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همه چيز درباره صيادان چيني 
در خليج فارس 

گزارش

سرمقاله

صفحه 02

طي 45 س��ال گذش��ته 
بحران اخي��ر اقتصادي 
را مي ت��وان چهارمي��ن 
بح��ران عميق كش��ور 
دانس��ت . اولي��ن بحران 
كه بر ايران وارد ش��د در 
س��ال 1354 شروع شد. 
اين بحران كه ناش��ي از 
وفور درآمدهاي نفتي بود آنچن��ان اقتصاد ايران 
را وارد منجالب كرد كه مي ت��وان آن را نمونه بارز 
بيماري هلندي دانس��ت . دومين بحران در سال 
1374 وقوع يافت، سومين بحران در سال 1390 

و اكنون ما وارد چهارمين بحران شديم.

نخس��تين روزهاي س��ال 97 بود كه زمزمه هاي 
حضور صيادان چين��ي در خليج ف��ارس، مطرح 
ش��د. خبر حكايت از آن داش��ت كه منابع عظيم 
ماهي هاي خليج فارس به وس��يله كش��تي هاي 
صيادي و صيادان چيني در حال جمع آوري است 
و به همين دليل صيادان ايراني بيكار ش��ده اند اما 
از هم��ان روزهاي نخس��ت به دنبال انتش��ار اين 
خبر موجي از اظهارنظرهاي ض��د و نقيض هم به 
راه افتاد. حض��ور چيني ها در خلي��ج فارس يك 
روز تكذي��ب و روز بعد تاييد مي ش��د كه اين روند 
هنوز هم ادامه دارد، وزارت امور خارجه، س��ازمان 
ش��يالت، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و 
سازمان حفاظت محيط زيست هر كدام نسبت به 
اين خبر موضع گيري متفاوتي دارند كه با يكديگر 
در تناقض اس��ت، اين ميان برخ��ي از نمايندگان 
مجلس شوراي اس��المي معتقدند، مجوز صيادي 
براي صيادان ايراني صادر شده اما آنها خودشان با 

طرف چيني قرارداد بسته اند. 

4 جلس��ه از دادگاه ديوان بين المللي دادگس��تري 
براي بررسي شكايت ايران از امريكا در حالي برگزار 
شد كه وكالي ايران دو هدف را نشانه رفته بودند؛ از 
يكسو تاييد صالحيت دادگاه براي بررسي پرونده و 
از س��وي ديگر، حكم موقت دادگاه براي جلوگيري 
از اجراي تحريم ه��اي امريكا تا زم��ان اعالم نهايي 
حكم دادگاه. اس��تناد اولي به عهدنامه مودت بود؛ 
دومي به آثار تحريم ها بر زندگي مردم ايران. به گفته 
وكالي ايران، با توجه به اقدامات جمهوري اسالمي، 
تحريم ه��اي هس��ته اي امريكا موضوعي��ت ندارد، 
چراكه برجام باعث مسدود شدن همه راه ها به روي 

امكان دستيابي ايران به سالح هسته اي شده..

رهبرمعظمانقالباسالميدرديداررييسجمهورواعضايهياتدولت:

دولت بايد اقتصاد را مديريت كند

 منصور بيطرف   
سردبير

سرمقاله

تهديدات رانت جويي در اقتصاد ايران 

طي 45 سال گذشته بحران اخير اقتصادي را مي توان چهارمين بحران عميق 
كشور دانس��ت . اولين بحران كه بر ايران وارد شد در س��ال 1354 شروع شد . 
اين بحران كه ناش��ي از وفور درآمدهاي نفتي بود آنچنان اقتص��اد ايران را وارد 
منجالب كرد ك��ه مي توان آن را نمون��ه بارز بيماري هلندي دانس��ت . دومين 
بحران در س��ال 1374 وقوع يافت، سومين بحران در س��ال 1390 و اكنون ما 
وارد چهارمين بحران شديم. منشا بحران هاي اقتصادي ايران كجاست؟ پيش 
از پاسخ به اين سوال بايد بگوييم كه بحران هاي اقتصادي ايران در برخي مواقع 
آنچنان حاد بوده اس��ت كه بعضا باعث س��قوط دولتي يا بركناري وزيري شده 
است . در س��ال 1355 بحران ناشي از بيماري هلندي س��رنگوني دولت هويدا 
را بدنبال داش��ت . در س��ال هاي پس از انقالب هر چن��د بحران هاي اقتصادي 
دولتي را پايين نياورد اما ش��اهد اس��تعفا يا بركناري وزير يا رييس س��ازماني 
بوده ايم . در س��ال 1374 كه بحران هاي ارزي كرانه هاي اقتصادي كشور را در 
مي نورديد، روغني زنجاني،  رييس وقت س��ازمان برنامه و بودجه و معاونان وي 
مجبور به استعفا شدند . در س��ال 1390 كه تحريم ها فشارهاي شكننده اي بر 
اقتصاد ايران گذاش��تند هر چند وزير يا رييسي تعويض نش��د اما مي دانيم كه 
سياست گذاري اقتصادي به طرقي از دولت گرفته شد و نهادهاي ديگري مانند 
مجلس به تصويب قوانين و ابالغ اجراي آن از س��وي رييس مجلس – به دليل 
تاخير در ابالغ از س��وي رييس جمهور وقت – مي پرداختن��د و در بحران اخير 
هم ش��اهد بركناري وزيران كار و امور اقتصادي بوديم .  اما همه بحران ها را كه 
بازنگري كنيم به يك تالقي مهم مي رس��يم و آن دخالت افراد غير مسوول در 
امور مسوول اس��ت . افراد غير مسوول چه نهاد يا كس��اني مي توانند باشند؟ در 
امور اقتصادي اين افراد يا نهادها كس��اني هستند كه نه به دنبال منافع عمومي 
بلكه دنبال منافع شخصي خود هس��تند . في الواقع اين افراد بدنبال رانت هايي 
هستند كه از مابه التفاوت قيمت هاي واقعي و حبابي ناشي از كمبود كاال يا ارز 
به دس��ت مي آورند. اين افراد با اس��تفاده از قدرتي كه دارند انحصاري در بازار 
ايجاد مي كنند، دس��ت ديگر فعاالن را از اين بازار كوتاه و به طريقي خود فعال 

مايشاء بازار مي شوند.
 اين نهادها يا اف��راد از كوچك ترين تالطم بازار به نفع خود اس��تفاده مي كنند 
و بحران هاي اقتصادي و به تبع آن سياس��ي در كشور درس��ت مي كنند.  اين 
افراد ي��ا نهادها چگونه در سياس��ت گذاري ها دخالت مي كنن��د؟ بايد گفت نه 
تنها در ايران بلكه در كش��ورهاي ديگر مش��ابه ايران، قدرت اين نهادها يا افراد 
از قدرت سياسي شان برمي خيزد . داش��تن پايگاه هاي سياسي عامل مهمي در 
دستكاري در قوانين و مقررات است . كافي است براي نمونه نگاهي به موسسات 
اعتباري غيرمجاز يا ورود كاالهاي قاچاق يا همي��ن رانت هاي ارزي بيندازيم. 
اگر كن��دوكاوي در اكثر اين موارد بكنيم ب��ه پايگاه هاي سياس��ي اين افراد بر 
مي خوريم. اينها با استفاده از پايگاه هاي سياسي خود نه تنها در تنظيم مقررات 
بلكه در رفع مش��كالت هم مي توانند دس��ت ببرند . يادمان باش��د كه در بحث 
مربوط به موسس��ات اعتباري غيرمجاز به نقل از رييس كل وقت بانك مركزي 
گفته ش��د كه يكي از مديران اين موسس��ات بدون آنكه بهراسد چگونه رييس 
كل بانك مركزي را تهديد مي كرد . قدرت تهديد اين فرد نه از پايگاه اقتصادي 
بلكه از پايگاه سياسي اش نش��ات مي گرفت . نمونه بارز اين موارد را مي توان در 
كشورهاي ديگر هم مشاهده كرد . كتاب »چگونه ملت هاي سقوط مي كنند« 
نمونه هاي زيادي از اين برخوردها دارد . با توجه به م��وارد باال مي توان اينگونه 
گفت كه در واقع ريشه مشكالت و بحران هاي اقتصادي ايران جدا از تنش هاي 
بيروني كه هر از گاهي نصيب ايران مي شود، مي توان در يك جمله خالصه كرد: 
رانت جوهاي سياس��ي كه كس��ب و كار اقتصادي مي كنند. براي جلوگيري از 
بحران هاي بعدي و عميق تر ش��دن اين بحران بايد مانع كسب و كار اقتصادي 

رانت جوهاي سياسي شد.

مسوول ارشد سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا روز جمعه در 
كنفرانس��ي خبري در وين بار ديگر بر حمايت اتحاديه اروپا 
از توافق هس��ته اي ب��ا ايران تاكيد ك��رد. به گ��زارش پايگاه 
خبري كميس��يون اروپا، فدريكا موگريني گفت: در نشست 
وين )وزراي خارجه و دفاع اتحاديه اروپا( درباره مسائل مهم 
جهاني از جمله موضوع ايران، س��وريه و غ��زه بحث و تبادل 
نظر ش��د. وي ادامه داد: اكنون ايران و موضوع هسته اي اين 
كش��ور به يكي از مهم ترين دغدغه هاي اتحاديه اروپا تبديل 
ش��ده اس��ت.ما در نشس��ت وين به اين موض��وع پرداختيم 
و درباره جزئي��ات آن نيز به بح��ث و تبادل نظر نشس��تيم.  
موگريني ادامه داد: »همزم��ان با تهديده��اي امريكا، ما به 
همكاري هاي خود با ايران به منظور حفظ و صيانت از توافق 
هس��ته اي 2015 ادامه خواهيم داد. روز پنج ش��نبه ش��اهد 
انتش��ار دوازدهمين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي 
درب��اره ايران بودي��م. دوازدهمين گزارش آژان��س به خوبي 

نش��ان مي دهد كه ايران به تعهدات خود در چارچوب توافق 
هس��ته اي 2015 كامال پايبند و متعهد بوده است. اين خبر، 

خبر بسيار خوبي براي ما و جامعه جهاني است.« 
مسوول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: »اتحاديه 
اروپا ب��ه همكاري مي��ان همه اعضا و س��اير كش��ورها ادامه 
مي دهد تا ايراني ها و اتباع ايراني خارج از اين كش��ور بتوانند 
به فعاليت ه��اي اقتصادي و تجاري خود ادام��ه دهند.  وي با 
بيان اينكه موضوع حضور ايران در منطقه يكي از دغدغه هاي 
اتحاديه اروپا محس��وب مي ش��ود، يادآور ش��د: م��ن درباره 
موضوع هس��ته اي ايران با رييس جمهوري اتريش گفت وگو 

كردم و تصميمات خوبي در اين زمينه گرفته شد. 
موگرين��ي همچني��ن س��وريه را مركز تح��والت خاورميانه 
دانس��ت و گفت: موضوع س��وريه و آوارگان ادلب موضوعي 
بود كه در نشس��ت وين به آن پرداخته شد. اوضاع انساني در 
سوريه فاجعه آميز است و نگران وخامت اوضاع در اين كشور 

هستيم. هزاران آواره سوري به كمك هاي بشر دوستانه نياز 
دارند و اي��ن موضوع به ع��الوه چگونگي مش��اركت اروپا در 

بازسازي سوريه در نشست وين به بحث گذاشته شد. 
موگريني هشدار داد: عمليات نظامي در استان ادلب سوريه 
فاجعه بار خواهد بود و پيام قوي را ب��راي جلوگيري از وقوع 
آن به طرف هاي فعال در سوريه ارسال كرديم. مسوول ارشد 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپ��ا افزود: اتحادي��ه اروپا مانند 
گذشته به حمايت از غزه ادامه مي دهد، همانطور كه از اردن 
و لبنان براي پذيرفتن آوارگان حماي��ت مي كند. به گزارش 
ايرنا، آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنج ش��نبه با انتشار 
گزارش��ي براي دوازدهمين بار برپايبن��دي ايران به تعهدات 
خود طبق قطعنام��ه 2231 )2015( ش��وراي امنيت تاكيد 
كرد. رس��انه هاي مختلف خارجي در تيتر گزارش هاي خود 
بااشاره به گزارش آژانس، به اتفاق بر پايبندي ايران به توافق 

تاكيد كردند. 

موگريني: همچنان به حمايت از برجام ادامه مي دهيم
71   بنگاه دولتي 

به بخش خصوصي واگذار شد
مشاور رييس سازمان خصوصي سازي گفت: در يك 
سال گذش��ته 190 بنگاه به ارزش بيش از 280 هزار 
ميليارد ريال قيمت گذاري و عرضه ش��د ك��ه از اين 
ميزان 71 بنگاه ب��ه ارزش 35 هزار ميليار ريال واگذار 
شد. »سيد جعفر سبحاني« در گفت وگو با ايرنا، افزود: 
سازمان خصوصي سازي موفق شد 37 درصد عرضه ها 
از لحاظ تع��داد و 12 درصد بنگاه را از نظ��ر ارزش، به 
بخش خصوصي واگ��ذار كند كه اين مي��زان بيش از 
ميانگين موفقيت در تعداد عرضه هاي دولت يازدهم 
اس��ت.  وي افزود: در دولت دوازدهم عالوه بر اينكه با 
انتقال هيچ ش��ركتي به گ��روه فعاليت هاي غيرقابل 
واگذاري، موافقت نشد بلكه رفع موانع واگذاري بخش 
بزرگي از ش��ركت ها نيز در دس��تور كار ق��رار گرفت.  
سبحاني اضافه كرد: فهرست بنگاه هاي مصوب قابل 
واگذاري امس��ال نزديك به 2 برابر فهرس��ت مصوب 
بنگاه هاي قابل واگذاري در سال 1396 است.  مشاور 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي گف��ت: در دولت 
يازدهم و دوازدهم 470 ه��زار و 872 ميليارد ريال از 
س��هام و دارايي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي 
واگذار شده كه اين ميزان واگذاري معادل 32 درصد 
ارزش كل واگذاري هاي انجام شده است.  وي، قطعي 
ش��دن قرارادادهاي غيرقطعي منعقده در دولت هاي 
گذشته بابت رد ديون دولت از جمله 115 هزار ميليارد 
ريال به صندوق بازنشس��تگي كاركنان فوالد را دليل 
افزايش ارزش واگذاري ها به ش��يوه انتقال مس��تقيم 
س��هام به طلبكاران در اين دوره بيان كرد.  سبحاني 
افزود: با توقف فرآيند رد ديون دولت از محل واگذاري، 
سهام خصوصي سازي وارد مدار رقابتي جديدي شد 
بطوري كه س��هم بخش خصوصي واقع��ي در دولت 
يازدهم به 67 درصد و در دولت دوازدهم به صد درصد 
حجم كل واگذاري ها رسيد.  مش��اور رييس سازمان 
خصوصي سازي گفت: از سال 1380 تا پايان مردادماه 
امسال در مجموع 2 هزار بنگاه در فهرست بنگاه هاي 
قابل واگ��ذاري قرار گرفت ك��ه از اين تع��داد 1371 
بنگاه )69 درصد( يا بطور كامل واگذار يا از فهرس��ت 
واگذاري ها خارج ش��د؛ چهار بنگاه داراي پيش��نهاد 
انتقال به گروه سوم و خروج از فهرست هستند و 625 
بنگاه نيز در حال واگذاري اند.  س��بحاني درباره سهام 
عدالت نيز گفت: 40 ميليون نفر از مش��موالن سهام 
عدالت شماره ش��باي خود را وارد س��امانه كرده اند.  
وي افزود: س��ه هزار و 200 ميليارد تومان س��ود بين 
مشموالن سهام عدالت توزيع شد؛ در واقع 98 درصد 
س��ود خود را دريافت كردند و فقطا 200 تا 300 هزار 
نفر باقيمانده كه تا پايان شهريور سود خود را مي گيرند.  
مشاور رييس س��ازمان خصوصي سازي اظهارداشت: 
سود سهام عدالت سال آينده از امسال بيشتر خواهد 
بود؛ مقرر شده سود س��هام عدالت پارسال كه امسال 

پرداخت مي شود 500 هزار ميليارد تومان باشد.

اخبارخبر

 رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: بروز مشكالت 
اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي سبب كاهش 30درصدي 

قدرت خريد مزد بگيران شده است.
به گزارش سازمان اداري و استخدامي كشور، جمشيد انصاري 
در دي��دار با دبيركل و اعض��اي هيات اجرايي خان��ه كارگر به 
مناس��بت هفته دولت و روز كارمند افزود: در ش��رايط حاضر 
قدرت خريد مزدبگيران بيشتر از بقيه اقشار كاهش يافته است، 
تفاوتي ندارد كه اي��ن مزدبگيران، كارمندان دولت باش��ند يا 
كارگران و بازنشستگاني كه دريافتي ثابتي دارند. او ادامه داد: 
اگر در اين ش��رايط همدلي و همراهي كاركنان دولت نباشد، 
نمي توان اميدي به پيشبرد باورمندانه برنامه ها ي توسعه و حل 
مشكالت مردم داش��ت، دولت بايد راه همدل و همراه كردن 
كاركنان خود را - به ويژه در راستاي ارتقاي قدرت خريد آنها - 
در پيش بگيرد و اين كار را با همكاري نهادهاي ديگر و شركاي 

اجتماعي خود براي كارگران و بازنشستگان نيز انجام دهد.
رييس سازمان اداري و اس��تخدامي كشور گفت: هفته دولت 
فرصت مناسبي است كه بيش از هر زمان ديگري به كاركنان 
دولت و نقش و جايگاه نيروي انس��اني آن در توس��عه كش��ور 
پرداخته شود درحالي كه در اين دوره بيشتر به عملكرد دولت 
پرداخته مي ش��ود؛ يعني پروژه هايي بهره برداري مي ش��ود و 
گزارش هاي��ي تهيه مي ش��ود كه در يك س��ال گذش��ته چه 
كارهايي انجام شده البته اين اقدام مناسبي است كه فرصتي 
را فراهم مي كند تا چنين مس��ائلي مطرح شود و به يك سنت 

تبديل شده است.
انصاري ادامه داد: عملكرد قوه مجريه در دو مقطع هفته دولت 
و دهه مبارك فجر به مردم ارايه مي شود اما همانطور كه در دهه 
مبارك فجر به انقالب و انقالبيون پرداخته مي شود الزم است 
كه در هفته دولت نيز به نيروي انساني دولت كه سرمايه اصلي 
آن و در واقع بخشي از سرمايه اجتماعي كشور است توجه شود. 
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور خاطرنشان ساخت: 

دولت درهمه كش��ورها، فاخرترين نهادي است كه براي ارايه 
خدمت به مردم و پيش��برد برنامه هاي توسعه اي شكل گرفته 
است. او گفت: ممكن اس��ت انتقادات زيادي نسبت به برخي 
از دس��تگاه هاي دولتي، مديران دولتي ي��ا حتي كليت دولت 
باش��د.  اما اين واقعيت را نمي توان نادي��ده گرفت كه آنچه به 
مفهوم توسعه در كشور اتفاق افتاده، محصول مديريت دولت و 

راهبري برنامه هاي توسعه از سوي قوه مجريه بوده است.
رييس سازمان اداري و اس��تخدامي يادآور شد: امروز قريب به 
23 ميليون نفري كه در كشور شاغل هستند – اعم از كاركنان 
بخش عمومي و بخ��ش خصوصي – آموزش ه��اي الزم را در 
مجموعه دولت ديده اند؛ يعني در مدارس دولتي و دانشگاه هاي 
تحت مديريت دولت تعليم ديده  و خدمات متعدد ارايه ش��ده 
از س��وي دولت را دريافت كرده اند در واقع دولت نهادي است 
كه درهم��ه جهان جايگاه فاخ��ري دارد و در كش��ور ما نيز به 
دليل ساختار حاكم دولتي، دولت داراي جايگاه ويژه اي است 
و كوچك ترين اختالل در دولت به س��رعت زندگي مردم را با 
مشكل مواجه مي كند. معاون رييس جمهور خاطرنشان كرد: 
من نه به عنوان متول��ي نظام هاي مديريت و نيروي انس��اني 
دولت بلكه به عنوان ف��ردي كه داراي تجربه اجرايي اس��ت، 
احس��اس مي كنم كه غفلت ما از دولت، رس��يدگي به مسائل 
دولت و به خصوص نيروي انس��اني دول��ت مي تواند لطمات 

جبران ناپذيري را به كشور وارد سازد.
انصاري درباره اعضاي هيات اجرايي خانه كارگر گفت: شما در 
خانه كارگر به نوعي با كار و مناسبات كارگران با دولت مرتبط 
هستيد كه بخش عمده اين ارتباط به وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي بازمي گردد.
او ادامه داد: اين وزارتخانه براي دفاع از حقوق كارگران، تنظيم 
رواب��ط كار و حتي مقوله هاي��ي همچون كارآفرين��ي و ايجاد 
اشتغال فعاليت مي كند و شما به عنوان يك بخش اجتماعي 
در اين حوزه ها اثرگذار هستيد و با دولت ارتباط مستقيم داريد.

يكي از مقامات ارش��د دولت گفت كه اين كشور به پيگيري 
معافيت از تحريم هاي امريكا عليه واردات نفت ايران متعهد 
مي ماند چ��را كه تامي��ن ملزوم��ات نفتي از اي��ران را براي 
امنيت اين كش��ور در زمينه تجارت و ان��رژي مهم مي داند. 
به گزارش ايسنا، به نقل از وبس��ايت اس اند پي گلوبال، ريو 
مينامي، مدي��ركل بخش نفت، گاز و مناب��ع معدني وزارت 
اقتصاد، تج��ارت و صنعت ژاپن در مصاحب��ه اي اظهار كرد: 
موضع ژاپن حتي پ��س از دور دوم مذاكرات با دولت امريكا 

همچنان محكم باقي مي ماند. 
مينامي اف��زود: اصل بني��ادي ما اين اس��ت كه ب��ه دنبال 
معافيت از تحريم هاي امريكا باش��يم. اين مق��ام ژاپني در 
پاس��خ به س��والي در خصوص احتمال كاهش واردات نفت 
اي��ران به اين كش��ور به منظ��ور حفظ تحريم ه��اي امريكا 
اظهارنظري نكرد. ژاپن و امري��كا در روزهاي 1 و 2 اوت در 
واشنگتن، دور دوم مذاكرات خود درباره تحريم هاي امريكا 
عليه ايران را برگزار و براي ادامه اين گفت وگوهاي دوجانبه 

توافق كردند.
 مديركل بخش نفت، گاز و منابع معدني وزارت اقتصاد ژاپن 
درباره اين مذاك��رات گفت: ط��ي دور دوم مذاكره با دولت 
امريكا، ژاپن به روش��ني موضع خود را ب��راي ادامه واردات 
نفت ايران به امريكا توضيح داد تا امريكايي ها درك درستي 
از اين مس��اله پيدا كنند. در آينده به ناچ��ار ملزم خواهيم 
بود كه مذاكره با دولت امريكا را بط��ور قاطع صورت دهيم 
تا درك الزم را از اين موضوع به دس��ت آورن��د. از ديد ژاپن 
واردات نفت خ��ام ايران براي حفظ امنيت ان��رژي ژاپن و با 
توجه به اهميت آن براي ش��ركت هاي ژاپني امري ضروري 
اس��ت. اظهارات مينام��ي در حالي بيان ش��ده اس��ت كه 
پااليشگاه هاي ژاپن از دولت اين كشور درخواست كرده اند 
كه به دنبال معافيت از تحريم هاي امريكا عليه ايران باشد تا 

به واردات نفت خود به همان ميزان سابق ادامه داده است.

قدرتخريدمزدبگيران
30درصدكاهشيافتهاست

تعهدژاپنبهپيگيري
معافيتازتحريمهاينفتي

منصور  بيطرف

تمام سكه
4045000  تومان

شاخص بورس
137472

دالر
7998 تومان

يورو
9116 تومان

والدت امام موسي كاظم عليه السالم مبارك باد



   واكنش قاسمي به اظهارات وزير خارجه 
فرانسه؛ سخنگو| س��خنگوي وزارت امور 
خارجه در واكنش به اظهارات اخير وزير امور 
خارجه فرانسه گفت: جمهوري اسالمي ايران 
بارها مواضع روشن و شفاف خود را در خصوص 
نگراني هاي بي مورد و ناش��ي از برداشت هاي 
نادرست و از سر نا آگاهي برخي كشورها اعالم 
داش��ته است. بهرام قاس��مي در اين خصوص 
تصريح ك��رد: مذاكرات برجام ك��ه به توافقي 
مس��تحكم و بي��ن المللي انجاميد، نش��اني از 
حسن نيت ايران و پايبندي به اصل گفت وگو و 
تالش در جهت بهره گيري از روش هاي منطقي 
و مس��المت آميز بود كه مي توانس��ت مبنايي 
اصولي و خردمندانه براي سنجش ميزان حسن 
نيت و پايبندي كش��ورهاي غربي به تعهدات 
خود باشد كه با خروج يكجانبه يكي از مدعيان 
غوغا س��االر، زياده جو و زياده گو و كاس��تي و 
كاهلي ديگران كارنامه غير قابل قبولي از خود 
به جاي گذاشته اند. وي اظهار داشت: جمهوري 
اسالمي ايران همواره نش��ان داده است كه از 
گفت وگو و مذاكره هراس و واهمه اي نداش��ته 
و ندارد و به آن معتقد اس��ت، اما در ش��رايطي 
كه نتايج آن همه تالش و كوش��ش همه جانبه 
اي��ران و ديگر قدرت هاي جهان��ي با قلدري و 
از س��ر زياده خواهي توس��ط برخي ش��ركاي 
وزير امور خارجه فرانس��ه و به سادگي در برابر 
عدم توانايي آنان نقض مي ش��ود و دولتمردان 
اروپايي هم بيش��تر تاكنون ب��ه اعالم مواضع 
سياسي و تكرار آنها بسنده كرده و نتوانسته اند 
در جه��ت ارايه تضمين هاي الزم و كافي مورد 
انتظار اقدام چشمگيري براي حفظ يك توافق 
بين المللي - كه به عنوان مهم ترين دستاورد 
ديپلماس��ي عصر حاضر به ش��مار مي رود - به 
عمل آورند، دليل، ضرورت، اعتبار و اعتمادي 
براي مذاكره آن ه��م براي موضوعات غيرقابل 

مذاكره باقي نمي ماند.

   ديدار وزير امور خارجه با نخست وزير 
پاكستان؛ ايس�نا| وزير امور خارجه ايران، 
در دومين روز س��فر به اس��الم آباد با »عمران 
خان« نخس��ت وزير جديد پاكس��تان ديدار و 
رايزني كرد. در اين ديدار طرفين ضمن اشاره به 
اهميت و ضرورت توسعه و ارتقاء روابط فيمابين 
ايران و پاكستان در زمينه هاي مختلف مرزي، 
تجاري، اقتصادي، بر لزوم همكاري هاي نزديك 
كشورهاي اسالمي در مسائل مربوط به جهان 
اسالم و منطقه تاكيد كردند. گسترش تالش ها 
براي استقرار صلح و ثبات در تمام كشورهاي 
منطقه و مبارزه جدي با تروريسم و افراط گرايي 
از ديگر موضوعاتي بود كه در اين ديدار طرفين 

بر آن تاكيد كردند.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت: 

دولت بايد اقتصاد را مديريت كند
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح روز چهارشنبه در ديدار رييس جمهور و اعضاي 
هيات دولت، ش��اخص هاي حكوم��ت علوي يعني 
»عدالت، پاكدامني، پارسايي و با مردم بودن« را معيار 
ارزيابي و س��نجش اقدامات مسووالن برشمردند و با 
بيان نكات مهمي درباره مس��ائل اقتصادي، سياست 
خارجي و اتحاد و انس��جام داخل��ي تاكيد كردند: در 
زمينه اقتصاد بايد قوي، پرحجم و با كيفيت كار كرد 
و مس��ووالن اقتصادي در حل مشكالت مردم شب و 

روز نشناسند.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهب��ري؛ رهبر معظم انق��الب اس��المي در ابتداي 
سخنانش��ان با تبريك عيد سعيد غدير خم، انتخاب 
حضرت علي )ع( را به عنوان ولي امر امت اس��المي و 
جانشين پيامبر )ص(، نعمت بزرگ الهي دانستند و 
گفتند: مهم ترين وظيفه ما به عنوان حكومت اسالمي، 

معيار و شاخص قرار دادن حكومت علوي است.
ايش��ان همچنين با تبريك هفته دولت، اين هفته را 
تداعي كننده ن��ام ماندگاِر ش��هيدان رجايي و باهنر 
دانستند و خاطرنش��ان كردند: هفته دولت فرصتي 
براي ارزيابي مسووالن دولتي از عملكرد خود است، 
ضمن آنكه در اين هفته بايد به دولتمردان و برادران 
و خواهران حاضر در اين جلس��ه »خدا قوت« گفت، 
زيرا اداره كشوري با جمعيتي بيش از هشتاد ميليون 
با مسائل گوناگون وظيفه اي بسيار سنگين و دشوار 

است.
رهبر معظم انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه هفته 
دولت همچنين فرصتي ب��راي ارزيابي نقاط قوت و 
ضعف دستگاه ها و مسووالن دولتي است، افزودند: در 
اين ارزيابي باي��د نقاط قوت و ضعف، با يكديگر ديده 
شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط ضعف برطرف شوند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ارزيابي عملكرد يك ساله 
دولت دوازدهم، خاطرنشان كردند: در اين يك سال 
كارهاي خوبي در زمينه رشد اقتصادي، انرژي، افزايش 
صادرات غيرنفتي و كاهش واردات انجام شده است كه 
بايد روند افزايش صادرات و كاهش واردات با شتاب 
بيشتر ادامه يابد و در ضمن اين گونه خدمات با بيان 

هنرمندانه به مردم گفته شود.
رهبر معظ��م انقالب اس��المي در ادامه به مس��ائل 
اقتصادي كش��ور پرداختند و با اش��اره به تش��كيل 
جلسه هماهنگي روساي س��ه قوه، افزودند: هدف از 
تشكيل اين جلسه، تمركز بر مسائل اصلي اقتصادي 

و هماهنگي جهت حل سريع تر آنها است و بر همين 
اساس بايد در اين جلسات، از طريق گفت وگو و رايزني، 

نقاط اشتراك را افزايش داد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه دشمن به 
دليل برخي ضعف ها و خألهاي اقتصادي، بر موضوع 
اقتصاد كشور متمركز شده است، خاطرنشان كردند: 
در زمينه اقتصادي بايد ق��وي و ُپر حجم كار كرد و 
تمام خألها را پر كرد كه همه اين موارد امكان پذير 
و ش��دني اس��ت و ما در اداره اقتصاد كشور بن بست 

نداريم.
ايش��ان افزودند: حجم و كيفي��ت فعاليت و عملكرد 
مسووالن اقتصادي كشور بايد به گونه اي باشد كه شب 
و روز نشناس��ند و محور فعاليت ها هم سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي باش��د كه اس��اس آن تكيه بر توليد 

داخلي است.
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي تاكي��د كردن��د: 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي، هم سنگرس��ازي 

دفاعي و توانمندسازي در مقابل دشمن است و هم، 
توانمندسازي براي حركت رو به جلو. بنابراين اقتصاد 
مقاومتي با محوريت توليد داخلي داراي جنبه هاي 

پدافندي و آفندي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ا تاكيد بر اينكه موضوع 
توليد داخ��ل و برطرف كردن مش��كالت آن يكي از 
مسائل مهمي اس��ت كه بايد در جلس��ه هماهنگي 
روساي س��ه قوه بر آن تمركز شود، گفتند: مشكالت 
توليد، راه حل دارد و اقتصاددان ها نيز براي آن راهكار 
ارايه داده اند كه اگر به آنها عمل شود، معيشت مردم 
كه اكنون بخش مهمي از جامعه دچار مشكل هستند، 

بهبود خواهد يافت.
رهبر معظم انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه بايد تالش 
همه جانبه اي براي جلوگيري از تعطيلي كارخانه ها و 
يا زير ظرفي��ت كار كردن آنها انجام گيرد، به موضوع 
مديريت اقتصادي اشاره كردند و گفتند: وظيفه دولت، 
مديريت اقتصادي است البته اين مديريت به معناي 
تصدي گري نيست و هدف از سياست هاي كلي اصل 

۴۴ نيز اين است كه تصدي گري انجام نشود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تبيين مديريت اقتصادي 
افزودند: »باز كردن ميدان براي فعاالن سالِم اقتصادي 
و جوانان مبتكر و پرتالش و برط��رف كردن موانع و 
بهبود فضاي كسب و كار« و همچنين »بستن منافذ 
فس��اد و برخورد با مفس��د« دو رك��ن مهم مديريت 

اقتصادي كشور است.
رهبر معظم انقالب اس��المي يك��ي از راه هاي بهبود 
فضاي كسب و كار را جلوگيري از بخشنامه هاي پي 
در پي و احيانًا متناقض برشمردند و تاكيد كردند: بايد 
ثب��ات و آرامش براي فعال اقتصادي تامين ش��ود تا 

بتواند براي آينده خود برنامه ريزي كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي مبارزه با مفس��د و بستن 
منافذ فس��اد را نيازمند چش��مان باز و هوش��مندي 
مديران دس��تگاه هاي دولتي دانس��تند و با اشاره به 
قضاياي ماه هاي اخير بازار س��كه و ارز خاطرنش��ان 
كردند: اگرچه در خصوص اين قضايا توجيهاتي بيان 
ش��د اما به هر حال بي توجهي و غفلت مديريتي نيز 

رخ داده است.
رهب��ر معظم انقالب اس��المي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
روش هاي پيش��رفت هاي ب��راي نظارت ب��ر نحوه 
تخصي��ص ارز وجود دارد، گفتند: وقتي قرار اس��ت 
ارز تخصيص داده و يا وارد بازار شود، اين كار بايد با 
چشم باز انجام شود و اينگونه نباشد كه در اين شرايط 
س��خت كش��ور، چند ميليارد دالر به دست عده اي 
بيفتد كه آن را يا قاچاق كنند و يا به اسم واردات كاال 
به مصارف ديگر برسانند يا اينكه براي مسافرت هاي 

تفريحي خارجي اختصاص يابد.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تاكيد ب��ر اينكه دولت 
توانايي مديريت اقتصادي كشور را دارد، خاطرنشان 
كردن��د: الزمه چني��ن مديريت اقتص��ادي، اهتمام 
جدي، ورود مجاهدانه در وسط ميدان و نظارت كامل 
و مستمر به منظور بس��تن منافذ فساد است تا ديگر 

نيازي به برخورد قوه قضاييه نباشد.
رهبر معظم انقالب اس��المي كمب��ود برخي اقالم و 
كاالها در مقاطعي خاص را تصنعي و نوعي خرابكاري 
خواندند و افزودند: بايد با چشمان باز اينگونه كارها را 

تحت نظر داشته باشيد و با آنها مقابله كنيد.
ايش��ان در ادامه بحث ضروريات مديريت اقتصادي، 
»استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي فراوان و برجسته 
كشور« را مورد تأكيد قرار دادند و با استناد به گزارشي 
از مراكز بين المللي افزودند: ايران از لحاظ ظرفيت هاي 

استفاده نشده در رده اول جهان قرار دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: براساس 
آمار موسس��ات بين المللي در حال حاض��ر ايران با 

شاخص توليد ناخالص داخلي در ميان دويست و چند 
كشور در رده هجدهم قرار دارد كه اگر از ظرفيت هاي 
داخلي استفاده بيش��تر و بهتري شود، مي توانيم به 

رده هاي باالتر جهاني برسيم.
ايشان »بد استفاده كردن از ظرفيت ها و منابع داخلي« 
را از ديگر مشكالت موجود در بحث مديريت اقتصادي 
خواندند و پرس��يدند: اي��ران كه ج��زو بزرگ ترين 
توليدكنندگان نفت جهان است، چرا بايد بنزين وارد 
كند؟ در حالي كه مي توان با ساخت پااليشگاه و توليد 
و حتي صدور فرآورده هاي نفتي از نعمت بزرگ ذخائر 

نفتي، استفاده صحيح كرد.
رهبر معظم انقالب مصرف بيش از صد ميليون ليتر 
بنزين در روز را نمونه ديگري از استفاده بد از ظرفيت ها 
و منابع داخلي خواندند و افزودند: وزارت نفت و ديگر 
مس��ووالن دولتي راه هاي كاهش مص��رف بنزين را 

پيگيري كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از بي رغبتي دولت 
به استفاده گسترده از ظرفيت وسيع بخش خصوصي 
گفتند: اجراي صحيح و كامل سياست هاي اصل ۴۴ و 
استفاده از تجار، توليدگران، صنعتگران، قطعه سازان 
و ديگر اجزاي بخش خصوصي در مديريت اقتصادي 

و پيشرفت كشور قطعًا موثر خواهد بود.
رهبر معظ��م انقالب ايجاد جاذبه ب��راي ورود بخش 
خصوصي به تكميل طرح هاي نيمه تمام را از جمله 
راه هاي اس��تفاده از ظرفيت فعاالن اقتصادي و مهار 

نقدينگي دانستند.
»لزوم مهار و مديريت نقدينگي« نكته ديگري بود كه 

رهبر انقالب به مسووالن دولت خاطرنشان كردند.
ايش��ان با تأكيد بر ام��كان مهار نقدينگ��ي افزودند: 
نقدينگي س��رگردان به هر س��و كه برود )سكه، ارز، 
مس��كن يا هر زمينه ديگر( ويرانگر خواهد بود و بايد 
مجموعه اي تمام وقت، فعال و جهادي مسوول كنترل 

و مديريت آن شود.
»مديري��ت و كنترل ق��وي بانك مرك��زي بر ديگر 
بانك ها«، توصيه ديگر حضرت آيت اهلل خامنه اي براي 

مديريت اقتصادي كشور بود.
ايشان با انتقاد از ادامه بنگاهداري بانك ها و كارهاي 
هزينه آور ديگر نظير افزايش شعبه هاي بانكي گفتند: 
بانك مركزي بايد با نظ��ارت كامل و دقيق مانع بروز 
مشكالتي نظير مسائل سپرده گذاران برخي بانك ها 

و موسسات مالي شود.
رهبر معظم انقالب افزودن��د: البته بايد از اول جلوي 
مشكالت گرفته شود اما مي توان با روش هاي موثر، با 
آن دسته از مراكز مالي كه براي مردم مشكل به وجود 

مي آورند، برخورد كرد.
بخش دوم سخنان حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار 
رييس جمهور و اعضاي هيات دولت به بيان نكاتي در 
زمينه سياس��ت خارجي اختصاص داشت كه تاكيد 
بر ارتب��اط خوب و روزافزون با همس��ايگان از جمله 

اين نكات بود.
 رهبر معظ��م انقالب درباره كش��ورهاي اروپايي نيز 
گفتند: ارتباط و ادامه مذاكره با اروپا ايراد ندارد اما بايد 
ضمن ادامه اين كار از آنها درباره مسائلي نظير برجام 

و يا اقتصاد قطع اميد كنيد.
ايش��ان با انتقاد از رفتار نامناس��ب اروپا در مسائلي 
نظير برجام و تحريم ها خاطرنشان كردند: بايد با نگاه 
ش��ك آلود به وعده هاي آنها، از روند مسائل مراقبت 

جدي كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي برجام را وس��يله اي براي 
حفظ منافع مل��ي خواندند و افزودن��د: برجام هدف 
نيست بلكه وسيله است و طبعًا اگر به نتيجه برسيم 
كه با اين وسيله، حفظ منافع ملي امكان پذير نيست 

آن را كنار مي گذاريم.

ايشان گفتند: اروپايي ها بايد از بيان و عمل مسووالن 
دولتي ايران بفهمند كه اقدامات آنها تدابير و واكنش 
متناسب جمهوري اسالمي ايران را به دنبال خواهد 

داشت.
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي با تأكيد ب��ر منتفي 
بودن ه��ر گونه مذاكره با امريكايي ها افزودند: نتيجه 
مذاكره با مسووالن قبلي امريكا كه حداقل ظاهرساز 
بودند اينگونه ش��د، حاال با مس��ووالن وقيح و هتاك 
فعلي كه شمش��ير را براي ايراني ها از رو بسته اند چه 
مذاكره اي داريم بنابراين مذاكره اي در هيچ سطحي 

با امريكايي ها صورت نخواهد گرفت.
رهب��ر معظم انق��الب مذاكره ب��ا اي��ران را نياز همه 
دولت هاي امريكايي خواندند و خاطرنشان كردند: آنها 
مي خواهند مانور دهند كه ما حتي جمهوري اسالمي 
ايران را به پاي مي��ز مذاكره آورديم، پس همان گونه 
كه قباًل بطور مشروح و مس��تدل بيان كرده ام، هيچ 

مذاكره اي با آنها انجام نخواهد شد.
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المي در بخ��ش پاياني 
سخنانشان، »اتحاد و انسجام مس��ووالن كشور« را 
بيش از هر زمان ديگر الزم خواندند و افزودند: روساي 
قوا و مس��ووالن بخش هاي مختلف بايد پشتيبان و 
كمك كار يكديگر باشند و به ويژه همه بايد به دولت 

كمك كنند زيرا دولت در وسط ميدان است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، اختالف نظر ميان مسووالن 
را طبيعي دانستند و در عين حال افزودند: اين اختالف 
نظرها نبايد رس��انه اي ش��وند زيرا م��ردم را نگران و 

مضطرب مي كند.
رهبر معظم انقالب اس��المي به جلس��ه روز گذشته 
مجلس ش��وراي اس��المي و س��وال نماين��دگان از 
رييس جمهور اش��اره و تاكيد كردند: جلس��ه ديروز 
مجلس نمايش اقتدار و ثبات جمهوري اسالمي ايران 
بود و خداوند به آقاي رييس جمهور و قوه مقننه خير 
بدهد كه مش��تركًا چنين نمايش اقتداري را نش��ان 

دادند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: نمايندگان مجلس 
از رييس جمه��وري كه با بي��ش از ۲۳ ميليون رأي 
انتخاب شده است، س��وال مي كنند و رييس جمهور 
نيز با خونسردي و متانت به سوال ها پاسخ مي دهد و 

اين معناي مردم ساالري ديني است.
رهبر معظم انقالب اسالمي با اش��اره به اينكه ميان 
انتظارات نمايندگان و واقعيات موجود شكافي وجود 
دارد كه بايد پر شود، خاطرنشان كردند: مهم آن است 
ك��ه آنچه اتفاق افتاد، يك نمايش با ش��كوه از قدرت 

جمهوري اسالمي و اعتماد به نفس مسووالن بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه دش��من 
از جلسه ديروز به دنبال اهداف ديگري بود، افزودند: 
جلس��ه بس��يار خوب ديروز هم رييس جمهور و هم 
مجلس را تقويت مي كند و زمينه ساز همكاري هاي 

بيشتر و نزديك تر شدن ديدگاه ها خواهد شد.
رهبر معظم انقالب اسالمي در پايان، تاكيد كردند: يك 
جمع فعال، كمر بسته و با نشاط بايد مامور حل يك به 

يك معضالت اقتصادي شوند.
پي��ش از س��خنان رهبر معظ��م انقالب اس��المي، 
رييس جمهور گزارشي از اقدامات و برنامه هاي دولت 

بيان كرد.
آقاي روحاني با بيان اينكه همه تالش دولت اين بوده 
كه كش��ور را به نقطه مطلوب برساند، گفت: در پنج 
سال گذش��ته توفيقات خوبي همچون كاهش تورم، 
رشد اقتصادي وافزايش درآمد ناخالص ملي حاصل 

شده است.
رييس جمهور با اشاره به خدمات دولت به روستاييان، 
خاطرنشان كرد: همه روس��تاهاي باالي ۱۰ خانوار 
داراي برق هستند و بسياري از روستاها به شبكه گاز و 

نيز به شبكه ارتباطي كشور متصل شده اند.
آقاي روحاني به اقدامات قوه مجريه در حوزه كشاورزي 
از جمله خودكفايي در توليد گندم و شكر اشاره كرد 
و افزود: درآمد كش��اورزان هم از لحاظ ميزان توليد 
محصول و هم از لحاظ قيمت بهتر از گذش��ته شده و 
در توليد بسياري از محصوالت كشاورزي هم شاهد 

افزايش بوده ايم.
رييس جمهور افزايش ۹۰ درصدي توليد گاز در پارس 
جنوبي و افزايش توليد نفت از مخازن مش��ترك را از 
جمله دس��تاوردهاي دولت در حوزه انرژي دانست و 
گفت: كش��ور در زمينه توليد گاز و گازوئيل خودكفا 
ش��ده و تا پايان سال مي توانيم در توليد بنزين نيز به 

خودكفايي برسيم.
آقاي روحاني نوسازي ناوگان حمل و نقل، افزايش ۲ 
برابري صادرات غيرنفتي و اتكاي بيشتر به صادرات 
غيرنفتي را از ديگر خدمات دولت خواند و افزود: اگر 
چه در ماه هاي اخير با مشكالتي به ويژه در حوزه ارز 
مواجه بوده ايم اما همان گونه كه در گذشته مشكالت 
سخت تري را پشت سر گذاشته ايم، با تدبير مي توانيم 

از اين مشكالت هم عبور كنيم.
رييس جمهور با اش��اره به تحريم هاي امريكا، گفت: 
در شرايط امروز راه حل سياسي پيش روي ما نيست 
چرا كه دولتي كه تحريم ها را بر خالف همه مقررات 
بين المللي ب��ه ايران تحميل ك��رده، به هيچ چيزي 

پايبند نيست.
آقاي روحاني با بيان اينكه هدف امريكايي ها باالتر از 
فشار اقتصادي است و مي خواهند يك بار ديگر به ايران 
برگردند و بر كشور مسلط شوند، خاطرنشان كرد: آنها 
مي خواهند مجدداً استقالل ايران را زير پا بگذارند و بر 
مردم ايران آقايي كنند اما ملت ما هرگز چنين چيزي 
را نمي پذيرد و اين را با ايس��تادگي و مقاومت خود به 

جهان نشان خواهد داد.
رييس جمهور تاكيد كرد: همه ملت ايران پش��ت سر 
رهبر معظم انقالب و با هدايت ايشان نخواهند گذاشت 

كه توطئه هاي دشمنان تحقق پيدا كند.

   در زمين�ه اقتصادي بايد قوي و ُپر حجم كار ك�رد و تمام خألها را پر كرد كه همه اين موارد 
امكان پذير و شدني است و ما در اداره اقتصاد كشور بن بست نداريم.

  ايران كه جزو بزرگ ترين توليدكنندگان نفت جهان اس�ت، چرا بايد بنزين وارد كند؟ در 
حالي كه مي توان با ساخت پااليشگاه و توليد و حتي صدور فرآورده هاي نفتي از نعمت بزرگ 

ذخائر نفتي، استفاده صحيح كرد.
  جلسه سوال از رييس جمهور  نمايش اقتدار و ثبات جمهوري اسالمي ايران بود و خداوند به 
آقاي رييس جمهور و قوه مقننه خير بدهد كه مشتركًا چنين نمايش اقتداري را نشان دادند.

برش



طيب نيا و عبده بهترين 
گزينه هاي وزارت اقتصاد

 تحويل بسته ۲۵ قلم 
كاالي اساسي به  مردم

 دپوي ميلياردها دالر كاال 
در گمرك

ايسنا|يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شللوراي اسللامي علي طيب نيا و حسين عبده 
تبريزي را مناسللب ترين گزينه ها براي تصدي 

وزارت اقتصاد عنوان كرد.
الياس حضرتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اگر 
دولت واقعا به دنبال حل مشكات اقتصادي است 
بايد سراغ كساني برود كه صاحب نظر هستند و 
نقشه راهي براي عبور از مشكات اقتصادي دارند؛ 
آقايان طيب نيا و عبده تبريزي به نظر من دو نفري 
هستند كه استاد مسلم اقتصاد هستند و بودنشان 

در اين وزارتخانه به آن اعتبار خواهد داد.
وي افللزود: در صورتي كه يكللي از اين دو نفر در 
وزارت اقتصاد حضور پيدا كنند تمام اسللتادان 
اقتصاد و نظريلله پردازان اقتصللادي عاقه مند 
خواهند شللد كه به اين وزارتخانه سللري بزنند 
و طللرح و ايده اي براي كمك به حل مشللكات 
اقتصادي ارايه كنند. در اين شللرايط مي توانيم 
از همه ظرفيت و توان علمي و اقتصادي كشللور 

بهره مند شويم.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: اگر دولت 
صرفا به دنبال يك فرد اجرايي براي تصدي وزارت 
اقتصاد است، آقاي تقوي نژاد در بين معاونين اين 
وزارتخانه بهتر از بقيه است. اميدوارم نهايتا دولت 

انتخاب خوبي در اين زمينه داشته باشد.

رييس سللازمان برنامه و بودجلله گفت: با تأكيد 
رييس جمهوري و با توجه به نوسان ارزي، دولت 
پنج بسته حمايتي از مردم را تدوين كرده كه به 

زودي جزئيات آن اطاع رساني مي شود.
محمدباقللر نوبخللت پس از جلسلله شللوراي 
برنامه ريزي و توسللعه اسللتان گيان در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به نوسان بازار ارز و بروز 
مشكاتي براي مردم، با تاكيد رييس جمهوري، 
پنج بسته جبراني براي مردم در نظر گرفته ايم. 
يك بسته براي همه مردم است به اين صورت كه 
حداقل 25 قلم كاالهاي اساسي و روزمره مردم كه 
در سبد زندگي آنان قرار دارد، با ارز 4200 توماني 

در اختيارشان قرار مي گيرد.
معاون رييس جمهوري افزود: بخش ديگر بطور 
خاص براي اقشار آسلليب پذير جامعه است كه 
حدود پنج دهك از جامعه را شامل مي شود و اين 
بسته حمايتي، عاوه بر آن چيزي است كه شامل 

همه مردم خواهد شد.
وي توليدكنندگان، پيمانكاران و كاركنان دولت 
را ديگر بخش هايي عنوان كرد كه بسته حمايتي 
يادشللده به آنان تعلق مي گيللرد و تصريح كرد: 
روش هاي اجللرا و جزئيات موارد پيش گفته، در 

زمان مقتضي اطاع رساني مي شود.
نوبخت در ادامه سللخنانش، با بيان اينكه دولت 
پنج طرح براي مقابله با تحريم ها تدوين كرده و 
در حال اجرا دارد، افزود: بخشي مربوط به مديريت 
بازار ارز اسللت كه بانك مركزي پيگير آن است و 
بخش ديگر، مربوط به هدايت نقدينگي به سمت 
توليد است. بخش ديگر مربوط به تعادل بين منابع 
و مصارف است و با توجه به پيش بيني ها مبني بر 
امكان بروز مشكاتي در حوزه درآمدهاي نفتي، 

توليد و اشتغال نيز مورد حمايت است.
رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين گسترش 
شبكه حمل و نقل ريلي را از اولويت هاي برنامه 
ششم توسعه كشور خواند و افزود: سياست بر اين 
اسللت كه تا قبل از پايان دولت دوازدهم، بخش 
قابل توجهي از اسللتان ها را به شبكه سراسري 

ريلي متصل كنيم.

تسنيم| رييس فراكسلليون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي مجلس گفللت: ميلياردها دالر كاال در 
گمرك دپو شده است؛ از گمرك خواسته ايم كه 

اين اقام را هر چه سريع تر روانه بازار كنند.
 امير خجسللته در خصوص كاال هاي مانده در 
گمرك گفت: ميلياردها دالر كاال در گمرك دپو 
شده است؛ از گمرك خواسته ايم كه اين اقام را 
 هر چه سريعتر با رصد دسللتگاه هاي نظارتي با 
قيمت گذاري بر اساس همان ارزي كه خريداري 

شده اند روانه بازار كنند.
رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: 
تحقيق و تفحص از گمرك قطعي و در كميسيون 
اقتصادي نيز تصويب شللده و قرار است به صحن 
مجلس آورده شللود.وي در خصوص برخي ثبت 
سللفارش هاي غيرمنطقي با ارز دولتي گفت: بايد 
موارد سوءاستفاده مشللخص، تعيين تكليف و به 
دست قانون سپرده شود.خجسته افزود: آنچه مهم 
است اين است كه ثبت سللفارش ها از جمله اقام 
مصرفي و خوراكللي از مدت ها پيش با ارز 3 هزار و 
500 تا 4 هزار و 200 خريداري و اكنون در گمرك 
انباشته شده است.وي گفت: گمرك اعام كرده كه 
بايد مابه التفاوت كاال هايي كه با ارز 3 هزار و 500 تا 4 
هزار و 200 تومان خريداري شده اند بايد به قيمت 
روز پرداخت شللوند، اين امري خاف است و ما در 
كميسيون اصل 90 و فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي در حال پيگيري اين موضوع هسللتيم.

رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد 
كرد: مخالف زياده خواهي و يا افزايش سود از سوي 
گمرك هستيم.خجسته در ادامه در خصوص برخي 
ثبت سفارش هاي غيرمنطقي با ارز دولتي گفت: 
بايد موارد سوءاستفاده مشخص، تعيين تكليف و 
به دست قانون سپرده شود.وي افزود: ما بايد جلوي 
سوءاسللتفاده آقازاده ها، افراد خاص و يا افرادي كه 
با ايجاد ارتباطات، هزاران ميليارد سوءاسللتفاده 

كرده اند را بگيريم.
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مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي نسبت به افزايش نرخ بيكاري هشدار داد

جوانان در تله اشتغال ناپايدار

ماجراي تكراري تنبيه فعال اقتصادي

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هللاي مجلس در گزارشللي مهم ترين 
تغيير و تحوالت بازار كار ايران در سللال هاي اخير را 
بررسي كرده اسللت. اين گزارش كه دوره زماني پاييز 
93 الي زمستان 96 را براي تحليل خود درنظر گرفته، 
4 مشللخصه اصلي تحوالت ميان مدت بازار كار ايران 
را افزايش جمعيت فعال، اشتغال ناقص و نامولد براي 
گذران موقت زندگي، اشتغال خودجوش و بي نتيجه 
ماندن سياست هاي اشتغالي دولت، افزايش بيكاران 
تحصيلكرده معرفي كرده است. بر اساس اين گزارش 
3 ميليللون نفر طي اين مدت به جمعيت فعال افزوده 
شده اند كه 2 ميليون نفر آنها جذب بازار كار شده اند 
اما بيشتر آنها در مشاغلي كه مي توان آنها را به عنوان 
موقتي و غيرمولد نامگذاري كرد و در شرايط ناچاري 
و نياز براي تأمين معيشللت پيش مي آيد، مشللغول 
شده اند. مطابق گزارش ياد شده اشتغالي كه طي دوره 
مورد بررسي محقق شده اشتغالي است كه تفاوت هاي 
قابل ماحظه اي با تركيب اشللتغال كشور طي دهه 
قبل از دوره جديد دارد. زيرا از يك سللو شاهد حضور 
پررنگ تر زنان و افراد داراي تحصيات دانشگاهي در 
بازار كار هستيم و از سللوي ديگر اشتغال ايجاد شده 
اشتغالي است كه نه توسط بخش دولتي يا شركتي و 
كارخانه اي، بلكه توسط بخش غيرشركتي و با تمركز 
بللر خدماتي مانند خرده فروشللي و عمده فروشللي، 
تعميللرات، حمل و نقل، واسللطه گري، خدمات مواد 
غذايي و ايجاد شده است. در اين مشاغل داراي قرارداد 
به معناي متعارف بين بنگاه هاي اقتصادي و كاركنان 

خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرد. 
يكي ديگر از ويژگي هللاي وضعيت بازار كار افزايش 
بيكاري تحصيل كرده است.براي مثال نرخ بيكاري 
زنللان جللوان )۱5 تللا 29 سللال( داراي تحصيات 
دانشگاهي در استان هاي كردستان، كرمان، اردبيل 
و كرمانشللاه به ترتيب 9. 84، 5. 79، 2. 78 و 4. 76 
درصد اسللت.اين موضللوع زنگ خطللري را به صدا 
درآورده كه كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
آن را اينگونه خاصه كرده اند: » مشللاهده نرخ هاي 
بيكاري جوانللان، زنللان و افللراد داراي تحصيات 
دانشللگاهي در اسللتان هاي مختلللف و يللادآوري 
اعتراضات زمسللتان سللال ۱396 هشللداري است 
كه لزوم تغيير مسللير اقتصاد ايللران را بيش از پيش 

نمايان مي كند.«
به گزارش » تعادل«مركللز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشللي با تمركز بر تحللوالت ۱4 فصل منتهي به 
زمستان سللال ۱396 كه به اعتقاد نويسندگان آن، 
دوره جديدي در بازار كشور است، به بررسي ابعاد و 
جزييات اتفاقات مهم اين دوره پرداخته است. گزارش 
حاضر اولين تاش مركز پژوهش هاي مجلس براي 
تحليل بازار كار اسللت و از همين رو گفته شللده كه 
مي تواند نقطه شروعي براي بررسي تحوالت فصلي 
بازار كار در اين مركز باشد. قرار است در گزارش هاي 
آتي، رخدادهللاي مهم فصول جديد در مقايسلله با 

تحوالت اين ۱4 فصل بررسي خواهند شد. 
اين گزارش معتقد است يكي از اصلي ترين تحوالت 
سال هاي اخير تغيير روند نرخ مشاركت از نيمه سال 
۱393 است كه از آن به عنوان يك تغيير بنيادي در 
بازار كار كشللور و آغاز دوره اي جديد ياد كرده است. 
دوره اي كه مشخصه آن تغيير تصميم جوانان براي 
ورود به بازار كار است. در نتيجه اين تغيير، طي 3.5 
سال منتهي به زمستان سال ۱396 بيش از 3 ميليون 
نفر به جمعيت فعال كشللور افزوده شده است كه در 

مقايسه با عدم افزايش جمعيت فعال در دوره ۱0ساله 
قبل از آن تغيير قابل ماحظه اي است.بررسي هاي 
انجام شللده نشللان مي دهد افزايش جمعيت فعال 
و نرخ مشللاركت طي 3.5 سللال منتهي به زمستان 
سال ۱396، تحولي اسللت كه زنان، جمعيت داراي 
تحصيات دانشللگاهي و متولدان دهه ۱370 نقش 
پررنگي در ايجاد آن داشللته اند، همچنين تحول ياد 
شده پديده اي عمدتًا شهري است كه با وجود فراگير 
بودن آن در كل كشللور، در برخي استان ها ازجمله 
يزد، تهران، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، 
خراسان شمالي و خراسان رضوي و كرمان شدت اين 
افزايش به مراتب بيش از استان هاي ديگر بوده است.

از پاييز سال ۱393 تا زمستان سال ۱396 تغييرات 
بنيادي در برخي روندهاي بازار كار كشور رخ داده 
اسللت كه از آن جمله به افزايش نرخ مشللاركت و 
جمعيت فعال اشاره شد. اما تحول ويژه تر طي اين 
دوره آن است كه بيش از 70 درصد جمعيت اضافه 
شللده به جمعيت فعال، شللاغل شللده اند. بررسي 
آمارهاي بازار كار نشان مي هد طي 3.5 سال منتهي 
به زمسللتان ۱396 همواره جمعيت شاغل افزايش 
يافته است. بطور متوسط در هر فصل نسبت به فصل 
مشابه سللال قبل 706 هزار نفر به جمعيت شاغل 
اضافه شده است. اضافه شدن بيش از 2 ميليون نفر 
طي 3 سللال به جمعيت حدودا 2۱ ميليون نفري 
شاغان كشور رخداد بسيار مهمي است. به خصوص 
آنكه در شرايطي اين اتفاق رخ داده است كه انتظار 
چنين عملكردي براي افزايش اشتغال غيرممكن 
به نظر مي رسيد. در گزارش حاضر تمركز اصلي بر 
ويژگي هاي جمعيت شاغل افزوده شده به بازار كار 
در ۱4 فصل مورد بررسللي شده اسللت. بدين معنا 
كه افزايش جمعيت در چه گروه هايي )جسللنيت، 
سللكونت، اسللتان، تحصيات و سللن( رخ داده و 
ويژگي هاي شغلي شاغان جديد از منظر دارا بودن 
بيمه، بخش اقتصادي، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه 
و وضعيت شللغلي كارفرما، كاركن مستقل، حقوق 
بگير و ...( در مقايسه با سللاختار بازار كار كشور در 
سال هاي گذشللته چگونه است. بررسي هاي انجام 
شده نشللان مي دهد افزايش اشتغال طي ۱4 فصل 
منتهي به زمستان ۱396 عمدتا در بخش خدمات 
و بنگاه هاي بسلليار كوچللك )داراي كمتر از 4 نفر 
كاركن( و با وضعيت شللغلي »كار كن مسللتقل« 
بوده اسللت كه سللهم كمتري از اين اشتغال ايجاد 
شده )نسللبت به گذشته( داراي پوشللش بيمه به 
واسطه شغل خود بوده اند و سهم بيشتري نسبت به 
گذشته داراي اشتغال ناقص هستند و تمايل دارند 
شغل تمام وقتي داشته باشند. بنابراين اشتغالي كه 
طي دوره مورد بررسللي محقق شده اشتغالي است 
كه تفاوت هاي قابل ماحظه اي با تركيب اشللتغال 
كشللور طي دهه قبللل از دوره جديللد دارد. زيرا از 
يكسللو شللاهد حضور پررنگ تر زنان و افراد داراي 
تحصيات دانشگاهي در بازار كار هستيم و از سوي 
ديگر اشتغال ايجاد شده اشتغالي است كه نه توسط 
بخش دولتي يا شللركتي و كارخانه اي، بلكه توسط 
بخش غيرشللركتي و با تمركز بللر خدماتي مانند 
خرده فروشي و عمده فروشللي، تعميرات، حمل و 
نقل، واسطه گري، خدمات مواد غذايي و ايجاد شده 
است. گويا جوانان كشور به واسطه نياز براي تأمين 
معيشت و در دوره اي كه تقاضاي نيروي كار توسط 
شللركت ها و بنگاه هاي اقتصادي متوسط و بزرگ 
بسيار محدود بوده است خود اقدام به ايجاد مشاغل 

و ارايه خدماتي براي گذران زندگي خود كرده اند.
 لللذا اين مشللاغل كه بللا وضعيت شللغلي »كاركن 
مسللتقل« طبقه بندي مي شللود، داراي قرارداد به 
معناي متعارف بين بنگاه هاي اقتصادي و كاركنان 
خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرد. از 
طرفي ممكن است چنين مشاغلي از قابليت مناسبي 
براي اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، از اين 
روي شاهد افزايش سهم اشتغال ناقص در اين دوره 
هستيم. از طرفي جنس اشتغال ايجاد شده طي 3.5 
سللال منتهي به زمستان سللال ۱396، به خصوص 
در فصول موخرتر، از جنسللي اسللت كلله نمي توان 
آن را به سياسللت هاي اقتصادي دولت، به خصوص 
سياست هايي كه با عنوان سياست هاي اشتغال زايي 

ياد مي شود نسبت داد.
 براي مثال تعيين ايجاد چند ده هزار شللغل توسللط 
هريك از دسللتگاه هاي دولتي ماننللد وزارتخانه هاي 
مختلف با تزريق منابع توسط  دولت با ارايه تسهيات 
توسللط نظام بانكللي در قالللب طرح هللاي مختلف 
اشتغال روستايي و اشللتغال فراگير تطابق مناسبي 
با ويژگي هاي احصا شللده براي اشتغال فصول مورد 
بررسللي ندارد. زيرا كاركنان مسللتقل در بنگاه هاي 
خرد دسترسللي به چنين منابعي نخواهند داشللت. 
البته ممكن اسللت چنيللن عملكللردي در افزايش 
اشللتغال را بتوان به ثبات نسبي شللرايط اقتصادي تا 
پيش از زمستان سللال ۱396 و پيش از ناآرامي هاي 
آن دوره در بازارهاي دارايي و كاال نسبت داد )تحوالت 
وضعيت بازار كار در فصل بهار سال ۱397 براي بررسي 
اثر پذيري اشللتغال از نوسللانات قيمت در بازارهاي 
مختلف بسلليار مهم خواهد بود.( اما شللواهد موجود 
نشان مي دهد سياست هاي دولت كه عمدتا بخش هاي 
شللركتي و بنگاه هاي متوسللط و بزرگ را هدف قرار 
مي دهد، بي ارتباط يا كم ارتباط با عملكرد بازار كار در 
۱4 فصل منتهي به زمستان سال ۱396 بوده است. 

طي ۱4 فصل منتهي به زمسللتان ۱396 نزديك به 
3 ميليون نفر به جمعيت فعال كشللور افزوده شللد. 

در چنين شللرايطي اگر اقتصاد نتواند به ميزان مورد 
نياز شللغل ايجاد كند، تعداد بيللكاران و نرخ بيكاري 
افزايش خواهد يافللت. با وجود افزايللش 2 ميليون 
نفري جمعيت شللاغل طي دوره مورد بررسللي، اين 
ميزان براي كاهش نرخ بيللكاري يا حتي تثبيت آن 
كفايت نكرده است. زيرا نزديك به يك ميليون نفر به 
جمعيت بيكار اضافه شده كه اين موضوع افزايش نرخ 
بيكاري را در فصول مورد بررسي در پي داشته است. با 
توجه به افزايش تعداد بيكاران و نرخ بيكاري در فصول 
مورد بررسي، نرخ هاي بيكاري جوانان و افراد داراي 
تحصيات دانشللگاهي در وضعيت نامطلوبي نسبت 
به سال هاي گذشته قرار گرفته است. براي مثال نرخ 
بيكاري زنان جوان )۱5 تا 29 سال( داراي تحصيات 
دانشگاهي در استان هاي كردستان، كرمان، اردبيل 
و كرمانشللاه به ترتيللب 9. 84، 5. 79 ،2. 78 و 76.4 
درصد اسللت. اين ارقام بيانگر يك وضعيت بسلليار 
نامتعادل در استان هاي مختلف كشور است و با وجود 
كاهش جزئي نرخ بيكاري در فصل تابستان و زمستان 
سال ۱396 همچنان اين ارقام نگران كننده و بحران 
زاست. مشاهده نرخ هاي بيكاري جوانان، زنان و افراد 
داراي تحصيات دانشللگاهي در استان هاي مختلف 
و يادآوري اعتراضات زمستان سال ۱396 هشداري 
است كه لزوم تغيير مسير اقتصاد ايران را بيش از پيش 

نمايان مي كند. 
- الزم است سياست گذاران كشور توجه داشته باشند 
نوسانات اقتصادي اخير كه با وجود هشدارهاي مداوم 
كارشناسان اقتصادي، اقداماتي براي جلوگيري از آن 
صورت نگرفت، مي تواند تبعات اقتصادي و در پي آن 

تبعات اجتماعي - سياسي داشته باشد.
 بررسللي تجارب جهاني در زمينه اشللتغال زايي و 
سياسللت هاي بازار كار و همچنين شللرايط كنوني 
اقتصاد ايران نشللان مي دهد هيچ راه ميانبري براي 
كاهش فوري بيكاري و ايجاد اشتغال گسترده وجود 
نللدارد. اين تصميم با توجه بلله مجموعه بزرگ تر از 
متغيرهاي اقتصادي در سطح خرد و كان و قواعد و 

قوانين حاكم بر بازار كار اتحاد مي شللود. تعادل بازار 
كار برآيند عملكرد سللاير بازارهللا و بخش هاي يك 
اقتصاد اسللت. بنابراين الزم است براي بهبود پايدار 
شللرايط بازار كار، اصاحات اقتصللادي در بازارها و 
بخش هاي مختلللف اقتصاد در كنار سياسللت هاي 
ويژه بازار كار و سياسللت هاي حمايتي در قالب يك 
مجموعه به هم پيوسته مد نظر قرار گيرد بطور ويژه 
اصاح سياسللت هاي پولي، مالللي، مالياتي و ارزي 
براي ثبات بخشيدن به فضاي اقتصاد كان، اصاح 
سياسللت هاي اعتباري، اصاح نظام بانكي و سامان 
بخشي به بازار پول براي سهولت دسترسي به بنگاه ها 
و سللرمايه گذاران بلله منابع مالي، ايجاد شللرايطي 
رقابتي در بازارهاي مختلف و بهبود محيط كسب و 
كار از طريق واگذاري بنگاه هاي دولتي، عدم مداخله 
در قيمت گذاري محصوالت در بللازار كاال، تدوين و 
تصويب قانون رقابللت براي تقويت حقوق مالكيت و 
كاهش انحصارات، مقررات زدايي براي شروع كسب 
و كارهللا، تعيين نقش و ماموريت بنگاه هاي عمومي 
غيردولتي در اقتصاد، اصاح سياست هاي تجاري و 
تعرفه اي و اصاح شللرايط بازار انرژي از شروط الزم 

براي بهبود وضعيت بازار كار و ايجاد اشتغال است.
 در كنار اين مللوارد، اصاح برنامه هاي آموزش فني و 
حرفه اي، بهبود عملكرد كاريابي ها و برداشتن موانع 
خاص توسللعه هر يك از بخش هاي اقتصادي و رشته 
فعاليت هاي منتخللب در قالب سياسللت هاي فعال 
و اصاح نظللام تأمين مالي براي افزايش دسترسللي 
بنگاه هاي خرد و كوچك به منابع مالي از جمله مواردي 
هستند كه مي توانند به عنوان مكملي بر سياست هاي 
بند قبللل به بهبود شللرايط بللازار كار منتج شللوند. 
همچنين اصللاح قوانين مرتبط با بللازار كار و اتخاذ 
سياسللت هاي حمايتي مناسب مانند اصاح ساختار 
بيمه بيكاري و حمايت از خانوارهاي آسلليب پذير و 
شاغان داراي مشاغل كم كيفيت در چارچوب نظام 
تأمين اجتماعي، شرايطي را فراهم مي رود كه بتوان 

رشدي اشتغال زا و ضدفقر را تجربه كرد.

علللي اكبر عين اللهي، كارشللناس اقتصللادي اظهار 
كرد: اقتصاد ايران، اقتصادي تك محصولي و وابسته 
است كه با هر فشار از خارج دچار بحران مي شود. اين 
مربوط به امروز و فردا نيسللت بلكه يك امر ساختاري 
و بنيادي اسللت. تا زماني كه اقتصاد ايللران نتواند به 
روابط دروني خود سامان دهد تا در سايه آن توان توليد 
براي دستيابي به حداقل هاي معيشت را داشته باشد، 
توان مقابله با بحران را نخواهد داشللت. اما متاسفانه 
تصميم سللازان كشللور طي ادوار مختلف براي حل 

بحران ها تصميمات مشابهي را گرفته اند. 
وي توضيللح داد: در سللال ۱284 در بحبوحه جنگ 
روسلليه و ژاپن، قند در ايران گران شللد. عين الدوله 
- صللدر اعظم، به عاءالدوله - حاكم تهران، دسللتور 
مي دهد كه بازرگانان را تحت فشللار قللرار دهد و از 
آنان اقرار ناملله بگيرد مبنللي بر ارزان كللردن قند. 
بازرگانان علت را نيامدن قند به ايران اعام مي كنند 
و دولت به جللاي آنكه به آنان براي تسللهيل واردات 
قند كمك كند، بازرگانان را به فلك مي بندد تا درس 
عبرت براي مردم شللود. كسللروي اين داستان را در 
كتاب مشللروطه در صفحه هاي 57 تللا 60 آورده و 
آن را يكي از زمينه هاي انقاب مشللروطه بر شمرده 
است. در دوران رضا شاه هم براي مبارزه با كمبود آرد 
از همين روش استفاده شد و با داستان سازي وانمود 
كردند كه مشللكل حل شده، ولي كمبود از شهري به 
شللهر ديگر مي رفت و حكومت به جاي حل مشللكل 
كه افزايش توليد بود، نانواهللا را مجازات مي كرد. در 
زمان محمدرضا شللاه هللم مبارزه با گرانللي با ايجاد 
نهادهايي كه امروز هم هنوز هستند، با فشار به اصناف 
 و مجازات آنها ادامه داشت كه داستان آن جالب است.

اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: افزايش قيمت ها 
ازسللال۱350 در ايران آغاز شد؛ بطوريكه مسووالن 
رژيم پهلوي از جمله اميرعباس هويدا به آن اشللاره 
كرده اند. هويللدا در ۱7 مهللر ۱352 اعللام كرد كه 
قيمت ها بايد به سطح اول خردادماه بازگردد و دولت 

براي مبارزه با گرانفروشللي، جمعيتي به نام جمعيت 
حمايت ازمصرف  كننده تشللكيل داد. اما با تمام اين 
اقدامات، تغييري دراوضاع حاصل نشد. شاه خود رسمًا 
اعام كرد كه اگر دولت در مبارزه با گرانفروشي موفق 
نشللود، ارتش عهده دار اين كار خواهد شد. به همين 
خاطر شاه اصل چهاردهم را كه مبارزه با گرانفروشي 
و كنتللرل قيمت ها بود به انقاب سللفيد اضافه كرد، 
اما گشايشي حاصل نشللد. روند افزايش قيمت ها در 
روزهاي نزديك به شروع به كار مجلس بيست و چهارم 
همچنان سللير صعودي داشت. قيمت اتومبيل هاي 
وارداتي 40درصد افزايش يافت؛ اتومبيل پيكان ۱500 
تا ۱800 تومان گران شد و قيمت كاالهاي مصرفي در 
چهار ماه اول سال ۱354 بيست وپنج درصد افزايش 
يافت. به دستور شللاه براي مبارزه با گرانفروشي، يك 
ستاد ويژه تشكيل شللد. اين ستاد اختيارات وسيعي 
مانند حبللس و تبعيد و جريمه داشللت و در سللتاد 
بازرگاني مسللتقر شد. به  دنبال اين مسللاله، مبارزه 
با گرانفروشللي شللدت يافت و دولت براي كاستن از 

نارضايتي مردم دست به يك سري اقدامات گسترده 
زد. اگرچه در اين مبارزه به سراغ برخي دانه درشت ها 
هم رفت، اما فشللار اصلي بر دكان داران و مغازه داران 
خرده فللروش بود كه اجناس را گران مي خريدند و به 

ناچارگران مي فروختند. 
عين اللهي ادامه داد: با توجه به دسللتور شللاه، بگير و 
ببندهاي گسترده اي صورت گرفت كه چون سطحي 
و روبنايي و غير اصولي بود، نه تنها مشكلي راحل نكرد 
بلكه زمينه هاي نارضايتي  سياسللي و اجتماعي را در 
بين اقشللار مختلف مردم و بازاريان ضعيف و خرده پا 
فراهم و ناكارآمدي اقتصادي رژيم پهلوي را فراهم كرد؛ 
بطوري كه بسياري از كارشناسان امور اقتصادي، آن را 
ازعوامل اصلي سقوط رژيم پهلوي دانسته اند. در پنجم 
مرداد ۱354 حبيب اهلل القانيان - صاحب ساختمان 

پاسكو، را بازداشت و به زندان بوشهر انتقال دادند. 
اين كارشناس اقتصادي به ايسللنا توضيح داد: هفتم 
مردادماه همان سللال حميد اخوان كاشي - صاحب 
سوپر اسللتورهاي تهران، به علت عدم ارايه كاالهاي 

موردنياز عمومي و گرانفروشللي و تقلب در عدم ارايه 
فاكتور، بازداشت وبه طبس تبعيد شد. هشتم مرداد، 
مهنللدس نجفي - مديركل سللابق صنايللع ومعادن 
اصفهان، و محمدماني - شللهردار سللابق اصفهان، را 
كلله كارخانه آجر فشللاري داير كرده بودنللد، به جرم 
گرانفروشللي بازداشللت كردند. در همين روز، اصغر 
حدادزاده - نماينده شركت اتومبيل سازي تويوتا، به 
جرم گرانفروشي زنداني شللد و با فاصله كوتاهي و به 
 دنبال فرمان مبارزه با گرانفروشللي، منصور ياسيني، 
محمدفللوالدي، محمدرضا سللعادت فللرد و عباس 
تيمللوري - نايب رييس و اعضاي هيات رييسلله اتاق 
اصناف پايتخت، از سللمت خود عزل شللدند و كليه 
ناظران صنفي تهران كه تعداد آنان متجاوز از 2000 
نفر بود، بركنار شدند. حتي دكتر عبدالحسين نوايي 
- اسللتاد تاريخ كه رييس سللازمان كتاب هاي درسي 
ايران بود، به همراه سه نفر از همكارانش به علت قصور 
در انجام وظيفه كه منجر بلله افزايش بي رويه قيمت 
كتاب هاي درسللي بودند، از كار بركنللار و تحت نظر 
قرار گرفتنللد. محمد وهابزاده - مديرعامل شللركت 
بي. ام. و، به اتهام تهيه فاكتورها و اسللناد جعلي براي 
فروش اتومبيل به قيمت گزاف بازداشللت شد. حتي 
يك نماينده مجلس بلله جرم گرانفروشللي و اخال 
درتوزيع ارزاق، به مشللكين شللهر تبعيد شد و احمد 
ضرابيان - مسللوول توزيع سلليمان اصفهان، به جرم 
اخللال در توزيع و تخلف از نرخ رسللمي به دو سللال 
زندان محكوم شد. رژيم شاه به جاي بستر سازي براي 
افزايش توليد و فايق آمدن بر تورم ناشي از كمبود كاال، 
 به بگير و ببند رو آورد كه يك رويه سنتي در ايران بود.
وي اضافه كرد: رژيم شللاه با سياست هاي شتاب زده 
باعث شللد كه جمعيت شللهرها افزايللش پيدا كند 
و به تبللع اين افزايللش جمعيت شللهري، تقاضا هم 
افزايش پيدا كرده بود. جا داشللت بللا افزايش قيمت 
نفت، اين رژيم بلله افزايش توليد رو مللي آورد، ولي با 
تعلللل در اين امر باعللث يك بحران شللد. حال رژيم 

به جللاي درمان امور، با معلول كلله گراني بود، مبارزه 
مي كرد. از طللرف ديگر به جاي تاش بللراي جبران 
 اين كاسللتي، به مجازات فعللاالن اقتصادي پرداخت.

عين اللهي ادامه داد: مرحله بعد در مبارزه با گراني در 
ايران با شروع انقاب اسامي آغاز شد كه البته بخشي 
از آن زيللادي خواهي بعضي از فعللاالن اقتصادي بود، 
اما عمللده اين گران بهايي كمبود واقعللي كاال بود. باز 
مسللووالن به جاي تاش براي جبران اين كمبود، به 
مجازات فعاالن اقتصللادي روي آوردند. با آغاز جنگ 
تحميلي عراق عليه ايران، كمبود كاال نمود بيشتري 
پيدا كرد. البته تصميم دولت در سهميه بندي كاالهاي 
اساسي توانست از التهاب آن بكاهد، ولي زياده روي در 
اين زمينه باعث آسيب ديدن بعضي فعاالن اقتصادي 
شد. پس از پايان جنگ، دولت با آزادسازي اقتصادي 
و كمللك گرفتن از سللرمايه مردمي و صللدور مجوز 
فعاليت به بخش هاي مختلف اقتصادي توانسللت در 
كوتاه مدت وضعيت اقتصادي را سامان دهد، ولي باز با 
افزايش مصرف و عدم توانايي اقتصاد براي پاسخ دادن 
به اين افزايش مصرف، ايران دچار مشللكل شللد و باز 
داستان بگير و ببند شروع شد. طي سال هاي گذشته 
و مديريللت دولت هاي وقت، همچنان اين بحران پا بر 
جا بوده اسللت. صرف نظر از حضور عده اي سودجو و 
فاسللد در نظام اقتصادي، علت اصلي مشكل، كاستي 
در توليد و افزايش مصرف بوده اسللت، ولي به ناحق، 
فعاالن اقتصادي هدف قرار گرفتند و به جاي كاستن از 
 بحران، با مجازات نابه جاي اين قشر، بحران تشديد شد. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: تمام اين وقايع به ما اين 
حقيقت را بازگو مي كنند كه هرگاه ما به علل مختلف 
اجتماعي و فرهنگللي دچار افزايش مصرف در جامعه 
شديم، چون توان افزايش توليد نداشته و دچار بحران 
مي شللويم، به جاي مبارزه با كمبللود و تاش براي پر 
كردن فاصله مصرف و توليد، راه بي راهه رفته و همديگر 
را متهم مي كنيم. داستان تكراري »هركس زور داشت، 

آن را كه بي پناه بود به ميز مجازات مي كشد.«
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تعيين تكليف ارز دانشجويي

آخرين وضعيت لوايح 
FATF چهارگانه مرتبط با

گروه بانك و بيمه|  بانك مركزي در اطالعيه اي 
از تعيين تكليف ارز دانشجويي خبر داد و اعالم 
كرد كه ارز دانشجويي بابت نيمسال اول تحصيلي 
س��ال ۲۰۱۸ و تا تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ قابل 
پرداخ��ت بوده و پ��س از تاريخ مورد اش��اره ارز 
دانشجويي به نرخ بازار و از طريق دو بانك پرداخت 
مي شود و اطالع رساني الزم از سوي بانك مركزي 

به سازمان هاي مربوطه انجام شده است.

نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس سرنوشت 
هر يك از لوايح چهارگانه مرتبط ب��ا گروه ويژه اقدام 
مالي )FATF( را تش��ريح كرد.به گزارش خانه ملت، 
كمال دهقان فيروزآبادي با اشاره به سرنوشت لوايح 
چهارگانه مرتبط با FATF گفت: در خصوص الحاق 
 )CFT( به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
مجلس تصميم گرفت اين موض��وع ۲ ماه به تعويق 
بيفتد.نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي 
اسالمي بر همين اساس تصريح كرد: بعد از اين تعويق، 
كميسيون امنيت ملي مجلس مجددا با كارشناسان و 
مسووالن دستگاه ها جلسه گذاشت و اليحه را بررسي 
كرد اما از آنجايي كه پيش از اين بطور كامل روي آن 
كار كارشناسي كرده بوديم، تغيير نكرد.وي افزود: در 
جلساتي كه پيش از اين در كميسيون امنيت داشتيم 
دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT ش��نيديم و به 
اين نتيجه رسيديم كه بايد شروطي براي الحاق به اين 
كنوانسيون بگذاريم كه ۸ شرط نگاشته شد اما صحن 
علني مجلس ۲ ماه به تعويق افتاد كه هيأت رييسه 
به همان شكل، بار ديگر در دستور كار وارد مي كند.

دهقاني فيروزآبادي درباره پالرمو ديگر اليحه مربوط به 
FATF عنوان كرد: اين اليحه در كميسيون تخصصي 
در مجلس است كه ساز و كار حقوقي اين است كه بعد از 
رد شدن در شوراي نگهبان مجدد به كميسيون بيايد تا 
بررسي شود كه در اين بين شوراي نگهبان نظر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را نيز استعالم كرده و آنها اعالم 
كرده اند كه اين اليحه از نظر آنها رد است.وي اضافه 
كرد: از اين رو در حال حاضر كميسيون حقوقي در حال 
بررسي اين اليحه است تا به صحن بيايد و نمايندگان 
تصميم بگيرند كه بر آن اصرار كنند يا نظرات شوراي 
نگهبان را اعمال كنند.اليحه سوم تحت عنوان اصالح 
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريس��م نيز كه تعيين 
تكليف شد و دولت آن را ابالغ كرد.اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي نيز در كميسيون حقوقي بررسي 
مي ش��ود و كميس��يون امنيت ملي به عنوان فرعي 
بررسي مي كند اما موضوعي كه مورد اشكال از سوي 
شوراي نگهبان بود موضوع عدم تناسب مجازات ها با 
جرم بود كه بايد خود كميسيون حقوقي قضايي بررسي 

و نظر شوراي نگهبان را تأمين كند.

كاهش ۴۴ هزار توماني قيمت سكه

سكه در كانال ۴ ميليون تومان، 18 عيار 307 هزار تومان 

معامله ۱،۵ ميليارد دالر در سامانه نيما طي ۲۰ روز

گروه  بانك وبيمه| احسان شمشيري|
در حالي كه نرخ خريد دالر در سامانه سنا ۸ هزار تومان و نرخ 
فروش دالر ۱۰ هزار تومان اعالم شده نرخ فروش يورو ۹۲۱6 

و پوند ۱۳66۰ تومان در روز چهارشنبه بود. 
به گزارش تعادل، اونس جهاني نيز به ۱۲۰۳ دالر رسيد و 
متاثر از قيمت دالر و اونس جهاني، قيمت سكه بهار آزادي 
روز چهارشنبه در بازار تهران ۴۴ هزار تومان كاهش يافت و 
به رقم ۴ ميليون و يك هزار تومان به فروش رسيد. همچنين 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۵۰ هزار تومان 
افت نسبت به روز سه شنبه به ارزش ۳ ميليون و 6۰6 هزار 

تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با ۲۰ هزار تومان افزايش در 
مدت مشابه يك ميليون و ۸۴۴ هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با ۲۰ هزار تومان رش��د به ارزش ۹۸۳ هزار 
تومان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي نيز با افزايش ۱۰ 
هزار توماني نسبت به روز سه شنبه به قيمت ۵۲۲ هزار تومان 
معامله شد. هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با ۸۰۰ تومان افت به 

ارزش ۳۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد.

  1.5 ميليارد دالر ظرف 20 روز
معامالت سامانه نيما مربوطه به صادرات و واردات و تجارت 
خارجي نيز نشان مي دهد كه حدود يك و نيم ميليارد دالر 
ارز در سامانه نيما طي ۲۰ روزي كه از اجرايي شدن بسته 
جديد ارزي مي گذرد، بين صادركنندگان و واردكنندگان 

مورد معامله قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، از ابتداي سال جاري و با تغييراتي كه در 
حوزه ارزي ايجاد ش��د با راه اندازي سامانه نظام يكپارچه 
معامالت ارزي )نيما( معامالت ارز بين گروه هاي عمده از 
جمله صادر كنندگان و وارد كنندگان به اين س��امانه وارد 
شد و البته صراف ها و بانك ها به عنوان واسطه هاي بين اين 
۲ گروه معامالت را انجام مي دادند.در سامانه نيما در ابتدا نرخ 
۴۲۰۰ تومان و براساس سياستي كه دولت در حوزه ارز ايجاد 
كرد براي هر دالر تعيين و تقريبا بطور با ثباتي طي چند ماه 
مورد معامله قرار گرفت تا اينكه اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني 
به تمامي وارد كنندگان و البته خريد آن از صادر كنندگان 
كم حاشيه نبود و در نهايت با تغييراتي كه در سيستم ارزي 
ايجاد و بس��ته جديد طي ۲۰ روز گذش��ته به مرحله اجرا 
درآمد، بازار ثانويه بطور گس��ترده تري در نيما فعال شد و 
تقريبا تمام صادركنندگان به خصوص پتروش��يمي ها به 
عنوان عرضه كنندگان عمده ارز وارد اين سامانه شدند.از 

اين پس نرخ مورد معامله در سامانه نيما ديگر ۴۲۰۰ تومان 
نبود و اين نرخ بطور خاص براي كاالهاي اساس��ي تعيين 
شد و ساير گروه هاي كااليي با ارزي كه با نرخ توافقي بين 
صادركنندگان و وارد كنندگان در بازار ثانويه مورد معامله قرار 
مي گيرد معامالت خود را انجام مي دهند؛ به گونه اي كه اين 
نرخ براي دالر از حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و براي يورو ۹ هزار 

تومان باالتر تعيين شده بود.
اما آخرين عملكرد سامانه نيما از اين حكايت دارد كه در 
طول ۲۱ روز گذشته حجم مبادله ارز در اين سيستم از 
حدود يك و نيم ميليارد دالر بيشتر شده و روند تغييرات 
قيمتي در اين بازار ني��ز از اين حكايت دارد كه قيمت 
يوروي مورد معامله به مرور كمتر شده به گونه اي كه 
اكنون نرخ يورو به كمتر از ۹هزار تومان مي رسد. اين 
در حالي اس��ت كه عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي از ابتداي اجراي بسته ارزي و با راه اندازي بازار 
ثانويه گفته بود كه با گذش��ت زم��ان و تعميق هر چه 

بيشتر بازار به تدريج نرخ ها نيز تعادلي خواهد شد.
در حالي در سامانه نيما در اين مدت حدود يك و نيم ميليارد 
دالر معامله انجام ش��ده و در بس��ته اول ارزي كه از فاصله 
فروردين تا مردادماه سال جاري به اجرا درآمد گزارش هاي 
بانك مركزي از اين حكايت داشت كه حداقل ۱۲ ميليارد 

دالر در اين سامانه تامين ارز شده است.

  ثبات نسبي بازار ارز
همچنين علي الريجاني رييس مجلس با بيان اينكه براي 
تقويت صنايع توليدي بايد بودجه در گردش باشد و بانك ها 
در اين مسير بايد واحدهاي توليدي را كمك كنند، گفت: با 

ايجاد بازار ثانويه ارز، ثبات نسبي در بازار ايجاد شد.
علي الريجاني اظهار داش��ت: ش��رايط امروز كشور قدري 
سخت است و تالطم ارزي قدرت تصميم گيري را با مشكل 
مواجه كرده است، مجلس ش��وراي اسالمي از ابتدا اصرار 
داشت كه نظام ارزي كشور نمي تواند تك نرخي باشد بلكه 
خريدار و فروشنده ارز بايد تعادلي را براي بازار ارز ايجاد كنند، 
اكنون بعد از جلسات هماهنگي سران قوا تصميم برآن شده 
كه بازار متشكل ارزي ايجاد شود كه اين حوزه مستمرا رصد 

مي شود و به دنبال رفع مشكالت بخش توليد هستيم.

  ايجاد تنش با محدوديت در واگذاري سكه 
همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
ايجاد هر نوع محدوديتي در بازار سكه، تنش ها را افزايش 

مي دهد، گفت: دولت و مجلس به جاي دخالت در بازار بايد با 
عرضه و تقاضا در ايجاد تعادل در نرخ ها اقدام كنند.

محمود بهمني با اشاره به اعالم وصول طرح عادي ممنوعيت 
واگذاري سكه بهار آزادي در مجلس، گفت: اين نوع طرح ها 
با افزايش اعمال محدوديت هاي خود در بازار، معضل آفرين 
هستند. نماينده مردم ساوجبالغ در مجلس، با بيان اينكه 
در نحوه عرضه سكه به بازار انتقادهاي بسياري وارد است، 
اف��زود: وقتي بدون هيچ محدوديتي س��كه به بازار عرضه 
مي شود نمي توان مردم را به علت خريد آن بازخواست كرد.

تعدادي از نمايندگان مجلس طرح��ي تهيه كرده اند كه 
براساس آن هر فرد نمي تواند بيشتر از ۱۰ قطعه سكه بهار 

آزادي پيش خريد كند.
بهمني با تاكيد بر اينكه بايد از روز اول پيش فروش س��كه 
با محدوديت هايي همراه مي شد، تصريح كرد: اكنون نيز 

متناسب با شرايط بازار قيمت ها خود را تنظيم مي كند.
وي ادام��ه داد: تحريك مردم به خريد س��كه و پس از آن 
محدوديت در ارايه و فروش آن وضعيت بازار و قيمت ها را 
بدتر خواهد كرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان 
اينكه دولت بايد بازار را رها كرده تا عرضه و تقاضا به مديريت 
آن بپردازند، گفت: در شرايط فعلي بايد اصطالحا به دست 
نامرئي موجود در بازار اعتماد كرد كه اين يكي از واقعيت هاي 

محض است.
بهمني با تاكيد بر اينكه ايجاد محدوديت مفسده زا است، 

افزود: نبايد اعالم محدوديت در عرضه يا فروش سكه صورت 
بگيرد زيرا تبعات آن بازار را متشنج تر مي كند. اگر قرار بر عدم 
فروش سكه يا عرضه آن است ديگر نيازي به اعالم نيست زيرا 

اين موضوع خود باعث ايجاد جو رواني در بازار خواهد شد.
اين نماين��ده مردم در مجل��س دهم، تاكيد ك��رد: اعالم 
پيش فروش سكه به معني اين است كه سكه كم بوده و با 
پيش فروش آن سعي در جبران اين كاستي داريم از اين رو 
به جو رواني نامساعد دامن زده مي شود.بهمني با بيان اينكه 
در بازار ارز نيز سوءمديريت هاي بسياري رخ داد، گفت: بهتر 
است مجلس و دولت اژدهاي خفته در بازار ارز و سكه را بيدار 
نكرده و تنظيم نرخ ها در بازار را به حال خود رها كنند زيرا با 

اين رويه تعادل بخشي به نرخ ها آسان تر خواهد بود.

  منفعت چند وجهي س�پرده گذاري ارزي 
براي اقتصاد و مردم

همچنين سيدكمال سيدعلي درباره بخشنامه اخير 
بانك مرك��زي درباره س��پرده گيري ارزي و تضمين 
اصل و سود آنها به ارز، اظهار داشت: جمع بندي بانك 
مركزي اين بوده كه با اجراي اين طرح ارزهايي كه مردم 
براي حفظ ارزش پول خود خريداري كرده و در منزل 

نگهداري مي كنند، به سيستم بانكي بازگردانده شود.
وي تصريح كرد: با اجراي طرح سپرده گذاري ارزي نه تنها 
ارز نگهداري شده در منازل به سمت سيستم بانكي خواهد 

آمد و از خطر مصون خواهد ماند، بلكه قدرت ارزي سيستم 
بانكي نيز افزايش خواهد يافت.

رييس صندوق ضمانت صادرات درباره بخش��نامه جديد 
بانك مركزي در مورد سپرده گذاري ارزي گفت: با اجراي 
اين بخشنامه ورود اس��كناس به اقتصاد كمتر مي شود و 
مديريت و گردش اس��كناس ارز در داخل كشور راحت تر 
خواهد شد. معاون اسبق ارزي بانك مركزي با اشاره به اينكه 
پرداخت سود به اين حس��اب ها انگيزه خوبي براي جذب 
س��پرده ها خواهد بود، افزود: نكته مهم درباره اجراي اين 
طرح جلب اعتماد مردم است زيرا كه تضمين اين حساب ها 

با بانك مركزي است.
رييس صندوق ضمان��ت صادرات، ادامه داد: بي ش��ك با 
ضمانت بانك مركزي از اين حساب ها، استحكام بيشتري 
خواهد ش��د و از آنجايي كه مردم تجرب��ه قبلي مثبتي از 
سپرده گذاري ارزي ندارند، جلب اعتماد آنها گام اول در اين 
خصوص است. سيدعلي با بيان اينكه نگهداري ارز در بانك 
به مراتب بهتر و ايمن تر از منازل است، اظهار داشت: اگر حتي 
يك الي ۲ درصد ارزهاي در دس��ت مردم كه بنا بر تخمين 
بانك مركزي ۲۰ ميليارد دالر است، به سمت سيستم بانكي 
هدايت شود بسياري از مشكالت اين سيستم حل خواهد 
شد. وي افزود: از طرفي با توجه به تفاوت نرخ سود ريالي و 
نرخ سود حداكثري ۴ درصدي اين حساب ها، ديگر مشتري 

نگراني از ريسك قيمت ارز ندارد.
سيدعلي ادامه داد: نكته مهم ديگر اينكه در ساير كشورها 
نرخ س��ود، نيم تا يك درصد است و اين تفاوت نرخ سود با 
حساب هاي ارزي در ايران و خارج از كشور، موجب مي شود 
بس��ياري از ارزها از خارج به سمت حس��اب هاي داخلي 

هدايت شود.
رييس صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تجربه بد حاصل 
از سپرده گذاري ارزي در چند سال قبل، گفت: در برهه اي 
از زمان بانك مركزي به تعهدات خود در مقابل مشتريان 
عمل نكرد و بسياري از حساب هاي مشتريان با دريافت ريال 
افتتاح شد اما اكنون اين اجازه داده نمي شود و هركسي كه 
ارز تحويل دهد مي تواند افتتاح حس��اب كند و به محض 

تقاضا، ارز دريافت كند.
وي درباره تاثير اجراي اين طرح بر اقتصاد كش��ور، اظهار 
داش��ت: با اين اقدام بطور حتم ورود اسكناس به جامعه و 
اقتصاد كمتر مي ش��ود و همان ميزان اسكناسي كه مردم 
سپرده گذاري مي كنند، باعث مي شود تا مديريت و گردش 

اسكناس در داخل كشور نيز راحت تر شود.
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بازگشت به عقب اقتصادي

جذب نقدينگي هاي سيال در 
بازار سرمايه

وال استريت به كدام سمت 
خواهد رفت؟

حميد ميرمعيني، كارشناس ديگر بازار سرمايه درباره 
مزيت هاي بورس كاال گفت: برخي ادعا مي كنند كه 
عرضه محصوالت خارج از بورس كاال و قيمت گذاري 
آن بهتر اس��ت و به كاهش قيمت ه��ا در بازار منجر 
مي شود، ولي واقعيت اين اس��ت كه كنار گذاشتن 

بورس كاال تنها به نفع دالالن تمام مي شود.
وي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه بورس كاال 
يكي از ابزارهاي مدرن نظام بازار آزاد محسوب مي شود 
افزود: به دليل اينكه هنوز اقتصاد ايران با نظام آزاد و 
قيمت گذاري بر اساس عرضه و تقاضا فاصله زيادي 
دارد اين روش مدرن به مذاق برخي خوش نمي آيد. 
اين درحالي است كه حداقل كاركرد اين نهاد ايجاد 

شفافيت و جلوگيري از رانت و فساد است.
وي ادام��ه داد: ه��م اكنون به ص��ورت دقيق حجم 
عرضه، تقاضا، جزئيات نام خريدار، فروشنده، قيمت 
محصول و نحوه عرضه در بستر بورس كاال وجود دارد 
و همه آنها به نهادهاي نظارتي ارسال مي شود كه اگر 
عرضه محصوالت از بورس كاال خارج شود ديگر هيچ 

جزئياتي از معامالت وجود نخواهد داشت.
ميرمعيني اظهاركرد: بورس كاال در ساختار اقتصاد 
ايران يك گام به جلو به شمار مي رود. با اجراي دوباره 
روش قيمت گذاري محصوالت دوباره بايد به عقب 
بازگشت. گذش��ته اي كه در آن رانت و فساد زيادي 
مشاهده مي شد. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد 
كرد: هر نوع قيمت گذاري به معناي پرداخت يارانه از 
سوي دولت است، ولي درصورتي كه قيمت بر اساس 
عرضه و تقاضا و واقعي تعيين شود بار مالي بزرگي از 
شانه دولت برداشته مي شود ضمن اينكه دست دالالن 

و واسطه ها نيز از بازار كوتاه خواهد شد.

مديرعامل كارگزاري بانك س��امان فرهنگ سازي 
و ارتق��اء فرهنگ س��هامداري را يك��ي از نكات بارز 
س��ازمان بورس طي يك س��ال اخير دانست. طي 
يك سال گذش��ته شاهد اتفاقات بس��يار خوبي در 
بازار س��رمايه بوديم. اولين بح��ث، افزايش حجم و 
عمق بازار سرمايه بود و اين خبر بسيار خوبي براي ما 
است. حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري بانك 
سامان، در گفت وگو با پ سنا، اقدامات اخير سازمان 
بورس طي يك ساله گذشته را عامل جذب نقدينگي، 
تسهيل نقد شوندگي و افزايش شفافيت دانست و در 
اين خصوص عنوان كرد: افزايش حجم و عمق بازار 
سرمايه و ورود ش��ركت هاي جديد به آن نخستين 
اقدام��ي بود كه طي س��ال گذش��ته موجب جذب 
نقدينگي هاي سيال در كشور شد. شركت هايي كه 
وارد بازار سرمايه شدند سودآور بودند و موجب شدند 
سرمايه گذاران بتوانند در مدت زمان كم از سود خيلي 
منطقي و خوبي برخوردار شوند. وي ادامه داد: از سوي 
ديگر سال گذشته تعداد زيادي از شركت ها توانستند 
از طريق بازار سرمايه با هزينه كم تامين مالي كنند 
و بدين نحو، مسير حركت اقتصاد از حالت سنتي و 
بانك محور به حالت مدرن و بازار سرمايه محور هموارتر 
شد و مي توان اين اقدام را يكي از مهم ترين تمهيدات 

بازار سرمايه طي يك سال گذشته دانست.

كوتاه شدن زمان توقف نمادها 
مدير عامل كارگزاري بانك سامان از ديگر رويدادهاي 
مهم بازار سرمايه را اصالح دستور العمل هاي مرتبط 
با توقف و بازگشايي نمادها دانست و گفت: كوتاه شدن 
زمان توقف نمادها باعث شد نگراني سرمايه گذاران 
نسبت به نقدشوندگي س��هام كاهش داشته باشد 
و بتوانند با اطمينان خاطر بيشتر وارد بازار سرمايه 
 EPS اشاره كرد و افزود: حذف EPS شوند. وي به حذف
متناسب با عملكرد ساير بورس هاي پيشرفته دنيا به 
وقوع پيوست. از آنجايي كه معموال در حسابداري به 
اصل محافظه كاري توجه زيادي مي شود بر همين 
اصل، ش��ركت ها EPS خود را بسيار محافظه كارانه 
اعالم مي كردند. از طرف ديگر، شركت هايي بودند كه 
 EPS اخالق حرفه اي را كمتر رعايت مي كردند و در
وضعيت ش��ركت را به صورت عمدي دور از واقعيت 
نشان مي دادند. مهرآور افزود: در اين شرايط بود كه 
سازمان بورس و اوراق بهادار مانند ساير بورس هاي 
پيش��رفته، در يك اقدام بس��يار خ��وب، اعالم كرد 
شركت ها ديگر نيازي به اعالم EPS ندارند. اوايل كار 
شايد اين ايراد مطرح شد كه عدم اعالم EPS شركت ها 
در كوتاه مدت بازار را دچار مشكالت آتي مي كند. اما 
در بلندمدت، حذف EPS مورد اقبال افراد حقوقي و 
حرفه اي قرار گرفت و اين اقدام براي سهامداران منافع 

زيادي در برداشت.

كارشناسان پيش بيني كردند بورس وال استريت تا 
پايان امسال رشد چندان زيادي نداشته باشد، اما از 
سال آينده رشد خود را از سر بگيرد. به گزارش رويترز، 
با توجه به تشديد منازعات تجاري در جهان و تضعيف 
رشد سودآوري ش��ركت هاي بزرگ انتظار مي رود 
بورس وال استريت تا پايان امسال رشد چشمگيري 
نداشته باشد و در سطوحي در نزديكي سطوح فعلي 
به كار خود در سال ۲۰۱۸ خاتمه دهد. در نظرسنجي 
رويترز از تعدادي از كارشناسان بازار سرمايه پيش بيني 
شده است شاخص اس اند پي ۵۰۰ امسال را با ثبت 
شاخص ۲۹۱۶.۵۰ واحدي به پايان رساند كه ۹ درصد 
بازدهي ساالنه را برايش به همراه خواهد داشت. ليو 
گروهوفسكي-مدير سرمايه گذاري موسسه ملون 
ولث گفت: با توجه به اينكه برخي از سطوح مقاومتي 
هنوز باقي مانده است، از اينكه ببينيم شاخص اس اند 
تا پايان امس��ال در سطوح كنوني باقي بماند خيلي 

متعجب نخواهيم شد. 
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طي چند وق��ت اخير در فضاي كلي اقتصاد كش��ور 
مش��اهده مي ش��ود كه يك ابهام و بالتكليفي تمام 
عيار دس��ت به گريبان سرمايه گذاران در حوزه مالي 
شده است و متاسفانه سياس��ت گذاران با رفتار هاي 
هيجاني و تصميمات خلق الساعه روز به روز بر حس 
عدم اطمينان خاطر اين قش��ر از جامعه مي افزايند. 
اس��تيضاح وزير امور اقتصادي و داراي��ي در چهارم 
شهريور ماه، سياست هاي به بن  بست رسيده دولت 
دوازدهم را در مجلس شوراي اسالمي براي همگان به 
نمايش گذاشت. از طرفي، بازگرداندن ثبات و آرامش 
اقتص��ادي در بازار  هاي مالي كش��ور نياز به يك عزم 
جدي دارد كه در ح��ال حاضر مجلس با عزل وزراي 
ناكار آمد در اين زمينه پيش  قدم شده است اما در عين 
حال همت دولت هم در انتخاب فردي شايس��ته به 
عنوان سكاندار اقتصادي هم از عوامل مهم محسوب 
خواهد ش��د. به هر روي ايجاد ش��فافيت در سازوكار 
معامالتي به عن��وان نخس��تين گام در حوزه جذب 
س��رمايه گذار داخلي و خارجي به شمار مي رود. اين 
در حالي است كه متاسفانه در اين حوزه با مشكالت 

زيادي مواجه هستيم.
به تازگي بانك مركزي در ابالغيه اي س��ود س��پرده 
۲۰درصدي سرمايه گذاران را به مدت يك ماه آينده 
)يازده��م مهر ماه( تمديد كرده اس��ت و متاس��فانه 
درخصوص اس��تراتژي بعدي، هيچ گونه برنامه اي را 

اين نهاد ارايه نكرده است.
 از طرفي، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بر خالف 
اظهارات كارشناس��ان اقتصادي بر اين باور است كه 
سياست هاي دستوري قيمت گذاري در بورس كاالي 
ايران موجب رانت نمي ش��ود و فقط جنبه حمايتي 

خواهد داشت.
 اين در حالي اس��ت كه، وجود چند ن��رخ در بازار ارز 
از جمله نرخ كش��ف شده در سامانه سنا، نرخ موجود 
در صرافي  ها و دالري كه در بازار  هاي غير رس��مي به 
واسطه دالالن به فروش مي رس��د به نوعي منجر به 
يك سردرگمي ارزي براي فعاالن اين بازار شده است.

در همي��ن ح��ال، با نگاه��ي در بازار س��رمايه  ايران 
مشاهده مي شود كه نماگر اصلي بورس تهران تحت 
تاثير عوامل بني��ادي موفق به ثبت ركود عبور از مرز 
۱4۰ هزار واحدي نشده است و اين مهم تنها به دليل 
افزايش نرخ ارز و رش��د ارزش جايگزيني شركت ها 
صورت گرفته و دليل ديگري براي صعود قيمتي سهام 

شركت ها در بازار وجود ندارد.

به هر روي، يكي ديگر از مصايب س��رمايه گذاري در 
بورس كش��ور را مي توان به اطالع��ات و صورت هاي 
مالي منتشر شده از طرف ناشران اشاره كرد چرا كه در 
برخي مواقع ديده  شده است كه شركت ها با اهدافي 
خاص گزارش هايي بر خ��الف واقعيات موجود را به 
بازار ارايه مي كنن��د و به نوعي از خأل قانوني در حوزه 
برخورد قاطع با ناشران متخلف سوءاستفاده هايي در 

اين زمينه صورت مي گيرد.
يكي ديگر از عواملي كه طي بلندمدت منجر به ضرر و 
زيان جامعه سهامداري در كشور مي شود را مي توان 
عدم آش��نايي كامل سياس��ت گذار به بخش واقعي 
اقتصادي معرفي كرد. بازار س��رمايه كه عنوان آينه 
تمام نماي اقتصادي كشور را بر دوش دارد متاسفانه 
با رفتار هاي دستوري يا اس��تفاده نكردن مناسب از 
پتانسيل هاي آن بار ها مورد اجحاف قرار گرفته است 
و در برخي مواقع دولت ها با انتشار اوراق در جهت رد 
ديون، از اين بازار به عنوان اهرم در راستاي پرداخت 
بدهي هاي خود اس��تفاده كرده اند كه اين مهم طي 
بازه ه��اي زماني متفاوت از مطلوبيت بازار س��هام در 

جامعه كاسته است. 
افزون بر اين، در حال حاضر ح��دود ۶۵ روز ديگر به 
آغ��از دور دوم تحريم ها زمان باقي مانده اس��ت و در 
چنين شرايطي سياس��ت گذار مي بايست با كاناليزه  
كردن نقدينگي به س��مت بخش مولد اقتصادي به 
نوعي از هيجان  و س��ردرگمي فعاالن بازار هاي مالي 
بكاهد چرا كه به عقيده برخي از كارشناسان احتمال 
خروج پول از سيستم بانكي و حبس دوباره نقدينگي 
در خانه يا ورود آن به بازار هاي سفته بازي همچنان 
وجود خواهد داشت كه اين مهم مي تواند به التهابات 

نظام مالي كشور دامن بزند.

  راهكار هاي برون رفت 
بر اين اس��اس، در صورت��ي كه س��كاندار تازه نفس 
بانك مركزي سياس��ت هاي ارزي كش��ور را با توجه 
به اثرگ��ذاري آن در س��اير بازار ها از جمله س��هام، 
اتخ��اذ و اجراي��ي كند و از س��ويي ديگ��ر، از اكنون 
اس��تراتژي اين نهاد را درباره تصميمات نرخ س��ود 
سپرده سرمايه گذاران از يازدهم مهر ماه به بعد را به 
صراحت اعالم كند بطور قطع بخشي از ريسك هاي 

معامله گران كاهش پيدا مي كند.
از س��ويي، اين روز ها كه سايه ريسك سيستماتيك 
و اظه��ارات تند دونال��د ترامپ بازار ه��اي جهاني را 
دربرگرفته است مي طلبد كه دولت تمهيداتي را براي 

رونق دهي به بخش واقعي اقتصاد پياده س��ازي كند 
چرا كه اعمال رفتار    هاي سليقه اي و بستن در  به روي 
كارشناس��ان اقتصادي عالوه بر اينكه بورس كاالي 
ايران را به انزوا مي كشاند مي تواند بورس تهران را هم 
به نوعي تحت تاثير قرار دهد و چشم انداز آينده صنايع 

بزرگ را با ابهام و تاريكي جدي همراه سازد. 
از سويي ديگر، در حال حاضر مي بايست فضاي كلي 
اقتصادي به اين جمع بندي برس��د كه نرخ رس��مي 
4۲۰۰ توماني فقط براي كاال   هاي رسمي و نرخي كه 
به واسطه سامانه سنا در بانك مركزي كشف قيمت 
مي شود نرخي خواهد بود كه بايد براي فعاليت هاي 
متفاوت از جمله موضوعات مربوط قيمت گذاري در 
ب��ورس كاال به عنوان مرجع پذيرفته و اعمال ش��ود. 
در چنين شرايطي، فعاالن بازار ۲ ديدگاه متفاوت را 
ارايه مي كنند، در ديدگاه نخست عده اي بر اين باورند 
كه حذف سياس��ت هاي دستوري و قيمت گذاري بر 
مبناي نرخ كشف شده در سامانه هاي بانك مركزي 
در پله اول ت��ورم را به همراه خ��ود دارد كه اين موج 

تورمي مي تواند نظم ساير بازار  را هم تا حدود زيادي 
منحل و قيمت ها را نوس��اني كند. اما در ديدگاه دوم 
صاحب نظران معتقدند كه اثرات تورمي اين موضوع 
طي چند وقت اخير با رشد بازار مسكن، خودرو، طال 
و... در كالن فضاي اقتصادي كشور ديده شده است و 
يقينا موج تورمي نخواهيم داشت اما هيجان چند روزه 

در معامالت همچنان محتمل است.
در همين راس��تا، با حركت به س��مت قيمت  گذاري 
واقعي عالوه بر اينكه ش��ركت هاي بزرگ مي توانند 
پتانس��يل بنيادي خود را در جهت توسعه و افزايش 
قيمت س��هام به نمايش بگذارند، بطور قطع س��اير 
ش��ركت هاي زيرمجموعه و مرتبط به آنها نيز تحت 
تاثير مثبت اي��ن اقدام قرار خواهند گرفت. در چنين 
شرايطي همگام با واقعي شدن قيمت  ها در بازار سهام 
نهاد ناظر نيز مي بايس��ت تمهيداتي را براي تعميق 
معامالت بازار س��هام درنظر گيرد ك��ه از مهم ترين 
آن مي توان به عرضه س��هام شركت هاي مطلوب در 

زمان هاي مناسب اشاره كرد.

از طرفي، برخورد قاطع با ناشران متخلف و ضرورت 
ارايه اطالعات ش��ركت ها بر حسب اس��تاندارد هاي 
بين الملل��ي گزارش گري مال��ي »IFRS« از الزامات 
اين روز هاي بورس كشور به شمار مي رود و اين مهم 
در ش��رايط تحريمي هم مي توان��د در زمينه جذب 

سرمايه گذار خارجي نقش مهمي را ايفا كند.
در ادامه  با توجه به اين موضوع كه تحريم جديد بخش 
نفتي كش��ور را نشانه گرفته اس��ت، ضرورت توسعه 
بازار هاي مولد با ورود نقدينگي هاي سرگردان و حبس 
ش��ده كه در ارقامي قابل مالحظه قرار دارد نسبت به 
گذشته بيشتر احساس مي ش��ود چرا كه در صورت 
تحقق اين مهم بطور قطع بازار س��رمايه مي تواند به 
عنوان مكانيسم كارا در عبور از ش��رايط دشوار وارد 

عمل شود.
ب��ر اين اس��اس، در صورتي كه چني��ن راهكار هايي 
براي برون رفت از مش��كالت فضاي فعلي اقتصادي 
در دستور كار قرار گيرد يقينا افق مناسب تري براي 

چشم انداز بازار سرمايه كشور متصور خواهد شد.

مدتي اس��ت كه بازيگران بازار س��هام ديد بلندمدت به 
س��رمايه گذاري را به كلي فراموش كرده اند؛ صف هاي 
خريدي ك��ه در اندك زماني به صف ه��اي فروش بدل 
مي شوند گوياي اين موضوع است. اين اوضاع سبب شده 
سفته بازان حرفه اي كه با ديد كوتاه مدت وارد معامالت 
مي شوند بتوانند سود خوبي به جيب بزنند. به گزارش 
ايسنا، قيمت س��هام بورس تهران در پنج روز كاري در 
هفته اي كه گذشت همچون هفته هاي اخير با نوسان هاي 
زيادي مواجه ش��د، در اين هفته ش��اخص كل يك بار 
توانست تراز ۱4۰ هزار واحدي را رد و بار ديگر به يك تراز 
تاريخي دست پيدا كند. اما رسيدن به اين تراز تاريخي 
نش��انه حال خوب بورس نيست، بلكه نشان از وضعيت 
كلي اقتصاد از جمله شرايط بازار ارز و نرخ دالر در سامانه 
نيما، سامانه سنا و بازار آزاد دارد، چراكه با افزايش نرخ ارز 

بطور طبيعي قيمت سهم ها در بورس افزايش مي يابد و 
در نتيجه شاخص كل رشد مي كند؛ بنابراين تنها عامل پر 
رنگ كه اين روزها باعث رشد قيمت ها و در نتيجه شاخص 
در بورس شده وضعيت نامطلوب در نرخ ارز است. با افزايش 
قيمت دالر سهام شركت هاي صادراتظ محور با افزايش 
قيمت مواجه مي شوند و بيشتر شركت هاي بورسي در 
كشور صادرات محور هستند اما در عين حال وضعيت 
كنوني اقتصاد و نامطمئن بودن بازيگران بازار سرمايه به 
وضعيت اقتصاد سبب شده كه ريسك هاي سيستماتيك 
بازار افزايش يافته و با كوچك ترين نش��انه هاي منفي 
شاهد صف هاي فروش سهم ها باشيم. در پنج روز كاري 
اخير بورس تهران شاخص كل بازده نقدي و قيمتي ۵۶۲ 
واحد رشد كرد و به رقم ۱۳۷ هزار و 4۷۲ واحدي رسيد. 
در عين حال شاخص آزاد شناور با رشد ۱۷۰۰ واحدي 

از تراز ۱44 هزار و ۶۹۹ تا تراز ۱4۶ هزار و ۳۹۹ باال رفت. 
از طرفي شاخص بازار اول با 4۸۷ واحد رشد به رقم ۱۰۱ 
هزار و ۲۹۱ واحدي رسيد و شاخص بازار دوم با ۷۶۶ واحد 
رشد تا تراز ۲۷۳ هزار و ۷۲۶ واحدي باال رفت. اما شاخص 
۳۰ ش��ركت بزرگ با ۷۱ واحد افت تا رقم ۶۷۳۰ پايين 
آمد. در اين هفته نيز در برخي از روزها با صف پايدار خريد 
و برخي از روزها با ص��ف پايدار فروش مواجه بوديم اين 
موضوع نشان از عدم اطمينان سهامداران چه سهامداران 
حقوقي و چه حقيقي، از آينده كوتاه مدت بازار است. اين 
نداشتن اعتماد به آينده سبب شده سهامداران به جاي 
ديد بلندمدت با توجه به اخبار روز، هر لحظه تصميم به 
خريد يا فروش بگيرند، در اين مدت نوسان گيران حرفه اي 
كه با ديد كوتاه مدت به بازار آمده اند توانستند سود خوبي 

به جيب بزنند.

سود بورس در جيب سفته بازان حرفه اي
نگاهيبهوضعيتبورستهراندرهفتهاخير

در هم��ه دني��ا بازاره��اي س��رمايه از ريس��ك هاي 
سيستماتيك متاثر مي ش��وند و طبيعتًا ما نيز شاهد 
تأثير ريسك هاي سيس��تماتيك روي بازار سرمايه 
ايران هس��تيم، اما آنچه مهم اس��ت ميزان تاثير اين 

ريسك ها است.
علي اس��المي بيدگلي، رييس هيات مديره شركت 
مشاور س��رمايه گذاري آرمان آتي ضمن بيان مطلب 
فوق در خصوص ريسك هاي سيستماتيك پيش روي 
بورس به سنا، گفت: بازار س��رمايه كشور اصوال با دو 
نوع ريسك سيستماتيك داخلي و بين المللي مواجه 
است و مهم ترين ريسك سيستماتيك داخلي فعلي 
كه مي توان براي بازار سرمايه متصور شد موضوع نرخ 
واقعي ارز در بازار آزاد و همچنين نرخ مبناي ارز براي 

شركت هاي پذيرفته شده در بورس است.
رييس هيات مديره شركت مش��اور سرمايه گذاري 
آرمان آتي ادامه داد: ب��ه عنوان مثال قيمت گذاري 
دس��توري و تعيي��ن ن��رخ مبن��اي 4۲۰۰ توماني 
دالر براي عرضه برخي از محصوالت ش��ركت هاي 
پذيرش شده در بورس كاال مشكالتي را ايجاد كرد و 
همچنين ابهام در نرخ واقعي ارز، انتشار صورت هاي 
مالي ش��ركت ها يا تخمين درآمده��اي آتي آنها را 

متاثر كرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه ضمن بيان اينكه فروش 
محصوالت ب��ا قيمت هاي پايين تر از ب��ازار منجر به 
دسترسي آحاد مردم به كاالي ارزان تر نمي شود گفت: 
آزاد سازي قيمت ها اگرچه با اثر تورمي همراه است اما 
اميدوار هس��تيم در روزهاي آينده مسووالن درايت 
الزم را به كار گيرند و بتوانند اين رويه را سامان دهند.

اس��المي بيدگلي افزود: نحوه اعالم نرخ ارز مبنا و به 

ويژه تسعير ارز نيز مش��كل ديگري است كه ناشران 
بورس��ي براي تدوين صورت هاي مال��ي با آن مواجه 
هستند و مسووالن و مديران عاليرتبه كشور بايد در 
روزهاي آينده با درايت به س��مت آزادسازي نرخ ارز 

حركت كنند.
رييس هيات مديره ش��ركت مش��اور سرمايه گذاري 
آرمان آتي به ريس��ك هاي سيستماتيك بين المللي 
اش��اره كرد و گفت: معموال ريس��ك هاي بين المللي 
روي بازار سرمايه كشور تاثير چند جانبه اما كوتاه مدت 
دارن��د و مهم تري��ن موضوعي كه اكن��ون در فضاي 
بين المللي با آن روبرو هس��تيم، بازگشت تحريم ها 

است.
وي ادام��ه داد: مس��اله تحريم ه��ا ممكن اس��ت در 
كوتاه م��دت به تغيي��ر مق��داري و مبلغ��ي فروش 
شركت هاي صادر كننده منجر شود يا محدوديت هايي 
براي واردات مواد اوليه شركت هاي ارز بر ايجاد كند و 
همچنين مشكالتي در حمل و نقل و مبادالت پولي 
به همراه داشته باشد اما اين روند در بلندمدت اصالح 

مي شود.

رييس هيات مديره شركت مش��اور سرمايه گذاري 
آرم��ان آت��ي ادام��ه داد: ب��ا وج��ود ريس��ك هاي 
سيستماتيك به نظرمي رس��د بازار سرمايه ۶ ماهه 
دوم سال روندي مثبت داشته باشد. تصور مي شود به 
واسطه افزايش احتمالي نرخ ارز مبنا در ۶ ماهه دوم 
سال كماكان با افزايش درآمد انتظاري شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس مواجه باشيم. نكته مثبت 
ديگري كه مي توان تصور ك��رد افزايش قابل توجه 
ارزش جايگزيني شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
است كه اين دو موضوع مي تواند با فرض ثبات ساير 
متغيرها منجر به رشد انتظاري بازار شود. بنابر اين 
روند فعلي رو به رش��د بازار س��رمايه ادامه دار است. 
البته ممكن است برخي از شركت هاي واردات محور 

با مشكالتي روبرو شوند. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه تاكيد كرد: تجربه متوالي 
فعاليت در بازار سرمايه ايران نشان مي دهد در زمان 
بروز يك ريسك سيستماتيك، فعاالن بازار سرمايه 
آثار آتي آن را پي��ش بيني مي كنند. اين موضوع هم 
در مواقعي كه اخبار مثبت منتش��ر مي شود و هم در 
مواقعي كه اخبار منفي ش��ايع است صدق مي كند. 
بنابراين اكنون بازار س��رمايه بخش قابل توجهي از 
تاثير منفي بازگش��ت تحريم ها در اقتص��اد ايران را 

پيش خور كرده است.
وي ادام��ه داد: از طرف��ي ريس��ك هاي بين المللي 
سال هاست كه سايه قابل توجهي روي اقتصاد ايران 
انداخته اند و بازار سرمايه نيز مدت ها است با اين دست 
از ريسك ها مواجه است. در اين شرايط مي توان پيش 
بيني كرد از اين پس خبر بازگش��ت تحريم ها تاثير 

قابل توجهي در بازار سرمايه نداشته باشد.

معاون عمليات و نظارت بورس كاال گفت: قيمت پايه بورس 
بايد متناسب با قيمت بازار و حد نوسان قيمتي آن باشد.

به گزارش سنا، علي پناهي افزود: وقتي اين اتفاق براساس 
مكانيزم بورس كاال بيفتد از آنجا كه قيمت پايه نزديك به 
قيمت بازار است تقاضا كاهش مي يابد و خريدار واقعي به 
بازار مي آيد نه كساني بيايند بخرند، آن وقت بخشي را توليد 

كنند و بخشي ديگر را در بازار آزاد بفروشند.
وي اضافه كرد: محدود ك��ردن قيمت پايه در بورس به ارز 
4 هزار و ۲۰۰ توماني كه متفاوت از قيمت بازار است فاصله 
ميان عرضه و تقاضا و شكل گيري تقاضاي كاذب را موجب 
مي شود، زيرا هر كس با اين قيمت به فوالد دسترسي پيدا 
كند مي توان��د با قيمت باالتر خارج از بورس بفروش��د در 
حالي كه بورس كاال مانند بقيه بازار هاي آزاد محل تالقي 
عرضه و تقاضاست و هر موقع در اين فرآيند خدشه اي ايجاد 
ش��ود آثار نامطلوبي در بازار به جا مي گذارد كه اين اثر يا از 
عرضه كم يا تقاضاي زياد و يا خدشه در قيمت ايجاد مي شود.

پناهي گفت: در ماه هاي اخير با اتفاقاتي كه در بازار و اقتصاد 
كشور به وجود آمده، قيمت مخدوش شده، زماني كه قيمت 
مخدوش مي شود به اين معناست كه هزينه توليد افزايش 
مي يابد از طرف ديگر با توجه به تغيير در نرخ ارز، اگر توليد 
كننده بداند در بازار ديگر با قيمت باالتر مي تواند عرضه كند 
به اين كار اقدام مي كند؛ بنابراين با اتفاقات اخير، بسياري از 
عرضه ها در بازار هاي خارج از بورس كه قيمت ها باالتر بود 
اتفاق افتاد. وي افزود: با وجود افزايش قيمت ارز و هزينه هاي 
ناشي از آن براي توليدكنندگان، قيمت پايه در بورس كاال 
براساس بخش��نامه هاي ابالغي به طرز مناسبي افزايش 
نيافت، اين فاصله تقاض��اي كاذب ايجاد كرد البته در اين 
شرايط عرضه كنندگان با بخشنامه وزارت صنعت، عرضه را 
افزايش دادند، در مقايسه با سال قبل همه عرضه كنندگان 

فوالدي از جمله عرض��ه كنندگاني كه قبال در بورس كاال 
عرضه نمي كردند آمدند عرضه ه��ا را آغاز كردند برخي ها 
هم كه كمتر در ب��ورس كاال عرضه مي كردند مانند فوالد 
مباركه كه قبال ۳۰ درصد در بورس عرضه مي كردند اكنون 
۵۵ درصد عرضه را در بورس انجام مي دهد بقيه عرضه هاي 
اين فوالد ساز بصورت مچينگ اتفاق افتاده است. پناهي 
گفت: اينكه گفته مي شود در گران فروشي، درآمد بورس 
كاال افزايش مي يابد بايد گفت وقتي عرضه ها اضافه مي شود 
درآمد بورس افزايش مي يابد نه اينكه با عرضه كم و قيمت 
باال اين درآمد افزايش يابد كه نه منطقي اس��ت و نه جزو 
معيار هاي بورس كاال است، ضمن اينكه نهاد هاي نظارتي 
هم بر عملكرد بورس كاال نظارت دارند و البته با اين دستور 
العمل ها از بازار رقابتي دور مي شويم. وي افزود: به هر حال 
وقتي قيمت در بورس كاال دس��تكاري مي شود با فاصله 
قيمتي كه در بورس و بازار آزاد وجود دارد، دالالن دست به 
كار مي شوند، البته مكانيزم پذيرش افراد حقيقي و حقوقي 
در بورس كاال براساس مش��خصات است كسي مي تواند 
محصوالت فوالدي بخرد كه توليد كننده باش��د اگر هم 
مي خرد بايد ۷۵ درصد از محصولي را كه با خريد مواد اوليه 

از بورس توليد كرده ۳ هفته بعد در بورس كاال عرضه كند.
پناهي گفت: اگر قيمت پايه درست تعيين و كشف شود و 
نزديك به بازار باشد آن وقت خطايي در تاييد يا رد داشته 

باشيم تاالر بورس آن را تصحيح مي كند.
وي افزود: بورس كاال در شرايط فعلي مي تواند كمك كند 
كه ميزان عرضه محقق شود، ميزان صادرات توليدكنندگان 
تحت نظارت قرار گيرد و بورس اين حق قانوني را داش��ته 
باشد كه قيمت پايه را براساس قيمت نزديك به بازار براي 
ورود به تاالر تاييد كند اگر اين اتفاق بيفتد ش��رايط فعلي 

مي تواند بهتر شود.
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افزايش قاچاق در سايه افزايش 
مناطق آزاد 

بهرام شهرياري نايب رييس اتحاديه توليد وصادرات 
نساجي و پوشاك گفت: متاسفانه در حاليكه دو روز 
پيش ش��اهد آن بوديم ك��ه در مجلس نمايندگان 
از جواب ه��اي رييس جمه��وري در رابطه با كاالي 
قاچاق و مناطق آزاد قانع نشده اند اما ديروز اليحه اي 
را مصوب كرده اند ك��ه عالوه بر 7 منطقه آزاد قبلي 

تعداد 8 منطقه ديگر اضافه خواهد شد.
وي گفت: وقتي طرحي در گذشته موفق نبوده است 
و به اهدافش نرسيده است چطور امروز بايد افزايش 
پيدا كند و مناطق آزاد جديدي را به كشور اضافه كند.
ش��هرياري ادامه داد: مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
گزارش��ي را ارايه داده كه در آن اس��تناد شده است 
مناطق آزاد به اهدافش��ان نرسيده اند و براي كشور 
مش��كالت فراواني را درس��ت كرده اند و بسياري از 
نمايندگان بارها اذعان داش��ته اند ك��ه ورود كاالي 
قاچاق از مناطق آزاد اس��ت به عنوان مثال قش��م 
كريدور ورود پوش��اك قاچاق چيني به كشور شده 
اس��ت و در منطقه آزاد ماكو شاهد واردات گسترده 
مواد اوليه هستيم كه هيچ نظارتي هم بر آن نيست 
.وي گفت: امروز با تصويب اين اليحه منافع ملي ما 
زير سوال رفت چرا كه اساسا طرح اوليه ايجاد مناطق 
آزاد صادرات كاالهاي ايراني بوده است و حاال شاهد 
واردات گسترده كاالهاي قاچاق به كشور هستيم.
نايب رييس اتحادي��ه توليد وصادرات نس��اجي و 
پوشاك افزود: حاال مي گويند در مناطق آزاد جديد 
اجازه ورود كاالهاي خارج��ي كامل را نمي دهيم و 
اين در حالي است كه اين اتفاق در منطقه آزاد انزلي 
افتاده است و بعد از 2 سال با ايجاد تبصره هاي جديد 
همان كاالهايي كه اجازه ورود نداشت را وارد كردند.

عالقه مندي نروژ براي ادامه 
همكاري هاي تجاري با ايران

رييس كميته مش��ترك بازرگاني اي��ران و نروژ در 
گفت وگو با پايگاه خبري اگزيم نيوز ضمن تاكيد بر 
توسعه تعامالت تجاري و اقتصادي كشورمان با كشور 
نروژ به عنوان كشوري داراي توانمندي و تكنولوژي 
پيشرفته در حوزه هاي نفت، گاز، پتروشيمي، حمل 
و نقل، هوانوردي، شيالت وكش��اورزي، كشتيراني 
و كش��تي س��ازي و انرژي هاي تجديد پذير، گفت: 
نشست هايي از سوي كميته مش��ترك ايران و نروژ 
در اس��لو با تمركز بر حوزه هاي شيالت، كشتيراني، 
نفت، گاز و ان��رژي، دارو و آموزش هاي دانش��گاهي 
برگزار ش��ده كه حاصل اين مذاكرات استقبال اين 
 كش��ور از همكاري ه��اي مش��ترك در بخش هاي 
ياد ش��ده اس��ت.داوود حيدري افزود: به درخواست 
معاونت بين الملل اتاق بازرگاني، كميته مش��ترك 
بازرگاني ايران و نروژ، برنامه مدوني را براي شناسايي 
شركت هاي نروژي كه در شرايط پيش رو و تحريم هاي 
امريكايي به همكاري هاي خود با ايران ادامه مي دهند 

را در دست طراحي دارد.
حيدري ب��ا تقدير از عملك��رد وزارت ام��ور خارجه 
در توس��عه همكاريهاي دوجانبه بين اي��ران و نروژ 
از برگ��زاري همايش فرصت هاي س��رمايه گذاري 
ايران و نروژ خبر داد و گف��ت: عالوه بر حوزه هاي ياد 
شده، پيرو دس��تور مقام معظم رهبري براي توسعه 
اقتصادي و بالفعل كردن ظرفيت س��واحل مكران، 
اين موقعيت وج��ود دارد در بخش پرورش ماهي در 
قفس و توليد بچه ماهي از توان تكنولوژيكي و دانش 
فني كشور نروژ در اين زمينه استفاده كنيم. به گفته 
رييس كميته مشترك بازرگاني ايران و نروژ، كشور 
نروژ در بخش دريانوردي و كشتي سازي، شيالت و 
آبزيان و صنايع فالت قاره و زيربستر، داراي مقام باال 
 در سطح دنياست. همچنين بخش هاي انرژي هاي 
تجديدپذير، تحقيقات بيوتكنولوژي و سرطان شناسي 
از ديگرحوزه هاي پيشرفته در نروژ است. وي با تاكيد بر 
اهميت موضوع تامين مواد غذايي براي ايران، از طريق 
محصوالت ش��يالتي گفت: ايران با محدوديت هاي 
استفاده از منابع آب شيرين ناشي از خشكسالي هاي 
شديد يك دهه اخير مواجه اس��ت و بابرخورداري از 
ويژگي هاي اقليمي درياي خزر، خليج فارس و درياي 
عمان با داشتن 4011 كيلبومتر نوار ساحلي، مي تواند 
با همكاري با كشور نروژ كه سابقه درخشاني در حوزه 
صنايع دريايي و آبزي پروري دارد، امكان بالقوه بهره 
مندي از اين امتياز افزايش تولي��د آبزيان دريايي را 
بالفعل برساند.حيدري به هدف گذاري برنامه ششم 
توسعه در حوزه شيالت براي دستيابي به 200 هزار 
تن توليد ماهي تا 1400 گفت: ايران از گونه هاي بومي 
با ارزش اقتصادي باال برخوردار اس��ت و عالوه بر اين 
ضرورت كاهش فش��ار صيد بر ذخاير آبزيان دريايي 
احساس مي شود و تشكل هاي صيد و صيادي، آبزي 
پروري و صادركنندگان آبزيان با استفاده از تخصص 
ودانش فني كشور نروژ در اين حوزه مي تواند به هدف 

گذاري هاي انجام شده در اين بخش برسد.

 سايه سنگين نوسان نرخ ارز 
بر قيمت كاغذ و مقوا 

سيد حس��ين ميرباقري مهرآبادي رييس اتحاديه 
فروشندگان كاغذ و مقوا اظهار كرد: نوسانات نرخ ارز، 
كاهش تقاضا و دلهره فعاالن اين صنف از تغيير مجدد 
قيمت ها؛ از عوامل مهم ركود در بازار كاغذ و مقواست.
وي نوسانات نرخ ارز را از عوامل موثر برعلت افزايش 
قيمت كاغذ و مقوا برش��مرد و افزود: با توجه به نياز 
فعاالن اين صنف، تاخير دريافت ارز براي واردكنندگان 
و فروشندگان مشكالتي را به وجود آورده است.رييس 
اتحاديه فروشندگان كاغذ و مقوا ادامه داد: تغيير هاي 
ناگهاني در قيمت كاغذ و مقوا براي چاپخانه داران و 
افرادي كه واسطه چاپ هستند، مشكالت متعددي 
به وجود آورده و اين امر موجب ديركرد تحويل كاال به 
مشتريان شده است.ميرباقري مهرآبادي قيمت كاغذ 
و مقوا را نس��بت به ماه هاي گذشته ثابت اعالم كرد و 
گفت: قيمت ها با توجه به نوع كاغذ حدود 160 تا 165 
تومان است. وي در پايان تصريح كرد: با ثبات نرخ ارز 

شاهد ثبات قيمت كاغذ و مقوا خواهيم بود.

شكوه نامه رييس اتاق بازرگاني به جهانگيري

نايب رييس اتاق ايران در نشست كميسيون حمايت قضايي:

پتروشيمي ها صداي بخش خصوصي را درآوردند

براي جذب سرمايه گذاري بايد از مالكيت فكري حمايت شود

واردكنندگان، دارو احتكار مي كنند يا خير؟

گروهتشكلها|
سنت ناميموني در ميان بخش خصوصي در جريان است 
كه هميشه اولويت با حمايت از دولت است مگر در جايي كه 
ديگر كار از كار گذشته باشد. سياست هاي دولت از ابتداي 
سال 97 به زيان بخش خصوصي بود اما بسياري از مسووالن 
تشكل ها صبر پيشه كردند و بعد از گفت وگو در جلسات 
خصوصي، زماني كه مطمئن شدند دولت از تصميم خود 
مبني بر ميخ كوب كردن ارزي كوتاه نمي آيد اعتراض خود 
به سياست ها را علني كردند. حال شاهد آن هستيم كه بعد 
از چند ده بخشنامه ارزي و تصميمات گوناگون دولت تالش 
دارد شرايط را به سمت اوضاع سال 96 بازگرداند اما شرايط 
جديد اقتصادي باگ هايي را ايجاد كرده است كه باعث شد 

رييس اتاق ايران در نامه اي به اين مشكالت بپردازد.

 لزوم تغيير در شرايط زنجيره پتروشيمي 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
با ارس��ال نامه اي به معاون اول رييس جمهور، با اشاره به 
مش��كالت ايجاد ش��ده براي صنايع كوچك و متوسط و 
مصرف كننده نهايي زنجيره صنعت پتروشيمي ناشي از 
سياست هاي ارزي، تجاري و قيمت گذاري در اين صنعت، 

خواستار تغيير اين سياست ها شد.
غالمحسين ش��افعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري 
همچنين به پيشنهاد هاي 10 گانه سال گذشته اتاق ايران 
در زمينه س��اماندهي زنجيره ارزش پتروشيمي و صنايع 
فوالدي كشور اش��اره كرده و خواستار توجه دولت به اين 

پيشنهاد ها و اجراي آنها شده است.
متن كامل نامه غالمحسين شافعي به اسحاق جهانگيري 

به اين شرح است: 
جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري

معاون اول محترم رييس جمهوري اسالمي ايران
با سالم و احترام.

همانطور كه مس��تحضريد زنجيره صنعت پتروش��يمي 
كشور همواره با مش��كالتي روبرو بوده است كه به واسطه 
سياس��ت هاي ارزي و تجاري و همچنين قيمت گذاري 
دستوري در ماه هاي اخير بسيار برجسته و حاد شده اند. 
از يكس��و تخصيص خ��وراك گاز به نرخ مع��ادل هر دالر 
۳8000 ريال به اين صنعت ش��ائبه رانت دارد و از س��وي 
ديگر نرخ گذاري محصوالت پتروشيمي در بورس كاال بر 

مبناي نرخ معادل هر دالر 42000 ريال موجب ايجاد رانت 
ديگري در توزيع و فروش محصوالت شده است كه با وجود 
نيت دولت محترم در بهره جس��تن صنايع پايين دستي 
پتروش��يمي از اين قيمت و بالنتيجه كاهش قيمت تمام 
شده توليد ايشان و تسري قيمت به مصرف كننده نهايي، 
اين اتفاق نيفتاده اس��ت و با كمال تأس��ف در روش هايي 
كامال غير قابل دفاع، رانت فروش محصوالت پتروشيمي 
در بورس كاال تنها نصيب عده اي توليدكننده نما شده است 
كه با در دست داش��تن پروانه هاي بهره برداري واحد هاي 
غير فعال و به شيوه هاي غير شفاف، اين محصوالت را در 
بورس خريداري كرده و با قريب به 100درصد س��ود آنها 
را در بازار آزاد به فروش مي رس��انند و خريدار اين كاال در 
بازار آزاد، توليدكننده هاي واقعي هس��تند كه سرشان از 

اين قيمت گذاري دس��تور بي كاله مانده است.همچنين 
توجيه باالي صادرات مواد اوليه پتروشيمي ناشي از توليد 
با خ��وراك ۳800 توماني و صادرات ب��ه مأخذ قريب به 
8000 تومان )سنا( و بعضا باالتر، منطق عرضه كافي اين 
مواد در بازار داخل را به كلي از بين برده است و واحد هاي 
پتروشيمي را بيش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد 
نياز توليد داخل سوق داده اس��ت.اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران به عنوان نهاد باالدستي بخش 
خصوصي و تشكل تشكل هاي كل زنجيره توليد، تأمين 
و عرضه اين حوزه، بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در 
كميسيون مربوطه و جمع بندي در هيأت رييسه، معتقد 
است كه شيوه كنوني نه تنها موجب تضييع حقوق دولت و 
سرمايه كشور گرديده بلكه هيچ فايده اي را نيز براي صنايع 

كوچك و متوس��ط، مصرف كننده نهايي و شهروندان به 
همراه نياورده اس��ت و لذا به جد خواس��تار اصالح سريع 
وضعيت كنوني اس��ت و در اين راستا پيشنهاد هاي زير را 

تقديم مي نمايد: 
1- تغيير نرخ خوراك واحد هاي پتروشيمي از معادل دالر 

۳8000 ريال به نرخ بازار ثانويه
2- تغيير نرخ محاسبه فروش مواد پتروشيمي در بورس 

كاال از معادل دالر 42000 ريال به نرخ بازار ثانويه
۳- برداش��تن س��قف رقابت قيمت در ب��ورس كاال براي 
جلوگيري از شكل گيري رانت جديد در عرضه محصوالت 

پتروشيمي
4- غربالگري پروانه هاي بهره برداري صنايع پايين دستي 
با اتكا به اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده دارندگان 

اين پروانه ها، به نحوي كه فعال بودن واحد مربوطه با احراز 
فروش محصوالتش و وصول و واريز ماليات ارزش افزوده 

مزبور احراز و پروانه هاي صوري از رده خارج گردد.
5- لغو معافيت مالياتي صادرات مواد اوليه پتروشيمي به 
جهت برابر شدن مطلوبيت فروش اين مواد در داخل كشور 

با صادرات آن ها
6- لغو اس��ترداد ماليات ارزش افزوده صادرات مواد اوليه 
پتروش��يمي به جهت حفظ رقابت پذيري توليد صنايع 
پايين دس��تي پتروش��يمي. الزم به ذكر است در صورت 
تحقق اين بند، دولت محترم مي تواند معادل اثر هزينه اي 
آن را در تعيين نرخ خوراك واحد هاي پتروشيمي لحاظ و 
تعديل الزم را به عمل آورد.يادآوري مي نمايد كه اتاق ايران 
پس از يك كار پژوهشي و كارشناسي 18 ماهه گزارشي 
را براي س��اماندهي زنجيره ارزش پتروش��يمي و صنايع 
فوالدي كش��ور تهيه و در 10 بند پيشنهاد هايي را تقديم 
نموده بود كه در سال گذشته اطالع رساني و تقديم دفتر 
جنابعالي نيز گرديد و خوشبختانه با نظر مثبت كارشناسان 
و مش��اورين آن دفتر مواجه ش��د. اما از آن زمان تاكنون 
اقدامي روي آن به عمل نيامده اس��ت. بند هاي 5 و 6 فوق 
الذكر برگرفته از بسته مذكور است و اين اتاق كماكان انتظار 
تصميم گيري و اجرايي ش��دن كليه بند هاي پيشنهادي 
مندرج در گزارش خود را دارد.در پايان ضمن اس��تدعاي 
تسريع در اجراي موارد پيشنهادي، آمادگي كارشناسان و 
تشكل هاي مربوطه اتاق، براي ارايه توضيحات بيشتر و مورد 
مشورت قرار گرفتن پيش از اتخاذ تصميماتي با چنين آثار 

گسترده اي را اعالم مي نمايد.

  لزوم صراحت بيشتر بخش خصوصي
با وجود تمام نظرات كارشناس��ي ارايه شده توسط بخش 
خصوصي اين اي��راد كامال به فعاالن ات��اق بازرگاني وارد 
است كه بسيار ديرهنگام به بحث مشكالت سياست ارزي 
ورود كردن��د. در روزهاي اول اعالم سياس��ت هاي ارزي 
شاهد بوديم كه بعضي از مسووالن اتاق براي نشان دادن 
همراهي با دولت بر سياست هاي ارزي بانك مركزي مهر 
تأييد زدند در حالي كه دو ماه بعد همان مسووالن نسبت به 
آن سياست ها اعتراض كردند. نياز به تغيير در سياست هاي 
اتاق مبني بر استقالل بيشتر و بيان بدون مصلحت انديشي 
مباحث اقتصادي كامال در فضاي كنوني احساس مي شود.

كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري طي نشست 
تخصصي به تحليل وضعيت و جايگاه مالكيت فكري در 
ايران پرداخت. در اين جلس��ه مالكيت فكري در حوزه 
سالمت نيز بررس��ي ش��د. معاون وزارت دادگستري، 
مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايت در سازمان غذا 
و دارو و بازپرس جرايم ويژه اقتصادي نيز حضور داشتند.
نايب رييس اتاق ايران در اين نشس��ت ب��ه رتبه پايين 
ايران در س��طح بين المللي از نظ��ر حمايت از مالكيت 
فكري اش��اره و تأكيد كرد: در اين حوزه نيز مانند ديگر 
بخش هاي اقتصادي ش��اهد قوانين پراكنده و ناكارآمد 
هس��تيم. بر اساس مطالعات انجام ش��ده بين حمايت 
از مالكي��ت فكري و س��رمايه گذاري خارج��ي رابطه 
معناداري وجود دارد، بنابراين الزم اس��ت براي جذب 

سرمايه گذاري از مالكيت فكري حمايت شود.

حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران در ادامه 
به نگاه هاي جزيره اي در دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور 
نس��بت به مفهوم مالكيت فكري اش��اره و تشريح كرد: 
قوانين موجود در اين وادي بي كيفيت و غيرموثر است. 
از سويي دس��تگاه هاي مختلف سعي دارند، متولي اين 
موضوع باش��ند. مانند گواهي حالل كه هر دستگاهي 
ادعايي در آن دارد. اين رويكرد عالوه بر خس��ارت هاي 

اقتصادي، از نظر اجتماعي نيز مخرب است.
وي ادامه داد: براي جلوگي��ري از انواع موازي كاري ها، 
ايجاد يك متولي مس��تقل و تدوين قانون منس��جم و 

مشخص در اين حوزه خواسته بخش خصوصي است.
در ادامه محمود حكمت نيا، معاون وزارت دادگستري 
نيز با حضور در اين نشست از سوء تعبير نسبت به مفهوم 
مالكيت فكري سخن گفت و تشريح كرد: براي آنكه نه 

مخترع و نه توليدكنن��ده هزينه توليد علم را نپردازند، 
مفهوم مالكيت فكري مطرح شد. هرچند محور اصلي 
مالكيت فكري، صنعت گران هستند؛ آنها مي توانند از 
علم توليدشده استفاده كنند اما نبايد هزينه توليد علم 
را خودش��ان بپردازند.وي ادام��ه داد: در ايران رويكرد 
حقوقي نسبت به مالكيت فكري وجود دارد در حالي كه 
اين نگاه بايد تغيير كن��د و از منظر تجاري و اقتصادي 
به آن بنگريم؛ مالكيت فك��ري، ابزاري اقتصادي تلقي 
مي شود.به باور حكمت نيا، آموزش و فرهنگ سازي در 
مورد مالكيت فكري مغفول مانده اس��ت. در حقيقت، 
اهميت اين موضوع براي توليدكنندگان مشخص نيست 
و احساس نيازي به آن نمي كنند. شركت ها، مشاوره اي 
در اين زمينه دريافت نمي كنند چرا كه تعريف درستي 

از اين مفهوم ندارند.

رييس اتحاديه نوشت افزار مطرح كرد

توليد نوشت افزار كشور معطل مواد پتروشيمي
موسي فرزانيان رييس اتحاديه نوشت افزار و لوازم مهندسي 
اظهار كرد: در تامين نياز لوازم التحرير سال تحصيلي جديد هيچ 
مشكلي وجود ندارد اما پيش بيني مي شود تا چند ماه آينده با 

كمبود كاال مواجه شويم.
وي ادام��ه داد: اقالم اصلي لوازم التحرير مثل مداد، پاك كن و 
خودكار هم از داخل و هم از خارج تامين مي ش��ود؛ اكنون كه 
وارداتي صورت نمي گيرد، اين فض��اي خالي بايد با توليدات 
داخلي پر ش��ود.رييس اتحاديه نوشت افزار و لوازم مهندسي 
درباره مشكالت توليدكنندگان داخلي گفت: توليدكنندگان 
در ماه هاي اول سال جاري با وجود اينكه كاالهايشان در گمرك 
موجود بود به دليل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز امكان ترخيص 
اجناس خود را از گمرك نداشته اند.فرزانيان به بخشنامه صادر 
شده توسط وازرت صنعت، معدن و تجارت، اشاره كرد و افزود: 
طبق اين بخشنامه كاالهايي كه از قبل در گمرك موجود بوده، 

بايد ترخيص شود . اين امر مسير را براي توليدكنندگان هموار 
مي كند.وي توليد مواد اوليه نوش��ت افزار و لوازم مهندسي را 
در داخل كش��ور ممكن دانس��ت و بيان كرد: با در اختيار قرار 
دادن مواد اوليه و تسهيل ش��رايط براي توليدكنندگان اين 
امر دور از دس��ترس نخواهد بود.رييس اتحاديه نوش��ت افزار 
و لوازم مهندس��ي با تاكيد ب��ر واردات 60 درصدي در مقابل 
توليد 40 درصدي لوازم التحرير در داخل كشور تشريح كرد: 
واردكنندگان براي واردات كاال ارز آزاد مي پردازند، ارز آزاد نيز 
موجب افزايش قيمت كاال شده و در نتيجه قدرت خريد مردم 
كاهش مي يابد.فرزانيان با اشاره به مشكالت توليد كننده اي 
كه 70 درصد چسب نواري كشور را تامين مي كند، گفت: براي 
توليد اين چسب به مواد پتروشيمي نياز داريم كه به دليل گران 
شدن مواد پتروشيمي توليد اين محصول كاهش يافته و كمبود 

ماده اوليه سازنده اين چسب هنوز جبران نشده است.

رييساتحاديهواردكنن�دگانداروميگويد:چند
ماهپيشرو،دورانبس�يارتعيينكنن�دهايبراي
ماست.اگرچهداروقطعاش�املتحريمهاييكهاز
آبانماهاعالمخواهدشدنيست،امابهدليلامكان
بستهش�دنراههايارس�الپولبهتأمينكننده،
ممكناس�تدرجري�انتأمينماليش�اهدايجاد
خللهاييباش�يم.بازارداروييكش�وردرچندماه
اخير،بامشكالتعديدهايمواجهشدهاست.كمبود
برخيداروهايبيمارانبهخصوصبيمارانخاصبه
همراهافزايشقيمتدارو،عرضهوتقاضارادرصنعت
داروسازيدچارچالشكردهاست.دراينميانبرخي
ادعاهاحاكيازاحتكارداروتوسطتوليدكنندگانيا

واردكنندگاناست.
چنديپي�ش،احمدش�يبانيرييسس�نديكاي
صاحبانصنايعداروهايانس�انيايرانتأكيدكرد
احتكاردرصنعتداروبيمعنياس�تومشكالت
ايجادشدهبهواسطهطوالنيش�دنزماندريافت
مطالباتفعاالنصنعتداروس�ازيازمراكزدولتي
وبيمهها،توليددارورادچارمش�كلكردهاس�ت.
بطوريكهبهگفتهاوباباالرفتنهزينههايتمامشده
داروب�رايتوليدكنندگانوواقع�ينبودنقيمت
عرضه،برخيكارخانههايداروسازياقدامبهتعطيل

كردنخطوطتوليددارويخودكردهاند.
ام�امس�ائلايج�ادش�دهدرصنع�تداروتنهابه
توليدكنندگانومشكالتاينصنفختمنميشود.
واردكنندگانس�رديگراينماجراهستندكهادعا
ميش�ودنقشحائ�زاهميتيدركمب�ودداروهاي
وارداتيواحتكاراينداروهادارند.درهمينزمينه
ناصررياحيعضوهي�اتنمايندگانات�اقايرانو
رييساتحاديهواردكنن�دگاندارودرگفتوگويي
تأكيدميكندهيچيكازش�ركتهايواردكننده
داروانبارندارندواساساًطبققانون،مجازبهنگهداري
دارونيستند.حتيخودواردكنندههاهمپسازآنكه
دارويخودرابهبازارعرضهميكننداگرداروييهم

بخواهندبايدازشركتپخشمطالبهكنند.

درحاليكهمسووالنوزارتبهداشتبهويژهسازمان
غ�ذاوداروادعاميكنندكهتأمينداروباهيچگونه
مشكليمواجهنيست،امابرخيبيماراندردسترسي
بهدارويموردنيازخودبامشكلروبروهستند.دراين
ميانانگشتاتهامبهسويواردكنندگاننشانهرفته
استوگفتهميشودكهآنهادارواحتكارميكنند.

نظرشماچيست؟
اينكه گفته مي شود دارو توسط واردكنندگان احتكار مي شود 
اصاًل عملي نيست. زماني كه دارو وارد كشور مي شود، بعد 
از ترخيص در گمرك به ش��ركت هاي پخش تحويل داده 
مي ش��ود و وزارت بهداشت هم كنترل كامل دارد. عالوه بر 
اين، هيچ شركت واردكننده اي اصاًل انبار ندارد كه بخواهد 
دارو نگه داري كند و خود من به عنوان يك واردكننده وقتي 
دارويي را مي خواهم بايد از شركت هاي پخش بخواهم كه 

براي مثال يك بسته دارو به من بدهند.
عالوه بر اين، مجوز ترخيص از گمرك نيز مستقيما  از سوي 
وزارت بهداشت صادر مي شود و مجوز توزيع هم خود وزارت 
بهداشت صادر مي كند. پس طبق ضوابط و مقررات سازمان 
غذا و دارو اساسًا ش��ركت واردكننده دارو مجاز نيست كه 
نسبت به توزيع داروي وارداتي اقدام كند. درصورتي كه در 
مورد شركت هاي توليدي چنين نيست.تنها مطابق مقررات، 
شركت واردكننده دارو بايد به عنوان »نمونه شاهد« بين 2 تا 
10 واحد )بسته به اهميت دارو( از محموله برداشته و تا زمان 
انقضاي تاريخ دارو در يخچال شركت نگه دارد تا در صورت 
بروز مشكل، امكان بررسي نمونه اوليه با دارويي كه در كشور 
توزيع شده براي مسووالن باشد. همين اقالم نگه داري شده 
در يخچال ها هم مرتبا توسط بازرسان سازمان غذا و دارو يا 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كنترل مي شود و در مواردي كه 
كمتر از ۳ ماه به اتمام تاريخ مصرف اين داروها مانده باشد، با 
دريافت مجوز از وزارت بهداشت به مركز درمان ارايه خواهد 
شد. اما معموال واردكننده ها چون قبال هم تجربه داشتند، 

نمونه هاي شاهد را نزد خود نگه داري مي كنند.
بنابراين كامال اين قضيه ك��ه واردكنندگان بخواهند دارو 
ذخيره كنند منتفي است. كما اينكه در خصوص شركت هاي 
پخش هم همين قضيه عيناً صدق مي كند و از مرحله اي كه 

آنها دارو را دريافت مي كنند تا زماني كه در شعبه هاي خود 
در شهرستان ها دارو را به داروخانه ها تحويل مي دهند وزارت 

بهداشت نظارت تمام  دارد.
نظارتبرداروخانههاچطوراست؟

زماني كه دارو از طرف ش��ركت هاي پخش به داروخانه ها 
تحويل داده مي ش��ود، براي ما دارو در زنجيره مصرف قرار 

مي گيرد. از اين مرحله به بعد را مطلع نيستيم.
پساينشبههكهدربارهاحتكارداروياعدمترخيص
ازگمركباهدفكسبسودياافزايشقيمتشكل

گرفتهراقبولنداريد؟
متأسفانه اين موضوع را يكي از مسووالن ادعا كرد و از همان 
زمان  هم بر س��ر زبان ها افتاد. ام��ا اگر حتي من واردكننده 
نخواهم كه داروي وارداتي را از گمرك ترخيص كنم وزارت 
بهداشت مكلف اس��ت با توجه به اطالعاتي كه دارد، دارو را 
ترخيص كند. كما اينكه هزينه هاي نگهداري دارو در گمرك 
با ريسك باال همراه است. داروهاي ما فقط تا ۳ روز مشمول 
بيمه در گمرك هس��تند و اگر اتفاقي بيفتد واردكنندگان 
دچار هزينه هاي گزاف مي ش��وند.بانك مركزي حدود دو 
ماه به دليل كمبود يا فقدان يورو، ارز به واردكنندگان دارو 
تخصيص نمي داد و تنها لير تركيه و يوان چين موجود بود. با 
توجه به اينكه تقريباً تمام داروي وارداتي از اروپاي غربي است 
و تقريباً هيچ تأمين كننده اروپايي لير تركيه و يوان چين قبول 
نمي كند، داروها در گمرك معطل شدند. كمبود نقدينگي 
واردكنندگان باعث شد تا واردات دارو با محدوديت مواجه 

شود. حاال برخي اسم اين را مي گذارند احتكار.
اآلننقدينگيموردنيازتأمينشدهاست؟

بله؛ در حال حاضر اوضاع به وضعيت عادي برگشته و كليه 
داروهاي وارداتي كه پيش از اي��ن در گمرك بودند به بازار 
عرضه شده اس��ت. اگر هم دارويي در گمرك باقي مانده در 
حال طي كردن مسير قانوني ترخيص است كه حدود 2 الي 

۳ روز طول مي كشد.
پسكمبوديك�هدربرخيداروخانهها،بهخصوص
داروهايموردنيازبيمارانخاصوجودداردوموجب

گاليهبيمارانشدهاست،چيست؟
اين نكته را در نظر بگيريد كه روند تأمين داروهاي بيماران 

خاص مانند بيماران  هموفيلي به اين شكل نيست كه بيمار 
با نسخه به داروخانه مراجعه كند. بلكه داروهاي مورد نياز 
اين بيماران به درمانگاه هاي مخصوص در بيمارستان امام 
خميني يا درمانگاه واقع در خيابان زرتش��ت تحويل داده 
مي شود و بيماران مي توانند داروهاي موردنياز خود را از اين 
مكان ها دريافت كنند. در شهرس��تان ها هم مراكز خاصي 
براي تهيه داروهاي خاص وجود دارد. اما مشكلي كه گاهي 
پيش مي آيد عدم نقدينگي براي شركت هاست كه باعث 
تأخير در روند تهيه و توزيع داروها مي شود. چون از قيمت 
كل داروهاي خاص، 95 درصد توسط دولت و 5 درصد توسط 
آن مركز تأمين مي شود تا دارو براي بيمار رايگان تمام شود.

در اين ميان، اين دولت است كه در نحوه توزيع داروهايي 
كه به ش��ركت هاي پخش داده مي شود، سهميه بندي 
اعمال مي كند. براي مثال ممكن است 5 ماه پس از اينكه 
دارو از طرف واركنندگان به شركت هاي پخش تحويل 
داده شد، به وزارت بهداش��ت اعالم كند كه فالن داروي 
خاص به مراكز درماني تحويل داده شود. از همين تاريخي 
كه دارو به مراكز تحويل داده  مي شود، تازه بعد از 17 ماه 
با واردكنندگان تسويه حساب مي شود و در بيشتر مواقع 
هم نحوه اين تسويه به صورت اوراق است. همين موضوع 
نقدينگي شركت ها را با چالش مواجه مي كند كه نتيجه 
آن هم اخالل در توزيع داروست. در اين شرايط طبيعي 
است كه وقتي مدتي كمبود باش��د، بيماران هم شروع 
به ذخيره س��ازي مي كنند و متقاباًل داروخانه  هم براي 

جلوگيري از كمبود،  آن را به مقدار كم مي فروشد.
بنابراينباروندفعليوتشديدتحريمهاتعادلميان

عرضهوتقاضاچگونهايجادخواهدشد؟
دارو اصاًل مشمول تحريم ها نخواهد بود. اما نكته اي كه وجود 
دارد اين است كه مانند دوره هاي قبل، در روند انتقال پول و 
تبادالت بانكي بسيار به مشكل برخواهيم خورد. موضوعي 
كه از ابتداي ارديبهشت ماه مرتب به وزارت بهداشت هشدار 
داديم تا ذخيره استراتژيك داشته باشند. من واردكننده يا 
همكار توليدكننده، راه هاي جايگزين براي دور   زدن تحريم ها 
را پيدا خواهيم كرد. اما براي اينكه خيالمان راحت شود تأكيد 
بيشتري مي كنيم تا در همين مدت زماني كه تا تحريم هاي 

مالي باقي مانده، امكان ذخيره دارو در كشور فراهم باشد.
از طرفي طي جلسات متعددي هم كه با مسووالن دولتي 
داشتيم بارها گفتيم كه نمي ش��ود دولت از واردكننده 
انتظار داشته باش��د همه گونه ريسكي انجام دهد بدون 
اينكه س��ودي داش��ته باش��د. جالب تر اينكه 6 درصد 

مارجيني كه براي دارو اختصاص مي يابد، گاهي به عنوان 
سود واردكنندگان در نظر گرفته مي شود و انتظار مي رود 
واردكننده اي كه نه پول خود را به موقع دريافت مي كند 
و نه قيمت دارويش واقعي است، در دوران بحران چابك 
باش��د و دارو تأمين كند. متاسفانه هنوز نفهميده ايم كه 

اقتصاد دستوري كارساز نيست.
باايناوصاف،وضعيتتاميندارودرماههايآينده

راچگونهميبينيد؟
طي س��ه ماه گذشته و خصوصا بعد از اجراي سياست هاي 
جديد ارزي جديد، فع��االن حوزه دارو اعم از واردكنندگان 
و توليدكنندگان دارو و همچنين داروسازان در داروخانه ها 
فشار زيادي را متحمل شدند. ولي نهايتا يك بار ديگر فعاالن 
اقتصادي حوزه دارو از اين آزمايش سربلند بيرون آمدند و با 
وجود وضعيت بسيار بد نقدينگي كه به دليل عدم پرداخت 
مطالبات ايشان وجود داشت، به نحو مناسب از عهده تأمين 
داروي مردم برآمدند. شكي نيس��ت كه افزايش 2 برابري 
قيمت ارز، لطمات جبران ناپذيري به بدنه صنعت داروسازي 
وارد كرده است. به معني ديگر دارايي فعاالن اقتصادي كه 
يا به ص��ورت كاال فروش رفته و يا به صورت طلب در اختيار 
سازمان هاي بيمه گر است، نصف شده است، اما در همين 
زمان فعاالن صنعت داروس��ازي ب��راي خدمت به جامعه 

كوتاهي نكردند.
اما چند ماه پيش رو، دوران بس��يار تعيين كننده اي براي 
ماست. بدون شك مثل گذشته همگي سعي خواهيم كرد 
كه با افزايش موجودي داروي خود و توزيع و ارايه مناسب آن 
بتوانيم فضايي ايجاد كنيم كنيم كه بيماران بدون دارو نمانند. 
اين قولي اس��ت كه تمام فعاالن در حوزه دارو و كل جامعه 
داروس��ازان به بيماران داده اند. تحقق اين هدف در گروي 
اين است كه در اين چند ماه مسووالن به تأمين كنندگان و 
عرضه كنندگان دارو اعتماد بيشتري داشته باشند و برخي 
از مسووليت ها را به تشكل هاي مربوطه بسپارند. مسووالن 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بايد نقش خود را به خوبي 
بازي كنند و الاقل در شرايط فعلي تسهيالتي را در امر تأمين 
دارو فراهم كند. همانطور كه تالش س��ازمان غذا و دارو در 

ماه هاي گذشته مويد تحقق همين گفته است.
همانطور كه مس��ووالن مي گويند ما حتمًا از بحران عبور 
مي كنيم، ام��ا از هر راهي كه عب��ور مي كنيم به مقصدي 
خواهيم رس��يد. اميدوارم مقصد ما اين باشد كه بيماران 
و آحاد جامعه ازنظر س��المت با هيچ مشكلي در طول اين 

سفر مواجه نشوند.

واكاواي كمبود دارو 
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از رد پيشنهاد اروپا تا تهديد به خروج از سازمان تجارت جهاني و تقابل با چين

نگاهي به مشكالت پيشروي رييس جمهوري فرانسه

جنگ ترامپ از غرب تا شرق

چالش ها تعطيالت را به كام ماكرون تلخ كرد

گروه جهان   
 دونالد ترامپ را مي توان يكي از پرمشغله ترين سياستمداران 
اين روزهاي جهان خواند. رد پيشنهاد تجاري اروپا، تهديد 
دوباره به خارج كردن امريكا از سازمان تجارت جهاني، انتقاد 
از وزارت دادگستري امريكا و اف بي آي، تكرار تهديد تجاري 
عليه چين و سرشاخ شدن با گوگل و شبكه هاي اجتماعي 
در امريكا از جمله اقدامات ترامپ در چند روز گذشته است. 
يورونيوز جمعه نوشت كه ترامپ پيشنهاد حذف تعرفه هاي 
س��نگين گمرك��ي روي خودروهاي واردات��ي اروپايي به 
كش��ورش را نپذيرفته اس��ت. او در مصاحبه با بلومبرگ 
دليل نپذيرفتن پيشنهاد كميسيون اروپا را عالقه نداشتن 
شهروندان اروپا به خودروهاي امريكايي اعالم كرده است. 
سسيليا مالستروم كيميسر تجارت اتحاديه اروپا، گفته بود 
در صورتي كه امريكايي ها بپذيرند تعرفه هاي گمركي روي 
خودروهاي وارداتي اروپا را به مقدار قابل توجهي كاهش داده 
يا به صفر برسانند اروپا آماده خواهد بود تعرفه هاي گمركي 
روي خودروهاي امريكايي به اروپا را بدون ش��رط به صفر 
برساند. با اين حال رييس جمهوري امريكا به بلومبرگ گفته 
خودروهاي ساخت اياالت متحده مشتري هاي زيادي در 
اروپا ندارند و حذف تعرفه ها تنها به نفع صنايع خودروسازي 
اروپا خواهد بود. ترامپ در بخش ديگري از س��خنان خود 
اتحاديه اروپا را با چين، قدرت ديگري كه با آن هم مشكل 
دارد مقايسه كرده و گفته: »اتحاديه اروپا تقريبا به اندازه چين 

بد است، و فقط از آن كوچك تر است.«
دونالد ترامپ پيش تر اوائل ژوئن، به نام منافع ملي امريكا 
تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدي روي خودروهاي اروپايي وارداتي 
به امريكا وضع كرد. ژان كلود يونكر رييس كميسيون اروپا، 
اواخر جوالي با سفر به واشنگتن خواستار توفق تنش هاي 
تجاري بي سابقه امريكا و اتحاديه اروپا شد. وي معتقد بود 
ترامپ را براي پاي��ان دادن به تنش ها قانع كرده اما ترامپ 
نشان داد كه همچنان بر مواضع خود قاطعانه ايستاده است. 
اتحاديه اروپا تهديد كرده در صورت ادامه تعرفه هاي سنگين 
امريكايي روي صنايع صادراتي قاره سبز به سازمان تجارت 

جهاني شكايت خواهد كرد. 

    خروج از تجارت جهاني 
ترامپ همچنين با طرح انتقادهاي تازه ضد سازمان تجارت 
جهاني تهديد كرده در صورت تغيير نيافتن عملكرد اين 
سازمان واش��نگتن راهي جز خروج از آن نخواهد داشت. 

رييس جمهوري امريكا به صراحت گفته: »اگر آنها شيوه 
عمل و رويكرد خود را تغيير ندهند از اين س��ازمان خارج 
خواهيم شد.« به اعتقاد تحليلگران، كمترين تاثير چنين 
واكنش��ي از سوي واش��نگتن بدون شك تضعيف يكي از 
مهم ترين بنيان هاي نظام مدرن تجارت جهاني است كه 
امريكا نقشي سازنده در تاس��يس آن داشته است. ترامپ 
معتقد است كه كشورش در موضوع تجارت جهاني قرباني 
قضاوت و برخوردهاي غيرمنصفانه قرار گرفته و س��ازمان 
تجارت جهاني ني��ز در اين خصوص به عن��وان كاتاليزور 
عمل كرده اس��ت. رييس جمه��وري امريكا همچنين در 
ادامه تهديدهاي خود بدون دادن توضيحات بيشتر هشدار 
داده با ادامه اين روند تدابيري عليه سازمان تجارت جهاني 
اتخاذ خواهد كرد. سازمان تجارت جهاني ۱۹۹۵به منظور 

تالش براي پيش��برد تجارت در ميان كشورهاي جهان، 
تنظيم قوانين و حل و فصل اختالفات ميان كش��ورهاي 

عضو تاسيس شد.

    تعرفه بر 200 ميليارد دالر كاالي چيني 
اعتراض امريكا به ش��يوه عمل سازمان تجارت جهاني در 
حالي صورت مي گي��رد كه اياالت متحده پس از به قدرت 
رس��يدن ترامپ تحت ش��عار حمايت از اقتصاد و صنايع 
داخلي، طي ماه هاي گذشته با افزايش تعرفه هاي گمركي 
به صورت آش��كار وارد يك جنگ تجاري تمام عيار با اروپا 
و چين، ديگر قطب بزرگ اقتصادي حال حاضر دنيا شده 
است. دو كشور امريكا و چين در سه ماه گذشته كاالهاي 
توليدي صادراتي دو طرف به ارزش ۵۰ ميليارد دالر را هدف 

تعرفه هاي ۲۵درصدي قرار داده اند. اين در حالي است كه 
رييس جمهوري امريكا به مشاورانش گفته از اجراي طرح 
اعمال تعرفه بر ۲۰۰ ميلي��ارد دالر كاالي چيني حمايت 
مي كند. گفته شده، به دنبال انتشار اين خبر ارزش سهام 
شركت هايي مانند بوئينگ و كاترپيالر به ترتيب ۰.۹ درصد 
و ۲ درصد كاهش يافته كه در مقايسه با سهام شركت هاي 

ديگر سقوط شديدي محسوب مي شود.
استراتژيست هاي اقتصادي بر اين باورند كه وضع تعرفه بر 
۲۰۰ميليارد دالر كاالي وارداتي از چين بزرگ ترين ريسك 
تجاري هفته هاي آتي خواهد بود. با باال گرفتن اختالفات 
تجاري غول هاي اقتصادي جهان منبع مطلع نه نقل از وزير 
خزانه داري امريكا نوشته مذاكره تجاري با چين ديگر اولويت 

كاخ سفيد نيست.

    حمله به مخالفان داخلي
رييس جمهوري امريكا از حمله به مخالفان داخلي نيز 
غافل نبوده است. فاكس نيوز گزارش داده، دونالد ترامپ 
با انتقاد دوباره از ادامه تحقيقات درباره دخالت احتمالي 
روسيه در انتخابات ۲۰۱6 به وزارت دادگستري و پليس 
فدرال امريكا )اف بي آي( هشدار داده به وظيفه خود عمل 

كنند يا شخصا مجبور به دخالت خواهد شد. 
ترامپ در گردهمايي نامزد جمهوري خواه مايك براون 
در ايالت اينديانا گفته: »اف بي آي و وزارت دادگستري 
باي��د به وظيفه خود عمل كنند و آن را درس��ت انجام 
دهند چون مردم عصباني هستند. اتفاقات فعلي يك 
فضاحت و رس��وايي است. مي خواهم دخالت نكنم اما 
اگر اين وظيفه درست انجام نش��ود اگر مجبور بشوم 
دخالت مي كنم.« ترامپ از مدت ها پيش با جف سشنز 
رييس دادگستري، دچار اختالف شده و از دادستان كل 
امريكا خواسته اين تحقيقات را متوقف كند. دويچه وله 
گزارش داده ك��ه ترامپ يكي ديگر از مش��اورانش را 
بركنار مي كند. در اين گزارش آمده، دان مك گان هم 
به صف چهره هايي پيوس��ته كه با ترامپ و تيم او وداع 
كرده اند. مك گان مش��اور حقوقي ارش��د ترامپ بوده 
ولي ظاهرا همكاري اش با تيم تحقيق در مورد ارتباط 
احتمالي ستاد انتخاباتي ترامپ با روسيه باعث خشم 

رييس جمهور شده است.
رييس جمهوري ناخشنود امريكا در چند روز گذشته از 
شبكه تلويزيوني سي ان ان، شبكه هاي اجتماعي توييتر 
و فيس بوك و گوگل نيز به شدت انتقاد كرده است. او بار 
ديگر سي ان ان را به انتشار اخبار دروغ متهم كرده و گفته 
فيس بوك، توييتر و گوگل اخبار خوب و مثبت درباره او 
را سانسور كرده و اخبار جعلي را منتشر مي كنند. ترامپ 
همچنين تهديد كرده كه درباره رفتار ناعادالنه گوگل با 
محافظه كاران تحقيق كرده و اقدامات الزم را براي مقابله 
با اين مساله در دستور كار خود قرار خواهد داد. ترامپ در 
مصاحبه با بلومبرگ به شركت هاي فناوري تاخته و آنها 
را به جانبداري از ليبرال ها و كمك به اشاعه نگرش هاي 
ليبرال متهم كرده است. ترامپ پيش تر نيز گفته بود كه 
گوگل، فيس بوك و توييتر وارد يك قلمرو بسيار بسيار 
پرآشوب شده اند. دونالد ترامپ گفته ۹6درصد نتايجي كه 
گوگل براي عبارت »اخبار ترامپ« نشان مي دهد، مربوط 

به رسانه هاي جناح چپ است. 

گروه جهان     طال تسليمي 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، در بازگش��ت 
از تعطيالت تابستاني روزهاي دش��واري پيش روي خود 
خواهد داشت. كاهش ميزان محبوبيت او در نظرسنجي ها، 
كناره گيري غيرمنتظره وزير محيط زيست از كابينه دولت 
و رس��وايي محافظي كه در روز كارگر ب��ا مخالفان درگير 
شده بود، بر دستوركار رييس جمهوري جوان فرانسه سايه 

انداخته اند.
به گزارش فايننشال تايمز، كناره گيري دراماتيك نيكوال 
اولو از رياست وزارت محيط زيس��ت در دولت ماكرون در 
ميانه يك مصاحبه راديويي، تابستاني ناخوشايند را براي 
رييس جمهوري فرانس��ه رقم زد. پيش از حركت ماكرون 
به سمت اقامتگاه رياست جمهوري در حوزه مديترانه هم 
تصاويري از محافظ او منتشر شد كه در روز كارگر در شمايل 
يك افسر پليس تظاهركنندگان را كتك مي زد. اكثريت 
حزبي ماكرون در پارلمان فرانسه به او كمك كرد تا از دو راي 
عدم اعتماد در ارتباط با رسيدگي نامناسب به اين رسوايي، 
جان سالم به در ببرد. اما همين دو جلسه راي اعتماد براي 
اولين مرتبه در تاريخ فرانسه احزاب جناح راست و چپ را در 

جبهه مخالف ماكرون متحد ساخت.
استعفاي اولو و انتقاد او از س��رخوردگي ها در مدت  زمان 
فعاليتش در دولت و اش��اره به اينكه ماكرون در راس��تاي 
پيشبرد دستوركار سبز خود تنها قدم هاي كوچكي برداشته، 

سبب ش��د ميزان محبوبيت ماكرون براي چهارمين ماه 
متوالي كاه��ش يابد و ب��ه كمترين مي��زان در كل دوره 

رياست جمهوري او )34 درصد( برسد.
پروفسور برونو كاتري تحليل گر سياسي در »ساينس پو« 
در اشاره به بازگشت ماكرون از تعطيالت طوالني تابستاني، 
گقت: »كناره گيري اولو خبر بس��يار ب��دي براي ماكرون 
اس��ت، چرا كه پيش از آن هم او در بازگش��ت از تعطيالت 
تابستانه روزهاي دشواري پيش رو داشت. بودجه با گذشت 
زمان پيچيده تر مي شود و نظرسنجي ها نشان مي دهند كه 
مساله بناال )رسوايي محافظ ماكرون( به شدت به محبوبيت 
رييس جمهوري آسيب زده است. اقدام اولو در ترك دولت 
هم يك عنصر دش��وار ديگر به معادل��ه مي افزايد.« طبق 
نظرسنجي صورت گرفته توسط شركت مشاوره اودوكسا 
»دنتسو« به درخواست روزنامه فيگارو، اكثريت فرانسوي ها 
)۵۵ درصد( از كناره گيري اولو متاسف هستند و 6۵ درصد 
از شركت كنندگان در نظرس��نجي هم فكر مي كنند كه 
اين اتفاق عواقب بدي براي دولت ماكرون خواهد داشت. 
ژان لوك مالنش��ون رهبر حزب چپ افراطي »نافرمان« 
سه شنبه گذشته در توئيتي نوشت اين مساله نشان مي دهد 

كه فروپاشيدن ماكرونيسم آغاز شده است.
ماكرون ك��ه در پي وع��ده برنامه اصالح��ات در حمايت 
از تجارت ه��ا، تقويت رش��د و اش��تغال زايي در انتخابات 
رياست جمهوري فرانسه پيروز شد، در سال اول حضور در 

كاخ اليزه چندين موفقيت قابل توجه به دست آورد. او قوانين 
بازار كار فرانسه را دگرگون كرد، خطوط ريلي دولتي فرانسه 
را اصالح كرد و ماليات ها را كاهش داد. اگرچه اين تغييرات 
حال و هواي داخل فرانسه و چهره اين كش��ور در خارج را 
دگرگون ساختند، اما همچنان در آمارها و گزارش ها بازتاب 
چنداني نداش��تند. نرخ بيكاري اندكي باالت��ر از ۹ درصد 
ثابت مانده و از زمان آغاز رياس��ت جمهوري ماكرون تنها 
۰.3 درصد كاهش داشته است. ادوارد فيليپه نخست وزير 
فرانسه، يكشنبه )فردا( در رابطه با برنامه بودجه سال ۲۰۱۹ 
كه ماه آينده از آن رونمايي مي ش��ود، گفت كه اين برنامه 
برمبناي پيش بيني رش��د ۱.7 درصدي تنظيم شده كه 
۰.۲ از پيش بيني رشد اعالم شده در ماه آوريل كمتر است.

اما به عقيده لورن بيگورگن رييس موسسه مونتين، ماكرون 
چالش هاي بزرگ تري از استعفاي اولو پيش رو دارد: »نرخ 
رشد آن چيزي نيس��ت كه انتظارش را داشتيم و بودجه 
موازنه دشواري خواهد بود. چالش انتخابات هاي اروپايي 
در سال آينده هم وجود دارد: انتخاب نامزدها و محافظت از 
پروژه هاي اروپايي در بستري دشوارتر صورت مي گيرد. و ما 

هنوز اصالحات دولت فرانسه را آغاز نكرده ايم.«
در حقيقت، برخي از مراحل مناقشه برانگيز برنامه جاه طلبانه 
اصالحات ماكرون همچون ساده سازي نظام بازنشستگي و 
حذف هزاران فرصت شغلي از خدمات مدني فرانسه هنوز 
صورت نگرفته اس��ت. دولت مي خواهد در س��ال ۲۰۱۹ 

هزينه هاي اجتماعي از جمله مس��تمري خانوار و مزاياي 
رفاهي خانواده ها را محدود و بيش از 4۵۰۰ ش��غل دولتي 
را حذف كند و بيش از ۱۰ هزار شغل دولتي را نيز در سال 

۲۰۲۰ حذف خواهد كرد.
اما مشكل ترين اقدام در روزهاي پيش رو، يافتن جايگزيني 
براي اولو در وزارت محيط زيس��ت اس��ت. الزم است فرد 
جديدي كه در اين سمت منصوب مي شود نشان دهد كه 
بر خالف انتقادهاي اولو، دولت فرانسه كامال درباره مسائل 
اكولوژيك جدي اس��ت. اين انتصاب همچنين در شرايط 
حساس در سياست انرژي فرانسه كه تحت نظارت وزارت 
محيط زيست است، صورت مي گيرد. دولت فرانسه براي 
ارايه برنامه چندس��اله انرژي در فصل پاييز آماده مي شود 

كه قرار اس��ت اوليت ها در ده سال آتي را مشخص سازد و 
نقشه راهي باشد براي چرخش فرانسه از انرژي هسته اي به 

انرژي هاي تجديدشدني.
با وجود هم��ه اين چالش ها، س��رمايه گذاران همچنان با 
خوش بيني به فرانسه مي نگرند. پير هنري فالماند مسوول 
ارشد س��رمايه گذاري در ش��ركت مديريت سرمايه »من 
جي ال جي« در يادداشتي به مشتريانش نوشت: »بزرگ ترين 
دستاورد رياست جمهوري ماكرون اعمال تغييراتي است 
كه پيش تر غير قابل تصور به نظر مي رسيدند. اعتراض ها در 
هر دو جناح سياسي چپ و راست اندك و جسته و گريخته 
هستند و همين مساله به ماكرون زمان كافي براي اعمال 

تغييرات الزم را مي دهد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

بركناري رييس حشد شعبي 
عراق از مناصب دولتي

گروه جهان   حيدر عبادي نخس��ت   وزير عراق در 
حكمي فالح فياض رييس حشد شعبي اين كشور، 
را از تمامي مناصب دولتي اش و از رياست اين گروه 
بركنار كرد. به گزارش ايسنا، دفتر عبادي در بيانيه اي 
اعالم كرده في��اض به دليل ورود ب��ه فعاليت هاي 
سياسي و حزبي و همچنين تمايل به انجام مسائل 
سياسي كه با پست هاي امنيتي و اطالعاتي سازگاري 
ندارد، از كليه مقام هاي دولتي خود بركنار مي شود. 
در اين بيانيه همچنين آمده: »با استناد به مفاد قانون 
اساسي عراق، اختيارات خود و بر اساس مقررات و 
دستورالعمل هاي موجود در اين رابطه و همچنين 
دس��تورات قبلي خ��ود در مورد منع اس��تفاده از 
پست هاي امنيتي حساس براي فعاليت هاي حزبي، 
تصميم به بركناري فالح الفياض از تمامي مناصبش 
گرفتيم. در دستور نخست وزير عراق تاكيد شده كه 
اين حكم از همان لحظه صدور الزم االجرا است.« 
فياض يكي از رهبران ائتالف نصر به رياست حيدر 
عبادي بوده و سمت رياست حشد شعبي و مشاور 
امنيت ملي عراق را نيز برعهده داشت. پيش تر يك 
منبع سياسي اعالم كرده بود ۲۸ عضو ائتالف نصر از 
اين ائتالف خارج شده اند كه فالح فياض در راس اين 
افراد قرار دارد. در مقابل، ائتالف فتح عراق اعالم كرده 
تصميم حيدر عبادي براي بركنار كردن فالح فياض از 
تمامي پست هاي دولتي اش و از رياست حشد شعبي 
يك تصميم شخصي و غيرقانوني است. اين ائتالف در 
بيانيه اي تاكيد كرده: »صدور دستوري براي بركنار 
كردن فالح فياض از رياست حشد شعبي و دستگاه 
امنيت ملي و مشاوري امنيت ملي، حكايت از اقدامي 
خطرناك دارد تا حشد شعبي و دستگاه هاي امنيتي را 
وارد نزاع هاي سياسي و تسويه حساب هاي شخصي 
كند.« در بيانيه ائتالف فتح به رهبري هادي عامري 
آمده، اين تصميم حاكي از آن است نخست وزيري 
كه دوره رياستش پايان يافته بر اساس منافع شخصي 
خود با دس��تگاه هاي امنيتي و ديگر دستگاه هاي 

كشور تعامل مي كند.
نوري المالكي رييس ائتالف دول��ت قانون، نيز در 
بيانيه اي اين اقدام را باعث تضعيف وزن مذاكراتي 
فهرست نصر به رهبري عبادي در مذاكرات مربوط 
به تشكيل كابينه خوانده اس��ت. برخي ناظران بر 
اي��ن باورند حيدر عبادي كه س��وداي دور ديگري 
از نخس��ت وزيري را در س��ر دارد در راستاي تالش 
و اعمال فش��ار فهرس��ت هاي مختلف بر اعضاي 
فهرس��ت هاي متقابل جهت پايان دادن به مساله 
تشكيل فراكسيون بزرگ تر در عراق يكي از مهم ترين 

مشاوران خود را بركنار كرده است.

 افزايش كم سابقه نرخ ارز
در تركيه 

قيمت ارزهاي خارجي در تركيه كه پس از افزايش 
ي��ك ماه اخير مق��داري كاهش يافت��ه بود، طي 
پنجشنبه و جمعه بطور كم سابقه اي افزايش يافت؛ 
بطوري كه هر دالر به قيمت 6.۸۵ لير و هر يورو نيز 
به نرخ 7.۹۸ لير به فروش رسيد. همچنين مركز 
آمار تركيه با انتشار گزارشي اعالم كرده شاخص 
اعتماد اقتصادي اين كش��ور در پايان ماه جاري 
نسبت به ماه گذشته ۹درصد كاهش داشته است. 
كارشناسان سياس��ي و اقتصادي تركيه احتمال 
ادامه رون��د كاهش اعتماد اقتصادي در هفته ها و 

ماه هاي آتي را پيش بيني كرده اند.

انفجار انبار مهمات در كربال 
خبرگزاري هاي عراقي از وقوع يك انفجار شديد در 
انبار مهمات يكي از نيروهاي تابع الحشد الشعبي در 
كربال خبر داده اند. اين انفجار ابتدا در اثر آتش سوزي 
در بيرون يكي از مقرهاي مربوط به »سرايا السالم« 
در ج��اده الزهرا در منطقه حي المعلمين كربال و 
سپس سرايت آن به داخل انبار تسليحات اين نيرو 
رخ داد. اطالعات بيشتري در اين خصوص منتشر 
نش��ده اما خبرهاي اوليه حاكي است اين انفجار 

تلفات جاني در بر نداشته است.

 توسعه روابط اربيل و مسكو
در بخش انرژي

نخست وزير دولت اقليم كردستان عراق در ديدار با 
معاون وزير انرژي روسيه در اربيل بار ديگر بر سياست 
توسعه روابط اقتصادي اقليم در حوزه انرژي با روسيه 
تاكيد كرده اس��ت. به گزارش ايرنا، اقليم كردستان 
عراق در حوزه انرژي بر توسعه روابط با تركيه و روسيه 
متمركز شده و اميدوار اس��ت بتواند در ميان مدت 
ضمن افزايش صادرات نفت خود با احداث خط لوله 
گازي كه روس ها در اقليم سرگرم ساخت آن هستند 

گاز خود را روانه بازارهاي جهاني كند.

آنكارا: خريد اس400 
تهديدي براي ناتو نيست

رييس مجلس ملي تركيه گفته خريد سامانه دفاع 
موشكي اس4۰۰ از روسيه به هيچ وجه تهديدي 
عليه متحدان و كش��ورهاي عضو ناتو نيست. به 
گزارش آي تي وي، بينالي ييلدريم گفته: »منطقه 
خاورميانه با مشكالت و درگيري هاي پيچيده اي 
مواجه اس��ت كه مش��اهده وقايع داخلي عراق و 
سوريه مي تواند آينه اي از بحران خاورميانه باشد، 
بنابراين تركيه به عنوان كشوري در اين منطقه پر 
خطر مجبور به محافظت از امنيت ملي و مرزهاي 
خود بوده و به همين منظ��ور احتياج ضروري به 
سامانه هاي دفاعي دارد.« اياالت متحده نسبت به 
خريد سامانه هاي روسي توسط تركيه هشدار داده 

و اين اقدام را تهديدي براي ناتو مي داند.

كانادا فروپاشي نفتا را به توافق 
بد ترجيح مي دهد
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در پ��ي حصول تواف��ق اولي��ه تجاري بي��ن اياالت 
متحده و مكزيك، كانادا نيز به پيشنهاد دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا به مذاكرات پيوست؛ اما تاكنون 
هيچ توافقي حاصل نشده و جاستين ترودو نخست وزير 
كانادا هم گفته اس��ت فروپاش��ي توافق تجارت آزاد 
امريكاي شمالي )نفتا( را به توافق بد ترجيح مي دهد. 
به گزارش اسپوتنيك، نخست وزير كانادا گفت توافق 
با امريكا تنها در ش��رايطي نهايي مي شود كه منافع 
اقتصادي كانادا را برآورده سازد. ترودو همچنين تاكيد 
كرده است نبود توافق نفتا را از توافقي بد بهتر مي داند. 
امريكا و مكزيك هفته گذش��ته بر سر توافقي جديد 
به عنوان جايگزين��ي براي نفتا مذاكره كردند و كانادا 
نيز بعدتر به اين گفت وگوها پيوست. در همين حال، 
كريس��تيا فريلند وزير خارجه كانادا پس از برگزاري 
چهارمين نشست خود با رابرت اليتزر نماينده تجاري 
امريكا در مذاكرات نفتا گفت هنوز هيچ توافقي بر سر 
نفتا حاصل نشده است. وزير امور خارجه كانادا هم اعالم 
كرد: »من گفت وگوي كوتاهي با رابرت اليتزر و گروه 
او داشتم. حرف هايي داشتم كه بايد به آنها مي گفتم.« 
مقامات رده باالي امريكا و كانادا صبح جمعه نيز نشست 
ديگري در همين رابطه برگزار كردند. وزير تجارت كانادا 
هم اعالم كرد هر سه كش��ور امريكا، كانادا و مكزيك 

سعي دارند به »توافقي درست« دست يابند.

ژاپن به دنبال افزايش بي سابقه 
بودجه نظامي است 
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 ارتش ژاپن به دنبال افزايش چش��مگير بودجه نظامي 
طي سال آينده است تا قابليت هاي دفاعي خود را براي 
سرنگون كردن موشك هاي بالستيك كره شمالي ارتقا 
دهد. توكيو همچنان كره ش��مالي را يك تهديد جدي 
عليه امني��ت خود مي داند. به گ��زارش رويترز، بودجه 
پيشنهادي وزارت دفاع ژاپن خواستار رشد ۲.۱درصدي 
هزينه ها تا سقف ۵.3تريليون ين معادل 4۸ ميليارد دالر 
شده است. اين بودجه اگر تصويب شود، هفتمين سال 
متوالي خواهد بود كه وزارت دفاع ژاپن با رشد بودجه خود 
مواجه خواهد شد. مهم ترين اولويت هاي دفاعي دولت 
شينزو آبه نخست وزير ژاپن، تقويت ارتش با هدف مقابله 
با حمالت موشكي كره شمالي و مقابله با افزايش قدرت 
هوايي و دريايي چين بوده است. البته وزارت دارايي ژاپن 
ظاهراً با درخواست افزايش بودجه نظامي مخالف است. 
بيشترين بخش از افزايش بودجه نظامي ژاپن مربوط 
به سامانه هاي دفاع موشكي اس��ت، وزارت دفاع ژاپن 
خواستار بودجه ۲3۵ميليارد ين براي خريداري و نصب 
دو سامانه راداري و موشكي آئگيس آشور شده است كه 
توسط شركت الكهيد مارتين امريكا ساخته مي شود. 
ژاپن نسبت به وعده هاي كره شمالي براي متوقف كردن 
برنامه هاي هسته اي و موشك بالستيك به شدت شك و 
ترديد دارد. وزارت دفاع ژاپن تأكيد كرده پيونگ يانگ 
همچنان جدي ترين تهديد عليه توكيو به شمار مي رود. 

 سلطه آسيايي ها بر نيمي
از اقتصاد جهان 
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 هند، چي��ن و اندونزي تا پاي��ان ۲۰6۰ با در اختيار 
داش��تن نيمي از تولي��د ناخالص داخل��ي جهان، 
بزرگ ترين بلوك اقتصادي خواهند بود. س��ازمان 
توسعه همكاري هاي اقتصادي اعالم كرده، تا پايان 
سال ۲۰4۰، اقتصاد چين 77 درصد بزرگ تر از اقتصاد 
امريكا كه در حاضر بزرگ ترين اقتصاد جهان است 
خواهد بود. در شرايطي كه لنگرگاه اقتصاد جهاني از 
امريكا و اروپا در حال چرخيدن به سمت آسيا است، 
هند نيز تا پايان سال ۲۰37 موفق خواهدشد اقتصادي 
به بزرگي اقتصاد امريكا داشته باشد. در صورت تداوم 
روند فعلي تا پايان سال ۲۰6۰، هند و چين اقتصادي 
بزرگ تر كل كش��ورهاي عضو س��ازمان توس��عه و 
همكاري هاي اقتصادي خواهند داشت. اين سازمان 
در برآورد خود، اقتصاد 3۵ كشور عضو سازمان توسعه 
و همكاري اقتصادي و ۸ كشور ديگر عضو گروه ۲۰ را 
مدنظر قرار داده است. هم چنين به گفته اين سازمان، 
تغييرات جمعيتي احتماال دولت ها را مجبور خواهد 
كرد تا براي تامين هزينه هاي بازنشستگي و درماني 
و جلوگيري از رشد بيش��تر بدهي هاي دولتي، نرخ 
ماليات ها را بطور متوسط 6.۵درصد افزايش دهند. 
پيشتر صندوق بين المللي پول نيز حتي در صورت 
كندتر شدن نرخ رشد اقتصاد اعالم كرد، چين تا سال 
۲۰3۰ به بزرگ ترين اقصاد جهان تبديل خواهد شد. 

 نرخ سود بانكي در آرژانتين
به 60 درصد رسيد 
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بانك مركزي آرژانتين در بحبوحه بحران مالي اين كشور 
نرخ سود بانكي را از 4۵ درصد به 6۰ درصد افزايش داد. 
اين اقدام كمكي به مهار بحران نكرده و »پزو« واحد پول 
اين كش��ور با ثبت ركوردي ديگر باز هم ۱3.۵ درصد از 
ارزش خود را از دست داد. به گزارش بلومبرگ، به دنبال 
اعمال فش��ار آرژانتين بر صندوق بين المللي پول براي 
تسريع در پرداخت وام ۵۰ ميليارد دالري، كارشناسان 
درباره احتمال وخيم تر شدن اوضاع معيشتي مردم در اين 
كشور هشدار داده اند.  مائوريسيو ماكري رييس جمهوري 
آرژانتين، گفته صندوق بين المللي پول بايد هرچه سريعتر 
درخواست وام ۵۰ ميليارد دالري اين كشور را اجابت كند 
تا بار ديگر اوضاع اقتصادي اين كشور به سامان شود. اين 
در حالي است كه در افكار عمومي آرژانتيني ها نسبت به 
اعمال صندوق بين المللي پول بدبيني وجود دارد، چرا كه 
اسم صندوق بين المللي پول يادآور سياست هاي »تعديل 
ساختاري« است. دولت هايي كه از صندوق بين المللي 
پول وام مي گيرند، بايد سياست هاي »خصوصي سازي« 
و »مقررات زدايي« را مو به مو پياده كنند. به بيان ديگر، 
نهاد صندوق بين المللي پول دولت ها را كوچك مي كند و 
ماهيت حمايتي را از چهره آنها مي زدايد. اكنون بار ديگر 
سنديكاها، احزاب مخالف دولت، كارشناسان و رسانه ها 
هشدار مي دهند كه دولت آرژانتين بايد از رفتن به سراغ 

صندوق بين المللي پول خودداري كند.

 چين تعرفه واردات از آفريقا
را حذف كرد

گروه جهان|
در شرايطي كه جنگ تجاري اساس روابط چين و امريكا 
را هدف گرفته، پكن اعالم كرده ضمن توسعه مناسبات 
تجاري با كشورهاي ديگر، ۹7درصد از تعرفه هاي واردات 
كاال از كشورهاي قاره آفريقا را لغو كرده است. به گزارش 
ايرنا، اگرچه چين تعرفه بر كاالهاي وارداتي از امريكا را 
مدام افزايش مي دهد، اما تعرفه بر كاالهاي وارداتي از قاره 
سياه را كاهش داده يا كال لغو كرده است. چيان كه مينگ 
معاون وزي��ر بازرگاني چين گفت: »۹7 درصد از تعرفه 
واردات كاال از 33 كش��ور آفريقايي كه رابطه رسمي با 
چين دارند، لغو و بازارهاي چين به روي بيشتر محصوالت 
آفريقايي باز شده است.«  اين در شرايطي است كه چين 
و آفريقا در حال كس��ب آمادگي براي برگزاري اجالس 
سران و همايش همكاري دوجانبه هستند كه روزهاي 
دوش��نبه و سه ش��نبه در پكن برگزار مي ش��ود. وزرا و 
نمايندگان اقتصادي ۵3 عضو آفريقايي مجمع همكاري 
چين و آفريقا در اين نشست كه فرصت مناسبي براي 
تقويت روابط چين و آفريقا است، حضور خواهند داشت. 
موضوع اصلي اين مجمع »برابري، سود متقابل و توسعه 
مشترك« اس��ت. طبق آمارهاي موجود، واردات چين 
از آفريقا در س��ال ۲۰۱7 ميالدي نزديك به 33 درصد 
افزايش داشته و ارزش كلي آن در سال گذشته ميالدي 
به 7۵ ميليارد دالر رسيده است. چين واردكننده بزرگ 

شيالت، ميوه، قهوه و پنبه از آفريقا محسوب مي شود.
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جنگ مالي جديد ترامپ عليه كشورهاي جنوب

پشت پرده سقوط لير تركيه چه بود

سياست هاي »كينزي« در چين

دن گليزبروك   
حمله ترامپ به لير تركي��ه و همچنين حركت اخير 
فدرال رزرو براي محدود كردن عرضه دالر به اقتصاد 
جهاني، جهان را به س��وي يك بحران پولي شبيه به 
آن چه در 1997 داش��تيم مي برد. كل قضيه احتمااًل 

همين است.
جمعه گذشته، ترامپ تحريم هاي تازه اي عليه تركيه 
اعالم كرد كه ازجمله افزاي��ش دوبرابري تعرفه هايي 
اس��ت كه برفوالد و آلومينيوم در اوايل امس��ال وضع 
كرده ب��ود. واحد پول تركيه در وضعيت نامس��اعدي 
بود و اين تحريم هاي تازه به گفته ادوارد پارك درواقع 
برگ كاهي بود كه كمر شتر را شكسته است. در همان 
روز براي اولي��ن بار 6 لير ترك معادل يك دالر ش��د 
ولي روز يك ش��نبه اين نرخ به 7.21 لير رسيد. پس 
از محدوديتي كه تركيه بر معاوضه پول ها اعمال كرد، 
بخشي از ارزش ازدست رفته احيا شد و روز چهارشنبه 
نرخ مبادله به 6.12 لير بازگشت كه هم چنان از 4.75 
ليري كه هفته پيش بود خيلي تف��اوت دارد. اگرچه 
حرك��ت تركيه تا حدودي اثرگذار ش��د ول��ي درباره 
پي آمدش نبايد مبالغه شود چون تنها ممنوع كردن 
خريد و فروش لير از يك ميزان افزون تر � يعني كاري 
كه تركيه كرد � وس��يله پايداري براي احياي ارزش 
واحد پولي نيست. به گفته تايمز مالي سرمايه گذاران 
»به شكل و ش��يوه هاي ديگر عليه تركيه شرط بندي 
مي كنند، براي نمونه درباره معاوضه اعتبارات نكولي 
كه وقتي بدهي نكول مي ش��د بيمه آن را مي پردازد. 
بهاي سهام بانك هاي تركيه به كم ترين ميزان از 2003 

به اين سو رسيده است.
آن چه درواقع علت اصلي شكنندگي واحد پولي تركيه 
است درواقع بدهي زياد تركيه به دالر است. شركت هاي 
تركيه در ح��ال حاضر حدود 300 ميليارد دالر بدهي 
دالري دارند كه ح��دوداً معادل نصف درآمد ناخالص 
داخلي كشور است. پرسش اين است كه چه طور اينگونه 
شد و چرا اكنون به صورت مش��كل درآمده است؟ در 
 Quantitative( طول اعمال سياست بارش پولي
Easing(، فدرال رزرو ميزان زيادي دالر - يعني 3.5 
تريليون دالر -  به موسسات مالي تزريق كرد، و بخش 
عمده اي از آن هم سرازير كشورهاي نوظهور ازجمله 
تركيه شد. تا جايي كه سياست بارش پولي ادامه داشت 
مساله اي نبود، يعني نرخ بهره اي تقريبًا معادل صفر در 
كنار يك دالر به نس��بت ضعيف، باعث مي شد كه اين 
بدهي ها قابل مديريت باش��د. ولي از سال گذشته كه 
فدرال رزرو به اين سياست پايان داد و بعد حتي كوشيد 
آن را معكوس كند، يعني به فروش دارايي هاي مالي كه 

خريده بود، دست زد )يعني عمال دالرها را از نظام مالي 
به دربرد( و ارزش دالر افزايش يافت و همين باعث شد 
كه مديريت بدهي هاي دالري دشوارتر شود. يعني به 
جاي فروش دارايي هاي مالي شروع به خريد آنها كرد 
)يعني عماًل دالر ها را از نظام مالي به در برد(، ارزش دالر 
ش��روع به افزايش كرد و همين باعث شد كه مديريت 
بدهي هاي دالري دشوارتر ش��ود. اين افزايش ارزش 
دالر با دو افزايش��ي كه در نرخ بهره اتفاق افتاد تشديد 
شد، البته اقدامات ترامپ هم آن را تشديد كرد. بطور 
غير قابل انتظاري جنگ تجارتي ترامپ هم باعث شد 
ارزش دالر بيشتر باال برود چون سرمايه داران دالر را در 
مقايسه با ديگر واحدهاي پولي قابل اعتمادتر مي دانند 
چون فكر نمي كنند ديگر واحدها بتوانند پي آمدهاي 
كارهاي غيرقابل پيش بيني ترامپ را تاب بياورند. حتي 
ين و فرانك سويس كه بطور سنتي گفته مي شود مثل 
طال هستند، درمقابل دالر تضعيف شده اند. همانطور 
كه الي خان س��تچو تحليل گر مالي در موسسه »ريچ 
منيجمنت« گفت »دالر امريكا به صورت يك اسلحه 
درآمده است حاال يا به عمد و يا با برنامه ريزي« )تفاوتي 
ه��م مي كند؟( و افزود »دالر صرفًا به زانوي كش��ورها 
ضربه مي زند« و به كش��ورها هشدار مي دهد كه »اگر 
سياست هايي شبيه سياست اردوغان درپيش بگيرند« 

با آنها هم برخورد خواهد شد.

به اين ترتيب، تركيه از چهار سو زير ضرب قرار گرفته 
است. باالرفتن نرخ بهره در امريكا، عدم تزريق دالر به 
بازارها به وسيله فدرال رزرو، و تعرفه ها و تحريمي كه 

ترامپ وضع كرده است. 
درنتيجه، از ابتداي س��ال لير حدود 40 درصد ارزش 

خود را از دست داده است.
پي آمده��ا از مرزه��اي تركيه فراتر رفته اس��ت. راند 
افريقاي جنوبي در دوش��نبه به كم ترين ارزش خود 
در دو سال گذشته رسيده و روپيه هند، پزو مكزيك، و 
روپيه اندونزي همه به شدت كاهش ارزش داشته اند. 
البته اي��ن پي آمدها تعجبي ن��دارد چون بدهي هاي 
دالري در طول 15 سال گذشته به شدت افزايش يافته 
و امروز از 2 تريليون دالر به 9 تريليون دالر رس��يده و 

بخش عمده اش هم بدهي كش��ورهاي جنوب است، 
به اين ترتيب، درنتيجه توقف سياس��ت بارش پولي، 
بحراني در حال وقوع اس��ت. همه شرايطي كه باعث 
بحران آسياي جنوب شرقي در 1997 شد حاضر است. 
تنها چيزي كه الزم است اينكه يكي اندكي فشار بدهد 

و اين دقيقًا كاري است كه ترامپ كرده است.
اين ديگر موضوعي در درس نامه هاي اقتصادي است يا 
بايد باشد � البته اگر اين درس نامه هاي ارتباطي هم با 
زندگي واقعي داشته باشند كه معمواًل ندارند. ده  سال 
گذش��ته دقيقًا بازسازي همان ده س��الي است كه به 
بحران 1997منجر شد. درحالي كه در توافق پالزا در 
1985 تضعيف دالر دقيقًا مبني بر سياست بارش پولي 
نبود، ولي همان انگيزه و همان پي آمدها را داشت يعني 
سرريز شدن پول ارزان و بدهي هاي دالري و درنتيجه 
وابستگي بيشتر اقتصاد جهان به دالر و به شكنندگي 
سياس��ت هاي اقتصادي و پولي امريكا. ده س��ال بعد 
اين شكنندگي دقيقًا مورد استفاده قرار گرفت يعني 
توافق پالزا معكوس شد همانطور كه توقف سياست 
بارش پولي كنوني باعث كمبود اعتبار و باالرفتن نرخ 
بهره شده است كه باعث شد بازارها ناامن تر و احتمال 

ورشكستگي بيشتر شود. 
در پايان، ضربه نهايي با سقوط بات-  واحد پولي تايلند 
كه درآمد ناخالص داخل��ي اش نصف درآمد ناخالص 
داخلي تركيه است - هم وارد آمد كه به صورت بحراني 
درآمد كه نهايتًا به سرتاسر آسيا سرايت كرد كه باعث 
شد تا در توسعه قاره آسيا خرابكاري شود و شركت هاي 
امريكايي بتوانند شماري از جديدترين كارخانه ها را 

به درصد پاييني از بهاي واقعي شان خريداري كنند.
به اين ترتيب، دشوار نيس��ت بگوييم ترامپ و فدرال 

رزرو بدش��ان نمي آيد به بحران مشابهي دامن بزنند. 
هرچه واحد پولي كش��ورهايي كه بدهي دالري دارند 
بيشتر س��قوط كند، آنها بايد مقدار بيشتري از كاالها 
و خدمات خود را براي مديريت بدهي شان به صورت 
دالرهاي كاغذي بپردازند و آنها كه نمي توانند چنين 
كنند خوب به درصد پاييني از ارزش واقعي شان بلعيده 
خواهند شد. عالوه براين منافع اقتصادي، پي آمدهاي 
ژئوپوليتيكي هم هست يعني براي حفظ و گسترش 
س��لطه امريكا هرچه رقبا بيشتر تضعيف شوند به نفع 
امريكاست. درنهايت ترامپ چيزي نيست جز كسي 
كه از هر ابزار قدرت براي نابودي مخالفان خود استفاده 
مي كند. كشاندن يك كش��ور بعد از ديگري به سوي 
ورشكس��تگي � و در پايان كمك طلبيدن از صندوق 
بين المللي براي نجات � وسيله اي است كه از وابستگي 
به دالر كه در طول ده س��ال گذش��ته شكل گرفت به 
صورت قدرت خام استفاده مي شود. مي توان تصور كرد 
كه امريكا براي موافقت با كمك صندوق بين المللي پول 
به اين كشورها چه طلب خواهد كرد، به واردات نفت از 
ايران پايان دهيد، مشاركت در برنامه جاده و كمريند 

چين را متوقف كنيد. 
امكان��ات بالق��وه بي نهايت اس��ت. تا ب��ه همين جا 
تهديد هاي مستقيم عليه تركيه به كار گرفته مي شود 
كه »چه بايد بكند« تا »بازار خاطرجمع شود«. براي 
نمونه، تايمز روز سه ش��نبه چهاردهم اوت نوش��ت، 
»اردوغان اگر مي خواهد از تعميق بحران جلوگيري 
كند بايد نق زدن هايش به غرب را متوقف كند...  آن چه 

بايد انجام بدهد روشن است. 
بايد نرخ بهره را افزايش بده��د )يعني قول بدهد كه 
بخش بيشتري از اقتصاد تركيه در اختيار سفته بازان 

بين المللي قرار مي گيرد(، اقتصاددانان كارآمد را به كار 
بگيرد، بطور مشخص استقالل بانك مركزي را ضمانت 
كند )يعني هرگونه كنترل دموكراتيك را بردارد( و با 
رييس جمهور ترامپ هم آشتي كند« چون در نهايت، 
»اگر قرار است بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول 

كمك كنند حمايت امريكا ضروري است.«
درواق��ع اين جاس��ت ك��ه دوگانگ��ي قالب��ي بي��ن 
»جهاني گراها« و »ملي گراه��اي اقتصادي« دركاخ 
سفيد آقاي ترامپ و دركشور به طور كلي بار ديگر افشا 
مي شود. وقتي براي كشاندن كش��ورهاي جنوب به 
ورشكستگي مي كوشند، منافع شان كاماًل بر يك ديگر 
منطبق است. اگرچه گلدمن س��اكس به طور قالبي 
عليه سياس��ت تعرفه اي ترامپ اعالم موضع مي كند 
ولي واقعيت اين است كه جنگ تجارتي درواقع بخش 
تزييني سياست هاي فدرال رزرو است كه مي كوشد 

بازارهاي نوظهور را تحت فشار قرار بدهد. 
درواقع وال اس��تريت دقيق��ًا به بي ثبات��ي مالي كه 
سياست جنگ تجاري ترامپ به آن دامن زده به تمامي 
وابس��ته اس��ت. همانطور كه پيتر كوان متذكر شد 
»اقتصاد امريكا بطور دايمي به بازتوليدآشفتگي هاي 
مالي و پولي بين المللي وابس��ته است.« در حالي كه 
وال اس��تريت به طور مشخص »به بي ثباتي جدي در 
نظام مالي كشورهاي نوظهور وابستگي دارد.« ولي با 
پوش��اندن اين فعاليت ها در لواي يك پرچم، و آنها  را 
كنار مجموعه اي از شوك هاي قالبي »جهان گراها« 
قرار دادن، باعث مي ش��ود تا سرش��ت واقعي شان از 
ديده ها پنهان بماند. بخش جنوبي جهان اكنون بر لبه 
پرتگاه قرار گرفته است، ليبرال هاي نظام و شورشيان 

ملي گرا صف كشيده اند تا آن را هل بدهند.

مايكل رابرتز   
واكنش چين ب��ه جنگ تجاري دونال��د ترامپ اين 
ب��ود كه بر صادرات امريكا به چي��ن به ويژه صادرات 
مواد غذايي و كش��اورزي مثل لوبياي س��ويا، تعرفه 
وضع كند. به عالوه دولت چي��ن اجازه داد تا يوان به 
پايين ترين حدي كه با سياس��ت بانك مركزي جور 
درمي آمد، كاه��ش يابد. اين كار باعث مي ش��ود تا 
صادرات چيني به دالر ارزان تر شود و هدف افزايش 
تعرفه اي ترامپ ب��ر كاالهاي چيني در بازار امريكا با 

شكست روبه رو شود.
ولي حركت سومي هم هست و آن افزايش چشمگير 
سرمايه گذاري دولتي در كارهاي ساختماني است تا 
موجب افزايش توليد داخلي شده و به اين ترتيب با 
هر كاهشي در صادرات مقابله شود. سياست دولت در 
افزايش سرمايه گذاري ها به مقدار زيادي دركمك به 
اقتصاد چين كه از پي آمدهاي ركود بزرگ سال هاي 
09-2008 درامان بماند، موفق بوده است. درحالي 
كه اغلب اقتصادهاي عمده س��رمايه داري با كاهش 
توليد ملي و سرمايه گذاري مواجه شده بودند اقتصاد 
چين به رش��دش ادامه داد. در 2009 كه متوس��ط 
ميزان رش��د دركشورهاي پيش��رفته سرمايه داري 
3.4درصد كاهش يافته بود نرخ رشد اقتصادي چين 
9.1 درصد بود. تنها يك اقتصاد سرمايه داري ديگر 
هم نرخ رشد مثبت داشت، استراليا – اقتصادي كه 
به شدت وابسته به صادرات مواد اوليه خود به اقتصاد 

درحال رشد چين است.
سايمون رن لوييس - كه يك اقتصاددان شناخته شده 
كينزي در بريتانياس��ت و بالگ نويسي هم مي كند 
مدعي شد كه موفقيت چين در برابر ركود بزرگ دو 
نكته را نشان مي دهد. نخست، اين سياست رياضت 
اقتصادي بود كه موجب ظهور و گسترش ركود بزرگ 
و پس آن گاه رونق بي جان پس از آن ش��د. دوم، اين 
سياس��ت هاي كينزي - يعن��ي هزينه هاي دولتي و 
كس��ري بودجه - بود كه موجب شد تا چين از ظهور 

ركود جلوگيري كند.
تردي��دي نيس��ت كه پ��س از يك رك��ود جدي در 
س��رمايه گذاري و تولي��د در بخش س��رمايه داري 
اقتصاده��اي عم��ده س��رمايه داري در 2008-09 
كاس��تن بيش��تر از هزينه هاي دولتي باعث وخامت 
بيش��تر اوضاع مي ش��ود. ب��ه اين تعبي��ر، »رياضت 
اقتصادي« سياس��ت غلطي بود ك��ه اغلب دولت ها 

درپي��ش گرفته اند. ولي همان گون��ه كه در مقاالت 
متعدد بحث كرده ام نه آنگونه كه كينزگراها باور دارند 
سياس��ت رياضت اقتصادي از نظر منطق اقتصادي 
نش��انه جنون اقتصادي نيس��ت بلكه يك اس��اس 
منطقي دارد يعني با نرخ سودآوري ناچيز در بخش 
س��رمايه داري، هزينه ها بايد كاهش يابد و از جمله 
بايد ماليات س��تاني از بخش س��رمايه داري كاهش 
يابد. بع��الوه بخش مالي هم باي��د كمك هاي مالي 
دريافت كند. و اين به مراتب بهتر است كه اين اهداف 
با كاس��تن از هزينه هاي دولتي و سرمايه گذاري به 
دست ايد تا با افزودن برماليات ها. و افزايش چشمگير 
در بدهي هاي دولتي كه به هر حال اتفاق افتاد بايد به 

شكل و شيوه اي تحت كنترل قرار بگيرد.
اما درباره اين ادعا كه هزينه هاي دولتي بيشتر باعث 
خروج اقتصاد از شرايط ركودي مي شود چه مي توان 
گفت؟ رن لوييس مي گويد »چي��ن نمونه خوبي از 
اين ايده در عمل اس��ت. درباره هم��ه مخالفاني كه 
پيش نگري كرده اند كه ش��اهد فاجعه مالي خواهيم 
بود اگر چنين بشود چه مي توان گفت؟ البته كه چند 
سال بعد ش��اهد يك بحران جزئي بوديم ولي دشوار 
است آن را به برنامه هاي عمدي دولت براي تحريك 
اقتص��اد مرتبط كني��م و بعالوه اين بح��ران جزئي 
اثرات زيادي روي نرخ رش��د چين نداش��ت. درباره 
س��نگيني باري كه اين برنامه هاي عمدي تحريك 
رشد اقتصادي براي نس��ل هاي بعدي به جا خواهد 
گذاشت چه مي ش��ود گفت؟ در نتيجه اين برنامه ها 

چين اكنون ي��ك نظام راه آهني سريع الس��ير دارد 
و س��اخت و گس��ترش امكانات راه آهن را در جهان 

رهبري مي كند«.
پس مشاهده مي كنيد به ادعاي رن لوييس، همانطور 
كه چيني ها نش��ان دادند سياست هاي كينزي موثر 
است. ولي سوال اين است كه آيا اين سياست ها به واقع 
كين��زي بودند؟ اگر بخواهيم دقيق س��خن بگوييم 
سياست هاي كينزي براي مديريت در سطح اقتصاد 
كالن يعني افزاي��ش هزينه هاي دولتي )به اصطالح 
عده اي را استخدام كنيم تا چاله بكنند و بعد شماري 
ديگر ك��ه آن  را پركنند( براي اينكه موجب تحريك 
و تشويق بخش س��رمايه دارانه بش��ود كه شروع به 
سرمايه گذاري بكنند و خانوارها كه مصرف را به جاي 
پس انداز افزايش بدهند و همه اينها هم قرار است از 

طريق »ضريب فزاينده« اتفاق بيفتد.
البته كه كينز حتي فراتر رفت و از »اجتماعي كردن 
سرمايه گذاري« به عنوان آخرين حربه سخن گفت. 
ولي واقعيت اين اس��ت كه هيچ دولت��ي كه ادعاي 
اعتقاد به سياس��ت هاي كينزي دارد هرگز به چنين 
كاري دست نزده اس��ت )اگر اين سخن به اين معنا 
باشد كه سرمايه گذاري دولتي به جاي سرمايه گذاري 
سرمايه داران بنشيند( . درواقع رن لوييس هاي اين 
جهان هرگز اين ايده را بيان نكرده اند كه خواس��تار 
ملي كردن يا اجتماعي كردن بخش س��رمايه دارانه 
باش��ند. براي آنها سياست كينزي يعني هزينه هاي 

دولتي براي تشويق و گسترش تقاضا.

سياس��ت چين در عكس العمل به ركود بزرگ تنها 
»تحريك مالي« به تعبيري كينزي نبود بلكه شامل 
س��رمايه گذاري دولت در اقتصاد هم ب��ود. درواقع 
آن چه بود »اجتماعي كردن س��رمايه گذاري« بود. 
عامل كلي��دي در اين جا همانطور كه در موارد مكرر 
بيان داشته ام سرمايه گذاري بود نه مصرف يا هرنوع 
افزايش هزينه هاي دولت��ي. عامل اصلي پيش برنده 
ركود ب��زرگ در امريكا اين بود كه س��رمايه گذاري 
بخش سرمايه داري سقوط كرده بود نه اينكه علت اش 
كاهش مصرف درنتيجه رياضت اقتصادي بوده باشد. 
در اروپا هم كاهش درتوليد ناخالص داخلي به خاطر 

سقوط سرمايه گذاري ثابت بود.
همان گون��ه كه جان راس در وب��الگ خود درهمان 
موقع نوش��ت، »چين درواقع تصوير امريكا در آيينه 
اس��ت، اگر علت ركود ب��زرگ در امريكا يك كاهش 
محس��وس در س��رمايه گذاري ثابت باشد اجتناب 
چين از ركود و رشد سريع اقتصادي درآن در واقع به 
خاطر افزايش سرمايه گذاري ثابت بود. درمقابل اين 
نتايج متفاوت دليل تفاوت در شيوه عملكرد اقتصاد 
امريكا و چين در طول بحران مالي روشن مي شود.«

ولي رن لوييس بر اين گمان اس��ت كه سياست هاي 
كينزي مي توانست موثر باش��د و اين درواقع »عدم 
دورانديش��ي« دولت ه��ا در اقتصاده��اي عم��ده 
سرمايه داري بود كه دست به عمل نزدند و به عوض 

رياضت اقتصادي را تحميل كردند.
اين واقعيت دارد ك��ه دولت ها در اقتصادهاي عمده 
سرمايه داري از نمونه چين تبعيت نكردند ازجمله به 
دليل اينكه از نظر ايدئولوژي مخالف سرمايه گذاري 
دولتي هس��تند – درواقع اولين قدمي كه دراجراي 
رياضت اقتصادي برداش��تند كاس��تن از پروژه هاي 
سرمايه گذاري دولتي بود كه س��ريع ترين راه براي 

كاستن از هزينه هاي عمومي است.
ول��ي عل��ت اصل��ي ن��ه ايدئولوژي ب��ود و ن��ه عدم 
دورانديش��ي. واقعي��ت اين اس��ت ك��ه برنامه هاي 
تحريك اقتصادي كينزي در اقتصادس��رمايه داري 
ك��ه س��ودآوري س��رمايه گذاري پايين اس��ت و به 
همين خاط��ر ميزان س��رمايه گذاري رون��د نزولي 
دارد كار نمي كند. در حالي كه سهم سرمايه گذاري 
دولت��ي در تولي��د ناخال��ص داخلي تنه��ا 3 درصد 
اس��ت در مقايسه با س��هم س��رمايه گذاري بخش 
س��رمايه دارانه كه بيش از 15 درصد اس��ت، س��هم 

دولتي بايد بطور چش��مگيري افزاي��ش يابد تا موثر 
باشد. »تحريك سرمايه گذاري سرمايه داران« با نرخ 
بهره پايين و هزينه هاي رفاه اجتماعي كافي نيست. 
سرمايه گذاري س��رمايه داران بايد با سرمايه گذاري 
»اجتماعي ش��ده«ي دولتي جايگزين شود. تنها در 
طول اقتصاد جنگي سال هاي 45-1940 بطور موقت 
اين اتفاق افتاد. در طول ده س��ال گذشته درامريكا، 
اروپا و ژاپن اين سرمايه داران بودند كه براساس سود 
و نه رونق اقتصادي درباره س��رمايه گذاري و اشتغال 
 تصميم گرفتند. درنتيجه، سياست »اسهال پولي« 
)Quantitative Easing( و تحريك هاي مالي – 
دو سياست عمده كينزي – تأثيري نداشت. برعكس 
در چين سرمايه گذاري ثابت به شدت افزايش يافت 
آن  هم به اين دليل كه نيروي محركه ش يك برنامه 
مشخص بود براي س��رمايه گذاري دولتي و استفاده 
از بانك هاي دولتي كه كوش��يدند تس��هيالت مالي 

دراختيار كمپاني ها را گسترش بدهند.
اين تفاوت بين سياست هاي كينزي در يك اقتصاد 
سرمايه داري و س��رمايه گذاري دولتي درچين قرار 
اس��ت بار ديگر مح��ك بخورد. اغل��ب اقتصاددانان 
جريان اصل��ي پيش بيني مي كنند ك��ه چين قرار 
است از جنگ تجاري امريكاي ترامپ صدمه ببيند 
و نرخ رش��دش كاهش يابد درواق��ع خطر بالقوه اي 
وجود دارد كه ش��اهد ركود ناشي از گسترش قرض 
باش��يم. ولي مقامات چيني تا به همين جا دست به 
اقدام زده اند. كس��ري بودجه معمولي )محرك هاي 
مالي( با تأمين مالي دولتي پروژه هاي سرمايه گذاري 

همراه شده است.
بخش عمده اي از منابع دولتي از فروش زمين به وسيله 
دولت هاي محلي فراهم مي شود. از طريق تأمين مالي 
به وس��يله دولت هاي محلي، آنها به ساختمان جاده، 
خانه، و حتي ش��هر دس��ت زده و زمين ها را به خانه 
سازها فروخته اند. ولي به طور مستقيم هم منابع مالي 

از دولت مركزي تأمين مي شود )%80( .
مي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه اين نوع تأمين 
مالي ها بيشتر بش��ود و پروژه هاي س��رمايه گذاري 
گس��ترش يابد اگر صادرات چي��ن در نتيجه جنگ 
تجاري امري��كا كاهش يابد. درحالي كه اقتصادهاي 
عم��ده س��رمايه داري ح��ال و روز خوش��ي ندارند، 
س��رمايه گذاري دولت��ي در چين اقتص��اد را به جلو 

خواهد برد.

   تركيه از چهار سو زير ضرب قرار گرفته 
اس�ت. باالرفتن نرخ بهره در امريكا، عدم 
تزريق دالر به بازارها به وسيله فدرال رزرو، 
و تعرفه ها و تحريمي كه ترامپ وضع كرده 
اس�ت.  درنتيجه، از ابتداي سال لير حدود 

40 درصد ارزش خود را از دست داده است

برش

 تقابل تهران و واشنگتن
 براي چين چه مفهومي دارد

ترامپ  با توييت هايش چين را  
سپر بالي مشكالتش كرده است

زماني كه امريكا برخالف انتظارات ديرپا و جاافتاده 
عمل مي كند و خود را از جايگاه خودخوانده رهبري 
بي��ن المللي كنار مي كش��د، چي��ن مي تواند براي 
ورود فرص��ت طلبانه به صحنه يا كن��ار ماندن از آن 

تصميم گيري كند.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري 
ايرنا ، »جارت بالنك« تحليلگر موسسه »كارنگي« 
بررسي را درباره سياست هاي يك سال و نيم گذشته 
كاخ سفيد به ويژه در قبال جمهوري اسالمي ايران 
 و رويكردهاي پكن در اين زمينه صورت داده است. 
به نوش��ته وي، سياس��ت خارجي آش��فته دولت 
»دونال��د ترامپ« مجموع��ه اي از فرصت ها را براي 
پكن فراهم كرده اس��ت. زماني كه امريكا برخالف 
چشمداش��ت هاي ديرپا و جا افتاده عمل مي كند و 
خود را از جايگاه رهبري بين المللي كنار مي كش��د 
چين مي تواند ب��راي ورود فرصت طلبانه به صحنه  
يا كنار مان��دن از آن تصميم گيري كند. مس��ائلي 
مانن��د تحوالت كره ش��مالي كه چين مش��اركت 
گسترده در آن دارد اندك است. اين كشور حتي در 
رابطه با دوست هميشگي خود يعني پاكستان نيز 
 مي تواند از مسائل مشكل آفرين خود را دور نگه دارد. 
ايران همسايه چين نيست اما پكن بي ترديد بخشي 
از چالش امنيتي ايران به شمار مي رود. همانند يك 
قدرت بزرگ قديمي، انفعال چين در برابر ايران هم 
 ي��ك اقدام و هم يك تصميم سياس��ي خواهد بود. 

حضور چين براي رسيدن به توافق هسته اي با ايران 
ضروري بود. نخست، چيني ها در اعمال فشار بر تهران 
)با وجود برخي بي ميلي ها( يك شريك واقعي بودند. 
پكن از سال 2006 تا 2010 ميالدي به شش قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران راي مثبت داد و 
زماني كه امريكا تحريم هاي شديد خود را افزايش داد 
واردات نفت چين از ايران در سال هاي 2012-2013 
ميالدي يش از 20 درص��د كاهش يافت. همكاري 
چين به عنوان بزرگ تري��ن خريداران نفت ايران در 
اين زمينه مهم و اساسي بود. در آن زمان حضور چين 
براي دستيابي به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
حياتي بود. اكنون چين پس از خروج امريكا از برجام 
باز هم در جايگاهي قرار دارد كه مي تواند بقاياي اين 
 توافق را حفظ كند. پرسش اينجا است كه چگونه؟ 
نخست، چين بايد به اروپا و روسيه ملحق شده و نشان 
بدهد كه براي نخس��تين بار پس از انقالب اسالمي 
 اين واشنگتن و نه تهران است كه در انزوا قرار دارد. 

دوم، چين بايد در زمينه پروژه هاي صلح آميز هسته اي 
به يك همكاري پايدار با ايران برسد. چين براي تبديل 
شدن به ش��ريك اصلي ايران در بازسازي راكتور آب 
س��نگين اراك محتاطانه عمل كرده و نخواسته از 
امريكا س��بقت بگيرد اما اكنون باي��د از يك ائتالف 
 پيچيده تر، امتياز سياسي الزم را نصيب خود كند. 
ادامه مذاكرات پيرامون راكتورهاي برق و همكاري 
در زمينه مس��ائل علمي يا قانوني نيز مهم اس��ت. 
هرگونه همكاري هس��ته اي و فراه��م كردن امكان 
بهره مندي ايران از منافع برجام به معناي رويارويي 
ب��ا خطر تحريم امريكا و مش��كالتي اس��ت كه اين 
تحريم ها مي توانند براي اهداف تجارت هس��ته اي 
چين به دنبال داشته باشند. اين مسائل براي ايران 
 نيز مفاهيم و تبعات سياس��ي و فني به دنيال دارد. 

دش��وارترين و مهم ترين چالش پي��ش روي چين 
بازگشتن از موضع سال هاي 2013-2012 خود در 
زمينه خريداري نفت است. متحدان و اقتصادهاي 
نزديك به امريكا قصد دارند واردات نفت از ايران را تا 
حدي كاهش دهند تا اقتصاد آن را به ركود بكشانند 
و به خروج از برجام وادار كنند، مگر اينكه چين براي 
جبران كاهش فروش حاصل از تحريم ها، واردات نفت 
خود از ايران را افزايش بدهد. اين امكان پذير است اما 
با اين كار روابط چين با امريكا به بن بست مي رسد و 
 تبعات اقتصادي و سياسي به دنبال خواهد داشت. 

چين يا برجام را نجات مي دهد يا خير اما نمي تواند 
از پذيرش مسووليت انتخاب خود شانه خالي كند. 
بديهي است كه چگونگي رويارويي پكن با اين چالش 
براي نظام بين المللي منع گس��ترش تس��ليحات 
هسته اي و براي ثبات خاورميانه بسيار مهم است، اما 
براي ناظران چين هم آموزنده خواهد بود؛ آنهايي كه 
منتظرند ببينند پكن زماني كه بخشي از يك مساله 
است و نه دور از آن، با يك مشكل سياسي دور از خانه 

چگونه دست و پنجه نرم مي كند. 

يك روزنامه رسمي چين ديروز )جمعه( در مطلبي 
به توئيت ه��اي دونالد ترامپ درخصوص گزارش 
مربوط به دس��تيابي چين به تمامي ايميل هاي 
سرور شخصي هيالري كلينتون واكنش نشان داده 
و اعالم كرد اين اظهارات دونالد ترامپ تالشي براي 
مطرح كردن چين به عنوان يك سپر بال است.  به 
گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، روزنامه 
رسمي چاينا ديلي امروز )جمعه( در سرمقاله اي 
نوشت: براي يك شخص عاقل كامال اين تناقض 
و تشويش مشخص است چراكه توئيتي از جانب 
رييس جمهور امريكا را مي خواند كه در ابتدا به نظر 
مي رسد با واقعيت مطابق است اما سريعا تبديل به 
پيام هايي متعلق به يك جهان متفاوت مي شوند.  
ترامپ روز چهارش��نبه در توئيتر نوش��ت، چين 
ايميل هاي متعلق به هيالري كلينتون، وزير امور 
خارجه اسبق و كانديداي رياست جمهوري سابق 
دموكرات ها را هك كرده ام��ا مدارك و اطالعات 
بيشتري در اين زمينه ارايه نكرد.  وزارت خارجه 
چين اين ادعاي ترامپ را رد كرده و سرمقاله مذكور 
نيز ترامپ را به “لكه دار كردن وجهه چين به دليل 
نياز مبرم به يك سپر بال در آستانه انتخابات ميان 

دوره اي كنگره “ متهم كرد. 
به نوشته اين مقاله ترامپ اين كار را انجام مي دهد 
»تا بتواند توجه عمومي را از مشكالتي كه كاخ سفيد 

درگيرش شده منحرف كند. «

تعادل     
رياس�ت جمهوري ترامپ هم كن�ش دروني 
داشت هم كنش بيروني . كنش دروني پوالريزه 
يا دو قطبي شدن جامعه امريكا بود كه اثراتش 
بدون شك تا سال هاي آينده برجا خواهد ماند 
اما كنش بيروني،  برخورد ترامپ با اقتصادهاي 
جهاني و از جمله اقتصادهاي نوظهور است . در 

هفته گذشته شاهد كاهش ارزش لير تركيه در 
برابر دالر امريكا بودي�م كه ثمره تحريم هاي 
امريكا بر بخشي از واردات فلزي تركيه بود و 
نيز طي ماه هاي گذشته شاهد همين برخورد 
با چين بوديم. دو ترجمه زير كه از احمد سيف 
به همين دو موضوع مي پردازد و آن را از زاويه 

ديگري مورد بررسي قرار مي دهد.
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  نشست مش�ترك فراكس�يون مستقلين 
با محس�ني اژه اي؛ برنا|س��خنگوي فراكسيون 
مستقلين مجلس از برگزاري نشست اين فراكسيون 
با سخنگوي قوه قضاييه خبر داد. اعضاي فراكسيون 
مستقلين مجلس روز يكشنبه در خصوص مباحث 
اقتصادي، پرونده هاي اقتصادي و مباحث مربوط به 
قوه قضاييه تشكيل جلسه مي دهد.ضرورت تغيير 
در آيين نام��ه داخلي مجلس در خصوص س��وال از 
رييس جمهور و نحوه ارجاع آن به قوه قضاييه از ديگر 

مباحث مورد بررسي در اين نشست خواهد بود.

  واكنش ظريف به توييت ترامپ؛ تعادل| وزير 
امور خارجه ايران در واكنش به ايران هراسي امريكا 
در حس��اب توئيتري خود نوشت: ايران همواره يك 
كنشگر منطقه اي باثبات، قدرتمند و مسوول بوده و 
خواهد بود. در توييت محمدجواد ظريف آمده است 
كه ايران هراسي دوسويه كه ايران را همزمان در حال 
تسخير خاورميانه: يا جنگ براي بقا معرفي مي كند 
نشانه اختالل ادراكي امريكا از يك سو و عوامفريبي 
ناشي از فروريختن قطب نماي اخالقي امريكا از سوي 
ديگر است. ايران همواره يك كنشگر منطقه اي باثبات، 

قدرتمند و مسوول بوده و خواهد بود. 

  تدوين طرح معيشت و اقتصاد در فراكسيون 
نمايندگان واليي؛ تسنيم| حميدرضا حاجي بابايي 
رييس فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي 
اسالمي از تشكيل كميته اي با نام »معيشت و اقتصاد« 
در اين فراكسيون خبر داد و گفت: در اين كميته كه 
تعدادي از اعضاي فراكسيون حضور دارند درباره نحوه 
بهبود معيشت مردم بررسي هايي را داشته اند. وي با 
بيان اينكه اين كميته طرح جامع اقتصاد و معيشت 
را تدوين كرده است، ادامه داد: در اين كميته كارهاي 
كارشناسي روي اين طرح در حال انجام شدن است. 
رييس فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با تاكيد 
بر اينكه در تدوين طرح مذكور قطعًا از نظرات س��اير 
نمايندگان و فراكسيون ها استفاده خواهيم كرد، افزود: 
بايد تدابيري را بينديش��يم كه با توجه به مشكالتي 
كه ام��روز در جامعه وجود دارد، اگ��ر نياز به نظارت، 
قانون گذاري و تصميم گيري وجود دارد، ما به سرعت با 
كمك دولت به سمتي حركت كنيم كه نابساماني هاي 
اقتصادي و وضعيت نگران كنن��ده اي را كه در حوزه 
گراني ها و معيش��ت مردم وجود دارد، برطرف شود. 
حاجي بابايي تصريح كرد: قرار است در روزهاي آينده 
با ساير فراكسيون هاي سياسي مجلس درباره طرح 

معيشت و اقتصاد رايزني هايي داشته باشيم.

  موافقت با امضاي چندين موافقتنامه همكاري 
با همس�ايگان-پاد| هيات وزيران در جلسه روز 
چهارشنبه خود به رياست روحاني با صدور مجوز براي 
پاراف و امضاي موقت چندين موافقتنامه همكاري با 
كشور هاي ساحلي درياي خزر موافقت كرد.هيات 
وزيران در جلس��ه روز چهارش��نبه خود به رياست 
حس��ن رييس، با صدور مجوز براي پاراف و امضاي 
موقت چندين موافقتنامه همكاري در زمينه هاي 
مختلف با كشور هاي س��احلي درياي خزر موافقت 
كرد.اين موافقت نامه ها شامل موافقت نامه پروتكل 
همكاري و تعامل نهاده��اي مرزباني در درياي خزر 
الحاقي به موافقتنامه امنيتي در درياي خزر 2010، 
موافقتنامه همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر 
در زمينه حمل و نقل، موافقتنامه همكاري تجاري 
اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر و موافقتنامه 

پيشگيري از حوادث در درياي خزر است.

  خيلي از حرف ها پش�ت تريبون حل شدني 
نيستند-باش�گاه خبرنگاران| اكرمي گفت: 
خيلي از حرف ها پشت تريبون حل شدني نيستند و 
آقايان نماينده بيشتر دنبال تئوري و نظريه هستند. 
سيدرضا اكرمي با اشاره به سوال نمايندگان مجلس 
از رييس جمهور اظهار كرد: مقام معظم رهبري تاكيد 
كرده اند كه كار اجرايي به دليل بسترسازي سخت و 
مشكل است؛ به همين دليل بين ايده و عمل تفاوت 

وجود دارد. 

 تاييد جاسوس�ي وزير اسراييلي براي ايران 
توس�ط وزير اطالعات-فارس| وزير اطالعات 
گفت: بخ��ش ض��د جاسوس��ي وزارت اطالعات از 
قوي ترين بخش هاي وزارت خانه و قوي ترين بخش 
در دنياس��ت چنانكه در كابينه يكي از دشمنانمان 
ما جاس��وس داشتيم.س��يد محمود علوي در يك 
برنامه تلويزيوني با بيان اينكه فساد اقتصادي، مانند 
ويروس است و اقتصاد كشور را بيمار مي كند گفت: 
وزارت اطالع��ات بيش از 1۳0 فق��ره پرونده كالن 
فساد اقتصادي تشكيل داده كه ارزش آنها بالغ بر 21 
هزار ميليارد تومان است و در اين رابطه 1۸0 متهم 
بازداشت شدند و ۳۶0 نفر تحت تعقيب هستند و با 
همكاري قوه قضاييه توانسته ايم 1۳00 ميليارد تومان 

فرار مالياتي را كشف كنيم.

  آس�مان ايران در حصار نفوذناپذير قرارگاه 
پدافند هوايي است-تسنيم|سرلش��كر سيد 
عبدالرحيم موس��وي فرمانده كل ارت��ش ايران به 
مناسبت س��الروز تاس��يس قرارگاه پدافند هوايي 
حضرت خاتم االنبياء )ص( آجا پيامي صادر كرد.در 
بخشي از اين پيام امده است: » در طول 10 سالي كه 
از تشكيل قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم االنبياء 
)ص( گذش��ته، همچون پيش از آن آس��مان ايران 
در حصار امنيت و دي��وار نفوذناپذير قرارگاه پدافند 
هوايي خاتم االنبيا )ص( ارتش است.او در ادامه آورده: 
»پدافند هوايي ارتش، ان ش��اء اهلل و به ياري خداوند 
بزرگ، همواره به سوي رشد و استحكام بيش از پيش 
س��ازمان پدافندي همراه با شناخت اهداف و عمل 
دشمن، تقويت آموزش ها، نگهداري به روز از ابزار و 
تجهيزات و اس��تفاده حداكثري از آنها، هوشياري و 
بهنگام بودن آمادگي ها ب��ا بهره گيري از روش هاي 
متنوع پدافندي در تعامل اثربخش و هم افزا با مجموعه 
بزرگ ارتش جمهوري اس��المي ايران و بخش هاي 

مرتبط لشكري و كشوري حركت خواهد كرد.«

جلسات اوليه دادگاه بين المللي دادگستري درباره شكايت ايران از امريكا پايان يافت

تالش ايران براي صدور حكم موقت 

ظريف: واكنش ها به قلدري اقتصادي امريكا شروع شده است

گروه ايران  |
4 جلس��ه از دادگاه ديوان بين المللي دادگستري براي 
بررسي ش��كايت ايران از امريكا در حالي برگزار شد كه 
وكالي ايران دو هدف را نشانه رفته بودند؛ از يكسو تاييد 
صالحيت دادگاه براي بررس��ي پرونده و از سوي ديگر، 
حكم موقت دادگاه براي جلوگيري از اجراي تحريم هاي 
امريكا تا زمان اعالم نهايي حكم دادگاه. استناد اولي به 
عهدنامه مودت بود؛ دومي به آثار تحريم ها بر زندگي مردم 
ايران. به گفته وكالي ايران، با توجه به اقدامات جمهوري 
اسالمي، تحريم هاي هسته اي امريكا موضوعيت ندارد، 
چراكه برجام باعث مس��دود ش��دن همه راه ها به روي 
امكان دستيابي ايران به سالح هسته اي شده و اظهارات 
امريكايي ها در مورد ناكافي بودن تمهيدات پيش بيني 
شده در اين زمينه پذيرفتني نيست. اين اظهارات وكالي 
ايران پس از آن مطرح شد كه امريكا در واكنش به اتهام 
نقض عهدنامه مودت، اعمال تحريم عليه ايران را ضروري 
توصيف كرد؛ چراكه به ادعاي دولت امريكا اقدامات ايران 
باعث تهديد امنيت ملي اياالت متحده شده و اين فراتر 
از عهدنامه مودت است. در دومين جلسه دادگاه كه روز 
سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، جنيفر نيوستد از تيم 
مشاوران حقوقي اياالت متحده، استناد ايران به عهدنامه 
مودت ايران و امريكا را رد كرد و اعمال تحريم ها را حق 
حاكميتي امريكا دانست. اين وكيل امريكايي مدعي شد 
در حالي كه از زمان انقالب اسالمي، ايران آشكارا عليه 
مردم امريكا و منافع ملي امريكا با حمايت از گروه هاي 
تروريستي فعاليت مي كند، نمي تواند با استناد به عهدنامه 
مودت اقامه دعوا كند. اما وكالي ايران با رد اين اتهامات 
تاكيد كردند دادگاه فعلي براي بررس��ي پرونده نقض 
عهدنامه مودت توسط امريكا برگزار شده؛ نه ايراد اتهام 
عليه ايران. به گفته آنان، امريكا با بازگرداندن تحريم هاي 
هس��ته اي از تعهدات بين المللي خود ع��دول كرده و 
همچنين باعث افزايش فشار و خسارت به اقتصاد ايران 

شده است. در اين بين، وكالي امريكايي مدعي شدند، 
دو كشور پيش از طرح شكايت در دادگاه بايد تمام راه هاي 
ديپلماتيك و گفت وگو را امتحان كنند؛ اما ايران چنين 
راهي را طي نكرده اس��ت. ادعايي كه آلن پله از وكالي 
ايران آن را رد كرد و گفت كه از آغاز اختالف تا زمان ارايه 
دادخواست و درخواست قرار موقت به ديوان، جمهوري 
اسالمي ايران، از طريق سفارت سوييس در تهران )حافظ 
منافع اياالت متحده( دو يادداشت اعتراض ديپلماتيك 
به اياالت متحده امريكا ارس��ال كرده و هيچ پاسخي از 
س��وي اين دولت ارايه نشده است، بنابراين پيش شرط 
نخست مبني بر تالش براي حل وفصل اختالف از طريق 
ديپلماسي طي شده و صالحيت ديوان براي رسيدگي 

به دعوا محرز است.
   تالش براي صدور حكم موقت

در اي��ن بين، بخش ديگري از ت��الش وكالي ايران به 
اثبات نقش تحريم ها در زندگي مردم ايران اختصاص 
داش��ت. تالش��ي كه براي صدور حكم موقت جهت 
بازداشتن امريكا از اجراي تحريم ها بود، آنجا كه آنان 
تالش كردند نش��ان دهند اين تحريم ها زندگي مردم 
عادي را تحت تاثير قرار داده و جامعه ايران را با بحران 
روبرو مي كند. پروفس��ور وردز ورث از وكالي ايران در 
اين باره گفت: »اي��ن تحريم هاي ناعادالنه و زيان بار با 
هدف تخريب اقتصاد و ارزش پول رايج ايران بوده، عليه 
ميليون ها نفر از مردم عادي اس��ت و تامين كاالهاي 
وارداتي را با مشكل مواجه مي نمايد. نظام موجود ترديد 
و ابهامي ايجاد مي كند كه واردات اقالم بشردوس��تانه 
و هم��راه با فوريت را ناممكن مي كند و اين امر موجب 
مي شود بس��ياري از افراد در بيمارستان ها در نتيجه 
كمبود دارو جان خود را از دس��ت بدهند.« پروفسور 
تون��ن ديگر وكيل ايران در اين پرونده هم با اش��اره به 
ماده 41 قانون بين الملل كه بر اس��اس آن صدور قرار 
موقت مستلزم وجود خطر قريب الوقوع و واقعي براي 

بروز زيان غيرقابل جبران است، تاكيد كرد: »ديوان در 
گذشته تصريح كرده است، در جايي كه احتمال ايراد 
آسيب جاني در ش��رايطي وجود دارد كه انسان ها در 
محروميت، سختي، اضطراب و تهديد جاني و سالمت 
قرار مي گيرن��د، يا در جايي كه تهديد به اموال و منابع 
موجود در س��رزمين يك دولت محرز بوده و در جايي 
كه اجراي عمليات صنعتي و تجاري يك شركت )مانند 
شركت ملي نفت ايران( با تهديد جدي مواجه مي شود، 
زيان قريب الوقوع يك زيان غيرقابل جبران تلقي شده 
و ديوان قرار موقت صادر خواهد كرد.« بر اين اس��اس 
ايران خواستار حكم موقت شد تا اولين گام در دادگاهي 

كه احتماال س��ال ها طول خواهد كشيد، به نفع ايران 
برداشته شود. پاس��خ به اين پرسش هم تا چند هفته 
آينده و با راي قضات دادگاه الهه مشخص خواهد شد.

   ترديد مقامات ايراني
با اين حال، از سياسيون گرفته تا حقوق دانان ايراني از 
تمكين امريكا به راي ديوان الهه عليه اين كشور ترديد 
دارند؛ يا حتي آن زمان كه واقع گرايانه سخن مي گويند 
اين ترديدش��ان به قطعيت نزديك مي ش��ود. چنانكه 
عزت اهلل ماليوسفيان از نمايندگان مجلس پيروزي در 
دادگاه الهه را دور مي بيند؛ با اين حال به اعتقاد او از اين 
نظر كه دنيا متوجه شود يك ابرقدرتي به زير قراردادي 

كه خ��ود امضا كرده زده، خوب اس��ت. عباس عراقچي 
معاون سياسي وزارت خارجه هم معتقد است» اگرچه 
راي ديوان به لحاظ حقوق بين الملل الزام آور اس��ت اما 
ظرفيت هاي نظام بين الملل براي وادار كردن امريكا به 
اجراي راي ديوان بسيار محدود است«، از اين رو، شكايت 
ايران از امريكا در دادگاه الهه را براي نماياندن حقانيت 
جمهوري اسالمي به جامعه بين الملل مي داند.نقوي 
حسيني از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس هم 
استفاده جمهوري اسالمي از ظرفيت حقوقي و قانوني 
براي پيگيري حق و حقوقي خود را اقدام مثبتي دانسته كه 
اگر هم به نتيجه نرسد، ايران مرتكب ضرري نخواهد شد. 

ايران |
در روزهايي كه ترامپ و نزديكانش در كاخ س�فيد 
زنجيره دامنه داري از تحريم هاي اقتصادي را عليه 
كشورمان اعمال كرده اند و از منظر خودشان ايران 
را در مقاب�ل ش�ديدترين ش�كل از خصومت هاي 
اقتصادي، سياس�ي، ديپلماس�ي و... قرار داده اند، 
رييس دستگاه سياست خارجي ايران و همكارانش 
در وزات خارج�ه تالش مي كنند از يك طرف افكار 
عمومي بين الملل�ي را متوجه تحركات غيرقانوني 
ترامپ كنند و از سوي ديگر از طريق گفت وگوهاي 
رسانه اي مردم داخل ايران را نيز در جريان آخرين 
راهبردهاي اجراي�ي براي مقابله با دش�مني هاي 
امريكا ق�رار دهند. محمد جواد ظري�ف، وزير امور 
خارجه كشورمان در گفت وگوي تفصيلي با پايگاه 
اطالع رس�اني دولت به س�واالتي در م�ورد برخي 
مسائل سياست خارجي پاسخ داد. اين مصاحبه را كه 
موضوعاتي ازكنوانسيون خزر تا رابطه با عربستان و 
موضوع استفاده از توييتر را در بر مي گيرد در ادامه 

مي خوانيد.
 

   چ�را با وج�ود توضيحات دقيق و مبس�وطي كه 
جنابعالي و برخي ديگر از كارشناسان و ساير مقامات 
در خصوص كنوانسيون خزر ارايه كردند همچنان، 
اين سواالت ادامه دارد و انتقاداتي مطرح مي شود ؟ آيا 
اين را طبيعي مي دانيد يا فكر مي كنيد با انگيزه هاي 

خاصي صورت مي گيرد؟ 
اوال وجود ديدگاه ه��اي مختلف در ايران يك امر طبيعي و 
خيلي هم امر مبارك است. اينكه صاحب نظران هم به اين 
راحتي ها راضي نشوند اين هم خوب است، اما آنچه الزم است 
اينكه اطالعات با دقت ارايه و بررسي شود. اوال كنوانسيون را 
بايد با دقت بخوانند، من فكر مي كنم اكثر دوستاني كه خيلي با 
ديده انتقادي افراطي نگاه مي كنند، كنوانسيون را نخوانده اند. 

بعضي ها هم توقعات عجيبي دارند برخي انتقادها كه هيچ 
مبنايي ندارد و دستاوردها را ناديده مي گيرد. در واقع حتي 
بعضي از طرفداران رژيم گذشته خيلي سر و صداي تبليغاتي 
كردند. با اينكه در رژيم گذشته يك سابقه و رويه اي البته به 
ناحق ايجاد شده بود كه اجازه نمي دادند ايران از آن محيط 
حاال به قول خودش��ان 11 درصدي يا خط موهوم آستارا - 
حسينقولي خارج بش��ود، امروز مي گويند ۵0 درصد خزر 
مال ما بوده اس��ت. اين اتفاقاتي است كه هيچ وقت نيفتاده 
است. ۷0 سال اس��ت در باكو نفت استخراج مي شده و در 
دوران رژيم گذشته يك قطره اش را هم به ايران ندادند. اين 
در دولت جمهوري اس��المي بوده كه ما توانستيم آن خط 
موهوم را بشكنيم و اين كنوانسيون آن خط موهوم را كامال 
مي ش��كند. اين ما بوديم كه توانستيم بسيار خارج از خط 
موهوم حتي خارج از محدوده 20 درصدي با كش��ورهاي 

همسايه توافق هاي بهره برداري مشترك داشته باشيم.
    به نظر مي رس�د رفتار عربستان سعودي امسال 

با حجاج ايراني مناسب تر از سال هاي گذشته بوده 
است، آيا مي توانيم اين را پيش درآمدي بر اين بگيريم 
كه سعودي ها در حال كسب آمادگي الزم براي تعامل 

بهتر با ايران هستند ؟ 
ما دنبال دعوا با همس��ايگان خودمان نيس��تيم. ما دنبال 
سلطه بر همسايگان مان نيس��تيم، البته سلطه كسي را 
هم نپذيرفتيم و نخواهيم پذيرفت. ما دنبال اين هستيم با 
همسايگان مان روابط خوبي داشته باشيم و منطقه قوي تري 
ايجاد كنيم. همان كاري كه در خزر كرديم. متاسفانه دولت 
كنوني عربستان سعودي دنبال حل مشكل نبوده و حتي در 
برخي موارد مي شود مشاهده كرد كه آنها دنبال تنش آفريني 
هستند. اينكه در حج امسال رفتار بهتر بوده حتما ما از اين 
استقبال مي كنيم اما اين واقعيت را هم بايد بپذيريم كه دولت 
سعودي در روابطش با ايران حج را از روابط دو جانبه همواره 
جدا كرده است. مخصوصا در دو سال گذشته و بايد بدون 

خوش باوري به شرايط نگاه كنيم.

    در پاكستان هم شاهد هستيم كه عمران خان با 
ساز و كار و شعارها و بعضا رفتار جديدي كه به شعار 
و باورهاي ايرانيان نزديك تر است به قدرت رسيده 
است، ارزيابي ش�ما از روي كار آمدن عمران خان و 

تاثير آن بر روابط ايران و پاكستان چيست ؟ 
اميدواريم در دوران آقاي عمران خان در پاكس��تان اين 
روابط گسترش بيش��تري هم پيدا كند. از صحبت هايي 
كه ايش��ان بيان كردند مخصوصا از صحبتي كه در مورد 
حضرت امام )ره( بيان كردند ما حتما استقبال مي كنيم و 
اميدواريم اين واقع بيني و واقع نگري ايشان زمينه بهتري 
را ب��راي روابط بهت��ر فراهم كند. همواره بين دو كش��ور 
روابط دوستانه اي برقرار بوده و اميدواريم در آينده شاهد 

درخشش بيشتر اين روابط باشيم.
    اين درس�ت است كه روس ها به نيابت از ايران در 
حال مذاكره با ترامپ هستند. اين شائبه از اين اينجا 
درست شد كه آقاي جان بولتون ادعا كرد كه روس ها 
دوباره به امريكايي ها پيشنهاد داده اند كه در قبال 
خروج كامل ايران از سوريه بخش دوم تحريم ها را 

اعمال نكند؟
روسيه از س��وي ايران مذاكره نمي كند و نكرده و ايران اگر 
زماني بخواهد مذاكره كند خ��ودش توانايي مذاكره دارد. 
آنچه دولت امريكا انجام مي دهد بيش از هر چيز ايجاد فضاي 
سياسي و جنگ رواني است. يعني يك جنگ اقتصادي را 
اين ها دارند سامان مي دهند اما براي همان جنگ اقتصادي 
هم جنگ رواني است كه عامل اساسي است هم در خارج 
از ايران و هم در داخل ايران. يعن��ي در داخل ايران تالش 
مي كنند بي اطيمناني و بي اعتمادي نس��بت به آينده را 
دامن بزنند. از هر اقتصاد داني س��وال كنيد جواب خواهد 
كه مهم ترين عامل تنش و تشنج در بازار به خصوص بازار 
ارز مساله عدم اطميناني نسبت به آينده است. اتاق جنگ 
اقتصادي امريكا عليه ايران را نگاه كنيد به نظر مي رسد بيشتر 
اين اتاق را متخصصان جنگ رواني پر كرده اند و در اين حوزه 

مشغولند. مخصوصا در روابطي كه با شركت هاي خارجي 
دارند از همين قلدري ها و ترساندن فعاالن اقتصادي استفاده 
مي كنند كه به نظر من اين هم يك تاريخ مصرف محدودي 
دارد. بعد از مدتي دنيا از اين جور قلدري ها خسته مي شود 
كما اينكه االن مي بينيم كه صداهايي از اروپا در آمده در مورد 
اينكه بايد به يك شكلي مانع از اين بازي سياسي امريكا شد.
    با همين اوصاف و تعريفي كه كرديد فكر نمي كنيد 
اگر فيلتر توييتر برداشته مي شد در ايران خود مردم 
ايران مي آمدند به كمك و بسياري از جاها از منافع 

ملي ما در توييتر دفاع مي كردند؟ 
باالخره اين تصميمي است كه بايد مسووالن ذي ربط بگيرند. 
من با توجه به نوع رفتاري كه كاربران مختلف در كشورهاي 
مختلف داشتند احس��اس مي كنم كه حضور گسترده تر 
كاربران ايراني مي توانست برخي حركت هايي كه در توييتر 
عليه ما انجام مي شود را بيشتر پاسخ بدهد. االن بيشتر حضور 
در توييتر از ايراني ها كساني است كه با ما رابطه خوبي ندارند 
و بيشتر هم از خارج هدايت مي شود مخصوصا از سعودي و 
امريكا يك حركت بسيار گسترده اي در اين زمينه هست. به 
هر حال احساس من اين است كه حضور گسترده تر كاربران 
واقعي ايراني مي تواند يك پاد زهري باشد براي اين حضور 
هماهنگ شده و در واقع خريداري شده برخي افراد واقعي و 

عموما غير واقعي روي توييتر.    
    اين درست است كه دولت و دستگاه ديپلماسي 
كشور چشم به انتخابات كنگره امريكا دارد به اين 
اميد كه در انتخابات كنگ�ره حزب جمهوري خواه 

شكست بخورد و دموكرات ها سر كار بيايند؟ 
ببينيد ما همه تحوالت بين المللي را بررسي مي كنيم ولي 
دولت چش��م دارد به مردم ايران و به چيز ديگري چش��م 
ندارد آنچه ما چش��م اميد به آن داريم اين است كه مردم 
ايران با شعور و فهم هميشگي شان، با درك و هوشمندي 
هميشگي شان از اين مرحله و اين دوران خطير با سربلندي 

عبور كنند و يقين داريم كه همين طور هم خواهد شد.

جنگ اقتصادي عليه ايران موضع 
رسمي امريكاست نه تحليل

سفير ايران در لندن گفت: 
ش��روع جن��گ اقتصادي 
تمام عيار عليه ايران توسط 
اياالت متحده يك تحليل 
نيست بلكه موضع رسمي 
اين كش��ور اس��ت.حميد 
بعيدي نژاد در كانال تلگرامي 
خود نوشت: چنانچه ترامپ و سپس وزير خارجه امريكا 
تاكيد كرده اند، آنها قصد دارند با ايجاد فشار و تحريم و 
به تبع آن ايجاد نارضايتي، مردم را عليه حكومت ايران 
بشورانند تا بدينوسيله نظام ايران را سرنگون نمايند. سه 
روز پيش در كنفرانس بنياد دفاع از دموكراسي نيز بار 
ديگر مقامات امريكايي همين مواضع را اعالم كردند.وي 
افزود: نبايد هيچگونه شكي داشته باشيم كه اين برنامه 
يك پيوست رسانه اي هم دارد. فشار بر مردم اگر با نااميد 
ساختن آنان، بي اعتماد س��اختن مردم به مسووالن و 
كاشتن بذر تفرقه و اختالف نباشد نخواهد توانست به 
نتيجه مطلوب برسد.سفير ايران در لندن خاطرنشان 
كرد: البته دسترس��ي به اطالعات و اخبار و به اشتراك 
گذاردن آنها حق ماست. ولي فرهنگ استفاده صحيح 
از هر فناوري را نيز الزم است در نظر بگيريم. در شرايطي 
كه دشمن براي ضربه زدن به ما در تالش است الزم است 
مراقب باشيم.او گفت: به هر خبري اعتماد نكنيم. صحت 
و درستي مطالب را از منابع موثق مورد اعتماد خود سوال 

كنيم. هر خبر و تحليلي را فوروارد نكنيم.

خروج امريكا از برجام 
بي انضباطي بين المللي ايجاد كرد
ريي��س مجلس ش��وراي 
اسالمي با اش��اره به خروج 
امريكا از توافق هس��ته اي، 
آن را بدعه��دي توصي��ف 
كرد و گفت: اين اقدام امريكا 
بي انضباطي بين المللي به 
وج��ود آورد.علي الريجاني 
گفت: پس از خروج امريكا از برجام، كشورهاي اروپايي 
از ايران تقاضا كردند كه شما نيز حق داريد زير ميز بزنيد 
ولي ما از ش��ما مي خواهيم اين كار را نكنيد و پايبند به 
توافق باشيد و ما هم شرايط اقتصادي را براي شما فراهم 
مي كنيم.وي افزود: نظام اسالمي براي اينكه بار ديگر ملت 
ايران تحت فشار اقتصادي قرار نگيرند، اين خواسته را رد 
نكرد و دليل ديگري براي اين قضيه نداشتيم و در توانايي 
اروپايي ها نيز ترديد داش��تيم اما براي چند ماه ارزش 
اين را داش��ت كه نگذاريم فشار بين المللي وارد شود تا 
تمهيدهاي الزم انديشيده شود.الريجاني با اشاره به اينكه 
هدف ما از اين اقدام استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي 
كش��ور و س��هل كردن فضاي مراودات اقتصادي براي 
صنعت گران و توليدكندگان بود، خاطرنشان كرد: اينكه 
چقدر ما به نتيجه رسيديم مشخص نيست و تاكنون 
قول هايي در زمينه همكاري هاي نفتي، بانكي و توليدي 
را دادند و علي القاعده اين روزها بايد صحبت هاي خود 
را روي كاغذ بياورند، آن وقت معلوم مي شود چند مرده 

حالج هستند و مي توانند كاري انجام دهند.

 نظام از اقتدار موشكي
عقب نمي نشيند

امام جمع��ه موقت تهران 
گفت: بر اساس فرمايشات 
رهبري در ديدار با هيئت 
دولت مي گوي��م كه نظام 
اسالمي از خطوط قرمزش 
ك��ه از جمله آنه��ا اقتدار 
موش��كي اس��ت دس��ت 
نمي كشد. به گزارش ايس��نا، آيت اهلل احمد خاتمي 
در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه تهران اظهار كرد: 
دولتمردان تابلو نظام هستند، خوب و بد عملكردشان 
پاي نظام نوشته مي ش��ود. بنابراين دولتمردان بايد 
در تراز انقالب اسالمي عمل كنند. بر اساس آيه هاي 
قرآن هفت ويژگي براي اين تراز نوشته ام: 1. مسووليت 
را امانت مي دانند. 2. دغدغه گس��ترش دين را دارند. 
۳.دغدغه تحقق عدالت اجتماعي را دارند. 4. مردم را 
مخدوم و خودش��ان را خادم مردم مي دانند.۵. قانون 
مدارانه عمل مي كنند. ۶. شايس��ته س��االر هستند. 
۷. زندگي ش��ان همس��ان فقيران اس��ت.او در ادامه 
خطبه هاي سياس��ي اين هفته گفت: روز سه شنبه 
در مجلس نمايش مردم ساالري ديني بود. آنچه در 
مجلس بود نمايشي نبود؛ نمايندگان واقعا سوال كردند 
و رييس جمهور جدي پاسخ دادند، متانت در سوال ها و 
پاسخ ها نمايان بود.خاتمي خطاب به قوه قضاييه گفت: 
حاال كه قوه قضاييه وارد صحنه مبارزه شده است، با 

قاطعيت و عدالت تا آخر در صحنه باشد.

نظام بانكي
 بايد اصالح شود

مش��اور رييس جمه��ور 
ز  ا ل  ا س��و  : گف��ت
رييس جمهور راه حل رفع 
مشكالت نيس��ت و تنها 
ژس��ت سياسي محسوب 
مي ش��ود. موضوع��ي كه 
در حال حاضر در اولويت 
است اصالح نظام بانكي اس��ت. اكبر تركان مشاور 
رييس جمه��ور در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
با اش��اره به ط��رح س��وال نماين��دگان مجلس از 
رييس جمهور اظهار كرد: نمايندگان مجلس با طرح 
سوال از رييس جمهور به دنبال اثبات دفاع از معيشت 
و حقوق مردم بودند؛ اما انجام اين كارها راه حل رفع 
مشكالت نيس��ت و تنها ژس��ت سياسي محسوب 
مي شود.مشاور رييس جمهور با اشاره به خارج شدن 
امريكا از برجام گفت: اين قدرت جهاني بر عليه همه 
قواع��د بين الملل با ما مقابله مي كند و س��عي دارد 
تحريم ها را با شديدترين وجه عليه كشورمان اعمال 
كند و طبيعي اس��ت كه اين موارد به اقتصاد ايران 
ضربه زند و اثرگذار باشد.او با بيان اينكه تالش امريكا 
براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران در سواالت 
نمايندگان وجود نداش��ت, افزود: نظام بانكي بايد 
اصالح شود. تركان گفت: درحال حاضر نظام بانكي 
س��ودهاي غير واقعي را در اختيار مردم مي گذارد و 

سودي حاصل خود بانك ها نمي شود.

پيشرفته ترين رادار دوربرد 
به زودي رونمايي مي شود

 فرمان��ده ق��رارگاه پدافند 
هوايي خاتم االنبيا اعالم كرد: 
پيشرفته ترين رادار دوربرد 
ايراني براي رصد تحركات 
دشمن از هزاران كيلومتر 
فرات��ر از مرزه��ا در آينده 
نزديك رونمايي مي شود.به 
گزارش فارس، امير صباحي فرد ديروز در سخنان پيش 
از خطبه هاي نمازجمعه تهران ضمن اشاره به اينكه امروز 
سالروز فرمان مبارك رهبر انقالب در سال ۸۷ مبني بر 
تشكيل قرارگاه پدافند هوايي است، خاطرنشان كرد: 
تهديد نظامي، ترور، اغتشاش، ايجاد تفرقه و نارضايتي، 
ايران هراس��ي، تهاجم فرهنگي، جن��گ نرم و جنگ 
رسانه اي،  جنگ ديپلماسي و تهديد اجتماعي و امنيتي و 
امروزه جنگ اقتصادي و اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه 
از نمونه هاي توطئه هاي دشمن در طول انقالب ما بوده و 
همچنين ادامه د ارد. امير صباحي فرد اضافه كرد: دشمن 
مي داند ايران به دنبال جنگ افروزي نيست اما چنانچه 
در عرصه نظامي دچار توهم تجاوز گردد سيلي محكمي 
خواهد خورد و براي همين است كه امروزه دشمن دنبال 
تضعيف قدرت نظامي كشور است لذا به گواهي تاريخ 
تنها راه عقب راندن دشمن گستاخ از مواضع ظالمانه اش 
ايستادگي، استقامت و حفظ آمادگي است. دشمن بداند 
ما از تقويت مولفه هاي قدرت نظامي و قدرت ملي كوتاه 

نخواهيم آمد.
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افزايش امنيت با دستيار صوتي 
گوگل 

فون آرنا | دستيار صوتي گوگل اسيستنت به تازگي 
به قابليتي مجهز شده اس��ت كه مي تواند ورود افراد 
غريبه و باز بودن درب خانه را به كاربرانش هشدار دهد.
 گوگل به تازگي اعالم كرده اس��ت ك��ه از اين پس 
كاربران دستيار صوتي گوگل اسيستنت قادر خواهند 
بود به واسطه اين گجت هوشمند ورود افراد غريبه و 
س��ارقان به منزل را تشخيص داده و در صورت قفل 
نبودن درب منزل آنها را از اين مساله آگاه و مطلع كند.
گوگل به منظور افزاي��ش امنيت منزل كاربرانش از 
اين قابليت جديد رونمايي كرده است تا اسپيكرهاي 
هوش��مند گوگل ب��ا بهره گيري از دس��تيار صوتي 
اختصاصي گوگل اسيستنت بتوانند به كاربران اين 
اطمينان و آس��ودگي خاطر را بدهند تا در فراغ بال 
به كارها و فعاليت هاي روزمره خود بپردازند. گوگل 
با همكاري شركت هايي كه به توسعه سيستم هاي 
ارايه دهنده قفل هاي هوشمند همچون نظير آگوست 
اس��مارت الك، اشالگ سنس اس��مارت ِددبولت، 
ِسِسمي الك و ِنست ايكس يل الك مي پرداخته اند، 
اين قابليت جديد را به دس��تيار صوتي خود افزوده 
است. توسط اين سيس��تم هاي هوشمند كاربران 
قادر خواهند بود وضعيت قفل درب هاي خانه خود 
را از راه دور و از طريق گوشي هوشمند خود بررسي 

و پيگيري كنند. 

 ايميل هاي كاربران ياهو
در اختيار شركت هاي تبليغاتي

وال اس�تريت ژورنال|صاحب خدم��ات ايميل 
ياهو اعالم كرده ايميل هاي تجاري مشتريان خود را 
بررسي مي كند و در اختيار شركت هاي تبليغاتي قرار 
مي دهد.  تحقيقات اين نشريه نشان مي دهد شركت 
Oath، يك��ي از زيرمجموعه هاي وريزون و صاحب 
خدمات ايمي��ل AOL و ياهو، ايميل هاي كاربران را 
براي رصد اطالعات اسكن مي كرده است.اين اطالعات 
در اختيار شركت هاي تبليغاتي قرار مي گرفته است.

اين ش��ركت هر گونه اطالعاتي ايميل ه��اي ياهو و 
AOL مانند رس��يد خريد يا تاييديه پرواز را بررسي 
مي كرد تا مشخص ش��ود براي يك كاربر خاص چه 
محصوالت يا خدماتي بايد ارايه ش��ود. ياهو بيش از 
يك دهه قبل رصد ايميلي كاربران خود را آغاز كرده 
است. اين شركت از الگوريتم هاي مختلف براي بررسي 
ايميل هاي تجاري در اينباكس كاربر استفاده مي كند. 
اين ايميل ها بيشتر از خرده فروشان، خدمات انتشار 
ويدئو و غيره بوده است. البته اين الگوريتم ها از بررسي 
هرگونه ايميل هاي ش��خصي خودداري كرده است. 
ياهو ايميل هاي كاربران را براساس ترجيحات مشتري 
دسته بندي مي كند و در مرحله بعد كوكي هاي رديابي 
را به رايانه كاربر ارس��ال مي كند تا برندها بتوانند در 

تبليغات آتي خود را نشان دهند .

تعقيب كاربر و تماس ويدئويي 
با روبات شخصي

نيواطلس|در جديدترين ن��وآوري از يك روبات 
شخصي رونمايي ش��ده اس��ت كه امكان برقراري 
تماس ويدئويي را براي كارب��ر خود فراهم مي كند. 
روبات شخصي Temi در نمايشگاه IFA رونمايي 
شد. اين روبات از نخستين روز اكتبر با قيمت ۱۵۰۰ 
دالر براي فروش عرضه مي شود.  شركت سازنده ادعا 
مي كند Temi نخس��تين روبات كارآمد شخصي 
است. البته اين امر بستگي به آن دارد كه كاربر چقدر 
بخواهد با كمك روباتي كه همه جا او را دنبال مي كند 
تماس ويدئويي برقرار و از رس��انه ها اس��تفاده كند. 
روبات شخصي مذكور حسگرهاي مختلفي دارد كه 
به وسيله آنها در محيط جهت يابي و فعاليت مي كند. 
اين حسگرها عبارتند از: يك LIDAR با ۳۶۰ درجه، 
دو دوربين رصد عمق، دو دوربين RGB، ۵ حسگر 
 Time of و ۶ حسگر خطي IMU تقريبي، حسگر
flight . اين روبات به وسيله حسگرهايش نقشه اي 
دوبعدي از خانه تهيه مي كن��د اما كاربر مي تواند به 
روبات دس��تور دهد بخش هايي خاصي از خانه را به 
ياد داشته باشد.  همچنين هنگامي كه كاربر مي گويد 
»س��الم Temi، مرا دنبال كن«، روب��ات او را دنبال 
مي كند و با استفاده از ليزر پاهاي كاربر را رصد مي كند. 
جالب آنكه هنگامي كه فرد ديگري مسير كاربر را قطع 
مي كند، روبات همچنان مي تواند پاهاي كاربر خود را 
شناسايي كند.  Temi تمام قابليت هاي يك تبلت را 
دارد و با اندرويد كار مي كند. البته هنوز معلوم نيست 
تمام اپليكيشن هاي گوگل پلي را بتوان در آن استفاده 
كرد.  مهم ترين ويژگي اين روبات قابليت تماس صوتي 
است. در حال حاضر Temi دستورات را به دو زبان 
انگليسي و چيني دريافت مي كند. اما قرار است از ۲۵ 

زبان مختلف پشتيباني كند.

بلندگويي كه با غلتيدن روي 
زمين، صوت را تنظيم مي كند

آسوش�يتدپرس| بلندگوي��ي دايره ش��كل با 
قطر ۵۰.۲ س��انتي متر س��اخته شده اس��ت كه با 
غلتان��دن آن روي زمين مي توان ص��وت را تنظيم 
كرد. شركت هاي Bang&Olfsen و بوزه هر دو از 
سيستم هاي بلندگويي جديد رونمايي كردند. شركت 
Bang&Olfsen از ي��ك بلندگوي دايره ش��كل 
بزرگ رونمايي كرد كه براي تنظيم صوت مي توان 
آن را ب��ه جلو و عقب غلتاند. قيمت بلندگوي جالب 
 نيز ۲۹۰۰ پوند اعالم ش��ده است. بلندگوي مذكور
 Beosound Edge ن��ام دارد و مي توان آن را روي 
زمين قرار داد يا ب��ه ديوار نصب كرد. اما هنگامي كه 
بلندگو روي زمين اس��ت مي توان با غلتاندن در هر 
جه��ت آن را كنترل كند. قطر اي��ن بلندگو ۵۰.۲ و 
ضخامت آن ۱۳ سانتي متر است. براي تنظيم صدا 
هنگامي كه بلندگو روي زمين اس��ت مي توان آن را 
روي زمين غلتاند. وقتي صوت تنظيم شد، بلندگو 
به وضعي��ت اوليه خود برمي گ��ردد و در جاي خود 

باقي مي ماند.

طي دو سال توسط كاربران صورت گرفت

ثبت 1.5ميليون ترابردپذيري بين اپراتورهاي موبايل
گروه دانش و فن   

مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر س��رويس هاي ارتباطي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره 
به پارامترهاي تاثيرگذار در نتايج ترابردپذيري بين 
اپراتورهاي موبايل، درخواست هاي ثبت شده براي 

ترابردپذيري را نزديك به ۱.۵ ميليون اعالم كرد.
 طرح ترابردپذيري شماره ها )MNP( كه در طول 
س��ال ها درگير اما و اگرهايي بود، در نهايت از سال 
۹۵ اجرايي شد. به موجب اين طرح، شرايطي فراهم 
مي شود كه مش��تركان با حفظ شماره خود بتوانند 
اپراتور ارايه دهن��ده خدمات خ��ود را عوض كنند. 
البته از زمان اجراي اين طرح، آمار دقيق ترابرد بين 
اپراتورها توسط رگوالتوري ارايه نشده است و تنها 
خود اپراتورها در مقاطعي اين آمار را منتشر كرده اند 
ك��ه علت اين موض��وع هم به گفته مدي��ركل دفتر 
نظارت بر سرويس هاي ارتباطي سازمان، جلوگيري 

از تفسير به راي از اين آمار توسط اپراتورهاست.
در ماه ه��اي ابتدايي اج��راي ط��رح ترابردپذيري 
اش��كاالتي وجود داش��ت كه به گفته مسووالن امر 
با برگزاري جلس��ات مداوم كنت��رل پروژه با حضور 
نماين��دگان اپراتوره��ا، پيمانكار و ناظ��ر، عملكرد 
سيس��تم بررس��ي ش��ده و با اعمال نظارت و پايش 
مداوم پروژه، اش��كاالت موجود شناسايي، پيگيري 

و حل شده است.
همچنين احراز نشدن هويت مانند تطابق نداشتن 
مشخصات اعالم ش��ده با مشخصات دارنده شماره، 
رعايت نكردن ترابرد نظير به نظير مانند درخواست 
ترابرد س��يم كارت دايمي به اعتب��اري و بالعكس، 
فع��ال نبودن س��يم كارت، فعال بودن كمتر از س��ه 
ماه سيم كارت ش��ماره مورد درخواست براي ترابرد 
و پرداخ��ت نك��ردن به موق��ع صورتحس��اب اوليه 
صادر شده از اپراتور فرس��تنده توسط مشترك در 
س��يم كارت هاي دايمي را از داليل رد درخواس��ت 

ترابرد عنوان شد.
اما س��يدمحمد امامي در گفت وگو با ايسنا، درباره 
آخرين آمار ترابردپذيري اظهار كرد: آخرين تعداد 
 درخواس��تي هاي ترابردپذي��ري از ابتدا ت��ا تاريخ

۳۱ مرداد، يك ميليون و ۴۷۸ هزار و ۴۳۰ مورد بوده 
اس��ت. البته ما نمي خواهيم اع��الم كنيم تراز كدام 

اپراتور در ترابردپذيري برتر شده چون ممكن است 
اپراتور از اين موضوع اس��تفاده  كن��د و بگويد كه در 
ترابرد اول اس��ت درصورتي كه پارامترهاي ديگري 

هم وجود دارد.
وي ادامه داد: تنها تعداد تراز، مالك نيس��ت، موارد 
ديگ��ري از جمله كيفيت، تعداد تخلفات، س��رعت 
ترابرد و تجربه كاربري هم وجود دارد و بعضي از اين 
پارامترها به نحوه ارايه سرويس برمي گردد. ممكن 
است يك اپراتور در يك مدت زمان، سرويس خاصي 
ارايه دهد كه در آن زمان مش��ترك به اپراتور ترابرد 
كن��د و بعد بخواهد به اپراتور مبدا خود برگردد؛ اين 
دليل نمي شود اپراتوري كه از آن بازگشته، سرويس 
نامناسبي داشته و يا اپراتوري كه االن انتخاب كرده 

سرويسش مناسب است.
مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر س��رويس هاي ارتباطي 
رگوالتوري با اش��اره به حداكثر تعداد تفاوت ترابرد 
ورودي و خروجي در اپراتورها بيان كرد: تراز ترابرد 
بين هر سه اپراتور عدد قابل توجهي نيست و كمتر 
از ۲۰ هزار تاس��ت. يعني تفاوت بهترين حالتي كه 
اپراتوري مشترك بيش��تري جذب كرده و بدترين 
حالتي كه مشترك از دست داده، ۲۰ هزار بوده است. 
اين تراز هميش��ه حفظ مي شود و البته براي همراه 
اول كه ۵۷ ميليون مشترك، ايرانسل كه ۳۵ ميليون 
مشترك و رايتل كه سه ميليون مشترك دارد، عدد 

قابل توجهي نيست.
امامي با بي��ان اينكه وقتي بح��ث ارزيابي اپراتورها 
مطرح مي ش��ود، پارامترهاي زيادي وجود دارد كه 
س��االنه بررس��ي و نتايج آن اعالم مي ش��ود، افزود: 
مش��كلي كه ما با فضاي اپراتوري داريم اين اس��ت 
كه در مواردي اپراتوري يك ش��اخص، مثال تفاوت 
تراز مثبت، را اعالم كند و بگويد در ترابرد اول شده، 
درصورتي كه اين مورد و بررس��ي تنها يك شاخص 
مورد تاييد ما نيست، زيرا موضوعات ديگري هم در 
ترابرد مطرح است. ممكن است اپراتوري ترازش را 
مثبت حفظ كند اما تخلف زيادي داش��ته باشد كه 

يعني از نظر ما در ترابرد موفق نبوده است.
در هر حال، ب��راي اجراي اين طرح الزم اس��ت كه 
در گام اول مش��ترك از طريق مراجعه به س��ايت يا 
مراجعه حضوري به دفاتر خدماتي اپراتوري كه قصد 

دارد به آن مهاجرت كند، فرم درخواست را تكميل و 
به عبارتي براي اجراي اين طرح ثبت نام كند. پس از 
آن در صورتي كه فرد از شرايط الزم برخوردار باشد 
از طري��ق يك پيامك تاييد ثب��ت نام او به اطالعش 

خواهد رسيد.
در گام بعدي الزم است مشترك درصورت موافقت 
عدد يك را به س��امانه ۶۶۷ ارسال كند و درصورت 
انصراف از اجراي اين طرح پيش از تاييد درخواست 
توس��ط اپراتور فعلي اين مس��اله را به اپراتور جديد 

خود اعالم كند.
پس از آن درصورت موافقت فرد با اجراي اين طرح 
براي مش��تركان اعتباري مدتي معادل س��ه روز و 
براي مش��تركان دايمي زماني حدود پنج روز زمان 
نياز اس��ت تا اپراتور جديد درخواست ارجاع شده را 

پذيرفته و امور مربوطه را انجام دهد.
پس از اين مرحله س��يم كارتي جديد البته با همان 
شماره قبلي به مشترك واگذار مي شود. حال نكته 

قابل توجه آنكه مشترك بايد بداند پس از اجراي اين 
طرح تمام خدماتي ك��ه از اپراتور اول خود دريافت 
مي كرد غيرفعال خواهد ش��د، بنابراي��ن توصيه به 
مشتركان سيم كارت هاي اعتباري آن است كه پيش 
از اجراي طرح ترابردپذيري تمام اعتبار خود را مورد 
مصرف قرار دهند. البته مش��تركان سيم كارت هاي 
دايمي بايد توجه داشته باشند كه پيش از اجراي اين 
طرح بايد تمام قبوض خود را پرداخت كرده باشند.

نكته ديگر آنكه پي��ش از اجراي طرح ترابردپذيري 
الزم اس��ت مش��ترك حداقل س��ه م��اه در اپراتور 
ارايه دهنده خدمات اوليه فعاليت داش��ته باش��د. از 
س��وي ديگر امكان تغيير اپراتورها تنه��ا دو بار در 
سال ميسر است و پس از اين تغييرات هزينه  تمامي 
س��رويس ها، تماس و پيامك مطابق با اپراتوري كه 

به آن ترابرد شده محاسبه خواهد شد.
در اين ميان بس��ياري مش��تركان نيز نگراني قطع 
شدن پيامك هاي اطالع رس��اني دولتي را دارند، اما 

بايد توجه داشت كه با اجراي ترابردپذيري هيچ يك 
از پيامك هاي خدمات دولتي يا بانكي قطع نشده و 
اختاللي در اين خصوص ايجاد نمي شود. همچنين 
طي مدتي ك��ه براي تايي��د ترابردپذيري توس��ط 
اپراتورها نياز اس��ت، س��رويس رومينگ بين الملل 

مشترك قطع خواهد شد.
در زمان استفاده از اين طرح و اجراي MNP هزينه 
مكالمه مشترك با اپراتور قبلي نيز همانند مكالمات 
بين شبكه اي محسوب خواهد شد. عالوه بر اين بايد 
به اين نكته توجه داش��ت كه براي انتقال مالكيت يا 
فروش و واگذاري سيم كارت الزم است مشترك به 

اپراتور پايه خود باز گردد.
در پايان اينكه انجام مراحل ترابردپذيري در ساعات 
اداري صورت گرفته و افرادي كه به شكل اينترنتي 
نس��بت به ثبت نام در اين طرح اقدام مي كنند بايد 
توجه داشته باشند كه پيگيري درخواست هاي آنها 
در ساعات اداري اولين روز كاري دنبال خواهد شد.

رويترز | ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام به منظور 
جلوگيري از انتشار اخبار كذب و دروغين در فضاي 
مج��ازي، قابليت جديدي را ب��ه پلت فرمش افزوده 
تا كاربران بتوانند به راحت��ي جعلي بودن صفحات 

مجازي را تشخيص دهند.
اينس��تاگرام يك��ي از محبوب تري��ن ش��بكه هاي 
اجتماعي در ميان كاربران فضاي مجازي به ش��مار 
مي رود كه در اين ميان، نسل جوان و نوجوان نسبت 
به س��اير رده هاي س��ني از آن اس��تقبال بيشتري 

كرده اند.
ش��بكه هاي اجتماعي طي چند سال اخير، هر يك 
ب��ه منظور جلب رضاي��ت كاربران خ��ود و افزايش 
محبوبيت و استفاده توسط كاربران، گاهي قابليت ها 

و امكانات جديدي را اضافه و ارايه مي كنند.
مدت هاس��ت كه انتش��ار اخبار دروغين و كذب در 
فضاي مجازي گريبان شبكه هاي اجتماعي مختلفي 
نظير توييتر، اينس��تاگرام و گوگل را گرفته است و 
همين امر نيز موجب شده آنها در خصوص مقابله با 
آن، تمهيداتي را بينديش��ند و قابليت هاي جديدي 

را در اين راستا به پلت فرم خود بيفزايند.
حاال اينس��تاگرام به تازگي اعالم ك��رده كه با اضافه 
كردن ي��ك امكان جديد، ب��ه كاربرانش اين امكان 
را مي ده��د تا صفح��ات مجازي جعل��ي و دروغين 

را تش��خيص دهند و ب��ه اطالعات كامل س��ازنده 
و گردانن��ده پيج ه��اي اينس��تاگرامي نظير مكان 
جغرافيايي اتصال ادمين پيج به اينترنت )سرورهاي 
مورد استفاده(، كشور محل سكونت ادمين، تغييرات 

نام كاربري و غيره دسترسي پيدا كنند.
مايك كريگر - مدير ارشد فناوري و يكي از موسسان 
اينس��تاگرام - در اين ب��اره مي گويد: اينس��تاگرام 
همواره تالش كرده اس��ت تا كاربران را از صفحات 
مجازي نادرست و جعلي كه به انتشار اخبار كذب و 

دروغين اقدام مي كردند، برحذر بدارند.
وي در ادامه افزود: اين قابليت جديد در اينستاگرام 
نيز در همين راس��تا به پلت فرم ما اضافه شده است 
تا نشان بدهد كه اين شبكه اجتماعي تحت مالكيت 
فيس ب��وك همچنان ب��ه وعده هاي خ��ود پايبند و 

متعهد مانده است.

وايرد|تحليلگران برآورد كرده اند توليد و استفاده 
از حسگرهاي اثرانگشت يكپارچه با نمايشگر در سال 
آينده توس��ط توليدكنندگان موبايل رواج بيشتري 

پيدا خواهد كرد.
موسسه تحقيقاتي trendforce پيش بيني كرده 
كه تا سال آينده توليدكنندگان موبايل از حسگرهاي 
اثرانگش��ت يكپارچه با صفحه نمايش گوشي هاي 
هوش��مند بيش از پيش اس��تفاده خواهند كرد كه 
اين امر به كاه��ش قيمت تامين قطع��ات و قيمت 
تمام ش��ده و نهايي موبايل هاي توليدش��ده منجر 

خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، حسگر اثر انگشت تعبيه شده 
در زير نمايشگر با ۱۰ درصد افزايش در سال آينده 
۱۳ درصد از سهم بازار گوش��ي هاي هوشمند را به 
خود اختصاص مي ده��د. اين تحليلگران همچنين 
برآورد كرده اند كه شركت سامسونگ در رواج بيشتر 
و افزايش سهم حسگرهاي اثرانگشت زير نمايشگر و 

فراصوت كوالكام نقش بسزايي خواهد داشت.
نخس��تين گوش��ي هوش��مندي كه به حسگرهاي 
اثرانگش��ت زير نمايشگر مجهز شد، ويوو ايكس ۲۰ 
پالس يو دي بود كه زمستان سال گذشته معرفي و 
رونمايي شد و از آن زمان تاكنون نيز توليدكنندگاني 
همچون ه��واوي و اوپ��و از اين فن��اوري در برخي 

گوشي هاي خود بهره گيري كردند.

تك كرانچ|فيس ب��وك در جديدترين بيانيه خود 
اعالم كرده اس��ت قصد دارد تا پايان س��ال ۲۰۲۰ 
ميالدي بطور كام��ل از انرژي ه��اي تجديدپذير و 

پايدار استفاده كند.
ب��ا توجه به رش��د و افزاي��ش آگاهي ش��هروندان و 
دولتمردان كشورهاي مختلف نسبت به استفاده از 
انرژي هاي پاك و تجديدپذير، بسياري از غول هاي 
تكنولوژي و شركت هاي بزرگ در جهان نيز تصميم 
گرفته اند بيش��تر نياز خ��ود به ان��رژي را از طريق 
انرژي هاي پاك و تجديدپذي��ر تامين كنند كه اين 
امر خود در حفظ محيط زيس��ت و كاهش انتش��ار 
ميزان آالينده ها ب��ه جو زمين تاثي��ر قابل توجهي 

خواهد گذاشت.
حاال به تازگي شركت فيس بوك با انتشار بيانيه اي از 
تعهد و پايبندي خود به محافظت از محيط زيست 
س��خن گفته و اعالم كرده اس��ت كه مي خواهد در 
تمام��ي عمليات و فعاليت هاي خ��ود از انرژي هاي 

تجديدپذير استفاده كند.
طبق اعالم اين ش��ركت، فيس بوك تا دو سال ديگر 
يعني پاي��ان س��ال ۲۰۲۰ ميالدي ب��ا كاهش ۷۵ 
درصدي توليد گازهاي گلخانه اي در جهان همراه و 
همگام شده و براي استفاده كامل از انرژي هاي پاك 
پيشگام خواهد شد و در همين راستا اقدامات زيادي 

را انجام داده است.

انگجت|پايگاه تخصصي مك ادعا كرده اس��ت در 
پي اعالم و دعوت رس��مي شركت اپل براي برگزاري 
مراسم معرفي آيفون هاي جديد، به عكس هاي آنها 

دسترسي پيدا كرده است.
اپل رسما تاريخ برگزاري رويداد آينده معرفي آيفون ها 
و اپل واچ خود را، ۱۲ سپتامبر )۲۱ شهريور( اعالم كرد 
و حاال پايگاه “۹to۵Mac “ كه پايگاه تخصصي اخبار 
و حواشي محصوالت شركت اپل است، ادعا مي كند 
آنچه كه در تاريخ ۱۲ سپتامبر در رويداد اپل قرار است 

ببينيم را منتشر كرده است.
اين پايگاه مي گويد در اين رويداد، س��ه آيفون جديد 
رونمايي مي شوند. آيفون جديد داراي صفحه نمايش 
OLED اس��ت و “آيفون XS “ نام دارد و در دو اندازه 
۵.۸ اينچ و ۶.۵ اينچي به ب��ازار مي آيد كه اين پايگاه 
تصاوير هر دو مدل را منتش��ر كرده است. همچنين 
گزارش مي دهد كه مدل ها ش��امل يك نسخه رنگ 
طاليي جدي��د خواهد ب��ود. اين پاي��گاه همچنين 
تصاويري از سري جديد اپل واچ يعني سري ۴ از اين 
ساعت ها كه همان ساعت هوشمند شركت اپل است، 
منتشر كرده كه احتماال در اين رويداد رونمايي خواهد 
شد. تصاوير اين ساعت، يك صفحه نمايش لبه به لبه 
)edge-to-edge( و ي��ك چهره جديد را نش��ان 
مي دهد كه امكان نمايش اطالعات بيشتري را نسبت 

به مدل هاي فعلي فراهم مي كند.

انگجت|محقق��ان روش��ي ب��راي پي��ش بين��ي 
پس لرزه هاي ي��ك زلزله با كمك ه��وش مصنوعي 

ابداع كرده اند.
محققان دانش��گاه ه��اروارد و گوگل روش��ي براي 
پيش بيني پس لرزه هاي يك زلزله ابداع كرده اند. آنها 

براي اين منظور يك شبكه عصبي را آموزش دادند.
محقق��ان تاريخچ��ه اطالع��ات ل��رزه خي��زي 
)seismological( را وارد ش��بكه عصبي كردند. 
اين اطالعات ش��امل ۱۳۱ هزار »شوك اصلي- پس 
لرزه« بود. اين سيس��تم توانس��ت بطور دقيق تر ۳۰ 
هزار ش��وك اصلي-پس ل��رزه مربوط ب��ه مجموعه 
اطالعاتي مستقل را پيش بيني كند. اين روش بسيار 
دقيق تر از فرايند هاي قبلي مانند »روش پيش بيني 

Coulomb« است.
دليل اين دقت نيز به استفاده از هوش مصنوعي مربوط 
است. هوش مصنوعي وجوه مختلف تغييرات لرزش را 
در نظر مي گيرد. البته اين مدل هنوز آماده استفاده در 
مقياس وسيع نيست. دانش��مندان اشاره كرده اند كه 
اين مطالعه فقط براي پيش بيني يكي از انواع پس لرزه 
انجام شده است و همه تغييرات تنش هاي استاتيك و 

ديناميكي را در نظر نگرفته است.
تركيب تغييرات تنش هاي اس��تاتيك و ديناميك به 
توزيع مكاني پ��س لرزه هايي منجر مي ش��ود كه از 
الگوي تغييرات تنش هاي استاتيك به دست آمده اند.

ديجيتال ترن�دز|از سيس��تم روش��نايي ماژولي 
رونمايي شده كه كل ديوار را مي پوشاند. هر پنل آن 
با لمس خاموش و روش��ن شده و نسبت به موسيقي 

واكنش نشان مي دهد.
 IFA شركت نانوليف چراغ هاي هوشمند جديدي را در
برلين رونمايي كرده است. اين شركت كانادايي با ارايه 
طرح Canvas در كيك استارتر فعاليت خود را آغاز 
كرد. كانواس يك سيستم روشنايي ماژولي است كه 

ديوار اتاق را به يك نقاشي درخشان تبديل مي كند.
آخرين طرح كانواس مربع شكل است و با چند روش 
اتاق را روش��ن مي كند. اين پنل ه��ا را مي توان براي 
بازسازي نور خورشيد در اتاق يا خلق تاثير امواج آب 

به كار گرفت .
با توجه به آنكه طرح كانواس ماژولي است مي توان به 

هزاران شكل مختلف از آن استفاده كرد.
اين پنل ها واكنش پذير هس��تند و به چند محرك 
عكس العمل نش��ان مي دهند. به عن��وان مثال آنها 
نسبت به لمس حساس هستند و مي توان با ضربه اي 
پنل ها را خاموش يا روش��ن كرد ي��ا آنكه نورهايي 
متحرك روي پنل ه��ا ايجاد ك��رد. پنل ها عالوه بر 
لمس به دس��تور صوت��ي نيز عكس العمل نش��ان 
مي دهند و قابليت Rhythm را دارند. اين قابليت با 
پخش موسيقي دلخواه كاربر نسبت به صوت واكنش 

نشان مي دهد.

ايسنا |  اگرچه امروزه اس��تفاده از اپليكيشن ها 
براي فعاليت هاي روزمره اقدامي متداول اس��ت، 
اما برخي برنامه ها هس��تند كه با اهداف مجرمانه 
طراحي شدند. اپليكيشن رسيدس��از يكي از اين 
نمونه هاس��ت كه هنگام خريد مورد سوءاستفاده 

افراد سودجو قرار گرفته است.
اين روزها شاهد يكه تازي اپليكيشن هاي مختلف 
هستيم، اپليكيشن هايي كه توانايي انجام كارهاي 
فراوان��ي را در فض��اي مجازي دارن��د، از پرداخت 
گرفته تا خري��د، دانلود و غيره. اين روزها حتي در 
تاكسي ها اپليكيش��ن هايي را مشاهد مي كنيد كه 
مي توانيد با آنها كرايه خودرو خود را پرداخت كنيد 

و ديگر مشكل پول خرد و غيره نداشته باشيد.
در كن��ار اين اپليكش��ن هايي كه ه��ر روزه تبليغ 
مي ش��وند تا كاربران با نصب آنه��ا كارهاي روزانه 
خود را ب��ه راحت��ي انج��ام دهند، ش��اهد توليد 
اپليكيشن هايي هستيم كه بي سروصدا وارد بازار 
مي شوند و گاهي اوقات از سوي مجرمان حرفه اي 
سايبري طراحي و توليد ش��ده اند و افراد سودجو 

مي توانند از آنها استفاده مجرمانه داشته باشند.
از طرف��ي برخ��ي كارب��ران از اپليكيش��ن هاي 
تلفن همراه استفاده غيرمجاز مي كنند؛ در گزارش 
منتشره در وب سايت پليس فتا به اين اپليكيشن ها 

اشاره شده اس��ت؛ اينكه اين روزها شاهد طراحي 
اپليكيش��ن هاي رسيدساز هس��تيم كه برخي از 
مجرمان س��ايبري ب��ا نصب روي گوش��ي خود و 
سوءاستفاده از قابليت هاي آن اقدام به كالهبرداري 
از افراد هن��گام خريد از فروش��گاه ها كردند. اين 
برنامه ها ش��ايد در ابتدا با هدف ش��وخي دوستانه 
طراحي شده اما نه تنها افراد سودجو آن را شوخي 
در نظر نگرفته بلكه كامال جدي با آن برخورد كرده 

و از آن استفاده هاي مجرمانه مي كنند.
اين اف��راد بعد از خري��د از فروش��گاه ها يا هنگام 
پرداخت بدهي هاي خ��ود، ادعا مي كنند كه وجه 
مورد نظر را به حساب قرباني واريز كرده اند و رسيد 
طراحي ش��ده را به عنوان مدرك به فرد مخاطب 
اراي��ه مي دهند. رس��يدي كه فاقد اعتب��ار بوده و 
هيچ ارزش��ي ندارد. اين رس��يد جعلي شامل نام 

و نام خانوادگي، ش��ماره كارت و مبلغ واريزش��ده 
به حساب مقصد اس��ت. در اين حالت اعتماد فرد 
قرباني بعد از ديدن نام و ش��ماره كارت خود جلب 
ش��ده و در ظاهر هيچ مورد مشكوكي وجود ندارد. 
بنابراين افراد باي��د مراق��ب تراكنش هاي بانكي 

خود باشند.
يكي از مهم ترين راه ها براي جلوگيري از برداشت 
غيرمجاز از حساب هاي بانكي يا اطالع از دريافت 
وجوه مختلف، فعال بودن س��امانه پيامك حساب 
بانكي است. در اين صورت ش��ما از انجام هرگونه 
تراكنش بانكي و دريافت يا برداشت از حساب تان 
مطلع خواهيد ش��د. كاربران بايد بعد از انجام هر 
تراكنش بانكي ب��ه خصوص تراكنش هاي با مبالغ 
باال، حتما موجودي حساب خود را چك كرده و از 

واريز وجه مطمئن شوند.
البته بر اس��اس گزارش ه��اي دريافت��ي، پس از 
بررس��ي هاي مورد نياز، اقدامات و هماهنگي هاي 
الزم درباره حذف اين اپليكيش��ن از ماركت هاي 
داخلي انجام ش��ده و در حال حاض��ر دريافت اين 
اپليكيشن از ماركت هاي داخلي امكان پذير نيست. 
اما همواره اعتماد نابجا به كاربران آنالين در فضاي 
مجازي مي تواند زمينه ساز كاهش امنيت كاربران 

در فضاي مجازي شود.

اپليكيشن

رويداد

كاربر
صفحات جعلي اينستاگرام در لبه پرتگاه

رواج حسگرهاي اثرانگشت 
با نمايشگر

استفاده فيس بوك از 
انرژي هاي تجديدپذير

عكس هاي آيفون و اپل واچ 
بعدي لو رفت

 پيش بيني پس لرزه
با هوش مصنوعي گوگل

پنل ديواري كه به موسيقي 
واكنش نشان مي دهد

سوءاستفاده از اپليكيشن رسيدساز هنگام خريد
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سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشريح كرد

دولت به دنبال تحقق 950 هزار شغل تا پايان سال است

سرنوشت طرح هاي اشتغال زايي دولت

چرا در تهران ۱۷۳ جواز صنعتي صادر شده است؟

گروهبنگاهها     
دولت دوازدهم در ش��رايطي سكان هدايت كشور را به 
دست گرفت كه موضوع »اشتغال زايي« و »مقابله با فقر 
مطلق« به عنوان دوگانه اصلي اقتصاد كشور در كنار ساير 
ضرورت هاي اقتصادي پيش روي دولتمردان قرار داشت؛ 
دوگانه اي كه دولت از طريق بهبود شاخص هاي آن قصد 
داشت تا ميزان رضايتمندي عمومي از فعاليت هاي خود 
را به باالترين درجه ممكن برساند. بر اساس اين اهميت 
ساختاري بود كه بعد از بررسي هاي كارشناسي دورنماي 
تحقق اشتغال بيش از يك ميليون نفري از سوي شخص 
رييس جمهوري و مردان اقتصادي كابينه مطرح شد و 
تالش براي رس��يدن به اين چشم انداز ها در دستور كار 

قرار گرفت. 
اما براي پاس��خگويي به مطالبات مردم در اين زمينه؛ 
نياز بود تا يك س��اختار متمركز مهم ترين برنامه هاي 
اش��تغال زايي دولت را پيگي��ري كند؛ بع��د از بحث و 
تبادل نظر، رييس جمهوري؛ وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي را به عنوان نقط��ه كانوني اجراي اين طرح ها 
در نظر گرفت و علي ربيعي به عنوان وزير وقت مسوول 
اجراي اين ايده هاي مهم اقتصادي شد؛ با گذشت بيش 
از يك سال از عمر دولت دوازدهم و در شرايطي كه ربيعي 
به عنوان اولين وزير استيضاح شده دولت دوازدهم از قطار 
دولت دوازدهم پياده شده است؛ اين پرسش كه سرنوشت 
طرح هاي كليدي اش��تغال زايي دول��ت دوازدهم چه 
سرانجامي پيدا خواهد كرد در سطح محافل كارشناسي 

و رسانه اي به تناوب مطرح مي شود. 
در پاسخ به اين دغدغه هاي منطقي است كه سرپرست 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد كه دولت 
تدبير و اميد، امس��ال به ايجاد 950 هزار شغل جديد و 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و توليدي متعهد ش��ده 
اس��ت و در مسير تحقق وعده هاي خود گام بر مي دارد. 
محسني بندپي كه براي بازديد از برخي پروژه هاي مرتبط 
با اشتغال زايي به استان هاي البرز و قزوين سفر كرده بود؛ 
با تشريح راهبردهاي اجرايي دولت براي تحقق وعده هاي 
اش��تغال زايي اعالم كرد كه برنامه هاي اشتغال زايي بر 

اساس راهبردهاي قبلي به پيش خواهد رفت. 

    اشتغال پايدار و فراگير
انوشيروان محس��ني بندپي ديروز در حاشيه بازديد از 
كارخانه سيمان آبيك واقع در شهرستان نظرآباد استان 
البرز اظهار داشت: دولت با حمايت از بنگاه هاي اقتصادي 
درصدد توسعه اشتغال و كارآفريني است. امسال يكي از 
سياست هاي دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اين است كه موضوع اش��تغال را در ابعاد پايدار، فراگير، 

روستايي، طرح كارورزي و كارآموزي دنبال كنند.
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي افزود: 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي ب��راي تامين مواد اوليه 
از ديگر اقدامات حمايت��ي دولت تدبير واميد در بخش 

توليد به شمار مي رود. دولت در زمينه اشتغال روستايي 
برنامه هاي مدوني دارد. اكنون با پشتوانه ارزي به ميزان 
يك و نيم ميليارد دالر از صندوق توس��عه ملي و 6 هزار 
ميليارد تومان سرمايه بانكي درصدد هستيم تا با رونق 
كشاورزي، صنايع دس��تي و گردشگري اشتغال پايدار 

روستايي ايجاد شود.
محسني بندپي با تأكيد بر اينكه بايد زمينه ماندگاري 
روستاييان درمحل س��كونت خود فراهم شود، اظهار 
داش��ت: طبق برنامه ريزي  زمينه اش��تغال 150 هزار 

روستايي فراهم مي شود.

    مهارت آموزي و اشتغال زايي
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره به طرح كارآموزي، گفت: 
شرايطي فراهم كرده ايم تا بنگاه هاي اقتصادي در صورت 
نياز دانش آموختگان رشته هاي فني را به  صورت كارورز 
به  كار گيرند. محسني بندپي با تأكيد بر اينكه دولت در 
طرح كارآموزي، بيمه مسووليت مدني و پرداخت ماهانه 
300 هزار تومان را تقبل كرده اس��ت، بي��ان كرد: اگر 
بنگاه هاي اقتصادي افراد مشغول در طرح كارآموزي را 
جذب كنند، دولت نيز مسووليت 2 سال بيمه كارفرمايي 
را بر عهده خواهد گرفت. او در بخش ديگري از سخنانش 

با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي كشورسال گذشته از 
600 ميليارد تومان و كميته امداد امام خميني )ره( نيز از 
يك هزار و400 ميليارد تومان وام اشتغال زايي بهره مند 
شدند، اظهار داشت: دراين مدت سازمان بهزيستي 57 

هزار نفر و كميته براي 150 هزار نفر شغل ايجاد كردند.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه 
بنياد شهيد نيز به نهادهاي حمايتي براي ايجاد اشتغال 
اضافه ش��ده اس��ت، گفت: اميدواريم با عملياتي شدن 
برنامه هاي جديد شاهد كاهش بيكاري در كشور باشيم. 
محسني بندپي در ادامه با اشاره به اينكه كارخانه آبيك 
توانسته است يك خط توليد سيمان با ظرفيت 600 هزار 
تن را در عراق راه اندازي كند، گفت: مواد اوليه در استان 
البرز فرآورده شده و در عراق تبديل به سيمان مي شود. 
او با اشاره به اينكه در هفته دولت طرح هاي بسيار زيادي 
باقابليت اشتغال زايي افتتاح شده است، گفت: حمايت از 
بنگاه هاي اقتصادي در دستور كار دولت است. سرپرست 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: خوشبختانه در 
اين وزارتخانه دبيرخانه اي براي رفع موانع كس��ب وكار 
بنگاه هاي اقتصادي ايجادشده اس��ت تا شاهد ريزش 

نيرو نباشيم.
محسني بندپي در بخش ديگري به مشكالت اقتصادي 
كارگران اش��اره كرد و بيان داش��ت: به تازگي دولت در 

نشستي فوق العاده اعالم  كرد كه تأمين كاالهاي اساسي 
اقشار كم درآمد و همچنين حمايت هاي اجتماعي از اين 
افراد در دستور كار قرار دارد ضمن آنكه 5 دهك پايين 

جامعه از حمايت نقدي برخوردار هستند.
او به مشكالت ارزي صنعتگران و توليدكنندگان اشاره 
كرد و گفت: خوشبختانه در بند »و« قانون بودجه سال 
97 شرايطي فراهم شده است تا اين قشر بتوانند حالت 

تهاتر داشته باشند.

    پرداخت تسهيالت اشتغال به روستاييان 
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: 
120 هزار ميليارد ريال تسهيالت اشتغال زايي امسال 
توسط چهار بانك توسعه تعاون، صندوق كارآفريني 
اميد، رفاه و پست بانك در اختيار متقاضيان روستايي 

قرار گرفت .
به گزارش ايرنا، انوش��يروان محسني بندپي روز جمعه 
در حاش��يه افتتاح يك مركز توانبخش��ي معلوالن در 
شهرس��تان البرز قزوين افزود: ايجاد اشتغال روستايي 
مهم تري��ن و اصلي ترين برنامه دولت تدبي��ر و اميد در 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه خوشبختانه 
تاكنون گام هاي بلندي در اين زمينه برداشته شده است. 
محس��ني بندپي تصريح كرد: طرح هايي كه به لحاظ 

اقتصادي و فني در روستاها داراي توجيه بودند به مرحله 
عقد تفاهم رسيدند و هم اكنون پيگير پرداخت تسهيالت 
مرحله دوم هستيم تا اشتغال زايي در روستاها تداوم يافته 
و ش��اهد ماندگاري اين حركت در سطح كشور باشيم. 
در مرحله دوم پرداخت تسهيالت اشتغال زايي موضوع 
كارورزي جوانان تحصيل كرده در بنگاه هاي اقتصادي را 
در حوزه هاي مختلف شروع كرده ايم چون نياز و تقاضا در 
هردو بخش جوانان تحصيل كرده و بنگاه هاي اقتصادي 
وجود دارد. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ادامه داد: دولت دراين طرح هم حق مسووليت مدني، به 
ميزان ماهانه سه ميليون ريال به جوانان كارورز پرداخت 
مي كند و اگر يك بنگاه اقتصادي، يك كارورز را جذب 

كند تا 2 سال بيمه كارفرمايي وي پرداخت مي شود.
او با بيان اينكه طرح تكاپو به معني توسعه كسب و كار 
و اش��تغال پايدار اس��ت اضافه كرد: اين طرح در كشور 
در رشته هايي مانند  آي تي، س��المت و صنايع دستي 
كه مزيت نسبي دارند در حال اجرا است كه اميدواريم 
بتوانيم آنها را از اقدامات حمايتي مانند رفع موانع كسب 
و كار و پرداخت تسهيالت كم بهره برخوردار كنيم. در 
اين راس��تا در حال فراهم كردن دسترسي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي به سايت كارآفريني هستيم تا 
بتوانيم با سرعت و دقت بيشتري اهداف اشتغال را پيش 
ببريم. پيش بيني مي ش��ود با اين اقدام��ات 900 هزار 
شغل جديد كه دولت قول ايجاد آن را داده است در سال 

جاري ايجاد شود.

    افزايش مستمري هاي مددجويان
او با اشاره به افزايش حقوق مستمري بگيران تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي اضافه كرد: يكي از اقدامات خوبي 
كه با همكاري دولت و مجلس شوراي اسالمي از سال 96 
شروع شد افزايش سه تا پنج برابري حقوق مستمري بگيران 
بود. از اول سال جاري به خانواده هاي يك نفره تحت پوشش 
يك ميليون و 480 هزار ريال و به خانواده هاي پنج نفره چهار 
ميليون و 650 هزار ريال پرداخت مي شود و در بودجه سال 
97 نيز 14 درصد به اين رقم اضافه شد. سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اضافه كرد: با هدف كاهش فقر 
مطلق و برقراري عدالت اجتماعي 750 هزار خانواري كه 
درآمد آنها از مستمري پرداختي اين وزارتخانه كمتر بود 
و تحت پوشش قرار نداش��تند به مرور تحت پوشش قرار 
مي گيرند. چون در اس��تان قزوين هستيم قول مي دهيم 
كه مهرماه همه پشت نوبتي هاي تحت پوشش اين استان 
را به صفر برسانيم. اين مسوول وزارت تعاون با بيان اينكه 
دولت به معيشت آحاد جامعه در اين شرايط ظالمانه تحريم 
توجه دارد ادامه داد: 2 برنامه حمايتي از كل آحاد جامعه 
شامل تامين كاالهاي اساسي با ارز 42 هزار ريالي و حمايت 
اجتماعي از پنج دهك اقشار كم درآمد و حداقل حقوق بگير 
مورد مطالعه و كار كارشناسي قرار گرفته و حداقل تا دوهفته 

ديگر نهايي و ابالغ مي شود.

هر چند ميزان صدور جوازهاي صادره تاسيس صنعتي 
در كالن شهرهاي تهران و اصفهان در بهار سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب با كاهشي 
13 و 37 درصدي روبرو شده است اما سوال اساسي 
اين است كه با توجه به وضعيت زيست محيطي اين 
دو اس��تان به چه دليل طي س��ه ماهه نخست سال 
1397 در تهران 173 و در اصفهان 126 جواز تاسيس 

صنعتي صادر شده است.
به گزارش ايس��نا، مجموع تعداد جوازهاي تاسيس 
صنعتي صادره در س��رزمين اصلي و مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي طي س��ه ماهه نخس��ت سال جاري 
معادل 4586 مورد بوده كه اين تعداد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته كه 3627 مورد بوده است، رشد 
26.4 درصدي در تعداد جوازهاي تاسيس صنعتي 
صادره را نش��ان مي دهد كه اين اتفاق موجب رشد 
22.8 درصدي در ميزان سرمايه گذاري و رشد 29.5 

درصدي در ميزان اشتغال زايي مربوط به واحدهاي 
صنعتي مربوطه است.

بيشترين رشد ميزان صدور جواز تاسيس صنعتي طي 
سه ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته مربوط به استان هاي كرمانشاه، خراسان شمالي 
و خراسان جنوبي بوده است. استان كرمانشاه به ترتيب 
در تعداد جوازهاي تاسيس صادره ميزان سرمايه گذاري 
و اشتغال زايي رشدي 200، 28 و 51 درصدي داشته 
اس��ت هر چند كه به نظر مي رس��د اين ميزان رش��د 
بي ارتباط با زلزله پيش آمده در اين استان كه واحدهاي 

توليدي و صنعتي نيز از آن بي نصيب نماندند نيست.
گفتني است استان خراسان شمالي با رشدي 172.2 
درصدي در ميزان جوازهاي تاس��يس صنعتي صادر 
شده همراه بوده كه رش��دي 62.6 درصدي در ميزان 
سرمايه گذاري و 152.5 درصدي در ميزان اشتغال را 

نيز نشان مي دهد.

سومين استان اما استان خراسان جنوبي بوده كه به 
ترتيب در ميزان جوازهاي تاس��يس صنعتي صادره، 
سرمايه گذاري و اشتغال زايي رشدي 117.4، 290.1 
و 275.9 درصدي طي بهار سال جاري نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را تجربه مي كند.
در عين حال اس��تان هاي كرم��ان، اصفهان و تهران 
بيش��ترين افت در جوازهاي تاسيس صادره صنعتي 
را طي سه ماهه نخست س��ال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته اند. كرمان با افتي 42 درصدي 
در ميزان جواز تاس��يس صادره صنعتي همراه بوده 
و اي��ن اتفاق كاه��ش 1.2 و 35 درص��دي در ميزان 
س��رمايه گذاري و اشتغال زايي را در پي داشته است. 
اصفهاني ها در مدت مذكور شاهد افت 37.6 درصدي 
در ميزان جوازهاي تاسيس صنعتي بودند كه در پي 
اين اتفاق ش��اهد كاه��ش 39.7 و 26.2 درصدي در 

ميزان سرمايه و اشتغال مربوطه هستيم.

اس��تان تهران نيز سومين استاني است كه بيشترين 
افت جوازهاي تاس��يس صنعتي ص��ادره را به خود 
اختص��اص داده تا با 13.1 درص��د كاهش جوازهاي 

تاسيس صنعتي صادره همراه باشد و اين اتفاق كاهش 
14.5 و 27.9 درصدي در ميزان سرمايه و اشتغال زايي 

را به وجود آورد.

افتتاحيه جشنواره، كامال مردمي 
و براي كودكان بود

اصفهان   شهردار اصفهان 
ره  جش��نوا در  گف��ت: 
بين المللي فيلم هاي كودكان 
و نوجوانان اقش��ار مختلف 
ك��ودكان، توانخواه��ان، 
كودكان مناط��ق محروم و 
حاشيه شهر بايد ديده شوند 
و در اين دوره توجه ويژه اي به اين كودكان ش��ده است.  
به گزارش »تعادل« به نقل از اداره ارتباطات رس��انه اي 
شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در برنامه تلويزيوني 
زنده رود با موضوع جش��نواره فيلم كودكان و نوجوانان 
اصفهان اظهاركرد: ش��ب گذش��ته به اذعان كساني كه 
سال ها تجربه حضور در جشنواره را دارند، يكي از بهترين 
افتتاحيه ها بود.  او با بيان اينكه اولين بار بود كه افتتاحيه 
جشنواره به صورت مردمي برگزار مي شد. اذعان داشت: 
حضور پرش��ور مردم، حضور كودكان توانخواه، كودكان 
سرپل ذهاب و نوجوانان شين آباد از نكات خاص برنامه 
افتتاحيه بود.  او با تاكيد بر اينكه دستاورد اين جشنواره 
براي اصفهان اين است كه هم هنرمندان اصفهاني را به 
صحنه مي آورد و معرفي مي كند تا ديده شوند، افزود: اين 
جشنواره نيز براي كودكان عالقه مند به هنر، زمينه رشد 
را فراهم مي كند. كودكان، سازنده شهر و كشور هستند. 

بهره برداري از عمليات 
گازرساني به  مهران

ايالم   مديرعامل شركت 
گاز استان در مراسمي كه 
با حضور معاون سياسي و 
امنيتي استانداري، فرماندار 
شهرستان مهران و جمعي 
از مس��ووالن برگزار شد؛ 
ضمن تبريك هفته دولت 
در ابتدا به تش��ريح وضعيت گازرساني در شهرستان 
مهران پرداخ��ت و گفت: تا كن��ون در مجموع 364 
كيلومتر خط تغذيه و شبكه توزيع اجرا، 6120 انشعاب 
نص��ب و بيش از 7500 خان��وار از نعمت گاز طبيعي 
برخوردار ش��ده اند كه ش��امل 100 درصد جمعيت 
شهري و 99 درصد جمعيت روستايي شهرستان مهران 
است. عباس شمس اللهي به بهره برداري از عمليات 
گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي مهران اشاره كرد و 
گفت: امروز شاهد بهره برداري از عمليات گازرساني به 
منطقه ويژه اقتصادي مهران با 13 كيلومتر خط تغذيه و 
نصب يك ايستگاه TBS با اعتبار بالغ بر 35 ميليارد ريال 
هستيم. در ادامه مديرعامل شركت گاز استان ايالم 
به افتتاح گازرس��اني به شهرك صنعتي مهران با 
 TBS 140 متر شبكه توزيع، نصب يك ايستگاه

و با هزينه 5 ميليارد ريال اشاره كرد.

 فرهنگسراي گلستان 
به بهره برداري رسيد

ه��رم���زگ���ان     
عباس اميني زاده، شهردار 
بندرعباس در اين آيين با 
گراميداشت هفته دولت 
و ياد ش��هيدان رجايي و 
باهنر، اظهار كرد: تجلي 
افكار و معاني ارزش��مند 
اين ش��هيدان واالمقام، وحدت دول��ت و مردم در 
س��ايه اطاعت از فرامي��ن مقام عظم��اي واليت، 
الهام بخش تالش و روشني بخش مسيري است كه 
دستيابي به رشد، توسعه، اقتدار و سرافرازي كشور 
را به دنبال خواهد داش��ت. به گزارش »تعادل« به 
نقل از مديريت ارتباطات ش��هرداري بندرعباس، 
او با اش��اره به نگاه فرهنگي شهرداري بندرعباس، 
افزود: اين پ��روژه به عنوان يك��ي ديگر از قطعات 
پازل فرهنگي شهر، توسط مجموعه معاونت امور 
زيربناي��ي و عمراني ش��هرداري بندرعباس آماده 
بهره برداري است. ش��هردار بندرعباس با تقدير از 
حمايت هاي استاندار هرمزگان در اجراي پروژه هاي 
بزرگ شهري، خاطرنشان كرد: اين فرهنگسرا كه 
داراي 800 متر مربع زيربنا در دو طبقه است، جزو 
اقدامات عملي در تحقق شعارهاي فرهنگي است. 

توليد گوشت مرغ بيش از نياز 
كشور است

گلس�تان     مع��اون امور 
تولي��دات دام��ي وزارت 
جهاد كش��اورزي با بيان 
اينك��ه در زمين��ه تولي��د 
گوش��ت مرغ در كش��ور 
كمب��ودي وجود ن��دارد، 
گفت: اكنون توليد گوشت 
مرغ با توجه به جوجه ريزي هاي بيش��تر انجام شده 
بيش از نياز كشور اس��ت. مرتضي رضايي در حاشيه 
افتتاح متمركز پروژه هاي كشاورزي در علي آباد كتول 
كه با حضور وزير جهاد كشاورزي انجام شد، افزود: با 
جوجه ريزي هاي اخير، توليد مرغ از چهار ميليون به 
پنج ميليون قطعه رسيده كه باعث توليد 10 هزار تن 
گوشت اضافه شده است. افزايش اخير قيمت گوشت 
مرغ به دليل تبعيت از برخي عوامل بازار بوده و وظيفه 
ما توليد گوش��ت بر اساس نياز كش��ور است. معاون 
امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي گفت: به 
منظور ايجاد تعادل در بخش توليدات دامي و لبنيات 
كش��ور، 340 پروژه در هفته دولت به بهره برداري 
رسيد و بر اين اساس نياز كشور تامين شده است. او  
گفت: استان گلستان با توليد بخش قابل توجهي از 

غله كشور بايد اداره غله مستقل داشته باشد.

پيروزي در نبرد اقتصادي 
دشمن نيازمند همدلي است

فارس     وزير اطالعات گفت: 
دشمنان ملت ايران از همه 
ابزارهاي ممكن براي تشديد 
تنگناهاي اقتصادي استفاده 
مي كنند، براي برون رفت از 
اين چالش ها و پيروزي در 
اي��ن كارزار بايد با همدلي و 
وحدت در برابر آنها بايستيم. به گزارش ايرنا، سيد محمود 
علوي، پنجش��نبه در بازديد از منطقه ويژه اقتصادي 
شهرس��تان المرد از توابع اس��تان فارس، بيان داشت: 
شرايط كنوني اقتصادي كش��ور را با مدارا و هم افزايي 
همگاني مي توانيم پشت سر گذاريم و همين سياست 
دولت براي حمايت از كار آفرين��ان و صيانت از نيروي 
انساني، منابع مالي و همه ظرفيت هاي صنعتي و اقتصادي 
با جديت دنبال مي شود. وزير اطالعات ادامه داد: در برابر 
اراده اس��توار مردم ايران، هيچ مانعي نمي تواند قد علم 
كند و با تكيه بر ايمان مردم، درايت رهبر معظم انقالب 
و برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده از اين مرحله نيز عبور 
خواهيم كرد. علوي ادامه داد: شگرد دشمن در شرايط 
كنوني، ايجاد ياس، نااميدي و تشديد اختالفات در بين 
ملت است، مخالفان عزتمندي ايرانيان راغب نيستند تا 
حركت بر مدار استقالل سياسي و اقتصادي دنبال شود.

تجمل گرايي؛ پاشنه آشيل 
وليمه حاجيان

زنجان زنج��ان يك كارش��ناس امور ديني 
مي گويد: امروز كه هنگامه بازگشت حجاج از 
خانه خدا است، متاسفانه اسراف و تجمل گرايي 
عده اي، پاش��نه آش��يل وليمه حاجيان شده  
است. حجت االسالم سيدعلي موسوي اظهار 
ك��رد: وليمه دادن و يا احس��ان يك وعده غذا 
در هنگام بازگشت از خانه خدا واجب نيست، 
بلكه مستحب اس��ت. اين كارشناس ديني در 
ادامه يادآور ش��د: متاسفانه امروز وليمه دادن 
با چاشني اس��راف و تجمل گرايي همراه شده 
است. عده اي بدون در نظر گرفتن حد اعتدال، 
دس��ت به افراط و تفريط مي زنند و فقرا را نيز 

فراموش مي كنند.

صادرات ۴ ميليون دالري 
انواع فرش

زنجان      رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان زنجان گف��ت: در چهار ماهه 
نخس��ت امس��ال بالغ بر 4 ميليون دالر فرش 
دستباف از اس��تان زنجان به مقاصد مختلف 
صادر شده است. فغفوري افزود: هدف گذاري 
صورت گرفته براي صادرات فرش دس��تباف 
استان در س��ال جاري 12 ميليون دالر است. 
او گفت: كشور هاي حوزه خليج فارس، آلمان، 
كانادا، روس��يه، لبنان، ايتاليا، برزيل، فرانسه 
و انگليس مقاص��د صادرات فرش دس��تباف 

زنجان هستند.

مسموميت ۴۰ نفر براثر 
خوردن پيراشكي

بندرعب�اس      ريي��س ش��بكه بهداش��ت و 
درمان شهرس��تان ميناب از مس��موميت 40 
نفر از شهروندان بخش سندرك بر اثر خوردن 
پيراشكي خبر داد. دكتر سيدمحمدرضاحسيني 
با اش��اره به مس��موميت 40 نفر از شهروندان 
روستاي »پوم« از توابع بخش سندرك ميناب 
گفت: ظهر روز سه شنبه با اطالع از مسموميت 
غذايي عده اي از ش��هروندان بخش س��ندرك 
معاونت بهداشتي ش��بكه بهداشت ودرمان به 
مركز درماني بخش سندرك اعزام تا ازنزديك 
موضوع را بررس��ي وبراي درمان بيماران اقدام 
شود. رييس شبكه بهداش��ت و درمان ميناب 
عنوان كرد: توزيع وفروش پيراشكي هاي فله اي 
كه در يكي از قنادي هاي شهرستان ميناب انجام 
شده بود با ارسال با ماشين هاي غير استاندارد 
به روس��تاي »پوم« س��بب آلودگي ودر نهايت 
طغيان اين مسموميت شد. اين قنادي با اطالع 
وهمكاري دادستاني پلمب، وماشين حمل اين 

مواد غذايي نيز توقيف شد.

 ايجاد پارك بازي 
در بام خرم آباد

خرمآباد     اس��تاندار لرس��تان از ايجاد پارك 
بازي در بام خرم آباد خبر داد. س��يد »موسي 
خادمي« در بازديد از بام براي جانمايي پارك 
بازي اظهار كرد: بام خرم آباد يك اس��تعداد و 
پتانسيل مهم براي شهر محسوب مي شود كه 
كارهاي خوبي در آن انجام شده است. او با بيان 
اينك��ه مي توانيم اقدامات بهت��ري نيز در اين 
مكان انجام دهيم، افزود: بايد بهره برداري هاي 
الزم را با ايجاد فعاليت هاي جذاب از اين مكان 
ببري��م و به اقتصاد نيز كمك كنيم. اس��تاندار 
لرس��تان با بيان اينكه در چند روز آينده براي 
اين پروژه به جمع بندي خواهيم رسيد، گفت: 
بين 7 تا 8 ميليارد تومان هزينه براي اين طرح 
نياز است كه بيش از 50 درصد آن تامين شده 
و مش��كلي در اين رابطه نخواهيم داشت؛ تنها 

بايد زمين مناسب آن را پيدا كنيم.

پرواز پروانه ها   بر فراز اصفهان 
اصفه�ان      آيين اس��تقبال از س��ي و يكمين 
جش��نواره بين الملل��ي فيلم هاي ك��ودكان و 
نوجوانان اصفهان، ساعت 20 شامگاه پنجشنبه 
8 ش��هريور ماه و همزمان با عي��د غدير خم به 
صورت مردمي در ميدان امام حسين )ع( برگزار 
ش��د.  به گزارش س��تاد خبري س��ي و يكمين 
جش��نواره بين الملل��ي فيلم هاي ك��ودكان و 
نوجوانان اصفهان، اين مراس��م در ميدان امام 
حس��ين )ع( برگزار و سپس در محور چهار باغ 
ادام��ه پيدا كرد.  محوريت اي��ن برنامه بر ايجاد 
لحظه هايي شاد و خاطره انگيز براي كودكان و 
نوجوانان برنامه ريزي شده و تنها سخنران اين 
مراسم شهردار اصفهان بود. كودكان زلزله زده 
غرب كشور و فرزندان ش��هداي مدافع حرم از 

مهمانان ويژه اين مراسم بودند. 

 تنديس جهان پهلوان
 در ايستگاه تختي 

اصفهان    همزمان با 5 ش��هريور ماه س��الروز 
تولد جهان پهلوان غالمرضا تختي و روز ورزش 
كشتي در مراسمي با حضور جمعي از مديران، 
هنرمندان و پهلوانان شهر، پيشكسوتان ورزش 
كش��تي و باس��تاني كاران از تندي��س جهان 
پهلوان تختي در ايستگاه تختي مترو اصفهان 

رونمايي شد. 
اين مراسم با مرشدخواني آغاز شد و همچنين 
»كتيرايي«، دوس��ت و حريف ورزش��ي جهان 
پهلوان تختي به بيان خاطراتي از وي پرداخت. 
همچنين از استاد بصراوي و استاد نعمت الهي 
دو هنرمند سازنده تنديس جهان پهلوان تختي 

تقدير شد. 
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پليس گردشگري تشكيل 
مي شود؟

 وضعيت بد كالن شهرها 
در نشاط اجتماعي 

فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي توضيحاتي 
را درباره پيشنهاد تش��كيل يگاني به نام پليس 

گردشگري ارايه كرد.
س��ردار امير رحمت الهي درب��اره ايجاد پليس 
گردش��گري اظهاركرد: گردشگري يك صنعت 
مهم اس��ت و يكي از اهداف دولت هم توس��عه 
گردش��گري اس��ت. واضح اس��ت ك��ه يكي از 
پيش نيازهاي توسعه گردشگري و البته هر نوع 
توس��عه اي در كشور امنيت اس��ت و اگر امنيت 
عيني و رواني گردشگران را تأمين كنيم در واقع 
براي رسيدن به هدف توسعه گردشگري تالش 

كرده ايم.
او ب��ا بيان اينكه حت��ي بزه ديدگي هاي عمومي 
ناشي از جرايم خرد هم مي تواند احساس امنيت 
گردش��گران به خصوص گردشگران خارجي را 
نسبت به يك منطقه يا كشور كاهش دهد، به ايسنا 
گفت: البته موارد رخ داده در مورد گردش��گران 
خارجي به هيچ عنوان از فراواني برخوردار نيست، 
اما به هرحال وقتي يك گردش��گر به كشور خود 
بازمي گردد اين موارد را به ديگران منتقل مي كند. 
رحمت اللهي ادامه داد: در حال حاضر نيز از طريق 
ني��روي انتظامي هماهنگي خوبي با اس��تان ها 
داري��م و اين هماهنگي به ويژه در اس��تان هايي 
مانند اصفهان، فارس و... كه مقصد گردشگران 
خارجي هستند به وجود آمده و نيروي انتظامي 

با گردشگران همراه است.
فرمانده يگان حفاظت مي��راث فرهنگي افزود: 
حتي به صورت ابداعي در برخي استان ها مانند 
اصفهان نيز ديده ام كه ايستگاه هايي تحت عنوان 
پليس گردشگري داير شده كه تاثير خوبي هم 

داشته است. 
وي با تأكيد بر اينكه آمار جرايم در اين حوزه قابل 
توجه نيست، درباره اينكه آيا ممكن است پليس 
گردشگران را اسكورت كند، اظهار كرد: اسكورت 
به آن معنا نياز نيست كه تورها را اسكورت كنند؛ 
چراكه كشور ما امنيت خيلي خوبي دارد و اصال به 
چنين چيزي نيازي نيست. رحمت اللهي با بيان 
اينكه يگان حفاظت محيط زيست نيز بر موارد اين 
حوزه نظارت داشته و كنترل مي كند، اظهاركرد: با 
نيروي انتظامي هماهنگ هستيم و خوشبختانه 

اين موضوع در حال انجام است.
فرمانده يگان حفاظت مي��راث فرهنگي درباره 
نظرش براي تش��كيل پليس گردش��گري نيز 
گف��ت: من ش��خصا موافق فعال ش��دن چنين 
پليسي هس��تم. هماهنگي هايي هم با معاونت 
گردش��گري س��ازمان صنايع دس��تي، ميراث 
فرهنگي و گردش��گري انجام داده ايم و در حال 
تدوين دس��تورالعمل هس��تيم و در راس��تاي 
دس��تورالعمل وزارت كشور براي تأمين امنيت 
گردشگران خارجي س��عي ما اين است كه اين 
موضوع را س��اماندهي كنيم؛ ام��ا هنوز ابالغي 
صورت نگرفته است. او درپاسخ به اينكه آيا نبايد 
ماموران پليس گردشگري به زبان خارجي مسلط 
شوند، اظهاركرد: اگر پليس گردشگري به صورت 
سازماندهي ش��ده فعال شود يكي از الزامات آن 

تسلط مامورانش به زبان هاي مختلف است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: امروز در تريبون ها تعادل در بيان مشكالت 
رعايت نمي ش��ود و همين موض��وع باعث ياس و 

نااميدي در جامعه مي شود.
زهرا س��اعي در مورد وضعيت نش��اط اجتماعي 
و اميد به زندگ��ي درجامعه اي��ران، گفت: حتما 
وضعيت اقتص��ادي در باال يا پايين رفتن نش��اط 
اجتماعي تاثير قابل مالحظه اي دارد. اما ميزان اين 
تاثيرگذاري به نحوه صحبت ها و موضع گيري هاي 
مس��ووالن بس��تگي دارد. نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: اين حسي كه 
مسووالن قواي مختلف نس��بت به اوضاع كشور 
منتقل مي كنند خيلي مهم است. مردم در خيلي 
اوقات به صحبت هاي مسووالن توجه دارند اگر اين 
صحبت همراه با اميد و به دور از ياس باشد، جامعه 

كمتر ملتهب مي شود.
او اظهار ك��رد: البته نه اينكه ما بخواهيم اطالعات 
نادرست يا اميد كاذب به مردم بدهيم. اين موضوعي 
كه عرض مي كنم با اين مقوله متفاوت است. مسائل 
بايد طرح شود و مردم هم بايد مشكالت را بدانند اما 
چگونگي طرح اين مسائل بسيار مهم است. سياه 
نمايي بيش از اندازه به همان ميزان مضر است كه 
خوشبيني كاذب، بايد حد تعادل رعايت شود.اين 
نماينده مجلس دهم تاكيد كرد: متاسفانه امروز در 
تريبون مجلس و تريبون هاي ديگر اين تعادل در 
بيان مشكالت رعايت نمي شود و همين موضوع 
باعث مي شود ياس و نااميدي به خانواده ها منتقل 
شود و به كودكانان و نوجوانان نيز سرايت كند. او به 
خانه ملت گفت: دليل ديگر كم بود نشاط اجتماعي 
همين فشارهاي اقتصادي ناش��ي از شكاف هاي 
طبقاتي است كه در اين مورد نيز والدين مستاصل 
مي شوند و به فرزندان نيز منتقل مي شود. ساعي با 
اش��اره به اينكه امروز ما متاسفانه در زمينه نشاط 
اجتماعي بين كشورهاي جهان جايگاه مناسبي 
نداريم، گف��ت: اين موضوع نيازمند توجه اس��ت 
چرا كه ريشه بسياري از مشكالت اجتماعي به اين 
مقوله برمي گردد.البته باز در روستاها و شهرستان ها 
اوضاع مناسب تر است اما در كالن شهرها وضعيت 
نشاط اجتماعي خوب نيست. نماينده مردم تبريز با 
بيان اينكه ما تعريف درستي از شادي نداريم، گفت: 
شادي چيزي نيست ديگران آن را به ما بدهند بلكه 
بايد خود انسان ها ش��ادي را براي خودشان خلق 
كنند.بنابراين يك بخش��ي از اين مس��اله نيز به 
فرهنگ ما برمي گرددكه ياد نگرفته ايم انرژي هاي 

مثبت را تقويت و انرژي هاي منفي را دور كنيم.

اظهارات ضد و نقيض از حضور صيادان چيني در آب هاي خليج فارس ادامه دارد

همه چيز درباره صيادان چيني در خليج فارس 

»كودك همسري«؛ طرحي بين موافقان و مخالفان

گروه اقتصاد اجتماعي  
نخستين روزهاي سال 97 بود كه زمزمه هاي حضور 
صيادان چيني در خليج فارس، مطرح شد. خبر حكايت 
از آن داش��ت كه منابع عظيم ماهي هاي خليج فارس 
به وس��يله كش��تي هاي صيادي و صيادان چيني در 
حال جمع آوري است و به همين دليل صيادان ايراني 
بيكار ش��ده اند اما از همان روزهاي نخست به دنبال 
انتشار اين خبر موجي از اظهارنظرهاي ضد و نقيض 
هم به راه افتاد. حض��ور چيني ها در خليج فارس يك 
روز تكذيب و روز بعد تاييد مي شد كه اين روند هنوز 
هم ادامه دارد، وزارت امور خارجه، س��ازمان شيالت، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و سازمان حفاظت 
محيط زيست هر كدام نسبت به اين خبر موضع گيري 
متفاوتي دارند كه با يكديگر در تناقض است، اين ميان 
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي معتقدند، 
مجوز صيادي براي صيادان ايراني صادر شده اما آنها 
خودشان با طرف چيني قرارداد بسته اند. با اين حال 
روز گذشته، يكي از اعضاي هيات رييسه فراكسيون 
محيط زيست مجلس، خبر از بررسي مجلس شوراي 
اسالمي بر روند فعاليت ماهي گيران چيني در ايران داد 
و تاكيد كرد بروز هر نوع تخلفي توسط اين ماهي گيران 

قطعا پيگيري خواهد شد.

  تناقض در اظهارنظرها
در نخس��تين روزهاي انتش��ار خبر حض��ور صيادان 
چيني در آب هاي خليج ف��ارس، معاون صيد و بنادر 
ماهيگيري س��ازمان ش��يالت حضور صيادان چيني 
يا صيادان كش��ورهاي ديگر در آب هاي خليج فارس 
براي صيد ماهي و اس��تفاده از منابع آب هاي ايران را 
رد كرد. ش��اپور كاكولي درباره اي��ن موضوع به ايران 
آنالي��ن گفت:  » نه در زمان كنوني و نه در س��ال هاي 
قبل سازمان ش��يالت هيچ گونه مجوزي به صيادان 
يا شناورهاي كش��وري ديگر براي صيد و استفاده از 
منابع آب هاي ايران را نداده است. يك شركت ايراني 
از طريق مشاركت و اجاره به شرط تمليك ۱۶ شناور را 
از طريق چين در اختيار گرفته اما به هيچ وجه كشتي 
چيني و خارجي در آب هاي جنوبي با مالكيت طرف 

خارجي وجود ندارد.« 
اظهارات كاكولي در حالي بود كه حسن صالحي رييس 
سازمان شيالت ايران هم با تكذيب اخبار منتشر شده 
اظهار كرد: »با قطعيت مي توان گفت كه هيچ شناور 
خارجي در خلي��ج فارس و آب هاي مش��ترك ايران 
حضور ندارد بلكه از دانش ساير كشورها تنها در حوزه 
صيد اس��تفاده مي ش��ود، انتظار مي رود كه نيروهاي 
ايراني به تدريج جايگزين نيروهاي خارجي ش��وند و 
ش��ناورهاي حاضر در آب هاي خلي��ج فارس متعلق 
به ايران اس��ت.« اما چندي بعد از اي��ن اظهارنظر، با 
ش��دت گرفتن اعترض ها، محمد جواد ظريف، وزير 
امورخارجه، اعالم كرد صي��ادي چيني ها در درياي 
عمان براساس اجاره نيس��ت بلكه به آنان اجازه صيد 
داده شده و اين در همه جاي دنيا مرسوم است. به اين 
ترتيب اظهارنظر ظريف ادعاي تازه اي را مطرح كرد كه 
با اظهارات شيالتي ها متفاوت بود. او با رد دريافت اجاره 

و اعطاي مجوز صيد ب��ه چيني ها ، درباره اين موضوع 
گفت: » روش هاي مختلفي براي حضور شركت هاي 
خارجي وجود دارد؛ يا ما شريك هستيم يا به آنان اجازه 
صيد مي دهند يا شركت هاي ايراني از كارگران چيني 
استفاده مي كنند. اين به معني اجاره دادن نيست، بلكه 
اجازه صيد مي دهند در قبال پول؛ در همه جاي دنيا 
در جا هايي كه خودش��ان نمي توانند در سواحل شان 
صيادي كنند چنين اجازه اي داده مي ش��ود. از طرف 
ديگر طرف مقابل، كشور نيست بلكه شركت است كه 
با آن معامله اقتص��ادي كردند نه اينكه به چين اجازه 
داده باش��ند كه مثال در مدت ١٠ سال از ٢٠٠ متر به 

پايين تر از عمق دريا براي او باشد.«
اين اظهارنظرها در حالي اس��ت كه ارس��الن قاسمي 
مدير عامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان، 
معتقد است چيني ها قرار بوده فقط فانوس ماهي ها را 
صيد كنند اما حاال به س��راغ گونه هاي ديگر رفته اند. 
قاس��مي درباره اين موضوع گفت: »سازمان شيالت 
منكر حضور كش��تي هاي چيني در آب هاي خليج 
فارس اس��ت. اين موضوع كامال درست است چرا كه 
كش��تي هاي از رده خارج شده چيني به اسم شركت 
ايراني و با پرچم كش��ور خود ما در اين آب ها درحال 
فعاليت هستند. اگرچه قرار بود كشتي هاي چيني از 
اعماق خليج فارس تنها فانوس ماهيان را صيد كنند 
اما به دليل به صرفه نبودن صيد اين ماهيان، شناورها 
در آب هاي ساحل و نزديك ساحل كار مي كنند كه اين 

امر با انتقاد صيادان ايراني روبرو شده است.« 

  ظن مجلس به دست هاي پشت پرده
اظه��ارات قاس��مي در حال��ي اس��ت ك��ه حس��ين 
هاش��مي تختي نژاد نماين��ده مردم شهرس��تان هاي 
بندرعباس، قش��م، حاجي آباد، بندرخمير و ابوموسي 
)هرمزگان( در مجلس ش��وراي اس��المي، اعالم كرد، 
اصل حضور كشتي هاي چيني در خليج فارس صحت 
داش��ته و وزير جهاد كش��اورزي بايد نس��بت به اين 
موضوع پاسخگو باشد. او معتقد است مجلس به وجود 
دس��ت هاي پش��ت پرده در زمينه حضور كشتي هاي 
صيادي چيني در آب هاي خليج فارس مظنون است. 
هاشمي تختي نژاد، درباره اين موضوع به »خبرگزاري 
ميزان« گفت: »طبق بررس��ي هاي صورت گرفته بايد 
گفت سازمان ش��يالت كش��ور مجوز براي ماهي گير 
چيني صادر نكرده و اين مجوز ماهي گيري براي طرف 
ايراني صادر شده است؛ يعني شهروندان ايراني خودمان 
در كش��ور آمدند و مج��وز گرفتند اما با كش��تي هاي 
چيني قرار داد نوش��ته و آن كشتي هاي چيني را براي 
ماهي گيري وارد منطقه كرده اند. همچنين مقرر بوده 
اين كش��تي ها در يك محدوده خ��اص و تنها فانوس 
ماهي ها را صيد كنند كه به نظر مي رسد در اين بخش 
تخلفي صورت گرفته است.اين كشتي ها هم محدوده و 

هم صيد ماهي را رعايت نكرده اند.«
او افزود: »سازمان ش��يالت و وزارت جهاد كشاورزي 
بايد بر موضوع ماهي گيري كش��تي هاي چيني ها در 
درياي جنوب نظارت داشته باشند. ابتدا بايد مشخص 
شود آيا شهروند ايراني كه چنين مجوزي را براي صيد 

ماهي گرفته است مي توانسته با كشتي چيني قرارداد 
ببندد يا خير؟ آيا طرف ايراني مي توانسته با كشتي هاي 
چيني قرارداد ببندد كه گفته مي ش��ود سيستم آن 
طوري است كه كف دريا را جارو مي زند و تخم آبزيان 
را هم از بين مي برد؟ اگر مي توانند قرارداد منعقد كنند 
آيا در حال حاضر نظارتي بر اين مساله وجود دارد؟ به 
نظر مي رسد سازمان شيالت هچ گونه نظارتي در اين 
راستا نداشته است و فقط اقدام به صدور مجوز كرده 

مابقي را حضرات خودشان مديريت كرده اند.«
عضو كميسيون عمران مجلس اظهار كرد: »ما مظنون 
به اين هس��تيم كه ممكن اس��ت دس��ت هاي پشت 
پرده اي در موضوع ماهي گيري كشتي هاي چيني در 
درياي جنوب وجود داشته باشد چرا كه ما نمي توانيم 
بگوييم هيچ چيزي اتفاق نيافتاده است باالخره حداقل 
اين تخلف اين بوده كه اين كش��تي ها به موارد مجوز 
خود عمل نكرده اند. مجلس تا رسيدن به نتيجه نهايي 
اين موضوع را پيگيري مي كند تا با متخلفين برخورد 
شود. هر كسي كه در پشت پرده اين قرارداد ها را بسته 

و آن را مديريت مي كند بايدبا آن برخورد شود.«
از طرف ديگر روز گذش��ته، جبار كوچكي نژاد، عضو 
هيات رييسه فراكسيون محيط زيست مجلس، با بيان  
اينكه مجلس روند فعاليت ماهيگيران چيني در ايران 
را بررسي مي كند تاكيد كرد بروز هر نوع تخلفي توسط 
اين ماهيگران قطعا پيگيري خواهد شد. او درباره اين 
موضوع گفت: »اكنون بايد مشخص شود ماهيگيران 
چيني با چه وس��ايلي در درياه��اي ايران ماهيگيري 
مي كنند و قوانين تعيين ش��ده در حوزه صيد ماهي 
را رعايت مي كنند. در ش��مال كشور چند ماه فرصت 

ب��راي ماهي گيران وجود دارد تا صي��د كنند و بعد از 
ارديبهشت ماه صيد ممنوع مي شود، اگر چيني ها اين 
قوانين را رعايت نكنند، قطعا متخلف هستند و مجلس 
به اين موضوع ورود پيدا خواهد كرد. ما از طريق مجلس 
نحوه فعاليت ماهي گيران چيني در ايران را بررس��ي 
خواهيم كرد و چنانچه تخلفي صورت گرفته باش��د، 

بدان ورود پيدا خواهيم كرد.«

  كمب�ود امكان�ات و دس�ت هاي خال�ي 
محيط زيست

حض��ور كش��تي هاي صي��ادي چين��ي در آب هاي 
خليج ف��ارس در حالي اس��ت كه س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت كش��ور، به عنوان س��ازمان ناظر بر 
فعاليت هاي مرتبط با محيط زيس��ت از ساير نهادها، 
معتقد اس��ت امكانات الزم براي نظ��ارت بر فعاليت 
چيني ه��ا را ن��دارد. پروين فرش��چي، معاون محيط 
زيس��ت دريايي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
كش��ور ، درباره اين موض��وع اظهار كرد: »س��ازمان 
ش��يالت مس��وول مس��تقيم اي��ن موضوع اس��ت و 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت، تجهيزات نظارتي 
كاف��ي براي اين ماجرا ندارد. اين س��ازمان تجهيزات 
الزم براي نظارت مس��تقيم در آبهاي س��رزميني يا 
انحصاري اقتصادي را ندارد البته در زمينه سهميه و 
روش هاي ماهي گيري و ارزيابي ذخاير، تفاهم نامه اي 
با سازمان ش��يالت به امضا رسيده كه همين موضوع 
 نيز نيازمند تجهيزات و ادوات كافي براي اجرا است.«

او افزود: »طبق اعالم س��ازمان ش��يالت اين موضوع 
جديد نيست، در واقع اين افراد ماهي گيراني هستند 

كه روي كشتي هايي با پرچم ايران فعال هستند و براي 
ايران كار مي كنند و قرار است به تدريج با متخصصان 

و كاركنان ايراني جايگزين شوند.«
اظهارات مع��اون محيط زيس��ت دريايي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت كش��ور، در حالي اس��ت كه 
از بين رفتن گونه هاي آب��زي خليج فارس در نتيجه 
فعاليت ه��اي صي��ادي چيني ها به دغدغ��ه فعاالن 
محيط زيس��ت تبديل ش��ده اس��ت و مديركل دفتر 
زيست بوم هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
هم معتقد اس��ت در نتيجه اين فعاليت ممكن است 
آسيب هايي به برخي گونه ها وارد آيد. داوود ميرشكار 
درباره اين موضوع گفت: »مطمئنا در تورهاي صيادي، 
احتمال گرفتار شدن گونه هاي در معرض خطر انقراض 
مثل انواع پستانداران دريايي از جمله دلفين ها، كوسه 
ماهيان و حتي الك پش��ت هاي درياي��ي وجود دارد 
بنابراين كاهش صيد ضمني بايد مورد توجه سازمان 
شيالت قرار گيرد و با تجهيز شناورها به ابزارآالت الزم، 

صيد ضمني را به حداقل برسانند.«
او افزود: »درخواس��ت كرديم كه س��ازمان ش��يالت 
گزارش هاي مربوط به ميزان صي��د، تنوع گونه هاي 
صيد ش��ده و ميزان صيدهاي ضمني را به س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گزارش ده��د همچنين با 
توجه به گفته هاي مقامات س��ازمان شيالت، تمامي 
برداش��ت ها از درياي عمان برداشت هاي پايدار است 
و ميزان برداش��ت ها و انتخاب مح��ل صيد بر مبناي 
ارزيابي ذخاير آبزي اين منطقه بوده اس��ت. سازمان 
حفاظت محيط زيست اين مس��تندات را از سازمان 

شيالت درخواست كرده است.«

كودك همس��ري؛ روايت كننده جفايي از زندگي تلخ 
كودكاني است كه به دليل فرهنگ و سنت و مشكالت 
اقتصادي خانواده محكوم به زندگي با همسري هستند 
ك��ه در پس آن دركي از معناي عالقه  مطرح نيس��ت؛ 
روايت��ي از دردهاي مادران قديم��ي كه رنج هاي خود 
را بعضا به نس��ل جديد منتقل مي كنند. در حالي كه 
تنش هاي بين س��نت و مدرنيته براي ازدواج كودكان 
همواره ديده مي شود، طيبه سياوشي عضو فراكسيون 
زنان مجلس شوراي اسالمي از تدوين طرحي با عنوان 
“كودك همس��ري “ به منظور »افزايش سن ازدواج« 
خبر داد، طرحي كه به نظر مي رس��د همچنان در كنار 

موافقانش، مخالفاني نيز داشته باشد.
چندي پيش طيبه سياوش��ي عضو فراكس��يون زنان 
مجلس ش��وراي اس��المي از تدوين طرحي در قالب 
“كودك همسري “ در مجلس شوراي اسالمي از سوي 
فراكسيون زنان خبر داده كه بر اساس آن حداقل سن 
ازدواج براي دختران به ۱۶ سال افزايش مي يابد. در اين 
طرح حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۶ و براي پسران 
۱۸ سال پيش بيني شده و ازدواج براي دختران زير ۱۳ 
سال مطلقا ممنوع خواهد شد. اين در حالي است كه در 
حال حاضر حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال 
بوده و دختران زير ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امكان 

ازدواج دارند.
طرح “افزايش س��ن ازدواج “ تاكنون مخالفان زيادي 
را با خ��ود همراه داش��ته، از جمله اي��ن مخالفت ها از 
سوي مركز پژوهش هاي مجلس بوده بطوريكه طيبه 
سياوش��ي درباره عدم همكاري مرك��ز پژوهش ها در 
تدوين طرح »كودك همس��ري« گفته: »اين مركز در 
تمام همايش هايي كه درباره ازدواج زير ۱۸ سال انجام 
مي گيرد حضور مي يابد تا بتواند جلوي افزايش س��ن 
ازدواج را بگيرد.« به گفته سياوشي اين مركز اعتقاد دارد 
كه تعداد ازدواج هايي كه در سن كودكي اتفاق مي افتند 
كم اس��ت و همين مساله را پايه اصلي مخالفت خود با 

افزايش سن ازدواج مي دانند.
در حالي كه سياوشي عنوان كرده اين موضوع مخالفاني 
در كشور دارد اما با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در 
مورد ممنوعيت ازدواج دختران زير ۱۳ سال به توافق 
رسيده اس��ت، كبري خزعلي، عضو شوراي فرهنگي 
اجتماعي زنان ب��ا رد كردن اين ادعا اظهار كرده كه »با 
وجود فشار زياد معاونت امور زنان رياست جمهوري و 
فراكسيون زنان مجلس و همچنين تصريح نهادهاي 

بين المللي به تغيير قانون سن ازدواج در كشور، اين امر 
مورد اقبال عمومي واقع نشد«.

خزعلي همچنين گفته است: در حمايت از تغيير قانون 
س��ن ازدواج داليلي همچون آمار باالي طالق در اين 
سن، خطرات پزشكي براي مادران در اين سن، ازدواج 
اين گروه سني با افراد داراي سن باالي ميانسالي و پيري 
و ...مطرح شده اما با توجه به آمار رسمي كشور بسياري 
از اين ادعاها رد شد و همچنين جمع كثيري از پزشكان 
نظريه خطر باالي مرگ براي مادران در س��نين پايين 
را رد كرده اند و اين آمار را شامل فقط ۱ درصد از مرگ 
و مير مادران دانس��ته اند كه بس��ياري از آنها به دليل 
وجود بيماري زمينه اي و ... بوده اس��ت و با وجود تمام 
موضع گيري هاي اشتباه پزشكي از سوي برخي افراد، 
كساني كه در سنين زير ۲۰سال مادر مي شوند در برابر 
سرطان هاي زنانه از س��المت بيشتري برخوردارند. با 
توجه به اينكه اخيرا مرك��ز پژوهش هاي مجلس طي 
تحقيق گس��ترده  خود تغيير قانون را الزم ندانس��ته و 
بسياري از ادعاهاي حاميان تغيير قانون سن ازدواج را 
رد كرده است، اين مساله را مي توان مهر تاييد ديگري بر 

عدم لزوم تغيير قانون فعلي دانست.

   ع�وارض احتمال�ي ب�ارداري در س�نين 
زير ۱۸ سال

با وجود اين جميله رضازاده- پزشك مشاور ژنتيك، با 
اشاره به اينكه مشاوره هاي ژنتيك سن زير ۱۸ سال را 

براي ازدواج توصيه نمي كند، گفته: بهترين سن ازدواج 
بين ۱۸ تا ۲۵ س��ال و حداكثر ۳۰ س��ال است. ازدواج 
زير ۱۸ سال براي بارداري بسيار خطرناك است، تولد 
كودكان ك��م وزن كه زمينه اي براي اختالالت ژنتيك 
اس��ت، ايجاد معلوليت ها و زايمان زودرس از عوارض 

بارداري مادر در سن كم تر از ۱۸ سال است.
به گزارش ايسنا، اين پزشك مشاور ژنتيك به علت يابي 
ازدواج كودكان پرداخت و اظهار كرد: براساس مشاهدات 
در مشاوره ژنتيك، علت اينگونه ازدواج ها، تفكرات بومي 

افراد يا برداشت هاي اشتباه از تاخير در ازدواج است.
رضازاده با اش��اره ب��ه اينكه بايد ب��ه معضالت اينگونه 
ازدواج ها توجه كرد، يادآور شد: ازدواج هاي كودكان تنها 

جنبه بازي دارد و هيجاني زودگذر است.
ايران كه يكي از كش��ورهاي عض��و پيمان نامه جهاني 
حق��وق كودك بوده اي��ن پيمان نام��ه را در تاريخ ۱۴ 
ش��هريور ماه ۱۳7۰ امضاء كرد و مجلس آن را در اول 
اس��فند ماه سال ۱۳7۲ به تصويب رس��اند .باتوجه به 
پيمان نامه جهاني حقوق كودك كه يك كنوانس��يون 
بين المللي است در آن حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي كودكان بيان شده و طبق آن، افراد 

زير سن  ۱۸ سال  كودك به شمار مي روند.
در م��اده ۶ اين پيم��ان نامه آمده: كش��ورهاي  طرف  
كنوانس��يون  حق  ذاتي  هر كودك  را ب��راي  زندگي  به  
رسميت  خواهند شناخت ؛ همچنين كشورهاي  طرف  
كنوانسيون  ايجاد حداكثر امكانات  را براي  بقا و پيشرفت  

كودك  تضمين  خواهند كرد. در ماده  9 نيز گفته شده 
كش��ورهاي  طرف  كنوانس��يون  تضمين  مي كنند كه  
كودكان  با وجود  خواسته شان  از والدين  خود جدا نشوند، 
مگر در مواردي  كه  مقامات  ذي صالح  مطابق  قوانين  و 
مقررات  و پس  از بررسي هاي  قضايي  مصمم  شوند كه  
اي��ن  جدايي  به  نفع  كودك  اس��ت . اينگونه  تصميمات  
ممكن  است  در موارد به  خصوصي  از قبيل  سوءاستفاده  
يا بي توجهي  والدين  كودك  يا هنگام  جدا شدن  والدين  از 
يكديگر ضرورت  يابد و در اين  صورت  بايد در مورد محل  

اقامت  كودك  تصميمي  اتخاذ شود.
ايران در تصويب كنوانسيون حق شرط خود را اينطور 
مطرح كرده كه دولت جمهوري اسالمي ايران اين حق 
را ب��راي خود محفوظ مي داند كه مف��اد يا بندهايي از 
پيمان نامه را كه در تعارض با قوانين اسالمي و قوانين 
داخلي باشد، به اجرا درنخواهد آورد.اگرچه ۱۰ كشور 
ديگر اسالمي نيز حق ش��رط مشابهي را بر پيمان نامه 
داش��ته اند اما حق ش��رط ايران بيش��ترين اعتراض را 
در تاريخ اين كنوانس��يون در پي داش��ته اما بايد توجه 
داشت كه اين شرط مشخص نخواهد كرد كه ايران چه 
استانداردهايي از حقوق بين المللي كودكان را رعايت 
خواهد كرد و كدام يكي از حقوقها با قوانين اس��المي 

متعارض است.
با وجود اين فعاالن حقوق كودك به داليل آسيب هاي 
اجتماعي و پايمال ش��دن حقوق كودكان با اين پديده 
به شدت مخالف هستند و معتقدند كودك همسري نوعي 
كودك آزاري جنسي است كه با امتداد ازدواج كودكان 

در جامعه، كشور به جامعه اي نابالغ تبديل خواهد شد.
مونيكا ن��ادي، يكي از فعاالن حقوق ك��ودك، با اظهار 
خرسندي از طرح “كودك همسري “ كه حداقل سن 
ازدواج براي دختران به ۱۶ سال افزايش مي يابد وازدواج 
در س��نين زير ۱۳ س��ال مطلقا ممنوع خواهد شد، به 
ايسنا گفت: متاسفانه بسياري از مخالفين با اين طرح 
معتقدند كه اين طرح تقليدي از ديدگاه هاي غربي است 
و آن را يك ژست بين المللي تلقي مي كنند اما موضوع 
اصلي در اين خصوص، نقض حقوق اساس��ي كودكان 
در كودك همسري اس��ت. در قوانين داخلي، كودكي 
كه زير ۱۸ سال س��ن دارد براي امورمالي و شركت در 
انتخابات و رانندگي فاقد اراده سالم تلقي مي گردد اما 
همان كودكان براي ورود به يك رابطه جدي مثل ازدواج، 

قانونا مجاز هستند. 
نادي با اش��اره به برخي مخالفت ها نس��بت به طرح 

“ك��ودك همس��ري “ و افزايش س��ن ازدواج گفت: 
افرادي هستند كه بعضا با استناد به داليل شرعي در 
برابر افزايش س��ن ازدواج مخالف��ت دارند و معتقدند 
كه در شرع محدوديت در سن ازدواج وجود ندارد اما 
خوشبختانه ارايه كنندگان اين طرح مشكالت شرعي 
را برطرف كرده اند و از فتاوي فقهاي معتبر معاصر كه 
بلوغ عقلي را مالك ازدواج قرار داده اند بهره جسته اند. 
فتاوي ك��ه باتوجه به مقتضيات زماني امروز، قواعد را 

تعبير و تفسير كرده است.

   كودكان توانايي تحليل ازدواج را ندارند
او اف��زود: همچني��ن برخي از مخالف��ان معتقدند كه 
كودكان با بلوغ جنس��ي بايد نيازهاي خود را از طريق 
ازدواج برط��رف كنند اين درحالي اس��ت كه از لحاظ 
اقليمي و زيست محيطي شرايط بلوغ جنسي نسبت 
به قبل كامال متفاوت ش��ده و نمي توان سن مشخص 
را مالك كلي براي همه كودكان دانست. برخي از اين 
مخالفان نيز بر اين باورند كه اي��ن ازدواج ها با رضايت 
كودكان و براي رفع نيازهاي جنس��ي اس��ت در حالي 
كه با كمي واقع بيني متوجه خواهيم شد كه كودكان 
از نظرعلمي به بلوغ عقلي نرس��يده و توانايي تحليل و 
ارزياب��ي يك ازدواج را ندارند. بنابراي��ن اراده و رضايت 
كودك در ازدواج معيوب ب��وده و نمي توان به انتخاب 
كودك ارزش حقوقي بخشيد مخصوصا اينكه آمارها 
نشان از آن دارد كه بس��ياري از اين ازدواج ها به اجبار 

خانواده ها و شرايط است.
نادي با اشاره به طرح كودك همسري كه حداقل سن 
ازدواج براي دختران را به ۱۶ س��ال افزايش داده است، 
افزود: اين طرح بطور قطع، مثبت ارزيابي مي شود زيرا 
با پيمان نامه جهاني حقوق كودك كه ايران هم به آن 
پيوسته است سازگاري بيشتري دارد. طبق پيمان نامه 
افراد زير ۱۸ س��ال كودك تلقي مي شوند و دولت هاي 

عضو ملزم هستند تا منافع عاليه آنان را تامين كنند.
اين فعال حقوق كودكان اظهار كرد: كودك همسري 
با حقوق اساس��ي كودكان متعارض است چراكه حق 
كودكي را از آنان سلب مي كند و همچنين حق رشد 
و بق��ا كودك را در خطر ق��رار مي دهد و حتي ممكن 
است مانع تحصيل وي نيز گردد به همين دليل ازدواج 
كودك مغاير با حقوق اساس��ي كودكان طبق پيمان 
نامه اس��ت و بايد نس��بت به رفع اي��ن معضل تدابير 

قانوني اتخاذ شود.
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 هوای کشور
 اين هفته خنک می شود

 2 عامل اصلي 
افزايش قيمت مسكن 

 صعود ۳2 پله اي ايران 
در عملكرد لجستيكي

سازمان هواشناسی از ورود موج جدید بارش ها به 
کشور از روز جمعه خبر داد و اعالم کرد که ورود این 
موج موجب کاهش دما و خنک تر شدن هوای کشور 

در هفته جاري می شود.
به گزارش ایرنا، از سازمان هواشناسی، هفته جاري 
خنکی هوا در استان های اردبیل و آذربایجان شرقي 
بیشتر احساس مي شود و به تدریج از روز یك شنبه، 
نسیم خنك كرانه هاي دریاي خزر را در بر مي گیرد.

در روزهاي گذشته از نظر بارش، در بیشتر مناطق 
كشور جوي نسبتا پایدار حاكم بود اما در ارتفاعات 
ش��رقي البرز مانند كیاس��ر، آالش��ت، پل سفید و 
مینودش��ت، بارش محدود وجود داش��ت و در 24 
ساعات آینده هم این روند بارشي تكرار خواهد شد.

رییس اتحادیه مشاوران امالك با بیان اینكه قدرت 
خرید مس��كن در جامعه پایین آمده و مردم توان 
خرید ندارند، افزایش قیمت مس��كن را ناش��ي از 
كمبود ساخت و ساز و خأل قانوني مالیات بر خانه هاي 

خالي دانست.
به گزارش مه��ر، مصطفي قلي خس��روي گفت: تا 
كن��ون براي جلوگی��ري از خالي ب��ودن واحد هاي 
مسكوني راهكاري اندیشیده نشده است، تنها راهكار 
جلوگیري از خالي ماندن واحد ها، گرفتن مالیات از 
خانه هاي خالي اس��ت و شهرداري ها هم با ارایه آمار 
تعداد جواز ساخت و ساز به اداره مالیات مي توانند از 
خالي مانده واحد ها جلوگیري كنند.خسروي با بیان 
اینكه خالي نگه داش��تن واحد ساخته شده به امید 
گران شدن نوعي احتكار است، افزود: باید كاري كرد 
هیچ فردي انگیزه خالي نگه داشتن واحد مسكوني را 
نداشته باشد.رییس اتحادیه مشاوران امالك افزود: 
در كشورهاي پیش��رفته خانه هاي ساخته شده كد 
رهگیري دارند كه موقعیت واحد ساخته شده و فروش 
یا اجاره آن مش��خص است. قلي خسروي با اشاره به 
ایجاد زمینه هاي رشد معقول ساخت و ساز با میزان 
تقاضا در جامعه، گفت: زیرساخت هاي پیش فروش 
منازل مسكوني آماده نیست.وي با بیان اینكه مسكن 
بزرگ ترین نیاز مردم در سبد خانوار است، گفت: براي 
ساماندهي بازار اجاره هم مي توان مانند تركیه مناطقي 

را به عنوان مناطق اجاره نشین تعبیه كرد.

براس��اس گزارش منتشره از س��وي بانك جهاني در 
خصوص شاخص عملكرد لجس��تیك 2۰۱۸، ایران 
صعود ۳2 پله اي داش��ته و به رتب��ه ۶4 در میان ۱۶۰ 
كشور ارتقا یافته است. به گزارش مهر، رتبه ایران در 
زیرشاخص هاي عملكرد لجستیكي، ارتقاي ۳2 پله اي 
در بین ۱۶۰ كشور جهان داشته كه بیشترین جهش 
عملكرد لجستیكي كشورمان مربوط به زیر شاخص 
تحویل به موقع كاال اس��ت كه ب��ا جهش ۵۶ رتبه اي 
روبرو است.براساس این گزارش ازجمله عوامل مهم و 
موثر در ارتقاي و كسب این رتبه شاخص هاي كارآمدي 
فرآیندهاي گمركي و زمان دریافت محموله و استقرار 
كامل و موثر سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت 
فرامرزي و همچنین اصالح فرآیندها و تسریع در انجام 
تش��ریفات گمركي بوده است.گفتني است شاخص 
عملكرد لجستیكي )LPI( یك شاخص چندبعدي 
است كه عملكرد لجستیك تجاري یك كشور را ارزیابي 
مي كند و از س��ال 2۰۰۷ بطور 2 ساالنه توسط بانك 
جهاني اندازه گیري و پایش مي شود. شاخص عملكرد 
لجستیك معتبرترین شاخص بین المللي مرتبط با 
لجستیك تجاري است كه در آن وضعیت لجستیك 
داخلي كشورها و نیز لجس��تیك كشورها در عرصه 

بین المللي مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

3 هفته از وعده بانك مركزي به سازمان هواپيمايي كشوري گذشت

ايرالين ها همچنان به دنبال ارز »نيما« 
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه حدود س��ه هفته پی��ش خبرهایي درباره 
موافقت بانك مركزي براي اختصاص ارز به ایرالین ها 
از س��امانه نیما رسانه اي شد، دبیر انجمن شركت هاي 
هواپیمایي در تازه ترین اظهاراتش اعالم كرد كه با وجود 
ابالغ سیاس��ت هاي جدید، هنوز هماهنگي هاي الزم 
براي تامین مورد نیاز ایرالین ها از طریق سامانه ارزي 
نیما فراهم نشده است و این شركت ها مجبورند ارز مورد 

نیاز خود را از بازار آزاد تهیه كنند.
عدم اختصاص ارز از سامانه نیما به ایرالین ها در شرایطي 
اس��ت كه از ۱۷ مردادماه س��ال جاري، ش��ركت هاي 
هواپیمایي از لیست دریافت كنندگان ارز دولتي حذف 
ش��دند و در ابتدا قرار شد كه سنا )سامانه نظارت ارزي( 
تأمین كننده نیاز ارزي شركت هاي هواپیمایي باشد اما 
با توجه به نارضایتي هاي پیش آمده از سوي ایرالین ها، 
مس��افران و فعاالن ح��وزه هوایي با توجه ب��ه باالبودن 
نرخ ارز در سنا و جهش چش��مگیر نرخ بلیت هواپیما، 
رایزني ها میان سازمان هواپیمایي كشوري، ایرالین ها 
و بانك مركزي آغاز ش��د تااینكه بان��ك مركزي اعالم 
كرد كه ارز مورد نی��از ایرالین ها از نیما )نظام یكپارچه 
معامالت ارزي( تأمین ش��ود زیرا نرخ ارز در این سامانه 
كمتر از سنا است. اما با گذشت سه هفته از تصمیم بانك 
مركزي، ایرالین ها همچنان ارز مورد نیاز خود را از طریق 
سنا تأمین مي كنند و بانك مركزي با وجود وعده هایي 
كه به انجمن شركت هاي هواپیمایي داده است، تمایلي 
براي ارایه ارز از سامانه نیما به آنها ندارد ضمن اینكه در 
این میان مسائلي همچون حذف دوروزه دالر از سنا هم 
مش��كالت ایرالین ها را براي تأمین ارز دوچندان كرده 
است. دبیرانجمن شركت هاي هواپیمایي در گفت وگو 
با ایس��نا، درهمین رابطه اظهار كرد: هر چند در جریان 
اجرایي ش��دن بس��ته جدید ارزي، تامین ارز مورد نیاز 
ایرالین ها به س��امانه نیما واگذار شد، اما در عمل هنوز 
شرایط براي اجرایي شدن این سیاست فراهم نشده است.

مقصود اس��عدي س��اماني ادامه داد: همین مس��اله 
شركت هاي هواپیمایي را مجبور كرده كه نیاز به دالر 
خود را از طریق بازار آزاد تامین كنند كه نرخ آن در حال 

حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است.
به گفته ساماني در شرایطي كه حدود ۶۰ درصد از هزینه 
جاري ایرالین ها از طریق ارز تامین مي شود، این مساله 
فشار بس��یار زیادي را بر آنها وارد مي كند، در حالي كه 
شركت ها به منظور همراهي با سیاست هاي اقتصادي 
كش��ور حاضر ش��ده اند نرخ پروازها را تا پایان شهریور 
متعادل سازي كنند، نرسیدن ارز مشكل ساز خواهد شد.

دبیر انجمن شركت هاي هواپیمایي با بیان اینكه نرخ 
كنوني در نظر گرفته ش��ده در سامانه نیما هم چندان 
با ش��رایط بازار آزاد تفاوتي ن��دارد، توضیح داد: آن چه 
سامانه معرفي ش��ده به ایرالین ها اعالم شده، نرخ ارز 
را ح��دود ۸۹۹۷ تومان در نظر مي گیرد.او بیان كرد: با 
توجه به ۶ درصد كارمزد و هزینه اي كه باید براي خواب 
پول تا دریافت نهایي ارز صرف شود، عمال قیمت تمام 
شده براي ایرالین ها به نزدیكي ۱۰ هزار تومان مي رسد 
كه این مساله هم به دشواري هاي شرایط فعلي خواهد 
افزود.باتوجه به بدقولي بانك مركزي نسبت به وعده هاي 
داده شده براي اختصاص ارز از سامانه نیما به ایرالین ها، 
ش��ركت هاي هواپیمایي همچنان چشم به راه اجراي 
وعده بانك مركزي هس��تند و درصورتي كه این بانك 
برنام��ه اي جدي براي س��اماندهي وضعیت تأمین ارز 
ایرالین ها نداشته باشد بحران در صنعت هوایي با توجه 

به ادامه رشد نرخ بلیت ها كلید مي خورد.

  جزييات افزايش قيمت بليت هواپيما 
درحالي ك��ه قیمت بلی��ت هواپیما به دلی��ل خروج 
ایرالین ها از لیست دریافت كنندگان ارز دولتي جهش 
چشمگیري داش��ته و همین موضوع موجب كاهش 
سفرهاي هوایي شده است اما مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي و به ویژه مسووالن ارشد صنعت هوایي حاضر 
به قبول افزایش ۳ تا 4 برابري نرخ بلیت مسیرهاي داخلي 
و خارجي نیستند و در گفت وگوهایشان به رشد نهایت 
۷۰ درصدي قیمت ها اش��اره مي كنند. عالوه بر اینكه 
افزایش چشمگیر قیمت ها را به عوامل دیگري از جمله 
پروازهاي چارتري، آغاز فاز جدید سفرهاي تابستاني و 
... هم نسبت مي دهند و حاضر به قبول تاثیر بي چون و 
چراي افزایش نرخ ارز بر رشد نرخ بلیت هواپیما نیستند.

درهمین رابطه، رییس سازمان هواپیمایي با بیان اینكه 
۵۵ درصد هزینه یك ساعت پرواز در كشور ارزي است، 
گفت: شهریورماه فصل پرتقاضاي سفر است و به همین 
دلیل ن��رخ بلیت هواپیما افزایش یاف��ت، اما نرخ ها در 

مهرماه كاهش مي یابد.
علي عاب��دزاده درباره قیمت هاي بلیت هواپیما، اظهار 
كرد: افزای��ش اخیر قیم��ت بلیت هواپیم��ا به دلیل 
افزایش قیمت ارزي بود  كه ش��ركت هاي هواپیمایي 
دریافت مي كردند. او ادامه داد:  هزینه هاي شركت هاي 
هواپیمایي ارزي اس��ت، ۵۵ درصد هزینه یك ساعت 
پرواز یك هواپیما در ایران، ارزي است و طبیعي است 
كه بدین ترتیب نرخ هاي بلیت هواپیما هم با نوسانات 
ارز افزایش مي یابد. رییس سازمان هواپیمایي گفت: در 

حال حاضر در فصل پرمسافرهستیم، عموماً در ماه سوم 
فصل تابستان، تقاضاي سفر باال است و به همین دلیل 
بلیت هواپیما هم با قیمت هاي باال به فروش مي رود در 
حالي كه شركت هاي هواپیمایي طیفي از نرخ ها را ارایه 
مي دهند. عابدزاده ادامه داد: ش��ركت هاي هواپیمایي 
)پس از اعمال برخي نرخ هاي سنگین از سوي آژانس ها( 
تصمیم گرفتند خودشان نرخ ها را تعدیل كنند كه در 
هفته اخیر نرخ هاي جدید اعالم شد.  او با تأكید بر اینكه 
قیمت هاي بلیت هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا تعریف 
مي شود، گفت: قطعًا در مهرماه كه تقاضاي سفر كاهش 

یابد، قیمت بلیت هواپیما هم به شدت كاهش مي یابد.
رییس سازمان هواپیمایي بیان كرد: تصمیم شركت هاي 
هواپیمایي براي تعدیل قیمت  هاي صندلي پرواز از نظر 

بازرگاني ایرالین، تصمیم مناسبي بود.

  تناقض در اعالم سهم بليت هاي غيرچارتري 
ع��الوه بر افزایش چش��مگیر قیمت بلی��ت هواپیما 
ط��ي هفته هاي اخیر، موضوع دیگري كه خبرس��از 

ش��د، تناقض آمار رس��مي اعالم ش��ده درباره سهم 
پروازهاي چارتري و برنام��ه اي ایرالین ها بود یعني 
درحالي كه پیش از این مدیرروابط عمومي سازمان 
هواپیمایي كشوري اعالم كرده بود كه تنها ۳۰ درصد 
از حجم پروازها چارتري اس��ت وزیرراه و شهرسازي 
در اظهاراتي به س��هم ۷۰ درصدي پروازها اش��اره 
كرد و همین موض��وع را عاملي براي افزایش قیمت 

بلیت دانست. 
البته سازمان هواپیمایي كشوري به آمار اعالم شده از 
س��وي وزیرراه و شهرسازي واكنش نش��ان داد و مدیر 
روابط عمومي این سازمان در گفت وگویي اعالم كرد: 
شركت هاي هواپیمایي بیش از ۷۰ درصد بلیت هواپیما 
را به صورت غیرچارتري تابع مقررات تغییر و ابطال، ارایه 
مي كنند. رضا جعفرزاده ادامه داد: آنچه به نقل از وزیر 
راه و شهرسازي در رسانه ها منتشر شد، به این صورت 
اصالح مي ش��ود كه بیش از۷۰ درصد بلیت هواپیما به 
صورت غیرچارتري و ۳۰ درصد چارتري ارایه مي شود.

او یادآور شد: با سیاست هاي سازمان هواپیمایي، روند 

ارایه بلیت هواپیما به صورت چارتر كاهش یافته است و 
اكنون كمتر از ۳۰ درصد پروازها چارتري به متقاضیان 

ارایه مي شود و این روند همچنان ادامه دارد.
به گفته جعفرزاده، با سیاست هاي چند ساله گذشته 
سازمان هواپیمایي كشوري، سمت و سوي شركت هاي 
هواپیمایي بر توزیع و ارای��ه بلیت هاي خود به صورت 

غیرچارتري است و روند كاهشي خود را طي مي كند.
ای��ن درحالي اس��ت كه عب��اس آخوندي وزی��ر راه و 
شهرسازي در نشست كمیسیون عمران كه با موضوع 
تشریح علل گراني بلیت هواپیما برگزار شده بود، اعالم 
كرد كه یك��ي از دالیل گراني بلی��ت هواپیما، فروش 
چارتري بلیت ها اس��ت و این ن��وع از فروش حدود ۷۰ 

درصد سهم را به خود اختصاص مي دهند.
او گفته بود: درگذش��ته تا ۸۰ درصد پروازها به صورت 
چارت��ري به ف��روش مي رس��ید و توانس��تیم آن را به 
۷۰ درصد برس��انیم. ضمن اینكه برنامه داریم تا سهم 
پروازهاي چارتري از مجموع بلیت هاي در حال فروش 

را كاهش دهیم.

مهم ترين اولويت شوراي شهر تهران در سال دوم فعاليت چه باشد؟

تسهيل ورود بخش خصوصي به پروژه هاي شهري

شهردار تهران مشمول قانون منع بکارگيری بازنشستگان نمی شود
سخنگوی شورای شهر گفت: استنباط شورا این است که 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان ش��امل حال شهردار 
نمی شود. ما تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر 
برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این 

مصوبه نیست.
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در گفت وگو با ایلنا، 
گفت: در علم حقوق قاعده اي وجود دارد كه مي گوید قانون 
عام الحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. براین اساس اگر در 
گذشته قانوني خاص براي موضوع خاصي وجود داشته است، 
اما بعدها قانون عامي تصویب شود، این قانون عام نسخ كننده 
آن قانون خاص نیست.وي ادامه داد: در بحث انتخاب شهردار 
هم ما قانون خاص داریم كه همان قانون شوراهاست و در این 
قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده 
است. در بند یكم ماده ۸۰، در تبصره ۳ آن مي گوید »شوراي 
شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صالحیت شهرداران، 

مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، ش��هردار مورد نظر 
خود را انتخاب مي كند.« در آیین نامه مصوب این قانون، كه 
مصوب هیات وزیران است، شرایط احراز صالحیت شهردار 
توضیح داده شده است.سخنگوي ش��وراي شهر با استناد 
به قانون انتخاب ش��هردار افزود: شرایط احراز صالحیت به 
۸ مورد اشاره دارد كه عبارتند از تابعیت جمهوري اسالمي 
ایران، ش��رط سني و سابقه اجرایي، انجام خدمت وظیفه یا 
معافیت، اعتقاد به مباني جمهوري اسالمي و قانون اساسي، 
حسن شهرت، داشتن توانایي جسمي و روحي براي انجام 
كار، بحث نداشتن محكومیت كیفري مستلزم محرومیت از 
حقوق اجتماعي و در نهایت، تحصیالت و تجربه. این موارد، 
شرایط احراز صالحیت شهردار است كه در آیین نامه اجرایي 
شرایط احراز تصدي سمت شهردار، مصوب هیات وزیران، 
مطرح شده كه در واقع همان آیین نامه اجرایي است كه در 
قانون شوراها ذكر شده است.اعطا با تاكید براینكه در مورد 

شهردار، قانون خاصي وجود دارد كه مالك عمل است، گفت: 
قانون جدید كه در واقع یك قانون عام است، ناسخ قانون خاص 
قبلي نیست. با توجه به این نكته، باید گفت استنباط شورا 
این است كه این مصوبه حاضر شامل حال شهردار نمي شود.

رییس كمیته حقوقي شوراي شهر ادامه داد: به طور كلي اصوال 
همواره آخرین اراده قانونگذار است كه مالك عمل است، اما 
اگر این اراده در قالب قانوني كه به صورت عام نوش��ته شده 
بیان شود، و از طرفي قانون خاصي داشته باشیم كه مربوط به 
گذشته باشد، آنچه كه قانونگذار در آن قانون خاص گفته است 
مالك عمل اس��ت.عضو هیات رییسه شوراي شهر در انتها 
تاكید كرد: به هر حال، بدیهي است كه شورا و شهرداري تابع 
اراده قانونگذار هستند و اراده قانونگذار مالك عمل است. البته 
طبیعتا بهتر است به استدالل هاي مختلف حقوقي توجه كرد. 
ما تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در 
شورا این است كه شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست.

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه ۹۶۱۶۸۵ صادره از شعبه 4۷ حقوقی مجتمع صدر تهران آقای تایماز پور عباس سویدی و علیه آقای /خانم احمد یوسفی بخواسته مطالبه وجه 
بمبلغ ۱/۱۹۷/2۷۷/2۸4 ریال اصل خواسته و مبلغ ۵۹/۸۶۳/۸۶4 ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش سه دانگ ملک توقیفی به مبلغ ۱4/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۷/۳ ساعت ۱۰ الی ۱۱ در 
محل تهران، شهرستان شهریار، شهرک اداری قسمت اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده عمومی به فروش برسد و آدرس ملک مورد 
نظر واقع در شهریار جاده تهران، نرسیده به سعیدآباد نبش خیابان آزادگان پالک ۵۱ می باشد. لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و 
هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع 
و هر کسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته شده و ۱۰% از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت 
یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ سند ملک بنام وی منتقل خواهد شد .مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد. یک قطعه 
زمین به مساحت 44۶4 مترمربع قطعه ۶ تفکیکی )4۹۱2-4۹/2/2۶( شماره ۸2۸ فرعی مفروز و مجزی شده از 2۸۷ فرعی از پالک ۱2 اصلی واقع در 
قریه سعیدآباد شهریار جز حوزه ثبتی شهریار  افعال ۱۳۷ متر به قطعه ۵ و شرق بطول ۳2/۵ متر به قطعه ۳2 و ۳۳ جنوب بطول ۱4۳ متر به قطعه ۷ و غرب 
بطول ۳2 متر به جاده شهریار- ضلع جنوبی و شرقی و غربی از ملک مذکور دارای دیوار و ضلع شمالی فاقد دیوار بوده و با قطعه مجاور فنس کشی مي باشد 
دارای بنای دفتری حدود 2۰ مترمربع و کارگاه با استراکچر بنایی و خرپا )قدیمی( حدود ۱۰۰ متر مربع به انضمام استراکچر فوالدی حامل جرثقیل به ابعاد 
۱2 متر و طول 24 متر به فاقد انشعابات آب و گاز بوده و دارای انشعاب  برق سه فاز 2۵ آمپر می باشد. در حال حاضر تحت فعالیت صنعتی قطعه سازی فعال 

می باشد ) در محدوده حریم شهر و فاقد کاربری می باشد( ضمنا مبلغ کارشناسی به مبلغ....ریال می باشد.
محکوم علیه احمد یوسفی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مي باشد
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار- کیا م الف /1748

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ۹۳۰۰۱2۳ 

مقدار ششدانگ یک باب واحد تجاری واقع در طبقه زیرزمین به مساحت  ۹۳/22 متر مربع قطعه دوم جنوبی تفکیکی به شماره پالک ۵۰/۵۹۱۷ واقع 
در کرشته شهریار ذیل ثبت ۱۹4۸4۷ صفحه ۳۶۸ دفتر ۱۳۵۵ بنام پرویز محمدعلی ثبت و سند صادر و تسلیم شده است و طبق سند ۶۵۸۰۳ مورخ 
۸۸/۰۳/۳۱ دفتر 4 زرندیه در رهن بانک کشاورزی است. بحدود اربعه شماال: درب و دیواریست به راهرو و راه پله مشاعی شرقا: در دو قسمت که قسمت دوم 
به صورت پخ است تحتانی دیواریست به قسمت برخیابان فوقانی دیوار و پنجره است به خیابان جنوبا: تحتانی دیواریست به خیابان ۸ متری فوقانی دیوار 
و پنجره ایست به خیابان ۸ متری غربا: دیواریست به قطعه دو تفکیکی 2- ششدانگ یک باب واحد تجاری واقع در طبقه زیرزمین به مساحت ۷۶/2۸ متر 
مربع قطعه اول تفکیکی به شماره پالک ۵۰/۵۹۳۱ واقع در کرشته شهریار ذیل ثبت ۱۹۹۵۳4 صفحه ۳۷۶ دفتر ۱۳۱۶ بنام پرویز محمدعلی ثبت و سند 
صادر و تسلیم شده است و طبق سند ۶۵۸۰۳ مورخ ۸۸/۰۳/۳۱ دفتر 4 زرندیه در رهن بانک کشاورزی است. به حدود اربعه شماال : تحتانی دیواریست به 
قسمت پرفوقانی دیوار و پنجره است به خیابان ۸ متری شرقا: در سه قسمت که قسمت اول بصورت پخ است تحتانی دیواریست به قسمت برخیابان فوقانی 
دیوار و پنجره است به خیابان جنوبا: اول دیواریست به تاسیسات مشاعی دوم دیوار و درب است به راهرومشاعی غربا: دیواریست به قطعه دوم تفکیکی که 
به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شماره ۹۳۰۰۱2۳ شده است و برابر نظریه مورخ ۹۵/۱۰/2۰ کارشناس رسمی دادگستری در مرحله 

تجدید نظر توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع در- شهریار- خیابان کرشته- نبش کوچه فلق و احمد رهگذر طبقه تحتانی تاکسی 
سرویس میالد می باشد. هر دو پالک مذکور به صورت تجاری بوده و در حال حاضر در آنها فعالیتی انجام نمی گیرد. اسکلت ساختمان بصورت بتون آرمه کف 
سنگ دیوارهای جانبی تا سقف سنگ سیستم سرمایش کولر سیستم گرمایش بخاری دارای آب ،برق، گاز می باشد. ارزش ششدانگ واحد تجاری پالک 
ثبتی ۵۰/۵۹۱۷ به مبلغ ۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و پالک ثبتی ۵۰/۵۹۳۱ به مبلغ ۱/۱4۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک 
و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱2 ظهر در محل اداره ثبت شهریار واحد اجراء به نشانی شهریار شهرک 
اداری از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و مزایده از مبلغ۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به پالک ثبتی ۵۰/۵۹۱۷ و ۱/۱4۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت 
به پالک ثبتی ۵۰/۵۹۳۱ ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش 
کال نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین 
و خریداران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به ثبت شهریار- اجراء به نشانی باال مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در 
جلسه مزایده شرکت نمایند، ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم 
قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و .. خواهد بود. 
تاریخ انتشار آگهی مزایده : 97/06/10 مورد مزایده بیمه نمي باشد. 
مسئول اجرای ثبت شهریار- صادق بیگی م الف /1753

آگهی مزایده مال غیر منقول در مرحله 
پرونده کالسه ۹۶22۰۳ صادره از شعبه ۹ حقوقی شهریار خانم راثمه رجائی و علیه آقای نوید آزاد مهر بخواسته مطالبه به مبلغ ۱/۸۷۸/۶۵2/۵۸2 ریال اصل 
خواسته و مبلغ ۹۳/۹۳2/۶2۹ ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقیفی به مبلغ 
۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ ۹۷/۷/4 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل تهران- شهرستان شهریار- شهرک 
اداری قسمت اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار طبقه همکف اتاق ۸2 -۸۳ از طریق مزایده عمومی به فروش برسد و آدرس ملک موردنظر واقع در شهریار 
به شرح ذیل مي باشد. لذا، طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل در 
تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته 
شده و ۱۰% از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار به صورت نقدی یا چک تضمینی اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضی از 
خریدار اخذ سند ملک به نام وی منتقل خواهد شد. مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر مي باشد قابل بذکر است این اجرا تعهدی جهت تحویل مورد مزایده 
غیرمنقول ندارد تنها پس از تصدیق مزایده توسط دادگاه محترم سند مالکیت به نام وی منتقل می گردد. ششدانگ عرصه واعیان پالک ثبتی 2۶۹فرعی از 
۱2۷ اصلی به نام حمید صمصامی شهر بابکی دارای دو برگ سند مجزا هر کدام بصورت سه دانگ مشاع از شش دانگ، واقع در شهریار- صباشهر- خیابان شهید 
بهشتی- خیابان شهید معصومی- کوچه اول سمت چپ  روبروی آژانس خلیل .وضعیت ظاهری موجود، اعیانی موجود در ملک ساختمان ویالیی یک طبقه 
در همکف به مساحت حدود ۱۱۰ متر مربع، ساخته شده با اسکلت بتنی و پوشش سقف تیرچه بلوک، با نمای سرامیک کف واحد سرامیک ، دیوارها گچی، 
دارای دو اتاق خواب ،آشپزخانه با کابینت ام دی اف ملک دارای انشعابات آب، برق، گاز است و تا زمان تهیه گزارش گواهی پایان کار آن ارائه نگردیده است، ارزش 
معامالتی شش دانگ عرصه و اعیان پالک موصوف  مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال معادل ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار -  سید رضا عابدی م الف /1746
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گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
یك سال از آغاز فعالیت شوراي پنجم شهر مي گذرد و در 
این مدت بارها شاهد بودیم كه اعضاي شورا مبارزه با فساد 
و شفافیت را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و تفاوتشان با 
شوراي هاي قبلي نیز در همین دو نكته مي دانند. مثال بارز 
آنها در این زمینه نیز راه اندازي س��امانه شفافیت است كه 
تمام قراردادهاي شهرداري روي این سامانه قرار مي گیرد و 
تمام شهروندان به آن دسترسي دارند و مي توانند جزییات 
قراردادها را در آن مالحظه كنن��د. هر چند راه اندازي این 
سامانه به خودي خود كار بس��یار ارزشمندي است اما به 
نظر مي رسد شوراي شهر پنجم آن گونه كه باید نتوانسته 
پاس��خگوي نیازها و انتظارات مردم باش��د. موضوعي كه 
محسن هاشمي رییس شوراي شهرنیز هفته گذشته به 
آن اشاره كرد و گفت: »آن طور كه شهروندان جامعه انتظار 
داشتند با توجه به آن راي تاریخي كه به اعضاي شوراي پنجم 
دادند نتوانستیم پاسخگوي انتظارات آنها باشیم.«  محسن 
هاشمي در بخش دیگري از صحبت هاي خود اذعان كرد: به 
دلیل اینكه اولین تجربه مدیریت اش در چنین شورایي بوده 
محافظه كارانه تصمیم مي گرفته تا تجربه به دست آورد. این 
مورد در خصوص اكثر اعضاي شوراي پنجم صدق مي كند 
و گاه شاهد تصمیمات و حرف هایي از سر بي تجربگي در 
جلسات ش��ورا بوده ایم.  با وجود این، اعضاي شوراي شهر 
سه سال طالیي را پیش رو دارند و با توجه به تجربیاتي كه به 
دست آورده اند، انتظار مي رود تا سال دوم را با سرعت بیشتر 
و دقت در تصمیم گیري ها آغاز كنند.البته اعضاي شوراي 
پنجم بنا به شرایط پیش آمده مجبور شدند دو شهردار و دو 
سرپرست انتخاب كنند و هر چند مصطفي سلیمي به مدت 
تنها یك ساعت سرپرستي شهرداري تهران را بر عهده گرفت 
اما انتخاب شهردار عمال روند كار را كند كرد. برخي معتقدند 
شوراي شهر در این یكسال كار خاصي براي شهروندان انجام 

نداده است كه این دید شاید عادالنه نباشد. 

  رفع تعارض منافع
محمود می��ر لوحي، عضو ش��وراي ش��هر تهران در 
گفت وگو ب��ا تعادل با تاكید بر اینكه مبارزه با فس��اد 
جزو اصلي ترین برنامه هاي شورا طي یك سال گذشته 
بوده است، تصریح كرد: مبارزه بافساد یك استراتژي 
و راهبرد در شورا و شهرداري است. راه اندازي سامانه 
ش��فافیت مهم ترین اقدام در این مسیر بود كه انجام 
شد.اكنون نیز طرح تعارض منافع را داریم كه موضوع 
بس��یار مهمي است. طرحي را نیز دنبال مي كنیم كه 
بر اس��اس آن صالحیت پیمانكاران طرف قرارداد در 
بخش هاي مختلف اعم از خرید امالك، زیبا سازي و 
دیگر بخش ها تا آن جا كه ممكن است شفاف سازي و 

از حالت رانت و اختصاصي بودن خارج شود.
وي ادام��ه داد: ت��ا زماني كه فهرس��ت خاصي براي 
پیمانكاران اداره ها و سازمان ها وجود دارد رقابتي در 

میان نخواهد ب��ود. بنابراین تالش مي كنیم تا بخش 
خصوصي نیز به راحتي بتواند ب��ه این حوزه ها ورود 
پیدا كند.در مجموع به دنبال این هستیم هر خرید، 
قرارداد و فروش و فرصتي كه ش��هرداري براي شهر 
به وجود مي آورد در رقابت س��الم و شفافیت برگزار 
ش��ود. براي این منظور ترك تش��ریفات را هم كنار 
گذاش��ته ایم. میرلوحي با بیان اینك��ه این فعالیت ها 
ادامه دار خواهد بود، تصریح كرد: انتشار اطالعات از 
دیگر مواردي اس��ت كه در صدور پروانه ساختماني 
در معرض دید عموم قرار مي گیرد و به شفاف سازي 
كمك بسیاري مي كند. انحصار اطالعاتي باعث شده 
تا عده اي با اس��تفاده از این اطالعات علیه اش��خاص 
دیگر پرونده س��ازي ك��رده یا به هر طری��ق از آن به 
نفع خود اس��تفاده كنند. قطعا انتشار اطالعات تاثیر 

بسزایي در شفاف سازي داشته باشد.

  توجه به منابع درآمدي پايدار 
كامبیز مصطفي پور كارشناس ش��هري نیز در گفت وگو با 
تعادل عنوان كرد مهم ترین نكته اي كه شوراي شهر و مدیریت 
شهري باید در در سال دوم فعالیت خود در اولویت كاري خود 
قرار دهند،  توجه به منابع درآمدي پایدار شهر تهران است. 
شهرداري تهران با بالغ بر ۵2 هزار میلیارد تومان بدهي دارد 
و پروژه هاي نیمه كاره روي دس��ت مدیریت ش��هري مانده 
است بنابراین باید به دنبال راهي براي تامین این منابع باشد. 
مصطفي پور با بیان اینكه استفاده از سرمایه بخش خصوصي 
در این شرایط مي تواند راهگشا باشد،  تصریح كرد: از گذشته 
تا امروز تعداد زیادي از س��رمایه گذاران بخش خصوصي در 
شهر متضرر شده اند و جرات اینكه دوباره وارد مناقصه هاي 
شهرداري شوند را ندارند.تعداد زیادي از این سرمایه گذاران 
اكنون ورشكست ش��ده اند. به گفته این كارشناس شهري، 
سرمایه گذاري خارجي و توسعه در شهر تهران از این طریق 
از موارد دیگري اس��ت كه باید مورد توجه شوراي شهر قرار 
گیرد. او در این باره توضیح داد: البته با توجه به بحث تحریم ها 
شاید این مورد چندان عملي نباشد اما در حوزه كشورهایي 
كه كمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار دارند هنوز مي توان امیدوار 
بود. در سرمایه گذاري خارجي مهم ترین مورد تامین امنیت 
سرمایه گذاري است. اكنون سرمایه گذاران داخلي در مقیاس 
خرد نگران سرمایه هایشان هس��تند و شهرداري نتواسته 
مطالبات پیمانكاران را پرداخت كند. وي ادامه داد: بنابراین 
اعضاي شوراي شهر باید تدابیري در نظر گیرند تا امنیت الزم 
براي سرمایه گذاران بخش خصوصي فراهم شود. در این صورت 
آنها با اشتیاق كامل وارد این حوزه خواهند شد. در راهسازي، 
حوزه حمل و نقل عمومي و بحث هاي زیرساختي چاره اي 
جز سرمایه گذاري خارجي نداریم. در حوزه مترو مي توانیم 
از روسیه كمك بگیریم زیرا این كشور تجربه ۱۰۰ساله مترو 
را دارد. ژاپن و مالزي از دیگر كشورهایي اند كه مي توانند در 
بخش شهري سرمایه گذاري كنند.وي ادامه داد: چالش هاي 

جدي دیگري در شهر تهران وجود دارد كه عبارتند از توسعه 
پایدار، عدالت توزیع منابع در شهر تهران،  امنیت اجتماعي و 
كالبدي، ارتقاي كیفیت زندگي و زیست پذیري شهر تهران 
كه از برنامه هاي شهردار تهران نیز محسوب مي شود و باید با 
جدیت دنبال شود. همچنین تقویت زیرساخت هاي خدماتي 
با قابلیت دسترسي به پیاده راه، تقویت زیرساخت هاي شهري، 
حمل و نقل عمومي و شبكه سازي براي حمل و نقل از مسائلي 

است كه باید مورد توجه قرار بگیرد.
عالوه ب��ر این، س��المت ش��هروندي و محیط زیس��ت، 
میراث فرهنگي شهر اعم از میراث ملموس ساختمان ها 
و ناملم��وس ش��امل ش��عائر، آیین ه��ا، آداب و هنر و نیز 
هوشمند سازي ش��هر از دیگر مواردي است كه از شوراي 
شهر انتظار مي رود در سال دوم فعالیت شان، مورد توجه 

قرار داده و براي آنها برنامه ریزي كنند.

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان ايالم

آگه�ي موضوع م�اده 3 قان�ون و م�اده 13 آئین نامه قان�ون تعیین تكلی�ف وضعیت ثبت�ي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

قطعه یك ایالم
برابر رأي ش�ماره 139760315001001069 م�ورخ 1397/04/24 هیأت اول/هی�أت دوم موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و س�اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم كبري خاني، فرزند نورمحمد، به كد ملي 5349786504 )ششدانگ( 
یك باب ساختمان، به مساحت 143/30 مترمربع، پالك شماره 191 فرعي از 1477 اصلي، واقع در ایالم 
– محله آشوري – میدان امام حسین- كوچه امید خریداري شده از كرم اله آگیش و منتسب به مالكیت 
عبدالصاحب و عزت اله و علیرضا و محمدرضا شهرت همگي رئیسي.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ي 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ انتشار اولین آگهي، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول: 97/06/10
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم: 97/06/25
صفري ، رئیس اداره ثبت اسناد، امالك شهرستان ایالم



گروه تجارت     
بررس��ي وضعيت تجارت كااليي ايران در فصل بهار سال 
جاري حاكي از آن است كه كاالهاي هدف صادراتي، عمدتًا 
محصوالت نهايي و مصرفي بوده و از آن سو، كاالهايي كه به 
كشور وارد شده اغلب كاالي واسطه اي بوده است. بررسي 
اين آمار همچنين نشان از آن دارد كه با وجود افزايش سهم 
كاالهاي واس��طه اي در واردات، ميزان واردات اين اقالم با 
كاهش 11 درصدي همراه بوده كه در صورت استمرار آن 
در فصول بعدي، ممكن است باعث ايجاد اختالالت جدي 

در واحدهاي توليدي و بروز ركود در آنها شود.

     زنگ خطر براي واحدهاي توليدي
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگان��ي تهران در 
تازه ترين گزارش تحليلي خود با استناد به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، به بررسي وضعيت تجارت ايران بر 
حسب نوع كاال در فصل نخست سال جاري پرداخته است. 
بر اساس اين گزارش، در فصل نخست سال 1397، حدود 
1.8 ميليارد دالر كاالي س��رمايه اي )با سهم ارزشي 16.7 
درص��دي(، حدود 1.81 ميلي��ارد دالر كاالي مصرفي )با 
سهم ارزشي 17.1 درصدي( و حدود 7 ميليارد دالر كاالي 
واسطه اي )با سهم ارزشي حدود 66.2 درصدي( به كشو وارد 

شده است. به نظر مي رسد طي مدت مذكور نسبت به بهار 
1396، تركيب كاالهاي وارداتي از كاالهاي مصرفي به سمت 
كاالهاي واسطه اي حركت كرده، بطوري كه سهم كاالهاي 
واسطه اي از ارزش واردات طي مدت مذكور حدود 3 واحد 
درصد افزايش و سهم كاالهاي مصرفي حدود 5 واحد درصد 
كاهش يافته اس��ت. از سوي ديگر، مقدار و ارزش كاالهاي 
وارداتي مصرفي بيش از ساير انواع كاالها در مقايسه با مدت 
مشابه سال 1396 كاهش يافته است. واردات اين كاالها از 
نظر وزني حدود 25.3 درصد و به لحاظ ارزشي حدود 27 
درصد كاهش داشته است. در عين حال، در فصل بهار سال 

1397، با وجود افزايش سهم كاالهاي واسطه اي در واردات، 
ميزان واردات اين اقالم با كاهش 11 درصدي همراه بوده كه 
در صورت استمرار آن در فصول بعدي، هم از منظر دشوارتر 
شدن واردات و هم تش��ديد تحريم ها، ممكن است باعث 
ايجاد اختالالت جدي در واحدهاي توليدي و بروز ركود در 
آنها شود. از سوي ديگر، تفاوت 9 واحد درصدي ميان نرخ 
كاهش ميزان و ارزش واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي 
نشان مي دهد كه كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي در مقايسه 

با بهار 1396 با متوسط قيمت هاي باالتري وارد شده اند.

     رويداد مثبت در صادرات
بر اس��اس آم��ار وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، در بهار 
1397، حدود 9.4 ميليارد دالر كاالي واسطه اي )با سهم 
ارزشي حدود 81 درصد(، حدود 243 ميليون دالر كاالي 
سرمايه اي )با س��هم ارزش��ي حدود 2.1 درصد( و حدود 
2 ميليارد دالر كاالي مصرفي )با س��هم ارزشي حدود 17 

درصد( به خارج از كشور صادر شده است. اين در حالي است 
كه به نظر مي رسد در مقايسه با فصل نخست 1396، سهم 
كاالهاي واس��طه اي در صادرات كاهش و سهم كاالهاي 

مصرفي و كاالهاي سرمايه اي افزايش يافته است.
اگرچه در فصل نخست 1397، از وزن كاالهاي واسطه اي 
صادر ش��ده حدود 3 درصد نس��بت به بهار 1396 كاسته 
شده، اما صادرات اين كاالها از نظر ارزشي، تقريبا 14 درصد 
رشد داشته است. يكي از نكات قابل توجه در نوع كاالهاي 
صادراتي فصل نخس��ت 1397، رشد 39 درصدي ميزان 
و رش��د 19 درص��دي ارزش ص��ادرات كاالهاي مصرفي 
در مقايسه با فصل نخس��ت 1396 بوده كه اتفاق مثبتي 
است. در عين حال، در مورد كاالهاي مصرفي نيز رشد 39 
درصدي مقدار صادرات اين نوع كاالها در كنار رش��د 17 
درصد ارزش صادرات آنها نشان مي دهد كاالهاي مصرفي 
در مدت مذكور با متوسط قيمت پايين تري نسبت به بهار 

1396 صادر شده اند.
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 پيشنهادي براي رونق
تبليغات فرش

مهر     معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد 
داد: از صادركنندگان فرش يك تا دو درصد عوارض 
صادراتي دريافت كرده و مع��ادل آن را نيز دولت در 
اليحه بودجه تدارك ببيند تا بتوان منابع مالي را براي 
تبليغات فرش فراهم كرد. مجتبي خسروتاج در ديدار 
با اعضاي اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
فرش دستباف گفت: امروز بيش از هر زمان ديگري 
بايد به موضوع بازاريابي و تبليغات فرش دس��تباف 
پرداخت چراكه بازار 4۰۰ ت��ا 5۰۰ ميليون دالري 
فرش دستباف در امريكا كه پيش روي ايران باز بوده 
است، اكنون متوقف شده و بايد حضور در بازارهاي 
ديگر را جايگزين كرد. او افزود: نباي��د اجازه داد كه 
توليد و صادرات فرش دس��تباف ايراني دچار وقفه 
ش��د، اين در حالي است كه بايد بازاريابي در مناطق 
جديد را در دس��تور كار قرار داد. او تصريح كرد: اگر 
قرار است كه كار تبليغاتي شكل گرفته و كمپيني در 
بعد تجارت بازاريابي در مورد يك كاال صورت گيرد، 
بايد با مشاركت ذي نفعان همراه باشد تا بتوان بهترين 
بهره برداري را صورت داد. خسروتاج گفت: پيش بيني 
ما اين اس��ت كه قيمت فرش دستباف در سال هاي 
پيش رو افزايش يابد كه اين مي تواند براي بافندگان 
و توليدكنندگان و صادركنندگان مفيد واقع شود، 
بنابراين بايد روي اعتالي جايگاه فرش دستباف ايراني 
كار كرد. او با اش��اره به نگراني برخي صادركنندگان 
فرش دستباف در حوزه فرش هاي مرجوعي گفت: 
هر كااليي كه بخواهد وارد كشور شود بايد حقوق و 
عوارض گمركي پرداخت شود، اين در حالي است كه 
فرش هاي صادراتي ممكن است برگشت داده شود، 

پس نبايد حقوق و عوارض گمركي پرداخت شود.

آخرين وضعيت تجارت 
محصوالت دخاني

ايس�نا     آخرين وضعيت واردات رسمي و صادرات 
محصوالت دخاني اعم از سيگارت، توتون، تنباكوي 
سنتي  و تنباكوي معسل اعالم ش��د. ميزان واردات 
رسمي سيگار طي 2ماهه نخست سال جاري همانند 
فروردين صف��ر بود و اين در حالي اس��ت كه ميزان 
صادرات آن طي 6۰ روزه ابتدايي سال جاري معادل 
55۰ ميليون نخ بوده اس��ت. در عي��ن حال، ميزان 
واردات رسمي سيگار در مدت مشابه سال قبل برابر 
5۰۰ و ميزان صادرات نيز در همين بازه زماني 15۰ 
ميليون نخ بوده اس��ت. همچنين مي��زان صادرات 
تنباكوي سنتي تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري 38 
هزار كيلوگرم بود كه نسبت به ميزان صادرات صورت 
گرفته در مدت مش��ابه سال گذشته رشدي 37۰۰ 
درصدي داش��ته است و تنباكوي معسل با صادرات 
34 هزار كيلوگرمي طي همين زمان رشدي 161.5 
درصدي نسبت به سال گذشته را تجربه مي كند. از 
ديگر سو، ميزان صادرات توتون طي 2ماهه نخست 
سال جاري معادل 2۰ هزار كيلوگرم بوده كه نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل كاهش 87.2 درصدي را 
در پي داشته است. درمورد واردات تنباكوي معسل 
هم وضعيت به گونه اي اس��ت كه ميزان واردات اين 
محصول طي دو ماهه نخست سال جاري 75۰ تن 
بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهشي 
67.2 درصدي داش��ته اس��ت. در عين حال، وضع 
موجود واحدهاي فعال دخاني نيز تا پايان ارديبهشت 
ماه سال جاري به گونه اي است كه تعداد واحدهاي 
فعال سيگارت سازي 18 مورد و تعداد واحدهاي توليد 
تنباكو 28 مورد است. همچنين تعداد توزيع كنندگان 
كاالهاي دخاني حقيقي در سراس��ر كشور 1۰62 
مورد و تعداد توزيع كنندگان حقوقي 78 مورد بوده 
كه جمعا از وج��ود 114۰ واحد توزيع كننده كاالي 

دخاني خبر مي دهد.

افت صادرات تركيه به ايران 
تسنيم     صادرات رسمي تركيه به ايران در هفتمين 
ماه سال جاري ميالدي )جوالي 2۰18( با افت قابل 
توجه 3۰ درصدي به 191 ميليون دالر رسيد. واردات 
تركيه از ايران نيز در همين ماه ۰.1 درصد افت داشته 
و به 728 ميليون دالر بالغ شده است. آمارهاي منتشر 
شده توسط اداره آمار تركيه نشان مي دهد مبادالت 
تجاري ايران و تركيه در 7 ماه نخست 2۰18 با افت 5 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
است. مبادالت تجاري دو كشور كه در ماه هاي ژانويه 
تا جوالي 2۰17 بالغ بر 6.323 ميليارد دالر گزارش 
شده بود در 7 ماهه نخست امسال به 6.۰42 ميليارد 
دالر كاهش يافته است. افت مبادالت تجاري دو كشور 
در اين دوره مربوط به كاهش صادرات تركيه به ايران 
بوده اس��ت. تركيه در ماه هاي ژانويه تا جوالي سال 
ميالدي گذش��ته 1.811 ميليارد دالر كاال به ايران 
صادر كرده بود. اين رقم با افت 17 درصدي در 7 ماهه 
نخست امسال به 1.5۰4 ميليارد دالر رسيده است. 
واردات تركيه از ايران در 7 ماهه نخست امسال ۰.6 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و 
به 4.538 ميليارد دالر رسيده است. تركيه در 7 ماهه 
نخست سال قبل 4.512 ميليارد دالر كاال از ايران 
وارد ك��رده بود . ايران نوزدهمين مقصد صادراتي 
تركيه و هفتمين تامين كننده كاالهاي مورد نياز 
اين كشور در 7 ماهه نخست سال جاري ميالدي 

شناخته شده است.

 تصويب كليات اليحه
ايجاد 20 منطقه اقتصادي 

ايسنا     نمايندگان مجلس با كليات اليحه ايجاد 
8 منطق��ه آزاد تجاري صنعتي و 12 منطقه ويژه 
اقتصادي موافقت كردند. كليات اين اليحه كه پيش 
از اين در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي 
و تصويب قرار گرفته بود، به راي مجلس گذاشته 
ش��د كه نمايندگان ب��ا 127 راي موافق، 51 راي 
مخالف و 1۰ راي ممتنع از مجموع 196 نماينده 

حاضر با آن موافقت كردند.

»تعادل«پشتصحنهگرانيواحتكار88۴۵خودرورابررسيميكند

رديابي احتكار در بازار خودرو 
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تعادل     فرشته فريادرس 
پس لرزه هاي رواني ناشي از تحريم ها، اگرچه بازار خودرو 
را طي ماه هاي اخير دستخوش التهاب كرده، اما پرسش 
اينجاست كه آيا لرزه در بازار خودرو و چالش قيمت گذاري 
اين محصول جذاب را مي توان فقط به همين عامل نسبت 
داد يا عوام��ل پنهان ديگري وج��ود دارد كه موجبات 
سوءاستفاده واس��طه گران و برخي خودروسازان را در 
اين آشفته بازار فراهم كرده تا بتوانند منافع هنگفتي را به 
جيب بزنند. البته در بحث گراني ها در بازار خودرو شاهد 
ديدگاه هاي متفاوتي هستيم؛ براساس ديدگاه نخست، 
اخبار منتشر شده حاكي از اين است كه خودروسازان 
با احتكار محص��والت خود به دنبال عرضه آن با قيمت 
باالتري در بازار هستند و همين امر به گراني هاي اخير 
دامن زده است. به طوري كه در جديدترين آمار اعالمي، 
تعداد 8 هزار و 845 دستگاه خودروي »سمند« احتكار 
شده در انبارهاي ايران خودرو در شهرستان آذر كشف و 
پلمب و به مراجع قضايي تحويل داده شد. اما در مقابل، 
دي��دگاه ديگري وج��ود دارد كه برگرفت��ه از اظهارات 
خودروسازان داخلي است؛ چراكه آنها همچنان ادعاي 
احتكار محصوالتش��ان را رد و دلي��ل كاهش عرضه در 
بازار را ب��ه عواملي چون »تحريم خودروس��ازي ايران، 
كسري قطعات و همچنين كندي ترخيص قطعات و 
مواد اوليه از گم��رك« ربط مي دهند. موضوعاتي كه از 
سوي برخي فعاالن حوزه بازار بهانه اي بيش نيست تا آنها 
محصوالتشان را با قيمت باالتري به بازار عرضه كنند. اين 
اظهارات در حالي مطرح مي شوند كه وزير صنعت، عامل 
مهم گراني خودرو را وجود دالالني مي داند كه قصد دارند 

در بازار خودرو اخالل ايجاد كنند.

    پشت صحنه گراني در بازار خودرو
موج گراني و احت��كار در بازار خودروه��اي داخلي وعدم 
واكنش به موقع متوليان امر به منظور مديريت بازار خودرو 
و كنترل قيمت ه��ا، اين روزها همه را كالفه كرده اس��ت. 
چراكه متقاضي��ان خودروهاي داخلي را ش��ايد بيش از 
هر زمان ديگري بتوان س��ردرگم و بالتكليف عنوان كرد؛ 
بطوري كه نمي دانند در مواجهه با اين نوع نابس��اماني ها 
بايد چ��ه تصميمي بگيرند يا چگونه رفت��ار كنند. گراني 
برخي خودروهاي داخلي حتي به دستمايه طنز مردم در 

شبكه هاي اجتماعي تبديل شده  است. 
اما عرضه قطره چكاني خودرو از سوي خودروسازان فارغ 
از مس��اله اي كه با آن درگيرند؛ ب��ازار اين محصول جذاب 
را ملتهب ت��ر از قبل كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
خودروسازان داخلي، كمبود مواد اوليه و قطعات به دليل 
اعمال تحريم هاي دوباره امريكا بر صنعت خودروس��ازي 
ايران كه از مرداده ماه سال جاري آغاز شده بود، را مهم ترين 
عاملي مي دانند كه بازار خودرو را دستخوش چالش جدي 
كرده است. امري كه مانع از عرضه منطقي خودرو به بازار 
طبق روال معمول آن شده است. از آن سو، به نظر مي رسد، 
رش��د عجيب و غيرقابل باور قيمت خودروهاي داخلي در 
بازار آزاد، آن هم در شرايطي كه مشتري و تقاضاي مصرفي 
براي اين خودروهاي گران وجود ندارد، نشان دهنده هجوم 
پولهاي سرگردان و سفته بازان به اين بازار است. البته انتشار 
تصاويري از »احتكار خودرو« در پاركينگ خودروس��ازان 
طي هفته گذشته بر ابهامات بيشتر بازار خودرو افزود. اما 
در همين حال، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن 
و تجارت بالفاصله در واكنش به گراني و احتكار خودرو در 
پيامي توئيتري نوشت: »ايران خودرو و سايپا، روزانه بيش 
از 3 هزار خودرو مي س��ازند و طي 7 روز تحويل خريداران 
مي دهند. با وجود نهادهاي نظارتي متعدد، تامين پاركينگ 

براي احتكار اين تعداد خودرو منطقي نيست.« او البته گفته 
بود چنانچه فردي از احتكار و گراني اطالع دقيق دارد، اين 
موضوع از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسي 
مي شود. از سوي ديگر، رييس انجمن صنايع همگن نيرو 
محركه و قطعه سازان نيز طي اظهاراتي احتكار خودرو در 
شركت هاي خودرو س��ازي را رد و آن را خالف واقع عنوان 
كرده بود. محمدرضا نجفي منش، با بيان اينكه در شرايط 
فعلي براي خودروس��از موردي ن��دارد كه بخواهد خودرو 
توليد و در انبارها دپو كند، گفته بود: اكثر خودروهاي ناقص 
توليدي موجود در انبار شركت هاي خودروسازي با قيمت 
قبلي به متقاضيان فروخته شده و امكان افزايش نرخ در اين 
حوزه وجود ندارد. احمد پورفالح، مشاور عالي رييس اتاق 
بازرگاني ايران هم انتشار خبر احتكار بدون بررسي صحت 
اين موضوع و دريافت مستندات را واكنش هيجاني عنوان 

كرد كه نتيجه اي جز نااميدي براي صنعتگران ندارد.
 ام��ا واكنش ها به خب��ر احتكار خودرو به وي��ژه در فضاي 
مجازي، منجر به افش��اي اطالعات جديدي در اين زمينه 
شد. به طوري كه فرمانده انتظامي شهرستان آذرشهر در 
پي وصول اطالع از ظ��ن به احتكار تعداد زيادي خودروي 
»س��مند« در يكي از انبارهاي ايران خودرو در شهرستان 
آذرش��هر خبر داد. پليس با مراجعه به اي��ن انبار، تعداد 8 
هزار و 845 دس��تگاه از انواع خودروي سمند احتكار شده 
كش��ف و انبار به دس��تور مقام قضايي پلمب و به مراجع 
قضايي تحويل داده شد. البته مديرعامل اين شركت، دليل 
ماندگاري تعدادي از خودروهاي توليدي در پاركينگ اين 
شركت را كسري برخي قطعات دانسته كه به محض تامين 
قطعه، خودروها تحويل مشتريان مي شود. بنابه اظهارات 
او، در حال حاضر 94۰۰ دستگاه خودرو در پاركينگ ايران 
خودرو تبريز موجود است كه از اين تعداد، 29۰۰ دستگاه 
خودرو آماده تحويل به مش��تريان است و 65۰۰ دستگاه 
نيز به دليل كسري قطعات در پاركينگ اين شركت وجود 
دارد. او همچنين گفته بود كه تمامي خودروهاي موجود در 
پاركينگ اين شركت به فروش رسيده و در صورت تاخير در 
تحويل خودرو، بايد ماهانه 16 درصد سود تاخير به عنوان 
جبران خس��ارت پرداخت شود، لذا احتكار به هيچ عنوان 
توجيه پذير نيست و چنين اظهاراتي غيركارشناسي فقط 

باعث التهاب بيشتر بازار خودرو خواهد شد.

     كمبود قطعه بهانه است! 
اما در مقابل آنچه گفته شد، ديدگاهي وجود دارد كه براين 
باور است كه كس��ري قطعه در بازار خودرو بهانه اي بيش 
نيست تا خودروسازان محصوالت شان را با قيمت باالتري 
به بازار عرضه كنند. به گفته رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو، آنها خواب رشد يك باره قيمت ها در سال هاي 1391 
و 1392 را در سر مي پرورانند. به گفته سعيد موتمني، چراغ 
سبز مجلسي ها به تدريج عرضه خودروها قطره چكاني شد و 
سايپا، ايران خودرو وحتي شركت هاي چيني فروش خود را 
متوقف كردند. از اين رو، در كمتر از سه هفته شاهد متوسط 
اختالف قيمت تا 25 ميليون توماني خودروها بين كارخانه 
و بازار شديم و بررسي ها نشان مي دهد از 3۰ فروردين ماه 
تاكنون بيش از 85 درصد اختالف قيمت ايجاد شده است.

اين نوع اظهارات نشان از اين دارد كه خودروسازان برنامه 
ديگري را در سر مي پرورانند و مي خواهند از اين آب گل آلود 
ماهي بگيرند و به دنبال افزايش چندباره محصوالت خود در 
نيمه دوم سال 1397 هستند. اين در حالي است كه بنابه 
اظهارنظر كارشناسان، خودرويي كه امروز از كارخانه بيرون 
مي آيد، مربوط به توليدات حدود 8 ماه پيش است كه با ارز 
38۰۰ توماني تأمين قطعه شده است؛ چرا در حالي كه كمتر 
از يك ماه از تحريم صنعت خودروسازي مي گذرد، مي گويند 

قطعه نداريم! اين دادن آدرس غلط به مردم است. به گفته 
آنها، تا زماني كه در صنعت خودرو ش��اهد انحصار باشيم، 
خودروسازان نيز از فرصت سوء استفاده كرده و نظم بازار را 

به نفع خودشان بر هم مي زنند.
حال ج��دا از اينكه واقعا احتكاري در ب��ازار خودرو صورت 
گرفته ي��ا اينكه دپوي خودروها ب��ه دليل كمبود قطعات 
بوده است؛ ديدگاه ديگري وجود دارد كه معتقد است روند 
تامين و ارسال قطعات به خودروس��ازان طي يكي دو ماه 
گذشته مختل شده كه منبعث از عواملي چون »بدهي زياد 
خودروسازان به قطعه سازها، تحريم خودروسازي ايران از 
سوي امريكا وكندي ترخيص قطعات و مواد اوليه از گمرك« 
اس��ت كه موجبات كاهش توليد وعرضه خودرو در بازار را 
فراهم كرده است.  در همين رابطه، رييس انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه سازان كشور نيز براين موضوع 
صحه مي گ��ذارد و مي گويد: هزينه ب��االي توليد، كمبود 
قطعه، تحريم، مشكالت ارزي، زمانبر شدن ثبت سفارش 
براي واردات مواد اوليه و موارد مشابه ديگر از جمله داليل 
كاهش توليد خودرو داخلي در شرايط فعلي است. به گفته 
نجفي منش، هم اكنون 6۰ تا 8۰ هزار كانتينر قطعات مورد 
نياز صنايع مختلف كشور به ويژه خودروسازي در گمركات 

رسوب و منتظر ترخيص هستند.

     ردپاي خودروسازان درگراني ها و موضع وزير؟
ف��ارغ از تمام��ي چالش هاي��ي كه ط��ي چند م��اه اخير 
خودروسازان را درگير كرده، اما افزايش نجومي و غيرمنطقي 
قيمت خودرو به باور خيلي ها پذيرفتني نيس��ت؛ آن هم 
در ش��رايطي كه به گفت��ه برخي صاحب نظ��ران، حدود 
9۰ درصد اين خودروها، داخلي س��از بوده و وابستگي به 
قطعات خارجي ندارند. به طوري كه كه حتي بارها مقامات 
دو خودروس��از بزرگ بر 9۰ درصد داخلي سازي قطعات و 
اس��تفاده حداكثري از توان قطعه سازان داخلي مانور داده 
بودند. حال نبود قطعه، گراني دالر و تحريم ها و برخي داليل 
اينچنيني را توجيهي مي دانند براي گراني عجيب و غريب 
محصوالتشان. گويا خودروسازان هم بدشان نمي آيد كه 
بتوانند در چنين فضاي مبهم قيمت ها در بازار، براي خود 

نقدينگ��ي فراهم كرده و برخي كمبوده��اي مالي خود را 
جبران كنند؛ به همين دليل شاهد سكوت سنگين از سوي 
خودروسازان بزرگ كشور )ايران خودرو و سايپا( در رابطه 
با وضعيت كنوني بازار طي هفته هاي اخير بوديم. همين 
امر واكنش تند رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي را نيز به دنبال داشت. امير خجسته، 
طي اظهاراتي گفته بود خودروس��ازان پاي خود را بيش از 
گليم شان دراز كردند؛ زيرا قطعات خود را با دالر 35۰۰ تا 
42۰۰ تومان وارد كرده اند، اما مي خواهند خودروهاي خود 

را با دالر 1۰5۰۰ توماني عرضه كنند.
اما در مورد اينكه موضع وزير صنعت، معدن و تجارت بعد 
از يك سكوت طوالني درباره گراني در بازار خودرو چه بود؟ 
بايد گفت كه محمد ش��ريعتمداري، از عامل جديدي در 
گراني در بازار خودرو پرده برمي دارد. او دست هاي پنهان 
دالالن را مهم ترين عامل اختالف فاحش قيمت خودرو در 
بازار عنوان مي كند و مي گويد: عمده اين تفاوت قيمت ها 
در عرضه خودرو در اماكن��ي غير از كارخانه ها و به صورت 
توافقي ميان افراد است و برخي داللي ها سبب اين تفاوت 
قيمت شده اس��ت، كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
دنبال ايجاد ثبات در قيمت خودرو در بازار است. او معتقد 
است كه شركت هاي خودروساز خودرو هاي خود را تنها با 
نرخ مصوب شوراي رقابت عرضه مي كنند و فروش خودرو ها 
از سوي شركت هاي خودروساز تنها بر اساس يك كدملي و 

يك I.P انجام مي شود.

     اما نسخه شفابخش چيست؟ 
اما راهكار چيس��ت و چه بايد كرد؟ در همين حال، وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت به منظور كاهش التهاب در بازار 
خودرو آستين باال زده و به دنبال تمهيداتي اساسي است. 
براس��اس اعالم دبير انجمن خودروسازان ايران، قرار است 
براساس توافقات به عمل آمده، به  مناسبت عيد غدير خم 
فروش ويژه محصوالت سايپا با قيمت روز در زمان تحويل، 
اين هفته آغاز شود. در اين طرح فروش، 2۰ هزار دستگاه 
از محصوالت س��ايپا پيش ف��روش و 2۰ هزار دس��تگاه از 
خودروهاي ناقص ايران خودرو كه تأمين قطعات آنها انجام 

شده تحويل خريداران خواهد شد. از آن سو، عضو كميسيون 
صنايع مجلس نيز با ارايه توضيحاتي درباره نحوه فروش و 
عرضه 4۰هزار خودروي جديد به بازار عنوان كرد: براساس 
تدابير انجام ش��ده و در راستاي حذف داللي كاذب در بازار 
خودرو، خريداران خودرو تا يك سال حق صلح يا به عبارتي 
فروش را به شخص ديگري ندارند. به گفته سعيد باستاني، در 
حال حاضر دو خودروساز بزرگ داخلي قصد عرضه 4۰ هزار 
دستگاه خودرو به بازار را دارند كه برخي از قطعات خودروها 
كامل نيس��ت و بر اس��اس جمع بندي جلس��ه مشترك 
كميسيون صنايع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر 
شده قطعات وارداتي مربوط به خودروهاي مذكور با سرعت 
از گمركات ترخيص تا خودروها آماده تحويل به متقاضيان 
شوند. همچنين مقرر شده فروش قطعي خودرو از روز شنبه 
هفته آتي به متقاضيان و مصرف كنندگان نهايي خودرو با 

كارت ملي انجام شود.
در اين ميان اما برخي از نمايندگان مردم نيز به فراخور بازار 
خودرو و به منظور ثبات بخشي به قيمت ها، از نسخه هاي 
جديدي رونماي��ي مي كنند. بطورنمونه، نس��خه اي كه 
حميدرضا فوالدگر رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد 
ملي، پيشنهاد مي دهد، به دليل اينكه تقاضاي خريد خودرو 
در بازار به شدت افزايش يافته و در مقابل آن عرضه خودرو 
توسط كارخانه ها افزايش نيافته، مردم اگر احتياج ضروري 
ندارند، تا فروكش شدن تب بازار، خودرو نخرند تا اين آشفته 
بازار آرام شود. اما راهكار ديگري كه از سوي رضا انصاري ديگر 
نماينده مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد مي شود اين است 
كه به منظور كنت��رل قيمت خودرو، ضمن تاكيد بر ارتقاء 
سطح كيفي محصوالت خودروسازان، صنعت خودرو بايد 
به سمت رقابتي شدن حركت كند. همچنين قيمت خودرو 
در بازار عرضه و تقاضا تعيين شود. او در گفت وگوبا خانه ملت 
بر اين باور است: بايد دو مدل خودروي ملي براي قشري از 
جامعه طراحي شود و دولت به منظور حمايت از آنها يارانه 
نقدي به صورت تسهيالت بانكي با شرايط خاص در اختيار 
خودروسازان قرار دهد و حتي در صورتي كه خودروسازان 
اين مبلغ را از هزينه تمام شده توليد خودرو كسر و به عنوان 

هزينه هاي قابل قبول در ماليات محاسبه كرد. 

بازار كاغذ با اينكه همچنان حال خوش��ي ن��دارد، اما به 
گفته متوليان بازار دل خوش است كه مي گويند با معرفي 
واردكنن��دگان براي تخصيص و تأمي��ن ارز و واردات آن، 
بزودي بار ديگر روي آرامش مي بيند. پس از بروز مشكالتي 
در زمينه توزيع ارز كاغذ از جمله شفاف نبودن خريدوفروش 
آن و سوءاستفاده از ارز دولتي براي واردات، بررسي مجدد 
اهلي��ت دريافت كنن��دگان ارز به كارگروه��ي در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي محول شد. اين روزها اما با گاليه 
ناشران مواجهيم كه كاغذ را كيلويي 1۰ هزار و 5۰۰ تومان 
خريداري مي كنند اما در مقابل متوس��ط قيمت كتاب تا 
5۰ درصد گران شده است. در اين خصوص، پروين نباتي، 
مديركل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، به ايرنا گفت: از يازدهم ارديبهشت سال 
جاري بررسي ثبت سفارش هاي كاغذهاي روزنامه، چاپ، 
تحرير، مكانيكي حجيم شده )بالكي( و LWC )نوعي كاغذ 
پوشش دار سبك در مجالت، كاتالوگ ها، الورقي ها و چاپ 

تجاري( از نظر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تأييد آنها، به 
دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت محول شد. 
او افزود: زماني كه موضوع تخصيص ارز كاغذ به عهده وزارت 
صنعت بود، بحث اهليت داشتن يا نداشتن افراد مطرح نبود 
و هر كس كه كارت بازرگاني داشت، مي توانست ارز بگيرد.

او گفت: تا دهم مردادماه گذش��ته در مجموع 852 فقره 
ثبت سفارش براي اين نوع كاغذها به وزن 389 هزار تن و 
ارزش 289 ميليون دالر از دفتر صنايع شيميايي و سلولزي 
وزارتخانه براي برخورداري از مابه التفاوت نرخ ارز تأييد و 
براي انجام ساير مراحل اداري كار از جمله تخصيص و تأمين 

ارز به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ارسال شد. 
او ادامه داد: در اين زمينه تخصيص هاي قبلي نيز توسط 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد 
بررسي مجدد قرار گرفت و تخلف هاي احتمالي پيگيري 
مي شود؛ محمدرضا كالمي خاطرنش��ان كرد: فراموش 
نكنيم موضوع »تخصيص ارز« متف��اوت از »تأمين ارز« 

است، بنابراين شايد ارز به واردكنندگان تخصيص يافته، 
اما هنوز از سوي بانك مركزي تأمين نشده باشد. او يادآور 
شد: بررس��ي هاي وزارت صنعت نش��ان داده كه برخي 
واردكنندگان »بيش اظهاري« داشته اند، البته هميشه 
اين طور بوده كه وقتي اختالف قيمت ارز داشته ايم برخي 

افراد به سوءاستفاده هاي اين چنيني مي پردازند.
 از ديگرسو، نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
كارگروه ساماندهي كاغذ گفت: تا امروز 17 متقاضي 
واردات كاغذ براي دريافت ارز رس��مي از س��وي اين 
كارگروه به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت معرفي 
شدند. همايون اميرزاده افزود: اين 17 نفر مي توانند 
21 هزار ت��ن كاغذ چاپ و نش��ر و 22 هزار تن كاغذ 
روزنام��ه وارد كنند كه در حال انج��ام فرآيند كار در 
وزارت صنعت و بانك مركزي هستند. او خاطرنشان 
كرد: افراد ياد شده نخستين گروهي بودند كه موفق 
به دريافت اين ارز شده، سه هفته پيش معرفي شدند.

سرانجاموارداتكاغذ

17متقاضيوارداتكاغذمعرفيشدند
در پي ابالغ بس��ته جديد ارزي دولت به انبارهاي كشور در 
همه شهرستان ها سرك كشيد و بارها اخبار پلمب شدن آنها 
يكي پس از ديگري به دليل آنچه احتكار و نفروختن اعالم 
شده  بود، منتشر شد كه نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اين 
عملكرد را قبول ندارد و معتقد است اصل كار كه انجام شده 
يعني همان توقيف و پلمب انبارها كار درس��تي نيست. به 
گفته او، اين روش اثرات نامطلوب در بازار مي گذارد؛ چراكه 
در شرايط كنوني اگر هر كااليي در انبارها وجود داشه باشد، 
توقيف مي ش��ود و به معني اين است كه دولت مي خواهد 
حركت به سمت و سوي قحطي را تسريع كند. نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد: پلمب كردن انبارها از سوي 
دولت تنها نتيجه اش اين است كه حركت به سمت قحطي را 
تسريع مي كند، درحالي كه روش درست اين است كه دولت 
با نظارت خود مراقب باشد تا اين كاالها با قيمت مناسب در 
بازار عرضه شوند. عالء ميرمحمد صادقي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: بايد با افراد و تجار كنار بيايند و با آنها توافق كنند 

كه اگر قرار است حواله بدهند و كاالها را با نظر و نظارت دولت 
در بازار تزريق كنند كه مسلما اين مساله بهتر بود تا اينكه اين 
حواشي را به تلويزيون بكشانند و مردم و كوچه و بازار را نگران 
كنند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اينكه مردم 
بدانند در فالن انبار 15۰ يخچال وجود دارد، دليل بر احتكار 
نيست و در شرايط كنوني بايد به پر بودن انبارهايمان افتخار 
كنيم، چراكه نشان مي دهد كاال در كشورمان وجود دارد و 
نقشه هاي ابر قدرت هاي جنايتكار را خنثي مي كند اما اگر 
قرار باشد همه انبارهاي ما خالي باشند كه فاجعه است. مير 
محمد صادقي در پاسخ به اين سوال كه البته مسووالن معتقد 
بودند برخي كاالهايش��ان را در انبارها نگه داشته و عرضه 
نمي كردند و همين دليل بازرسي و توقيف انبارها اتفاق افتاد، 
گفت: اين گونه نيست و چنين چيزي وجود ندارد. مسووالن 
هيات��ي راه انداختند، هم��ه را از دم تي��غ گذرانده و تويبخ 
مي كنند درصورتي كه دولت مي تواند نرخ مشخصي تعيين 

كند و بر توزيع آن نيز با نرخ اعالمي نظارت كند. 

نايبرييساتاقبازرگانيتاكيدكرد

پلمبانبارهايعنيرفتنبهسمتقحطي
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 ادامه نشست وزارتي
اوپك و متحدان 

 هند هيوالي نفت خوار 
جهان مي شود 

  جنگ تجاري 
در زمين شيميايي ها 

 شانا|كميته وزارتي اوپك و متحدانش اين ماه 
نيز نشس��ت برگزار مي كند. برخي منابع اعالم 
كردند كه كميته وزارتي اوپك و متحدانش پيش 
از نشست ماه آينده در الجزاير، يك نشست ديگر 
نيز برگزار مي كند. به گزارش پايگاه خبري پالتس 
از دوبي، قرار اس��ت نمايندگان كشورهاي عضو 
كميته وزارتي س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( و متحدانش يكم مهر )۲۳ سپتامبر( 
در الجزاير ديدار داش��ته باشند، اما برخي منابع 
اعالم كردن��د كه اين نهاد در ۲۰ ش��هريور )۱۱ 

سپتامبر( نيز يك نشست برگزار خواهد كرد.
پيش از اين قرار بود نمايندگان كشورهاي عضو 
كميته وزارتي اوپك و متحدانش، اين هفته يك 
نشست تلفني داشته باش��ند، اما اين برنامه لغو 
و به ۲۰ ش��هريورماه موكول شد تا در آن، درباره 
ش��رايط بازار و گام هاي آينده اتحاد اوپك و غير 
اوپك، مذاكره شود. هنوز مكان برگزاري نشست 
۲۰ شهريور ماه مشخص نشده است. به گفته يك 
منبع، كشورهاي عضو كميته ياد شده همچنان 
گزينه هاي گوناگون براي نظارت بر پايبندي كلي 
به توافق اوپك و غير اوپك را بررسي مي كنند. با 
اين همه، كميته فن��ي نظارت بر بازار، اين هفته 

نشست تلفني خود را برگزار كرد.

ايرنا|موسس��ه مك كينزي اعالم كرد تا پايان 
س��ال ۲۰۲۴، هن��د جاي چي��ن را ب��ه عنوان 
بزرگ ترين بازار نفت جهاني مي گيرد. به گزارش 
سي ان بي سي، در اين گزارش آمده است تقاضاي 
نفت هند در بين س��ال هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۵ به 
روزانه ۳.۵ ميليارد بشكه افزايش خواهد يافت كه 
يك سوم كل رشد تقاضاي نفت در جهان است. 
افزايش درآمد متوسط خانوارهاي طبقه متوسط 
هندي يكي ازاصلي ترين داليل افزايش تقاضاي 
نفت هند خواهد بود.از س��وي ديگر در چين كه 
در حال حاض��ر بزرگ ترين مصرف كننده نفت 
جهان اس��ت تقاضاي نفت در سال هاي ۲۰۲۴ 
تا ۲۰۳۵ كاه��ش خواهد يافت. كاهش تقاضاي 
چين ب��ه دو دليل خواهد بود: نخس��ت افزايش 
منابع جايگزين انرژي نظير برق و گاز طبيعي و 
دوم توسعه سامانه هاي ناوبري در چين كه باعث 
كاهش اتالف سوخت خواهد شد.در هند همين 
حاال هم كمبود نفت وجود دارد و موسس��ه مك 
كينزي هشدار داده است پااليشگاه هاي هندي 
تنها ظرفيت پذيرش ۴۰۰ هزاربشكه نفت بيشتر 

در روز را تا سال ۲۰۲۳ خواهند داشت. 

نيپنا|تعرفه هاي اعمالي حجم چشمگيري از انواع 
رزين هاي پالستيكي و مواد صنايع شيميايي مورد 
مبادله ميان دو كش��ور امريكا و چي��ن را هدف قرار 
مي دهد. به گزارش پايگاه اينترنتي پالستيك نيوز 
يوروپ به تازگي و از تاري��خ ۲۳ماه جاري ميالدي، 
جنگ تج��اري ميان امريكا و چي��ن به محصوالت 
پالستيكي رسيد و دو كشور در ساعات اوليه صبح روز 
يادشده تعرفه هاي در نظر گرفته شده براي نزديك به 
چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر )معادل سه ميليارد 
و 6۰۰ ميليون يورو( توليدات صنايع شيميايي و انواع 
پالستيك را اعمال كردند.ارقام يادشده به سادگي 
مي توانند افزايش يابند. دور تازه تعرفه هاي پيشنهادي 
واشنگتن به ارزش ۲۰۰ ميليارد دالر )معادل ۱۷۲ 
ميليارد يورو( كه طيف وس��يعي از كاالهاي چيني 
را در بر مي گيرد؛ شامل ۲۵ ميليارد دالر )معادل ۲۱ 
ميليارد و 6۰۰ ميليون يورو( انواع محصوالت صنايع 
شيميايي و پالستيك ها است.اگر چه دنبال كردن 
اقدامات تالفي جويانه تجاري طرفين كه هر روزه در 
جريان است؛ تا حدودي دشوار به نظر مي رسد؛ اما ۲۳ 
آگوست نخستين روزي است كه تعرفه هاي اعمالي 
حجم چش��مگيري از انواع رزين هاي پالستيكي و 
مواد صنايع شيميايي مورد مبادله ميان دو كشور را 
هدف قرار مي دهد. گروه هاي البي گر توليدكنندگان 
مواد پالستيكي نيز به افزايش فشار خود براي برطرف 

ساختن موانع ايجاد شده ادامه مي دهند.

يك ماه مانده تا شروع تحريم هاي ايران، وضعيت يكي از حفره هاي تحريم هاي نفتي مشخص نيست

حفره اي در تحريم؛ ميعانات گازي
گروه انرژي|عليرضا  كياني| 

۱ ماه و ۴ روز ديگر مرحله اصلي تحريم هاي امريكا عليه 
ايران رسما شروع مي شود و شريان اصلي درآمدهاي 
ايران توسط تحريم هاي ثانويه هدف قرار داده مي شود. 
ايران پيش از اين در سال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱6 نيز اين 
مسير را طي كرده بود. از همين رو بايد به نكاتي توجه 
كرد كه اي��ن دور از تحريم ها را ب��ا دور پيش متفاوت 
مي سازد. يكي از اين نكات حفره اي در تحريم ها بود كه 
به ايران اجازه مي داد ميعانات گازي خود را به مشتريان 
بين المللي بفروش��د و از اين محل كسب درآمد كند؛ 
موضوعي كه ۲ تحليلگ��ر در بلومبرگ به تازگي به آن 
پرداخته اند. اين تحليلگران نوش��ته اند سرنوشت اين 
حفره مهم مقرراتي، يك ماه مانده تا ش��روع تحريم ها 
هنوز مشخص نيست. اين گزارش تالشي است براي 

بهتر شناساندن اين مفر تحريم. 
همين چن��د هفته پيش ب��ود كه بازگش��ت بعضي 
از تحريم ه��اي امريكا علي��ه ايران تيتر بس��ياري از 
خبرگزاري ها شد. اما تاريخي كه نبايد آن را فراموش 
ك��رد هم��ان ۴ نوامبر ي��ا روز بازگش��ت تحريم ها بر 
بخش هاي مختلف از جمله نفت ايران است. هدف از اين 
تحريم ها چنان كه دولت امريكا مي گويد »تغيير رفتار 
دولت ايران« اس��ت. اين هدف اما، قرار است به قيمت 
حذف قريب به روزانه ۱ ميليون بشكه نفت خام از طرف 

عرضه عملياتي شود.
ام��ا كارزار ترامپ براي بازگردان��دن تحريم ها ايران با 
مشكالتي مواجه است؛ مشكالتي مانند وجود تنگناي 
عرضه بر بازار و بي ميلي سياسي شركاي اين كشور به 
تحريم ايران. با اين همه، اگر واقعا اين تحريم ها قرار باشد 
بر اقتصاد ايران اثر كند، واشنگتن بايد مقدمه چيني هايي 
را انجام دهد كه تاكنون نشانه اي از آن ديده نشده است. 
از ميان اين اقدام��ات و مقدمه چيني ه��ا مي توان به 
شفاف سازي در مورد حوزه تحريم ها و بستن حفره هاي 

موجود در آنها اشاره كرد.
البته امريكا در راستاي زمينه چيني اقدام هايي را نيز 
انجام داده اس��ت. مهم ترين حركت اياالت متحده در 
اين راستا، كمك به شركايش براي يافتن جايگزيني 

براي نفت ايران است. 
تحليلگران بلومبرگ اعتقاد دارند يكي از چالش هاي 
اصلي تحريم  ايران براي امريكا زماني پيش مي آيد كه 
بحث نوع سبكي از نفت يعني »ميعانات گازي« وسط 
باش��د. اين ميعانات از محصوالت جنبي فرايند توليد 
گاز طبيعي و نفت هس��تند و ايران حجم زيادي از اين 
هيدروكربن هاي مايع را صادر مي كند. اين ميعانات دو 
نوع هستند: ميعانات Lease، كه هنگام حفاري براي 
 plant استخراج نفت خام توليد مي شوند و ميعانات
كه در پااليش��گاه هاي گاز طبيعي يا نفت خام توليد 
مي شود. امريكا هر دو محصول را در دسته »محصوالت 
سوختي« قرار داده ولي هر دوي اين محصوالت شامل 
تحريم نمي شوند چرا كه فقط يكي در دسته بندي »نفت 

خام« قرار گرفته است است. 

ايران به خصوص، حجم باالي��ي از ميعانات Plant را 
تولي��د و گاهي آن  را تحت عن��وان »نفت خام« صادر 
مي كند. زماني كه دولت باراك اوباما حلقه تحريم هاي 
نفتي را تنگ تر كرد، يك حفره در تحريم  به كش��ورها 
اجازه مي داد كه از ايران ميعانات را بدون نقض تحريم ها، 
وارد كنند. از اين طريق، ايران مي توانس��ت زماني كه 
درآمدهاي نفتي اش به شدت كاهش يافته بود، درآمد 
خوبي را كسب كند. چنان كه روزنامه نيويورك تايمز 
در گزارش��ي به اين مطلب اش��اره مي كند، ايران تنها 
 در ع��رض ۳ ماه در س��ال ۲۰۱۴ از اين راه ۱ ميليارد و

۵۰۰ ميليون دالر درآمد كسب كرد. 
اي��ن راه هنوز باز اس��ت. ايج��اد اين حفره ريش��ه در 
برنامه دولت اوبام��ا در اعطاي معافيت هايي به بعضي 
از كش��ورهاي خري��دار نفت ايران داش��ت كه »بطور 
چش��مگيري« واردات نفت خام خود از اين كش��ور را 
كاهش داده اند. در اين فرايند، واردات ميعانات ايران به 
حساب نيامده بود. خريداران نفت ايران چه از نظر قانوني 
و چه از نظر سياسي مي توانند واردات آنچه دولت امريكا 
»فرآورده هاي نفتي« مي نام��د را افزايش دهند. اين 
فرآورده ها، بعضي از انواع ميعانات توليد ايران را شامل 
مي شود. در عين حال، مشتريان ايران هنوز مي توانند 
از معافيت  تحريم ها برخوردار ش��وند چرا كه براساس 
قانون اياالت متحده، آنها واردات نفت خام اين كشور را 

به صورت چشم گيري كاهش داده اند.
تحليلگران بلومبرگ به نوعي به دولت امريكا گرا داده و 
نوشته اند كه با وجود اينكه رويترز در سال ۲۰۱۴ وجود 
اين حفره را آشكار ساخت اما دولت امريكا هنوز در رابطه 

با آن اقدامي را انجام نداده است. 
اگ��ر اياالت متحده چه حال و چه بع��د از ماه نوامبر، با 
سخت گيري گذش��ته به اجراي تحريم ها نپردازد، بر 
اساس داده هاي صادرات نفت منتش��ر شده از سوي 
بلومبرگ، ايران مي تواند بار ديگر از اين حفره مقرراتي 

سود جويد.
 همين خبر گزاري عنوان مي كند كه در ماه مه ايران 
 Plant روزانه ۳۰۰ هزار بشكه گاز طبيعي يا ميعانات
صادر كرده اس��ت. همين طور، در حال��ي كه ايران 
و مش��تريان آن خود را براي تحريم هاي س��خت تر 
امريكا آم��اده مي كنند، ارقام منتش��ره از ماه ژوئن 
نش��ان مي دهد كه صادرات نفت ايران كاهش يافته 

اما صادرات ميعانات آن افزايش پيدا كرده است. 
برخي از تحليل گران بازار مانند آلن والد از موسس��ه 
مشاوره انرژي ترانسورسال در يادداشتي در بلومبرگ 
عنوان كرده اند كه اگر ترامپ به دنبال اعمال تحريم هاي 
سخت گيرانه عليه ايران است، بايد شرايط اخذ معافيت 
از تحريم ها را براي خريداران نفت ايران سخت تر كند. 
اين امر به معناي اعمال ممنوعيت بر واردات نفت خام 
و هرگونه ميعانات گازي از ايران است. همچنين، آنها 
به وزارت خزانه داري امريكا نيز پيشنهاد مي كنند كه 
در دس��تورالعمل هاي صادره و قس��مت »سوال هاي 
متداول« وبسايت خود به صورتي واضح اعالم كند كه 

»اين وزارت تفاوتي ميان واردات نفت و ميعانات گازي 
از ايران قائل نيست«. آنها همچنين توصيه كرده اند كه 
اين پيام در نشست هايي كه مقامات وزارت خزانه داري 
و خارجه امريكا در آن شركت مي كنند مورد تاكيد قرار 
گيرد تا »كشورهاي خارجي از نحوه اعمال تحريم ها 

با خبر شوند«. 
پيش ت��ر كره جنوب��ي و ژاپ��ن از ع��زم خ��ود براي 
درخواست معافيت از امريكا براي ادامه واردات نفت 
از ايران پس از تاريخ ۴ نوامبر سخن گفته بودند. يكي 
از انگيزه ه��اي واردكنن��دگان فرآورده هاي نفتي از 
ايران اين است كه ميعانات در زماني كه قيمت نفت 
رو به افزايش است بطور نسبي ارزان تر است. تحليلگر 
بلومبرگ در بخشي از مطلب خود به وضوح ايران را 
در زمينه تحريم ميعانات نيز تهديد كرده و مي نويسد 
كه اما اين مزيت نسبي نبايد خيال ايران را از تامين 
محل درآمدي در زمان تحري��م راحت كند چرا كه 
همانطور كه در يادداشت آلن والد در بلومبرگ آمده، 
در بازار نفت، توليدكنندگان ميعانات كم نيستند و از 
همين رو بستن اين حفره براي امريكا به بازار ضربه  اي 

سخت را وارد نخواهد آورد. 
بزرگ تري��ن مش��تريان ميعان��ات گازي اي��ران، 
كره جنوبي، ژاپ��ن و امارات متحده عربي هس��تند 
كه امارات با وجود داش��تن ذخاي��ر نفتي عظيم، باز 
هم براي مصارف داخلي، نفت سبك را از ايران وارد 
مي كند. اين كش��ورها مي توانند واردات از ايران را با 

نفت خام فوق  س��بك كويت يا ساير توليد كنندگان 
جايگزين كنند. از طرف ديگر، اياالت متحده در راه 
تبديل شدن به يكي از توليدكنندگان ميعانات گازي 
در جهان اس��ت. انقالب در اس��تخراج نفت يا همان 
شكست هيدروليكي به توليد حجم زيادي از ميعانات 
در امريكا كمك كرده اما پااليشگاه هاي داخلي هنوز 
توان پااليش آن را ندارند. با اين وجود، با برداش��ته 
شدن منع چند ده س��اله توليد كنندگان داخلي در 
امريكا از صادرات نفت خام در سال ۲۰۱۵، اين كشور 
مي تواند به عنوان يكي از منابع اصلي براي صادرات 
ميعانات به خريداران آس��يايي و به جايگزيني براي 

ايران بدل ش��ود. زماني كه در ماه مه، دونالد ترامپ، 
خروج اياالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترك يا 
توافق اتمي با ايران را اعالم كرد، گفت كه تحريم هاي 
امريكا »بيش از گذش��ته ايران را به زحمت خواهد 
انداخت«. از س��خنان تحليل گران و افراد نزديك به 
فضاي سياس��ت گذاري در اي��االت متحده اين طور 
پيداس��ت كه عزم دولت براي اعمال س��خت گيرانه 
تحريم ها جزم است و از همين رو بعيد نيست كه اين 
كشور از ضعف  بندهاي تحريم  و يا مفر هاي آن درس 
گرفته و س��خت گيري بيش��تري را بر صادرات تمام 

فرآورده هاي نفتي ايران اعمال كنند. 

وزير نيرو از جزئيات نظام تعرفه اي جديد صحبت كرد 

پيشنهاد جايزه نقدي به صرفه جوهای آب و برق

گروه انرژی|
چهارشنبه ش��ب، ۷ ش��هريور رضا اردکانيان، وزير نيرو به 
همراه جمعی از مش��اوران و معاونان خود به مسجد ابوذر 
واقع در منطقه ۱۷ تهران رفت. اردکانيان در اين نشس��ت 
برای نخستين بار جزئياتی از نظام تعرفه ای جديد آب و برق 
را مطرح کرد و از تدوين نظام تشويقی برای صرفه جويان و 
پرداخت وجه معادل صرفه جويی انجام ش��ده به آنان خبر 
داد. نظام تعرفه ای جديد چند ماهی است که از طرف مديران 
وزارت نيرو بيان می شود، اما به دليل آنکه هنوز در مراحل 
مقدماتی به س��ر می برد، مقامات تا به امروز از بازگو کردن 
جزئيات آن خودداری کرده اند. در ادامه سخنان وزير نيرو را 

در اين ديدار مردمی به تفصيل می خوانيد.
اردکانيان در اين نشست گفت : »امسال يکی از کم بارش ترين 
سال ها در ۵۰ سال اخير بود. يکی از جاهايی که کم بارشی 
خود را نشان داد در توليد نيروگاه های برق آبی بوده است. ما 
سدهای بزرگی احداث کرده ايم و پارسال توانستيم تا 9 هزار 
و ۳۰۰ مگاوات از نيروگاه های برق آبی آنها برق توليد کنيم. 
اما امسال به دليل کم بارشی بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات 

امکان توليد برق در اين نيروگاه ها نبود.«
وزير نيرو ادامه داد: »اگر همکاری و همراهی مردم در پيک 
برق امسال وجود نداشت، کشور دچار خاموشی های گسترده 
می شد. در نيمه تيرماه همسايه ما، يعنی کشور جمهوری 
آذربايجان در اثر همين گرما و استفاده مستمر از دستگاه های 
سرمايشی دچار فروپاشی شبکه برق شد. اتفاقی که آخرين 
بار برای ما در سال ۱۳8۲ افتاد. فروپاشی شبکه برق تلخ ترين 

اتفاقی است که برای صنعت برق يک کشور ممکن است رخ 
دهد و اين اتفاق حتی در کشورهای صنعتی پيشرفته هم 

پيش می آيد.«
اردکانيان در ادامه تصريح کرد: » دولت برنامه دارد که کشور 
را از يک عادت بدمصرفی در برق به يک عادت خوش مصرفی 

هدايت کند.«
وزي��ر نيرو در خصوص نحوه مصرف آب و برق در کش��ور و 
س��هم گروه های مختلف از مصرف اي��ن دو کاال بيان کرد: 
»خوشبختانه هم در برق و هم در آب گروه وسيعی از مردم 
خوش مصرف هستند. در بخش برق نزديک به ۷۰ درصد و 
در بخش آب نزديک به ۷۵ درصد از مردم در بخش خانگی 
خوش مصرف هستند و الگوی مصرف را رعايت می کنند. 
گروه ديگری که تعدادشان کمتر است صرفه جو هستند و از 

الگوی صحيح مصرف کمتر مصرف می کنند.«
وی با بيان اينکه الگوی صحيح مصرف برای يک خانوار در 
طول ماه ۱۵ هزار ليتر آب با کيفيت است، درباره بدمصرف 
ها اظهار کرد: »گروه سوم، مصرف آب باالتر از ۱۵ هزار ليتر 
دارند که البته تعدادش��ان کم است. اين گروه بدمصرف ها 
هس��تند که برخی از آنان گاهی چند برابر الگوی مصرف، 
آب و برق مصرف می کنند.«  اردکانيان در ادامه س��خنان 
خود درباره مصرف بهينه آب و برق گفت: »امسال با تجربه 
خوبی که با همکاری مردم داشتيم، تصميم گرفتيم که گروه 
بدمصرف را به پيوستن به خوش مصرف ها تشويق کنيم. 
البته چه بهتر که خوش مصرف ها را هم تشويق کنيم که به 
صرفه جوها بپيوندند.« وزير نيرو برای نخستين بار جزئياتی 

از نظام تعرفه ای جديدی که مدتی است به صورت سربسته 
از زبان برخی معاونان و مسئوالن وزارت نيرو می شنويم را 
اعالم کرد و گفت: »برنامه وزارت نيرو اين است که با تصويب 
هيئت محترم دولت، هم در بخش آب و هم در بخش برق 
به گروه صرفه جو معادل آنچه آنها صرفه جويی می کنند را 
به آنها پرداخت کنيم. يعنی اگر الگوی مصرف آب ۱۵ هزار 
متر مکعب اس��ت و خانواده ای به عنوان مثال ۱۲ هزار متر 
مکعب آب در ماه مصرف کرده باشد، وجه پول معادل آن ۳ 
هزار ليتر آب که صرفه جويی انجام داده اند را به آنها پرداخت 
کنيم. اين می تواند تشويقی باشد برای گروه خوش مصرف ها 
که به صرفه جوها بپيوندند. همچنين برای گروه بدمصرف 
تعرفه بااليی را وضع خواهيم کرد. اين تعرفه به منظور تأمين 
درآمد نيست، بلکه به منظور اينکه بدمصرف ها تشويق شوند 

که مصرف خود را پايين بياورند.« 
رضا اردکانيان در ادامه سخنان خود با اشاره به دستاوردهای 
دولت تدبير و اميد به وزارت نيرو بيان کرد: »در ۵ سال پشت 
 سر گذاشته ش��ده دولت تدبير و اميد موفق شديم بيش از

۵ ميليون نفر از جمعيت روستايی کشور را از آب آشاميدنی 
سالم بهره مند کنيم. اکنون در کشور ما تقريبا ۱۰۰ درصد 
جمعيت شهری و 8۵ درصد جمعيت روستايی از شبکه های 
آب آشاميدنی سالم برخوردار هستند. اين شاخص بسيار 
ارزنده است، زيرا در دنيا حتی برخی کشورهای صنعتی از 

اين حيث، به ويژه در بخش شهری از ما عقب تر هستند.«
اردکانيان با بيان مسئوليت وزارت نيرو در بخش فاضالب و 
طرح های وسيعی که در سطح کشور در حال انجام است، 
اظهار کرد: »ام��روزه ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مکعب 
مصرف آب ش��رب و بهداش��ت داريم و اين يعنی اينکه در 
سال در حدود ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون متر مکعب پساب يا 

فاضالب توليد می کنيم شکی نيست.«
وی با بي��ان اينکه ام��روزه در دنيا از لغ��ت فاضالب کمتر 
استفاده می کنند و به آن آب خاکستری می گويند، اضافه 
کرد: »در مقابل به آب شرب آب آبی و به آب کشاورزی آب 
سبز می گويند. امروزه مطمئن ترين منبع برای صنعت آب 
خاکستری است. زيرا در صورت تخصيص آب آبی و آب سبز 
به صنعت، مردم و کشاورزان ممکن است اعتراض کنند يا 
جمعيت شهری توسعه پيدا کند. اما آب خاکستری در هر 

صورت توليد می شود.«
وزير نيرو در واکنش به س��خنان برخی مس��ئوالن درباره 
خشکسالی و وضعيت بحرانی آب کشور يادآور شد: »گاهی 
می بيني��م که در تيتر برخ��ی روزنامه ها به نق��ل از برخی 
مس��ئوالن يا کارشناسان نوشته ش��ده است که ما گرفتار 

خشکسالی شده ايم، آب کم است و تا ۵۰ سال ديگر کشور 
خشک می شود و هر بار آمار و ارقام جديدی ارائه می دهند 
که چند س��ال ديگر از عمر کش��ور باقی مانده اس��ت. من 
عرض می کنم که ما تا ۵ هزار سال و ۱۰ هزار سال ديگر هم 
پابرجا هستيم و فرزندان ما در اين سرزمين با سرافرازی و 
افتخار زندگی خواهند کرد و از اين تمدن و آيين پاسداری 
خواهند کرد، البته به شرط آنکه آب را درست مصرف کنيم. 
 اگر آب موجود کش��ور را درس��ت مصرف کني��م، حتی تا

۲ برابر جمعيت امروزمان با خيال راحت می تواند به زندگی، 
توليد و توسعه بپردازد.«

اردکانيان در ادامه س��خنان خود بيان کرد: »گاهی از من 
می پرسند که ما در وزارت نيرو چرا اينقدر در درست مصرف 
کردن آب ش��رب تأکيد می کنيم در حالی که بيش از 9۰ 
درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؟ من 
۲ دليل برای اين اصرار در درست مصرف کردن آب شرب 
دارم. نخست، جوامع شهری ما باالخره مستقر شده اند و اين 
جمعيت را نمی توان کوچ داد. همچنين آب های موجود هم 
تماما مورد بهره برداری قرار گرفته اند. به عنوان مثال برای 
استان تهران و استان البرز، هر آبی را که می توانستيم تدارک 

ببينيم ديده ايم و منبع جديدی ب��رای بهره برداری وجود 
ندارد. پس اين جمعيت و رش��دی که خواهد کرد با همين 
آب بايد زندگی کنند. پس اينکه آب آش��اميدنی درس��ت 
مصرف شود مسئله بسيار مهمی است. بنابراين اهميت آب 
شرب در اين بخش به کميت آب کشاورزی می چربد و بايد 

به آن توجه کرد.«
وی در ادامه افزود: »دليل دوم اينکه درست است که بخش 
کشاورزی بخش خيلی پرمصرفی است و رهبر معظم انقالب 
هم در اوايل کار دولت فرمودند که ما اگر بتوانيم ۱۰ درصد در 
آب بخش کشاورزی صرفه جويی کنيم، به اندازه همه آبی 
که در شرب و بهداشت و صنعت و محيط زيست و... مصرف 
می کنيم، آب عايدمان خواهد شد. بنابراين حتمأ بايد به آن 
بپردازيم. اما کش��اورزان هم به همراه خانواده خود مصرف 
شرب و بهداشت دارند و هر نوع تربيت صحيحی در مصرف 
آب ش��رب و بهداشت کش��اورزان و خانواده آنان، می تواند 
در عرصه شغلی او هم تسری پيدا کند. البته دستگاه های 
مسئول، وزارت جهاد کشاورزی و دولت مسئوليت دارند که 
بهره برداری و مصرف بهينه در بخش کشاورزی را حتما در 

دستور کار قرار دهند.«

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي( 
SZ/97/0544/موضوع: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره م ع

مربوط به: انجام خدمات تهيه و تامين وسائط نقليه سنگين 
 و تهيه و تامين وسائط نقليه عمومي مورد نياز ترابري در منطقه عملياتي نار و كنگان 

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به مركزيت شيراز در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را مطابق با مشخصات و شرايط كلي از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي )همراه با انجام ارزيابي كيفي( واگذار نمايد. 
۱- موضوع مناقصه: انجام خدمات تهيه و تامين وسائط نقليه سنگين و تهيه و تامين وسائط نقليه عمومي مورد نياز ترابري در منطقه عملياتي نار و كنگان 

sz/9۷/۰۵۴۴/۲- شماره مناقصه: م ع
۳- نوع مناقصه: عمومي يك مرحله اي 
۴- مدت انجام كار: يك سال مي باشد. 

۵- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: به مبلغ 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد ميليون( ريال كه بايستي به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنين در صورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان ۱۰ درصد بار مالي 
ساليانه پيمان 

الف( ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر 
ب( ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )9۰ روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت )۳۰ روز( ديگر قابل تمديد باشد. 

6- محل اجرا: منطقه عملياتي نار و كنگان 
۷- مهلت تحويل مدارك )رزومه(: حداكثر تا ۱۴ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم. 

8- آدرس پستي محل تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي: شيراز- بلوار كريمخان زند- نبش كوچه پروانه- ساختمان شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي- طبقه ششم- اداره امور پيمان ها- واحد 6۰۷
9- تلفن: ۰۷۱۳۲۱۳8۳96- ۰۷۱۳۲۱۳8۴۷۳ 

۱۰- شرايط:
۱-۱۰- داشتن شخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهي تاسيس روزنامه رسمي، آخرين تغييرات(

۲-۱۰- ارائه گواهينامه كد اقتصادي، شناسه ملي و كد پستي.
۳-۱۰- گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه و اجتماعي كه داراي اعتبار باشد.

۴-۱۰- گواهينامه تاييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه مربوطه كه داراي اعتبار باشد.
۵-۱۰- برآورد نهايي كارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسليم پيشنهاد نرخ به شركتهاي واجد شرايط ابالغ مي گردد و تاريخ بازگشايي پاكات حداكثر ظرف ده روز از تاريخ صورتجلسه قبل از پيشنهاد نرخ مي باشد و شركت در جلسه 

بالمانع مي باشد.
6-۱۰- ارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي

 از كليه اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط بند ۱۰ دعوت به عمل مي آيد بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر س��ه روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ پرسش��نامه و مدارك استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي
 contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمايند و پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي بايست ضمن بارگزاري نامه اعالم آمادگي پرسشنامه تكميل شده به همراه مدارك مورد نياز مندرج در صفحه دوم 
پرسشنامه در قالب يك زونكن تا تاريخ مشخص شده به نشاني باال تحويل نمايند. الزم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي پيمانكاران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك پس از 

مهلت مقرر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

نوبت دوم
شماره مجوز: 1397-2501

شركت نفت مناطق مركزي اريان 
شركت بهره ربداري نفت و گاز زاگرس جنوبي 
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عكسروز

چهرهروز

برگزاري كنسرت خياباني محمد معتمدي
كنسرت خياباني اركستر سازهاي ملي با خوانندگي محمد معتمدي در بوستان آب و آتش بدون حواشي امنيتي برگزار شد. اجراي 
اركستر سازهاي ملي به رهبري علي اكبر قرباني و خوانندگي محمد معتمدي كه اولين اجراي موسيقي رايگان براي عموم مردم بود، 
پنج شنبه هشتم شهريور ماه در بوستان آب و آتش برگزار شد. معتمدي در پايان قطعه »سوگند« را به درخواست تماشاچيان اجرا 
كرد. اين قطعه بدون همراهي نوازندگان اجرا شد. معتمدي قبل از شروع اجراي خود از موسسه هنرهاي معاصر، اركستر سازهاي ملي 
و تمامي دست اندركاران براي برگزاري اين كنسرت خياباني تشكر كرد.  او همچنين يادآور شد: قصد داريم با اجراي اين كنسرت به 

نيروي انتظامي نشان دهيم كه برگزاري اينگونه برنامه ها براي امنيت عمومي مشكل ساز نخواهد بود.

ايستگاه

معرفي »دونباس« براي اسكار خارجي زبان
فيلم »دونباس« ب��ه نمايندگي از 
كشور اوكراين براي شركت در رقابت 
اس��كار خارجي زبان اسكار ۲۰۱۹ 
معرفي ش��د. به گ��زارش هاليوود 
ريپورتر، »دونباس« كه نام منطقه اي 
وسيع در اوكراين است فيلمي است 
كه در بخش نوعي نگاه جشنواره كن 

امسال حضور داشت. اين فيلم به كارگرداني سرگئي لوزنيتسا درامي با تمركز 
بر درگيري هاي نظامي در شرق اوكراين است و با تمركز بر درگيري هاي بين 
دولت اوكراين و نيروهاي روسيه در سال ۲۰۱۴ براي تفكيك بخشي از اوكراين و 
الحاق آن به روسيه ساخته شده است. »دونباس« با نمايش در بخش نوعي نگاه 
كن ۲۰۱۸ جايزه بهترين كارگردان اين بخش را براي لوزنيتسا به ارمغان آورد. 
اين درام از فيلم هايي بود كه در جشنواره بين المللي كارلووي واري، جشنواره 
فيلم مونيخ، فستيوال تسالونيكي و جشنواره فيلم اودسا به نمايش درآمده است. 
لوزنيتسا با ساخت »دونباس« چهارمين فيلم بلندش را كارگرداني كرده است. 
همه فيلم هاي پيشين وي شامل »شادي من«، »در مه« و »يك موجود نجيب« 
براي نمايش در بخش رسمي جشنواره فيلم كن انتخاب شدند. جديدترين فيلم 
لوزنيتسا محصول مشتركي از اوكراين، آلمان، فرانسه، هلند و روماني و قرار است 
سپتامبر در سينماهاي اوكراين به نمايش درآيد. »دونباس« يازدهمين فيلمي 
است كه اوكراين از سال ۱۹۹۷ براي شركت در رقابت اسكار خارجي زبان به 
آكادمي معرفي مي كند. با اين حال تاكنون هيچ فيلمي از اين كشور به فهرست 
كوتاه نامزدهاي آكادمي راه نيافته است. نامزدهاي منتخب از ميان فيلم هاي 
معرفي ش��ده به اسكار خارجي زبان دوره نود و يكم، ۲۲ ژانويه ۲۰۱۹ معرفي 

مي شوند. مراسم اسكار ۲۴ فوريه ۲۰۱۹ برگزار مي شود.

بازارهنر

خاطرات دهه ۶٠ تلويزيون زنده شد
تازه ترين كنس��رت اركستر ملي ايران 
به مديريت هنري فريدون شهبازيان 
و رهبري مهم��ان نزهت اميري بانوي 
موزيسين ايراني در تاالر وحدت تهران 

برگزار شد.
اركس��تر ملي ايران به مديريت هنري 
و رهبري داي��م فريدون ش��هبازيان 
پنجش��نبه شب هشتم ش��هريور ماه 

تازه ترين كنسرت خود را به رهبري مهمان نزهت 
اميري بانوي موزيس��ين ايران��ي در تاالر وحدت 
برگزار ك��رد. در اين كنس��رت كه اين ب��ار بدون 
خواننده و ب��ا اجراي قطعات ب��ي كالم همراه بود 
قطعات نوس��تالژيك دهه ۶۰ موس��يقي ايران در 
سريال هاي ماندگار هزاردستان و سربداران براي 

مخاطبان اجرا شد.
حضور نزهت اميري به عن��وان اولين بانوي رهبر 
اركستر كشورمان در اين كنسرت توجه رسانه هاي 
مختلف از جمله نمايندگان رسانه هاي جمعي را به 
خود جلب كرده بود. البته تعدادي از مخاطبان نيز 
در استقبال از حضور يك بانو در قامت رهبر اركستر 
يك مجموعه دولتي بنري را تهيه كرده و در متن آن 
از حضور نزهت اميري ابراز خرسندي كرده بودند. 
نزهت اميري از جمله بانوان هنرمندي اس��ت كه 
طي سال هاي گذشته فعاليت هاي متعددي را در 
عرصه آهنگسازي آثار ايراني و رهبري اركستر چند 
مجموعه موسيقايي معتبر را به عهده داشته است.

او از تابستان سال ٩۶ رهبري اركستر 
»نغم��ه ب��اران« به سرپرس��تي علي 
امير قاس��مي را به عه��ده گرفت و در 
زمستان سال گذشته عالوه بر حضور 
در جش��نواره موس��يقي فجر در چند 
كنس��رت ديگر نيز همراه با اركس��تر 
»نغمه باران« آثار آهنگس��ازان شهير 
ايران را روي صحنه برد. وي هم اكنون 
عالوه بر حضور در اركس��تر ملي ايران در س��مت 
رهبر مهمان، هدايت و رهبري اركستر »سرزمين 

مادري« را به عهده دارد.
»رقص دايره« به آهنگسازي حشمت سنجري، 
»كنس��رتينو سنتور و اركس��تر« به آهنگسازي 
حسين دهلوي و تك نوازي سنتور علي عابدين، 
»گنج مناج��ات« به آهنگس��ازي جمال الدين 
منب��ري و تك ن��وازي فل��وت مون��ا طاهريان، 
»س��ربداران« به آهنگسازي فرهاد فخرالديني، 
»بيژن و منيژه« به آهنگسازي حسين دهلوي، 
»ماهور براي ويولن و اركس��تر« به آهنگسازي 
مرتضي حنانه و تك نوازي ويولن آرمين قضاتي، 
»س��رود گل« به آهنگسازي حس��ين دهلوي، 
»هزار دس��تان« به آهنگسازي مرتضي حنانه و 
»اسمر« به آهنگس��ازي كاظم داوديان قطعاتي 
بودند كه در اين كنس��رت براي مخاطبان اجرا 
شد. در پايان برنامه قطعه »رقص دايره« دوباره 

براي مخاطبان اجرا شد.

فرهادي و بازيگرانش بين مهمانان جشنواره تورنتو
جش��نواره بين المللي فيلم تورنتو در 
حالي اسامي مهمانان اين دوره خود را 
اعالم كرد كه اصغر فرهادي نيز از جمله 

آنها است.
در حالي كه فيلم »هم��ه مي دانند« 
س��اخته اصغ��ر فره��ادي از جمل��ه 
فيلم هاي حاضر در چهل و س��ومين 
دوره جش��نواره فيلم تورنتو اس��ت، 

دست اندركاران اين جش��نواره يك هفته مانده 
به شروع اين رويداد سينمايي فهرست مهمانان 
خود را اعالم كردند. جش��نواره فيلم تورنتو اعالم 
كرد امسال ۷۷۳ مهمان خواهد داشت كه از هفته 
آينده در اين جشنواره ديده خواهند شد. شماري 
از فيلمس��ازان، بازيگ��ران و هنرمندان مش��هور 
جهان در اين فهرس��ت جاي دارند. اسامي اصغر 
فرهادي با پنه لوپ��ه كروز و خاوير باردم بازيگران 

فيل��م جديدش نيز در اين فهرس��ت 
ديده مي شود.

علي عباسي سازنده فيلم »مرز«، مريم 
كشاورز سازنده »باشگاه افعي«، سعيد 
جعفريان سازنده »تاريكي« و جاسمين 
مظفري س��ازنده »ترقه« ني��ز در اين 
رويداد حضور دارند. دومينيك وست، 
بن مندلس��ون، جما آرترون، كلر دني، 
جيانگ ون، آبيش��ك باچان، لي��دي گاگا، و رايان 
گاسلينگ از ديگر حاضران در اين رويداد سينمايي 
هس��تند. فرهادي در دوره چهل و يكم تورنتو نيز با 

فيلم »فروشنده« حضور داشت.
چهل و س��ومين دوره جش��نواره بين المللي فيلم 
تورنتو از ۶ تا ۱۶ سپتامبر )۱۵ تا ۲۵ شهريور( برگزار 
مي ش��ود. فروش بليت براي حضور در اين رويداد 

سينمايي از يكم سپتامبر آغاز مي شود.

نمايشگاهي با ياد دوستان مهاجرت كرده
مس��عود ح��اج جعفرزاده نمايش��گاه 
عكس »نزديك شدن« را شبحي دست 
نيافتني و چيزي گنگ از جنس خاطره 
مي داند. مسعود حاج جعفرزاده هنرمند 
عكاسي كه نمايشگاه عكسش با عنوان 
»نزديك ش��دن« ديروز در گالري »ُا« 
افتتاح شد درباره اين نمايشگاه گفت: 
با توجه به اينكه تعداد زيادي از دوستان 

من طي ساليان گذشته از ايران مهاجرت كرده اند، 
موضوع ارتباط با اين دوس��تان و نوع و كيفيت آن 
براي من اهميت پيدا كرد و اين نمايشگاه حاصل 
اين موضوع است. او با بيان اينكه آثار اين نمايشگاه 
طي ۲ س��ال خلق شده اند، درباره تعداد آثار اظهار 
كرد: در نمايشگاه »نزديك شدن« سه اثر در ابعاد 
۱۰۰ در ۱۰۰ و ۱۴ اث��ر در ابع��اد ۵۰ در ۵۰ روي 

ديوار رفته است.
حاج جعف��رزاده درب��اره تكنيك ب��ه كار رفته در 
عكس هاي اين نمايشگاه گفت: تمام عكس ها پس 
از چاپ با ميكروسكوپ عكاسي شده اند. عكس هاي 
اصلي نيز عكس پروفايل دوستان مهاجرت كرده 

م��ن، بودن��د. در واقع اي��ن عكس ها 
found photos يا عكس هاي پيدا 

شده به حساب مي آيند.
در اس��تيتمنت نمايش��گاه »نزديك 
ش��دن« آمده اس��ت: »آنج��ا كه پاي 
عالقه اي در ميان باش��د، ما عكس ها 
را چاپ مي كنيم و پيِش روي چش��م 
مي گذاريم، به اميِد كم كردِن فاصله و 
نزديك شدن به آنچه يا آن كس كه دوست مي داريم 
و براي چيرگي بر فراموش��ي. اما همواره آنچه در 
عكس باقي مي ماند شبحي دست نيافتني است، 

چيزي گنگ از جنس خاطره، يادآوِر نيستي.
در پروژه نزديك ش��دن، از طري��ق چاِپ عكس 
دوس��تان در ابعاد بس��يار كوچك و ثبِت دوباره 
به ميانجي ميكروس��كوپ، هنرمند آنقدر به آنها 
نزديك شده اس��ت تا غباِر وهِم نزديكي را از آنها 
بزداي��د ... نزديكي به دوس��تاني كه ه��ر يك به 
خواس��تي، كشورشان را ترك كرده اند. اگر خوب 
به عكس ها نزديك شويم چيزي نمي بينم جز از 

دست  دادن.«

میراث

حكومت شاه طهماسب به ممالك محروسه
كاخ چهلستون قزوين در جوار سبزه 
ميدان، جايي بود كه شاه طهماسب 
ساخت تا پايتخت صفويه را از تبريز 
به قزوين منتقل كن��د. اتفاقي كه 
باعث شد قزوين ۵۷ سال پايتخت 

ايران باقي بماند.
چهلس��تون قزوين بر خالف كاخ 

چهلستون اصفهان، واقعا ۴۰ س��تون دارد. اما كاخ اصفهان، تنها ۲۰ ستون 
دارد كه انعكاس آن در آب حوض مقابلش، تداعي كننده چهل ستون كاخ شاه 
طهماسب در قزوين است. كاخ چهلستون قزوين، در دو طبقه و يك زيرزمين 
ساخته شده و در مقايسه با عالي قاپو كه كاخ شاه عباس در اصفهان است، ابهت 
كمتري دارد ولي معماري زيباي آن، اصالت دوره صفوي را بدون اينكه عناصر 

معماري فرنگي در آن وارد شده باشد، به خوبي نشان مي دهد. 
زيباتري��ن بخش هاي كاخ را ديوارنگاره ها و ارس��ي هاي رنگارنگ و بس��يار 
چشمگير كاخ مي س��ازند كه گذر نور آفتاب از شيشه هاي رنگي، زيبايي آن 
را دوچندان مي كند. بسياري از ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون قزوين، بر اثر 
مرور زمان از ميان رفته ولي هنوز هم مي توان در بلنداي ديوارهاي اين كاخ، 
آثار بديع هنرمندان ايراني را ديد كه شاهزاده هاي بلندباالي صفوي را به تصوير 
كشيده اند كه در لباسهاي الوان، به جماعت رعيت آستان صفوي، فخرفروشي 
مي كنند. اين كاخ همه روزه به عنوان م��وزه خط و معماري، از عالقه مندان 
فرهنگ و تاريخ كشور، پذيرايي مي كند. شهرداري قزوين، به مناسبت روز ۹ 
شهريور كه سالروز انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت صفوي است، به مدت 
يك هفته برنامه هاي فرهنگي و سنتي فراواني تدارك ديده كه باعث آشنايي 

مردم ايران با گذشته خود خواهد بود.

تاريخنگاري

درخواست امريكا و انگليس براي پرداخت غرامت 
دهم ش��هريور ۱۳۳۱، لويي هندرسن سفير امريكا و ميدلتون كاردار انگليس 
در ته��ران در ديداري با محمد مصدق نخس��ت وزير وق��ت رژيم پهلوي پيام 
مشترك روساي كشورهاي خود را تسليم او كردند. در اين پيام آنها پيشنهاد 
دادند موضوع پرداخت و ميزان خسارت به شركت نفت انگليس، به حكميت 
بين المللي واگذار شود. اين پيام با مخالفت ايران روبرو و بعدها به قطع رابطه 

با انگليس منجر شد.
دولت انگلي��س معتقد بود دولت ايران مطابق ماده ۲۲ قرارداد ۱۳۱۲/۱۹۳۳ 
بايد اخت��الف را به داوري ارجاع كند و اگر اين تقاض��ا مورد قبول ديوان واقع 
نشود، انگلس��تان از ديوان تقاضا دارد، اعالم نمايد كه دولت ايران با فسخ يك 
جانبه امتياز مذكور، عملي مخالف اصول و قواعد حقوق بين الملل انجام داده و 
ملزم است خسارت وارده به شركت نفت را بپردازد. به دنبال طرح اين شكايت، 
دولت مصدق اعالم كرد كه چون معاهده ۱۳۱۲ يك قرارداد بين المللي نيست، 
لغو آن به منزله نقض قوانين بين المللي به شمار نمي رود و شكايت انگليس از 
ايران بي مورد است. او در ۴ خرداد ۱۳۳۱ طي نامه تقديمي به مجلس شوراي 
ملي، تصميم خود را بر عزيمت به الهه اعالم كرد. آيت اهلل كاش��اني در همين 
روز، طي پيامي به ملت ايران نوشت: »جناب آقاي دكتر مصدق با تني خسته 
و حالتي رنجور به منظور احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و 
قطع مظالم و دس��ايس بيگانگان است.« دكتر مصدق، ۴ روز بعد، در ۷ خرداد 
در رأس هياتي عازم الهه شد. وي در فرودگاه و محل اقامت خود به شدت، مورد 

استقبال مردم، رسانه ها و ايرانيان مقيم هلند و اروپا قرار گرفت. 

در پي خلع يد ش��ركت نفت ايران و انگليس و ملي شدن صنعت نفت ايران كه 
با ناباوري و تعجب دولت بريتانيا همراه بود، اين كش��ور به اشكال مختلف در 
سطح منطقه اي و بين المللي در تالش براي تسليم دولت ايران به خواسته هاي 

خود و اعاده مراتب به گذشته برآمده بود. 
عجيب آنكه درست يك سال پس از درخواست امريكا و انگليس از مصدق براي 
پرداخت غرامت، در حالي كه با كودتاي ش��اه، مصدق بركنار و دستگير شده 
بود، لويي هندرس��ن س��فير امريكا در تهران در يادداشتي به اردشير زاهدي، 
نخس��ت وزير كودتا، آمادگي دولت امريكا را براي پرداخت ۲۲ ميليون و ۴۰۰ 

هزار دالر به ايران در قالب اصل چهار اعالم كرد.

كیوسك

روزهاي ناخوش جهان 

    فايننشال تايمز: 
نرخ به��ره در آرژانتين به 
۶۰ درص��د رس��يد. اين 
روزنام��ه در صفحه اول 
خود، با اع��الم اين خبر، 
گزارش��ي در اي��ن ب��اره 
منتش��ر كرد. طبق اين 
گزارش، بان��ك مركزي 
آرژانتين، نرخ بهره خود 

را به ۶۰ درصد افزايش داد. به اين ترتيب، آرژانتين 
باالتري��ن نرخ به��ره را در جه��ان، از آن خود كرد. 
آنطور كه گفته شده، اين اقدام تالشي براي متوقف 
كردن سقوط شديد ارزش پزو، پول ملي آرژانتين 
صورت گرفته اس��ت. اين كش��ور، يكي از باالترين 
نرخ هاي تورم را در جهان دارد و مائوريسيو ماكري، 
رييس جمهوري آرژانتين در تالش است تا بازارهاي 
كش��ور را آرام كرده و قدرت خريد مردم را افزايش 
دهد. بانك مركزي آرژانتين در بيانيه اي اعالم كرد 
كه نرخ بهره فعلي و خطر تاثير بيشتر آن بر تورم را 

به دقت دنبال مي كند. 

    نيويورك تايمز: 
اوضاع در شهر كمنيتس 
آلمان بحراني اس��ت. به 
گزارش اين روزنامه، پس 
از قتل مرد ۳۵ سال هاي 
در كمنيت��س كه گفته 
مي ش��ود به دس��ت دو 
خارجي صورت گرفته، 
اين شهر صحنه چندين 

تظاهرات راس��ت گرايان افراطي و درگيري هاي 
ش��ديد آنه��ا و چپ گراي��ان بوده اس��ت. اكنون 
مسووالن دولتي و سياس��تمداران آلماني در پي 
گفت وگو با ش��هروندان كمنيت��س و آرام كردن 
اوضاع در اين شهر هستند. همچنين گفته شده 
كه دامنه درگيري هاي خارجي استيزانه كمنيتس 
به ش��هرهاي ديگر نيز گس��ترش يافت. در شهر 
ويسمار، يك مهاجر از سوي راست گرايان افراطي 
مورد اهانت ش��ديد قرار گرفت و به ضرب زنجير 
مجروح و روانه بيمارستان شد. به گفته نيويورك 
تايمز، هزاران نفر در دو شهر برلين و مونستر عليه 
خشونت و خارجي اس��تيزي دست به تظاهرات 
زدند. شمار تظاهركنندگان در برلين ۵ هزار نفر و 

در مونستر ۲ هزار نفر گزارش شده است. 

    وال استريت ژورنال: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
حواش��ي س��خنراني 
ترام��پ در اينديان��ا 
منتشر كرد. به گزارش 
وال اس��تريت ژورن��ال، 
ني  س��خنرا مراس��م 
رييس جمهوري امريكا 

به علت اعتراض هاي مردمي مختل شد. آنطور 
كه گفته شده، دونالد ترامپ براي يك سخنراني 
در جم��ع طرفدارانش در ايال��ت اينديانا حاضر 
شده بود. در حالي كه او در انتقاد از وضع تجارت 
خارجي امريكا بود، يك زن معترض با سر و صداي 
سخنراني ترامپ را مختل كرد. رييس جمهوري 
امريكا س��عي مي كرد آرامش خود را حفظ كند 
اما با حركت نامناسب اش��اره كرد فرد معترض 
را از محل س��خنراني بيرون كنند. پس از اخراج 
آن زن اما اعتراض  هاي او همچنان ادامه داشت 
و براي حدود ۲ دقيقه سخنراني ترامپ متوقف 
شد. هرچند كه ترامپ تاكيد داشت وانمود كند 
ك��ه اتفاق مهمي نيفت��اده ام��ا در روز بعد، اكثر 
رسانه هاي امريكايي در صفحه اول خود، به اين 

ماجرا پرداخته بودند. 

معرفي مهم ترين مقصد مهاجرت از ونزوئال در سال 2017

الههباقري|
 در س��ال هاي اخي��ر، گزارش ه��اي 
بس��ياري از بحران مهاجرت در جهان 
منتشر شده و چالش هاي زيادي براي 
كشورهاي به ويژه اتحاديه اروپا به دنبال داشته است، 
چرا كه بخش قابل توجهي از اين مهاجرت ها، بر اثر 
جن��گ و نا آرامي هاي داخلي كش��ورها و به صورت  
غيرقانوني بوده است. اين ماه ها اما خبرهاي ديگري از 
بحران مهاجرت به گوش مي رسد؛ ونزوئال كه سال ها با 
ناآرامي هاي داخلي و مهاجرت روبرو بوده، اين روزها، 
طبق گزارش هاي منتشر شده، بزرگ ترين بحران 
مهاجرت در تاريخ امريكاي التين را كليد زده است. 
مهاجرت از اين كش��ور، تاريخچه اي چندساله دارد 
اما بر اساس آمار منتشر شده در نشريات مختلف، در 
ماه هاي اخير، روزانه نزديك به ۵ هزار نفر اين كشور 
را ترك مي كنند. به گفته تحليل گران، موج گسترده 
مهاجرت از عراق و سوريه، همچنين بحران مسلمانان 
در ميانمار، باعث شده كه توجه چنداني به وضعيت 
حقوق بشر در ونزوئال نش��ود. آنطور كه گفته شده، 
سقوط اقتصادي و تورم تاريخي در اين كشور، كمبود 
موادغذايي و دارو همچنين افزايش جرم و خشونت 
را به دنبال داشته است. بر اين اساس، راهي جز ترك 
خاك ونزوئال براي شهروندان اين كشور باقي نمانده 
و به گفته سخنگوي سازمان ملل، مهاجرت از ونزوئال 
به نقطه بحراني نزديك شده و قابل مقايسه با بحران 
مهاجران در منطقه مديترانه اس��ت. طبق گزارش 
سازمان ملل متحد، ۲.۳ ميليون نفر از مردم ونزوئال 
از سال ۲۰۱۴ تاكنون به كشورهاي همجوار مانند 
كلمبيا، برزيل، اك��وادور و پرو رفته اند. اين در حالي 
است كه نيكوالس مادورو، رييس جمهوري ونزوئال 
از اتباع مهاجر كش��ورش خواس��ت از »برده داري 
اقتصادي« فرار كنن��د و به كشورش��ان بازگردند. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده، كلمبيا 
مهم تري��ن مقصد پناهجويان ونزوئاليي  اس��ت كه 
به دليل فش��ارهاي اقتصادي و بحران هاي سياسي 
خاك كش��ور خود را ترك مي كنند. آنطور كه گفته 
ش��ده، در ۱۶ ماه گذشته، بيش از يك ميليون نفر از 
م��ردم ونزوئال به كلمبيا مهاج��رت كرده كه حدود 
۶۰۰ هزار نفر از آنها، س��ال ۲۰۱۷ از ونزوئال خارج 
شد  ه اند. آنطور كه گفته ش��ده، از آغاز سال ۲۰۱۷ 
تاكنون، مقامات كلمبيا بيش از ۴۴۳ هزار نفر مجوز 

اقامت صادر كرده و ح��دود ۳۸۰ هزار نفر هنوز اين 
مجوز را دريافت نكرده اند. همچنين گفته شده كه 
كلمبيا براي مواجهه با بحران مهاجرت درخواست 
كمك ه��اي بين المللي كرده اس��ت. در واقع، پس 
از بحران ه��اي متعدد، كلمبي��ا ميزبان بزرگ ترين 
جمعيت مهاجران ونزوئاليي بوده و پس از آن، امريكا 
مهم ترين مقصد مردم آس��يب ديده ونزوئالست. بر 
اس��اس تازه ترين آمار منتشر شده، در سال ۲۰۱۷، 
بي��ش از ۲۹۰ هزار ونزوئاليي خاك كش��ور خود را 
به مقص��د امريكا ترك كرده اند. گفته ش��ده پس از 
درخواست مقامات س��ازمان ملل درباره مهاجران 
ونزوئالي��ي، برخي كش��ورهاي امريكايي، مقررات 
ورود اين مهاجران را تعديل كردند. اس��پانيا نيز در 
س��ال ۲۰۱۷، حدود ۲۰۹ هزار و شيلي حدود ۱۲۰ 
هزار پناهجوي ونزوئالي��ي را پذيرفتند. همچنين، 
به تازگي پدرو س��انچز، نخست وزير اسپانيا در سفر 
خود به حوزه امريكاي التين، در شيلي وعده داد از 
هرگونه تالش��ي براي پايان دادن به بحران سياسي 
و اقتص��ادي ونزوئ��ال از طريق مذاك��ره و گفت وگو 
حمايت مي كند. اين در حالي اس��ت كه دولت هاي 
ش��يلي، پرو، مكزيك، آرژانتين و برزي��ل از مادورو 
خواس��ته اند تا اصالحات دموكراتيك اجرا كرده و 
كمك انسان دوس��تانه بين المللي را جهت متوقف 
كردن موج ف��رار ونزوئاليي ها بپذي��رد. همچنين، 

كميسر عالي امور پناهندگان سازمان ملل، خواستار 
حمايت بيش��تر كش��ورهايي ش��دند كه مهاجران 
ونزوئاليي وارد آن كش��ورها مي ش��وند. پس از اين 
درخواست، دولت هاي پرو و اكوادور كه پيش از اين 
مقررات ش��ديدي براي ورود مهاج��ران ونزوئاليي 
وضع كرده بودند، اين مق��ررات را به خصوص براي 
زنان، كودكان و سالمندان تعديل كردند. طبق آمار 
منتشر شده، در سال ۲۰۱۷ اكوادور حدود ۴۰ هزار 
پناهجوي ونزوئاليي را پذيرفت كه اين آمار در پرو به 
بيش از ۲۶ هزار نفر در سال گذشته ميالدي رسيد. 
برزيل نيز در سال ۲۰۱۷، حدود ۳۵ هزار پناهجوي 
ونزوئالي��ي را در خاك خود پذيرف��ت. با اين حال، 
طبق اخبار منتش��ر ش��ده، مقامات امنيتي برزيل 
اعالم كرده اند كه رفتار خش��ونت بار عليه مهاجران 
ونزوئاليي در برزيل ديده ش��ده و ساكنان محلي در 
مرز برزيل و ونزوئال را عامل خشونت عليه مهاجران 
ونزوئاليي مي دانند. اين در حالي است كه مهاجران 
ونزوئاليي از رفت��ار نيروهاي امنيتي برزيل ناراضي 
هستند. همچنين، رييس جمهوري برزيل، دستور 
اعزام نيروه��اي ارتش به ايالت مرزي ب��ا ونزوئال را 
صادر كرد. او اين اقدام را كمكي براي برقراري نظم و 
تضمين امنيت مهاجران ونزوئاليي مي داند. به گفته 
رييس جمهوري برزيل، مشكل ونزوئال ديگر سياست 

داخلي نيست؛ اين تهديدي براي كل قاره است. 

خانه دوم آوارگان ونزوئاليي 

آمارنامه
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