيست بلكه مناسب نيز است.
 بهتر اس��ت بدانيد هم اكنون ۹۶ درصد جمعيت تحت 

پوش��ش اينترنت نس��ل دو و تمامي 1۲4۶ شهر كشور 
تحت پوشش اينترنت نسل سه، چهار و چهارونيم همراه 
اول مي باشند و در بيش از ۷۰ كيلومتر از جاده هاي كشور 

آنتن هاي همراه اول نصب شده است.
 يكي از جنبه هاي قابل اهميت در اين بحث اس��تفاده از 
تكنولوژي هاي باال براي سرعت بيشتر در انتقال داده ها در 
فضاي ارتباطي است كه مهم ترين آن در شبكه هاي تلفن 

همراه مورد استفاده قرارمي گيرد. تلفن هاي همراه امروزه 
تنها، وسيله اي براي برقراري تماس نيستند، بلكه براي 
انتقال داده هاي تصويري، متني و حتي كنترل بخش هاي 
هوش��مندي از زندگي روزمره ما استفاده مي شوند ولي 
نكته جالب اينجاست كه اين مهم بدون داشتن يك سيم 
كارت امكان پذير نيست و اين ضريب نفوذ باالي نياز به 

سيم كارت در جوامع امروزي را مي رساند.

رشد چشمگير توليد پسته 
كرمان نسبت به سال گذشته

كرمان|مدي��ر جه��اد 
كش��اورزي شهرس��تان 
كرم��ان گفت: در س��ال 
جاري با پيش بيني افزايش 
چش��مگير توليد پس��ته 
نسبت به سال گذشته در 
كرمان روبرو هس��تيم.به 
گزارش ايسنا، احمد مسعودي در جمع خبرنگاران 
ضمن تبريك هفته دولت با بي��ان اينكه ارقام خرما 
شامل پركو، كروت، بزماني، هفتادگزي، عبدالهي، 
قصب، مضافتي، پيارم و مجول است، افزود: برداشت 
اين محصول از اواخر مرداد ماه آغاز شده است و انتظار 

مي رود تا پايان آذر ماه ادامه داشته باشد.
اين مقام مسوول در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اعالم خبر برداشت پسته كال از اوايل شهريورماه و 
زمان برداشت پسته رسيده از اواخر شهريور تا اواخر 
مهر گفت: سطح زير كشت باغات پسته اين شهرستان 
كرمان در حدود ۳۶۶۶1 هكتار است كه از اين ميزان 
۳418۷ هكتار آن بارور اس��ت ك��ه بخش مركزي 
بيشترين سطح زيركش��ت را در شهرستان به خود 

اختصاص داده است.
وي ب��ا بيان اينكه براس��اس بازديده��اي ميداني و 
بررسي هاي صورت گرفته از سطح باغات پيش بيني 
مي ش��ود، در س��ال زراعي جاري ميزان توليد اين 
محصول در شهرستان كرمان بالغ بر ۲۷ هزار تن با 
متوسط عملكرد 8۰۰ كيلوگرم در هكتار باشد، گفت: 
ترمينال هاي مكانيزه، نيمه مكانيزه و سنتي ضبط 
پسته در اين شهرستان ۶۵8 واحد و تعداد واحدهاي 
فرآوري 41 واحدمي باشد كه عمليات ضبط و فرآوري 

پسته را انجام مي دهند.

تعزيرات البرز از فريب 10 
فروشگاه زنجيره اي پرده برداشت
البرز|مديركل تعزيرات 
حكومتي الب��رز از فريب 
اف��كار عموم��ي در ارايه 
تخفي��ف توس��ط چن��د 
فروش��گاه زنجيره اي در 
كرج خبر داد و گفت: اين 
فروشگاه ها حتي با اعالم 
تخفيف بعضا تا 4۵ درص��دي باز هم اجناس خود را 

گرانتر از قيمت واقعي به فروش مي رساندند.
علي اكبر مختاري از تشكيل گشت مشترك تعزيرات 
به همراه بازرسين سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اصناف گفت: اين گشت  مشترك عملكرد 1۰ شعبه 
از دو فروشگاه زنجيره اي در استان را مورد بازرسي قرار 
داد.مختاري افزود: متأسفانه بخشي از اين فروشگاه ها 
در قالب تخفيف هايي سعي در فريب مردم را داشتند 
كه عملكرد آنان جاي تأمل دارد.وي در خصوص نحوه 
تخلف اين فروشگاه هاي زنجيره اي توضيح داد: اين 
فروش��گاه ها قيمت در رويت مردم را بسيار باالتر از 
قيمت درج شده روي كاال اعالم مي كردند و سپس با 
اعمال تخفيف حتي باز هم كاال را باالتر از قيمت واقعي 
آن به مردم مي فروختند.مديركل تعزيرات حكومتي 
البرز ادامه داد: در مواردي ديگر، اين فروشگاه ها قيمت 
نهايي در زمان صدور صورتحساب را باالتر از قيمتي 
كه به ص��ورت اتيكت و با اعم��ال تخفيف در محل 
فروش كاال نصب شده و به رويت مشتري مي رسيد، 
محاسبه مي كردند.مختاري تصريح كرد: در نهايت 
از 1۰ فروشگاه بازرسي ش��ده 1۰ پرونده تخلف در 
قالب هاي مختلف از جمله گرانفروش��ي، تقلب در 
كس��ب، عدم رعايات نظامات صنفي و عدم رعايت 

دستورالعمل هاي بهداشتي تشكيل شد.

سوخت مورد نياز خودروها در مرز 
شلمچه پيش بيني شده است

نت  و خوزس�تان|معا
راه��داري و حم��ل و نقل 
ج��اده اي خوزس��تان ب��ر 
س��اماندهي پاركين��گ 
اتوبوس ها براي جابه جايي 
زائران اربعين حس��يني در 
مرز ش��لمچه تاكيد كرد و 
گفت: طبق اعالم پخش فرآورده هاي نفتي س��وخت 
مورد نياز خودروها در اين گذرگاه مرزي براي ايام اربعين 
پيش بيني شده است.به گزارش ايرنا فواد غزيعلي ديروز 
در نشست كميته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعين 
خوزستان در پايانه مسافري شلمچه، روان سازي ترافيك 
و رفع موانع در مسير بازگشت زائران اربعين حسيني 
در اين گذرگاه مرزي را از اهداف كميته س��وخت بيان 
كرد و گفت: محل و زمان تحويل پاركينگ اتوبوس ها 
در گذرگاه مرزي ش��لمچه بايد هرچه سريعتر تعيين 
شود تا شركت هاي مسافربري بتوانند به موقع در اين 
منطقه مستقر شوند و اطالع رس��اني الزم نيز در اين 

رابطه صورت گيرد.
وي تامين سوخت خودروهاي شخصي و نيز ناوگان حمل 
و نقل عمومي زائران اربعين حسيني را از نيازهاي ضروري 
بيان كرد و گفت: سوخت ناوگان حمل و نقل مسافري 
و زائران اربعين حس��يني همچنين سوخت مورد نياز 
خودروهاي انتظامي و پليس راهور به موقع بايد تامين 
شود كه در اين راستا شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اعالم آمادگي كرده و مش��كلي از اين بابت وجود 
ندارد.غزيعل��ي گفت: براي هر اس��تان معين ظرفيت 
خودرويي مشخص شده تا جابه جايي زائران به صورت 
روان انجام شود ضمن اينكه استان خوزستان نيز براي 
استقرار اتوبوس در مرز شلمچه برنامه ريزي كرده است.

استان هاي غربي مي توانند قلب 
توليد صادرات غير نفتي باشند
 آذربايج�انش�رقي|
نماينده مردم شبستر گفت: 
اعتقادم بر اين است به جاي 
كارهاي بيهوده و طرح هايي 
نظير تشكيل استان مرزي 
بيايي��م بخ��ش اقتصادي 
كش��ور را در اس��تان هاي 
شمال غرب كشور به عنوان موتور محركه توليد ناخالص 

داخلي كشور فعال كنيم.
معصومه آقاپور در گفت وگو با ايلنا در خصوص طرح 
تشكيل استان مرزي، عنوان داش��ت: اينكه عده اي 
گفتند كه برخي مسووالن اين طرح را امضا نكرده اند 
در شرايط فعلي و حتي در شرايط بعدي به هيچ عنوان 
نبايد مطرح ش��ود.وي افزود: همي��ن االن در اوضاع 
كنوني بايد اين حد تقس��يمات كش��وري و رتبه كل 
استان هاي شمالغرب كشور را باال ببريم و دوم اينكه 
سطح توليد ناخالص كشور را افزايش دهيم و همچين 
پتانسيل هايي را كه تا بحال توجه نشده را مطرح كنيم 
و امكانات اين اس��تان ها را براي مردم عزيز ساكن آن 
فراهم كنيم.نماينده مردم شبستر در مجلس با اشاره 
به اينكه استان هاي غربي كشور مي توانند قلب تپنده 
توليد صادرات غير نفتي باشند، اذعان داشت: صنايع 
غذايي، چرم، مبلمان، كشاورزي نيز مي تواند تبديل به 
يك برند جهاني شود.آقاپور افزود: بنده كامال در رابطه 
با تشكيل استان آذربايجان مرزي مخالفم و طرح مذكور 
را امضا هم نكرده بودم و اينكه برخي نمايندگان اگر امضا 
كرده اند سليقه و نظر خودشان است و اعتقادم بر اين 
است به جاي اين كارها بياييم بخش اقتصادي كشور را 
در استان هاي شمالغرب كشور را به عنوان موتور محركه 

توليد ناخالص داخلي كشور فعال كنيم.

سيستانوبلوچستان|
راي��زن بازرگاني س��فارت 
بن��گالدش در ايران گفت: 
فعاالن اقتصادي بنگالدش 
خواهان توس��عه مراودات 
تجاري و اقتصادي با ايران 
به وي��ژه تج��ار و بازرگانان 
سيستان و بلوچستان هستند.محمدصبور حسين ديروز 
در ديدار مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري 
استانداري سيستان و بلوچس��تان اظهار داشت: اين 
اس��تان به دليل موقعيت استراتژيك به ويژه دارا بودن 
تنها بندر اقيانوس��ي ايران داراي ظرفي��ت فراواني در 
زمينه اقتصادي نظير كشاورزي و شيالت، گردشگري و 
صنايع و موادمعدني است كه مي تواند زمينه ساز افزايش 

ارتباطات اقتصادي منطقه شود.
وي با اش��اره به ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي 
بنگالدش در بخش هاي مختل��ف از جمله وجود 1۵ 
منطقه تجاري ويژه، صنايع چرم، لوازم خانگي و همچنين 
توليد منسوجات و صادرات آن به كشورهاي امريكايي 
و اروپايي درخواس��ت كرد زمينه ص��ادرات كلينكر از 

سيستان و بلوچستان به بنگالدش فراهم شود.
راي��زن بازرگاني س��فارت بنگالدش در اي��ران گفت: 
مشوق هاي سرمايه گذاري متعددي توسط نخست وزير 
بنگالدش براي جذب سرمايه گذار خارجي پيش بيني 
 D8 ش��ده اس��ت و در همين ارتباط به زودي اجالس
با دع��وت از تج��ار و بازرگانان كش��ورهاي مختلف از 
جمله ايران برگزار خواهد ش��د.وي از عالقه مندان به 
سرمايه گذاري در حوزه نساجي و پوشاك دعوت كرد با 
راه اندازي كارخانه نساجي در اين كشور و صادرات آن به 

ايران از فرصت پيش رو استفاده كنند.
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 باالترين قيمت قبر 
در تهران است

همدان|مديرعامل اتحاديه آرامس��تان كش��ور 
باالترين قيمت قبر را مربوط به شهر تهران دانست 
و گفت: بيش��ترين قيمت قبر در تهران اس��ت كه 
بستگي به مكان هاي مختلف قيمت هاي متفاوتي 

تعيين مي شود.
مهرداد سياه پور در حاشيه همايش مجمع عمومي 
ساالنه مديران آرامستان هاي كشور در همدان، با 
بيان اينكه در برخي از شهرهاي كوچك نيز قيمت 
قبرها نسبت به شهرهاي بزرگ باالتر است، عنوان 
كرد: همدان تنها شهري است كه آرامستانش توسط 
اوقاف اداره مي شود و با توجه به اينكه مكان وقفي 
بوده و هزينه زمين دريافت نمي شود، قيمت ها نازل 
است.وي با بيان اينكه در اين آرامستان تنها هزينه 
خدمات دريافت مي شود كه واقعا بسيار ناچيز است و 
قبرها نسبت به شهرهاي ديگر حداقل قيمت را دارند، 
اظهار كرد: در حوزه قبرفروش��ي تخلفاتي گزارش 
مي شود اما خوشبختانه با بازديدهاي صورت گرفته 

سعي كرده ايم نواقص را برطرف كنيم.

جريمه ميلياردي قاچاقچي 
نوشت افزار

همدان|مديركل تعزيرات حكومتي همدان اظهار 
داشت: قاچاقچي نوشت افزار به پرداخت بيش از ۲ 

ميليارد ريال جريمه در حق دولت محكوم شد. 
عليرضا حسن پور ديروز در اين باره توضيح داد: فردي 
كه يك هزار و ۲۹۶ بسته مداد رنگي خارجي به ارزش 
۶۶4 ميليون و ۲88 ريال را به وسيله خودرو سواري 
حمل مي كرد در همدان به دام افتاد.وي افزود: بعد از 
دستگيري و توقيف وسيله نقليه، شعبه ويژه رسيدگي 
به قاچاق كاال و ارز مس��تقر در گلوگاه شهيد زارعي 
همدان پس از جري تشريفات قانوني متهم را عالوه بر 
ضبط كاال به پرداخت مبلغ ۲ ميليارد و 4۰۰ ميليون 
ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم كرد. 
مديركل تعزيرات حكومتي همدان ادامه داد: در اين 
راستا خودرو سواري حامل نوشت افزار قاچاق نيز به 

نفع دولت ضبط شد.

 احياي ۱۱ واحد صنعتي
و توليدي طي امسال در قم

قم|رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قم از وجود ۲۵۰ واحد صنعتي راكد در اين اس��تان 

خبر داد.
محمود رضا سيجاني در خصوص اقداماتي كه براي 
احياي واحدهاي راكد در قم انجام مي ش��ود، اظهار 
داشت: گام اول شناسايي واحدهاي راكد و تعطيل 
شده است كه در اين راستا ۲۵۰ واحد راكد شناسايي 
شده است. وي از فعاليت ۲ هزار و ۳۰۰ واحد توليدي 
با مجوز در استان قم خبر داد و گفت: براي امسال 1۵۰ 
واحد راكد عارضه يابي مي شوند يعني مورد مطالعه و 
بررسي قرار مي گيرند تا علت راكد شدن آنها مشخص 
شود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قم تصريح كرد: در نظر داريم تا پايان امس��ال ۲۰ تا 
۳۰ واحد راكد را راه اندازي كنيم. وي گفت: كميته 
احياي واحدهاي توليدي راه اندازي ش��ده است كه 
ذيل ستاد تسهيل واحدهاي راكد را شناسايي كرده و 
بررسي الزم را انجام مي دهد و چنانچه اراده متقاضي 
به راه اندازي مجدد واحد باشد براي رفع مشكالت آن 

واحد اقدامات الزم انجام مي شود.

جشنواره فيلم كودك در نشاط 
اجتماعي نقش مهمي داشت

قدرت اهلل نوروزي، شهردار اصفهان ضمن قدرداني از 
برگزاركنندگان جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان 
در تهران و اصفهان و مهمانان و مس��ووالن گفت: 
امروز شاهد اختتاميه جشنواره اي هستيم كه ابعاد 
و جوانب مختلف آن داراي اهميت ويژه اي است و 
تقويت حس مشاركت نيز از ويژگي هاي آن است. در 
دوره سي و دوم شاهد بوديم كه نوجوانان و كودكان 
در همه جشنواره نقش فعالي داشتند و مشاركت 
 جويان��ه ايفاي وظيف��ه مي كردن��د. ۲۶ خبرنگار 
و ۳۲ داور از بين داوطلبان با طي مراحلي برگزيده 
شدند و در طول جش��نواره نقش مشاركتي بسيار 
بااليي را ايفا كردند.به گزارش س��تاد اطالع رساني 
سي ودومين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان 
و نوجوان��ان؛ ن��وروزي ادامه داد: جش��نواره نقش 
مسووليت اجتماعي را به شدت افزايش داد، ما در اين 
جشنواره فقط از نام كودكان استفاده نكرديم، بلكه 
جش��نواره براي كودكان بود و كودكان و نوجوانان، 
هنرمندان و متوليان جش��نواره با اتحاد و انسجام 
توانستند جشنواره و فيلم ها را به محيط هاي شهري 
وارد كنند و همچنين اين رويداد را به مناطق محروم 

نيز گسترش دهند.

 ايرانول برند شناخته شده
و باكيفيتي است 

مدي��ركل اس��تاندارد اس��تان ته��ران در بازديد از 
پااليشگاه روغن س��ازي ايرانول گفت: ايرانول برند 

شناخته شده و باكيفيتي است.
 محمود رضا طاهري در اين بازديد كه در س��ومين 
روز از هفته دولت ص��ورت گرفت، از اقدامات انجام 
شده در اين شركت طي سال هاي اخير تشكر كرد و 
گفت: در سالي كه مقام معظم رهبري سال رونق توليد 
نامگذاري كردند و با وجود تحريم ها كه مشكالتي را 
ايجاد كرده ما در كنار توليدكنندگان كه رزمندگان 
خط مقدم توليد هستند، ايستاده ايم. وي ضمن ابراز 
خرسندي از حضور در مجموعه ايرانول و با توجه به 
قديمي بودن اين برند، از عملكرد مثبت شركت نفت 
ايرانول در زمينه هاي مختلف خدمات رفاهي و حوزه 
منابع انساني نسبت به ساير كارخانجات توليدي و 

ايده هاي نوآورانه انجام شده ابراز رضايت كرد.

چهرههاياستاني

 عالقه تجار بنگالدشي 
براي توسعه مراودات تجاري



اقتصاد اجتماعي12اخبار

معاون وزير بهداشت مطرح كرد 

فعاليت ۴۰ هزار پزشك در شغل غيرپزشكي

۳۲دستگاهكماثركهبرايحلآسيبهاياجتماعيبودجهميگيرند

پذيرش بيش از حد دانش��جويان پزشكي و بيكاري 
پزش��كان، معضل س��ال هاي اخير وزارت بهداشت 

شده است.
 حاال آنگونه كه معاون وزير مي گويد، چهل هزار پزشك 
در شغل هايي غير از پزشكي مشغول به كارند. معاون 
حقوقي و پارلماني وزارت بهداشت از اقدام براي پس 
گرفتن ش��كايات اين وزارتخانه از رسانه ها خبر داد و 
در عين حال درباره مسائل حقوقي اين وزارتخانه در 
زمينه افزايش ظرفيت دانش��جويان پزشكي، ماليات 
پزشكان، لزوم نصب كارتخوان در مطب پزشكان و... 

توضيحاتي ارايه كرد.
كريم همتي همچنين گفت: م��ا در معاونت حقوقي 
تالش مي كنيم ت��ا قانون آموزش اجباري كمك هاي 
اوليه در س��طح مدارس كل كش��ور اجرا شود چرا كه 
با اين اقدام مي توانيم از بسياري از مشكالت در حوزه 
سالمت پيشگيري كنيم كه اين كار با همراهي آموزش 
و پرورش و هالل احمر محقق خواهد شد. همچنين 
تدوين قانون آموزش اجباري كمك هاي اوليه براي اخذ 
گواهي نامه ها نيز از موضوعات مهمي است كه همراهي 

وزارت بهداشت و نيروي انتظامي را مي طلبد.
همتي با اش��اره به موضوع افزاي��ش ماليات بر مصرف 
 دخانيات گف��ت: در حال حاضر مالي��ات در دخانيات
۱۰ درصد است كه اميدواريم بتوانيم آن را افزايش دهيم.

نبايدسالمتمردمدرمعرضخطرقرارگيرد
او درباره سرانجام طرح پذيرش دوبرابري دانشجو در 
رشته هاي مختلف پزشكي نيز گفت: خوشبختانه با 
درايت آقاي وزير و صحبت هايي كه انجام شد ارايه اين 

طرح در صحن علني مجلس به تعويق افتاد. 
بايد توج��ه كرد كه طرح دو فوريت��ي اين موضوع در 
ش��رايط فعلي اصال به صالح نيست چرا كه در برخي 
موارد دانش��جويان ما حتي به حداقل هاي آموزشي 
هم دسترسي ندارند و ممكن است حتي نتوانند عمل 
جراحي را ببينند. در عين حال در حال حاضر ۲۰۰۰ 
استاد كمبود داريم و فضاهاي آموزشي ما اصال كافي 

نيستند.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت بهداشت با بيان اينكه 
برخي مي گويند مطب ها ش��لوغ است و نوبت دهي ها 
طوالني است، گفت: در عين حال مي توان مواردي را 
مثال زد كه يك فوق تخصص در روز دو يا سه بيمار هم 
ندارد. بنابراين ما نبايد سالمت مردم را در معرض خطر 
قرار دهيم. با افزايش كميت بدون كار كارشناس��ي، 

كيفيت هم كاهش مي يابد. 
در عين حال ما ۴۰۰ خوابگاه دانش��جويي در س��ال 
گذشته كمبود داشتيم كه قرار بود امسال آنها را بسازيم 
اما تأمين اعتبار نش��د. اين مسائل باعث دغدغه هاي 

وزارت بهداشت در حوزه پذيرش دانشجو است.

فعاليت۴۰هزارپزشكدركارغيرپزشكي
دركشور

او با بيان اينك��ه در حال حاضر ۵۵ هزار دانش��جوي 
پزشكي در حال تحصيل در كش��ور داريم، ادامه داد: 
همچنين ۱۰ هزار نفر هم در خارج از كش��ور در حال 
تحصيل هستند كه اگر فارغ التحصيل شوند و بازگردند 
مشكالت مان هم حل مي شود و به ۱۷۰ هزار پزشك 
موجود كش��ور اضافه خواهد شد. همتي با بيان اينكه 
مشكل ما توزيع نامناسب نيروي انساني است، گفت: 
بايد توجه كرد كه براي هر دانشجوي پزشكي در طول 
هفت سال تحصيلش بين ۴۰۰ ميليون تومان تا يك 
ميليارد تومان هزينه مي ش��ود. در عين حال در حال 
حاضر ۴۰ هزار پزشك داريم كه از آنها هيچ نسخه اي در 
هيچ جايي ثبت نشده و كار پزشكي انجام نمي دهند. از 
طرفي تعداد تخت هاي بيمارستاني كه در طرح تحول 
نظام سالمت به سيستم بهداشت و درمان اضافه شدند 
هنوز مشكالت مان را حل نكرده است. البته روزگاري با 
۴۰۰ ميليون مي شد يك تخت بيمارستاني راه اندازي 
كرد اما در حال حاضر براي ايجاد يك تخت بايد يك 

ميليارد تومان هزينه پرداخت كرد.
وي درباره موضوع نصب كارتخوان در مطب پزشكان 
گفت: بحث كارتخوان براي پزشكان در جامعه بسيار 
برجسته شده اس��ت. البته ما به همه همكاران اعالم 
مي كنيم كه از كارتخوان استفاده كنند. در عين حال 
قرار نيس��ت به هيچ كس هم از باب��ت اين كارتخوان 
ماليات بيشتري اخذ شود. بنابراين از آنجايي كه رفاه 
حال مردم بر هر چيز مقدم است توصيه مي كنيم كه 
همكاران مان كارتخوان داش��ته باشند. در عين حال 
اجبار كردن بيماران به پرداخت نقدي دستمزد پزشك 
يا دريافت وجهي خارج از تعرفه تخلف است و اگر در اين 
باره گزارشي دريافت كنيم با آن برخورد خواهيم كرد.

همتي در پاس��خ به س��والي درباره پوش��ش بيمه اي 
بيماران نادر نيز گفت: پوشش كامل بيماري هاي نادر، 
بار مالي بااليي دارد. البته در طرح تحول براي برخي 
بيماري هاي صعب العالج پوش��ش هايي داده شد كه 
به دليل مش��كالت مقداري از اين پوشش ها كاهش 
ياف��ت. البته به ص��ورت موردي هم به اي��ن بيماران 

كمك مي شود.

مختومهشدن۱۰هزارشكايت
وي با اشاره به تعهداتي كه افراد موظف مي شوند براي 
وزارت بهداش��ت انجام دهند، گف��ت: اين تعهدات از 
كارداني تا فوق تخصص جزو متعهدان وزارت بهداشت 
هس��تند و بين نصف تا سه برابر دوران تحصيل تعهد 
خدمت ب��ه افراد تعلق مي گيرد. حال يكس��ري افراد 
تعهداتش��ان را انجام نمي دهند كه وزارت بهداشت از 
آنها مطالباتش را دريافت مي كند بطوري كه در سال 

گذشته ۲۸ ميليارد تومان از كساني كه تعهداتشان را 
انجام نداده بودند، اخذ شد.

او با اشاره به شكاياتي كه عليه وزارت بهداشت در ديوان 
عدالت اداري مطرح مي شود، گفت: در سال گذشته 
حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ ش��كايت در ديوان عليه وزارت 
بهداشت مطرح شد كه از اين تعداد ۱۰ هزار موردش 

مختومه شدند.
به گفته معاون حقوقي و پارلماني وزارت بهداش��ت، 
بيشترين ش��كايات عليه وزارت بهداشت درباره نوع 
تعهدي است كه از افراد متخصص يا فوق تخصص اخذ 
مي شود. اين افراد قبل از آغاز تحصيل تعهدات را امضا 
مي كنند اما بعد ممكن است آن را قبول نكنند. در عين 
حال از سال ۹۳ مجلس ش��وراي اسالمي اعالم كرد 
كه ۳۰ درصد ظرفيت مازاد به عنوان سهميه مناطق 
محروم جذب ش��ود كه نزديك به ۲۰۰۰ نفر آنها در 
سال ۹۹ فارغ التحصيل خواهند شد و بايد ۱۲ سال در 

مناطق محروم خدمت كنند.
وي درباره وضعيت سربازي و ادامه تحصيل اين افراد و 
حق شان براي تأسيس مطب يا داروخانه نيز گفت: اگر 
فردي بيش از ۵۰ درصد تعهداتش را بگذراند مي تواند 
براي ادامه تحصيل اقدام كند. درباره سربازي نيز افراد 
بعد از اتمام تحصيل شان در مناطق پزشكي به سربازي 

مي روند و سپس تعهداتشان را آغاز مي كنند. درباره 
تأسيس مطب يا داروخانه نيز در محيط تصميم گيري 
مي شود به اين صورت كه اگر فردي ۵۰ درصد از مدت 
تعهدش را بگذراند به صالحديد روساي دانشگاه ها به او 

اجازه تأسيس مطب يا داروخانه داده مي شود.
همتي با بيان اينكه وزارت بهداش��ت داراي ۳۰ هزار 
ملك است كه ۱۵ هزار ملك آن در سامانه ثبت امالك 
ثبت شده است، درباره تخلفات طب سنتي نيز گفت: 
طب سنتي يا طب مكمل يكي از علوم كامال پذيرفته 
شده است اما به هيچ عنوان جايگزين فعاليت هاي فعلي 
پزشكي نيس��ت و اگر موارد تخلفي در آن انجام شود 
وزارت بهداشت و دستگاه قضايي ورود كرده و برخورد 
مي كنند. اخيرا نيز به برخي موارد تخلف ورود كرديم 

و مراكز و تجهيزات افراد متخلف پلمب شد.
وي درباره بروز برخي پرخاشگري ها در بيمارستان ها 
و مراكز درماني گفت: آس��يب زدن به پرسنل و اموال 
دولتي جرم است و برخورد قانوني خاص خود را دارد. 
توصيه ما اين است كه مردم در مراجعه به اورژانس ها 
آرامش داشته باشند تا كادر پزشكي هم بتواند كارش 

را انجام دهد.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت بهداشت با اشاره به 
اس��تخدام ۱۰ هزار نيرو در س��ال جاري براي وزارت 

بهداشت نيز گفت: بودجه اس��تخدامي ها ديده شده 
است و آزمون ها به صورت رقابتي و با اعالم قبلي انجام 

خواهد شد.

پسگرفتنشكاياتوزارتبهداشت
وي در پاسخ به سوالي درباره قول وزير بهداشت مبني بر 
پس گرفتن شكايات وزارت بهداشت از رسانه ها گفت: به 
دنبال اعالم وزير بهداشت در روز خبرنگار به كل روساي 
دانشگاه ها نامه زديم و اعالم كرديم كه تمام شكاياتي 
كه از جايگاه حقوقي از خبرگزاري ها و افراد شاغل در 
آنها انجام شده را پس بگيرند. حتي توصيه ما اين بود كه 
اگر از جايگاه حقيقي هم شكايتي در اين زمينه وجود 
دارد پس گرفته شود.معاون حقوقي و پارلماني وزارت 
بهداشت در پاسخ به سوال ايسنا درباره آخرين وضعيت 
بازداشتي هاي مرتبط با تخلفات اخير ارزي و دارويي 
گفت: آمار دقيقي از بازداشتي ها ندارم و بخشي از اين 
موضوع در حوزه امنيتي در حال بررسي است. وزير هم 
به اين حوزه ورود كرده و موضوع را پيگيري مي كنند. 
اف��رادي در داخل و خارج از وزارت بهداش��ت در بروز 
مشكالت دخيل بودند كه اين موضوع در دستگاه هاي 
قضايي و امنيتي در حال پيگيري است و هر كس در هر 

سطحي تخلف كرده باشد با او برخورد مي شود.

تعدد متول��ي، آس��يب هاي اجتماع��ي را تبديل به 
معضل��ي كرده كه ب��دون راه حل باقي مانده اس��ت. 
دستگاه هاي متعدد براي حل آسيب هاي اجتماعي 
بودج��ه مي گيرند اما در عمل اين آس��يب ها هر روز 

گسترش هم پيدا مي كنند.
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بدبختانه يك��ي از معضالت ب��زرگ در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي اين است كه ۳۲ دستگاه براي 
حل و فصل مشكالت آس��يب هاي اجتماعي بودجه 
مي گيرند و هر ۳۲ دستگاه ديگري را متهم مي كنند 
كه ديگري بودجه بيشتري مي گيرد و كاري نكرده، 
 در حالي ك��ه هيچ كدام كار موث��ري را در اين زمينه 
انج��ام نداده اند. طيبه سياوش��ي درب��اره واگذاري 
ساختمان هاي بهاران به سازمان بهزيستي گفت: بحث 
واگذاري ساختمان هاي بهاران به سازمان بهزيستي 
با طرح دوباره جمع آوري كودكان يا همان ساماندهي 

كودكان كار پررنگ شده است.
او اظه��ار كرد: مهم ترين دس��تگاه هايي كه در حوزه 
اجتماعي كار مي كنند، س��ازمان بهزيستي ، وزارت 
كار، رفاه و تامين اجتماعي اس��ت. وظايف اصلي در 
كليه مباحث مربوط به آسيب هاي اجتماعي، كودكان، 
 زنان، ترك اعتياد و مواردي از اين دست بر عهده اين 

دستگاه ها است.
سياوش��ي درباره نقش ش��هرداري در س��اماندهي 
كودكان كار و س��هم آنه��ا در اين امر ب��ا بيان اينكه 
موازي كاري ه��ا در اين زمينه خيلي موثر نيس��ت، 
تصريح كرد: درست است كه ش��هرداري فعاليت ها 
را در اين حوزه ها ش��روع كرده بود، اما اگر شهرداري 
بتوانند اين زيرساخت ها را در اختيار وزارت كار قرار 

دهد و تعاملي از نوع تفاهم نامه يا موافقت نامه ايجاد 
شود  از اين موازي كاري ها دوري مي كنيم و وظيفه را 
به دستگاهي مشخص مي سپاريم و در نتيجه از آنها 
براي بودجه و امكاناتي كه در اختيارشان قرار مي گيرد، 

نظارت و نتيجه كار را درخواست مي كنيم.
عضو كميس��يون فرهنگي اجتماعي مجلس به ايلنا 
گفت: مراكز بهاران صرفا براي ترك اعتياد بودند و از 
نظر من واقعا تاثير الزم را ندارند. در اين مراكز عالوه بر 
ترك اعتياد و ارتقاي وضعيت جسمي ، كاركردن روي 
افراد به لحاظ روانشناس��ي نيز مهم است تا توانمند 
شوند و توانايي بازگشت به جامعه و خانواده و بازاركار 
را داشته باشند. يعني آنقدري روي آنها كار شده باشد 
كه توانايي بازگشت به جامعه را داشته باشند، اما اين 

مراكز با وجود تالش هايي كه انجام ش��ده، براي فرد 
آس��يب ديده توان افزايي به همراه نداشته است و با 
وجود زيرساخت هاي فراواني كه در نظر گرفته شد ، 
يك مسكن و تاكتيك موقتي است به جاي آنكه يك 
برنامه درازمدت براي بهبود و بازگش��ت اين افراد به 

جامعه داشته باشد.
سياوش��ي اظهار كرد: براي هر مركز بهاران هزينه و 
بودجه زيادي مي ش��ود، تعدادي كارمند استخدام و 
مشغول به كار مي ش��وند، اما نتيجه آنچه بايد باشد، 
نيست. وي افزود: آنچه بايد در واقعيت وجود داشته 
باشد، ميسر نمي ش��ود و بهبود و بازگشت به جامعه 
براي اي��ن افراد اتفاق نمي افتد و اكثرا دوباره به حوزه 
 آس��يب هايي كه در گذش��ته به آن دچ��ار بوده اند، 

ب��از مي گردند.سياوش��ي در ادامه با ذك��ر مثالي از 
برخي راه حل هاي س��اده كه در بازگش��ت اين افراد 
به جامعه موثرتر بوده اس��ت، گف��ت: اينكه به لحاظ 
روحي آنها را با برنامه هايي مانند كالس هاي ده قدم 
كه حتي در گوشه اي از پارك ها داير مي شود، آنقدر 
توانمن��د مي كنند كه با اس��تفاده از حداقل امكانات 
بتوانند به جامعه بازگردند، خيلي موثرتر بود تا اينكه 
زيرساخت هاي بسيار عظيمي در گوشه و كنار شهر 
فراهم كنند و بخواهند وضعيت آنها را بهبود ببخشند 

كه تاثير چنداني نيز ندارد.
اين نماينده مجلس با اش��اره ب��ه هزينه اي كه مراكز 
بهاران ايجاد كرد، افزود: معتقدم اين تجربه  اي بود كه 
هزينه زيادي را بيشتر از آنكه بگوييم براي شهرداري، 
روي دست مردم گذاشت، اما تجربه خوبي است كه 
البته اگر آسيب شناسي شود به نتايج درست آن پي 
خواهيم برد. البته نمي دانم كسي اين آسيب شناسي 

را كرده است يا خير؟ 
سياوش��ي اظهار كرد: بايد دامنه وظايف گس��ترده 
اجتماعي ش��هرداري كاهش ياب��د و  در عين حال به 
مباحث خيلي مهم تري كه مي تواند دامنه آسيب هاي 
اجتماع��ي را كاهش دهد، مانند بحث پس��ماند كه 
يكي از وظايف مهم و عمده ش��هرداري تهران است، 
بپردازند. وي با بيان اينكه حل مساله پسماند از سوي 
ش��هرداري منجر به كاهش آس��يب هاي اجتماعي 
خواهد ش��د، تصريح كرد: شهرداري اگر به اين بحث 
بپردازد مي تواند يك مشكل عميق حوزه آسيب هاي 
اجتماعي را كاهش دهد. اگرچه داير كردن يتيم خانه 
و مسائلي از اين دس��ت در وظايف اوليه شهرداري ها 
بوده ، اما ش��هرداري به دليل مشكالت مالي و كمبود 

بودجه اي كه اكنون دارد نمي تواند از عهده اين طيف 
گسترده در حوزه اجتماعي برآيد.

سياوش��ي درباره موفق عمل نكردن بهزيس��تي در 
اين زمينه اظهار داشت: حتي اگر بگوييم بهزيستي 
در عملك��رد خود موفق نبوده، ام��ا در عين حال اين 
موازي كاري ها باعث مي شود بودجه مملكت بيشتر 

هدررفت داشته باشد.
او افزود: بدبختانه يكي از معض��الت بزرگ در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي اين است كه ۳۲ دستگاه براي 
حل و فصل مشكالت آس��يب هاي اجتماعي بودجه 
مي گيرند و هر ۳۲ دستگاه ديگري را متهم مي كنند 
 كه ديگري بودجه بيشتري مي گيرد و كاري نكرده،  

در حالي كه هيچكدام كار موثري را در اين زمينه انجام 
نداده اند. عضو كميس��يون فرهنگي مجلس در ادامه 
اظهار داش��ت: يكي از تالش هاي ما اين بود كه تعداد 
اين دس��تگاه ها كم شود،  اما اكنون معضل به شوراي 
 اجتماعي كش��ور كه در وزارت كش��ور مستقر است 
باز مي گردد، اگر فقط يك دس��تگاه مانند بهزيستي 
متولي امر ب��ود، حتي اگر عملكرد موفقي نداش��ت، 
حداق��ل بابت اينك��ه اين همه زيرس��اخت و بودجه 
هدررفت نداشته، خوشحال بوديم. تعدد دستگاه ها 
باعث مي ش��ود مش��كالت نه تنها حل نش��ود،  بلكه 

هدررفت بودجه نيز داشته باشيم.
او اظهار كرد:  بهترين راه اين است كه بهزيستي متولي 
باشد و با مشاركت دستگاه هاي ديگر مسائل مربوط 
به آس��يب هاي اجتماعي را حل كند و مساله عمده 
اكنون اين است كه تا زماني كه فقر اقتصادي در حال 
گس��ترش اس��ت، در اين حوزه خيلي نمي توانيم به 

كاهش آسيب ها اميدوار باشيم.
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تحويل۹ميليونبدنه
كارتمليهوشمندتاآخرسال

سخنگوي س��ازمان ثبت احوال ضمن اشاره به 
اينكه بيش از ۸۴درصد جمعيت واجد شرايط 
كش��ور براي دريافت كارت ملي هوشمندشان 
تكميل ثبت  نام انجام داده اند، از وعده چاپخانه 
دولتي براي تحويل ۹ميليون بدنه كارت تا پايان 

سال خبر داد.
س��يف اهلل ابوترابي افزود: تاكن��ون ۵۲ميليون 
و ۸۰۰ه��زار نف��ر ب��راي درياف��ت كارت ملي 
هوشمندشان ثبت  نام خود را تكميل كرده اند 
كه از اين تع��داد براي ۴۵ ميلي��ون و ۸۰ هزار 
نفر كارت ملي هوش��مند صادر شده و به دست 

صاحبانشان رسيده است.
او با اش��اره به اينكه كليه افراد باالي ۱۵ س��ال 
ايراني مل��زم به دريافت كارت ملي هوش��مند 
هستند، اظهار كرد: پيش بيني مي شود بين ۶ تا 
۸ ميليون نفر هنوز جهت تكميل ثبت  نام كارت 

ملي هوشمندشان مراجعه نكرده اند.
س��خنگوي س��ازمان ثبت  احوال در خصوص 
بدنه هاي توليد داخل كارت ملي هوشمند نيز 
گفت: چاپخانه دولتي كه متولي توليد بدنه كارت 
ملي هوشمند اس��ت تاكنون ۱۵۰ هزار كارت 
توليد كرده و تحويل س��ازمان ثبت احوال داده 
است. ثبت احوال نيز كارت هاي ملي هوشمند 
را چاپ كرده است. از طرفي چاپخانه دولتي نيز 
وعده داده  است كه تا پايان سال ۹ميليون بدنه 

كارت ديگر تحويل ما دهد.

عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس 
ب��ا بيان اينكه كاهش س��ن مص��رف دخانيات 
تهديد بزرگي براي سالمت جامعه است، گفت: 
افزاي��ش ماليات بر دخانيات راهكار مناس��بي 
ب��راي جلوگيري از گس��ترش مص��رف آن در 

جامعه است.
روح اهلل باباي��ي صالح در رابط��ه با ضرورت اخذ 
ماليات از توتون قليان و س��يگار، گفت: ما بايد 
بر افزاي��ش مالي��ات از توتون قليان و س��يگار 
تاكيد داشته باشيم چرا كه در دسترس بودن و 
قيمت پايين مواد دخاني دو علت اصلي افزايش 
اس��تعمال س��يگار و قليان توس��ط نوجوانان، 

دختران و زنان است.
نماينده بويين زهرا در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به افزايش مصرف قليان و سيگار در ميان 
دختران و زنان، اظهار ك��رد: مصرف دخانيات 
در ميان دختران و دانش آموزان در حالي رواج 
يافته كه بزرگ ترين تهديد و آسيب براي جامعه 
ما اس��ت چرا كه برخي از طريق مصرف قليان 
با مواد دخاني آش��نا مي شوند و به تدريج به آن 
اعتياد پيدا كرده و سپس به مصرف سيگار روي 
مي آورن��د و از طرفي معتقدم مصرف دخانيات 
دروازه استعمال مواد مخدر است، بنابراين بايد 
با برنامه ريزي دقيق و اقدامات مناس��ب زمينه 

رفع اين مشكل را فراهم كنند.
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي، 
با تاكيد بر اينكه افزايش ماليات بر توتون قليان 
و س��يگار، ميزان مص��رف اين م��واد را كاهش 
مي دهد، به خانه ملت گفت: افزايش قيمت مواد 
دخاني و عدم دسترس��ي راحت به آن مي تواند 
تا حدودي مصرف مواد دخاني را كاهش دهد، 
از طرفي گس��ترش آموزش ها و فرهنگ سازي 
جهت مصرف كمتر دخانيات، بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد. او افزايش مصرف دخانيات در 
ميان جوانان و نوجوانان را نگران كننده دانست 
و تصريح كرد: تع��دادي از زنان و حتي دختران 
در سنين پايين به مصرف قليان گرايش يافته اند 
چرا كه قبح آن در ميان خانواده ها شكسته شده و 
به نوعي تفريح بدل شده است و همواره در همه 
دورهمي ها استفاده مي شود و تنها راه مقابله با 

آن فرهنگ سازي است.
عض��و هي��ات رييس��ه كميس��يون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي، در رابطه با افزايش 
كارخانه هاي دخاني كش��ور در سال هاي اخير، 
خاطرنش��ان كرد: معتقدم س��المت مردم بايد 
در اولوي��ت برنامه ريزي ه��اي كش��ور باش��د، 
از طرف��ي كارخانه ه��اي دخانيات كش��ور هم 
اش��تغال زايي خوبي داش��ته اند، بنابراين بايد 
راهكاري ارايه كنيم تا عالوه بر حفظ س��المتي 
مردم اشتغال زايي هم داشته باشيم، از اين رو اگر 
كارخانه هاي توليد دخانيات به توسعه صادرات 
محصوالت خود تشويق شوند هر دو نياز كشور 
برآورده مي ش��ود، همچنين افزايش ماليات بر 
دخانيات وارداتي يا توليد شده مي تواند در اين 

رابطه فاكتور بازدارنده اي باشد. 

مالياتسيگاروتوتون
بايدافزايشيابد

اجراي طرح  تاب آوري زنان سرپرست خانوار در ۱۰ استان
معاون رييس جمه��ور در امور زنان و خان��واده از اجراي 
طرح  ارتقاي تاب آوري زنان سرپرست خانوار در مناطق 

حاشيه اي ۱۰ استان كشور خبرداد.
معصومه ابتكار درباره داليلي كه باعث شده در حال حاضر 
زمينه حضور وزير زن در دولت فراهم نشود، گفت: آقاي 
رييس جمهور همه تالش خود را در اين زمينه انجام داده اند 
و باز هم در اين زمينه ت��الش خواهند كرد. فكر مي كنم 
ايش��ان نيز به حضور وزير زن اعتقاد دارند، چراكه زنان را 
در عالي ترين سطح در دولت خود به همراه دارند، در حال 
حاضر دو معاون رييس جمهور زن هستند و به حضور زنان 
نيز اعتقاد دارند.او ادامه داد: سياست انتصاب ۳۰ درصد از 
مديران دولت از زنان به اين موضوع بسيار كمك خواهد 
كرد، در ح��ال حاضر تعداد زيادي زن ب��ه عنوان معاون 
وزير در حال فعاليت هستند. زنان بسيار شايسته اي كه 
توانستند به معاونت يك وزير دست پيدا كنند، از آنجايي 
برخي از اي��ن وزارتخانه ها ادغام چند وزارتخانه اس��ت، 

بنابراين اين زنان در حد يك وزير فعاليت مي كنند. معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده به ايلنا گفت: بنابراين 
اميدواريم كه رييس جمهور بتوانند موفق شوند و يك زن 
را به عنوان وزير معرفي كنند و تمام تالش خود را خواهند 
كرد، چراكه مي دانم ايش��ان مشكلي در اين باره ندارند و 
اميدواريم بتوانند در گزينه هاي پي��ش رو از خانم ها نيز 
استفاده كنند.ابتكار همچنين درباره دستاوردهاي ستاد 
ويژه اي كه براي حمايت از زنان سرپرست خانوار با حضور 

دستگاه هاي اجرايي تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: 
يك برنامه اقدام و عملي را اين ستاد به تصويب رساند كه 
اين برنامه با هماهنگي همه دستگاه ها نهايي و ابالغ شد، 
اين برنامه براي توان افزايي زنان سرپرست خانوار است. اين 
ستاد بطور مرتب جلسه تشكيل داده  و طرح هاي خوبي 

را ارايه داده است.
او ادام��ه داد: يكي از اين طرح ها ارتق��اي تاب آوري زنان 
سرپرست خانوار است كه در مناطق حاشيه اي ۱۰ استان 
در حال برگزاري است و خاص زنان سرپرست خانوار است. 
ما با قوت برنامه هاي ستاد را ادامه مي دهيم، البته برنامه هم 
تصويب شده و ابالغ شده است. معاون رييس جمهور در 
امور زنان و خانواده تصريح كرد: همچنين در زمينه اشتغال 
و كارآفريني زنان سرپرست خانوار دو طرح بسيار بزرگ با 
همكاري وزارت كار و وزارت كشور در حال اجراست. اين 
دو طرح ۱۲ هزار زن سرپرس��ت خانوار را مورد هدف قرار 

مي دهد و به خوبي در حال اجرا است.
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ريیس جمهور در مراسم آغاز عملیات اجرايی طرح اقدام ملی تولید مسکن خطاب به امريكا عنوان كرد

توصيه به توبه از تروريسم اقتصادي 
گروه راه و شهرسازي|

حس��ن روحاني، ريیس جمهور صبح دي��روز با حضور در 
محله تهرانسر تهران ضمن آغاز پروژه مشارکتی برج های 
مسکونی- تجاری پرديس ش��امل ۴٨٠ واحد مسکونی، 
دستور آغاز س��اخت ١١٠هزار واحد مسکونی در سراسر 
کش��ور را صادر کرد. ريیس جمهور در اين مراسم با تاکید 
بر اينکه اصول سیاست خارجی تغییر نکرده است، تعامل 
س��ازنده و گسترده با جهان را راهبرد دولت و نظام دانست 
و اظه��ار كرد: منطق روابط خارجی، امنیت و منافع ملی و 
حرکت در جهت آرمان های انقالب و عظمت ايران است و 
در اين رابطه آماده همکاری با جهان، منطقه و کشورهای 

دوست بر اساس اصول و مقررات هستیم. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
با تاكید بر اينکه از روز اول شعار دولت تدبیر و امید تعامل 
سازنده با جهان بود، تصريح کرد: مقام معظم رهبری در آغاز 
دولت دوازدهم نیز سیاست تعامل گسترده با جهان را اعالم 

کردند که ايشان يک گام نیز نسبت به دولت جلوتر رفتند.
روحانی با بیان اينکه ما به دنبال تنش با دنیا نبوده و خواهان 
امنیت منطقه و جهان و همچنین همکاری با کشورهای 
دوس��ت هس��تیم، افزود: آمادگی داريم به همه مقررات 
بین الملل��ی و در چارچوب مناف��ع و امنیت ملی حرکت 
کنیم و ما مسیری به نام توانمند کردن ايران و قدرت ملی 
را انتخاب کرده ايم. ريیس جمهور اظهار کرد: هر چه قدرت 
ملی افزايش يابد، امید دش��منان برای توطئه علیه ايران 
کاهش می يابد و در عین حال هر چه قدرت ما فرسوده شود، 
دشمنان امید و طمع بیشتری نسبت به جمهوری اسالمی 
ايران خواهند داشت. او با تاكید بر اينکه اصل برای ما امنیت 
و منافع ملی و همچنین پیشبرد آرمان های انقالب اسالمی 
است، گفت: در هر کجا که نیاز به مذاکره و دفاع باشد، انجام 
خواهیم داد و در برابر زورگويی می ايستیم، اما هدف نهايی ما 
عظمت، سرافرازی و قدرت ايران است. ريیس جمهور افزود: 
اگر از لحاظ دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاست 
داخلی و خارجی، توانمند شويم کسی در دنیا نمی تواند ما 
را شکست دهد و اين اساس منطق ماست که عوض شدنی 

نیست و در اين مسیر حرکت می کنیم.

      توليد ملي در راس امور است
روحانی با بیان اينکه آنچه در هفته های گذشته در مذاکرات 
با دنیا انجام داديم و خواهیم داد، بر همین مبنا است، تصريح 
کرد: قدرت ايران، احقاق حقوق مردم و ايستادگی در برابر 
بدخواهان، مسیر ما برای رسیدن به آرمان های جمهوری 
اسالمی ايران و انقالب اسالمی است. ريیس جمهور تاكید 
کرد: ب��رای اين هدف تولید ملی در رأس امور اس��ت و اگر 
در کشور رونق تولید ايجاد ش��ود، ما توانمند، قدرتمند و 
ثروتمندتر خواهیم شد و می توانیم از پیچ و خم اين مسیر 

عبور كنیم.

      توبه از تروريسم اقتصادي
روحانی با بیان اينکه ديپلماسی و سیاست خارجی يکی 
ديگر از قدرت های جمهوری اس��المی ايران است که در 
مذاکره با ديگران، منافع ملی و حقوق مردم تأمین ش��ود، 
تصريح کرد: آنهايی که تحريم را بر جمهوری اسالمی ايران 
روا داشتند و اقدام به تروريسم اقتصادی کردند، تحول در 
رفتار ما با آنان از توبه آنها آغاز می شود و بايد به تعهدات و راه 
و مسیر خطايی که انتخاب کردند، باز گردند و در خدمت 
منافع و امنیت جهان باش��ند و با احترام و تکريم متقابل 
انقالب، نظام اس��المی و حقوق ملت ايران را به رس��میت 
بشناسند. ريیس جمهور با بیان اينکه رابطه ايران و امريكا 
زمانی شاهد تحول مثبت خواهد بود که امريكايی ها دست 
از تحريم بردارند و روی اين مس��یر غلط خود، خط بطالن 
بکش��ند، گفت: کلید تحوالت مثبت در روابط دو کشور، 
در اختیار واش��نگتن است تا در منطقه از امنیت برخوردار 
باشند و بتوانند با کش��ورهای منطقه روابط بهتری برقرار 
کنند. روحانی با اش��اره به اينکه امريكايی ها می گويند از 

ايران هیچ چیزی نمی خواهیم جز اينکه ايران سالح اتمی 
نسازد و اين گفته ناصحیحی اس��ت، ادامه داد: ما به دنبال 
ساخت سالح اتمی نیستیم، چرا که اراده و دکترين نظامی 
ما بر پايه سالح های متعارف بوده و به هیچ عنوان به دنبال 
سالح های کش��تار جمعی نیستیم. ريیس جمهور تاكید 
کرد: اين سیاس��ت ما نه به خاطر اخم و سخنان شما، بلکه 
به دلیل اعتقاد، اخالقیات تصمیمات امنیت ملی و فتوای 
مقام معظم رهبری است. روحانی با تاكید بر اينکه تا اولین 
قدم از سوی شما که همان رفع تحريم های غلط و ظالمانه 
علیه ملت ايران است، برداشته نشود، اين قفل باز نخواهد 
شد، گفت: در برابر ملت بزرگ ايران، سر تعظیم فرود آوريد 
و در نتیجه شرايط عوض می شود چرا که دولت دوازدهم 
براساس منافع ملی حرکت می کند و ما مرد مذاکره بوده و 
هستیم و تمام جهان به اين مهم اذعان دارند. ريیس جمهور 
با اشاره به تداوم مذاکرات دولت جمهوری اسالمی ايران با 
5 قدرت ديگر جهانی، ادامه داد: راه ما روشن است که اگر به 
تعهدات خود برگردند، ما هم باز خواهیم گشت و به دنبال 

حل مسائل و مشکالت از راه معقول هستیم.

      دنبال عكس گرفتن نيستيم
روحانی با تاكید بر اينکه ما به دنبال عکس گرفتن نیستیم، 
تصريح کرد: اگر کسی تنها به دنبال عکس گرفتن با حسن 
روحانی باش��د، اين امکان  پذير نیس��ت، مگر آنکه از تمام 
تحريم های ظالمانه دس��ت بردارند و به حقوق ملت ايران 
احترام بگذارند که در اين صورت شرايط عوض خواهد شد.

      آغاز از پيشران هاي اقتصاد
ريیس جمهور با تاكید بر اينکه امروز بزرگترين وظیفه ملی 
و انقالبی ما کمک به تولید است، افزود: بايد از پیشران های 
بخش تولید همانند مس��کن، ش��رکت های دانش بنیان 
و گردش��گری آغاز کنی��م، چرا که اي��ن بخش ها قابلیت 
اشتغال زايی برای صدها و هزاران نفر را دارد. ريیس جمهور 
ش��رکت های دانش بنیان و رونق در بخش های مس��کن 
و گردش��گری را به عنوان پیش��ران های تولید برشمرد و 
افزود: بخش مسکن به واسطه آنکه  می تواند هزاران شغل 
ايجاد کند، برای دولت بسیار حائز اهمیت است. روحانی با 
بیان اينکه وزارت راه و شهرس��ازی تاکنون اقدامات بسیار 
ارزش��مندی را در بخش مسکن و ايجاد و نوسازی جاده ها 
و نوس��ازی ناوگان هوايی، انجام داده است، اظهار كرد: اگر 
امريكايی ها از مسیر حق دوری نمی کردند، امروز بسیاری از 
قسمت های ناوگان هوايی کشور نوسازی شده بود، کما اينکه 
در همان ايام پس از توافق برجام 15 فروند هواپیمای نو به 
ناوگان هوايی کشور افزوده شد و امروز در خطوط مختلف 

هوايی مردم از آن استفاده می کنند.

      ميراث پرهزينه
او با بیان اينکه دولت يازدهم در زمینه مس��کن به واسطه 
طرح های نیمه تمامی که از گذشته به ارث رسیده بود، دچار 
مشکالت شد، گفت: اين طرح های نیمه تمام به گونه ای بود 
که نه می ش��د آنها را رها کرد و هم تکمیل آنها هزينه های 
زيادی را به دولت تحمیل می کرد. به ويژه آنکه اين مسکن ها 
در مکان هايی احداث شده بود که شرايط مساعد و امکانات 
همراه برای آب رسانی، برق رسانی و ارايه خدمات به مردم 
را در خود نداش��ت. ريیس جمهور افزود: وزير س��ابق راه و 
شهرسازی از ابتدا معتقد بود تا برای تکمیل اين طرح ها از 
بانک مسکن و پايه پولی استقراض کند که من با آن مخالفت 
کردم و اين اولین اقدام مهم دولت يازدهم در زمینه انضباط 
مالی بود، چرا که استقراض از پايه پولی مشکالت زيادی را 

به وجود می آورد.
روحانی احداث مسکن را اقدامی مهم و ضروری برای جامعه 
دانست و اظهار کرد: امروز بخش عمده ای از زندگی مردم در 
داخل خانه است و مسکن به معنای محل سکون و آرامش 
است و اگر محیطی مناسب را نداشته باشد، ديگر نمی توان 

آن را مسکن نامید.

      احياي بافت فرسوده در اولويت
ريیس جمهور اظهار كرد: در دولت يازدهم از ابتدا تاكیدم  بر 
احیای بافت فرسوده بود و اولويت اول دولت را بر بازآفرينی 
بافت فرسوده قرار دادم، چرا که امکانات و خدمات اولیه مانند 
آب، برق، گاز، خیابان و ساير مراکز خدماتی در اين بافت ها 

وجود دارد و تنها بايد در آن مسکن های جديد ايجاد کرد.
روحانی با تاكید بر اينکه احیای بافت های فرسوده همچنان 
اولويت دولت است، گفت: بايد احداث شهرهای جديد در 
مکانی مناسب با در نظر گرفتن تأمین امکانات و دسترسی 
مناس��ب مد نظر قرار گیرد و در اين راستا وزرا و مسئوالن 
ذيربط و اس��تانداران بايد تالش کنند تا بتوانیم شهری با 
معیارهای شاخص معماری جمهوری اسالمی ايران بسازيم 

تا نماد و تابلويی از معماری اين دوران باشد.

      مخالفت با مسكن سازي دولتي
او آغاز عملیات اجرايی س��اخت 110 هزار واحد مسکونی 

طرح اق��دام مل��ی مس��کن را افتخارآمیز و ب��رای مردم 
خوشحال کننده دانست و گفت: بايد به گونه ای برنامه ريزی 
و تالش کنیم که تا پايان اين دولت 900 هزار واحد مسکونی 
تکمیل و ساخته شود.  ريیس جمهور با بیان اينکه خانه حق 
مردم و سرمايه ارزشمند زندگی آنها به شمار می رود، افزود: 
با ساختن مس��کن توسط دولت مخالف هستم و معتقدم 
دولت بايد برای تهیه مسکن مردم به صحنه بیايد و زمینه ها، 
شرايط و تسهیالت الزم را برای ساخت مسکن توسط بخش 
خصوصی، ايجاد کن��د. روحانی با بیان اينکه امروز قیمت 
زمین بخش عمده ای از هزينه های ساخت مسکن را در بر 
دارد، سوداگری با زمین را از مهم ترين عوامل گرانی مسکن 
دانست و تصريح کرد: برنامه دولت تأمین زمین رايگان برای 
انبوه سازی مسکن است و اگر بتوانیم محلی مناسب برای 
ساخت مسکن را در اختیار مردم قرار دهیم ديگر کسی به 
دنبال تخريب مراتع و جنگل ها نخواهد رفت. ريیس جمهور 
افزود: همان طور که بارها به وزير راه و شهرس��ازی درباره 

تأمین مسکن کارمندان دولت تاكید کرده ام، بايد به گونه ای 
برنامه ريزی کنیم تا فردی که کارمند دولت است، بداند پس 
از 5 سال، صاحب خانه شده و قیمت آن را در مدت طوالنی 
پرداخت می کند. روحانی با اشاره به سرعت افزايش قیمت 
مسکن و مشکالتی که اين روند برای زندگی مردم در جامعه 
به وجود می آورد، گفت: امروز همه بايد برای تأمین مسکن 
مردم به میدان بیايند و به همه وزرا، شهرداران، استانداران و 
حتی نیروهای مسلح، تاكید کردم که زمین  های مازاد خود 
را برای ساخت مس��کن در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار دهند. ريیس جمه��ور با بیان اينکه بخش عمده ای از 
رونق اقتصادی به عنوان تاكید مهم مقام معظم رهبری در 
سال جاری برعهده بخش مسکن به عنوان پیشران تولید 
است، گفت: مسکن عالوه بر اينکه بخشی از نیاز جامعه را 
برطرف می کند، موجب اش��تغال سريع و رونق در جامعه 
می ش��ود و امروز وظیفه ملی کمک به پیشران های تولید 

مانند مسکن است.

شهرداري تهران ملزم شد سامانه مکانی و هوشمند فضای سبز شهر را راه اندازي كند

شفاف سازي به فضاي سبز پايتخت رسيد
گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري |

 جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران سه مصوبه داشت كه 
در مهم ترين آن اعضاي شوراي شهر، شهرداري را ملزم به 
ايجاد سامانه مكاني و هوشمند اطالعات فضاي سبز شهر 
كردند.همچنین در اين جلسه در خصوص تركیب اعضاي 
كمیسیون هاي مختلف شوراي شهر راي گیري شد كه از 1۷ 
نفر عضو حاضر، همه اعضاء به تثبیت تركیب كمیسیون ها 
راي دادند و هیچ عضوي درخواست تغییر كمیسیون خود را 
نداشت. الزام شهرداري به راه اندازي سامانه اطالعات معماري 
و هويتي بوستان ها ديگر مصوبه شوراي شهر تهران بود. به 
گزارش »تعادل« با توجه به اينكه ابتداي شهريور شروع به 
كار شوراي پنجم است، هر سال در اين ماه انتخابات هیات 
ريیسه براي سال كاري پیش رو برگزار مي شود. يك شنبه 
گذشته انتخابات هیات ريیسه برگزار شد و تركیب آن بدون 
تغییر باقي ماند. روز گذشته نیز همانطور كه عنوان شد تركیب 
كمیسیون هاي 6 گانه به راي گذاشته شد و نتیجه آن تثبیت 
كمیسیون هاي قبلي بود. در ادامه كمیسیون سالمت، محیط 
زيست و خدمات شهري ش��وراي شهر تهران پیشنهادي 
مبني بر الزام شهرداري به ايجاد سامانه اطالعاتي فضاي سبز 
را مطرح كرد كه مورد بررس��ي قرارگرفت .زهرا صدراعظم 
نوري، ريیس كمیسیون سالمت، محیط زيست و خدمات 
شهري توضیحاتي درباره اين طرح ارايه كرد و گفت: فضاي 
سبز تهران پس از معابر بیشترين سطح را در تهران به خود 
اختصاص داده اما اطالعات مربوط به فضاي سبز به روز نیست 
و اين اطالعات بايد مكان محور و جزئي باشد. بر اين اساس 
طبق ماده ۲ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز كه نگهداشت 
و آبیاري فضاي سبز را برعهده شهرداري تهران گذاشته و بر 
اساس آيین نامه اجرايي در قالب طرحي شهرداري تهران را 

مكلف مي كنیم با ارايه اليحه اي، اين اطالعات را تهیه و در 
قالب سامانه بارگذاري كند.  او با بیان اينكه شهردداري تهران 
بیش از 1۲3 ناحیه، 1۲0 بوستان منطقه اي و چهار قطعه 
فضاي سبز در خیابان ولیعصر را نگهداري مي كند، اظهار 
كرد: اين مقدار به بیش از 160 میلیون مترمكعب مي رسد كه 
در بودجه سال 9۷،  950 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده بود كه اگر بودجه سازمان بوستان ها و سازمان فضاي 
سبز شهر تهران را به آن اضافه كنیم تا حدود 1100 میلیارد 
تومان نیز مي رسد. از اين مقدار همچنین نزديك به ۷0 درصد 
صرف حقوق و دستمزدها و مابقي بین 30 تا ۴0 درصد صرف 
ساير مسائل فضاي سبز مي شود. او با بیان اينكه در حال حاضر 
1۸ هزار نیروي كارگري در حوزه فضاي س��بز وجود دارد 
كه اين تعداد نیرو قابل تأمل است، گفت: بر اساس تكالیف 
برنامه پنج ساله سوم، الزام شهرداري براي ايجاد اين سامانه 
عالوه بر اينكه مي تواند در ارايه اطالعات از وضعیت فضاي 
سبز موثر باشد، درباره قراردادهاي شهرداري با پیمانكاران با 
فضاي سبز نیز گام موثري براي شفافیت خواهد بود، زيرا به 
درستي نمي دانیم آيا اين تعداد كارگر در فضاي سبز وجود 
دارد و هزينه تمام شده قراردادها براي اين موضوع آيا هزينه 
واقعي است يا خیر.  او با اشاره به طرح پیشنهادي گفت: يكي 
از مسائلي كه بسیار اهمیت دارد مشخص بودن میزان احجام 
موجود روي زمین است اعم از میزان گل كاري، چمن كاري 
و غیره اما آمار مش��خصي كه تمام نهادهاي زير مجموعه 
ش��هرداري آن را تايید كند وجود ندارد . براي مثال درباره 
تعداد سرويس هاي بهداشتي سطح شهر آمارهاي سازمان 
زيباسازي با برداش��ت ها و آمارهاي مناطق ديگر متفاوت 
است. نوري تاكید كرد: بر اساس اين طرح شهرداري موظف 
است حداكثر ظرف 1۲ ماه سامانه اطالعات مكاني فضاي 

سبز شهر تهران در معابر، میادين و بوستان ها را ايجاد و در 
دسترس عموم شهروندان قراردهد.اطالعات مندرج در اين 
سامانه بايد به نحوي تعیین شود تا تمام قرادادهاي نگهداشت 
و توسعه فضاي سبز شهري نیم سال دوم سال 99 بر مبناي 
اطالعات اين سامانه تنظیم و واگذار شود .همچنین شهرداري 
موظف است ظرف مدت سه ماه شناسايي عمومي بوستان ها 
و قراردادهاي نگهداشت و توسعه نواحي و عرصه هاي دورن 
شهري و پیراشهري خود را با تعريف محدوده مكاني روي 
نقشه هاي اطالعات مكاني در دسترس عمومي شهروندان 
قرار دهد. نوري ادامه داد: عالوه بر اين مشخصات قرارداد مالي 
پیمانكار، تعداد و اسامي نیروي انساني، سرجمع درختان و 
سطوح سبز، احجام ورزشي، مجموع احجام خدماتي، شبكه 
آبیاري و شناسه هاي فرهنگي و هويتي ويژه بايد در شناسنامه 

عمومي بوستان ها و نواحي درج شود.

      كاهش 10 درصدي هزينه نگهداري فضاي سبز 
 پس از ارايه گزارش نوري، محمد فرجود، مديرعامل سازمان 
فناوري اطالعات شهرداري تهران درباره اين طرح توضیح داد 
و گفت: سال گذشته اطالعات فضاي سبز مناطق و بوستان ها 
را جمع آوري كرديم و آنچه امسال بايد انجام شود، اين است 
كه ريز متريك فضاي سبز را استخراج كنیم تا حدود احجام 
به دست بیايد. سامانه مورد نیاز ظرف 3 تا ۴ ماه آماده خواهد 
شد و تخمین زده مي شود كه برداشت میداني تمام فضاي 
سبز حدود ۲۴ ماه زمان نیاز دارد. پیش از اين فضاي رفت و 
روب شهري هم در سامانه اي شفاف سازي و باعث كاهش 6 
میلیاردي هزينه ها شد. به نظر مي رسد با شفاف سازي فضاي 
سبز در س��امانه، حدود 10 درصد از هزينه هاي نگهداشت 
كاهش خواهد يافت. حسن رسولي، عضوكمیسیون برنامه 

و بودجه در واكنش به سخنراني فرجود گفت: نمايندگي 
شهردار به آقاي فرجود نمي رسد و بايد آقاي حامد مظاهريان 
معاون شهردار اينجا سخن مي گفتند نه آقاي فرجود. ابراهیم 
امیني نايب ريیس شورا كه در غیاب محسن هاشمي رياست 
جلسه را برعهده داشت در جواب او گفت كه اين رويه رعايت 
نمي شده اس��ت و اگر من بخواهم آن را رعايت كنم صورت 
خوشي نخواهد داشت.رس��ولي در ادامه در مخالفت با اين 
طرح عنوان كرد: پیش فرض ما اين است كه شهرداري در 
حوزه فضاي سبز فاقد سیستم اطالعات مديريتي است و 
اگر چنین مساله اي باشد نقص به شمار مي رود ولي اينكه 
در سامانه ش��فافیت همه موارد مربوط به اطالعات مكاني 
درختان را قرار دهیم چندان ضرورتي ندارد و اين حجم انبوه 
از اطالعات براي مردم سودي نخواهد داشت. او تصريح كرد: 
با اين وجود الزم است اگر سازمان بوستان ها فاقد سیستم 
اطالعات مكاني درختان و نگهداش��ت فضاي س��بز است 
چاره اي بینديشد و اقدامي انجام دهد.من با ضرورت تدوين 
اين طرح مخالف نیستم، اما دلیل مخالفت من ناقص بودن 
اطالعات است. در نتیجه با توجه به اين اطالعات ناقص، آيا 
اجراي چنین طرحي ضرورت دارد؟ رس��ولي اين سوال را 
مطرح كرد كه در س��امانه شفافیت تمامي قراردادها بدون 
طبقه بندي منتشر شده، آيا واقعا نیاز است تمامي قراردادهاي 
ريز براي پیمانكاران فضاي سبز به صورت جزو منتشر شود 
يا خیر.  آرش حسیني میالني، عضو كمیسیون سالمت و 
خدمات شهري نیز به عنوان موافق اين طرح با اشاره به اينكه 
دست اندازي به درختان با سامانه اطالعاتي فضاهاي سبز 
سخت تر مي شود گفت: وقتي اطالعات مربوط به فضاهاي 
سبز به صورت شفاف مشخص و به اطالع مردم رسیده شود، 
امكان دست اندازي به درختان و فضاهاي سبز غیرممكن 
و سخت تر مي شود.سامانه اطالعاتي فضاي سبز، دارايي ها 
و میراث س��بز شهر تهران را به صورت مشخص و شفاف به 
تفكیك مناطق به اطالع شهروندان مي رساند چراكه تاكنون 
اين اطالعات براي بخشي از مردم و شوراياران مشخص نبوده 
است. او نقل قولي از شوراياران مناطق آورد كه گاهي ما شب 

مي خوابیدم و وقتي صبح بلند مي شديم بخشي از فضاهاي 
سبز واگذار ش��ده بودند و افزود: هرچند اكنون اين خطر و 
ريسك ديگر وجود ندارد ولي ممكن است در دوره هاي بعدي 
رخ دهد بنابراين ضروري است اطالعات مربوط به فضاهاي 
سبز به صورت تدقیق شده مشخص شود.در نهايت طرح 
الزام شهرداري تهران به ايجاد سامانه هوشمند فضاي سبز 
با 16راي به تصويب رسید.محمود میرلوحي نیز در اين باره 
گفت: به نظرم نام سامانه بايد سامانه هوشمند فضاي سبز 
باشد چرا كه مباحث مالي در آن مطرح است. در نهايت بهاره 
آروين پیشنهاد نام »سامانه مكاني و هوشمند فضاي سبز 
شهر تهران« را داد كه سرانجام اين پیشنهاد با 15 رأي موافق 

و بدون رأي مخالف به تصويب رسید.

      سامانه اطالعات معماري و هويتي بوستان ها 
در ادامه جلسه شوراي شهر احمد مسجدجامعي ريیس 
كمسیون فرهنگي و اجتماعي شورا پیشنهاد ايجاد سامانه 
اطالعات مكاني داده هاي معماري، تاريخي، میراثي، هويتي 
و نمادهاي به كار گرفته در بوس��تان ها توسط شهرداري 
را مط��رح كرد كه مورد بح��ث و گفت وگو ق��رار گرفت و 
موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح كردند. به گزارش 
»تعادل«، مس��جدجامعي در اين باره گفت: پارك ش��هر 
داراي مجسمه هاي دانته، ملك المتكلمین، صلح و... بوده 
و نخستین كتابخانه عمومي تهران، نخستین انجمن شهر 
تهران، نخستین پارلمان شهري و بسیاري از اطالعات ديگر 
را در خود دارد.همچنین بوستان ساعي توسط شخصیتي 
برجسته كه بنیان  جنگل كاري را نهادينه كرده راه اندازي 
ش��ده و فرد به نامي آن را طراحي كرده است و ارزش هاي 
تاريخي زي��ادي در دل خود دارد، از اين رو، توجه به هويت 
فضاي سبز به لحاظ تاريخي مبحث مهمي به شمار مي رود. 
سرانجام پس از طرح پیشنهادات و نظرات نیز شهرداري 
تهران با 15 رأي موافق در شوراي شهر ملزم به ايجاد سامانه 
اطالعات مكاني داده هاي معماري، تاريخي، میراثي و هويتي 

بوستان ها شد. 
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درخواست چيني ها براي 
سرمايه گذاري در بنادر ايران 

 مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي در سفر به 
پكن با مديران ارشد شركت بین المللي صنايع شمال 
چین و شركت توسعه زيرساخت هاي چین ديدار و 
از پروژه عظیم مترو پكن بازدي��د كرد.  به گزارش 
پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، در ديدار 
محمد راستاد، مديرعامل اين سازمان با مديران ارشد 
شركت بین المللي صنايع شمال چین، مديران اين 
شركت ابراز امیدواري كردند كه بتوانند در بنادر ايران 
سرمايه گذاري كنند و سازمان بنادر و دريانوردي نیز 
براي حضور شركت هاي سرمايه گذار چیني در بنادر 
ايران اعالم آمادگي كرد. در جريان اين ديدار از يكي 
از بزرگ ترين پروژه هاي شركت مذكور كه بخشي 
از پروژه عظیم مترو پك��ن به طول 636 كیلومتر و 
با حجم تردد بیش از 10 میلیون نفر است، بازديد 
شد. الزم به ذكر است، شركت مذكور فعالیت هاي 
گس��ترده ديگري در سطح جهان داشته و در ايران 
نیز در ساخت و توسعه مترو تهران، خط ريلي تهران 
- كرج، تامین واگن براي راه آهن، سرمايه گذاري با 
مشاركت شركت تولید واگن تهران، تامین واگن خط 
مشهد و مشاركت در پروژه توسعه ريلي میانه- تبريز 
فعالیت كرده اس��ت. همچنین در جلسه مشترك 
مديرعامل س��ازمان بنادر با مديران ارشد شركت 
توسعه زيرس��اخت هاي چین، توانمندي هاي اين 
ش��ركت مورد بررسي قرار گرفت و مديران شركت 
مذكور، از حس��ن تعامل طرف ايراني در مراودات 
بین المللي تقدير كردند و اذعان داشتند، ايران جزو 
كشورهايي است كه پتانس��یل هاي فراواني براي 
همكاري هاي مشترك دارد و چیني ها، عالقه مندي 
بسیاري براي همكاري با ايراني  ها دارند. به گزارش 
س��ازمان بنادر و دريانوردي، گفتني است؛ شركت 
مذكور از بزرگ ترين شركت هاي بین المللي عمراني 
و توس��عه زيرساختي اس��ت و از بین ۲50 شركت 
پیمانكار بین المللي، رتبه سوم جهاني را دارد و عمدتا 
در حوزه ريل، س��اخت واگن، پل و راه، صنايع نیرو، 
صنعت كشاورزي، توس��عه زيرساخت هاي حمل 
و نق��ل، پروژه هاي عمراني، س��اخت بنادر، تامین 
تجهیزات، سرمايه گذاري و مديريت پروژه ها فعالیت 
مي كند و در طراحي و ساخت ۷ بندر از 10 بندر برتر 

دنیا مشاركت داشته است.

 افزايش نرخ بليت هواپيما
 به علت محدوديت ناوگان 

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي بیان 
كرد: محدوديت ناوگان هواپیما به دلیل رشد تقاضا 
براي سفر هوايي در كش��ور يكي از داليل افزايش 
نرخ بلیت است. سیاوش امیر مكري در گفت وگو با 
ايرنا افزود: اعداد و ارقام نرخ بلیت توسط ايرالين ها 
و چارتركننده ه��ا تعیین مي ش��ود و البته نظارت 
سازمان هواپیمايي كش��وري بر اين موضوع وجود 
دارد. اوبا بیان اينكه تاكید و حساس��یت وزير راه و 
شهر س��ازي بر كنترل قیمت ها و نظارت دقیق بر 
آنها بسیار باال است، اظهاركرد: در بعضي از فصول 
و زمان ه��ا، ايرالين ها براي اينك��ه تقاضاي بااليي 
براي س��فر هوايي وجود دارد، ممكن است خارج از 
سیستم فروش مكانیزه، قیمت را افزايش دهند اما 
قطعا سازمان هواپیمايي كش��وري بر اين موضوع 
نظارت دارد و با متخلفان برخورد مي كند.به گفته 
امیرمكري، در صورت مشخص شدن تخلف يا اعالم 
مردم به سازمان هواپیمايي كشور، پیگیري هاي الزم 

انجام و با متخلفان برخورد مي شود.

گام دوم الكترونيكي شدن 
صدور پروانه عملياتي شد

به گفته حامد س��لیمي، مديركل تدوين ضوابط، 
نظارت و صدور پروانه معاونت معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران گام دوم الكترونیكي شدن فرآيند 
صدور پروانه و گواهي با ايجاد امكان دريافت نسخه 
چاپي و پي دي اف كلیه اسناد و مدارك صادره فراهم 
شده اس��ت. به گزارش فارس، سلیمي افزود: پیش 
از اين در گام اول الكترونیكي ش��دن فرآيند صدور 
پروانه، با حذف مراجعه حضوري شهروندان، امكان 
ثبت درخواس��ت فرآيند صدور پروان��ه به صورت 
اينترنتي با استفاده از سامانه الكترونیكي برداشته 
شد، اكنون در گام دوم امكان دريافت نسخه چاپي 
و فايل پي دي اف كلیه اس��ناد و مدارك صادره در 
فرآيند صدور در نظر گرفته ش��ده است. سلیمي با 
بیان اينكه گام دوم از چهارم شهريور 9۸ آغاز شده 
است، گفت: مداركي كه امكان دريافت نسخه چاپي 
و فايل پي دي اف آن در نظر گرفته شده، ابتدا شامل 
فرم اطالعات احداث بنا )دس��تور نقش��ه( است.تا 
پايان شهريور ماه سال جاري ساير فرم ها اعم از فرم 
عوارض كنترل فني، فرم عوارض نظارت فني، فرم 
خالف ساختماني، آراي كمیسیون هاي ماده100 
و در نهايت پروانه و گواهي قابل دسترس��ي است. 
مديركل تدوين ضوابط، نظارت وصدور پروانه تأكید 
كرد: شهروندان براي استفاده از اين خدمات نخست 
 www.urban.tehran.ir باي��د در س��امانه
حساب كاربري ايجاد كنند.متقاضیان صدور پروانه 
و گواهي پیش از اس��تفاده از اين امكان، بايس��تي 
جهت احراز هويت، مدارك ملكي و مالكیتي خود 
را به يكي از دفات��ر خدمات الكترونیك ارايه كنند. 
سلیمي عنوان كرد: عالوه بر دريافت نسخه چاپي 
اسناد و مدارك، گردش كار پرونده در كلیه مراحل 
همراه با پیام هاي ثبت شده توسط كاربران نیز قابل 
مش��اهده خواهد بود. الزم به ذكر است گردش كار 
پرونده ش��امل داليلي از جمله: عدم تأيید نقش��ه، 
اقدامات پرونده، آخرين مرحله كاري پرونده، داليل 
برگش��ت پرونده و نظرات شوراي معماري است.از 
آغاز اين فرآيند تاكنون، بیش از ۸ هزار ش��هروند با 
مراجعه به دفاتر خدمات الكترونیك شهر نسبت به 
طي فرآيند مورد اشاره در خصوص حساب كاربري 

خود را اقدام كرده اند.

صبح ديروز عملیات ساخت ١١٠ هزار واحد مسکونی 
در چارچوب طرح اقدام ملی تولید مسكن با فرمان 
رئیس جمهور به صورت همزمان در سراسر استان ها 
آغاز ش�د. اي�ن واحد ه�ای مس�کونی در توافق با 
سازندگان توس�ط س�ازمان ملی زمین و مسکن، 
شرکت عمران شهرهای جديد، شرکت بازآفرينی 
شهری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجرا خواهد 
ش�د. از اين تعداد 28 ه�زار و 684 واح�د طی ١۵١ 
پروژه توسط سازمان ملی زمین و مسکن، 19 هزار 
و 936 واحد طی ٣٢ پروژه توس�ط شرکت عمران 
شهرهای جديد، ٧١٨٣ واحد طی ١٣ پروژه توسط 
ش�رکت بازآفرينی ش�هری و ٢4٣٧ واحد طی ٢4 
پروژه توس�ط بنیاد مسکن انقالب اس�المی اجرا 
خواهند شد.  محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازي 
در مراسم آغاز احداث عملیات اجرايی 11۰ هزار واحد 
مسکونی از اتصال متقاضیان صندوق پس انداز يکم 
به طرح اقدام ملی مسکن خبر داد. به گفته او، بانک 
مسکن با تفاهمنامه ای که به زودی منعقد می کند 

طرح اتصال متقاضیان صندوق پس انداز مس�کن 
يکم را به طرح اقدام ملی فراهم می کند و اين اقدام 
موجب می شود نقدينگی مردم برای تأمین مسکن 
مورد نیاز، افزايش يابد. وزير راه وشهرسازی همچنین 
گفت: تالش کرده ايم تا امید به خانه دار شدن مردم 
را در کالنش�هرها به زير 1۰ س�ال و در ساير شهرها 
به کمتر از 3 س�ال برسانیم. اس�المی تاكید کرد: با 
اجرای اين برنامه ها و نهضت خانه سازی درنظر است 
تا اعتمادسازی را در دو صحنه که شامل اعتماد بین 
دولت و سازندگان و همچنین مردم و سازندگانش 
را ايجاد کنیم. نهضت خانه س�ازی و اعتمادسازی 
تأثیرات خود را در اشتغال و رونق آن ايجاد خواهد 
کرد. او با اعالم اين مطلب که تاکنون 16۷ هزار واحد 
از نهضت خانه سازی آغاز ش�ده است از رونمايی و 
آغاز عملیات اجرايی طرح اقدام ملی در ۵ اس�تان 
خبر داد و گفت: حجم س�رمايه گذاری مس�کن در 
طرح اقدام مل�ی، 3۰ هزار میلیارد توم�ان برآورد 
شده است که اين میزان س�رمايه گذاری 13۰ هزار 

اش�تغال پايدار ايجاد می کند و متأثر از اين تحرک 
و اراده س�اير ظرفیت ها به مدار می آيند و ساخت و 
ساز رونق می گیرد. اسالمی با تشکر از تدبیر و ابالغ 
ريیس جمهوری به بانک مرکزی برای تخصیص 2۰ 
درصد تس�هیالت بانک ها به بخش مسکن گفت: 
همراهی بانک ها پیشبرد پروژه های مسکن را محقق 
می کند. وی افزود: طبق تفاهمنامه ای که با س�تاد 
اجرايی فرمان امام داشتیم مقرر شد تا ۵۰ هزار واحد 
مسکونی در قالب اين تفاهمنامه  در سطح کشور اجرا 
ش�ود که امروز 6۵۰۰ واحد در قالب اين تفاهمنامه  
اجرايی و عملیاتی می شوند. احداث 1۰۰ هزار واحد 
مس�کونی نیروهای مسلح در آس�تانه آغاز به کار 
برای احداث است. وی در پايان تاكید کرد در طرح 
اقدام ملی احداث فضاهای مکمل همچون بازارچه 
و مسجد فراهم است و مناطقی درنظر گرفته شده 
که دارای تأسیسات زيربنايی هستند و واحدهای 
مسکونی  با اين ويژگی ها به جامعه هدف و متقاضیان 

واقعی مسکن تحويل می شود.

اتصال خانه اولي ها به طرح اقدام ملی 
دريچه
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نشانه هاي حذف ارز ۴۲۰۰
ايسنا| رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد است 
آنچه در ماه هاي گذش��ته رخ داده نشان مي دهد 
كه توزيع ارز ۴۲۰۰ تومان��ي كاهش يافته و اين 
اميد وجود دارد كه در آينده نزديك اين ارز حذف 
شود.  مسعود خوانساري اظهار كرد: اتاق بازرگاني 
و بخش خصوصي همان طور كه پيش از اين بارها 
اعالم كرده، با توزيع ارز ۴۲۰۰ توماني و به طور كلي 
با ارز چند نرخي مخالف است زيرا به نظر ما ارز چند 
نرخي فقط رانت و فساد را افزايش مي دهد و كمكي 
به بهبود اوضاع اقتصادي كشور نمي كند. به گفته 
وي، عملكرد ماه هاي گذشته اين نوع ارز در بازار نيز 
نشان داده كه بستر فساد براي برخي رانت خواران 
فراهم شده و براي عبور از چنين شرايطي توقف 
توزيع اين ارز از س��وي دولت اهميت زيادي دارد. 
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نشانه هاي 
مثبتي كه در عملكرد ارزي دولت در ماه هاي اخير 
ديده مي شود، تصريح كرد: كاهش توزيع اين نوع 
ارز و محدود شدن كاالهايي كه ارز ۴۲۰۰ توماني 
دريافت مي كنند، نشانه هاي مثبتي از تغيير نگاه 
دولت در اين زمينه است و اميدواريم با تداوم اين 

روند به سمت حذف ارز دولتي حركت كنيم.
خوانس��اري با بيان اينكه اتاق بازرگاني مذاكرات 
خود با دولت را در اين زمينه ادامه خواهد داد، گفت: 
ما در ماه هاي گذش��ته هر جا فرصت بوده نظرات 
خود در اين زمينه را ارايه كرده ايم و از اين پس نيز 
تالش مي ش��ود با انتقال نظر فعاالن اقتصادي به 
دولت، شرايط براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور 
فراهم شود. حسين مدرس خياباني قائم مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت در ام��ور بازرگاني اخيرا 
اعالم كرده كه فعال دولت برنامه اي براي حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني ندارد اما تعداد كاالهايي كه اين ارز 

را دريافت مي كنند، كاهش يافته است.

عوارض صادراتي گوشت 
مرغ تعيين شد

مهر | وزارت صمت در نامه اي به گمرك ايران، 
عوارض صادراتي گوش��ت مرغ را ب��ه ميزان هر 
كيلوگرم پنجاه هزار ري��ال اعالم كرد. علي اكبر 
شاماني مديركل دفتر صادرات گمرك ايران پيرو 
نامه قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني، در 
بخش��نامه اي به كليه گمركات اجرايي موضوع 
»تعيين عوارض صادراتي گوشت مرغ به ميزان 
هر كيلوگرم پنجاه هزار ريال« را اعالم كرد. در نامه 
مدرس خياباني خطاب به رييس كل گمرك ايران 
كه در تاريخ ۲۸ مرداد ماه صادر ش��ده، آمده بود: 
صدور هر كيلوگرم مرغ تحت رديف تعرفه هاي 
 ،۰۲۰۷۱۴۲۰ ،۰۲۰۷۱۲۱۰ ،۰۲۰۷۱۲۰۰
۰۲۰۷۱۴۱۰ و ۰۲۰۷۱۴۹۰ مشمول پرداخت 

پنجاه هزار ريال عوارض صادراتي مي گردد.

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل  از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

نوبت دومآگهي تجدید مناقصه

اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي

شماره فراخوان ستاد ايرانمبلغ ضمانت نامه )به ريال(مبلغ برآورد )به ريال(پروژهرديف

19,828,130,468992,000,0002098003377000174ادامه عمليات اجرايی مجتمع اداری شهرستان سيمرغ1

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در ساختمان يا ابنيه الزامي است.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/06/03

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت14/00مورخه   98/06/06
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت14/00 مورخه   98/06/16

زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت 08/00 مورخه   98/06/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ۹۸۸۱۲5 )انجام عمليات اورهال وhi-risk  در واحد هاي عملياتي شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در سال ۱3۹۹(
2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-كيلومتر ۱65 جاده مشهد/  سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.

3- شرايط مناقصه گر: كليه شركت هاي داراي حداقل پايه 5 رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور.
4- مهلت و آدرس دريافت اس�ناد: حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰6/۲۷ ، متقاضيان می توانند به صورت حضوری با در دست داشتن درخواست كتبي جهت دريافت اسناد 
مناقصه به آدرس : مشهد-خيابان آبکوه- نبش دانشسرای شمالی-شماره ۲55-واحد امور قراردادها مراجعه نمايند و يا درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره 
نمابر 3۷۲۸5۰۴۷-۰5۱ ارسال نمايند، در اين صورت اسناد مناقصه به آدرس اين متقاضيان ارسال خواهد  گرديد. متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا 
ساعت ۱۴  مورخ ۹۸/۰۷/۱6 پيشنهاد خود را تكميل و به صورت الك و مهر شده به آدرس اعالم شده فوق تحويل دهند و يا چنانچه در نظر است پاكت پيشنهادي به وسيله ي پست 
سفارشي  ارسال گردد، مي بايست زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود، در هر صورت به پاكت هاي پيشنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسليم 

گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه ي كميسيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه، پيشنهادهاي مذكور ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گرديد.
5 - ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ ۲.۲5۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال )دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال( از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين 

معامالت دولتي مي باشد.
6- زمان گشايش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۹۸/۰۷/۱۷ در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل 3 پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.

در صورت نياز به دريافت اطالعات بيشتر به سايت شركت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد به آدرس  WWW.Nigc-khangiran.ir مراجعه فرماييد.

نوبت اولفراخوان مناقصه عمومي )یك مرحله اي(

روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 

)S.G.P.C(

شماره مجوز: 1398,3342

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی نسبت به شناسايی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد . بدينوسيله از کليه شرکتهای واجد شرايط 
که مايل به شرکت در اين ارزيابی هستند دعوت می گردد از تاريخ درج آگهی الی ۹۸/6/۱6 جهت اعالم آمادگی به امور پيمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دريافت استعالم ارزيابی کيفی 

به واحد کميته فنی - بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکميل شده ميبايست حداکثر تا تاريخ ۹۸/۷/۱ به کميته فنی بازرگانی تحويل گردد .
بديهی است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط 

و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبًا دعوت بعمل خواهد آورد .
ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح 

مشخص گردد .در صورت عدم پاسخگويی يا خرابی فکس مسئوليت عدم آگاهی بر عهده مناقصه گر می باشد.
آدرس امور پيمانها : ساری - بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲، 33۲۰۴۰۷5-۰۱۱ نمابر اتو ماسيون جهت اعالم آمادگی ۰۱۱33۲۰۴۲۸۱

آدرس کميته فنی -  بازرگانی : ساری  - بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران ۰۱۱-33۲۰۴۰63
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

نوبت اولآگهی فراخوان ارزیابی کيفی

 روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شركت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان مازندران

)سهامی خاص(

شماره مجوز: 1398/3345 مناقصه )یک مرحله ای(
شماره مناقصه: 6۰۲۲5

1- محل تامين اعتبار: ساير منابع/ منابع داخلی
2- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يک بار قابل تمديد می باشد .

3- نوع تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۲3۴۰۲/ت 5۰65۹ ه�   مورخ ۱3۹۴/۹/۲۲ و اصالحات 
بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد .

4- زمان ارائه  پيشنهاد : شنبه۹۸/۸/۱۱ ساعت ۱6
5- زمان گشايش پيشنهادات : يکشنبه ۹۸/۸/۱۲ ساعت  ۱۴

6- ضمنا: هرگونه تغيير در زمان های ياد شده کتبا اعالم می گردد .
7- شرايط متقاضی :

- اشخاص دارای گواهی صالحيت رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با ظرفيت آزاد مجاز
- داشتن توانايی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارايی
  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت -

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۹6/۱۲/۲۹ برای پيشنهادهای باالی ۱۰ برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است .
- قيمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.)در صورتيکه کاال مشابه توليد داخل دارد(

- حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصات برای رديف ۱ به هر تعداد و برای رديف ۲ سه مناقصه گر می باشد .
 متقاضيانی که دارای شرايط مذکور در بند » ۷ « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، می توانند درمهلت تعيين شده فوق الذکر جهت دريافت اعالم آمادگی به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی 

شرکت گازاستان مازندران امور پيمانها مراجعه نمايند .
 جهت کسب اطالعات بيشتر در سايت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir   و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir   مراجعه نماييد .

استفاده از شير مصرف مشترک برای وسايل گازسوز، بسيار خطرناک و حادثه ساز است.

حداقل امتياز کيفیمبلغ برآوردمبلغ تضمينموضوع مناقصهرديف

1 CP خط تغذيه گاز 12 اينچ از روستای آهنگرکال تا سه راه شهرک صنعتی اسالم آباد به روش
1/609/955/00032/199/089/77260)تجديد مناقصه(

2CP 946/990/00018/939/788/07160شبکه توزيع گاز روستاهای نيرس، بسطام، لعله جار و سنگ جار مرزن آباد به روش

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي خريد را مطابق جدول زير از فروشندگان ذيصالح انجام دهد.

آگهي مناقصه عمومي
 شركت آب و فاضالب

 استان اصفهان

مبلغ تضمين )ريال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

 خريد يك دستگاه الكتروپمپ جهت ايستگاه پمپاژ مباركه98-2-114/4
250,000,000جاري )تصفيه خانه آب اصفهان(

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار قطر 250 ميليمتر جهت 98-2-145
1,917,000,000جاريشاهين شهر

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار قطر 200 ميليمتر جهت 98-2-146
1,549,000,000جاري شاهين شهر

392,000,000جاريخريد 288 دستگاه كارت خوان همراه هوشمند98-2-149

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شركت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 98/6/16
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يكشنبه به تاريخ 98/6/17

محل دريافت اسناد: سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.abfaesfahan.ir

www.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا: 8-36680030-031 )داخلي 388(

مديرعامل جديد ايران خودرو اولويت هاي خود  را تشريح كرد

مسير تازه غول خودروسازي
تعادل| فرشته فريادرس |

وزير صمت در تازه ترين اقدامش، معاون خود در امور توليد 
را راهي جاده مخصوص كرد وحكم مديريت ايران خودرو را 
به نام او زد. البته برخي انتخاب فرشاد مقيمي ۴۴ ساله براي 
اين پس��ت را پرابهام و سوال برانگيز عنوان كردند. مديري 
دولتي كه آمده تا مسير جديدي را براي صنعت خودروسازي 
ترسيم كند. البته او هنوز اول راه است و مشخص نيست كه 
آيا او مي تواند با چينش برنامه هايش اين صنعت آسيب ديده 
را نجات دهد يا خير. در همين حال او روز گذشته در مراسم 
معارفه خود، اولويت هاي كاريش را براي ادامه فعاليت در 
كيلومتر ۱۴ جاده مخصوص تشريح كرد. »مبارزه با رانت و 
فساد، صيانت از حقوق مصرف كننده، تقويت زنجيره تامين، 
افزايش كيفيت و تيراژتوليد، توسعه وتعميق ساخت داخل، 
بهره مندي از روش هاي نوين تامين مالي، احياي شركت 
ساپكو، ايجاد اتحاد بين اليه هاي مختلف كارگري، مديريتي، 
باالدستي، قطعه سازان و شركاي تجاري  و همچنين تعامل 
موثر با نهادهاي حاكميتي، تشكل هاي تخصصي و مراكز 
دانش��گاهي« از مهم ترين اولويت هاي كاري او در سمت 
مديرعاملي اين شركت خودروسازي عنوان شد. حال كه 
سكان يكي از بزرگ ترين غول هاي خودروسازي كشور از 
آن يك مدير دولتي شده، اين پرسش قابل طرح است كه آيا 
او مي تواند به برنامه هاي رونق توليد خود از جمله رساندن 
تيراژ خودرو به مرز 5۰۰ هزار دستگاه تا پايان ۹۸ جامه عمل 
بپوشاند يا خير. اين را مي توان نخستين محك او در آزمون 

سخت مديريت اين شركت بزرگ خودروسازي دانست. 

     مدیر جدید با برنامه هاي جدید
ظهر دوشنبه هفته پيش، علي ربيعي سخنگوي دولت در 
جمع خبرنگاران، خبر بركناري هاشم يكه زارع از مديرعاملي 
ايران خ��ودرو را اعالم كرد. مديرعاملي كه به مدت ش��ش 
س��ال از ۱۹ شهريور ۹۲ اين پست را حفظ كرده بود. البته 
اين نخس��تين بار بود كه س��خنگوي دولت بركناري يك 
مديرعامل در صنعت خودرو را اعالم مي كرد. البته ربيعي، 
عنوان كرد كه »عباس علي آبادي« مديرعامل گروه مپنا به 
ايران خودرو خواهد رفت. اما ش��نيده ها حاكي از اين است 
كه او زير بار اين مس��ووليت نرفته است. برهمين اساس، 
سكاندار وزارت صمت، پس از يك هفته بالتكليفي تصميم 
گرفت كه معاون خود در امور توليد را راهي جاده مخصوص 
كند و حكم مديرعاملي ايران خودرو را به نام فرشاد مقيمي 
بزند. البته مقيمي جوان به خوبي مي داند كه ايران خودرو 
با چالش هاي زيادي از جمله »اختالل در تامين قطعات، 
افت تيراژ، رشد هزينه هاي توليد، قيمت گذاري دستوري، 
دپوي خودروهاي ناقص، زيان انباشته چند هزار ميلياردي 

و همچنين انبوهي از تعهدات معوق« روبه رو است و مسير 
آساني در پيش نخواهد داشت. فرشاد مقيمي كه عضويت 
در هيات مدي��ره و مع��اون برنامه ريزي و ام��ور اقتصادي 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، مدير 
برنامه ريزي و بودجه س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران و رييس انجمن بهره وري ايران را نيز در كارنامه خود 
دارد، رس��ما با حكم رضا رحماني راهي كيلومتر ۱۴ جاده 
مخصوص شد و به جمع آبي پوشان ايران خودرو پيوست. در 
همين حال، او روز گذشته در جلسه معارفه خود، بدون اينكه 
توديع مديرقبلي در كار باشد، به بيان اولويت ها و فعاليت هاي 

جديد ايران خودرو پرداخت. 
مديرعامل جديد گروه صنعتي ايران خودرو، در اين مراسم، 
اولويت نخس��ت واصلي خود را براي آغاز فعاليت در جاده 
مخصوص، رونق بخشيدن به توليد و اصالحات اساسي و 
اقدام اصالحي براي اجراي برنامه هايش عنوان كرد. حال 
كه مقيمي، از برنامه هايشان براي رونق توليد صنعت خودرو 
سخن گفته است، بايد منتظر ماند و ديدكه آيا او مي تواند از 
اين آزمون سربلند بيرون بيايد وميزان توليد خودرو را تا پايان 
سال ۹۸ با وجود همه چالش هايي كه پيش تر مورد اشاره قرار 

گرفت، به مرز 5۰۰ هزار دستگاه برساند يا خير. 
البته اين مدير جوان، پاشنه آشيل توليد را تامين قطعات 
عنوان كرد و راهكار برون رفت از آن را هم احياي ش��ركت 
»س��اپكو« با ماموريت هاي جديد در حوزه تامين قطعات 
متناسب با شرايط، تامين به موقع با هزينه كم و كيفيت باال 
دانست. البته برخي برنامه او براي احياي شركت »ساپكو« 
را مورد انتقاد قرار دادند و معتقدند كه اين اقدام جاي بحث 
دارد، چراكه احياي آن نوعي بازگش��ت به عقب و س��بب 
باالرفتن هزينه هاي سربار خواهد شد. برنامه ديگر او، براي 
تحرك بخش��ي دراين صنعت استراتژيك، »به كارگيري  
مكانيس��م هاي نوين تامين منابع مالي« عنوان ش��د. اما 
مديرعامل جديد شركت صنعتي ايران خودرو، ديگر اولويت 
كاري خود را »شفاف سازي و مبارزه با فساد و رانت« عنوان 
كرد. او در عين حال با تاكيد بر همگرايي بين قطعه سازان 
وخودرو سازي اظهار كرد كه پرداخت بدهي به قطعه سازان 
طبق چارچوب مصوب و با استفاده از ساز و كار مشخص و 
روشني انجام خواهد شد. »توسعه وتعميق ساخت داخل«، 
»صيانت از حقوق مصرف كننده« و »همكاري و تعامل موثر 
با نهادهاي حاكميتي نظير وزارت دفاع، سازمان استاندارد، 
محيط زيس��ت وهمچنين تشكل هاي تخصصي و مراكز 
دانش��گاهي و دانش بنيان « از ديگ��ر برنامه هاي مهم اين 
خودروسازي در دوران مديريت مقيمي خواهد بود.  اما به 
نظر مي رسد، چالش بزرگي كه مدير جديد ايران خودرو با 
آن روبه رو باشد؛ شيوه »قيمت گذاري خودرو« است؛ چراكه 

همچنان خيلي ها منتقد قيمت گذاري دستوري از سوي 
دولت در حوزه خودرو هس��تند وآن را يكي از فاكتورهاي 
اساس��ي در زيانده بودن خودروسازان مي دانند. اما به نظر 
مي رسد، موضع وزارت صنعت، استمرار ودنبال كردن همين 
سياست دستوري باشد. البته برخي گماشتن مقيمي كه از او 
به عنوان دست راست وزير صمت نيز نام برده شده، را دنباله 
روي از همين سياست ها مي دانند. با اين حال بايد ديد كه آيا 
مدير جديد ايران خودرو، قرار است همين مسير دستوري 
قيمت گذاري را دنبال كند يا دنبال راهي ديگر براي نحوه 
قيمت گذاري براي اين محصول جذاب و پرمتقاضي  است.  از 
سوي ديگر، دايره انتقاد برخي نيز از اين موضوعات فراتر رفت 
و انتصاب معاون وزير صمت به عنوان مديرعاملي ايران خودرو 
را مغاير با رويه خصوصي سازي عنوان كردند؛ چراكه به گفته 
آنها، وزير صمت وعده داده بود كه خصوصي سازي صنعت 
خودرو تا پايان امسال يا س��ال ۹۹ خصوصي سازي اتفاق 
خواهد افتاد. هرچند بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه برخي 
در شرايط كنوني اساسا خيلي موافق خصوصي سازي صنعت 
خودرو نيستند. به طوري كه شوراي نگهبان با توجه به ايرادي 
كه به طرح نمايندگان در زمينه خصوصي س��ازي خودرو 
گرفته، مخالف خروج ۱۰۰ درصدي دولت از تصدي گري 
صنعت خودرو است. اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه 
ماده ۲ طرح مجلس مبني بر واگذاري صد درصد س��هام 
بنگاه هاي مشمول صدر اصل ۴۴، با بند »ج« سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ و در نتيجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغاير است. البته 
نمايندگان مجلس به منظور برطرف كردن دغدغه شوراي 
نگهبان اين ماده را به صورت زير اصالح كردند، »بر اين اساس 
طي مدت س��ه سال از الزم االجرا شدن اين قانون با اجراي 

صحيح سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصالحات 
بعدي آن و سياست هاي كلي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، 
زمينه رقابت پذيري در صنع��ت خودرو را به نحوي فراهم 
كند كه دولت صرفا اقدامات نظارتي و سياس��ت گذاري و 
تنظيم گري را انجام دهد.« همان طور كه مشاهده مي شود 
در اصالحيه نمايندگان ديگر تاكيدي روي مساله واگذاري 
صد درصدي سهام نيست. جميع اين موارد نشان مي دهد، 
دولت خيلي هم بنا ندارد پاي خود را از بازي مديريت صنعت 
خودرو بيرون بكشد. از آن سو، »محمدباقر عالي« رييس 
هيات عامل اي��درو هم كه در مراس��م معارفه مديرعامل 
ايران خودرو حضور يافته بود، هم افزايي كليه خودروسازان 
داخلي و تعريف پلتفرم مشترك براي بهينه سازي كيفيت 
و توليد خودرو در كشور را خواستار شد. معاون وزير صمت، 
در خالل صحبت هاي خود، تكميل حدود ۲۲ هزار خودرو 
داراي كس��ري قطعه و تزريق به بازار مصرف ظرف ۱۰ روز 
گذشته را نش��ان دهنده توانمندي اين مجموعه در سال 
رونق توليد برشمرد و تاكيد كرد: سياست گذاري در دوره 
جديد با تمركز بيشتر در جهت كاهش قيمت تمام شده 
و افزايش كيفيت محص��والت خواهد بود. او در عين حال، 
دين اصلي خودروسازان را انجام تعهدات به خريداران و ثبت 
نام كنندگان بر شمرد و خواستار برنامه ريزي با تكيه بر توان 
داخل براي رفع مشكالت ناشي از تحريم هاي ظالمانه در 

تحويل سفارش ها شد. 

    خبر خوش خودرویي وزیر صنعت
در همين حال، اما وزير صمت شامگاه دوشنبه با حضور در 

برنامه »تيتر امش��ب« در اظهاراتي با بيان اينكه ۲ خودرو 
ساز كشور طبق قانون ۲۰ درصد مجوز فروش فوري دارند 
كه طبق برنامه مكتوب اين ۲ خودروساز تا پايان سال ۹۸ 
تعهدات خود را به روز خواهند رساند. رضا رحماني با اشاره 
به سه برابر شدن توليد خودرو بيان كرد كه در حال حاضر 
6 پرونده تعزيراتي براي خودروس��ازان در جريان اس��ت 
كه از طريق س��ازمان پيگير اجراي تعهدات آنها هستيم. 
او همچني��ن از بازس��ازي ۲۰۲ هزار خودرو ك��ه ۱۹ هزار 
خودروي آن اتوبوس و عمومي است با تخصيص ۱۱ هزار 
ميليارد تومان از سوي دولت خبر داد كه ۲۰ درصد قيمت 
خودرو را مشتريان پرداخت مي كنند. او تاكيد كرد كه پيگير 
وضعيت كس��اني است كه از اسفند س��ال ۱3۹۷ تاكنون 
نتوانس��تند خودرويي مانند »كوئيك« را تحويل بگيرند. 
وزير صنعت همچنين در حاشيه افتتاح همزمان 33 طرح 
صنعتي در استان تهران، در تازه ترين اظهارات خود از ابالغ 
دستورات الزم به خودروسازان درباره »عدم افزايش قيمت 
خودروهاي پيش فروش شده معوق« خبر داد وگفت: بايد 
سعي كنيم براي جلوگيري از دالل بازي، خودرو را به دست 
مصرف كننده واقعي برسانيم كه همين امر تأثير مثبتي در 
كنترل قيمت خودرو خواهد داشت.  او بااشاره به اينكه به 
دليل تحريم ها در برخي مواقع و برخي ثبت نام ها خودروي 
مناسب براي واگذاري به ثبت نام كنندگان نداريم، عنوان 
كرد كه راه حل هاي متنوعي ب��ه ثبت نام كنندگان ارايه 
داديم و ۲ خودروساز مطرح كشور مقررشده است، طبق 
برنامه اي مكتوب تا پايان سال جاري تعهدات خود را به روز 
كنند و ما از طريق س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان پيگير اجراي تعهدات آنها هستيم.
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سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اعالم كرد

رشد قدرت هاي اقتصادي ُكند شد
گروه جهان| 

 )OECD( سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي
اعالم ك��رده كه رش��د اقتصادي ماهانه و س��االنه 
كش��ورهاي عضو اين س��ازمان كاهش پيدا كرده 
اس��ت. در گ��زارش اين س��ازمان آمده ك��ه توليد 
ناخالص داخلي كش��ورهاي عضو در سه ماهه دوم 
سال به ۰.۵درصد رسيده كه اين رقم در مقايسه با 
متوسط رشد سه ماهه نخست سال به طور ميانگين 

۰.۱درصد كاهش پيدا كرده است.
به گزارش وب س��ايت س��ازمان همكاري و توسعه 
اقتص��ادي، در بين هف��ت اقتصاد ب��زرگ جهان 
كمترين رش��د ثبت ش��ده مربوط به ايتاليا با صفر 
درصد بوده است. همچنين رشد بريتانيا و آلمان نيز 

به طور چشمگيري كاهش داشته است. 
در گزارش اين س��ازمان آمده، در آلمان رشد يك 
درصد كاهش يافته است. اين رقم در سه ماهه اول 
سال جاري 4درصد بوده است. اين در حالي است 
كه ناظران نيز بر اين باورند كه ش��مارش معكوس 
براي آغاز ركود اقتصادي در آلمان آغاز شده است. 
موسس��ه اينفو گروه تحقيقاتي مستقر در مونيخ، 
اخيرا با انتش��ار گزارش��ي اعالم كرده كه شاخص 
اعتماد توليدكنندگان آلمان از ۹۵.۸ در ماه جوالي 

به ۹4.۳ در ماه اوت كاهش يافته است.
بر اس��اس گ��زارش اي��ن موسس��ه ك��ه از نتايج 
نظرخواه��ي از مدي��ران حدود ۱۰هزار ش��ركت 
آلماني به دست آمده، ميزان خوش بيني صاحبان 
كسب وكار به آينده مثبت بزرگ ترين اقتصاد اروپا 
به پايين ترين سطح در ۷ سال گذشته رسيده است. 
در مجموع اكثريت اين مديران نگاه بدبينانه اي به 
اقتصاد آلمان به وي��ژه در ۶ ماه آينده دارند. كلمن 
فوست، مدير موسس��ه اينفو نتيجه تحقيق انجام 
ش��ده در موسس��ه متبوعش را منفي ش��دن نرخ 
رشد اقتصادي آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ 
مي دان��د. او معتقد اس��ت كه نرخ رش��د يك دهم 
درصدي س��ه ماهه نخست س��ال جاري به زودي 
جاي خود را به نرخ رش��د منفي خواهد داد، نرخي 
حداقل تا ۶ ماه دوام خواهد داشت. صنايع آلمان در 
پي تش��ديد جنگ تجاري امريكا و چين در سه ماه 

گذشته با افت س��فارش و توليد مواجه شده اند. در 
همين حال تعدي��ل نيرو در بخش خدمات اقتصاد 
آلمان نيز اخيرا رش��د كرده كه به زعم كارشناسان 
نشان دهنده آغاز ركود در اين بخش است. بر همين 
اساس منتقدان دولت آلمان بر اين باورند كه زمان 
اجراي يك طرح محرك مالي فرا رسيده ولي دولت 
همچنان بر ادامه اجراي سياس��ت انضباط مالي و 

بودجه متوازن تاكيد دارد.
بنا بر گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 
رش��د اقتصادي بريتانيا هم در سه ماهه دوم سال 
جاري ميالدي دو درصد كاهش داشته است. رشد 
اقتصادي اين كشور در سه ماهه اول پنج درصد بوده 
است. بانك مركزي بريتانيا پيشتر با انتشار گزارشي 

ضمن ابراز نگراني از روند نامشخص برگزيت، نسبت 
به كاهش رشد اقتصادي اين كشور هشدار داده بود. 
سازمان همكاري و توس��عه اقتصادي اعالم كرده، 
رشد توليد ناخالص داخلي در اياالت متحده و ژاپن 
نيز با ش��يب كمتري به ترتيب از هش��ت درصد و 
هفت درصد در سه ماهه قبل به پنج درصد و چهار 
درصد رسيده است. بيشترين كاهش رشد اقتصادي 
را ايتاليا داشته اس��ت. رشد اقتصادي اين كشور از 
يك درصد در سه ماهه نخست سال جاري به صفر 
درصد رسيده است. در اتحاديه اروپا و منطقه يورو 
نيز رش��د اقتصادي به طور ميانگين دو درصد بوده 
است. اين رقم در سه ماهه پيشين به ترتيب ۵درصد 
و چهار بوده است. گفته شده، بيشترين رشد ساالنه 

در ميان اعضاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
را اياالت متحده )۲.۳( درصد داشته است. 

اين سازمان در سال ۱۹۶۱ميالدي با هدف تقويت 
رشد اقتصادي و از ميان برداشتن موانع تجاري بين 
كشورهاي توسعه يافته تش��كيل شد و مقر آن در 
شهر پاريس فرانسه قرار دارد. اين سازمان هم اكنون 

داراي ۳۶ عضو و پنج همكار است. 
كش��ورهاي عضو اين س��ازمان شامل: اس��تراليا، 
اتريش، بلژي��ك، كانادا، ش��يلي، جمهوري چك، 
دانمارك، اس��توني، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، 
مجارس��تان، ايس��لند، ايرلند، اس��راييل، ايتاليا، 
ژاپن، كره جنوبي، لتون��ي، ليتواني، لوكزامبورگ، 
مكزي��ك، هلند، نيوزلند، نروژ، لهس��تان، پرتغال، 

اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوئد، سويس، تركيه، 
امريكا و بريتانيا است. همچنين كشورهاي برزيل، 
چين، هند، اندونزي و آفريقاي جنوبي شركاي اين 

سازمان هستند.

  آرامش پس از توفان تعرفه  اي 
در ش��رايطي كه يكي از عوامل اصلي كاهش رشد 
اقتص��ادي اغل��ب اقتصادهاي ب��زرگ دنيا جنگ 
تجاري چين و امريكا عنوان ش��ده است، دو كشور 
در روزهاي گذش��ته پ��س از باال گرفت��ن بيش از 
پيش تنش ه��ا و اعمال تعرفه ه��اي حداكثري كه 
بازارها را به شدت ملتهب كرد، كمي از مواضع خود 
عقب نش��يني كرده و از ل��زوم گفت وگو براي حل 

اختالفات صحبت مي كنند. 
يورونيوز نوش��ته: واكنش منفي بازارهاي جهاني 
به تصميم امريكا و چين ب��راي وضع تعرفه جديد 
بر كاالهاي يكديگر باعث ش��د كه دو طرف با دفاع 
از مس��ير مذاكره لحن ماليم تري در قبال يكديگر 
اتخ��اذ كنند. بر همين اس��اس دونال��د ترامپ در 
حاشيه نشس��ت گروه۷ گفت كه مقام هاي تجاري 
چين ضم��ن تماس ب��ا همتاي��ان امريكايي خود 
خواستار مذاكره دو كشور شده اند. »ليو هه« معاون 
نخست وزير چين كه مس��وول مذاكرات تجاري با 
امريكا اس��ت نيز ضمن دعوت به آرامش خواستار 
حل اختالف تج��اري پكن و واش��نگتن از طريق 

گفت وگو شد.
رييس جمه��وري امري��كا ك��ه پيش��تر از »ش��ي 
جين پين��گ« رييس جمه��وري چين، ب��ه عنوان 
دشمن ياد كرده بود ضمن استقبال از لحن ماليم 
مقامات چيني گفت: »آنها به دنبال آرامش هستند 
و صادقان��ه بگويم اين خيلي خوب اس��ت. يكي از 
داليلي كه رييس جمهور »شي« رهبر بزرگي است 
و چين هم كش��ور بزرگي است اين است كه درك 
مي كنند دنيا از چه قرار است. چين با مقامات ارشد 
تجاري ما تماس گرفت��ه و گفته مي خواهد به ميز 
مذاكره بازگردد. خوب ما هم به پشت ميز مذاكره 
بازخواهيم گش��ت و به نظرم آنه��ا به دنبال نتيجه 

هستند.« 

دريچه

دونالد ترامپ به زودي به آلمان 
سفر مي كند

گروه جهان| در حاشيه نشس��ت گروه هفت در 
بياريتز فرانس��ه، دونالد ترام��پ رييس جمهوري 
امريكا، خبر داد كه به زودي به آلمان س��فر خواهد 
كرد. او ضمن تمجيد از آنگال مركل از سياست تجاري 
سختگيرانه اتحاديه اروپا در قبال امريكا انتقاد كرد.  
به گزارش دويچه وله، ترامپ در حاش��يه نشس��ت 
گروه۷ به آنگال م��ركل صدراعظم آلمان، گفته كه 
قصد دارد به اين كشور سفر كند. او به مركل گفته 
كه »خون آلماني در رگ هايش جاري است«. مركل 
نيز در پاسخ گفت كه پيشتر بارها از رييس جمهوري 
امريكا براي ديدار از برلين دعوت كرده بود و پاسخي 
نگرفته بود. رد پاي خانواده ترامپ به شهري به نام 
كالشتات در اس��تان راينلند پفالز آلمان مي رسد. 
ترام��پ در اين گفت وگ��و از مركل ب��ه عنوان زني 
درخش��ان س��خن گفت كه »همه چيز را به خوبي 
مي فهمد و به كنه مسائل بسيار زودتر از ديگران پي 
مي  برد.«  گفت وگوهاي دو ط��رف تنها به تمجيد 
ترامپ از مركل خالصه نشد. او خيلي سريع به تكرار 
انتقاد از سياست تجاري اتحاديه اروپا پرداخت و گفت 
كه دشوراي هاي معامله با تجار اروپايي دست كمي 
از دش��واري معامله با چيني ها ندارند. ترامپ ابراز 
اميدواري كرده امريكا بتواند با اتحاديه اروپا نيز مانند 
ژاپن به توافقي در تعرفه هاي تجاري برسد. مركل نيز 
در مقابل تاكيد كرد كه سرمايه گذاري روي مناسبات 
تجاري ميان امريكا و اروپا به نفع هردو طرف است 
و آنها مي توانند به راه حلي برسند. او همچنين ابراز 
اميدواري كرد كه جنگ تجاري ميان چين و امريكا 

به زودي پايان پذيرد. 

تقويت احتمال صدارت كونته 
در دولت ائتالفي ايتاليا

گروه جهان|نيكوال زينگارتي رهبر حزب دموكرات 
ايتاليا، نسبت به دستيابي به توافق با جنبش پنج ستاره 
براي تشكيل دولت آينده ابراز خوش بيني كرده است. 
يورونيوز نوشته، برخي گزارش ها حاكي است كه ادامه 
حضور جوزپه كونته در مقام نخس��ت وزيري موضوع 
اصلي مورد اختالف بين دو حزب دموكرات و جنبش 
پنج ستاره است. جوزپه كونته هفته گذشته به دنبال 
درخواست ماتئو سالويني رهبر حزب راست افراطي 
ليگ براي برگزاري انتخابات زودهنگام از سمت خود 
استعفا كرد. س��رجيو ماتارال رييس جمهوري ايتاليا، 
به دنبال كناره گيري كونته از مقام نخست وزيري از او 
خواست تا زمان تشكيل دولت جديد به كار خود ادامه 
دهد. رييس جمهوري ايتاليا همچنين تا س��ه شنبه 
به اح��زاب مختلف فرصت داده بود تا براي تش��كيل 
دولت ائتالفي به رايزني بپردازند. بنا به گزارش برخي 
رس��انه هاي ايتاليا نيكوال زينگارتي در آستانه موعد 
تعيين شده از سوي س��رجيو ماتارال با ادامه صدارت 
جوزپه كونته موافقت كرده است. حزب دموكرات پيش 
از اين چند شرط را براي تشكيل دولت ائتالفي با جنبش 
پنج ستاره تعيين كرده بود. از جمله اين شروط مي توان 
به »تعهد نس��بت به اتحاديه اروپا«، »تغيير سياست 
مهاجرتي«، و »تغيير نخست وزير« اشاره كرد. ماتئو 
سالويني در صورت ائتالف دو حزب دموكرات و جنبش 
پنج ستاره به خواسته اصلي خود كه برگزاري انتخابات 
زودهنگام بود نخواهد رسيد. رهبر حزب ليگ اميدوار 
بود كه طبق نظرس��نجي ها در انتخاب��ات زودهنگام 
بيشترين آرا را به دست آورد و با ائتالف با ديگر احزاب 

راستگرا بتواند به مقام نخست وزيري برسد. 

ميشل عون: حمالت اسراييل 
اعالم جنگ به لبنان است

گروه جهان| ميشل عون رييس جمهوري لبنان، 
گفته كش��ورش مي تواند حمالت پهپادي اسراييل 
ب��ه خاك خود را »اعالم جنگ« به حس��اب آورد و از 
تماميت ارضي  لبنان دفاع كند. به گزارش يورونيوز، 
عون در اين باره گفت: »آنچه اتفاق افتاد شبيه نوعي 
اعالم جنگ بود كه به ما اجازه مي دهد از حق مان براي 
دفاع از تماميت ارضي خود دف��اع كنيم.« اظهارات 
رييس جمهوري لبنان پس از آن ايراد مي ش��ود كه 
يكشنبه دو پهپاد اسراييلي به دفتر مطبوعات حزب اهلل 
لبنان در محله ضاحيه واقع در جنوب پايتخت، بيروت 
حمله كردند. يك مسوول حزب اهلل به نام محمد عفيف 
در اين باره به خبرگزاري فرانس��ه گفته بوده يكي از 
اين دو پهپاد حامل مواد منفجره به ساختمان مركز 
مطبوعات برخورد كرده است. بر اثر انفجار ناشي از اين 
برخورد پاره اي خسارات مادي به ساختمان وارد شده 
و برخي شيش��ه هاي آن شكسته است. پيشتر سعد 
حريري نخست وزير لبنان، ورود دو پهپاد اسراييلي 
به حريم هوايي اين كشور را تجاوز آشكار به حاكميت 
لبنان و ناقض قطعنامه ۱۷۰۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل خوانده ب��ود. قطعنامه ۱۷۰۱ ش��وراي امنيت 
در ۱۱اوت ۲۰۰۶ ب��راي پاي��ان دادن به جنگ ميان 
حزب اهلل لبنان و اس��راييل صادر شد. حريري گفته 
دولت اين كش��ور مي خواهد جلوي تنش با اسراييل 
را بگيرد اما جامعه جهاني بايد نقض صريح حاكميت 
لبنان از سوي اسراييل را محكوم كند. حسن نصراهلل، 
رهبر حزب اهلل، نيز طي يك س��خنراني به اسراييل 
هشدار داد كه آماده پاسخ متقابل باشد. او اضافه كرد كه 
حزب اهلل وارد فاز تازه اي از تقابل با اسراييل شده است.

شكايت از ترامپ به دليل 
بازداشت نامحدود مهاجران

گروه جهان| دادس��تان هاي كل ۱۹ ايالت امريكا به  
اضافه منطقه كلمبيا از دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده، به دليل صدور دستور بازداشت نامحدود 
خانواده هاي مهاجران به ويژه كودكان، شكايت كردند. 
هدف از اين شكايت، متوقف كردن قانون جديد فراگيري 
اس��ت كه به پليس اج��ازه مي دهد به ط��ور نامحدود 
خانواده هاي مهاجراني كه براي اقامت به امريكا مي آيند 
را در بازداشت نگه دارند. به گزارش يورونيوز، خاويار بيسرا 
دادستان كل كاليفرنيا گفته: »قانون جديد ترامپ بدون 
احساس همدلي، امنيت و سالمت كودكان را به خطر 
مي اندازد. اين قانون توافقي قديمي را نابود مي كند كه 
از طرف دولت هاي فدرال براي ممانعت از بازداش��ت 
غيرقانوني كودكان مهاجر به اجرا گذاشته شده بود.«  
قانون جديد ترامپ به دنب��ال خنثي كردن توافقنامه 
۱۹۹۷ است كه بر اساس آن مقامات تنها مي توانند به 
مدت ۲۰ روز كودكان مهاجر را در بازداشت نگه دارند. 
اين توافق ۲۰۱۵ ش��مول بيشتري پيدا كرد تا نه تنها 
كودكان مهاجري كه بدون همراه سفر مي كنند بلكه 
كودكاني كه با والدينشان تقاضاي پناهندگي مي كنند 
را نيز در برگيرد. مقامات دولت ترامپ مي گويند قانون 
محدوديت بازداشت كودكان مهاجر عامل اصلي ترغيب 
مهاجران است، چرا كه اگر مهاجران به ماموران مرزي 
نشان دهند كه يك كودك به همراه دارند و درخواست 
پناهندگي كنند آنها مجاز خواهند بود كه وارد امريكا 
ش��وند و در انتظار دادگاه مهاجرت بمانند. تنها در ماه 
گذشته بيش از 4۲هزار خانواده كه بيشتر از امريكاي 
مركزي هستند در مناطق مرزي امريكا دستگير شده اند 

كه به دنبال ورود به خاك اياالت متحده بوده اند.

 بدهي خارجي مصر
 به  106 ميليارد دالر رسيد

گروه جه�ان| بدهي خارجي مصر با افزايش ۹.۶ 
ميليارد دالر در 4 ماهه نخست سال جاري ميالدي 
در مقايس��ه با 4 ماه آخر س��ال ۲۰۱۸ ميالدي، به 
۱۰۶.۲ ميليارد دالر رس��يده است. تارنماي بانك 
مركزي مصر، اعالم ك��رده بدهي هاي ميان مدت و 
بلندم��دت مصر ۹۳.۸ ميليارد دالر اس��ت و ۸۸.۳ 
درص��د از كل مبلغ بدهي اين كش��ور را تش��كيل 
مي دهد. بدهي هاي كوتاه مدت اين كشور نيز ۱۱.۷ 
درصد از اين ميزان را شامل مي شود. بانك مركزي 
مصر همچنين گفته كه سهم دولت از اين بدهي ها 
در 4 ماهه نخست سال جاري ميالدي ۵۳.۸ ميليارد 
دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵.۷ 
ميليارد دالر افزايش يافته است. دولت عبدالفتاح 
سيسي رييس جمهوري مصر، با بدهي هاي خارجي 
كه تنها در يك سال به ۱۸ ميليارد دالر رسيد، فشار 
زيادي را به كشورش تحميل كرده است. در ماه اوت، 
مصر آخرين تراز وام را از صندوق بين المللي پول به 
ارزش ۲ ميلي��ارد دالر دريافت كرد كه در مجموع 
در طول ۳ سال ۱۲ ميليارد دالر از اين صندوق وام 
گرفته است. مصر براي اجراي شروط اين صندوق 
اقداماتي چون برداشتن يارانه برق و سوخت، افزايش 
درآمدهاي مالياتي و كاهش تعداد كارمندان دولت 
را اجرا كرد. اقتصاد مصر از اقتصادهاي نابسامان در 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است.  سياست هاي 
نامناسب اقتصادي مصر منجر به افزايش نرخ بيكاري 
و رشد فقر در اين كشور شده به نحوي كه بر اساس 
آمارهاي موجود، نيمي از جمعيت ۸۰ ميليون نفري 

مصر زير خط فقر قرار دارند.
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ژاپن به دنبال افزايش نفوذ
 در قاره سياه

گروه جه�ان| ژاپن با هدف افزاي��ش حضور در 
قاره آفريق��ا و ارايه جايگزيني براي س��رمايه هاي 
چي��ن، اين هفت��ه ميزبان كنفران��س بين المللي 
توسعه آفريقا )تيكاد( است. به گزارش رويترز، »آبه 
شينزو« نخس��ت وزير ژاپن، ابراز اميدواري كرده، 
اين دور از نشست تيكاد در توكيو به ايجاد بستري 
براي اقدام موثر كش��ورش در ق��اره آفريقا كمك 
كند. كنفرانس بين المللي توس��عه آفريقا با هدف 
مقابله با سرمايه گذاري گس��ترده چين در آفريقا، 
از سال۱۹۹۳ميالدي، هر پنج سال يك بار در ژاپن 
برگزار مي شود. چين سال گذشته ۶۰ ميليارد دالر 
براي توس��عه آفريقا اختصاص داده بود كه دو برابر 
رقمي است كه ژاپن در نشست ۲۰۱۶ تيكاد وعده 
داده بود. تحليلگران معتقدند، بعيد است توكيو در 
نشست امسال كه از چهارشنبه شروع و تا جمعه ادامه 
دارد، وعده پرداخت وجهي بيش از رقم تخصيصي 
چين را بدهد. به گفته اين تحليلگران، ژاپن تالش 
مي كند تا با دادن وام هاي كم بهره و ساير كمك ها، 
بدون گذاشتن شرط و شروط هايي كه چين براي 
كمك مالي مي گ��ذارد، خود را به عنوان ش��ريك 
كيفي معرفي كند. رويترز با اشاره به استقبال بيشتر 
كشورهاي آفريقايي از طرح »كمربند و جاده« چين 
كه حامل ميلياردها دالر س��رمايه گذاري چين در 
پروژه هاي زيرساختاري است، نوشته: »البته، اين 
قاره به دليل جانبداري از شركت  ها و كارگران چيني 
به جاي اقتصادهاي داخلي، كشورهاي مقروض و 
ناديده گرفتن مس��ائل محيط زيستي مورد انتقاد 
قرار گرفت.« اعطاي وام ۸ ميليارد دالري براي تامين 
هزينه هاي پروژه هاي توس��عه انرژي تجديدپذير، 
يكي از وام هايي است كه انتظار مي رود ژاپن در اين 
نشس��ت از آن خبر دهد. اين مبلغ مي تواند هزينه 
توسعه تاسيسات توليد برق بادي در مصر و ساخت 
واحدهاي برق زمين گرمايي در كنيا و جيبوتي را 
تامين كند. عالوه بر اين در اين نشست، دولت ژاپن 
و بانك توسعه آفريقا به طور مشترك از اختصاص 
بيش از ۳۰۰ ميليارد ين براي توسعه زيرساخت ها 
خبر مي دهند. به گفته صاحبنظ��ران، ژاپن از نظر 
كشورهاي آفريقايي، كش��وري داراي ديپلماسي 
آرام و عدم مداخله، يك شريك اقدامات توسعه اي 
و فاقد خوي تهاجم چين و روسيه است. بسياري از 
كارشناسان معتقدند، ژاپن مي تواند وجهه مثبتي 
را در كشورهاي آفريقايي براي خود ايجاد كند و به 

عنوان عامل توسعه پايدار در اين قاره مطرح شود. 

كوتاه از منطقه

ديدار اردوغان با پوتين 
در روسيه

رييس جمهوري تركيه نسبت به افزايش ميزان 
تبادالت تجاري با روسيه به بيش از ۱۰۰ ميليارد 
دالر ابراز اميدواري كرده است. به گزارش ايسنا، 
رجب طي��ب اردوغان در كنفران��س خبري با 
والديمير پوتين همتاي روس خود در روس��يه 
گفته در پايان ۲۰۱۸ مي��زان صادرات صنايع 
دفاعي و هوا فضايي ما ب��ه بيش از يك ميليارد 
دالر رسيده است. روس��اي جمهوري تركيه و 
روسيه در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين المللي 
هوا فضاي )ماكس ۲۰۱۹( در روس��يه حضور 
يافتن��د. اردوغان گفته: »انتظار داريم امس��ال 
شش ميليون گردش��گر روس از تركيه بازديد 
كنند. هدف ما ارتقاي حج��م تجارت خارجي 
تركيه و روس��يه از ۲۵ ميليارد به ۱۰۰ ميليارد 

دالر است.« 

سفر بازرگانان اماراتي به دمشق
يك هيات اماراتي متشكل از 4۰ تاجر به منظور 
ش��ركت در ش��صت و يكمين دوره نمايش��گاه 
بين المللي دمشق سه شنبه وارد دمشق مي شود. 
به گزارش اس��پوتنيك، اين هيات متش��كل از 
شخصيت هاي اقتصادي و تجاري امارات از جمله 
روساي شركت هاي توس��عه امالك و گروه هاي 
تجاري، مدي��ران كل و اعضاي اتاق هاي تجاري 
در ابوظبي، دبي، الفجيرة، رأس الخيمه، عجمان، 
شارجه و ام القيوين است. امارات ۲۰۱۸ و هفت 
سال پس از بستن سفارت خود در دمشق در سال 

۲۰۱۱، سفارتش را در دمشق باز كرد.

گفت وگوي عمران خان 
و بن سلمان

نخست وزير پاكستان درباره تحوالت كشمير با 
محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي، تلفني 
گفت وگو كرده است. در همين حال نارندرا مودي 
نخست وزير هند تاكيد كرده كه اختالفات هند و 
پاكستان بر سر كشمير نيازي به ميانجي ندارد و 
قابل حل است. كش��مير از ۱۹۵4 تا پنجم اوت 
۲۰۱۹ طبق قانون اساسي هند از وضعيت ويژه 
برخوردار بود كه به آن اجازه مي داد طبق قوانين 
خودش عمل كند. هند اخيرا  اين قانون را لغو كرده 
است. هند و پاكستان هر دو بر بخشي از كشمير 

كنترل دارند اما روي كل آن مدعي هستند. 

بركناري 8 شوراي شهر  وان تركيه 
وزارت كشور تركيه در حكمي هشت تن از اعضاي 
شوراي شهر كالن شهر وان را بركنار كرده است. 
به گزارش خبرگ��زاري هابر، اي��ن وزارتخانه در 
حكمي ۸ تن از اعضاي ش��وراي شهر وابسته به 
ح��زب دموكراتيك خلق كردها در ش��هرداري 
كالن شهر وان را از كار بركنار كرده است. تركيه 
۲۰۱۶ هم ده ها شهردار شهرهاي كردنشين را به 

اتهام ارتباط با پ ك ك بركنار كرده بود. 

برزيل كمك ۲0 ميليون دالري گروه7 را رد كرد 

تقابل ماكرون و بولسونارو از جنگل سوزي تا توهين خانوادگي
گروه جهان| 

برزيل اعالم كرده است كه كمك ۲۰ ميليون دالري 
گروه۷ ب��راي كنت��رل و اطفاي آتش س��وزي هاي 
گسترده در جنگل هاي آمازون را نمي پذيرد. رييس 
دفتر ژايير بولس��ونارو رييس جمهور برزيل، با اعالم 
اين خبر به امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، 
توصيه كرده است كه به خانه و مستعمراتش بپردازد. 
اين اظهارنظر در ادامه درگيري هاي لفظي رهبران 
فرانس��ه و برزيل در حاشيه نشس��ت گروه ۷ است، 
جنگ لفظي كه پاي همس��ران مقامات دو كشور را 

هم به ميان كشيد. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، ريي��س دفتر ژايير 
بولس��ونارو در واكنش به توافق رهبران كشورهاي 
گ��روه ۷ ب��راي كمك ب��ه اطفاي حريق گس��ترده 
جنگل هاي آمازون گفته است: »ما از گروه ۷ براي اين 
كمك تشكر مي كنيم اما شايد بهتر باشد اين امكانات 
براي احي��اي جنگل ها در اروپا مورد اس��تفاده قرار 
گيرد.« اجالس گروه ٧ با شركت رهبران كشورهاي 
امريكا، ژاپن، آلمان، فرانس��ه، ايتاليا، برتانيا و كانادا 
دوش��نبه در شهر س��احلي بياريتز در جنوب غربي 

فرانسه به پايان  رسيد.
حدود ۶۰ درصد از جنگل هاي آمازون در برزيل واقع 

اس��ت. دولت دست راستي اين كش��ور در شرايطي 
كمك گروه۷ را رد مي كند كه بنا بر اعالم انس��تيتو 
ملي تحقيقات فضاي برزيل، در سال جاري بيش از 
۷۲ ه��زار مورد آتش س��وزي در جنگل هاي آمازون 
رخ داده اس��ت. اين آمار در س��ال گذش��ته 4۰هزار 
مورد بوده اس��ت. در حال حاضر محققان مي گويند 
كه آتش س��وزي در بيش از ۲ ه��زار و ۵۰۰ نقطه در 
جنگل هاي آمازون فعال اس��ت. جنگل هاي آمازون 
از آن نظر اهمي��ت دارد كه يك��ي از مهم ترين ابزار 
دفاعي زمي��ن در برابر تغييرات اقليمي اس��ت و به 
عنوان ريه هاي كره زمين از آنها نام برده مي شود كه 
۲۰درصد اكسيژن زمين را توليد مي كند. آتش سوزي 
جنگل ها در بوليوي، كلمبيا، اكوادور، گويان فرانسه، 

پرو، سورينام و ونزوئال نيز رخ داده  است.
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، پيش از 
اينك��ه دولت برزيل كمك گ��روه ۷ را رد كند گفته 
بود كه اراي��ه اين كمك در درج��ه اول براي تامين 
مالي پروازهاي هواپيماهاي مبارزه با آتش س��وزي 
در آمازون اس��ت. ماكرون با اين ح��ال تاكيد كرده 
بود كه براي ارايه اين كم��ك، توافق با دولت برزيل 

ضروري است. 
توافق كشورهاي گروه ۷ در شرايطي بود كه دونالد 

ترام��پ رييس جمهوري اياالت متح��ده، از حضور 
در اين نشس��ت خودداري كرد. ترامپ ساعاتي بعد 
در جمع خبرنگاران در فرانس��ه گفت كه پول مردم 
امري��كا از طريق انرژي به دس��ت مي آيد و او حاضر 
نيس��ت تا اين پول را براي روياهاي محيط زيستي 

به خطر بيندازد. 

  تنش هاي ماكرون و بولسونارو
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، پيش از 
نشس��ت گروه ۷ نيز درباره آتش سوزي جنگل ها در 
برزيل و ل��زوم اختصاص كمك مال��ي براي اطفاي 

حريق سخن گفته بود. 
ژايي��ر بولس��ونارو رييس جمهوري پوپوليس��ت و 
راست گراي برزيل، اما ماكرون را به دخالت در امور 
برزيل متهم كرده و س��خنان او را ناش��ي از ذهنيت 
اس��تعماري او خوانده بود. ماكرون در پي آن تهديد 
كرد كه در توافقنامه تجاري دو كش��ور تجديدنظر 

خواهد كرد. 
رييس جمهوري فرانسه همچنين از ژايير بولسونارو 
به دليل نظر گس��تاخانه درباره همس��رش به شدت 
انتقاد كرده اس��ت. رييس جمهوري برزيل در پاسخ 
به اظهارنظري در صفحه رسمي فيس بوك خود به 

يكي از كارب��ران كه قيافه بريژيت ماكرون همس��ر 
رييس جمهوري فرانسه، را مسخره كرده بود نوشته 
است: »مشخص است كه چرا ماكرون با بولسونارو در 
افتاده است« و در ادامه افزوده: كه »نبايد او را تحقير 
كرد. مردم از خنده!« همسر امانوئل ماكرون بيش از 
۲۰ سال از او بزرگ تر است و همسر رييس جمهوري 

برزيل ۳۷ سال دارد.
ماكرون در واكنش به اين برخورد رييس جمهوري 
برزيل با اظهار تاس��ف زياد آن را بسيار غيرمودبانه 
خواند. ماكرون گفت: »او سخنان بسيار گستاخانه 
 و غي��ر مودبانه اي را درباره همس��ر من زده اس��ت. 
من براي مردم برزيل احترام بس��يار قائل هس��تم و 

اميدوارم ك��ه بتوانند هر چه زودتر رييس جمهوري 
مناسبي داشته باش��ند.« گفته مي شود، بولسونارو 
پ��س از اينكه ماك��رون در زمان برگزاري نشس��ت 
رهبران گروه ۷، عكسي از جنگل هاي آمازون در حال 
سوختن را منتشر كرد عصباني شده است. ماكرون 
در اين توييت نوشته بود: »خانه ما در حال سوختن 
اس��ت. به معناي واقعي كلمه.« چن��دي پيش نيز، 
رييس جمهوري برزيل تنها يك ساعت پيش از ديدار 
با ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانس��ه، اين ديدار را 
به علت درگيرهاي كاري لغو كرد. اما در ساعت تعيين 
شده قرار مالقات به آرايشگاه رفت و از كوتاه كردن 

موهاي سرش به طور زنده ويديو منتشر كرد.
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عكسروز

چهرهروز

اجراي نمايشي با حضور سعيد پورصميمي 
پوستر نمايش »آواز قو« به كارگرداني پريزاد سيف همزمان با آغاز پيش فروش بليت روزهاي جديد، منتشر شد. به گزارش ايسنا پوستر نمايش 
»آواز قو« اثر آنتوان چخوف كه با كارگرداني پريزاد سيف از ۱۰ شهريور در سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه مي رود، منتشر 
شد. اين پوستر توسط محمدصادق زرجويان طراحي شده است. همزمان با انتشار پوستر »آواز قو«، پيش فروش بليت روزهاي جديد نيز در سايت 
تيوال آغاز شد. سعيد پورصميمي و پريزاد سيف بازيگران اين اثر نمايشي هستند. نمايشنامه »آواز قو« توسط مرتضي كرامتي، محمود بهروزيان 
و سروژ استپانيان ترجمه شده و نورالدين حيدري ماهر مجري طرح نمايش »آواز قو« است. »آندورا«، »پژوهشي ژرف و سترگ«، »استثناء و 

قاعده«، »ريچارد سوم، »بازرسي«، »خسيس« و »هنر« عمده آثار نمايشي است كه پورصميمي در آنها ايفاي نقش كرده است. 

بازارهنر

پايان كار كالسيك نوازان در جشنواره ملي موسيقي جوان

چهارراه وليعصر سوژه »بنيامين اند ميم« شد

حسن معجوني به »گوركن« پيوست

روز بيست و پنجم و پاياني سيزدهمين جشنواره ملي 
موسيقي جوان به نوازندگان سازهاي پيانو، ويولنسل 
و كنترباس اختصاص داشت.  تاالر رودكي در اين روز 
از نوازندگان رده هاي سني الف، ب و ج ميزباني كرد 
و نفرات راه يافته به مرحله نهايي مقابل هيات داوران 
قرار گرفتند. در اين روز ربكا آشوقيان، ليال رمضان، 
فريماه قوام صدري و رافائل ميناس��كانيان اعضاي 
هيات داوران بخش پيانو و محسن تويسركاني، داوود 
جعفري اميد، صنم قراچه داغي، كريم قرباني و نادر 
مرتضي پوراعضاي هيات داوران بخش ويولنسل و 
كنترباس را تش��كيل دادند. بر اساس اين گزارش، 
جشنواره در بخش نخست كار خود را با نوازندگان 
پيانو رده هاي س��ني الف و ب آغاز ك��رد و در ابتدا 
كوروش بت فريب از رده س��ني الف به روي صحنه 
حاضر شد و قطعات خود را اجرا كرد. پس از او، ساغر 
حاجي محمد جوادي، شاهين معدني پور، اميرماهد 
ميراشرفي، ساسان سادات اخوي و مهرشاد زيدي 
از اين رده س��ني ب��ه روي صحنه حاضر ش��دند و 
قطعات خود را اجرا كردند. پس از استراحتي كوتاه، 
نوبت به رده سني ب رس��يد. اميربهادر نصيري فر، 
نيما ش��ناوري، مهيا محرومي، پويا خدايي، مبين 
چنگيزي��ان و مه��ران مظلوم مق��دم نفراتي بودند 
كه ب��ه نوبت مقابل هي��ات داوران ق��رار گرفتند و 
ب��ه پيانون��وازي پرداختند. بخ��ش دوم روز پاياني 
جشنواره، به نوازندگان پيانو رده سني ج اختصاص 
داش��ت و در ابتدا ارش��يا قرباني از اين رده سني به 

روي صحنه حاضر ش��د و قطعات خود را اجرا كرد. 
پس از او، پوريا رمضانيان، افشين نصرتي و حسين 
خزلي به نوبت به روي صحنه حاضر شدند و قطعات 
خود را اجرا كردند. بخش سوم و پاياني روز بيست و 
پنجم جشنواره، به نوازندگان ويولنسل و كنترباس 
اختصاص داشت و در ابتدا در بخش ويولنسل، هستي 
عليزاده از رده سني الف به روي صحنه حاضر شد و 
قطعات خود را اجرا كرد. پس از او، آوا محرابي، روژين 
خائف، كيميا كوچكي كوركاء، آروين معيني نژاد، 
آيدا رجبي، گندم ن��گارش و پريا مواليي از اين رده 
سني به نوبت به روي صحنه حاضر شدند و به اجراي 
قطعات خود پرداختند. آيين اختتاميه سيزدهمين 
جشنواره ملي موسيقي جوان، ديروز سه شنبه پنجم 
شهريورماه از ساعت ۱8 با حضور سيد عباس صالحي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، مسووالن فرهنگي و 
هنري، اعضاي هيات داوران سيزدهمين جشنواره 
ملي موسيقي جوان، هنرمندان و اصحاب رسانه در 

تاالر وحدت برگزار شد. 

كارگردان »بنيامين اند ميم« كه به تازگي در عمارت 
روبرو اجراي خود را آغاز كرده است، عنوان كرد در 
اين نمايش ارتباط دانشجويان رشته هاي مختلف 
هنر ب��ا يكديگر را مورد توجه قرار داده اس��ت. هيوا 
اميني يكي از نويس��ندگان و كارگ��ردان نمايش 
»بنيامين اند ميم« درباره ايده شكل گيري اين اثر 
نمايشي گفت: ايده ش��كل گيري اين نمايش كه تا 
۱۲ ش��هريور ماه س��اعت ۱8:۳۰ در عمارت روبرو 
روي صحنه خواهد بود از يك تصوير ذهني ش��كل 
گرفت و قرار بر اين ش��د كه من به همراه رضا غيور 
يكي از همكالسي هاي دانشگاهم بر اساس موقعيت 
مكاني چهارراه وليعصر متني را بنويسيم و در نهايت 
به اين نتيجه رس��يديم كه در چهارراه وليعصر چه 
جايي بهتر از عمارت روبرو كه پاتوق دانشجويان و 
عالقه مندان جوان به هنرهاي نمايشي، موسيقي و 
حتي تجسمي است. او درباره داستان نمايش بيان 
كرد: اين نمايش داستان بنيامين است كه مي خواهد 
با يكي از دوستانش در چهارراه وليعصر قرار بگذارد 
اما در اين ميان برايش اتفاقاتي پيش مي آيد. در واقع 
وقايع نمايش از يك سري جاها در چهارراه وليعصر 

در نهايت به عمارت روبرو ختم مي شود. اين نمايش 
سه كاراكتر دارد كه دانشجوي رشته نقاشي هستند 
و در طول اجرا دس��ت به كارهاي��ي مي زنند كه به 
اتفاقاتي ختم مي شود.  اميني درباره ويژگي هاي اين 
اثر نمايشي توضيح داد: البته كل نمايش در عمارت 
روبرو رخ مي دهد اما چون كاراكتر اصلي نمايش در 
حال رفت و آمد بين چهارراه وليعصر و عمارت روبرو 
است براي انتقال درس��ت وقايع مد نظرش آنها را 
فضاسازي مي كند. همچنين در اجرا از فضاي عمارت 
و وس��ايل موجود در آنجا نيز در خدمت پيش��برد 
داستان استفاده مستند كرديم تا بتوانيم فضاي عيني 

مد نظر را به درستي به تصوير بكشيم.  

بعد از حضور »ويشكا آسايش« در نقش اصلي فيلم 
سينمايي گوركن، محمدحسن معجوني نيز به عنوان 
بازيگر نقش اصلي مرد در اين پروژه  حضور خواهد 
داشت. گوركن به نويس��ندگي و كارگرداني كاظم 
ماليي و به تهيه كنندگي سينا سعيديان اين روزها 
آخرين مراحل تس��ت گريم خود را توسط محمود 
دهقاني س��پري مي كند و ب��ه زودي از هفته آينده 
فيلمبرداري اين اثر مقابل دوربين مجيد گرجيان 
آغاز خواهد شد. بعضي از عوامل اصلي پروژه گوركن 
عبارتند از تهيه كننده: سينا سعيديان، نويسنده و 
كارگردان: كاظم ماليي، مدير فيلمبرداري: مجيد 
گرجيان، دس��تيار اول كارگردان و برنامه ريز: آالله 
هاشمي، طراح چهره پردازي: محمود دهقاني، طراح 
صحنه: منير رض��ي زاده، مدير صدابرداري: محمد 
كيان ارثي، طراح لباس: ندا نصر، تدوين: بابك قائم، 
موسيقي متن: مهدي پناهي، طراح گرافيك: علي 
مرادي باراني، عكاس: يوسف عبدالرضايي، جانشين 

توليد: حامد آزادي، منشي صحنه: مهشيد صادقي، 
مدير تداركات: امير جعفري نژاد تمام لوكيشن هاي 
گوركن در تهران است و طبق برنامه ريزي هاي انجام 
 شده اين پروژه نزديك به دو ماه فيلمبرداري دارد و 
به صورت همزمان تدوين مي گردد تا براي اولين بار 
در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر رونمايي گردد. 
طبق اعالم گروه سازنده بازيگران نام آشناي ديگري 
نيز در اين پروژه حضور دارند كه با انجام مراحل تست 

گريم، به زودي نام آنها نيز معرفي خواهد شد.

تاريخنگاري

اعتراض شوروي به قرارداد ايران با انگلستان 
شش��م ش��هريور ۱۲98، نوزده روز پس از انعقاد قرارداد 
۱9۱9 وثوق الدوله با انگليس، دولت شوروي در اطالعيه اي 
با اعالم لغو پيمان هاي استعماري دولت روسيه تزاري با 
ايران  به انعقاد اين قرارداد اعتراض كرد.  قراردادي كه در 
۱9۱9 ميالدي )۱۲98 خورشيدي( ميان دولت بريتانيا 
با دولت وق��ت ايران پس از هفت م��اه مذاكره پنهاني با 
وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد. 
بر اس��اس اين قرارداد تمامي امورات كشوري و لشكري 
ايران زيرنظر مستشاران انگليسي و با مجوز آنان صورت 
مي گرفت. بر اثر مخالفت هاي داخلي و خارجي و مغايرت 
آن با قانون اساسي مش��روطه، اين قرارداد هرگز به اجرا 
درنيامد. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته 
بود، اما هنوز كابينه جنگ در بريتانيا بر سر كار بود. بريتانيا 
براي جلوگيري از نفوذ شوروي و كمونيسم، تصميم گرفت 
ايران را به عنوان كشوري حائل درآورد. بر پايه تالش هاي 
جورج كرزن كه در آن هنگام كارش��ناس برجسته امور 
شرق )خاصه ايران( در وزارت امور خارجه بريتانيا بود، در 
۳۰ دسامبر ۱9۱8 برابر با 9 دي ۱۲9۷ خورشيدي، كميته 
خاوري كابينه بريتانيا پذيرفت كه گفت وگويي براي بسته 
شدن قراردادي تازه با ايران آغاز گردد. مامور اين مذاكره، 

پرسي كاكس وزير مختار بريتانيا در تهران بود. در سراسر 
تابستان ۱۲98 خورشيدي )برابر ماه هاي ژوئن - ژوئيه 
-  اوت ۱9۱9( گفت وگوهاي مربوط به بستن قرارداد، بر 
اساس مواد تنظيم شده از لندن، در ييالق »پس قلعه « 
تهران كه نقطه اي دنج و آرام بود، با وزيرمختار بريتانيا و 
مشاوران سياس��ي وي در جريان بود. محارم ايراني اين 
جلسات عالوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت بودند از: 
ميرزا حسن خان وثوق الدوله )نخست وزير(، صارم الدوله 
اكبر ميرزا قاجار )وزير دارايي، پس��ر ش��اهزاده سلطان 
مسعود ميرزا ظل السلطان(، نصرت الدوله فيروز ميرزا قاجار 
)وزير دادگستري، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسين ميرزا 
فرمان فرما( و ميرزاعلي خان منصورالملك )رييس اداره 

بريتانيا در وزارت امور خارجه(علي منصور كه در قضاياي 
سوم شهريور ۱۳۲۰ نخس��ت وزير ايران بود اما شخص 
وزير امور خارجه )علي قلي خان انصاري مشاورالممالك( 
كه مي بايست در تمام گفت وگوهاي مربوط به سياست 
خارجي كشور شركت داشته باشد، از همان آغاز كار به 
اين جلسات دعوت نشده بود؛ در عوض روزنامه نگاري به 
نام سيدضياءالدين طباطبايي كه مدير روزنامه رعد و رابط 
اصلي بين سفارت بريتانيا و نخست وزير بود، در تمام مراحل 
مذاكرات و در تمامي جلس��ات محرمانه شركت داشت. 
طي اين روزها جسته و گريخته اخباري در روزنامه هاي 
رعد و ايران منتشر مي شد كه چندان مهم جلوه نمي كرد، 
ولي پس از اعالم بستن قرارداد كه مشخص شد تمامي 
مذاكرات مربوط به آن در ييالق پس قلعه صورت مي گرفته 
است، اهميت اين گونه خبرهاي كوچك به ناگاه روشن شد. 
روزنامه خوانان تهران كه اين اخبار كوتاه را در روزنامه هاي 
رعد و ايران مي خواندند، تصور مي كردند كه اين آقايان در 
گرماي تابستان براي استراحت و استفاده از هواي خنك 
پس قلعه، به طور موقت به حومه پايتخت رفته اند، غافل از 
اينكه در پشت پرده اين رفت وآمدها، گفت وگوهاي بسيار 

مهم در جريان بود.

میراثنامه

از كتله خور تا سنگ انسان نما در شهرستاني كه زادگاه شيخ اشراق بود
غار كتله خور، سنگ انسان نما و بقعه تاريخي قيدار نبي 
تنها بخشي از جاذبه هاي گردشگري شهرستان خدابنده 
در استان زنجان است شهرستاني كه در بخش سهرورد 
شيخ اشراق چشم به جهان گشود. شهرستان خدابنده 
يكي از شهرس��تان هاي استان زنجان اس��ت كه با غار 
كتله خور و بقعه قيدار نبي آن را مي شناسند. شهرستاني 
كه زمين هاي كشاورزي زيادي دارد و هنرمندانش مانند 
هنرمندان شهرس��تان هاي ديگر زنجان چاقوسازي را 
خوب بلد هستند. اين شهرستان در فاصله يك ساعته با 
شهر زنجان قرار دارد و مي تواند يكي از مقاصد گردشگري 
در كنار جاذبه هاي ديگر زنجان مانند ش��هر سلطانيه 
و ط��ارم و ... قرار گيرد. يكي از جاذبه هاي گردش��گري 
و مذهبي آن مربوط به بناي بقعه منس��وب به آرامگاه 
قيدار بن اسماعيل ابن ابراهيم از پيامبران بني اسراييل 
و س��ي امين جد پيامبر اسالم اس��ت كه به دست بلغار 
خاتون دخت��ر ارغون ش��اه اح��داث و در تاريخ ۱۳۱9 
هجري قمري به دست جهانشاه خان امير افشار حاكم 
منطقه با بهترين وضع آن زمان تعمير شده است. دور تا 
دور مقبره حجره هاي فراواني قرار دارد كه حوزه علميه 
آن زمان ب��راي اجتماع طالب و روحانيان بوده اس��ت. 
 اين بنا به ش��ماره ثبت ۳۲۱ در فهرس��ت آثار ملي قرار 

گر فته است. در نزديكي اين بقعه كه اكنون در حال تعمير 
است، مسجد جامع قيدار نبي با زيربنايي در حدود ۴5۰ 
متر مربع از آثار اواخر دوره قاجار قرار دارد كه به دستور 
جهانشاه خان افشار ساخته شده است اين مسجد با طرح 
شبستاني و با طاق نماهاي آجري و ستون هاي سنگي 

استوانه اي شكل و سرستون هاي چهارگوش قرار گرفته 
است. طاق هاي اين شبستان با تيرهاي چوبي به يكديگر 
متصل شده و نيروي رانش آنها كنترل شده است. نماي 
بيروني بنا آجري و ستون هاي سنگي استوانه اي شكل 
و سرستون هاي چهارگوش قرار گرفته است. طاق هاي 
اين شبستان با تيرهاي چوبي به يكديگر متصل شده 
و نيروي رانش آنها كنترل شده است. اين مسجد داراي 
سردر ورودي و دو مناره به سبك قاجار است. غار كتله خور 
يكي از مشهورترين جاذبه هاي گردشگري شهرستان 
خدابنده و استان زنجان است. اين غار هفت طبقه و سي 
ميليون ساله در شهر گرماب قرار گرفته و با غار عليصدر 
۱۰5 كيلومتر فاصله دارد و به احتمال زياد با هم در ارتباط 
هستند. وجود كنده كاري هاي حاصل دست مادر طبيعت 
در طول ميليون ها سال كه به شكل هاي زيباي چكيده 
و چكنده در داالن ها و دهليزه��اي اين غار خودنمايي 
مي كند بر زيبايي آن افزوده است. در برخي از دهليزهاي 
آن اسكلت حيواناتي كشف شده كه شباهتي با حيوانات 
امروزي نداشته و احتماال از نسل هاي منقرض شده در 

اعصار گذشته است. شكل قنديل ها در برخي از نقاط غار 
به فرم هاي نادري مانند شير خوابيده پنجه شير و لباس 
عروس و سگ شكاري و نخل سوخته و سفره عقد ديده 
مي شود. اكنون دو كيلومتر از فضاي غار براي عموم قابل 
بازديد است. از بناهاي تاريخي ديگر شهرستان خدابنده 
مي توان به مسجد جامع سجاس در ۱۲ كيلومتري شمال 
غرب خدابنده اشاره كرد اين اثر تاريخي متعلق به دوره 
سلجوقيان است كه در دوره مغول تعمير و تزئين شده 
است اين مسجد يكي از آثار برجسته منطقه است كه به 
سبك مسجد بستاني ساخته شده است. در همين شهر 
سجاس و در 5۰۰ متري مسجد جامع قبرستان تاريخي 
سجاس به قبرستان رفيعي ها مش��هور است. اين نام از 
قوم بزرگ رفيعي ها گرفته شده و بسياري از اهالي اين 
شهر با فاميلي رفيعي مشهور هستند. تعدادي از سنگ 
قبور به فرم صندوقي مزين به نقوش اسليمي هندسي و 
اسما الهي آيات قرآن و اشعاري از فردوسي و سعدي به 
خط كوفي و نسخ و ثلث است. قديمي ترين سنگ كشف 
ش��ده اين مكان مربوط به دوره تيموري است. قدمت 
مابقي س��نگ ها به دوره صفويه مربوط است. خدابنده 
شهرهاي مختلفي دارد كه يكي از معروف ترين هاي آن 
شهر سهرورد است كه با نام شيخ شهيد معروف شد . در 
اين شهر شيخ شهاب الدين يحيي ابن حبش ملقب به 
شيخ اشراق و شيخ شهيد مشهور زندگي مي كرده است. 
از آثار به جا مانده از شيخ اشراق مي توان به صفير سيمرغ، 
آواز پر جبرئيل، رسال العشق، روزي با جماعت صوفيان، 

پرتونامه، عقل سرخ و ... اشاره كرد. 

ايستگاه

 اسكورسيزي  جايزه 
»كرك داگالس« را مي گيرد

اسرار كاخ سفيد فاش مي شود

كارگردان سرش��ناس 
س��ينما ب��ا درياف��ت 
جايزه ساالنه جشنواره 
را  ربا با نتا س��ا فيل��م 
 . د مي ش��و تجلي��ل 
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 
مارتين اسكورس��يزي 
چهاردهمي��ن جاي��زه 

»كرك داگالس« جش��نواره فيلم سانتاباربارا را 
دريافت مي كند. اين جايزه ساالنه براي فوق العاده 
بودن در فيلمسازي، ۱۴ نوامبر در مراسم شامي كه 
از سوي اين جشنواره برگزار و فوايد آن به جشنواره 
اختصاص مي يابد، به اسكورسيزي اهدا مي شود. 
فيلم بعدي اسكورسيزي يعني »ايرلندي« پاييز 
امس��ال توسط نت فليكس در س��ينماها اكران 
مي ش��ود. اين فيلم با اقتب��اس از رماني از چارلز 
برانت با بازي رابرت دنيرو، آل پاچينو و جو پشي 
ساخته شده و از مهم ترين فيلم هاي سال محسوب 
مي شود. اسكورسيزي سازنده  فيلم هايي چون 
»خيابان هاي پايين ش��هر«، »راننده تاكسي«، 
»گاو خشمگين«، »رفقاي خوب«، »دارو دسته 
نيويوركي«، »هوانورد«، »شاترآيلند«، »گرگ وال 
استريت« و »سكوت« است. او اسكار كارگرداني 
را براي »رفتگان« دريافت كرد كه همزمان برنده 
بهترين فيلم اسكار هم شد. سي و پنجمين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم سانتاباربارا از ۱5 تا ۲5 
ژانويه ۲۰۲۰ برگزار مي شود. جايزه كرك داگالس 
از سال ۲۰۰۶ هر سال براي مشاركت طوالني در 
برابر يا پشت دوربين به يك هنرمند سينما اهدا 
مي ش��ود. هيو جكمن، جودي دنچ، وارن بيتي، 
جين فوندا، جسيكا النگ، فارست ويتاكر، رابرت 
دنيرو، مايكل داگالس، هريسون فورد، كوئنتين 
تارانتينو، اد هريس، جان تراولتا از برندگان پيشين 
اين جايزه بودند. نخستين فردي كه اين جايزه را 

دريافت كرد خود كرك داگالس بود. 

سريال »بانوهاي اول« 
با بازي واي��وال ديويس 
در نقش ميش��ل اوباما 
س��اخته مي ش��ود. به 
گ��زارش ورايتي، وايوال 
ديويس در نقش ميشل 
اوباما بانوي اول س��ابق 
امريكا در يك س��ريال 

تلويزيوني ظاهر مي شود. اين بازيگر برنده اسكار 
قرارداد ايفاي نقش در اين س��ريال را امضا كرده 
اس��ت. اين س��ريال با عنوان »بانوهاي اول« در 
ش��وتايم در دست ساخت اس��ت. هر قسمت از 
اين س��ريال درام يك ساعتي است و آرون كولي 
رمان نويس براي نويس��ندگي و تهيه كنندگي 
اجرايي آن انتخاب شده است. اين سريال پشت 
پ��رده زندگي بانوه��اي اول امري��كا را در تاريخ 
بررسي مي كند و زندگي النور روزولت، بتي فورد 
و ميش��ل اوباما را به تصوير مي كشد. بسياري از 
تصميم هاي تاريخي مهم در برابر چش��مان اين 
زنان گرفته شده اند. ميشل اوباما قبال هم سوژه 
تصوير ش��ده بود اما نه در تلويزي��ون. نقش او را 
در فيلم سينمايي ۲۰۱۶ با عنوان »در جنوب با 
تو« تيكا سامپتر ايفا كرده بود. اوباما و همسرش 
اكنون با تاسيس يك شركت سينمايي در حال 
توليد محصوالت سينمايي هستند. وايوال ديويس 
كه جايزه اسكار را در كارنامه دارد اوايل ۲۰۲۰ با 
فصل جديد سريال »چطور از قتل قسر دربرويم« 
با فصل ششم و آخر به تلويزيون برمي گردد. وي از 
سال ۱99۶ تاكنون مشغول فعاليت بوده  و جايزه 
اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل زن را براي فيلم 

»حصارها« در سال ۲۰۱۷ برده است.

آغاز »فوتبال ۱۲۰« فردوسي پور در تلويزيون

محمدحسن انصاري فرد مديرعامل پرسپوليس شد

فص��ل جديد برنام��ه »فوتب��ال ۱۲۰« از 
پنج شنبه شب اين هفته به تهيه كنندگي 
عادل فردوسي پور و اجراي حميد محمدي 
به روي آنتن مي رود. سري جديد برنامه  »فوتبال ۱۲۰« 
از پنج شنبه )هشتم شهريور ماه( به شكل هفتگي پخش 
خواهد شد و حميد محمدي كه برنامه »فوتبال ۱۲۰« از 
ابتدا با او آغاز شده بود، بار ديگر از اواسط فصل گذشته به 
عنوان مجري اين برنامه شناخته شد. برنامه »فوتبال ۱۲۰« 
به بررسي اتفاقات و حواشي پيرامون فوتبال به خصوص 
فوتبال اروپا مي پردازد. اين برنامه براي اولين بار در فروردين 
۱۳9۲ پخش شد ولي پس  از چند هفته، پخش آن متوقف 
شد تا س��ري جديد آن با بخش هاي جديد از ۷ شهريور 
۱۳9۲ روي آنتن رفت. پس از شروع ليگ هاي اروپايي اين 
برنامه براي مدتي در سال ۱۳9۴ به داليلي پخش نشد ولي 

در دهم دي همين سال دوباره روي آنتن رفت.

با جدايي ايرج عرب از باشگاه پرسپوليس، انصاري فرد 
به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه انتخاب شد. پس 
از استعفاي ايرج عرب از مديرعاملي باشگاه پرسپوليس 
اعضاي هيات مديره اين باشگاه جلسه اي برگزار كردند و 
در نهايت محمدحسن انصاري فرد را به عنوان مديرعامل 
باشگاه انتخاب كردند. انصاري فرد سابقه پوشيدن پيراهن 
پرسپوليس را در كارنامه دارد و پيش از اين در يك دوره 
۱۷ ماهه مديرعامل اين باشگاه بوده است. مديرعامل 
جديد پرسپوليس مي گويد استعفايش از رياست كميته 
فوتسال ربطي به مديرعاملي باشگاه پرسپوليس ندارد. 
او ديروز پس از انتخاب ش��دنش ب��ه عنوان مديرعامل 
باش��گاه پرس��پوليس اظهار كرد: از چند روز پيش ما 
مذاكراتي با آقايان سلطاني فر و داورزني داشتيم و پس 
از آن مذاكرات اين تكليف به من واگذار ش��د و امروز در 
جلسه هيات مديره مصوب شد كه به عنوان مديرعامل به 
پرسپوليس خدمت كنم. اين را به هواداران پرسپوليس 
بگويم كه من از ۱۱ سالگي هوادار پرسپوليس بودم و بعد 
بازيكن و مربي پرسپوليس بودم و االن خداوند توفيق 
داده كه به عنوان مديرعامل خدمتي ناچيز به پرسپوليس 
و هوادارانش كنم. او درباره اينكه استعفايش در رياست 
كميته فوتسال ربطي به مديرعاملي پرسپوليس داشته 
گفت: خير! مي خواهم قس��م بخورم داستان استعفاي 
من مال ۱5 تير ماه است و ربطي به پرسپوليس ندارد و 
صحبت هاي مربوط به مديرعاملي پرسپوليس براي ۱۰ 

روز پيش است. انصاري درباره ايرج عرب گفت: امروز با 
آقاي عرب جلسه داشتيم و ايشان در هيات مديره خواهند 
بود و همكاري ما ادامه خواهد داشت. او درباره برنامه اش 
در پرسپوليس گفت: پرسپوليس نياز به آرامش دارد و 
سعي مي كنيم اين آرامش برقرار باشد. مسووالن قبلي 
واقعا تالش كردند و هواداران پشت تيم هستند. ما بايد 
اين مس��ير را ادامه دهيم و بتوانيم قهرماني ليگ برتر و 
جام حذفي را به دست آوريم. من با توجه به پتانسيلي كه 
از بازيكنان مي بينم، مي توانيم قهرماني ليگ قهرمانان 
آس��يا را به دس��ت  آوريم. اميدوارم با حمايت هواداران 
بتوانيم مسير موفقيت آميزي را طي كنيم و اين سه جام 
را كسب كنيم و دل هواداران را شاد كنيم. او همچنين در 
جمع خبرنگاران در باشگاه پرسپوليس درباره مشكالت 
مالي باشگاه گفت: در جلسه اي كه با اعضاي هيات مديره 
داشتيم، مي دانيم كه مشكالت مالي در پرسپوليس وجود 

داشته است و خواهد داشت اما اميدواريم با تصميماتي 
كه با اعضاي هيات مديره مي گيريم و با مجري گري من، 
مشكالت را به حداقل برسانيم و با اقتدار به جلو برويم. 
انصاري فرد درباره مهم ترين هدفش در پرس��پوليس 
گفت: مهم ترين هدف اين اس��ت كه سه جام ممكن را 
ببريم و با بازيكناني كه داريم و كادر فني كه وجود دارد 
امكان پذير است. مديرعامل جديد پرسپوليس درباره 
بدهي هاي باشگاه پرس��پوليس گفت: امروز در جلسه 
هيات مديره مطرح ش��ده و اين مساله حل خواهد شد 
و هيچ اتفاقي براي پرس��پوليس نخواهد افتاد. او درباره 
اينكه آيا در جذب اسپانس��ر اختيار تام خواهيد داشت 
خاطرنشان كرد: من تز خودم اين است كه در هيات مديره 
تصميم گيري شود و من به عنوان مجري آن را اجرا كنم. 
تمام مسائلي كه براي پرسپوليس مي افتد در هيات مديره 
بايد بحث شود و تصميم گيري شود و به همفكري كامل 
برسيم. او افزود: ما در حال بررسي بدهي ها هستيم كه 
ببينيم ميزان بدهي ها چقدر است. هيات مديره ما تغيير 
نكرده اما اينكه اعضا و اركان باشگاه تغيير مي كند يا نه 
بايد بررسي كنيم اما تغييرات اتفاق خواهد افتاد. او درباره 
مساله سوپرجام و آخرين اخبار مربوط به اين مساله گفت: 
ان شاءاهلل پيگيري و اخبار مربوط به آن را اعالم مي كنيم. 
انصاري فرد درباره روابطش با پيشكسوتان پرسپوليس 
گفت: من خودم جزو پيشكسوتان هستم و حتما آنها را 

دعوت مي كنيم و ارتباط خوبي هم داريم.

ورزشي
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