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محمدج��واد ظري��ف وزي��ر 
خارج��ه ايران گف��ت: امريكا 
خود نيز مي داند بازگش��تش 
به مي��ز مذاكره مش��روط به 

عضويتش در برجام است.
به گزارش خبرگزاري مهر به 
نقل از راديو بين المللي چين، 
محمد ج��واد ظري��ف وزير 
خارجه اي��ران در مصاحبه با 
»ش��وي جيون يي« مجري 

معروف شبكه تلويزيوني سي س��ي تي وي چين 
با اش��اره به احتمال مالقات روساي جمهور ايران 
و امريكا گفت: »پيش��رفت آتي مساله بستگي به 
امريكا دارد، چرا كه اي��ران هيچ وقت ميز مذاكره 
را ت��رك نكرده اس��ت. ايران طبق برجام هر س��ه 
ماه گفت وگوهايي با طرفين برگزار كرده اس��ت. 
امريكا نيز پيش از آوريل ۲۰۱۸ هميش��ه در اين 
گفت وگوها ش��ركت مي كرد اما ماه مه آن س��ال 
ميز مذاكره را ترك كرد. امري��كا خود نيز مي داند 
بازگشتش به ميز مذاكره مشروط به عضويتش در 

برجام است.«
ظريف در پاسخ به سوالي مربوط به احتمال خروج 
ايران از برج��ام گفت: »نيازي به خ��روج از برجام 
نداري��م. مذاكرات ب��راي انعقاد برجام بر اس��اس 
اعتماد متقابل ميان طرفين مخصوصا بين ايران و 
امريكا بوده و بدين ترتيب در برجام تدابير الزم در 
صورت بروز تخلف از سوي طرفين اين توافق نامه 
مد نظر بوده اس��ت كه از ميان اين تدابير، مي توان 
به كاهش اجراي تعهدات از سوي ايران اشاره كرد. 

پس از خروج امريكا از برجام، 
به م��دت پانزده م��اه منتظر 
مانديم. ما ب��ه اروپا دوازده ماه 
وقت داديم و س��پس تا پيش 
از فعال شدن مرحله اول، سه 
ماه ديگر ب��ه اروپا زمان داديم 
و پ��س از آن، تدابي��ر الزم در 
پيش گرفتيم. اما اين اقدامات 
ما ب��ه منزله خ��روج از برجام 
نيس��ت، چرا ك��ه پيش تر در 
برجام قيد شده است. مرحله بعدي نيز روز ششم 

سپتامبر فعال مي شود.«
وزير خارجه ايران با اشاره به روابط دوجانبه ايران 
و چين گفت: »ايران و چين دوستي هزاران ساله 
دارند و هر دو ملت جزيي از جاده ابريش��م بودند. 
بدين ترتيب، روابط دو ملت تنها نوعي روابط مدرن 
نيست، بلكه نوعي روابط تاريخي هزاران ساله نيز 
بوده و در آينده نيز تداوم مي يابد. پيوستن به ابتكار 
كمربند و جاده يكي از گزينه هاي راهبردي ايران 
است. اين ابتكار به منظور شكل دادن نوعي روابط 
صلح آميز و برد- برد ميان كش��ورها مطرح شده 
است. ايران به ديپلماس��ي خود رويكرد باز دارد و 
مايل است تا با همه كشورهايي كه اميدوار به حفظ 
روابط عادي با ايران هس��تند، روابط نزديك ايجاد 
كند. از اين لحاظ ايران و چين شباهت هاي زيادي 
دارند. هيچ كدام از اين دو كش��ور استقالل و حق 
حاكميت خود را به هر قيمتي كه باشد، به فروش 
نمي گذارد. اين نيز يكي از پايه هاي روابط بين دو 

كشور به شمار مي آيد.« 

ظريف: بازگشت امريكا به ميز مذاكره مشروط 
به عضويت در برجام است منصور بيطرف|

سردبير|
ش��ايد هيچ چيز به اندازه ي��ك آمار نتوان��د اوضاع 
و احوال يك كشور يا جامعه را ش��فاف نشان دهد. 
فرض��ا زماني ك��ه ج��وزف اس��تيگليتز در كتابش 
مي نويس��د كه ي��ك درص��د جامعه امري��كا عمال 
نيم��ي از منافع رش��د اقتصادي آن كش��ور را از آن 
خود مي كنند، خواننده به س��رعت پي به عميق تر 
شدن ش��كاف طبقاتي در آن كشور مي برد يا زماني 
كه مراك��ز مالي و پولي جهان از كند ش��دن رش��د 
اقتصادي دنيا خبر مي دهند، مي توان متوجه ش��د 
كه مثال جنگ تجاري امريكا و چي��ن چه اثراتي بر 
فعل و انفعاالت اقتصادي جهان گذاشته است،  زيرا 
اين دو كش��ور تقريبا نيمي از ارزش توليد ناخالص 
داخلي جهان را در اختيار خود دارند. در واقع آمارها 
در بطن خود هزاران حرف ناگفته دارند و فقط بايد 
كمي به آنها دقت كرد تا از دل آن بتوان پيامدهايي 

را كه مي توان استنتاج كرد در آورد.
بان��ك مرك��زي جمه��وري اس��المي اي��ران روز 
چهارش��نبه و بعد از گذش��ت 5 ماه از شروع سال 
۱39۸ آخري��ن وضعيت پول��ي و بانكي كش��ور را 
منتش��ر كرد. گذشته از ديگر ش��اخص هاي آماري 
پولي، مهم ترين بخش اين آمار را مي توان در ميزان 
نقدينگي و تركيب سپرده ها در بانك ها و موسسات 
اعتباري كشور دانست. اين گزارش نشان مي دهد 
كه نقدينگ��ي كش��ور در پايان خردادم��اه معادل 
۱9۸۰ ه��زار ميلي��ارد توم��ان بوده كه نس��بت به 
خردادماه س��ال ۱397، ۲5 درصد رشد داشته كه 
بدون شك با توجه به اين رش��د اكنون اين ميزان 
بايد به ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان رس��يده باش��د. 
اين ميزان نقدينگي در كش��ور در حالي اس��ت كه 
ح��دود ۱66۰ هزار ميليارد تومان آن را ش��به پول 

تشكيل مي دهد. 
اگر ب��ه تركيب هاي پولي كش��ور نگاه��ي بيندازيم 
ش��اهد يك اتف��اق مهم در سيس��تم پولي كش��ور 
خواهيم بود و آن هم رش��د بي س��ابقه سپرده هاي 
ديداري در بانك هاي كشور است. بنا بر اين گزارش 
رشد سپرده هاي ديداري در خرداد ماه 9۸ به خرداد 
ماه 97 حدود 57.6 درصد بوده در حالي كه در دوره 
مشابه س��ال قبل يعني خرداد ماه 97 به خرداد ماه 
96 حدود ۲6.5 درصد بوده اس��ت. همچنين رشد 
س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار در اين دوره 
يعني خرداد ماه 9۸ به خردادماه 97، ۲۰ درصد بود 
كه از لحاظ عددي حدود يك درصد نسبت به دوره 
مشابه قبل رشد داشته اس��ت. آيا تفاوت معنا داري 
را در اين اعداد ب��ا توجه به اينكه اقتصاد كش��ور در 
سال ۱397 بحران هاي اساسي را چه در زمينه هاي 
ارزي، ط��ال و اقالم كااليي و چه در زمينه سياس��ت 
خارجي را پشت سر گذرانده بود، نمي يابيم؟ اگر اين 
نكته را در نظر بگيريد كه رشد سپرده قرض الحسنه 

از 3۲.9 درصد ب��ه 3۰.9 درصد كاه��ش يافته اين 
آمار بيش��تر معنا پي��دا مي كند .اين آمارها نش��ان 
مي دهند كه مردم نسبت به كاهش ارزش پول خود 
بس��يار نگران بوده و هس��تند. فقط كافي است كه 
به آمارهاي ديگري كه در آن س��ال رخ داده نگاهي 
بيندازيد. رش��د قيمت دالر در س��ال ۱397 معادل 
۱66 درصد،  س��كه طال ۱6۰ درصد و مس��كن 7۰ 
درصد بود. هر كدام از اين ارقام مي گويند كه چقدر 
از ارزش پول ما كاس��ته شده اس��ت و در عين حال 
نگراني براي جلوگيري از اين كاهش ارزش به شدت 
در ميان مردم به وجود آمده بود. همين جاس��ت كه 
مي توان متوجه ش��د كه چرا يك دفعه ش��اهد رشد 
تقريبا دو برابري س��پرده هاي ديداري هس��تيم. به 
عبارتي رشد پولي مردم به جاي آنكه به سپرده هاي 
س��رمايه گذاري مدت دار برود به سمت سپرده هاي 
ديداري رفته است يا در همان حال جابه جا شده اند. 
اين يعني آنكه مردم هر لحظه ك��ه بخواهند و اراده 
كنند بتوانند براي خريد ارز،  س��كه ي��ا خودرو پول 
داشته باشند. بررسي ها نش��ان مي دهند كه ميزان 
اين رش��د از ابتداي دولت روحاني تاكنون س��ابقه 
نداشته و كامال نگران كننده اس��ت و مي توان دقيقا 

رفتار و نگراني مردم را از آن مشاهده كرد. 
به هر ح��ال همه اينه��ا از جمل��ه گزارش هايي كه 
مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در خص��وص اوضاع 
اقتصادي كشور منتش��ر مي كنند نشان دهنده يك 
چيز اس��ت و آن ميزان و س��نجش اعتماد مردم به 
اوضاع اقتصادي اس��ت. كافي است در اين خصوص 
به گ��زارش هفت��ه گذش��ته مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس ك��ه درباره رف��ع موانع توليد منتش��ر كرد 
نگاهي بيندازيم. در اين گ��زارش 5 فعاليت نامولد 
اقتصادي، يعني فعاليت هايي كه صرفًا نقش توزيع 
درآمد از يك ف��رد به ديگ��ري دارن��د و هيچگونه 
ارزش اف��زوده اي در توليدات صنعتي، كش��اورزي 
ي��ا خدماتي ايج��اد نمي كنند آورده ش��ده اس��ت. 
نگاهي به اي��ن فعاليت ها نش��ان مي ده��د كه چه 
نوع كنش ه��اي اقتص��ادي از نگاه مردم س��ودده و 
باال هس��تند و به س��مت آن گرايش و تمايل دارند. 
فعاليت هاي س��وداگرانه بخش مس��كن و امالك، 
بازار ارز و طال و نيز توزيع و واس��طه گري كاال از نوع 
فعاليت هايي اس��ت كه متاس��فانه روابط اقتصادي 
جامعه را بازتعري��ف كرده اند و بخش توليد ديگر در 
اين ميان نقش چنداني ايفا نمي كند.  اينها را از باب 
يأس ننوشته ايم بلكه مي گوييم بايد كاري كرد،  بايد 
از اين بس��تري كه به گفته ابن المقفع آتش است و 
بالينش م��ار، دوري كرد كه خواب لذت بخش��ي بر 
آن مهيا نيس��ت. اين وظيفه دولت و مجلس اس��ت 
كه مردم را از نگراني اقتص��ادي برهانند و براي آن 
تصوير ديگري ترس��يم كنند. نوب��ت، نوبت دولت و 
مجلس اس��ت. اين را آمارها با زب��ان بي زباني خود 

دارند به طور شفاف مي گويند.

بر بستر آتش
گزارشسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

بر بستر آتش
شايد هيچ چيز به اندازه 
يك آمار نتوان��د اوضاع 
و اح��وال يك كش��ور يا 
جامعه را ش��فاف نشان 
ده��د. فرض��ا زماني كه 
جوزف اس��تيگليتز در 
كتابش مي نويس��د كه 
يك درصد جامعه امريكا 
عمال نيمي از منافع رشد اقتصادي آن كشور را از آن 
خود مي كنند، خواننده به سرعت پي به عميق تر 
شدن شكاف طبقاتي در آن كشور مي برد يا زماني 
كه مراكز مالي و پولي جهان از كند ش��دن رش��د 
اقتصادي دنيا خبر مي دهند، مي توان متوجه شد كه 
مثال جنگ تجاري امريكا و چين چه اثراتي بر فعل 
و انفعاالت اقتصادي جهان گذاشته است،  زيرا اين 
دو كشور تقريبا نيمي از ارزش توليد ناخالص داخلي 
جهان را در اختيار خود دارند. در واقع آمارها در بطن 
خود هزاران حرف ناگفته دارند و فقط بايد كمي به 

آنها دقت كرد تا از دل آن بتوان پيامدهايي را كه...

منصور  بيطرف
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دانش و فن

 خوب و بد
» بات« هاي تلگرامي

بات هاي تلگرامي هم مانند خود تلگرام، مانند 
شمشير دولبه اي هستند كه از آنها استفاده هاي 
مختلفي مي شود و اگرچه مي توانند با تبليغات 
يا ارس��ال مطالب و تصاوير نامناس��ب كاربران 
تلگرام را از كوره به در ببرند، اما نوشتن بات هاي 
بسيار با اهداف كاربري متفاوت، اين پيام رسان 
را از نمونه ه��اي مش��ابه خود متماي��ز كرده و 

بسياري از نيازهاي كاربران را پاسخ داده است.
تلگرام يكي از اپليكيشن هايي است كه...

تشكل ها

وقتي بخشنامه هاي دولت 
قابل اجرا نيست

تعادل| براس��اس قانون بهبود مس��تمر فضاي 
كسب و كار دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند هنگام 
تدوين يا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي 
اجرايي، نظر تش��كل هاي اقتص��ادي ذي ربط را 
استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند. با اين وجود 
اين مساله كمتر مورد توجه مقامات قرار مي گيرد. 
اين قانون تأكيد دارد ك��ه نهادهاي اجرايي زمان 
اعالم بخش��نامه با يكديگر هماهنگ باشند تا از 
ارايه نظر جزيره اي خودداري ش��ود. با اين وجود 
اين مس��اله كمتر رخ مي دهد. نمون��ه واضح اين 
موضوع را مي توان در مشكالت صادرات ميوه در 4 
ماه گذشته ديد كه به دليل بخشنامه اي غيرقابل 
اجرا صادرات ميوه با مش��كالتي جدي روبرو شد. 
۲۸ ارديبهش��ت ماه امس��ال وزير صنعت، معدن 
و تجارت در نام��ه اي به ميراش��رفي، رييس كل 
گمرك ضوابط جديدي براي صادرات ميوه و تربار 

را در نظر گرفت. 
6

برجام

وزير ام��ور خارجه آلم��ان روز جمع��ه پس از 
نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا در فنالند، 
گفت كه بروكسل به تالش هاي خود براي حفظ 

توافق هسته اي با ايران ادامه خواهد داد.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، »هايك��و ماس« پ��س از 
گفت وگو با همتايان انگليس��ي و فرانسوي اش 
در هلس��ينكي فنالند، افزود: اروپا تالش هاي 
ديپلماتيك براي حفظ توافق هسته اي برجام 

را افزايش خواهد داد.
وي همچني��ن از وج��ود اختالفات��ي مي��ان 
كشورهاي اروپايي درباره ايده تشكيل ائتالف 
دريايي براي تأمين امني��ت خليج فارس خبر 

داد.
نش��ريه »اش��تاندارد« اتري��ش گ��زارش داد: 
امضا كنن��دگان اروپاي��ي توافق هس��ته اي و 
»فدريكا موگريني« مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپ��ا روز جمع��ه در پايتخت فنالند 
گرد هم آمدند تا در م��ورد راه هاي حفظ توافق 

هسته اي با ايران به بحث و تبادل نظر بپردازند.
پيش��تر نيز »دوميني��ك راب« وزي��ر خارجه 
انگليس گفته بود: كشورهاي اروپايي درصدد 
هستند كه با همكاري يكديگر، ايران را به ادامه 

حضور در اين توافق ترغيب كنند.
وي افزود: توافق هسته اي تنها گزينه روي ميز 
است. وزير خارجه آلمان گفت رهبران اروپايي 
تالش كرده اند ت��ا مانع از آس��يب ايران تحت 
تحريم هاي جديد اياالت متحده شوند. اكنون 
از امري��كا مي خواهيم ك��ه تنش ها ب��ا ايران را 
كاهش دهد و اين امر منجر به مذاكرات جديد 

درباره توافق هسته اي سال ۲۰۱5 شود. 
او اضافه كرد: مي خواهد از اين موضوع اطمينان 
حاصل كند ك��ه دونال��د ترامپ ديگ��ر در پي 
افزايش تنش با ايران نيس��ت. ماس در بخشي 
ديگر از س��خنانش گفت: ب��راي اتحاديه اروپا 
بازگش��ت واش��نگتن و تهران ب��ه گفت وگو از 
»اولويت« بيشتري بر ديگر ابتكارات همچون 

ماموريت دريايي در تنگه هرمز برخوردار است.
در نشست هلسينكي كه به فاصله اندكي پس از 
نشست سران گروه هفت در فرانسه برگزار شد، 
برخي موضوعات مربوط به برجام كه در اجالس 

»بياريتز« مطرح شده بود، پيگيري شده است.
در روزهاي اخير ايران اعالم كرده كه در صورت 
بي تحرك��ي اروپايي ها، پانزدهم ش��هريورماه 
جاري گام سوم كاهش تعهدات هسته اي خود 

را برمي دارد.
با اي��ن حال كش��ورهاي اروپايي ب��دون اينكه 
اقدام عملي قابل قبولي انجام دهن��د، از ايران 
مي خواهند همچنان به تعهدات خود در برجام 

پايبند باشد.

 ماس: بروكسل به تالش ها 
براي حفظ برجام ادامه مي دهد

خبر

فرش��اد مومني گفت: اينكه ن��رخ دالر 3۰۰ تا 
4۰۰ درص��د افزاي��ش و س��پس ۱5 درص��د 
كاهش پيدا كند و م��ا آن را تثبيت مي ناميم، 
بس��يار غم انگيز اس��ت. بايد توجه داش��ت كه 
اگر اين آرامش موج��ب بازگردان��دن اعتماد 
توليدكنندگان توسعه گرا و انگيزش كافي براي 
بنيه توليدي نباش��د ما را به قهقرا خواهد برد و 
در اين ميان صداي فرصت طلبان و غير مولدها 
بلند خواهد بود كه ديديد ثبات هيچ دستاوردي 
نداش��ته اس��ت. به گزارش »تعادل«، نشست 
هفتگي موسسه دين و اقتصاد به رياست فرشاد 

مومني در ساختمان اين موسسه برگزار شد. 
در اين نشست فرشاد مومني اقتصاددان با اشاره 
به فاكتور هاي مورد نياز هنگام تصميم گيري در 
مورد مسائل حياتي كشور بيان كرد: نخستين 
گام زم��ان تصميم گي��ري در م��ورد مس��ائل 
حياتي كشور اين اس��ت كه بايد تكليف خود را 
با مفاهيم كليدي و سرنوشت ساز روشن كنيم 
به گونه اي كه بي توجهي و سهل انگاري در اين 
باره مي تواند باعث بس��ط آن ب��ه مراحل ديگر 
شود و حتي با وجود حسن نيت سياست گذار، 

فاجعه ساز نيز باشد. 
در گام بعدي بايد صورت بندي مفاهيم انجام 
شود، يعني به صورت ش��فاف مشخص شود 
كه مس��اله مورد نظر تحت تاثير چه عامل يا 
عواملي قرار گرفته است يعني اگر فهم نظري 
روشني نداشته باش��يم هرج ومرج در جامعه 
حاكم مي ش��ود؛ موضوعي كه طي س��ه دهه 
اخير در عرصه سياس��ت گذاري كشور ديده 

مي شود. 

فرشاد مومني مطرح كرد 
اما و اگرهاي تثبيت نرخ ارز

جهان

ترامپ به دنبال وصول 
طلب تاريخي از چين 
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رييس سازمان انرژي اتمي:   حجم نقدينگي در خرداد 98 
دو، سه ماه آينده خبرهاي به 1980 هزار ميليارد تومان رسيد

خوبي از  رآكتور اراك داريم تمايل به نگهداري 
پول داغ

 محسن  شمشيري|
گزيده آماره��اي پولي و بانكي خ��رداد 9۸ كه به تازگي 
توس��ط بانك مركزي منتشر شده، نش��ان مي دهد كه 
عالوه بر تداوم چرخه معيوب رش��د بدهي دولت، بدهي 
بانك ها و مطالبات معوق، تركيب سپرده هاي بانكي نيز 
رش��د س��پرده هاي جاري و كوتاه مدت بيش از سپرده 
بلندمدت بوده و تمايل به نگه��داري پول نقد يا پول داغ 
براي خريد فوري از بازارهاي سهام، خودرو، مسكن، ارز 
، طال و... باالست.  نكته مهم در بازار پولي وبانكي خرداد 
9۸، تركيب س��پرده ها ورش��د هر يك از بخش هاي آن 
است. بطوري كه از ۱669 هزار ميليارد توماني شبه پول، 
معادل ۱۰5 هزار ميليارد تومان قرض الحس��نه با رشد 

3۰ درصدي يكساله بوده كه س��هم 6.3 درصدي از كل 
سپرده ها داشته و در مقايسه با انتظار كارشناسان از رشد 
بانكداري اسالمي رقم كمي است.  از سوي ديگر، سپرده 
درازمدت كه به آن س��ود تعلق مي گيرد معادل ۱53۰ 
هزار ميليارد تومان با رشد ۲۰ درصدي همراه بوده است. 
از اين رقم س��پرده كوتاه مدت با رقم 6۱۰ هزار ميليارد 
توماني رشد 39 درصدي داشته و با وجود ماه شمار شدن 
سودهاي كوتاه مدت، به دليل توجه به خريد ارز و سكه و 
مسكن و خودرو و... همچنان رش��د بااليي دارد و در سه 
ماه اول 9۸ نيز رشد 4.3 درصدي داشته است. اما سپرده 
بلندمدت با وجود تثبيت س��ود ۲۰ درصدي دو س��ال 

اخير، رشد ۱۰ درصدي داشته و ...

2

»تعادل« بخشنامه صدور مجوز »واردات كاال« و طرح 
»آزادسازي واردات خودرو« از مناطق آزاد را بررسي مي كند

دروازه هاي تجاري، راهي 
براي دور زدن ممنوعيت ها؟
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دکتر خداداد غریب پور
 معاون محترم وزير صمت

 و رييس هيات عامل ايميدرو

 از طرف  مديرعامل، هيات مديره 
و کارکنان شرکت فوالد خوزستان

انتخاب سازمان ايميدرو به عنوان دستگاه برتر 
در حوزه مع�دن و صنايع معدنی در جش�نواره 

شهيدرجايی را تبريک عرض می نماييم.

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



روي موج خبر

  آبه خواس�تار ديدار با روحاني براي رفع 
تنش در خاورميانه شد؛ پاد|

»آبه شينزو« نخس��ت وزير ژاپن ديروز )جمعه( 
گفت كه قص��د دارد ب��ه منظور رف��ع تنش در 
خاورميانه با »حسن روحاني« رييس جمهوري 
ايران ديدار كند. به گزارش »رويترز« از توكيو، وي 
در يك كنفرانس خبري بعد از كنفرانس بين المللي 
توسعه آفريقا در اين شهر گفت كه قصد دارد در 
ديدار با رييس جمهوري ايران در حاشيه مجمع 
عمومي سازمان ملل در ماه سپتامبر )آخر شهريور( 
با او درباره رفع تنش در خاورميانه گفت وگو كند. 
آبه پس از اين كنفرانس سه روزه گفت: از آنجايي 
كه صلح و ثبات در خاورميانه مستقيما با منافع ملي 
ژاپن ربط پيدا مي كند، مايلم سرسختانه تالش 
كرده و بهترين نقش ممكن را براي رفع تنش ها در 
خاورميانه بازي كنم. ژاپن بخش عمده نفت خود 
را از خاورميانه تامين مي كند و رابطه گس��ترده 
اقتصادي با كشورهاي اين منطقه دارد. در صورت 
بروز هرگونه بحران در خاورميانه، اقتصاد ژاپن با 

چالش هاي عمده اي مواجه خواهد شد.

  آخرين وضعي�ت اليحه تابعيت فرزندان 
متولد شده از زنان ايراني؛ مهر|

سخنگوي كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس 
آخرين وضعيت اليحه تابعيت فرزندان زنان ايراني 
و رفع اشكاالت آن را تشريح كرد. حسن نوروزي در 
خصوص آخرين وضعيت اليحه اعطاي تابعيت به 
فرزندان داراي مادر ايراني گفت: ش��وراي نگهبان 
يك اشكال امنيتي به اين اليحه گرفته و همين امر 
موجب بازگشت دوباره آن به مجلس شده است. وي 
افزود: اين اش��كال در كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس بررسي و در حال حاضر رفع شده است. وي 
خاطرنشان كرد: يكي از اشكاالتي كه پيش تر به اين 
اليحه گرفته ش��ده بود، موضوع ازدواج شرعي بود. 
براي جلوگيري از سوءاس��تفاده مردان خارجي و 
پيش گيري از برخي از ازدواج هاي اتباع خارجي با 
زنان ايراني كه تنها به منظور دريافت اقامت يا تابعيت 
انجام مي شود، بايد در كنار تصويب اين اليحه تدابير 

الزم براي كنترل مرزها نيز اتخاذ شود.

  ص�دا وس�يما در تبيين خدم�ات دولت 
تكليف فرهنگي دارد؛ ايرنا|

رييس سازمان صدا و سيما با تاكيد بر هم افزايي 
مديران اين دس��تگاه ب��ا بخش دولتي و س��اير 
بخش هاي نظام گفت: اين سازمان خود را در زمينه 
اطالع رساني به افكار عمومي در خصوص تبيين 
اقدام ها و خدمات دولت، با انجام برنامه هاي مختلف 
فرهنگي ملكف مي داند. عبدالعلي علي عسگري 
ديروز در نشست شوراي اداري و آيين بهره برداري 
از طرح هاي صدا و سيماي يزد افزود: شبكه هاي 
اس��تاني از ظرفيت هاي خوبي مانند مجاورت با 
رويدادهاي استان ها و عجين بودن با مسائل آنها 
برخوردارن��د و در اين زمين��ه مي توانند از طريق 
تعامل با بخش دولتي و ساير بخش ها، نقش موثري 

در تبيين موضوعات داشته باند.

  مسوول سياس�ت خارجي اتحاديه اروپا 
خواستار حفظ برجام شد؛ مهر|

مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با صدور 
بيانيه اي خواس��تار تالش ها ب��راي حفظ توافق 
هسته اي با ايران موسوم به برجام شد. به گزارش 
نيويورك تايمز به گفته مسوول سياست خارجي 
اتحادي��ه اروپا، برگ��زاري گفت وگوها بر اس��اس 
شفافيت و احترام، بهترين شيوه رسيدن به درك 
مشترك اس��ت. موگريني در عين حال از تمركز 
كش��ورهاي اروپايي طي س��ال هاي گذش��ته در 
راستاي حفظ توافق هسته اي با ايران خبر داده و 
مدعي شده اروپا به تمام تعهدات خود ملزم و متعهد 
بوده است. ديپلمات بلندپايه اتحاديه اروپا همچنين 
در بيانيه خود اعالم كرده كه توافق هسته اي برجام 

نبايد قرباني توافق جداگانه با امريكا شود.

  ش�رايط حضور مش�موالن در»كربالي 
معلي«؛ فارس|

معاون مش��موالن و ام��ور معافيت هاي س��ازمان 
وظيفه عمومي ناجا، شرايط مشموالن براي شركت 
در مراسم تاسوعا و عاش��وراي حسيني در عتبات 
عاليات را تشريح كرد. سردار رحمان عليدوستي با 
توجه به پيش رو بودن تاسوعا و عاشوراي حسيني و 
عالقه مندي افراد از جمله مشموالن براي حضور در 
عتبات عاليات با تاكيد بر اين مطلب كه موضوع خروج 
از كشور مش��موالن، تابع ضوابطي است كه توسط 
سازمان وظيفه عمومي در قالب دستورالعمل هايي 
ابالغ شده است، تصريح كرد: موضوع خروج از كشور 
مش��موالني كه در يكي از گروه هاي دانش آموزي، 
دانش��جويي يا طالب حوزه علميه داراي معافيت 
تحصيلي هستند براي سفرهاي سياحتي، زيارتي و 
علمي لحاظ شده و دستورالعمل خاص خود را دارد. 
وي گفت: اين دسته از مشموالن با ثبت درخواست 
از درگاه اينترنتي و دريافت گذرنامه و سپردن مبلغ 
وثيقه مي توانند تقريبا به مدت يك ماه به خارج از 
كشور س��فر كنند. سردار عليدوستي ميزان وثيقه 
براي سفرهاي زيارتي را 3، سياحتي 15 و علمي را 

8 ميليون تومان اعالم كرد.

  گفت وگوي تلفني مركل و پوتين بر س�ر 
ايران؛ ايسنا|

كاخ كرملي��ن اعالم كرد ك��ه صدراعظم آلمان، 
رييس جمه��ور روس��يه را در جري��ان جزييات 
مذاكرات گروه هفت درباره ايران قرار داده است.

سايت كاخ س��فيد در بيانيه اي اعالم كرد اعالم كه 
آنگال مركل، صدراعظم آلمان در تماسي تلفني با 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در خصوص 
برجام گفت وگو كرده اند. مركل همچنين پوتين را 
جريان جرئي��ات مذاكرات گروه هفت در خصوص 
ايران قرار داده است. همچنين در اين گفت وگو بر 

لزوم حفظ برجام توسط طرفين تاكيد شده است.

ايران2

رييس سازمان انرژي اتمي: 

دو،سهماهآيندهخبرهايخوبيازرآكتوراراكاعالمميشود
گروه ايران|

در ش��رايطي كه برخي منتقدان دولت، بدون ارايه اسناد و 
مدارك مستند دولت را درباره برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي 
مرتبط با ارتقاي دانش هسته اي متهم مي كنند؛ واقعيات 
ميداني نشان مي دهد كه ايران بعد از عملياتي شدن برجام 
نه تنها در زمينه دانش هسته اي عقبگردي نداشته است؛ بلكه 
در راستاي اهداف وبرنامه هاي از پيش تعيين شده در مسير 
بهبود شاخص هاي رشد در دانش هسته اي نيز قرار دارد. 
دستاوردهايي كه از منظر صالحي شايد در برخي دوره ها 
بنا به داليلي در خصوص آن اطالع رساني صورت نگرفته اما 
روند رشد و توسعه علمي ايران در اين زمينه هرگز متوقف 

نشده و رو به سمت پيشرفت حركت كرده است.
در راستاي همين برنامه هاي مش��خص است كه رييس 
سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه بازطراحي مفهومي، پايه و 
تفصيلي رآكتور اراك توسط متخصصان ايراني انجام شده 
و از سوي متخصصان چيني، امريكايي و بعد انگليسي مورد 
ارزيابي علمي و تاييد قرار گرفته، مي گويد: » دو سه ماه آينده 

خبر خوبي در اين باره اعالم مي شود.« 
معاون رييس جمهور كه همراه با هياتي متشكل از معاونان 
و مديران ارش��د سازمان به منظور حضور در مراسم هفته 
دولت و روز كارمند و نيز بازديد از روند پيشرفت پروژه هاي 
مركز تحقيقات سالمت و كشاورزي البرز در اين مركز حضور 
يافته بود به اين نكته اشاره كرد كه اصواًل در زندگي انسان 
دو گونه پرسش قابل طرح است. يكي پرسشي از چرايي و 
ديگري پرسشي از چگونگي است. مثل اينكه بگوييم چرا 
آن واقعه يا حادثه رخ داد؟ چرا برخي ملت ها فقير هستند؟ 
چرا با چالش هاي گوناگون مواجه هستند؟ و چراهاي ديگر. 
ديگر اينكه بپرس��يم كه چگونه مي توانيم مشكلي را حل 
كنيم؟ انقالب اسالمي كار بزرگي كرد و آن اينكه رويكرد 
حكومت را بر محور چگونگي قرار داد. قباًل مي گفتيم چرا 
اينطور هستيم و چرا غرب پيشرفت كرده است. اگر با اين 
چراها خود را مشغول مي كرديم همان گونه كه در عهد قاجار 
و پهلوي بوديم به سختي مي توانستيم راه درست زندگي را 
پيدا كنيم. وقتي امام عزيز راحلمان سكان هدايت نهضت 
را بر عهده گرفتند، چراها را به چگونه تبديل كردند و براي 
مثال فرمودند چگونه پيشرفت كنيم و چگونه به خودكفايي 
و خوداتكايي برسيم. چگونه مستقل شويم و چگونه فرهنگ 

خود را ارتقا بخشيم؟ 

   پيشرفت با وجود 40 ساله چالش هاي مختلف 
رييس س��ازمان انرژي اتمي در ادامه با اشاره به مشكالت 
موجود اقتصادي و معيشتي گفت: درست است كه گاهي 
ممكن است كه مسووالن در برنامه ريزي و انتخاب اولويت ها 
اشتباه كنند اما علت اصلي بسياري از مشكالت ما، فشاري 
است كه از خارج وارد مي شود. مانع اجراي صحيح و سريع 
عمليات بانكداري مي شوند. مي خواهيم كااليي را در فضاي 

رقابتي تهيه كنيم، با مشكل مواجه مي شويم. هزينه هاي 
تأمين اقالم و تجهيزات مورد نياز باال رفته است. دشمنان 
به شيوه هاي مختلف، مشكل ايجاد مي كنند. همين مساله 
باعث اتالف انرژي و زمان مي شود. حال بايد پرسيد كه چرا 
اينگونه ما را تحت فشار قرار مي دهند. به خاطر همان راهي 
است كه از اول انقالب آغاز كرديم و آن كسب استقالل بود. 
مي خواهيم مستقل باشيم و سروري ديگران را نمي پذيريم.

صالحي با بيان اينكه ايران به منزلت و جايگاهي دست يافته 
است كه خاورميانه بدون اراده و نقش آفريني ايران نمي تواند 
شكل مورد نظر خودش را بگيرد و ايران يكي از تصميم سازان 
حال و آينده خاورميانه است. اما چرا با كشورهاي ديگر كاري 
ندارند؟ و تنها نگران ما هستند. به خاطر اينكه ما در شرايطي 
قرار گرفتيم كه نقش آفرين ش��ده ايم. اين نقش آفريني 

مرهون استقاللي است كه به دست آورده ايم.
وي افزود: با وجود مشكالت اقتصادي و معيشتي كه با آن 
مواجه هستيم االن، كشور صاحب نفوذ و اقتدار در منطقه 
هس��تيم. اين امر را مس��ووالن وزارت امور خارجه درك 
مي كنند كه وقتي در عرصه بين المللي حضور مي يابند، 
قدرتمند، سرافراز و با قامتي استوار ظاهر مي شوند. دليل 
اين مساله، برخورداري از پشتوانه ملي و حمايت ملتي عزيز 
و مستقل است. اين عزتمندي را بايد قدر بدانيم و آگاه باشيم 

كه اين اقتدار، مرهون رشادت هاي شهداي ماست. مرهون 
همت عالي جانبازان و آزادگان ماست كه سال ها در اسارت 
مقاومت كردند. اين عزيزان، مولفه ها و بن مايه هاي عزت 

ملي هستند.
صالحي با بيان اينكه در جمهوري اس��المي بستر احياي 
ارزش ها و تعاليم اس��الم فراهم ش��د، افزود: ما بايد در اين 
بستر حركت كنيم. اما ممكن است خطا و اشتباه هم داشته 
باشيم. حضرت آقا فرمودند؛ ُحسن اين نظام اصالح پذيري 
آن اس��ت. يعني اگر خطايي كرديم مي پذيريم و اين خطا 
را اصالح مي كنيم. آنها كه خودمحورند و خودش��يفتگي 
دارند، هيچ وقت خطاي خودشان را نمي پذيرند و شكست 
مي خورند.. رييس س��ازمان انرژي اتمي اي��ران برجام را 
يكي از دس��تاوردهاي 4-3 سال اخير كشور برشمرد و به 
قضاوت هايي كه در اين مورد ش��ده پرداخت و گفت: يكي 
مي گويد برجام خوب است. ديگري مي گويد بد است. برخي 
مي گويند آنها كه برجام را رقم زدند دوستدار كشور نبودند. 
اين صحبت ها تا زماني كه منصفانه، عادالنه و محققانه باشد، 
اشكالي ندارد. مي گويند صنعت هسته اي را تعطيل كرديم. 
نابود كرديم و در مقابل هيچ امتيازي به دست نياورديم. آيا اين 
سخنان منصفانه است؟ شخصي در مراسمي مي گفت »من 
حقوقدانم. برجام را از اول تا آخر خوانده ام و هر چه مي گويم 

درس��ت اس��ت. يكي از كارهايي كه انجام ندادند، فرمان 
9 ماده اي حضرت آقا است.« چقدر علني سخن نادرست 
مي گويند و اظهارات ناصحيح را منتشر مي كنند. در حالي 
كه در اين 9 بند اشاره شده 5-4 بند مربوط به سازمان انرژي 
اتمي بود كه تمام��ي اين بندها را عمل كرديم. بطور مثال 
مضمون يكي از اين بندها اين بود كه وقتي مي خواهيم 9 تن 
اورانيوم غني شده را به خارج بفرستيم، مرحله مرحله انجام 
شود و در مقابل اورانيوم طبيعي را دريافت كنيم، ما در انجام 
اين كار، اول هر آنچه مشخص شده بود را گرفتيم و بعد در 

مقابل اورانيوم غني شده را تحويل داديم.

   برجام صنعت هسته اي را متوقف نكرد
صالحي تاكيد كرد: برجام صنعت هسته اي را متوقف نكرد. 
تاريخ اين حقيقت را نشان خواهد داد چون االن خيلي چيزها 
را نمي توانيم بازگو كنيم. اما توجه داشته باشيد قبل از برجام 
حدود 14 هزار متخصص و كارمند در مجموعه داشتيم و 
در حال حاضر حدود 15 هزار كارمند و كارشناس و محقق 
داريم. اگر صنعت هسته اي متوقف شده و نابود شده است 
پس اين 15 هزار نفر چه مي كنند؟ شركت هاي جديدي كه 
تشكيل شده به چه منظور بوده است؟ در سايت كرج همواره 
شاهد رونق بيشتر فعاليت ها بوده ام. فقط يكي از پروژه هاي 

اين سايت به ارزش 200 ميليون يورو در حال انجام است 
كه معادل 2 هزار ميليارد تومان اس��ت و عالوه بر آن 200 
ميليارد هزينه زير ساخت هاي آن است. تجهيزات پروژه 
FDG كه در س��ال هاي اخير راه اندازي شده است را بعد از 

برجام خريداري كرديم.

   در دو،  س�ه م�اه آينده خبر خوب�ي درباره 
رآكتور اراك اعالم مي شود

وي افزود: بنابراين فعاليت هاي هسته اي در تمامي حوزه ها 
با آهنگي حساب شده و با قوت و قدرت ادامه دارد . به همين 
دليل ترامپ آن را بدترين ق��رارداد تاريخ امريكا مي داند و 
مي گويد بنا بود فعاليت هاي هسته اي ايران متوقف يا كند 
شود. برجام نه تنها اين كار را نكرده بلكه به صنعت هسته اي 
ايران كمك مي شود و آنچه دارند را مدرن سازي مي كنند. 
شايد منظور ترامپ رآكتور خنداب اراك است كه بازطراحي 
مفهومي، پايه و تفصيلي آن توسط متخصصان ايراني انجام 
شده و از سوي متخصصان چيني، امريكايي و بعد انگليسي 

مورد ارزيابي علمي و تاييد قرار گرفته است.
صالحي اضافه كرد: ان شاء اهلل در دو سه ماه آينده خبر خوبي 
در خصوص اين پروژه اعالم مي شود و اقدامات خوبي را شاهد 
خواهيم بود. اين رآكتور از نظر طراحي، اعتبار جهاني دارد. 
اميدواريم روزي بتوانيم اس��ناد علمي درباره فعاليت هاي 
صورت گرفت��ه در اين پروژه را در مع��رض رأي و قضاوت 

متخصصان و افكار عمومي قرار بدهيم.
وي گفت: ناجوانمردانه اس��ت كه ترامپ مي گويد برجام 
بدترين قرارداد تاريخ امريكا است و بايد از بين برود و عده اي 
در داخل كشور مي گويند برجام صنعت هسته اي را نابود 
كرد. برخي وقتي مساله سياسي پيش مي آيد پرده را روي 
چشم مي اندازند و هر چه مي خواهند مي گويند. نمي خواهند 
حقيقت را ببينند. پرسش  اصلي اين است كه وجدان آنها 

چه   مي گويد.

   صنعت هسته اي با قدرت و قوت پيش مي رود
صالحي با اش��اره ب��ه پروژه هاي بزرگ س��ازمان و در 
ساختگاه نيروگاه اتمي بوشهر گفت: پروژه راهبردي 
ديگر فازهاي 2 و 3 نيروگاه بوش��هر هستند كه ارزش 
آنها 10 ميليارد دالر و معادل بيش از صد هزار ميليارد 
تومان اس��ت. آيا تاكنون چنين پروژه هايي را اجرايي 
كرده ايم؟ سايت هاي نطنز و فردو االن با 4 سال پيش 
اصاًل قابل مقايسه نيست. تحقيق و توسعه و اكتشاف و 
استخراج نيز به هيچ وجه متوقف نشده است. صنعت 
هسته اي با قدرت و قوت پيش مي رود. مسائل اقتصادي 
و تحريمي بحثي جداگانه و چالشي است كه با استكبار 
داريم. آرام آرام رياست جمهوري، وزير خارجه و ديگر 
عزيزان مسوول سعي دارند بخش هاي ديگر برجام را به 
جايي برسانند كه منافع ملي بيش از پيش تأمين شود. 

مدير حوزه هاي علميه كشور در ديدار با معاون اقتصادي رييس جمهوري:

حوزه هاي علميه آماده همكاري با دولت هستند
گروه ايران| 

همزمان با بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور و بازگشت 
آرامش و ثبات نس��بي در بازاره��اي پولي و مالي، محمد 
نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهوري درجريان سفر 
يك روزه به قم با آيات لطف اهلل صافي گلپايگاني، ناصر مكارم 
شيرازي و جعفر سبحاني از مراجع تقليد، آيت اهلل عليرضا 
اعرافي مدير حوزه هاي علميه، آيت اهلل سيدهاشم حسيني 
بوشهري نايب رييس جامعه مدرسين حوزه علميه، آيت اهلل 
سيدمحمدجواد علوي بروجردي از استادان برجسته حوزه 
علميه و حجت االسالم والمسلمين سيدجواد شهرستاني 
نماينده آيت اهلل سيدعلي سيستاني در ايران ديدار گفت وگو 
و در جلسه  ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان، بيست و 
هشتمين جلسه شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي 
استان و نشست صميمي فعاالن اقتصادي استان شركت 
و نيز حرم مطهر حضرت معصوم��ه)س( را زيارت كرد و 
همچنين طرح اقدامات بهس��ازي بافت تاريخي باغ پنبه 
با حضور وي به مناس��بت هفته دولت گشايش يافت.  در 
جريان اين ديدارها، مدير حوزه هاي علميه كشور با اشاره 
به مشكالت اقتصادي اخير گفت: حوزه هاي علميه آماده 

همكاري و هم افزايي با دولت در زمينه اقتصادي هستند. 
به گزارش حوزه، آيت اهلل عليرضا اعرافي پنجشنبه شب در 
ديدار محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس جمهوري 
در دفتر مديريت حوزه هاي علميه در قم افزود: در اين راستا 
بحمداهلل حوزه در زمين��ه اقتصادي مي تواند كمك حال 
دولت باشد. وي ادامه داد: حوزه بايد مطالبه گري داشته و 
در عين حال پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. وي وضعيت 
كنوني كشور را مورد توجه قرارداد و تاكيد كرد: جمهوري 
اسالمي ايران برخالف تصور و برنامه ريزي دشمنان نظام 
كه قصد داشتند با بحران سازي كشور را از درون تضعيف 
كنند، ام��روز در اوج قدرت قرار دارد و قطعًا آينده اي ايران 
اسالمي روشن و اميدواركننده خواهد بود. اعرافي در بخش 
ديگري از س��خنان خود گفت:  شهر قم با ويژگي هايي كه 
دارد منحصربه فرد است و بايد توجه بيشتري به اين شهر 
مهم از س��وي مس��ووالن صورت بگيرد. وي ادامه داد: قم 
داراي ۷4 هزار دانش��جو با 31 مركز دانشگاهي است كه 
نشان دهنده ظرفيت باالي علمي اين شهر است. اعرافي به 
تعداد طالب در قم نيز اشاره كرد و بيان داشت: 100 هزار 
نفر از ايران و جهان در حال تحصيل در حوزه هاي علميه 

قم هس��تند، عالوه بر اين 5 هزار اس��تاد و 5 هزار محقق 
نيز در قم وجود دارد. وي با بيان اينكه از همه روس��تاها و 
شهرها و باالي 100 كش��ور دنيا در قم طلبه وجود دارد، 
ادام��ه داد: 300 مركز حوزوي در قم وجود دارد و عالوه بر 
اين، 100 مجله علمي و پژوهشي در قم منتشر مي شود 
كه نشان دهنده توجه ويژه طالب و حوزويان به پژوهش 
و تحقيق است. مدير حوزه هاي علميه كشور بابيان اينكه 
باالي 100 كتابخانه نيز در قم وجود دارد، تأكيد كرد: قم 
دومين شهر انتشاراتي كشور است و در حقيقت 5 هزار اثر 
در سال منتشر مي شود. وي ادامه داد: 20 دوره نيز كتاب 
سال حوزه در قم برگزار شده است و 500 درس فقه و خارج 
در قم با استقبال حوزويان ترتيب مييابد. آيت اهلل اعرافي 
تأكيد كرد: قم درزمينه زيارتي نيز ساالنه بين 23 الي 25 
ميليون زائر مسافر دارد كه نشان دهنده عالقه مندي مردم 
ايران اسالمي و جهان تشيع براي تشرف به حرم حضرت 
معصومه )س( اس��ت.  وي به اقدامات انجام شده درمركز 
مديريت حوزه درسال هاي اخير اشاره كرد و بيان داشت: 
در دو س��ال اخير از نقطه آغاز برنامه ريزي را شروع كرديم 
بطوري كه 500 عنوان برنامه در 5 ساله اول براي حوزه هاي 

علميه تهيه كرديم كه براي اولين بار اين اتفاق مي افتد.
آيت اهلل اعرافي افزود: 40 دستگاه مرتبط با كارهاي حوزه 
شناسايي شده اند كه وارد تعامل و همكاري با اين نهادها 
شده ايم. محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهوري 
روز پنجشنبه در سفر يك روزه به قم با آيات لطف اهلل صافي 
گلپايگاني، ناصر مكارم شيرازي و جعفر سبحاني از مراجع 
تقليد، آيت اهلل عليرضا اعرافي مدي��ر حوزه هاي علميه، 
آيت اهلل سيد هاشم حسيني بوشهري نايب رييس جامعه 
مدرس��ين حوزه علميه، آيت اهلل سيد محمدجواد علوي 

بروجردي از استادان برجسته حوزه علميه و حجت االسالم 
والمسلمين سيد جواد شهرستاني نماينده آيت اهلل سيد 
علي سيستاني در ايران ديدار گفت وگو و در جلسه  ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي اس��تان، بيست و هشتمين 
جلسه شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي استان 
و نشست صميمي فعاالن اقتصادي قم شركت و نيز حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( را زيارت كرد. همچنين طرح 
اقدامات بهس��ازي بافت تاريخي باغ پنبه با حضور وي به 

مناسبت هفته دولت گشايش يافت.
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چهره ها

مقاومت اقتصادي از طريق 
رونق توليد امكان پذير است

فرمانده كل سپاه با تاكيد 
بر اينكه بر مرزهاي كشور 
اش��راف، اقت��دار و امنيت 
كامل داري��م، گفت: براي 
عبور از ديوار بلند آرزوها و 
روياهاي دشمن، فرمولي 
جز تكي��ه بر ت��وان ملي و 
ظرفيت هاي داخلي نداريم. به گزارش ايس��نا، سردار 
سرلشكر پاسدار حس��ين سالمي با س��فر به استان 
آذربايجان شرقي از مرزهاي ش��مال اين استان و نيز 
طرح ها و پروژه هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در تبريز و مجتمع مس س��ونگون بازديد بعمل آورد. 
فرمانده كل س��پاه در جريان سركش��ي از پايگاه ها و 
پاسگاه هاي مرزي امنيت و خدمت را از كليدواژه هاي 
مهم و محوري در ماموريت ها و هدف گذاري هاي كالن 
س��پاه قلمداد كرد و افزود: البته سپاه در امتداد توجه 
به امنيت مرزها و امنيت مل��ي، موضوع مردم ياري و 
محروميت زدايي را نيز در اين مناطق دستور كار خود 
قرار داده و آن را با قاطعيت و اراده محكم دنبال خواهد 
كرد، زيرا معتقديم كه بايد مسيرهاي موازي را توأم با 
هم براي عبور از مشكالت ناشي از فشارهاي اقتصادي 

و فضاسازي هاي رواني دشمن بپيماييم.

جلسه بانوان و جوانان حزب 
اعتماد ملي با قائم مقام حزب

جلسه ش��اخه بانوان حزب 
اعتماد ملي روز گذش��ته با 
حض��ور الي��اس حضرتي 
قائم مقام ح��زب و اعضاي 
ش��اخه بانوان برگزار ش��د. 
در اين جلس��ه گزارشي از 
برنامه ه��اي انجام ش��ده، 
برنامه هاي آتي و مشكالت موجود در مسير رسيدن به 
اهداف ارايه شد و در پايان مقرر شد جلسات شاخه بانوان 
به طور مستمر با حضور اعضاي شاخه و كارشناسان اين 
حوزه برگزار شود. در اين جلسه نجمه گودرزي، رييسه 
شاخه بانوان حزب نيز گزارشي از وضعيت شاخه ارايه 
كرد.  همچنين جلس��ه هم انديشي قائم مقام دبيركل 
حزب اعتمادملي و شاخه جوانان اين حزب برگزار شد. 
به گزارش سايت رسمي حزب اعتماد ملي، در اين جلسه 
كه با حضور الياس حضرت��ي، قائم مقام دبيركل حزب 
اعتماد ملي، مازيار بااليي، عضو شوراي مركزي و رييس 
شاخه جوانان اين حزب و جمعي از جوانان حزب برگزار 
شد.  الياس حضرتي نيز به نقش آفريني جوانان در آينده 
حزب اشاره كرد و جوانان را پيش قراول تحوالت حزبي 
و سياسي دانست و خواستار نقش آفريني بيشتر جوانان 

در برنامه ريزي هاي حزبي شد. 

 محروميت زدايي بي وقفه 
ادامه دارد

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهوري گفت: دولت 
در يك سال گذشته با وجود 
مش��كالت عديده داخلي و 
خارجي پروژه هاي عمراني و 
خدماتي متعددي را مبتني 
بر رويكرد محوري توس��عه 
متوازن به ويژه در مناطق محروم و روستايي اجرا كرده 
است. اميري در حاشيه نشست ش��وراي اداري استان 
ايالم در گفت وگو با ايرنا به تنگناهاي ناش��ي از تشديد 
تروريسم اقتصادي كه از سوي امريكا معيشت ملت ايران 
را نشانه گرفته اشاره و در عين حال تصريح كرد: تحريك 
و توطئه دشمنان نتوانست س��د راه دولت براي تداوم 
توسعه متوازن كشور شود. وي گفت: دولت اميد ضمن 
مواجهه و مقابله با اثرات تحريم و توطئه هاي دش��من، 
تالش و اقدام براي توسعه متوازن به خصوص محروميت 
زدايي مناطق روستايي را پي گرفت كه نتيجه مستند آن 
با بهبود بسياري از شاخص هاي رفاهي و زيربنايي كشور 
مشهود است. معاون پارلماني رييس جمهور توسعه، تنوع 
بخشي و تجهيز شبكه حمل و نقل كشور را ازجمله خط 
مشي هاي عمراني دولت تدبير و اميد در جهت توسعه 

متوازن زيربناهاي كشور معرفي كرد .

گام سوم امكان چانه زني 
تازه اي به ما مي دهد

يك عضو كميسيون امنيت 
ملي درباره پيگيري مذاكره 
بين ايران و امريكا از س��وي 
فرانسه گفت: رييس جمهور 
فرانسه اگر تكاليف و تعهدات 
نمايندگان اروپا را نمايندگي 
كند خود به خ��ود برجام را 
زنده كرده است. فالحت پيشه همچنين گام سوم كاهش 
تعهدات را عاملي براي چانه زني بيشتر ايران در مذاكرات 
ميداند. حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ايلنا، 
درباره سخنان رييس جمهور فرانسه  گفت: ترامپ به دليل 
ديدگاه يكجانبه گرايانه نمي پذيرد بازيگري مانند ماكرون 
به صحنه ورود كن��د و يك تعريف چندجانبه گرايانه از 
مناسبات ايران با طرفين مقابل برجام ارايه دهد. واقعيتي 
كه وجود دارد اين است كه رييس جمهور اياالت متحده به 
دليل آنكه محوريت امريكا را در اين نشست ها نديده است، 
واكنشي نشان نمي دهد، كما اينكه شايد پيشنهادهاي 
باالتري را به ايران بدهند.  انتظار ايران در شرايط كنوني از 
اروپا نبايد اين باشد كه نقش ميانجي را ميان او و امريكا را 
بازي كند، بلكه بايد اين اين انتظار را داشته باشد كه اروپا 
به تكاليف برجامي خود عمل كند زيرا هرچقدر اين مهم 
اجرايي شود، توان چانه زني ما در مقابل امريكا باال مي رود.

به ادعاي جناحي بودن برخي 
پرونده ها توجه نخواهيم كرد

رييس قوه قضاييه گفت: به 
پرونده كس��اني كه متصل 
به ثروت و قدرت هس��تند 
عادالنه و منصفانه رسيدگي 
مي كني��م و ب��ه حرف ها و 
فريادهاي اينكه اين پرونده 
جناحي و سياس��ي اس��ت 
توجه نخواهي��م كرد. به گزارش مهر، حجت االس��الم 
سيد ابراهيم رييسي پنج شنبه در گردهمايي مبلغان 
محرم گفت: مردم از فس��اد اداري و ش��رايط اقتصادي 
گله مند هستند اما بايد به دنبال شرايطي باشيم كه در 
نظام اداري ما فساد النه نكند؛ مسووالن بايد نسبت به 
فساد حساس باشند و ساختارها مانند نظام بانكداري، 
مالياتي و واردات اصالح شود. چگونه يك كارمند با حقوق 
پايين ماليات دريافت مي شود اما عده اي با درآمدهاي 
ميليوني و زياد فرار ماليات��ي دارند. رييس قوه قضاييه 
گفت: دستگاه هاي اداري بايد تالش كنند فرار مالياتي 
نباشد، قاچاق سازمان يافته در كشور نباشد، نظام يارانه ها 
و مصرف انرژي و تفاوت قيمت دالر سامان داده شود، نظام 
پولي و بانكي اصالح شود تا هر روز شاهد توليد پرونده 
براي دستگاه قضا نباش��يم يعني بايد به صورت جدي 

ساختارهاي فسادزا بايد اصالح شود.



پاورقي اقتصادي 3 كالن

يك كارشناس اقتصادي عوامل افزايش يا عدم افزايش احتمالي حقوق كارگران را بررسي كرد

افزايش حقوق كارگران زير سايه قدرت چانه زني اصناف

نحوه صدور اوراق براي تسويه بدهي دولت

علت اعالم نشدن گزيده هاي آماري بودجه مشخص شد

يك كارش�ناس ح�وزه كار مي گوي�د اكنون 
كارگران حداقلي بگير مي گويند حقوقش�ان 
كف�اف زندگيش�ان را نمي دهد ك�ه البته اين 
س�خن منطق�ي اس�ت. در عين ح�ال برخي 
كارفرمايان ه�م مي گويند كه ت�وان افزايش 
دس�تمزدها را ندارن�د ك�ه البته اي�ن نيز در 
مورد »بعض�ي كارفرمايان«، مث�ا آنهايي كه 
توليداتشان مش�مول قيمت گذاري نمي شود 
صدق مي كن�د. در نهايت پيروز اين مجادالت 
افرادي خواهند بود كه قدرت بيشتري دارند. 
در اي�ران البته تش�كل هاي كارگ�ري قدرت 
چنداني ندارن�د.   به گزارش »تع�ادل« اخيرا 
عضو شوراي عالي كار در جلسه شوراي عالي 
كار اعام كرده اس�ت كه در حال حاضر، نرخ 
س�بد معيش�ت از مرز هفت ميلي�ون تومان 
گذشته است و ترميم دستمزد مي تواند انجام 
شود. اما سوال اينجاس�ت كه اگر كارفرمايان 
همكاري هاي الزم را نكنند، با توجه به معيشت 
حداقلي كارگ�ران و در مقابل ركود اقتصادي 
و تعطيلي بس�ياري از بنگاه ه�اي اقتصادي و 
عدم توانايي پرداخت حقوق ها، آيا اميدي به 
افزايش حقوق كارگران مي توان داشت يا خير؟ 
»تعادل« در گفت وگو با علي مزيكي كارشناس 
حوزه كار به اين مس�اله پرداخته است كه آيا 
افزايش حقوق كارگران از هر وجهي منطقي و 
امكان پذير است؟ و در صورت عدم امكان چه 
راهكارهايي وج�ود دارد؟ در ادامه به صورت 

مشروح مي خوانيم: 

   نماينده كارگران در شوراي عالي كار مي گويد 
نرخ سبد معيشتي كارگران از 7 ميليون تومان 
عبور كرده است و طبعا انتظار بر افزايش حقوق تا 
سطوح باال وجود دارد، شما چه تحليلي داريد؟

مبلغ اعالم شده بسيار باالست. در مجموع نكته اي كه 
بايد در نظر داشت اين است كه نمي توان نرخ يكساني 
براي سبد معشيتي افراد تعيين كرد. مثال ممكن است 
فردي عائله بيشتري داشته باشد و فردي هم ازدواج 
نكرده و تنها باشد. آيا براي همه اين افراد هفت ميليون 
تومان صادق اس��ت؟ اين رويكرده��ا معموال اصولي 
نيست و در ايران خيلي وقت است كه اين رويكردهاي 
نادرست اعمال مي شود مثال به صورت ناگهاني تصميم 
مي گيرن��د قيمت بنزين را كاهش ي��ا افزايش دهند. 
متاسفانه اين رويكردها علمي نيست و كارهايي است 
كه كوتاه نگرانه و كوتاه مدت است ممكن است در يك 

دوره اي مفيد واقع شود اما در دوره اي ديگر با شكست 
مواجه شود.

  افزاي�ش حقوق كارگ�ران 1.5 ميليون تومان 
بيش�تر نيست، به نظر ش�ما نشست سه جانبه 
كارگ�ر و كارفرما و دولت ب�راي افزايش حقوق 
كارگران برگزار بشود بهتر است يا خير؟ منطقي 

است كه حقوق كارگران افزايش پيدا كند؟
اگر منظور افزايش حداقل دستمزد است بايد بگويم 
اين موضوع بس��تگي به ق��درت صنف قش��ر كارگر 
دارد. اصناف در ايران قدرت چنداني ندارند، باالخره 
برگزاري اين نشست ها خوب و گاهي مفيد است و من 
فكر مي كنم مهم ترين دستاورد برگزاري اين جلسات 
مي تواند ق��درت گرفتن اصناف ب��راي دفاع از منافع 

افرادي باشد كه براي آنها كار مي كنند.
  آيا افزايش حقوق كارگران منطقي است؟

در اينج��ا منطقي وجود ن��دارد. به نظ��رم ما اكنون 
نمي توانيم راجع ب��ه منطقي ب��ودن افزايش حقوق 
كارگران صحبت كنيم. بحث مهمي كه اكنون وجود 
دارد موض��وع »كارايي« اس��ت. مثال اينك��ه كارايي 
كارگري كه كار مي كند چه قدر است؟ از طرفي ديگر 
موضوع تواناي��ي كارفرما هم مهم اس��ت. به هر حال 
افرادي كه مي خواهند كارگران را اس��تخدام كنند با 
اين وضعيت معيش��تي با چه قدرتي مي خواهند اين 
كارگران را اس��تخدام كنند؟ يا چق��در مي توانند به 
كارگر در قبال كاري كه مي كند حقوق پرداخت كنند؟ 
موضوع ديگر بر سر اين است كه ما به منافع كدام گروه 
اهميت بيشتري دهيم؟ مساله ديگر اين است كه كدام 
گروه بيشتر مي تواند چانه زني كند؟ بنابراين بستگي 
دارد منطق را چگونه تعريف كنيم اگر با كارگر صحبت 
كنيم مي گويد با اين اوضاع معيشتي كه گرفتار هستيم 
منطقي اس��ت كه حقوق ما افزايش پي��دا كند، اما با 
كارفرما اگر صحبت كنيم مي گويد نمي توانم بيشتر از 
اين ميزان حقوق بپردازم و بنابراين براي كارفرمايان 
اين مساله منطقي نيست. در كل بايد بگويم بستگي 

به تصميم گيرندگان دارد.
  كارفرمايان امكان افزايش حقوق كارگران را 

دارند يا خير؟
كارفرماي��ان چند دس��ته هس��تند. كارفرماياني كه 
بتوانند مطابق با توليد خود، فروش خوبي هم داشته 
و سود زيادي را از قبال توليد بهره مند شوند در مقابل 
مي توانند حقوق كارگ��ران خود را هم افزايش دهند. 
فرض كنيد كارفرماهايي كه قيمت كاالي آنها كنترل 
نمي ش��ود؛ مثال كاالهاي ض��روري توليد نمي كنند 
ش��ايد بتوانند مطابق با افزايش قيمت ها حقوق ها را 

هم افزايش دهند. اما بعضا دولت روي برخي از كاال ها 
دست مي گذارد و اجازه نمي دهد كه قيمت اين قبيل 
از كاالها افزايش پيدا كند. ممكن است اين كارفرماها 
توانايي افزايش حقوق كارگران خود را نداشته باشند. 
اما در حال حاضر به نظر من كارفرمايان توانايي دارند 
با توجه به تورم شديدي كه داريم و قيمت كاالهايي كه 
روز به روز باال مي رود و دستمزد نا متناسب كارگران، 
حقوق كارگران خ��ود را افزايش دهند بنابراين اگر از 
اين لح��اظ بخواهيم نگاه كنيم با اي��ن درصد تورم و 
حقوق كارگران افزايش حقوق كارگران منطقي است. 
حاال اينكه اين كار انجام بشود يا نه بستگي به قدرت 

چانه زني اصناف دارد. 
البته موض��وع افزايش دس��تمزد در تقس��يم بندي 
متفاوتي دارد ص��ورت مي گيرد. زماني وجود دارد كه 
داخل بازار، اصناف و گروه هاي مختلف با هم چانه زني 
مي كنند كه سطح دستمزدها به صورت كلي باال برود. 
موضوع ديگر اين است كه دستمزد گروه كارگراني كه 
مشغول به كار هستند و پايين ترين سطح دستمزد را 
مي گيرند افزايش پيدا كند. اين دو موضوع را نبايد با 

هم برش��مرد. اگر بخواهيم افزايش حداقل حقوق را 
در نظر بگيريم موضوع اين است كه حداقل دستمزد 
چقدر باي��د افزايش پيدا كند كه كارگر بتواند حداقل 
لوازم زندگي خود را تهي��ه كند. اين موضوع با قدرت 

چانه زني فرق مي كند.
  اگ�ر ام�كان افزاي�ش حق�وق كارگ�ران ب�ا 
مش�كل هاي احتمالي روبه رو شود به نظر شما 
چه راهكارهاي حمايتي مي تواند جايگزين اين 

قضيه شود؟
بايد منابع كارفرمايان و قدرت چانه زني اصناف را در 
نظر بگيريم. بخش��ي وجود دارد ك��ه دولت به عنوان 
كارفرما حقوق مي دهد و آن بستگي به دولت دارد كه 
منابع براي افزايش حق��وق اختصاص بدهد يا ندهد. 
اما يك بخش اعظم ديگري هم وجود دارد كه شامل 
مش��اغل غير دولتي مي ش��ود و كارفرمايان از جايي 
منابع نمي گيرن��د و بايد با توجه به ميزان درآمد خود 
به كارگران حقوق دهند. گاه��ي اوقات ميزان دخل 
و خ��رج كارفرمايان با هم ج��ور در نمي آيد و در خود 
نمي بينند كه بخواهد حقوق كارگ��ر خود را افزايش 

دهند. در اين صورت من فكر مي كنم راهكارهايي مثل 
سبدهاي معيشتي راهكار مناسبي باشد كه از طرفي 
هزينه معيشت كارگرها جبران شود و از طرفي هم ما 
نظام تامين اجتماعي داريم كه رويكرد خود را دارد و 
بايد بر اساس مطالعات و ساختارهاي خود نيازمندان 
را شناسايي كند و س��عي كند كه از آنها به شيوه هاي 

مختلف حمايت كند.
 اما در كل گاهي اوقات افرادي كه براي مجموعه اي كار 
مي كنند و كار كردن اين فرد به درد كارفرما مي خورد 
حاال بايد فكر كرد كه چه كار مي توان كرد كه خدمات 
اي��ن فرد جبران ش��ود؟ گاهي اوقات هم هس��ت كه 
كارفرما توانايي دارد اما نمي خواهد حقوق كارگر خود 
را افزايش دهد كه اين مرتبط با كارگر و كارفرماست. 
در اين باره اصن��اف بايد با ق��درت چانه زني خود در 
نشست ها راهكار مناسبي را اتخاذ كنند. اگر نتوانند در 
اين باره چاره اي بينديشند و خدمات قشر كارگري كه 
حداقل بگير هستند را جبران كنند در اين صورت بايد 
گفت اين صنف در دف��اع از حقوق كارگران ناكارآمد 

بوده است و اين عدم كارايي صنف را نشان مي دهد.

سازمان برنامه و بودجه ضمن تشريح فرآيند صدور 
اسناد خزانه به منظور تس��ويه و تهاتر بدهي دولت 
اعالم كرد كه تحت شرايطي، همزمان با تسويه اصل 
و سود مطالبات بانك ها، تمام جريمه هاي تأخير آن 
شامل مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج 
در قرارداد تسهيالت اعطايي متناسب با مبلغ تسويه 

شده بخشيده مي شود.
اس��ناد تس��ويه خزانه را دولت طبق مج��وز قانون 
بودجه و در راس��تاي تس��ويه و تهاتر بدهي خود به 
اش��خاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي آنها 
به دولت، بانك ها و موسسه هاي اعتباري غيربانكي 
منتش��ر مي كند. اين در حالي اس��ت ك��ه اخيرا با 
ابالغ بخشنامه س��ازمان برنامه و بودجه، بايد تمام 
دستگاه  هاي اجرايي اعم از وزارتخانه  ها، موسسه ها 
و ش��ركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي 
و ساير دستگاه هاي مورد اش��اره در قانون بودجه و 
آيين نامه اجرايي آن، نسبت به بررسي، تاييد و اعالم 
تقاضاه��اي واصل براي بررس��ي و صدور تخصيص 
اعتبار به اين سازمان بر اس��اس شيوه نامه  اي كه به 
 منظور تسهيل فرآيندها توسط امور پايش تعهدات 

دولت و تجهيز منابع تهيه شده است، اقدام كنند.
اما اينكه براي صدور اسناد خزانه در راستاي تسويه 
و تهاتر بدهي دولت با دس��تگاه ها بايد چه شرايطي 
مورد توجه قرار گرفته و فرآيندي طي شود موضوعي 
اس��ت كه پيگيري آن از س��ازمان برنامه و بودجه با 

توضيحاتي همراه بود كه در ادامه آمده است.
بر اين اساس تمام دس��تگاه هاي اجرايي كشور كه 
به عنوان دس��تگاه بده��كار تلقي مي ش��وند، براي 
اخذ تأييدي��ه و تخصي��ص اعتبار مورد ني��از براي 
صدور اسناد تس��ويه خزانه براي اشخاص متقاضي 
مشمول، موظف هستند درخواست خود را بر اساس 
كاربرگ ها و مستندات تعريف ش��ده به سازمان به 
همراه مستندات و مباني قانوني ايجاد بدهي ارسال 

كنن��د. در خصوص موارد مرتبط ب��ا اعتبارات ملي 
و متمركز نيز دس��تگاه اجرايي مل��ي با جمع آوري 
مس��تندات و كاربرگ ه��اي م��ورد ني��از و تكميل 
كاربرگ مربوط، درخواس��ت را به س��ازمان ارسال 
و در خصوص م��وارد مرتبط با اعتبارات اس��تاني و 
غيرمتمركز، ادارات اس��تاني ذي ربط دستگاه هاي 
اجرايي مستندات مورد نياز را جمع آوري و كاربرگ 
مربوط را تكميل و درخواست را به سازمان مديريت 
و برنامه ريزي اس��تان ذي ربط مي  فرستند، سپس 
س��ازمان اس��تاني بعد از تاييد، درخواست را جهت 
بررسي و صدور تخصيص به سازمان برنامه و بودجه 

كشور ارسال مي كند.
در مورد اقالم بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه 
مربوط به دس��تگاه اجرايي خاصي نباشد يا توسط 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط اعالم نش��ده باشد، 
درخواست براي تاييديه سازمان و صدور تخصيص 
اعتب��ار، از طريق وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به 
همراه تأييديه سازمان حسابرسي به سازمان ارسال 

مي شود.

  شرايط تسويه بدهي بانك ها
اما ش��رايط تس��ويه بدهي بانك ها اين گونه تعريف 
شده كه حداكثر س��قف مجاز تسويه بدهي بانك ها 
و موسس��ه هاي اعتباري غيربانكي به بانك مركزي 
نيز توس��ط بانك مركزي اعالم ش��ده است كه بايد 
در درخواست هاي دستگاه اجرايي مورد توجه قرار 
گيرد  در صورتي كه بانك مورد نظر شخص متقاضي 
در فهرست اعالمي بانك مركزي قرار نداشته باشد 
يا بدهي بانك به بانك مرك��زي كمتر از مبلغ مورد 
درخواس��ت براي تسويه باش��د، امكان جابه جايي 
مطالبات از بانك به نفع بان��ك ديگر وجود دارد كه 
 بايد با درخواست شخص متقاضي، توافق دو بانك و 

تأييد بانك مركزي انجام شود.

در رابطه با ش��رايط س��ود تس��هيالت نكت��ه مورد 
توجه اين اس��ت كه همزمان با تس��ويه اصل و سود 
مطالبات بانك ها، تمام جريمه هاي تأخير آن شامل 
مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ 
س��ود مندرج در قرارداد تسهيالت اعطايي در قالب 
عقود مشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيالت 
اعطاي��ي در قالب عقود مش��اركتي و س��ود مركب 
اعمال ش��ده بابت تمام مطالبات، متناس��ب با مبلغ 

تسويه شده بخشيده مي شود.
بدهي دولت به اش��خاص متقاضي بايد در س��امانه 
سماد وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت شده باشد. 
در خصوص بدهي هايي كه دستگاه اجرايي مشخصي 
ندارد، بايد مالحظات و مهلت هاي مقرر در س��امانه 
يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي لحاظ 
شود. همچنين بدهي دولت به اشخاص متقاضي بايد 
داراي مباني قانوني مشخص و داراي سرفصل تأمين 

اعتبار در اعتبارات عمومي باشد.

  روند صدور اسناد خزانه نوع اول
در شيوه  نامه اجرايي عالوه بر احراز شرايط عمومي، 
مواردي هم به ش��كل اختصاصي براي صدور اسناد 
تس��ويه خزانه نوع اول و دوم اعالم شده است كه با 
توجه به تقسيم  بندي اسناد تسويه خزانه به دو نوع 
اول و دوم شرايط اختصاصي و مراحل صدور هريك 
به اين ترتيب اس��ت كه براي صدور اس��ناد )اوراق( 
تس��ويه خزانه ن��وع اول، بدهي دولت به اش��خاص 
متقاضي تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد و توسط ذي حساب 

يا مديرمالي تأييد شده باشد.
همچنين بدهي اشخاص متقاضي به دولت تا پايان 
س��ال ۱۳۹۷ ايجاد ش��ده باش��د و براي استفاده از 
ظرفيت اسناد تس��ويه، بايد ۲۵ درصد اين بدهي به 
صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي پرداخت شود. 
گفتني اس��ت كه كاربرگ  هايي پيوست شيوه  نامه 

اجرايي هستند كه هر يك حسب مورد بايد تكميل 
و ارسال ش��وند )از جمله: كاربرگ شماره )۱-الف( 
توسط متقاضي مش��مول )مطابق تعريف بند »پ« 
م��اده )۱( آيين نام��ه اجرايي( تكمي��ل و به همراه 
مدارك پيوس��ت تحويل دس��تگاه اجرايي بدهكار 
مي شود. كاربرگ شماره )۲( توسط دستگاه اجرايي 
بده��كار تكميل مي ش��ود و به تأييد ذي حس��ابي/

مدير مالي و باالترين مقام دستگاه اجرايي مي رسد. 
كاربرگ ش��ماره )۳( يا )۴( حسب مورد، با پيگيري 
متقاضي از دستگاه طلبكار )مطابق تعريف بند »د« 
ماده )۱( آيين نامه اجرايي(، توسط دستگاه طلبكار 
تكميل و به همراه مدارك توس��ط متقاضي تحويل 

دستگاه اجرايي بدهكار مي شود.( 
دستگاه اجرايي بدهكار كاربرگ هاي تكميل شده را 
به همراه تمام مدارك مربوط، در قالب درخواس��ت 
به سازمان برنامه و بودجه )امور هماهنگي و تلفيق 
بودجه( ارس��ال مي كند. بعد از بررس��ي مدارك و 
تأييد آن توس��ط س��ازمان، طي هماهنگ��ي با امور 
بخش��ي ذي ربط، تخصيص اعتبار توس��ط سازمان 
براي هر درخواس��ت صادر و پس از آن ساير مراحل 
اجرايي براي صدور سند تسويه، از طريق فرآيندهاي 
تعريف شده توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي( 
پيگيري مي شود. اما ش��رايط اختصاصي و مراحل 
صدور اسناد )اوراق( تسويه خزانه نوع دوم نيز از اين 
قرار اس��ت كه بدهي دولت به اش��خاص متقاضي تا 
پايان سال ۱۳۹۶ يا سال ۱۳۹۷ )حسب مورد مطابق 
تعريف اشخاص يادشده( ايجاد و توسط ذي حساب 

يا مديرمالي تأييد شده باشد.
همچنين بدهي اشخاص متقاضي به بانك يا موسسه 
اعتباري غيربانكي تا پايان س��ال ۱۳۹۶ ايجاد شده 
باشد و بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي موردنظر 
متقاضي، بايد به بانك مركزي بدهكار بوده و حداكثر 

س��قف مجاز تس��ويه بدهي بانك ها و موسسه هاي 
اعتباري به بانك مركزي رعايت شود.

در مورد اسناد خزانه نوع دوم هم بايد كاربرگ  هاي 
پيوست شيوه  نامه تكميل ش��ود )از جمله كاربرگ 
ش��ماره )۱-ب( توسط متقاضي مش��مول )مطابق 
تعري��ف بن��د »ت« م��اده )۱( آيين نام��ه اجرايي( 
تكميل و به همراه مدارك پيوس��ت تحويل دستگاه 
اجرايي بدهكار مي شود. كاربرگ شماره )۲( توسط 
دس��تگاه اجرايي بدهكار تكميل مي شود و به تأييد 
ذي حس��ابي/مدير مالي و باالترين مقام دس��تگاه 
اجرايي مي رس��د. كاربرگ ش��ماره )۵( با پي گيري 
متقاضي از بانكي يا موسس��ه اعتب��اري غيربانكي، 
توسط آن بانك يا موسسه تكميل و به همراه مدارك 
توس��ط متقاضي تحويل دس��تگاه اجرايي بدهكار 
مي ش��ود(. دس��تگاه اجرايي بدهكار كاربرگ هاي 
تكميل ش��ده را به همراه تمام م��دارك مربوط، در 
قالب درخواس��ت به س��ازمان برنامه و بودجه )امور 
پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع( ارسال مي  كند. 
بعد از بررسي مدارك و تأييد آن توسط سازمان، طي 
هماهنگي با امور بخش��ي ذي ربط، تخصيص اعتبار 
توسط س��ازمان براي هر درخواست صادر مي شود 
و پس از آن س��اير مراحل اجرايي براي صدور سند 
تس��ويه، از طريق فرآيندهاي تعريف ش��ده توسط 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي )مرك��ز مديريت 
بدهي ه��ا و دارايي ه��اي مالي عموم��ي( پيگيري 
مي ش��ود. الزم به يادآوري است كه عالوه بر تكميل 
فرم هاي پيوس��ت ش��يوه نامه اجراي��ي، متقاضيان 
موظف هستند مدارك مورد نياز مورد شامل تصاوير 
آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سهام )براي 
اشخاص خصوصي و تعاوني(، آخرين آگهي صاحبان 
امضاي مجاز بر اس��اس آخرين تغييرات مندرج در 
روزنامه رسمي يا ساير مستندات قانوني مي شود را 

نيز ارسال كنند.

در ماه هاي اخير مدتي است كه گزيده هاي آماري مربوط 
به بودجه منتشر نمي ش��ود. در حالي كه در سال هاي 
گذش��ته بانك مركزي تقريبا هر ماه عملكرد بودجه را 
گزارش مي كرد. در اين زمينه سواالت بسياري براي افكار 
عمومي مطرح بود ولي اكنون محمدباقر نوبخت، رييس 
سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه شفاف سازي كرده 
و گفته است در شرايطي قرار گرفته ايم كه بايد توضيح 

دهيم در حالي كه امكان توضيح براي ما وجود ندارد.
او همچنين گفته است نمي توانم به شما از ميزان خزانه، 
نفت و ساير مسائل، گزارش شفافي ارايه دهيم و بايد با 

دل خونين و لب خندان كشور را اداره كنيم.
به گزارش تعادل محمد باقر نوبخت معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان برنامه و بودجه، همچنين اظهار كرد: 
در حالي در رابطه با تخصي��ص و پرداخت اعتبار براي 

پروژه هاي مهم استان، مطرح شد كه ما به شدت با كمبود 
منابع مواجه هستيم. ما س��ختي هاي جنگ را اين بار 
در حوزه اقتصادي درحال تجربه هس��تيم اما وضعيت 
عمومي كش��ور با دوران جنگ متفاوت اس��ت.  امروز 
توقعات و مطالبات متناسب با محدوديت ها نيست. آن 
روز اگر موشكي مي زدند و بخشي از شهر دچار آسيب 
مي شد همه تالش مي كرديم كه درباره ميزان خسارات 
به دشمن گرا ندهيم اما امروز اگر يك موشك اقتصادي 
به بخشي از اقتصاد اصابت كند، ده ها مطالبه گر دست به 
كمر زده وجود دارند و بزرگ تر از آن چيزي كه هست، 
اين را به دشمن گرا مي دهند كه اين وضعيت وجود دارد.

نوبخت گفت: در شرايطي قرار مي گيريم كه بايد توضيح 
دهيم در حالي كه امكان توضيح براي ما وجود ندارد و 
نمي توانم به شما از ميزان خزانه؛ از نفت و ساير مسائل، 

 گزارش ش��فافي عرض كني��م و بايد ب��ا دل خونين و  
لب  خندان كشور را اداره كنيم. معاون رييس جمهور با 
بيان اينكه بودجه ۴۴8 هزار ميليارد توماني ما در شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي تاييد شد كه در سطح ۳۳۶ 
هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد، عنوان كرد: منابع 
درآم��د ما از ۴۴8 هزار ميليارد به ۳۱۰ هزار تقليل پيدا 
كرد اما مصارف را هر چه صرفه جويي كرديم كمتر از ۳8۶ 
هزار ميليارد نبود؛ قرار شد كه ۶۲ هزار ميليارد تومان از 
هزينه ها صرفه جويي كنيم و ۷۶ هزار ميليارد تومان از 

منابع مختلف وارد كنيم.
همچنين در ماه هاي اخير انتقاداتي درباره بي مباالتي 
دولت در اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي مطرح 
ش��ده بود. اينكه منابع صندوق به مف��ري براي دولت 
تبديل شده است كه در صورت كسري سريعا به آن رجوع 

مي كند. وي در اين باره نيز توضيحاتي ارايه كرده و گفت: 
اينكه عده اي نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملي 
بزرگنمايي مي كنند، ناشي از اين است كه سال گذشته 
بايد ۳۲ درصد از منابع نفتي وارد صندوق مي شد، پول 
نفت آنقدر تقليل پيدا كرده كه شرايط عادي اين را هم 

جبران نمي كند.
رييس سازمان برنامه و بودجه خطاب به منتقدان نسبت 
به برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، بيان كرد: آيا 
شما نمي دانيد بايد حقوق فرهنگيان، نيروهاي مسلح 
و بازنشس��تگان را بدهيم؟ در ش��رايطي وضع مملكت 
خوب بود نماين��دگان تصميم گرفتند كه ۳۲ درصد از 
منابع نفتي وارد صندوق ش��ود؛ اما االن در اين شرايط 
اختص��اص ۳۲ درصد منابع نفتي ب��ه صندوق معقول 
نيس��ت. با همه اين اوصاف، در سال گذشته ۲۰ درصد 

وارد صندوق ش��د و ۱۲ درصد باقي مانده را قرار شد تا 
پايان سال استفاده كنيم كه استفاده نكرديم و امسال 

خواستيم اسفاده كنيم.
وي با بيان اينكه امسال حقوق ها بيست درصد افزايش 
يافته، اظهار كرد: تالش ما اين اس��ت كه منابع محدود 
عمراني را به جاي پرداخت قطره چكاني، به پروژه هاي 
بزرگ اختصاص دهيم؛ همان طور كه در مراحل جنگ 
دشمن را مأيوس كرديم، اكنون نيز همان گونه خواهد 
شد. ۱۳ هزار ميليارد تومان فقط براي جبران خسارات 
سيل اختصاص يافت كه 8 هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان 
آن را پرداختي��م؛ در رابط��ه با جبران خس��ارات زلزله 
مسجدسليمان نيز ۹۶ ميليارد تومان مصوب شد كه همه 
آن پرداخت ش��د و عالوه بر آن ۱۰ هزار واحد مسكوني 

احداث خواهيم كرد.
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فصل 5
  فاينانس و بحران امريكايي 

فاينان��س در خلق مصايب ام��روزه اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي يعني در ايج��اد بحران 
اقتصادي تقريبا يك دهه امريكا و نيز در افزايش 
نابرابري و كند كردن رشد، نقش حياتي داشت. 
منابع كش��ور از جمله برخي از بااستعدادترين 
افراد جوان به جاي آنكه به تقويت اقتصاد واقعي 
بپردازند به س��مت فاينانس رفتند؛ بخشي كه 
مي بايست وسيله اي براي يك پايان باشد يعني 
بازده ترين توليد كاال و خدمات را به وجود آورد، 
يك پايان در خودش شد. بدون يك بازار خوب 
فاينان��س ك��ه در خدمت جامعه باش��د، هيچ 
اقتصاد مدرني نمي توان��د كار كند و به همين 
خاطر اس��ت كه اصالح بخش فاينانس آنقدر 
ضروري اس��ت كه به خدمت جامعه دربيايد تا 

اينكه عكس آن صورت گيرد.
از زمان پايه گ��ذاري جمهوري، اي��ن نگراني 
وجود داش��ت كه بانك هاي قدرتمند بتوانند 
دموكراس��ي مردم��ي را ب��ه تحلي��ل ببرند – 
ب��ه همين خاط��ر بود ك��ه بس��ياري مخالف 
ايج��اد »فيرس��ت نش��نال بان��ك« بودن��د و 
رييس جمهوري جكسون در زماني كه چارتر 
بيست ساله در س��ال ۱8۳۶ به پايان خودش 

رسيد از تجديد آن خودداري مي كرد. 
آن نگراني ها در س��ال هاي اخي��ر بيش از حد 
اثبات شده و روشن شده كه براي جلوگيري از 
رويداد مجدد بحران سال ۲۰۰8 بايد بانك ها را 
قاعده مند كرد. بيش از سه چهارم امريكايي ها 
به ش��دت معتقدند كه اين قاعده مندي مورد 

نياز است. 
با اين حال، با توجه به پن��ج البيگري كه براي 
هر عض��و كنگره وج��ود دارد، ۱۰ بانك بزرگ 
كشور بيشتر از ۲۵۰ ميليون امريكايي بانفوذتر 
هس��تند.دو سال طول كشيد تا آنچه كه به نام 
اليحه »دود- فرانك« مشهور است كه در نظر 
داشت مش��كالتي را كه منجر به بحران شده 
بود را اصالح كند، تصويب بش��ود )اين اليحه 
باالخره در سال ۲۰۱۰ امضا و به قانون تبديل 
شد( و تازه اين اليحه با آنچه كه مورد نياز بود 
خيلي فاصله داشت و قبل از اينكه امضاي آن 
خشك شود ارتش البيگرها براي بازگرداندن 
آن مش��غول به كار شدند و موفقيتشان هم در 
س��ال ۲۰۱8 حاصل شد،  يعني زماني كه اكثر 
بانك ه��ا از نظ��ارت س��ختگيرانه اي كه بر آن 
اعمال شده بود كنار گذاشته شدند.  خود بسته 
كمكي بانكي س��ال ۲۰۰8 ق��درت بانك ها را 

نشان داد. بانك ها 
سبب بروز بحران 
شدند، با اين حال 
دولت بسته بزرگي 
را ب��راي بانك ها و 
بانكداران، با هدف 
كمك به كارگران 
بيچ��اره و مالكان 
بدبخت خانه هايي 
كه به نظر مي آمد 

در جنگ طمع كارانه فاينانس��رها وثيقه هاي 
آنها بي ارزش شد فراهم كرد - بدون آنكه هيچ 
حس پاسخگويي براي بحراني كه آنها خالقش 
بودند را داشته باش��ند. خاطرات آنهايي كه با 
اوباما و وزير خزان��ه داري او، تيم گيتنر، در آن 
زمان كه آنها طرحشان را براي احياي اقتصاد 
تهيه مي كردند ديدار كرده بودند نشان مي دهد 
كه چه كساني پش��ت ميز بودند و چه كساني 
نبودند. مال��كان عادي خانه ها كه به تب و تاب 
افتاده بودند پشت ميز نبودند؛ بلكه پشت ميز 

بنگاه هاي بزرگ مالي بودند.  
البت��ه الزم ب��ود كه بانك ه��ا نج��ات يابند تا 
جريان اعتبارات )كه به مثابه گردش خون در 
اقتصاد اس��ت( ادامه يابد. اما مي توان بانك ها 
را بدون نجات دادن بانكدارها و س��هامداران 
و دارن��دگان اوراق قرضه بانك ه��ا نجات داد؛ 
مي ت��وان قواعد س��رمايه داري را ب��ازي كرد 
كه ال��زام مي كن��د زماني كه هر ش��ركتي از 
جمله يك بانك، نمي تواند پيش از تس��ويه با 
تمامي ماليات دهندگان آنچ��ه را كه مديون 
اس��ت را به آنچه كه سهامدارانش و دارندگان 
اوراق قرض��ه اش باخته اند، بپردازد.  به عالوه، 
همان طور كه ما پول به درون بانك ها مي ريزيم 
ت��ا س��هامداران و دارن��دگان اوراق قرضه اش 
را نج��ات دهيم مي توانيم ش��رايطي را بر اين 
بانك ها تحميل كنيم كه آنها از اين پول براي 
كمك به مالكان خان ها و تجارت هاي كوچك 
اس��تفاده كنند نه اينكه پاداش هاي بزرگ به 
بانكداران بدهند.  م��ا اين كار را نكرديم. اوباما 
و تيمش به بانكداران كه طي دهه گذش��ته به 
ما داليل بي ش��ماري دادند كه به آنها اعتماد 
نكنيم، اعتماد كردند؛ آنها معتقدند كه اگر پول 
كافي به بانك ها؛ به دارندگان اوراق قرضه شان 
و سهامدارانش��ان بدهيم به طريق��ي آن را به 
پايين س��رريز مي كنند؛ همه منفعت مي برند. 
اما آن گونه كار نكرد - در س��ه سال اول احيا، 
۹۱ درصد رش��د به س��مت يك درصد كشور 
رفت. ميليون ها نفر خانه هايش��ان و شغلشان 
را از دست دادند در همان حال بانكداراني كه 
مسوول همه اينها بودند پاداش هاي ميليوني 

خودشان را مي گرفتند. 
آنچه كه ما گرفتيم نه بازدهي بود و نه عدالت؛ 
اما آنچه ك��ه ما گرفتيم آن چي��زي بود كه ما 
در دموكراس��ي انتظارش را داشتيم كه در آن 

مقياس ها به سمت بانك ها كج شده اند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
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حجم نقدينگي در خرداد 98 به 1980 هزار ميليارد تومان رسيد

نرخ اونس جهاني طال به 1525 دالر رسيد

بازار ارز هفته اول شهريور را با ثبات به پايان برد 

رشد 127 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي

تمايل به نگهداري پول داغ

بازار ارز به سمت ثبات رفت

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
گزيده آمارهاي پولي و بانكي خرداد 98 كه به تازگي توسط 
بانك مركزي منتشر شده، نشان مي دهد كه عالوه بر تداوم 
چرخه معيوب رشد بدهي دولت، بدهي بانك ها و مطالبات 
معوق در تركيب س��پرده هاي بانكي نيز رشد سپرده هاي 
جاري و كوتاه مدت بيش از سپرده بلندمدت بوده و تمايل 
به نگهداري پول نقد يا پول داغ براي خريد فوري از بازارهاي 

سهام، خودرو، مسكن، ارز ، طال و... باالست. 
نكته مهم در بازار پولي وبانكي خرداد 98، تركيب سپرده ها 
ورش��د هر يك از بخش هاي آن است. بطوري كه از 1669 
هزار ميليارد توماني ش��به پول، معادل 105 هزار ميليارد 
تومان قرض الحسنه با رشد 30 درصدي يكساله بوده كه 
س��هم 6.3 درصدي از كل سپرده ها داشته و در مقايسه با 
انتظار كارشناسان از رشد بانكداري اسالمي رقم كمي است. 
از سوي ديگر، سپرده درازمدت كه به آن سود تعلق مي گيرد 
معادل 1530 هزار ميليارد تومان با رشد 20 درصدي همراه 
بوده است. از اين رقم س��پرده كوتاه مدت با رقم 610 هزار 
ميليارد توماني رشد 39 درصدي داشته و با وجود ماه شمار 
شدن سودهاي كوتاه مدت، به دليل توجه به خريد ارز و سكه 
و مسكن و خودرو و... همچنان رش��د بااليي دارد و در سه 
ماه اول 98 نيز رش��د 4.3 درصدي داشته است. اما سپرده 
بلندمدت با وجود تثبيت سود 20 درصدي دو سال اخير، 
رشد 10درصدي داشته و به رقم 920 هزار ميليارد تومان 
رسيده و در سه ماه اول سال 98 نيز رشد 4.6 درصدي داشته 
است. رشد باالي 4 درصدي سپرده هاي كوتاه و بلندمدت با 
رشد 5.2 درصدي سه ماه اول نقدينگي كشور نيز متناسب 

بوده و كمي كمتر بوده است. 

   رشد 25 درصدي نقدينگي 
بانك مركزي با گذش��ت بيش از پنج ماه از سال 1398 در 
نهايت آمار بخش پولي و بانكي كشور در پايان  سه ماه نخست 
سال جاري را منتشر كرد و جالب اينكه هر سه ماه فروردين و 

ارديبهشت و خرداد را باهم منتشر كرده است. 
اين آمار حاكي از افزايش 25.1 درصدي حجم نقدينگي در 
پايان خرداد ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
اس��ت و حجم نقدينگي در پايان خرداد ماه سال جاري به 

1980 هزار ميليارد تومان رسيده است.
حجم نقدينگي در پايان س��ه ماهه نخست سال گذشته 
1582 هزار ميليارد تومان بود كه خرداد ماه س��ال جاري 
به حدود 1980 هزار ميليارد تومان رسيد.همچنين حجم 
نقدينگي نسبت به اسفند ماه سال گذشته كه 1882 هزار 

ميليارد تومان بود رشد 5.2 درصدي را تجربه كرده است.
 اين در حالي است كه رشد بخش پول كه شامل اسكناس و 
سكوك مي شود، با رشد حدود 51 درصدي همراه بوده كه 
بيش از دو برابر رشد بخش شبه پول بوده است.حجم پول 
در خرداد ماه سال جاري به 310 هزار ميليارد تومان با 50.9 
درصد افزايش نسبت به خرداد ماه سال قبل رسيده و اين در 
شرايطي است كه حجم پول در خرداد سال گذشته حدود 
206 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. از سوي ديگر، حجم 
شبه پول نيز از 13۷6 هزار ميليارد تومان در پايان خرداد 
ماه س��ال گذش��ته با افزايش 21 درصدي به 1669 هزار 

ميليارد تومان رسيده با 21.2 درصد همراه است.  بر پايه اين 
گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي سيستم بانكي در خرداد 
ماه امسال 9245.6 هزار ميليارد ريال اعالم شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 12.9 درصد افزايش يافته است. در 
عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي 34۷6.4 
هزار ميليارد ريال است كه نسبت به خرداد ماه سال 9۷ به 

ميزان 25.۷ درصد رشد يافته است.
طبق اعالم بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي 134۷5.1 
هزار ميليارد ريال است كه نشان دهنده 18.۷ درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه 

سال گذشته نيز 2.۷ درصد رشد نشان مي دهد.
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در خرداد ماه سال 
جاري به 452۷.4 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 1.5 درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين 
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در دوره مورد بررسي نيز 
1009.۷ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان دهنده 64.3 درصد 
افزايش است. بدهي هاي ارزي بانك مركزي در خرداد ماه 
سال جاري 221۷ هزار ميليارد ريال اعالم شده كه نسبت 

به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشته است.
اين گزارش حاكي اس��ت، مي��زان دارايي هاي خارجي در 
اين بخش با 31.3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته به 4۷18.2 هزار ميليارد ريال رس��يده و حجم 
اسكناس و مس��كوك نيز با ۷.4 درصد رشد، 122.8 هزار 

ميليارد ريال است.
سپرده بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي نزد بانك 
مركزي با 2۷.2 درصد افزايش ب��ه 2119.3 هزار ميليارد 

ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به بانك مرك��زي نيز در دوره خرداد ماه س��ال 
98 با 3.۷ درصد كاهش نس��بت به خرداد 9۷ به 1345.5 
هزار ميليارد ريال رسيده است. ميزان دارايي هاي خارجي 
بانك هاي تجاري كشور در خرداد ماه امسال 563.1 هزار 
ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.3 
درصد رشد نشان مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك 
مركزي نيز 43۷.6 هزار ميليارد ريال بوده كه 26.1 درصد 
افزايش يافته است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي تجاري 
در دوره مورد بررسي، 5۷83.3 هزار ميليارد ريال بوده كه 
به نسبت خرداد ماه سال 9۷ داراي 1۷.۷ درصد رشد است 
و ميزان بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي در خرداد 
ماه به 54.5 هزار ميليارد ريال رسيده كه 1۷ درصد نسبت 
به خرداد 9۷ كاهش داشته است. بر پايه اين گزارش، ميزان 
دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي در خرداد ماه سال 
جاري 1116.6 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته 28.۷ درصد رشد يافته است. جمع كل 
دارايي هاي بانك هاي تخصصي در اي��ن دوره رقم 6211 
هزار ميليارد ريال است كه 13.5 درصد رشد دارد. همچنين 
ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي 46۷.2 
هزار ميليارد ريال است كه رشدي معادل 2.۷ درصد نسبت 

به خرداد 9۷ دارد.

   تمايل به نگهداري پول داغ
درحالي كه نقدينگي با رشد 25.1 درصدي يكساله و 5.2 
درصدي س��ه ماه اول 98 همراه ش��ده، رشد حجم پول يا 

اسكناس به اضافه سپرده هاي ديداري و چك بيشتر از رشد 
سپرده هاي درازمدت و قرض الحسنه بوده است. حجم پول 
با رقم 310 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 به ميزان 51 
درصد در يكسال اخير و 9 درصد در سه ماه اول سال 98 رشد 
كرده است. اين در حالي است كه شبه پول يا سپرده هاي 
درازمدت و قرض الحسنه با رشد 21 درصدي دريكسال و 
4.5 درصدي در سه ماه اول همراه شده است. اين مقايسه 
نشان مي دهد تمايل مردم به نگهداري پول نقد به صورت 
اسكناس، چك و حساب جاري بيشتر از سپرده هاي بانكي 

بوده است. 
سپرده ديداري شامل س��پرده جاري و خالص چك ها در 
خرداد 98 به رقم 260 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 
باالي 5۷.6 درصدي داش��ته و بيشترين رش��د را در بين 
سپرده هاي بانكي داشته است و در سه ماه اول 98 نيز 13.1 

درصد رشد كرده است. 
اسكناس در دست مردم نيز با رقم 50 هزار ميليارد تومان 
بارشد 23 درصدي دريكسال و 8- درصدي در سه ماه اول 
مواجه بوده كه البته اين رشد كمتر از رشد نقدينگي است و 
نشان مي دهد بانكداري الكترونيك و استفاده از چك از جمله 

چك رمزدار تقريبا جانشين پول نقد شده است. 

   كاهش سهم بلندمدت از نقدينگي به 46 درصد 
براين اساس در بين سپرده هاي بانكي سپرده جاري با رشد 
65 درصد، كل سپرده هاي ديداري و خالص چك ها با 5۷ 
درصد رشد باالترين رشد يك سال اخير را داشته اند و بعد 
از آن س��پرده كوتاه مدت با 39 درصد و سپرده بلندمدت 

با 10 درصد در رتبه هاي بعدي ق��رار دارند و در مجموع 
نشان مي دهد كه تمايل به نگهداري پول نقد براي ورود 
به بازارهاي مختلف ارز و سكه، بورس، خودرو، مسكن و 
مايحتاج عمومي همچنان باالست و تمايل به كسب سود 
15 تا 20 درصدي سپرده بلندمدت كاهش قابل توجهي 
داشته است. ازميزان 1669 هزار ميليارد توماني شبه پول 
معادل 55 درصد آن را سپرده بلندمدت تشكيل مي دهد 
و از نقدينگي 1980 هزار ميليارد توماني معادل 46 درصد 
آن را سپرده بلندمدت تشكيل مي دهد و مابقي را سپرده 
كوتاه مدت، قرض الحسنه، چك، سپرده جاري، اسكناس 

تشكيل مي دهد

   رشد 127 درصدي بدهي دولت
 به بانك مركزي

بدهي دولت به سيستم بانكي با رقم 318 هزار ميليارد تومان 
و رشد 30 درصدي در يكسال منتهي به خرداد 98 همراه 
بوده كه از اين رقم، ۷8 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به 
بانك مركزي بوده كه رشد 12۷ درصدي در يكسال اخير 

داشته است. 
همچنين بدهي دولت به بانك ها به رقم 240 هزار ميليارد 
تومان با رشد 14 درصدي در يكسال اخير رسيده كه در سه 
ماه اول س��ال 98 نيز رش��د 4 درصدي داشته است. از اين 
رقم 112 هزار ميليارد تومان بده��ي دولت به بانك هاي 

خصوصي است
بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز با رقم 134 هزار ميليارد 
تومان رش��د منفي 3.۷- درصدي داشته است. از اين رقم 
82 هزار ميليارد تومان به بانك هاي خصوصي ارتباط دارد 

كه البته كاهش 6- درصدي در يكسال اخير داشته است. 
اين وضعيت نشان مي دهد كه تحت تاثير رشد بدهي هاي 
دولت به بانك ها، اضافه برداشت بانك ها نيز با وجود تهاتر 
بدهي بانك ها به بانك مركزي همچنان رقم بااليي است 
و اگرچه رش��د منفي داش��ته اما همچنان رقم درشتي را 

شامل مي شود. 
همچنان چرخه معيوب بدهي دولت به بانك ها، بدهي دولت 
به بخش خصوصي، بدهي بانك ها به بانك مركزي و مطالبات 
معوق بانكي همچنان در حال رش��د است. رقم مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين، 
اموال معامالت نيز در خرداد 98 به 168 هزار ميليارد تومان 
رسيده و با رشد 9 درصدي تنها در سه ماه اول 98 همراه شده 
و نشان مي دهد كه تحت تاثير رشد بدهي دولت و بانك ها، 

مطالبات معوق نيز همچنان در حال افزايش است. 
از اين رقم مطالبات معوق بانك هاي خصوصي با رقم 
109 هزار ميليارد تومان و رشد ۷ درصدي در سه ماه 
اول، س��هم بااليي از مطالبات معوق را شامل مي شود. 
وضعيت بانك هاي خصوصي به خاطر مطالبات معوق 
109 هزار ميليارد توماني، بده��ي به بانك مركزي با 
رقم 82 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك هاي 
خصوصي با رق��م 112 هزار ميلي��ارد تومان نيازمند 
توجه جديد و رس��يدگي فوري اس��ت تا از مشكالت، 
زيان دهي برخي بانك ها بكاهد و كفايت سرمايه آنها 

را بهبود ببخشد.

گروه بانك و بيمه |
در حالي كه در سال هاي 96 و 9۷ از مرداد ماه تا پايان نيمه 
دوم سال شاهد نوسان قيمت هاي ارز در بازار بوده ايم اما هفته 
اول شهريور سال 98 نيز بدون نوسان و همچنان با روندي 

با ثبات كه در 5 ماه ابتداي 98 همراه بوده، به پايان رسيد. 
روز پنج شنبه ۷ ش��هريور 98، نرخ دالر در سامانه نيما به 
11030 توم��ان، يورو ب��ه 12440، دره��م 3131، يوان 
15۷5، پوند 13582، ليرتركيه 2040 تومان رسيد. دالر 
در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز به 11250 تومان معامله 
شد. صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به 
روز سه شنبه 150 تومان افزايش دادند؛ بطوري كه قيمت 
خريد دالر در اين صرافي ها 11 هزار و 100 تومان و قيمت 
فروش آن 11 هزار و 200 تومان است. صرافي ها هر يورو را 
به قيمت 12 هزار و 350 تومان مي خرند و 12 هزار و 450 

تومان مي فروشند. 
به گ��زارش »تعادل«، در بازار طال ني��ز بار ديگر نرخ اونس 
جهاني طال افزايش يافته و به قيمت 1545 دالر رس��يده 
و در نتيجه با افزايش همزمان نرخ دالر به 11250 در بازار 
آزاد و نقدي، و قيمت اونس جهاني طال، قيمت طال و سكه 
نيز در بازار ايران اندكي افزايش يافته است. عصر جمعه نيز 
نرخ اونس جهاني طال به 1524 دالر رسيد كه انتظار مي رود 
ب��ازار ارز هفته جاري را با كاهش قيمت نس��بت به هفته 

گذشته آغاز كند. 
روز پنج شنبه مظنه مثقال 1۷ عيار يا طالي آبشده 1 ميليون 
و ۷۷1 هزار، گرم 18 عيار 409 هزار، سكه امامي طرح جديد 
4 ميليون و ۷0 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 90 هزار، 
ربع س��كه 1 ميليون و 290 هزار و سكه گرمي 920 هزار 

تومان معامله شد. 
بانك ها نيز هر دالر امريكا را 10 هزار و 8۷۷ تومان مي خرند 
كه با افزايش حدود 200 توماني همراه بوده است. همچنين 
هر يورو در بانك ها به قيمت 12 هزار و 59 تومان خريداري 
مي ش��ود كه قيمت اين ارز نيز حدود 200 تومان، افزايش 
يافته اس��ت. قيمت خريد هر پوند انگليس در بانك ها نيز 
13 هزار و 34۷ تومان است.قيمت ارز مسافرتي در بانك ها 
همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه 
قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 12 هزار و 666 تومان 

اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود 13 هزار تومان 
مي رسد. در بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ 4۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 21 ارز مانند يورو كاهش و 
قيمت 14 واحد پولي ديگر مانند پوند افزايش يافت. نرخ دالر 
و 11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. هر دالر بدون تغيير 42 هزار ريال 
قيمت خورد. هر پوند انگليس با 251 ريال افزايش 51 هزار 
و 545 ريال و هر يورو نيز با 65 ريال كاهش 46 هزار و 566 

ريال ارزش گذاري شد.

   بزرگ تريلن رشلد ماهانله طلا در 2۰ ماه 
گذشته 

قيمت ط��ال در معامالت روز جمعه ب��ازار جهاني به روند 
كاهشي ادامه داد و در مسير ثبت نخستين كاهش هفتگي در 
پنج هفته اخير قرار گرفت اما اين فلز ارزشمند با بزرگ ترين 

رشد ماهانه از ژانويه سال 2018 تاكنون روبروست.
به گزارش ايس��نا، ه��ر اونس طال براي تحوي��ل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور 0.2 درصد افت كرد و به 
1524 دالر و 43 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز 
گذشته يك درصد كاهش داشت و از ابتداي هفته جاري 

تاكنون حدود 0.1 درصد كاهش نشان مي دهد.
در بازار معامالت آتي امريكا، ه��ر اونس طال با 0.2 درصد 

كاهش، به 1533 دالر و 50 سنت رسيد.
به گفته كايل رودا، تحليلگر شركت »آي جي ماركتس «، 
اخبار شب گذشته پيرامون جنگ تجاري امريكا و چين باعث 
رش��د بازارهاي سهام شد و بازده اوراق قرضه شب گذشته 
اندكي رشد كرد و اين مساله باعث بهبود ريسك پذيري و 

كاهش قيمت طال شد.
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم كرد مذاكراتي در 
روز پنج شنبه انجام گرفته و مذاكرات بيشتري برنامه ريزي 

شده است.
بر اس��اس گزارش رويترز، وزارت بازرگاني چين نيز اعالم 
كرد دور مذاكرات سپتامبر از سوي دو طرف مورد بحث قرار 
گرفته اما الزم است كه واشنگتن افزايش تعرفه ها را لغو كند.

با اين حال نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصاد جهاني 
و تسهيل سياست پولي از سوي بانك هاي مركزي سراسر 
جهان، كمك كرد طال در مسير ثبت رشد ماهانه قرار بگيرد. 

قيمت طال دوش��نبه هفته جاري به ركورد 1554 دالر و 
56 س��نت صعود كرد كه باالترين قيمت در بيش از شش 
س��ال گذش��ته بود و در ماه اوت حدود هشت درصد رشد 

داشته است.
در بازار س��اير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري با 0.1 درصد افزايش، به 18 دالر و 25 سنت رسيد. هر 
اونس پالتين براي تحويل فوري ثابت بود و 916 دالر معامله 
شد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 0.6 درصد رشد 

كرد و به 1483 دالر رسيد.
در اين زمينه يك كارشناس بازار ارز و طال و سكه گفت: با 
فرارسيدن ماه محرم، تقاضا براي طال كاهش پيدا خواهد 
كرد و انتظار مي رود كه قيمت ها متناسب با نرخ دالر و قيمت 
اونس جهاني، تغيير كند و تقاضاي كمي در بازار داش��ته 
باشيم.با ش��روع به كار بازار متشكل ارزي و مذاكره با اروپا، 
انتظار مي رود كه قيمت دالر كاهش يابد و پايين تر از نرخهاي 
فعلي، وارد كانال 8000 تومان نيز شود. دولت توانسته يك 
آرامش نسبي را به بازار بازگرداند و اين مساله قطعا اتفاقي 
مثبت است اما اينكه در آينده اين بازار چه سرنوشتي داشته 
باشد، مساله اي است كه بايد با در كنار هم قرار دادن عوامل 

مختلف آن را بررسي كنيم.
وي ادامه داد: اگر دولت بخواهد با توجه به نامشخص بودن 
شرايط بين المللي اقدامات الزم را انجام دهد، مديريت نرخ 
براي تامين نيازهاي سال هاي پيش رو بسيار مهم خواهد بود. 
در ماه هاي گذشته صادرات غير نفتي كشور، توانسته بخشي 
از فشارها بر اقتصاد ايران را مديريت كند، در شرايطي كه با 
فشار تحريم ها، بخشي از كاالهاي ايراني نتوانستند بازار خود 
را حفظ كنند، ما ديديم كه ديگر كاالها توانستند جايگاه خود 

را مستحكم كرده و حضور خود را حفظ كنند.
وي گفت: در اين مسير حمايت از توليد داخلي توانست به 
بهبود شرايط فعاالن اقتصادي كمك كند و اگر مي بينيم 
صادرات غير نفتي ما در ماه هاي گذشته حفظ شده اند، به 
دليل فراهم آمدن مقدمات الزم براي حضور در عرصه هاي 
بين المللي است. اقتصاد ما در سال هاي گذشته با مشكالتي 
مواجه بوده و بخش خصوصي بارها اعالم كرده در صورت 
برطرف شدن اين دغدغه ها، قطعا بستر بهتري براي افزايش 
توليدات و صادرات فراهم خواهد شد. در اين فضا اگر ثبات 

فعلي حفظ شده و اثرات منفي برخي تصميم ها مديريت 
شود، مي توان انتظار داشت روند صادرات غيرنفتي كشور 
به همين شكل ادامه داشته باشد و در ادامه آمارهاي مثبت 

بيشتري به دست آيد.
وي ب��ا بيان اينكه نرخ ه��اي باال ب��راي دالر حبابي بوده و 
غيرمنطقي هس��تند، تاكيد كرد در ش��رايط كنوني نيز 
مان��دگاري نرخ ارز اهمي��ت بااليي دارد. باره��ا درباره ارز 
تاكيد ش��ده كه نرخ هاي باال براي دالر امريكا حباب بوده 
و غيرمنطقي هستند. هر زماني كه صحبت از گفت وگو و 
مذاكره مي ش��ود بازار بطور هيجاني به سمت كاهش نرخ 
مي رود و هر زم��ان برعكس مذاكره تكذيب مي ش��ود يا 
رويدادي سياسي رخ مي دهد، باز هم نرخ ها هيجاني افزايش 
مي يابند كه درست نيس��ت.ماندگاري نرخ در يك كانال 
بستگي به عرضه و تقاضا دارد. به دليل مديريت واردات در 
ماه هاي گذشته، ركود ايجاد شده در بازار و همچنين كمبود 
نقدينگي حاكم بر بازارها باعث شده تا نرخ ارز بيش از نرخ هاي 
كنوني كشش نداشته باشد و اعدادي باالتر براي دالر نيز 

تقاضايي نخواهند داشت.

   روزهاي دالر به شماره افتاده است؟
از سوي ديگر، روند كاهش وابستگي به دالر به متحدان امريكا 

نيز رسيده است.
به گزارش ماني ويك، هنگامي كه روساي بانك هاي مركزي 
جهان هفته گذشته در وايومينگ امريكا گرد هم آمدند، همه 
نگاه ها به ج��روم پاول، رييس بانك مركزي امريكا دوخته 
شده بود اما اين مارك كارني، رييس بانك مركزي انگليس 
بود كه همه را غافلگير كرد و با اظهارت بي سابقه اش باعث 

تعجب ناظران شد.

مارك كارني از ضرورت اتح��اد بانك هاي مركزي جهان 
با يكديگ��ر براي تغيير تركيب فعلي ذخاير ارزي س��خن 
گفت و افزود: سلطه دالر بر نظام مالي جهان باعث افزايش 
آسيب پذيري كشورها در مقابل نرخ بهره پايين و رشد ضعيف 

امريكا شده است.
داليل زيادي وجود دارد كه يك سوم كشورها ارز خود را به 
دالر پيوند زده اند: دو سوم ذخاير ارزي جهان مبتني بر دالر 
است و نيمي از تجارت جهاني بر حسب دالر صورت مي گيرد. 
در واقع سهم دالر از تراكنش هاي مالي جهان بيش از سهم 

كل توليد ناخالص داخلي امريكا از اقتصاد جهاني است.
واقعيت اين است كه سلطه دالر بر بازارهاي مالي جهان از 
زمان بحران سال 2008 افزايش پيدا كرده است. با اين حال 
وابستگي به دالر خيلي هم بي هزينه نيست: وقتي نرخ بهره 
در امريكا افزايش پيدا مي كند پول به سمت امريكا سرازير 
مي شود و كشورهاي در حال توسعه دچار بحران هاي زيادي 

مي شوند بدون آنكه در اين واقعه تقصيري داشته باشند.
از ديد كارني، يوان چين بيشترين پتانسيل را براي جايگزين 
شدن با دالر دارد اما اين اتفاق قطعا به سرعت نخواهد افتاد. 
يوان هنوز در مقايسه با دالر سهم بسيار ناچيزي از ذخاير 
ارزي بانك هاي مركزي و تراكنش هاي مالي جهاني دارد. 
يورو نيز اگر چه جدي ترين رقيب فعلي دالر است اما منطقه 

يورو مشكالت جدي زيادي دارد.
آمارهاي منتشر ش��ده توسط بانك هاي مركزي كشورها 
نشان مي دهد كه دربسياري از كشورها سهم دالر از ذخاير 
ارزي رو به كاهش است اما سلطه دالر بر تراكنش هاي مالي 
بسيار بيشتر از ساير ارزها است و به نظر مي رسد دست كم تا 
آينده اي محتمل حتي اگر سهم دالر از ذخاير ارزي كمتر از 
ارز ديگري شود، سلطه آن بر نظام پرداخت حفظ خواهد شد.
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بانك ها بايد با يك ضامن معتبر و 
سفته، وام ازدواج پرداخت كنند

بان��ك مركزي به منظور تس��هيل در امر ازدواج 
جوان��ان و ني��ز تس��ريع در اعطاي تس��هيالت 
قرض الحس��نه ازدواج به آنان، در بخش��نامه اي 
به ش��بكه بانكي، مجدداً بر اعطاي وام ازدواج به 
زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بعد از اول فروردين 
ماه س��ال 1396 اس��ت و تاكنون نيز تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج دريافت نكرده اند، با »اخذ 

يك ضامن معتبر و سفته« تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك 
در بخشنامه ابالغي خود به شبكه بانكي »مبني 
ب��ر اخذ يك ضامن معتبر و س��فته«، بر رعايت 
قانون مذكور توسط واحدهاي اجرايي ذي ربط 
سراسر كش��ور تأكيد كرده اس��ت و از بانك ها 
خواسته است در اعطاي تسهيالت قرض الحسنه 

ازدواج تسريع و تسهيل كنند.

افتتاح شعبه جديد
 بانك ايراني در هند

ايران ش��عبه جديد بانك خود را در دو تا س��ه ماه 
آينده در هند باز مي كند تا تجارت بين دو كش��ور 

را تسهيل كند.
ب��ه گ��زارش فايننش��ال اكس��پرس، درحالي كه 
تحريم هاي امريكايي كانال هاي بانكي بين المللي را 
براي مبادالت مالي با ايران مسدود كرده است، ايران 
به زودي شعبه جديد بانك پاسارگاد خود را در هند 

باز مي كند تا تجارت دوجانبه تسهيل شود.
سفير ايران در هند گفته است كه بانك پاسارگاد تمام 
تاييديه هاي الزم را دريافت كرده و مجوز رزرو بانك 
هند )RBI( را هم براي فعاليت هاي بانكي تجاري 
كسب كرده است. نفت بزرگ ترين سهم را در تجارت 
ميان دو كش��ور به خود اختصاص مي داده است و 
هند معموال ماهانه بالغ بر ده ها ميليون دالر نفت از 
ايران مي خريده است. اما بعد از اعمال تحريم هاي 
امريكا سيستم پرداخت پول نفت به ايران از دالر به 
روپيه تغيير كرد. ايران از روپيه دريافتي خود براي 
واردات كاال و تجهيزات از هند استفاده مي كرد. حاال 
افتتاح بانك ايراني در هند كمك مي كند پرداخت 
شركت هاي ايراني كه از هند واردات انجام مي دهند 
راحت تر انجام شود. گفته مي شود بانك پاسارگاد 
مكاني را در بمبئي در اختيار گرفته و بالفاصله پس 
از آنكه اقدامات نرم افزاري تكميل شود فعاليت خود 

را آغاز خواهد كرد.
اين گ��زارش مي افزايد ديگر بانك ه��اي ايراني 
همچون بانك سامان نيز ابراز عالقه كرده اند كه 

شعبه اي را در هند تاسيس كنند.

حذف صفرها از پول ملي 
اولويت  نيست

يك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه حذف چهار صفر از پول ملي 
اولويت اول اقتصاد كش��ور نيست گفت كه بايد 

سياست هاي توليد صفر از بين برود.
به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمي با بيان 
اينكه در حال حاضر ضرورت��ي ندارد كه حذف 
صفرها از پول ملي اولويت تصميم مجلس، دولت و 
فضاي جامعه باشد گفت: از نظر ما امروز موضوعات 
بس��يار مهمي بايد در دس��تور كار قرار گيرد تا 
راهبرد ما را در عرصه اقتصادي مش��خص كند. 
اولويت امروز ما اصالح ساختار اقتصادي است كه 
اصلي ترين محور آن ساختار بودجه است، اما اين 

امر معطل مانده است.
وي افزود: دولت بر اساس توافقي كه بعد از دستور 
رهبري براي اصالح س��اختار بودجه فراهم شد 
چهار ماه مهلت گرف��ت و بعد از چهار ماه نتيجه 
اين ش��ده كه با برداش��ت 450 ميليون دالر از 
حس��اب ارزي، 12 درص��د از منابع فريز ش��ده 
صندوق توسعه ملي در س��ال 9۷ و استقراض از 
طريق انتشار اوراق، مش��كل بودجه سال 98 را 
حل كنيم اما آيا مفهوم اصالح ساختار اين بوده 
است و اين تصميمات به معناي اصالح ساختار 

اقتصادي است؟
پورابراهيمي يادآور ش��د: وقتي ما اولويت مان 
اصالح ساختار اقتصادي است و به حذف چهار 
صفر مي پردازيم مثل اين است كه خودروي مان 
از ناحي��ه موت��ور دچار مش��كل ش��ده و حاال 
مي خواهيم شيش��ه جلوي آن كه خش افتاده 
را عوض كنيم. طبيعي است شيشه سالم بهتر 
است ولي آيا اول بايد موتور خودرو را تعمير كرد 

يا شيشه را عوض كرد؟
نماينده مردم كرمان در مجلس با تاكيد بر اينكه 
حذف چهار صف��ر اولويت اول اقتصاد نيس��ت 
افزود: ما بايد سياس��ت هاي توليد صفر را از بين 
ببريم. دولت بايد بگويد موتور توليد صفر را كجا 
مي خواهد خاموش كند. موتور توليد صفر در واقع 
سياست هاي تورمي است. ما از طرفي مي خواهيم 
صف��ر را حذف كنيم و از طرف ديگر موتور توليد 
صفر روشن اس��ت پس با حذف آن تنها صورت 

مساله پاك مي شود و محتوا باقي است.
پورابراهيم��ي با بي��ان اينك��ه بي انضباطي در 
سياس��ت هاي پولي، مالي و ارزي موجب توليد 
صفر ش��ده، اظهار كرد: تنها راه اين اس��ت كه ما 
سياس��ت ها را اصالح كنيم، چرا كه در غير اين 
صورت حتي اگر چهار صف��ر را حذف كنيم 10 
سال ديگر چهار صفر ديگر خواهيم داشت. پس 
اين كار اولويت ما نيست. ما بايد با سياست هاي 

تورمي مبارزه كنيم.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان 
خاطرنشان كرد: اگر همه شرايط اقتصادي خوب 
باشد و موتور توليد صفر از كار بيفتد حذف صفر 
هم در جاي خود خوب اس��ت و به ساده س��ازي 
حساب ها، بهبود نحوه محاسبه با ارزهاي خارجي 

و كاهش هزينه انتشار اسكناس مي انجامد.
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»تعادل«فرازوفرودقيمتهادرهفتهگذشتهرابررسيميكند

 بازارهاي جهاني در انتظار يك تغيير

حفاظت از سرمايه سهامداران هدف اصلي مقررات اصالحي

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
جنگ تجاري و حواشي سياسي آن همچنان مهم ترين 
عواملي هستند كه بر فعاليت بازارهاي مالي در سراسر 
دنيا سايه افكنده اند. در روزهاي ابتدايي همين هفته 
بود كه بانك استاندارد چارتر از افزايش احتمال ركود 
در اقتصاد امريكا س��خن گفت و اعالم كرد كه در 12 
ماه گذشته ريسك وقوع ركود در اياالت متحده از 25 
درصد به 45 درصد افزايش يافته اس��ت. امريكا كه از 
ابتداي زمامداري ترامپ بر قوه مجريه امريكا، همواره 
بر طبل واگرايي اقتصادي ب��ا قدرت هايي نظير چين 
كوبيده است با وجود آنكه در سال هاي اخير آمار بسيار 
خوبي از توليد و اشتغال را در تمامي بخش هاي اقتصاد 
خود به ثبت رسانده، حاال با پيچيده تر شدن مناسبات 
تجاري خود با دومين اقتصاد بزرگ آسيا يعني چين، به 
ركود نزديك تر مي شود. همين امر سبب شد تا در دو 
روز ابتدايي هفته پيش شاهد ضعف جدي در معامالت 
وال استريت باشيم. با اين وجود خبرهاي مثبت واصله از 
چين در روزهاي بعدي اين هفته سبب شد شاهد بهبود 

كلي روند معامالت در اين بازارها باشيم.
داستان از اين قرار اس��ت كه با جدي تر شدن عواقب 
اعمال تعرفه ها در چين و امريكا و اثرات مخرب توليد 
بر بنگاه هاي اقتصادي هر دو طرف، مقامات دو كشور 
اندكي از ميزان فش��ار بر يكديگر كاسته اند و چيني ها 
كه بيشترين نفع را از صادرات كاال و خدمات به اياالت 
متحده مي بردند، از عالقه خود به منظور رفع مشكالت 

پيش آمده با ابزار ديپلماسي سخن گفته اند. 

    بورس هاي عمده جهان در انتظار تس�هيل 
تجارت 

به دنبال همين امر بود ك��ه در روزهاي پاياني هفته 
گذش��ته ش��اهد بهبود روند معامالت در بازار سهام 
نيويورك بوديم. امريكايي ها ك��ه اغلب روزهاي ماه 
آگوس��ت را تحت تاثير آثار منفي اعم��ال تعرفه ها و 
تغييرات ناخوش��ايند بازده اوراق دو و ده ساله خزانه 
بودند، روزهاي پاياني اين ماه را با اندكي اميد به پايان 
مي برند. با اين حال اميدواري آنها نتواسته است جلوي 
همه مش��كالت پيش روي بازارها را بگيرد. چرا كه با 
وجود رشد شاخص هاي سهام، تقاضا براي خريد اوراق 
قرضه بلندمدت در اياالت متحده ادامه دارد و خريد 
اين اوراق تا آنجا ادامه داشته است كه براي بار چندم 
در يك ماه گذشته نرخ بازدهي اوراق بلندمدت امريكا 
از اوراق دوساله كمتر شد و زنگ خطر تداوم حركت 
اقتصاد امريكا را به سوي ركود بار ديگر به صدا درآورد. 
وق��وع اين اتفاق همواره به عن��وان داده اي پيش نگر 
براي شروع ركود در بزرگ ترين اقتصاد جهان شناخته 
مي شود. اين كاهش كه نرخ اوراق خزانه امريكا را براي 
اولين بار به پايين ترين سطح از سال 2007 موجب شد 
تا واهمه ها از افزايش ريس��ك معامالت اوراق بهادار 
مانند سهام افزايش پيدا كند. با اين حال شاخص هاي 

اين بازارها در امريكا به دليل آنكه يك ماه گذشته اغلب 
با افت مواجه بودند در حال حاضر به دليل جذب كامل 
اثرات منفي اعمال تعرفه ها و خوشبيني به سود سازي 
شركت ها در حد مشابه سال گذشته، با افزايشي كند 

روبه رو هستند.
 در بازارهاي اروپايي نيز وضعيت تا حدودي به بازارهاي 
امريكا شباهت دارد. در آخرين روز هفته تقريبا تمامي 
ش��اخص ها در قاره س��بز حركتي مثبت و رو به جلو 
داشتند. به گفته بسياري از كارشناسان دليل عمده اين 
رشد بهبود افق پيش رو در روابط چين و امريكاست كه 
تاثير شگرفي بر ذهنيت خريداران در بازارهاي اروپايي 
گذاشته اس��ت. اروپا كه به احتمال زياد در هفته هاي 
پيش رو خروج بدون توافق بريتانيا از اين قاره را نظاره گر 
خواهد بود، حتي تعليق مجلس عوام اين كشور را هم 
در معامالت خود لحاظ نكرده اس��ت. به نظر مي رسد 
بازارهاي اين قاره حداقل پس از انتخاب بوريس جانسون 
به نخست وزيري بريتانيا، شرايط را از انچه هست بدتر 
فرض نمي كنند و اخبار اين كش��ور را به مانند قبل در 
نظر نمي گيرند. همين امر سبب شد تا در آخرين روز 
هفته، تمامي شاخص هاي اروپايي نوسان هاي مثبتي 
را به ثبت برسانند و همگي تقريبا بين 0.8 تا 1 درصد 

رشد را شاهد باشند.
ساير بورس هاي مطرح جهان كه در آسيا واقع شدند نيز 
به داليلي مشابه آنچه براي اروپا و امريكا شرح داده شد 
روز جمعه را با رشد پشت سر گذاشتند. با اين حال بر 
خالف شاخص هاي بورس سئول و توكيو، شاخص  هاي 

شانگهاي و شنزن با افتي اندك رو به رو شدند.

    خيز پالتين، استراحت طال
در بازار جهاني فلزات گرانبها رونق با ش��دت و ضعف 
متفاوتي در ميان كاالهاي اين گروه تداوم داشت. اين 
بازار كه همواره همراه با بازار اوراق قرضه يكي از بهترين 
نماگرهاي ميزان ريسك در بازارهاي جهاني است، در 
هفته گذشته تغييرات مهمي را شاهد بود. طال كه در 
هفته هاي اخير به واسطه بيشتر شدن نگراني ها نسبت 
به آينده اقتصادجهاني، رش��د قيمتي قابل توجهي را 
پشت سر گذاش��ته بود در يك هفته گذشته و همراه 
با افزايش خوش��بيني ها به مذاكرات تجاري، از شيب 
رش��دش كاسته ش��د و صعودي كندتر را تجربه كرد. 
بطوريكه قيمت هر اونس طال در بازارهاي بين المللي در 

آخرين روز هفته به حدود 1527 دالر رسيد.
مطاب��ق با آنچ��ه ك��ه كارشناس��ان در خصوص طال 
مي گويند، تغييرات قيمت اين فل��ز زرد رنگ در يك 
هفته اخير حكاي��ت از آن دارد كه، ب��ازار طال بيش از 
آنكه آماده بازگشت قيمت ها باشد به چگونگي تداوم 
مناقشات تجاري چش��م دوخته است. مطابق با آنچه 
اين كارشناسان اظهار مي كنند در صورتي كه با نزديك 
شدن به انتخابات امريكا، ميل ترامپ به افزايش فشار بر 
چين بيشتر شود و مذاكراتي سازنده با طرف چيني را 

شاهد نباشيم، ثبات قيمت ها در هفته گذشته و كاهش 
احتمالي در هفته پيش رو تنها استراحتي براي رشد 
بيش��تر خواهد بود. گفتني اس��ت، هم اكنون آخرين 
ركورد قيمت طال در بازارهاي جهاني در حدود 1550 
دالر اس��ت و تا زماني كه اين مقاومت شكسته نشود، 
نمي توان هدف قيمتي ملموسي براي رشد احتمالي 
آن ارايه داد. با اين حال آنچه كه قابل توجه است تداوم 
ميل بانك هاي مركزي به خريد طال در قيمت هاي فعلي 
اس��ت؛ عاملي كه بيش از آنكه داللت بر تضعيف روند 
صعودي اين كاال داش��ته باشد مهر تاييدي بر تقويت 

آن خواهد بود.
 در بازار نقره اما وضعيت از بازار طال به مراتب بهتر بوده 
اس��ت. اين فلز قيمتي كه هم اكنون اختالف بسياري 
با س��قف تاريخي خود در محدوده 50 دالري دارد، در 
حالي مقاومت 17 دالري را به راحتي پشت سر گذاشته 

است كه در محدوده 18.4 دالر داد و ستد مي شود.
اما بدون شك، پديده اين هفته فلزات گرانبها پاليتنيوم 
بود كه تنه��ا در يك هفته 7 درصد رش��د قيمت را به 
ثبت رساند و تا حوالي 940 دالر در هر اونس رشد كرد. 
مطابق با آنچه كه از بازارهاي اين محصول به نظر مي آيد 
سرمايه گذاران كه سابقه صعود 100 درصدي قيمت 
اين فلز را در خاطره دارند، با كند شدن شيب رشد در 
طال و سود خوبي كه از نقره كسب كرده اند حاال شانس 

خود را در اين معامالت امتحان مي كنند.

    سنگ آهن در انتظار كاهش قيمت
در بازار جهاني فلزات اساسي خبرها حاكي از آن است 
كه قيمت فلزات اساس��ي اندكي بهبود يافته اس��ت 
و محصوالتي نظير مس نس��بت به دو هفته قبل در 
قيمت هاي بهتري معامله مي شوند. با اين حال آنچه 
كه توجه بسياري را به خود جلب كرده اختالف قيمت 
سنگ آهن در بنادر چين با قيمت همين كانه فلزي بر 

روي كشتي ها ست.
اختالف 12 دالري قيمت سنگ آهن و باال بدن بهاي 
آن در بنادر نسبت به محموله هاي تجاري، داللت بر 
آن دارد كه تاجران اين كاالها در حال حاضر به دليل 
ريسك هاي پيش رو و احتمال تضعيف تقاضا ميل به 
دريافت سنگ آهن براي ماه هاي آتي ندارند. در حالي 
كه قيمت هر تن س��نگ آهن در چي��ن به 107 دالر 
مي رس��د در روز سه ش��نبه اعالم شده قيمت همين 
ماده با عيار مشابه بر روي كش��تي ها 95 دالر است. 
اين اختالف 12 دالري موجب ش��ده تا كارشناسان 
احتمال افت بيشتر قيمت سنگ آهن در هفته پيش 

رو را مطرح كنند.
در بازار مس نيز، كاهش موجودي انبارها شرايط خوبي 
را براي اين رس��اناي قرمز رنگ فراهم كرده است و به 
جرات مي توان گفت كه اگر سايه جنگ تجاري نبود، 
هر متريك تن مس كه امروز قيمت��ي برابر با 5 هزار 
و 711 دالر دارد، در اين قيمت ها معامله نمي ش��د و 

مسلما جايگاهي باالتر از 6 هزار دالر داشت. مس در 
يك هفته اخير تقريبا افزايشي 100 دالر را در قيمت 
شاهد بوده كه اگر آن را در كنار رشد قيمت محصوالتي 
نظير روي، س��رب و آلومينيوم ق��رار دهيم، مي توان 
گفت كه بازار اين محصوالت فعال ش��رايط آرامي را 
طي مي كند. از اين رو انتظار نمي رود تا در هفته پيش 
رو معامالت بورس تهران از اين بابت تهديدي جدي 

را شاهد باشد.

    طالي سياه ناكام در صعود
در ب��ازار جهاني نفت، اما ش��رايط به خوبي س��اير 
كااله��اي اساس��ي نيس��ت در حالي كه اي��ن ماده 
استراتژيك همچنان با كاهش عرضه از سوي اوپك 
مواجه است نتوانسته رش��د محسوسي را در هفته 
اخير شاهد باش��د. دليل اين امر پيش بيني امريكا 
از توليد نفت در س��ال 2020 اس��ت كه سبب شده 
تا تقاضا در اي��ن بازار بيش از پيش تضعيف ش��ود. 
بنابر آنچه كه اداره اطالع��ات انرژي امريكا پيش تر 
اعالم كرده اس��ت توليد نفت اياالت متحده در سال 
مي��الدي آتي به بيش از 13 ميليون بش��كه خواهد 
رسيد. گفتني است، هر بش��كه نفت وست تگزاس 
در معامالت روز جمعه قيمتي برابر با 56 دالر و 48 
سنت داشته و هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز 

بهايي در حدود 60 دالر و 30 سنت داشته است.

اين روزها شايعات زيادي در خصوص برنامه جديد 
فرابورس براي س��اماندهي به حراج ها در بازار پايه 
و مديري��ت اين بازار مطرح مي ش��ود، اين در حالي 
است كه پيش از اجرايي شدن دستورالعمل جديد، 
فراخواني توسط فرابورس و كانون ها به منظور ارايه 
نظرات كارشناسي و بررسي دستورالعمل جديد داده 
ش��ده بود. پس از تجميع كليه نظرات كارشناسان 
و فع��االن بازار س��رمايه و تاييد كلي��ات موضوع در 
ش��وراي عالي بورس، دستورالعمل مربوطه نهايي و 

الزم االجرا شده است.
 به گ��زارش س��نا، باالخ��ره و بعد از بررس��ي هاي 
انجام شده و در راستاي س��امان دهي به بازار پايه و 
حفظ حقوق س��هامداران كليه نمادهاي مندرج در 
بازار پايه در پايان جلس��ه معامالتي روز چهارشنبه 
م��ورخ 13 ش��هريور 1398 متوق��ف و نماده��اي 
معامالت��ي پس از انج��ام عمليات فن��ي و انتقال به 
تابلوهاي مربوطه، در روز دوشنبه مورخ 25 شهريور 
1398 مج��ددا قاب��ل معامله خواهند ب��ود. يادآور 
مي ش��ود، هر هفته براي هر كدام از اين تابلوها نيز 
  يك حراج معامالتي در روز دوشنبه از ساعت 12 تا

 30 :12 انج��ام مي ش��ود كه روزهاي ح��راج، بنابر 
پيشنهاد فرابورس قابل افزايش است.

  تصوي�ب كميت�ه فقه�ي ب�راي افزاي�ش 
التزام بخشي به بازار سرمايه

شاهين چراغي، يكي از كارشناساني است كه معتقد 
بر اجرايي ش��دن اين دستورالعمل اس��ت، وي اظهار 
داشت: عملياتي شدن اين دستورالعمل سبب حفظ 
سرمايه سهامداراني است كه در بازار پايه سرمايه گذاري 
كرده اند. پيش از اين نيز اطالع رساني الزم براي خروج 
س��هامداراني كه تمايل به فروش سهام بازارپايه خود 
داشتند، داده شده بود تا اين گروه از سهامداران فرصت 
كافي براي اين كار را داشته باشند كه براي اجرايي شدن 

دستورالعمل جديد با مشكلي مواجه نشوند.
اين عضو شوراي عالي بورس در خصوص تاييد كميته  
فقهي در اين زمينه گفت: بازنگ��ري قوانين بازارپايه 
فرابورس با تاييد كميته فقهي انجام ش��ده و اجرايي 
مي شود تا التزام بخشي براي بازار سرمايه داشته باشيم.

چراغي با تاكيد بر اينكه حس��ب دستور وزير محترم 
اقتصاد و براي جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران، 
نظرات تمام فع��االن بازار گرفته ش��د، گفت: اجراي 
دستورالعمل نيز به تعويق افتاد تا سهام داران فرصت 

الزم براي خروج از سهام بازار پايه را داشته باشند.
بر اين اساس و همچنين اطالع رساني هاي صورت گرفته 
توس��ط فرابورس و سازمان بورس، فرصت كافي براي 

خروج از نمادهايي كه رشد قيمت آنها هيچ سنخيتي 
با ارزش ذاتي سهم ندارد، به سهام داران حقيقي داده 

شده بود.

    پاسخ به يك شايعه
اين كارگزار بازار س��رمايه در خصوص اين شايعه كه 
بر اجرايي شدن نوبتي تابلوها حكايت مي كند، پاسخ 
داد: اجراي مقررات در هر س��ه تابلوي زرد، نارنجي و 
قرم��ز بطور همزمان انجام مي ش��ود. با توجه به درج 
بالغ بر 182 ناشر در بازار پايه، 125 شركت بر اساس 
طبقه بندي اعالم شده بر اساس دستورالعمل جديد 
در تابلوي زرد درج خواهند شد. همچنين 42 شركت 
را در تابلوي نارنجي و 14 ش��ركت را در تابلوي قرمز 

خواهيم داشت.
چراغي در خصوص نحوه انج��ام معامالت افزود: در 
هر ي��ك از تابلوهاي معامالتي در ه��ر هفته حداقل 
يك حراج معامالتي برگزار مي شود كه روز دوشنبه 
هر هفته براي ح��راج پاياني آن هفته، تعيين و اعالم 
ش��ده است. به اين ش��كل كه از س��اعت 12 تا 12 و 
30 دقيقه دوش��نبه ها برگزار مي شود؛ در اين فاصله 
سفارش گيري در يك دامنه اي انجام مي شود كه دو 

برابر دامنه عادي نوسان قيمتي خواهد داشت.

    ميزان دامنه هاي نوسان براي هر تابلو ؟
وي ادام��ه داد: دامنه اي كه براي نوس��ان هر يك از تابلوها 
درنظر گرفته شده است، براي تابلوي زرد 3 درصد، تابلوي 
نارنجي نوس��ان 2 درصدي و در تابلوي قرمز دامنه نوسان 
يك درصدي است. دامنه هاي تعيين شده دامنه قيمتي 
براي نوسان روزانه نيست بلكه نوسان بين دو حراج )يا يك 
هفته كاري معامالتي( را اجازه مي دهد. به اين شكل كه از 
ساعت 8 و نيم روز دوشنبه تا ساعت 11 و نيم اين روز، دامنه 
نوسان بر اساس ميزان تعيين شده براي هر كدام از تابلوها 
بر مبناي قيمت پاياني هفته گذش��ته خواهد بود. در روز 
دوشنبه ساعت 12 كه ساعت سفارش گيري جديد انجام 
يم شود، دامنه ها دوبرابر خواهند شد )تابلوي زرد دامنه 6 
درصدي، تابلوي نارنجي دامنه 4 درصدي و تابلوي قرمز با 
دامنه 2 درصدي( سفارش گيري مي كنيم و راس ساعت 
12 و 30 دقيقه يك حراج پاياني انجام مي شود. كل برايند 
معامالت آن روز )دوشنبه( به عنوان قيمت پاياني استخراج 
مي شود و مبناي نوسان تا هفته بعد در دامنه هاي 3، 2 و يك 

درصد قرار مي گيرد .

    امكاناتي براي بازارگردانان
وي در خص��وص نكت��ه قابل تام��ل ديگ��ري كه در 
دستورالعمل جديد اضافه شده است، گفت: بازيگران 

بازارپايه عموما اش��خاص حقيقي هس��تند و از اين رو 
فعاليت شخصيت هاي حقوقي، نهادي و افراد حرفه اي در 
بازار پايه بسيار كمرنگ است. در اين راستا هيات مديره 
سازمان در جهت ارتقا س��طح فعاليت براي گروه هاي 
نهادي، اجازه داده تا صندوق هاي بازارگرداني بتوانند در 
نمادهاي بازار پايه هم امكان بازارگرداني داشته باشند. 
در اين راستا امكاناتي به بازارگردان داده شده است، از 
جمله اينكه بازارگردان مي تواند دامنه نوس��ان نماد را 
بطور هفتگي بطور دو برابر تا سقف پنج درصد تغيير دهد. 
همچنين بازارگردانان مي توانند بطور روزنامه قيمت 
مرجع نماد را هم تعيين و به فرابورس اعالم كنند و از اين 
طريق مبناي قيمت روزانه قيمت مرجع باشد كه بازار 
گردان به فرابورس اعالم كرده كه اين مبنا به عموم هم 
اعالم خواهد شد.   پيشتر، مديرعامل فرابورس ايران نيز 
يكي از ظرفيت هاي خوب گنجانده شده در دستورالعمل 
جديد بازار پايه را امكان فعاليت بازارگردان در بازار پايه 
دانسته و گفته بود: براي نخستين بار ظرفيتي متناسب 
با استانداردهاي جهاني در خصوص فعاليت بازارگرداني 
ايجاد شده است، به اين شكل كه قيمت ابتدايي صبح هر 
روز معامله را بازارگردان تعيين مي كند و دامنه نوسان 
بر اساس قيمت تعيين شده توسط بازارگردان مشخص 

خواهد شد.

مديرعام��ل فرابورس ايران يك��ي از انتقاداتي كه به 
اصالحات جديد بازار پايه وارد شده را كمتر بودن دامنه 
نوسان نسبت به ماليات و كارمزد عنوان كرد و گفت: 
در نظر داريم كه براي افزايش قدرت نقدشوندگي بازار 
در خصوص كاهش كارمزد بازار پايه تجديدنظر كنيم 
اما تعيين رقم ماليات در حيطه اختيارات اركان بازار 

سرمايه قرار ندارد. 
ب��ه گ��زارش س��نا، امي��ر هاموني اع��الم ك��رد: از 
ظرفيت هاي خوبي كه در دس��تورالعمل جديد بازار 
پايه گنجانده ش��ده ام��كان فعالي��ت بازارگردان در 
بازار پايه اس��ت و مي توانيم براي س��هام موجود در 
 بازار پاي��ه فعالي��ت بازارگ��ردان را عملياتي كنيم.

وي با بيان اينكه براي نخستين بار ظرفيتي متناسب با 
استانداردهاي جهاني در خصوص فعاليت بازارگرداني 
ايجاد ش��ده اس��ت، افزود: به اين صورت كه قيمت 
ابتدايي صبح ه��ر روز معامل��ه را بازارگردان تعيين 

مي كند و دامنه نوس��ان بر اساس قيمت تعيين شده 
توس��ط بازارگردان مشخص خواهد ش��د. به گفته 
هامون��ي نمادهايي كه در بازار پاي��ه جديد از امكان 
بازارگردان��ي بهره ببرند، مش��مول محدوديت هاي 
دامنه نوسان 1، 2 و 3 درصد نبوده و تا 5 درصد امكان 
نوسان خواهند داش��ت و اين نمادها در طول آكشن 
 نيز امكان نوس��ان ت��ا 10 درصد را خواهد داش��ت.

مديرعامل فرابورس ايران به انتقادات مطرح ش��ده 
مبني بر ناگهاني بودن تغييرات و پيش��نهاد متوقف 
كردن نماد شركت ها بالفاصله پس از ابالغ اصالحات 
دستورالعمل بازار پايه اشاره كرد و افزود: پيش از اين 
نيز قوانين بازار پايه در راستاي بهبود، تغييراتي كرده 
و در آن هنگام نيز به منظور تصميم گيري و استراتژي 
معامله گران براي حضور در اين بازار با توجه به تغييرات 
صورت گرفته، مدت زماني تا توقف نمادهاي بازار پايه 

به آنان فرصت داده شد.

    ام�كان افزاي�ش تع�داد ح�راج در هفته 
وجود دارد

هاموني با اشاره به اينكه طبق اصالحات جديد بازار 
پايه يك بار در هفته در روز دوشنبه در تابلوهاي بازار 
پايه حراج پاياني وجود خواهد داش��ت، گفت: امكان 
افزايش اين حراج ها براي روان شدن معامالت بازار پايه 
در صورت تشكيل صف هاي خريد يا فروش به چندين 
حراج در هفته وج��ود دارد. او همچنين در خصوص 
نگراني سهامداران شركت هاي بازار پايه اي با بنيان 
قوي، تاكيد كرد كه سرمايه گذاران اين شركت ها در 
اين زمينه نگران نباشند زيرا اصالح اخير در مقررات 
بازار پايه بر معامالت شركت هاي سودآور تاثيري ندارد 
و سهامداران آنان سود خود را دريافت خواهند كرد. 
هاموني افزود: با وجود اينكه معامالت چهارشنبه بازار 
پايه بدون دامنه نوسان بود، با اعالم اصالحات جديد 
اين بازار نوس��انات ميانگين بازار تنها به منفي 4 تا 5 

درصد رسيد. از سوي ديگر در معامالت دو روز پاياني 
اين هفته نيز بيش از 800 ميليارد تومان مبادله در بازار 
پايه به ثبت رس��يد. وي با اشاره به اينكه در معامالت 
چهارش��نبه هفته جاري عده زيادي از سهامداران با 
توجه به چشم انداز بلندمدتي كه به بازار پايه داشته اند 
اقدام به خريد كرده اند، گفت: تعداد و ارزش معامالت 
ب��ه ترتيب بيش از 150 هزار معامل��ه به ارزش 422 
ميليارد تومان بوده است و اين نشانگر خوش بيني به 
آِينده اين بازار است. مديرعامل فرابورس ايران تاكيد 
كرد كه دامنه نوسان در بازار پايه طبق دستورالعمل 
جديد دايناميك و پوياس��ت ضمن آنكه بر اس��اس 
ظرفيت هاي دس��تورالعمل جديد اين امكان فراهم 
شده كه در صورت بروز گره هاي معامالتي در سهام 
بازار پايه بتوان دامنه نوس��ان را در سهامي كه با اين 
چالش روبرو هستند و در صنايع و نمادهاي معامالتي 
مختلف بازار پايه از دامنه 1، 2 و3 درصد تا حداكثر 5 

درصد افزايش داد.

    ارتقاي شفافيت در بازار پايه
هاموني در ادامه با اشاره به اينكه ناشران بازار پايه با 
رعايت ش��فافيت توانسته اند ارتقا يابند و در دو ماه 

اخير 15 شركت موجود در تابلوهاي زرد و نارنجي 
درخواست پذيرش در بازارهاي اول و دوم فرابورس 
را  ارايه كرده اند، اظهار داش��ت: اين ش��ركت ها در 
اولويت بررس��ي هاي هيات پذيرش قرار خواهند 
داشت. همچنين 15 شركت توانسته اند به كمك 
رعايت استانداردهاي افش��ا از تابلوهاي نارنجي و 
قرمز به تابلو زرد ارتقا يابند.  هاموني تاكيد كرد كه 
در راس��تاي نظرات فعاالن بازار مبني بر تدريجي 
بودن اجراي قواني��ن بازار پاي��ه، مظنه ها كه قرار 
بود مخفي  باش��د در پي اصالحات انجام شده فعال 
به صورت كامل نمايش داده مي ش��ود. همچنين 
برگ��زاري آزمون ج��زو موارد دس��تورالعمل بازار 
پاي��ه بود كه  اي��ن موضوع نيز در دس��تور كار قرار 
نگرف��ت.  مديرعام��ل فرابورس در نهاي��ت يادآور 
ش��د س��رمايه گذاراني كه با تحليل اقدام به خريد 
س��هم هاي ب��اارزش كرده اند تح��ت تاثير فضاي 
هيجاني و ش��ايعه ها نش��وند؛ چراكه بررسي هاي 
صورت گرفته نش��ان مي دهد كساني كه در فضاي 
مج��ازي درب��اره دس��تورالعمل بازار پاي��ه اخبار 
غيرواقعي منتشر مي كنند در سمت خريد معامالت 
روزهاي پاياني اين هفته بازار پايه قرار گرفته اند. 

كاهشكارمزدمعامالتبازارپايهدردستوركار
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    افزايش بيش از ۴۱ درصدي ارزش معامالت 
در بورس تهران: در پايان معامالت هفته منتهي 
به 6 شهريورماه 98، ش��اخص كل با 4.71 درصد 
افزاي��ش به رقم 278 هزار و 674 واحد رس��يد. به 
گزارش س��نا، در پايان معامالت هفته منتهي به 6 
شهريور 98، ش��اخص كل با 12 هزار و 547 واحد 
افزايش نس��بت به هفته قبل، به رقم 278 هزار و 
674 واحد رس��يد. شاخص كل هم وزن با 4 هزار و 
790 واحد افزايش معادل 6.64 درصد به رقم 72 
هزار و125 واحد را به نمايش گذاش��ت. شاخص 
بازار اول با 9 هزار و 167 واحد افزايش به رقم 202 
هزار و 534 واحد دست يافت و شاخص بازار دوم با 
252 هزار و 95 واحد افزايش عدد 566 هزار و 701 
واحد را تجربه كرد و به اين ترتيب شاخص بازار اول 
4.47درصد افزايش و ش��اخص بازار دوم با 4.67 
درصد افزايش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 
روز كاري اين هفته، ارزش كل معامالت اوراق بهادار 
به 80 هزار و 572 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت 
به هفته قبل 41.4 درصد افزايش يافت. در ضمن، 
تعداد 240 هزار و 55 ميليون انواع اوراق بهادار در 
بيش از 2 ميليون و 27 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرف��ت و به ترتيب 4 درص��د و 2 درصد افزايش را 
نسبت به هفته گذشته تجربه كردند. اين درحالي 
است كه تعداد 357 ميليون واحد از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در ب��ورس تهران به 
ارزش كل بيش از 3 هزار و 745 ميليارد ريال مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتيب با 246 درصد و 234 
درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 
در بازار بدهي كه اوراق مش��اركت، گواهي سپرده 
و صكوك معامله مي ش��ود، تعداد 100 هزار برگه 
اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از 121 ميليارد 

ريال معامله شد.

    درآمد »شاراك« و » پارس« افزايش يافت: 
شركت هاي پتروشيمي ش��ازند و پارس با انتشار 
گزارش عملكرد فعاليت منتهي يك ماهه منتهي 
به 31 مرداد ماه اعالم كردند درآمد تجمعي آنها تا 
انتهاي تاريخ ياد شده، به صورت افزايشي بوده است. 
شركت پتروشيمي شازند در دوره يك ماهه منتهي 
به 31 مرداد ماه 1398، مبلغ 3 هزار و 397 ميليارد 
و 267 ميليون ريال درآمد داشته است. »شاراك« 
براساس عملكرد 5 ماهه سال مالي منتهي به 29 
اس��فند ماه 1398، مبلغ 27 هزار و 781 ميليارد 
و 322 ميليون ريال درآمد داشته است كه نسبت 
به مدت مش��ابه در سال مالي گذشته، افزايش 58 
درصدي را نشان مي دهد. درآمد 5 ماهه »پارس« 
99 درص��د افزايش يافت:  ش��ركت پتروش��يمي 
پارس در دوره يك ماهه منته��ي به 31 مرداد ماه 
1398، از محل ف��روش محصوالت خود 13 هزار 
و 980 ميليارد و 162 ميليون ريال درآمد داش��ته 
است.  “پارس “ براساس عملكرد 5 ماهه سال مالي 
منتهي به 29 اس��فند ماه 1398، مبلغ 66 هزار و 
613 ميليارد و 19 ميليون ريال درآمد داشته است 
كه نسبت به مدت مش��ابه در سال مالي گذشته، 

حكايت از افزايش 99 درصدي دارد.

    بانك قرض الحس�نه مهر ايران در راه تاالر 
شيش�ه اي: مديرعامل بانك قرض الحس��نه مهر 
ايران از ورود اين بانك به بازار سرمايه تا پايان سال 
جاري خبر داد. به گزارش ايبنا، مرتضي اكبري در 
خصوص ورود بانك قرض الحسنه مهر ايران به بازار 
سرمايه، اظهار داشت: يكي از تكاليف بسيار مهمي 
كه بر عهده بانك بود، ورود تدريجي به بازار سرمايه 
بود تا با واگذاري بخشي از سهام سهامداران فعلي، 
تنوع مالكيتي از نظر سهامي در بانك ايجاد شود. وي 
افزود: همچنين با توجه فعاليت ش��فاف شركت ها 
و بانك ه��اي فعال در بازار س��رمايه ب��ه دليل ارايه 
گزارش هاي مرتب به س��هامداران و بورس، بطور 
حتم اين اقدام به نفع سهامداران و بانك خواهد بود. 
مديرعامل بانك قرض الحس��نه مهر ايران در ادامه 
گفت: از ابتداي تاسيس بانك، تالش ها در جهت ورود 
بانك به بازار سرمايه بود اما حداقل هايي الزم بود كه 
تا يك سال پيش فراهم نشده بود. اكبري ادامه داد: 
يكي از الزمه هاي ورود به بورس، بحث تبديل بانك 
از سهامي خاص به سهامي عام بود كه سال گذشته 
انجام ش��د. وي افزود: موض��وع ديگر مجوز دايمي 
فعاليت بانك بود كه اين مجوز هم با همكاري خوب 
حوزه نظارت بانك مركزي، در شوراي پول و اعتبار 
صادر شد. به گفته مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر 
ايران، اين بانك درحال حاضر در مرحله مذاكره براي 
ورود به بازار سرمايه است كه در صورت نبود مشكلي 

تا پايان سال وارد بازار سرمايه خواهد شد.

    شفاف س�ازي ويژه: بانك دي ضمن انتش��از 
يك اطالعي��ه در تارنماي كدال اع��الم كرد كه به 
استناد ماده 42 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل 
و انتقال اوراق بهادار در فرابورس برنامه اين شركت 
براي برون رفت از شموليت ماده 141 اليحه قانوني 
اصالحي قسمتي از قانون تجارت شامل »فروش 
دارايي هاي م��ازاد )امالك و س��رمايه گذاري ها(، 
وصول مطالبات غيرجاري تس��هيالت، تس��ويه 
اضافه برداش��ت بانك مركزي و افزايش سرمايه از 
محل آورده نقدي، مطالبات و مازاد تجديد ارزيابي 
دارايي ها است. الزم به ذكر است كه در يك اطالعيه 
ديگر ناشر بازار اعالم كرد، پيرو انتشار اطالعيه برنامه 
بانك دي براي خروج از شموليت ماده 141 اليحه 
قانوني اصالحي قسمتي از قانون تجارت »منتشر 
ش��ده در تاريخ 5 ش��هريور ماه 98 « به استحضار 
مي رساند به استناد ماده 42 دستورالعمل پذيرش 
اوراق بهادار، هيات پذي��رش اوراق بهادار اقدام به 
اعطاي فرصت مهلت 12 ماه »تا تاريخ 31 تير ماه 
99« به ناشر براي انجام برنامه هاي خود و خروج از 
شموليت ماده 141 اليحه قانوني اصالحي قسمتي 
از قانون تجارت نموده است. بديهي است در صورت 
پايان مهلت ارايه شده و عدم خروج ناشر از شموليت 
ماده قانوني فوق الذكر، پذيرش اوراق بهادار ناش��ر 

لغو مي شود. 



تشكلها6اخبار

چند ماه سردرگمي به دليل عدم مشورت

وقتي بخشنامه هاي دولت قابل اجرا نيست
تعادل|

بر اس��اس قانون بهبود مس��تمر فضاي كس��ب و كار 
دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصالح 
مق��ررات، بخش��نامه ها و رويه ه��اي اجراي��ي، نظر 
تشكل هاي اقتصادي ذي ربط را استعالم كنند و مورد 
توجه قرار دهند. با اين وجود اين مساله كمتر مورد توجه 
مقامات قرار مي گيرد. اين قانون تأكيد دارد كه نهادهاي 
اجرايي زمان اعالم بخشنامه با يكديگر هماهنگ باشند 
تا از ارايه نظر جزيره اي خودداري ش��ود. با اين وجود 
اين مساله كمتر رخ مي دهد. نمونه واضح اين موضوع 
را مي توان در مشكالت صادرات ميوه در 4 ماه گذشته 
ديد كه به دليل بخشنامه اي غيرقابل اجرا صادرات ميوه 

با مشكالتي جدي روبرو شد.

   شروطي براي صادرات ميوه
28 ارديبهش��ت ماه امس��ال وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت در نامه اي به ميراش��رفي، رييس كل گمرك 
ضوابط جدي��دي براي ص��ادرات ميوه و ترب��ار را در 
نظر گرف��ت. هرچند هدف اين بخش��نامه مثبت بود 
اما س��ختگيري هاي زيادي به دليل اين نامه در بحث 
ص��ادرات ميوه صورت گرفت. در اين نامه آمده بود كه 
با توجه به ضرورت برنامه ريزي براي مديريت توليد و 
تنظيم بازار و نيز ارتقاي كيفيت محصوالت صادراتي 
كليه محصوالت كشاورزي، ميوه و تربار و محصوالت 
غذايي كه صادرات آن مجاز اس��ت صرفا با شرايط زير 

صادر شوند: 
الف( محموله هاي صادراتي ميوه و تربار و محصوالت 
غذايي صرفا در گمرك اس��تاني پس از صدور گواهي 
قرنطين��ه و تأيي��د و ارزيابي ضوابط و ش��اخص هاي 
بسته بندي توسط همكاران وزارت جهاد كشاورزي و 

گمركات مي بايست اظهار شود.
ب( اين محصوالت در گمركات مرزي كشور ارزيابي، 
اظهار و پلمب نمي گردد و گمركات مرزي صرفا معبر 

خروج كاالهاي مذكور هستند.
ج( صادرات محصوالت غذايي صرفا توسط واحدهاي 
توليدي و يا نماينده رس��مي ايشان مجاز است )فقط 
با كارت بازرگان��ي صاحبان واقع��ي كاال و يا نماينده 

رسمي ايشان( 

   اعتراض هاي گسترده تشكل ها
اعالم اين بخشنامه در گمرك مشكالت بسياري را براي 
صادركنندگان ميوه و تربار ايجاد كرد. داليل متعددي 
براي عدم امكان صدور گواهي هاي درخواستي، آماده 
نبودن بس��ياري از گمركات مرزي و همچنين تفاوت 
ميان توليدكننده يا صادركننده مطرح بود كه در اين 

بخشنامه به آنها توجه نشده است.
اكثر انتقادات ب��ه گمرك بود. با وج��ود آنكه گمرك 
صرفا مجري دس��تورات است اما انتقادات متوجه اين 

نهاد بود. پس از 3 ماه باالخ��ره مهرداد ارونقي معاون 
فن��ي و امور گمرك��ي در نامه اي به م��درس خياباني 
قائم مق��ام وزير صنعت به مش��كالت ايجاد ش��ده و 
اعتراض گسترده بخش خصوصي اشاره كرد. بر اساس 
اين نامه به جلس��اتي در سازمان توس��عه تجارت با 
حضور كنفدراسيون صادرات، نماينده وزارت جهاد 
كشاورزي، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و اتحاديه هاي مربوطه اش��اره ش��د كه همه بر تأييد 
ابهامات در اجرايي بودن نامه رحماني تأكيد داشتند. 
همچنين اشاره شد كه اتاق كرمانشاه اعالم مشكالت 
عديده اي براي اين نامه را داش��ته اس��ت. در طول 3 
ماهي كه اين طرح اجرا شده بود دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صمت بحث مشكل عدم امكان اظهار 

محموله هاي صادراتي در مرزها را پذيرفت و رفع نمود 
اما دو مجوز جداگانه مطرح شده اصوال جلوي بخش 
مهمي از صادرات كش��اورزي و ميوه را گرفته بود. بر 
اين اساس ارونقي درخواست تغيير نظر وزير را داشت.

   بخشنامه اي كه اصوال قابل اجرا نبود
در نهايت مديركل دفتر مق��ررات صادرات و واردات 
در نامه اي به گمرك با اش��اره به ارس��ال مستندات 
توس��ط گمرك و نام��ه ارونقي اعالم ك��رد نگاه وزير 
صنعت، معدن و تجارت مبتن��ي بر افزايش كيفيت 
كااله��اي صادراتي و نظ��ارت دقيق تر ب��ر صادرات 
اينگونه محصوالت در بازارهاي هدف بوده اس��ت اما 
سازوكارهاي مناسب در مبادي خروجي وجود ندارد 

و مش��كالت زيادي در اين زمينه پديدار شده است 
به همين دليل اين بخش��نامه منوط به فراهم شدن 
ضوابط فني و زيرساخت هاي الزم است و به ايجاد اين 

زيرساخت ها موكول مي شود.

   راه حل ديگر؟
هرچند بعد از چند ماه صادرات ميوه قرار است به حالت 
عادي بازگردد اما در ش��رايطي كه كشور به صادرات 
نياز بسياري داش��ت طبيعتا چنين دستورالعمل ها و 
تصميماتي مختل تجارت محسوب مي گردد. جالب 
آن است كه تمامي نهادهاي اجرايي و دست اندركاران 
مخالف اين تصميم بودند. هيچ كدام از تشكل ها از اين 
بخشنامه حمايت نكردند و حجم اعتراضات به قدري بود 

كه حتي نهادهاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم به اين موضوع كه بخشنامه با واقعيت تجارت 

نمي خواند اذعان داشتند.
در حقيقت روش صحيح برگزاري جلسات نظرخواهي 
پي��ش از اخذ تصميم و اعالم آن ب��ه نهادهاي اجرايي 
اس��ت. اتفاقا قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 
دقيقا به اين موضوع اشاره دارد. اگر قبل از اعالم تصميم 
يك نظرخواهي صورت مي گرفت طبيعتا تش��كل ها 
نظرات خود را قبل از بروز مشكل مي دادند و نيازي به 

اين هزينه ها نبود.

   مشكالت بخشنامه هاي متناقض را
 مي توان در 3 سطح بررسي كرد

سطح اول هزينه فرصت از دست رفته است. براي مثال 
آسيب به بازارهاي صادراتي ميوه و تر بار هزينه سنگيني 

براي بخش كشاورزي محسوب مي شود.
سطح دوم سردرگمي مس��ووالن و فعاالن اقتصادي 
است. هرچند در نهايت شرايط به حالت عادي بازگشت 
اما بايد اين واقعيت را در نظ��ر گرفت كه اين حجم از 
بخشنامه هاي متعدد و متناقض فعالين اقتصادي دچار 

سردرگمي مي كند.
اما سطح سومي كه كمتر به آن توجه مي شود مشكالت 
ناشي از بخشنامه هاي متعدد در عملكرد دستگاه هاي 

اجرايي مانند گمرك است.

   آيا پيچي�ده كردن صادرات ب�راي تأمين 
كاالي داخلي است؟

با اين وجود برخي معتقد هستند كه اين دستورالعمل ها 
در حقيقت روشي براي كاهش تجارت و ايجاد دست انداز 
براي صادرات به منظور تأمين نياز داخلي است. در زماني 
كه اين بخشنامه منتشر شد بحث ممنوعيت صادرات 
بعضي كاالها ب��ه ويژه ميوه مطرح ب��ود. دولت پيش از 
اين سابقه ايجاد دست انداز در واردات به منظور كاهش 
واردات را داشته است. بر همين اساس بعضي معتقدند كه 
دولت براي تأمين نيازهاي داخلي عمال پيچيدگي هايي 
را بر سر راه صادرات قرار مي دهد.  با اين وجود حتي اگر 
هدف تنظيم بازار داخل با اين روش باشد نبايد اين مساله 
را از نظ��ر دور كرد كه اصرار ب��ر عدم صادرات يا پيچيده 
كردن مسير صادرات منجر به گسترش قاچاق مي شود. 
ظهور 6 هزار و 447 كارت بازرگاني جديدالورود كه سابقه 
صادرات نداشتند، مرهون و نتيجه همين تصميمات است 
و دارندگان حقيقي و حقوقي اين كارت ها، درمجموع 5.4 
ميليارد دالر صادرات انج��ام دادند. فقط از 445 مورد از 
همين كارت هاي بازرگاني، نزديك به 4.7 ميليارد دالر 
صادرات انجام گرفته بود كه آمار نگران كننده اي به شمار 
مي آيد و اگر سياست ها تعديل نشود پيش بيني صادرات 
15 ميلياردي با اين كارت ها مي شود كه اصوال در بازگشت 

ارز آنها ترديد جدي وجود دارد.

نايب رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران:دبيركل اتاق ايران و عراق مطرح كرد

نوسان نه، ثبات نرخ ارز مهم استداليل كاهش نرخ دالر و سكه 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق معتقد اس��ت آنچه در روزهاي 
گذش��ته در بازار ارز و طال رخ داده حاصل جو رواني مثبت شكل گرفته 

در جامعه است و نمي توان براي آن داليل اقتصادي قطعي پيدا كرد.
سيد حميد حسيني دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق اظهار 
كرد: همانطور كه پيش از اين سابقه داشته، وقتي در جامعه چند خبر 
اميدواركننده منتشر مي شود اين موضوع به كاهش نرخ ارز در بازار ختم 

شده و براي چند روز روند نرخ ها كاهشي مي شود.
به گفته وي، در طول روزهاي گذش��ته بحث هاي��ي كه درباره احتمال 
مذاكرات سياسي و بهبود اوضاع اقتصادي مطرح شده، اصلي ترين داليل 

براي شكل گيري جو رواني مثبت در بازار بوده است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق در پاس��خ به اين پرسش كه نرخ 
ارز تا كجا و چه زماني كاهش��ي خواهد ماند؟ تاكيد كرد: اگر بنا باش��د 
نرخ ها به شكل قطعي كاهش يابند بايد در اقتصاد يك تغييرات اساسي 
ببينيم، اما آنچه كه در روزهاي گذشته رخ داده، بيشتر حاصل يك جو 

رواني مثبت است.
حسيني اضافه كرد: در كنار جو رواني وقتي كه نخستين سيگنال ها از بازار 
براي آغاز روند كاهشي ديده مي شود، بسياري از مردم عادي نيز كه بخشي 

از سرمايه خود را تبديل به ارز يا طال كرده اند، به بازار هجوم مي آورند تا 
از ضرر بيشتر جلوگيري كنند. از اين رو بخشي از دليل كاهش نرخ ها در 

روزهاي گذشته نيز فروشنده شدن مردم بوده است.
وي با بيان اينكه با وجود بهبود روند بازگشت ارزهاي صادراتي، آمارهاي 
دو ماه گذشته رشد صادرات را نشان نمي دهد، توضيح داد: از زماني كه نرخ 
بازار آزاد با سامانه نيما به هم نزديك شد، صادركنندگان براي بازگشت 
ارزشان بيش از گذشته تشويق ش��دند زيرا ديگر ابهام هايي كه درباره 
چگونگي قيمت گذاري ارز وجود داشت، در شرايط فعلي ديده نمي شود.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق خاطرنش��ان كرد: با اين وجود با 
توجه به مش��كالتي كه در حوزه صادرات وجود دارد و محدوديت هايي 
كه اقتصاد ايران با آنها روبه روس��ت، آمارهاي چند هفته گذشته رشد 
صادرات را نشان نمي دهد و در صورت تداوم كاهشي شدن نرخ ارز، اين 
موضوع نيز كه در ماه هاي قبل جنبه مش��وق صادرات را داش��ت تاثير 

كمتري خواهد داشت.
در چند هفته اخير نرخ ارز و طال در بازار نزولي شده و در هفته جاري نيز 
اين روند ادامه پيدا كرده؛ بطوريكه دالر وارد كانال 1۰ هزار تومان و سكه 

وارد كانال سه ميليون تومان شده است.

نايب رييس اسبق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران معتقد 
است كه ثبات نرخ ارز باالترين نياز بازار است. 

جمشيد عدالتيان شهرياري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آنچه قبل 
از افزايش يا كاهش قيمت ارز اهميت دارد، ايجاد ثبات در اين بازار است. 
در صورتي كه هر روز نرخ ها كاهشي يا افزايشي باشد، هيچ يك از فعاالن 
اقتصادي نمي توانند براي آينده خود برنامه ريزي كنند و اين مساله براي 

اقتصاد هر كشوري گران تمام مي شود.
به گفته وي، در طول هفته هاي گذشته نرخ ارز به يك ثبات نسبي رسيده 
و اين مساله اثرات خود را در نظم پيدا كردن اقتصاد و حفظ آمار صادرات 

غيرنفتي نشان داده است.
اين فعال اقتصادي درباره اثرات منفي افزايش نرخ دالر، توضيح داد: يكي 
از اصلي ترين مسائلي كه توليدكنندگان با آن دست و پنجه نرم مي كنند، 
بحث نقدينگي مورد نياز براي فعال كردن خطوط توليد است. با افزايش 
نرخ دالر عمال قيمت مواد اوليه به شكل قابل توجهي افزايش يافت و اين 

مساله فشار جدي بر توليدكنندگان وارد كرد.
عدالتيان ادامه داد: اگر به اين اتفاق، فشار تحريم ها و باال رفتن نرخ تورم 
را اضافه كنيم، مشخص خواهد شد كه بسياري از فعاالن اقتصادي براي 

مديريت هزينه هايشان با مشكالت جدي مواجه شده اند و امروز پس از 
گذشت از تالطم هاي سال قبل، يك ثبات نسبي در بازار ايجاد شده است.

وي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز در بازارهاي بين المللي براي صادرات 
غيرنفتي يك امر مثبت به شمار مي رود، تصريح كرد: در يكي دو سال 
اخير ب��ا توجه به افزايش نرخ دالر، توان رقابتي م��ا در برخي بازارهاي 
منطقه اي به ش��كل جدي افزايش يافته و همين مساله، به حفظ آمار 

صادرات غيرنفتي كمك كرده است.
عدالتيان ثبات را اصلي ترين نياز بازار ارز دانست و خاطرنشان كرد: اينكه 
قيمت ارز در يك مدت كوتاه به شكل دفعه اي افزايشي يا كاهشي شود، 
قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود زيرا عمال هيچ كس نمي تواند براي آينده 
برنامه ريزي كند. شبيه به اين اتفاق در سال 13۹7 تجربه شد و اميدواريم 

كه اين تجربه در سال جاري تكرار نشود.
به گزارش ايس��نا، در چند هفته اخير نرخ ارز و طال در بازار نزولي شد و 
اين روند همچنان ادامه دارد. بسياري از فعاالن اقتصادي درباره آينده 
وضعيت نرخ ارز و طال احساس نگراني مي كنند و وضعيت چندان روشن 
نيست. در حال حاضر دالر وارد كانال 1۰ هزار تومان و سكه وارد كانال 

3 ميليون تومان شده است.

در گفت وگو با رييس انجمن سنگ آهن ايران بررسي شد

نگراني هاي صادرات سنگ آهن بي دليل است
به بهانه مبارزه با خام  فروشي، از صادرات سنگ آهن 
ممانعت مي كنند. اين در حالي اس��ت كه ۹۰ درصد 
سنگ آهن كشور در داخل مصرف مي شود و 1۰ درصد 
آن را صادر مي كنند. مهرداد اكبريان، رييس انجمن 
س��نگ آهن ايران مخالفت با ص��ادرات 1۰ درصدي 

سنگ آهن را نوعي بهانه تراشي دانست.
اكبريان گفت: در حال حاضر توليد ساالنه سنگ آهن 
كشور 8۰ ميليون تن اس��ت. در سال ۹7 در حدود 8 
ميليون تن سنگ آهن صادر شد. ۹۰ درصد سنگ آهن 
كشور نيز در داخل كشور مصرف شده است و تنها 1۰ 
درص��د آن صادراتي بود. اين 1۰ درصد س��نگ آهن 
صادراتي نيز طيف هاي مختلف سنگ آهن را شامل 
مي شود كه براي صنعت فوالد كاربردي ندارد. بخشي 
از اين س��نگ ها هماتيت هستند كه مصرف فوالدي 
نداش��ته و صرفا براي كارخانه سيمان مورد استفاده 

قرار مي گيرند.
او ادامه داد: از طرفي معادن هماتيت كشور كه نزديك 
مرز هستند، نمي توانند بار خود را در داخل به فروش 
برسانند. اين موضوع به دليل هزينه انتقال بار سنگ 
هماتيت به داخل كش��ور اس��ت. لذا مناس��ب ترين 
و به صرفه تري��ن راه ب��راي اين معادن، ص��ادرات به 

كشورهاي همسايه از جمله عراق است.

وي تصري��ح كرد: بلواي��ي كه در چن��د روز اخير در 
خصوص صادرات س��نگ آهن اتفاق افتاد، به جهت 
نگاه ه��اي حمايتي دولت به صنعت فوالد اس��ت. اما 
فراموش نكنيم كه بسياري از سنگ آهن هاي كشور 
براي فوالدي ه��اي داخلي كاربردي ن��دارد. چراكه 
اين ش��ركت ها به سنگ عيار باالي بس��يار مرغوب 
كه س��نگ 62 درصد و بدون عناصر مزاحم اس��ت و 
بهترين سنگ آهن ايران محسوب مي شود، نياز دارند.

اكبريان افزود: چرا بايد براي 8۰ ميليون تن سنگ آهن 
كشور، بخشنامه و قانون تصويب كرد تا از اين طريق 3 
ميليون تن سنگ تامين شود؟ اين موضع يك موضوع 
كامال تخصصي است. برخي اين مباحث را در تلويزيون 
و در مقاب��ل مردم عادي مط��رح مي كنند. مگر مردم 
عادي از مباحث كامال تخصصي معدن خبر دارند؟ چرا 
واقعيت را به مردم نمي گوييد؟ ۹۰ درصد سنگ آهن 

كشور در داخل كشور مصرف مي شود.
او در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از اين وضعيت 
س��ود مي برند ،گفت: مشخصا عده اي ضمن تصويب 
چني��ن قوانيني، منافع��ي را كس��ب مي كنند. من 
اين طيف را »صنايع پي��ر از كار افتاده بدون مقرون 
به صرفه« نامگذاري مي كنم. آنها قصد دارند هزينه ها 
و قيمت هاي باالي تمام ش��ده خود را از طريق خريد 

مواد خام ارزان قيمت جبران كنند. وي ادامه داد: ما 
حاضريم تمام مواد خام بخش فوالد كش��ور را تامين 
كنيم به ش��رطي كه دولت دخالت در قيمت گذاري 
دستوري را حذف كند. درست همان گونه كه با قيمت 
نفت برخورد مي ش��ود با نرخ سنگ آهن هم برخورد 
شود. نرخ سنگ آهن را مثل نرخ نفت، بر اساس نرخ 
جهاني مشخص كنند. براي پااليشگاه ها همين كار 
را مي كنند و ب��ا 5 درصد تخفيف نس��بت به قيمت 
جهاني، به آنها نفت مي فروشند. چرا براي سنگ آهن 

اينگونه نيست؟
او تصريح كرد: در حال حاضر طرح هاي عمراني كشور 
به عل��ت بي پولي خوابيده اس��ت. بازارهاي صادراتي 
مشكل دارند. صادرات فوالد تحريم است و مشكالتي 
وجود دارد. مشكل كمبود سنگ آهن نيست. كشور ما 
حتي به اندازه كافي تولي��د ندارد. بازاري براي فروش 
توليدات وجود ندارد اما محدوديت هايي براي صادرات 

سنگ آهن ايجاد مي شود.
او گفت: بدون شك طبيعي اس��ت كه ملت ما نگران 
باشند كه كارخانجاتش��ان چرا سود نمي كنند و چرا 
تولي��د با كيفي��ت ندارند و چرا با ظرفي��ت كامل كار 
نمي كنند. اما چرا نگران اين نيس��تيم كه معادن ما با 
ظرفيت تمام كار نمي كنند؟ بسياري از معادن كشور 

راكد و تعطيل هس��تند. علت اين موضوع اين اس��ت 
كه متاس��فانه بخش دولتي نسبت به معادن، نگاهي 
حمايتي و توام با برنامه ريزي و آينده نگري ندارد. اين 

مشكل ما است.
گفتني است كه قيمت هاي محصوالت كم عيار رشد 
هفتگي 13.7 درصد داشته و هماتيت ريزدانه نيز تنها 
محصولي است كه كاهش 1.7 درصدي هفتگي را به 

ثبت رسانده است.
دولت با توجه به چالش��ي ش��دن تامين سنگ آهن 
فوالدس��ازان، در نظر دارد طي 3 هفت��ه آتي اقدام به 
وضع عوارض 25 درصد بر روي سنگ آهن نمايد تا با 
كاهش انگيزه صادرات، اقدام به تامين نياز داخلي كند.

در مورد صادرات نيز، عملكرد 5 ماهه صادرات يكي از 
اسكله هاي عمده نشان از جهش 55 درصدي صادرات 
دارد، تركيب صادرات ش��امل كنسانتره )با سهم 65 

درصد( و گندله )با سهم 25 درصد( بوده است.
تهديد صادرات كنسانتره به حدي است كه حتي توليد 
گندله كشور در ماه گذش��ته را 4 درصد كاهش داده 
و تداوم توليد خود زنجيره س��نگ آهن را نيز تهديد 

مي كند.
ريشه تحريك صادرات، اختالف قابل توجه بين قيمت 
دو طرف مرز است كه بخشي از آن به كنترل قيمت هاي 
فوالد برمي گردد و با آزادسازي قيمت فوالد از طريق 

بورس كاال قابل مديريت است.
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 كاهش تعرفه چاي وارداتي 
تأثيري بر قيمت ندارد

رييس س��ازمان چاي گفت: بر اساس آخرين آمار 
1۰2 هزار تن برگ سبز چاي با ارزش 286 ميليارد 
تومان از چاي كاران خريدراي شده است. حبيب 
جهان س��از رييس س��ازمان چاي درباره آخرين 
وضعي��ت خريد تضميني برگ س��بز چاي اظهار 
كرد: بر اساس آخرين آمار از ابتداي فصل برداشت 
تاكنون 1۰2 هزار تن برگ سبز چاي با ارزش بالغ بر 
286 ميليارد تومان از چاي كاران دو استان گيالن 
و مازندران خريداري ش��ده است. او از پرداخت 73 
درصد مطالبات چاي كاران خبر داد و گفت: تاكنون 
2۰1 ميليارد تومان از مطالبات چاي كاران پرداخت 
و مابقي پس از تخصيص اعتبار و پرداخت قدرالسهم 
كارخانه ها به حساب چاي كاران واريز مي شود. به 
گفته جهان س��از 55 هزار تن برگ سبز خريداري 
ش��ده معادل 55 درصد و 47 ه��زار تن معادل 45 

درصد درجه دو است.
 رييس سازمان چاي با اشاره به اينكه ميزان خريد 
تضيمني برگ سبز چاي مدت به مشابه سال قبل 14 
درصد رشده داشته است، گفت: در سال رونق توليد 
بازگشت چاي كاران به باغات احياي 5 هزار و 5۰۰ 
هكتار از باغات چاي بهبود اجراي عمليات به زراعي و 
شرايط مساعد اقليمي موجب شد كه كمبود برداشت 
برگ سبز چاي نه تنها در خرداد و تير جبران شود 
بلكه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد رشد 
خريد داشته ايم كه با استمرار شرايط مساعد اقليمي 
پيش بيني مي شود كه ميزان خريد برگ سبز چاي 
تا پايان فصل برداشت به 115 تا 12۰ هزار تن برسد. 
او ادامه داد: از ابتداي فصل برداشت با 16۰ كارخانه 
چاي به منظور خريد تضميني برگ سبز چاي قرارداد 
منعقد كرديم كه متناسب با فصل برداشت تعداد 
كارخانه ها براي خريد كم و زياد مي شود و به عبارت 
ديگر هم اكن��ون 83 كارخانه در زمينه خريد برگ 
سبز چاي فعال هستند. به گفته جهان ساز بنابر آمار 
از مجموع بهاي برگ سبز خريداري شده تاكنون 23 
هزار تن چاي خشك استحسان؟ شده است كه در 
صورت تحقق توليد 115 تا 12۰ هزار تن برگ سبز 
چاي رقمي معادل 26 هزار تن چاي خشك مورد نياز 

از توليد داخل تأمين مي شود.
 اين مقام مسوول با اشاره به اينكه كارخانه هاي چاي 
مشكلي در فروش چاي خش��ك توليدي ندارند، 
گفت: با توجه به اقبال عمومي و تغيير ذائقه مصرف 
كنندگان در سال هاي اخير و برندسازي محصول 
تقاضا براي خريد چاي ايراني بدون اسانس افزايش 
يافته كه با اين وجود كارخانه ه��ا در فروش چاي 
توليدي مشكلي ندارند. او درباره آخرين وضعيت 
صادرات چاي اف��زود: اگرچه ميزان صادرات بطور 
رسمي در گمرگ ثبت نش��ده، اما به سبب اقبال 
عمومي در داخل پيش بيني مي ش��ود كه ميزان 

صادرات نسبت به سال گذشته كمتر باشد.
جهان س��از با بيان اينكه هر كيلو چاي خارجي با 
قيمت بيش از 6۰ هزار تومان نبايد در بازار عرضه 
ش��ود، گفت: فروش با نرخ هاي 1۰۰ تا 12۰ هزار 
تومان به معناي از هم گس��يختگي بازار است كه 
دستگاه هاي نظارتي با اعمال نظارت هاي بيشتر و 
خرده فروشي ها بايد از چنين تخلفاتي جلنوگيري 
كنند چرا كه با حذف ارز 4 ه��زار و 2۰۰ توماني و 
اختصاص ارز نيما به واردات حداكثر قيمت چاي 
خارجي بايد دو برابر در ب��ازار افزايش بايد. رييس 
سازمان چاي درباره آخرين وضعيت قيمت چاي 
داخل در بازار گفت: با توجه به ثبات قيمت چاي در 
سال هاي اخير و افزايش 4۰ درصدي خريد تضميني 
برگ سبز چاي در سال جاري بايد تا حدودي قيمت 
چاي به منظور ايجاد انگي��زه در چاي كاران براي 

استمرار توليد افزايش مي يافت.
او با اشاره به اينكه نوسان قيمت چاي داخل با چاي 
خارجي قابل قياس نيس��ت، بيان كرد: هم اكنون 
حداقل قيمت چاي ايران��ي 35 و حداكثر 6۰ هزار 
تومان است. جهان ساز درباره اظهارات برخي رسانه ها 
مبني بر كاهش تعرفه چاي وارداتي گفت: تاكنون 
كاهش تعرفه چاي خارجي اجرايي نش��ده است و 
اميدواريم كه اين موضوع هيچ وقت اجرايي نشود چرا 
كه به سبب از بين رفتن تعادل نرخ محصول داخل 

و خارج ضربه مهلكي به توليد داخل وارد مي شود.
 رييس س��ازمان چاي در پايان درباره اينكه آيا 
رشد 12۰ درصدي قيمت مي تواند عاملي براي 
كاهش تعرف��ه واردات چاي خارجي از س��وي 
مسووالن تنظيم بازار باشد، تصريح كرد: كاهش 
تعرفه تغييري در قيمت چاي ايجاد نمي كند چرا 
كه با احتساب تعرفه 2۰ درصدي چاي خارجي 
و با ف��رض واردات با نرخ آزاد نبايد چاي خارجي 
با قيمت 1۰۰ تا 12۰ هزار تومان در بازار عرضه 
شود از اين رو به نظر مي رسد رشد 12۰ درصدي 
قيمت ارتباطي به تعرفه ندارد و تنها دستگاه هاي 
نظارتي بايد نظارت خود در بازار را افزايش دهند.

ايجاد ۱۰ هزار شغل در بخش 
معادن طي ۲۸ ماه

از ابتداي ش��هريور 13۹6 تا پايان تير ماه امسال 
ب��ه ترتي��ب 1۹78، 1275 و 12۹۰ فقره پروانه 
اكتش��اف، گواهي كش��ف و پروانه بهره برداري 
معدني صادر ش��ده و بيش از 1۰ هزار ش��غل در 
بخش معدن ايجاد شده است. به گزارش ايسنا، 
همچنين در اي��ن مدت براي بيش از دو ميليارد 
و 77۰ ميليون تن ذخيره قطعي معدني، 1275 
فقره گواهي كش��ف ص��ادر ش��ده و هزينه اين 
عمليات اكتش��افي معادل 17 ميلي��ارد و 876 
ميليون تومان بوده است. براساس گزارش منتشر 
شده از سوي دبيرخانه شوراي اطالع رساني دولت 
از ابتداي ش��هريور 13۹6 تا پايان تير ماه س��ال 
جاري 12۹۰ فقره پروان��ه بهره برداري با ميزان 
استخراج اسمي بيش از 5۹ ميليون و 1۹2 هزار 
تن صادر شده كه براي 1۰ هزار و 112 نفر اشتغال 

ايجاد كرده است.

   بر اس�اس قانون بهبود مس�تمر فضاي كس�ب و كار دس�تگاه هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصالح مقررات، بخش�نامه ها و رويه هاي اجرايي، نظر 
تش�كل هاي اقتصادي ذي ربط را استعالم كنند و مورد توجه قرار دهند. با اين وجود اين مس�اله كمتر مورد توجه مقامات قرار مي گيرد. اين قانون تأكيد دارد 
كه نهادهاي اجرايي زمان اعالم بخش�نامه با يكديگر هماهنگ باشند تا از ارايه نظر جزيره اي خودداري ش�ود. با اين وجود اين مساله كمتر رخ مي دهد. نمونه 
 واضح اين موضوع را مي توان در مشكالت صادرات ميوه در 4 ماه گذشته ديد كه به دليل بخشنامه اي غيرقابل اجرا صادرات ميوه با مشكالتي جدي روبرو شد. 
      برخي معتقد هستند كه اين دستورالعمل ها در حقيقت روشي براي كاهش تجارت و ايجاد دست انداز براي صادرات به منظور تأمين نياز داخلي است. در زماني كه 
اين بخشنامه منتشر شد بحث ممنوعيت صادرات بعضي كاالها به ويژه ميوه مطرح بود. دولت پيش از اين سابقه ايجاد دست انداز در واردات به منظور كاهش واردات 
را داشته است. بر همين اساس بعضي معتقدند كه دولت براي تأمين نيازهاي داخلي عمال پيچيدگي هايي را بر سر راه صادرات قرار مي دهد.  با اين وجود حتي اگر 
هدف تنظيم بازار داخل با اين روش باشد نبايد اين مساله را از نظر دور كرد كه اصرار بر عدم صادرات يا پيچيده كردن مسير صادرات منجر به گسترش قاچاق مي شود

برش



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

رشد هفتگي بيش از 2 درصدي برنت به دليل افزايش اميدواري به توافق تجاري امريكا و چين

»تعادل« به بهانه توافق يك هلدينگ تركيه اي براي ساخت نيروگاه خورشيدي در فلسطين بررسي مي كند 

چهعوامليدرروزهايپيشرونفتراقيمتگذاريميكنند

فلسطين و معضل تامين انرژي؛ يك ماجراي قديمي 

گروه انرژي|
روز جمعه قيمت نفت كمي عقب نشيني كرد، اما همچنان 
بيش��ترين رش��د هفتگي خود را از اوايل ماه ژانويه حفظ 
كرد. در اين هفته عواملي مثل «كاهش چشمگير ذخاير 
نفت امريكا«، »ش��دت گرفتن توفان در ايالت فلوريدا« و 
»نشانه هاي مثبت تداوم گفت وگوهاي تجاري ميان چين و 
امريكا« باعث رشد قيمت نفت شدند، اما بازي دولت اياالت 
متحده با ابزار روابط تجاري با چين و ارسال كردن نشانه هايي 
مبني بر وجود مشكل بر سر راه ادامه گفت وگوهاي تجاري 
ميان اين دو كش��ور، مانع از رشد بيشتر قيمت هاي نفت 
ش��د و نفت را در كانال 60 دالر نگه داشت. از طرف ديگر، 
مباحث سياسي پيرامون ايران كه پتانسيل صادرات نفت 
خام بااليي در حد و اندازه قرار گفتن در فهرس��ت 5 كشور 
نخس��ت صادركننده نفت خام جه��ان را دارد و به خاطر 
تحريم هاي نفتي امريكا بخش قابل توجهي از صادرات خود 
را از دس��ت داده اس��ت، بر معادالت قيمت نفت موثر بوده 
است. هفته گذشته همزمان با سفر محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه ايران به فرانسه كه ميزبان رهبران كشورهاي 
جي 7 بود، شايعاتي مبني بر احتمال ديدار حسن روحاني، 
رييس جمهور ايران با دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
در آينده نزديك مطرح شد كه اثر منفي بر قيمت هاي نفت 
گذاشت. اما با سخنان روز چهارشنبه رييس جمهور ايران 
مبني بر رد احتمال ديدار و گفت وگوي دو كشور در آينده 

نزديك، قيمت هاي نفت تقويت شدند.
ش��اخص جهاني نفت خام، برنت ديروز 15 سنت يا 0.25 
درصد كاهش يافت و با 60 دالر و 93 س��نت در هر بشكه 
 معامله ش��د، اما اين شاخص نفتي همچنان رشد بيش از

2 درصدي هفتگي خود را حفظ كرد. ش��اخص نفت خام 
امريكا )WTI( نيز 56 سنت يا 0.99 درصد كاهش داشت 
و با 56 دالر و 15 سنت در هر بشكه معامله شد. اين شاخص 

نفتي تقريبأ 4 درصد رشد هفتگي را ثبت كرد.
با وجودي ك��ه افت ذخاير نفتي امريكا نش��ان از متعادل 
بودن بازار نفت داشتند، اما نگراني ها از كاهش سرعت رشد 
اقتصادي و تأثير آن بر تقاضاي نفت كه به دليل جنگ تجاري 
ميان چين و امري��كا )بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت 

جهان( باعث مهار رشد قيمت هاي نفت شد.
روز پنجشنبه امريكا و چين نشانه هايي مبني بر از سر گيري 
مذاكرات تجاري ارس��ال كرده و خبر دادند كه بحث هايي 
را در مورد دور بعدي مذاكرات حضوري در ماه س��پتامبر و 
پيش از سررسيد تعرفه هاي تجاري اياالت متحده امريكا 
انجام دادن��د.در حالي كه بازار تا ح��دودي در هفته اخير 
آرام بوده است نوربرت روكر از بانك سوييسي »جوليوس 
بائر« در تحليل اين وضعيت مي گوي��د: »اين آرامش بازار 

تا حدودي فريبنده است، زيرا بازارهاي مالي هنوز در حال 
ايجاد آمادگي ذهني خود براي مساله كاهش سرعت رشد 
اقتصادي يا ركود هستند.«وي مي افزايد: »به نظر مي رسد 
كه هم وضعيت رشد و هم تقاضا براي نفت به صورت ناپايدار 
باقي بمانند و بنابراين تا سال 2020 چشم انداز مازاد عرضه 
ديده مي شود.« جدا از عواملي كه بطور كلي در ماه هاي اخير 
بر بازار سايه افكنده اس��ت، در روزهاي اخير يك توفان در 
فلوريدا نيز اندكي در بازار نقش آفريني كرد. توليدكنندگان 
نفت در خليج مكزيك واهمه دارند كه توفان دوريان فلوريدا 
به سمت فلوريدا حركت كند و با عبور از خليج مكزيك آنها 

را مجبور به توقف توليد كند. 
مركز ملي توفان اياالت متح��ده اعالم كرده بود كه توفان 
دوريان در آخر هفته به سمت سواحل فلوريدا در اقيانوس 
اطل��س حركت مي كن��د و ممكن اس��ت در هفته آينده 
وارد منطقه ش��رقي خليج مكزيك شده و در روز يكشنبه 

قدرتمندتر شود.
روز پنجش��نبه يكي از سخنگويان ش��ركت شورون بيان 
كرد كه پااليش��گاه 356 هزار و 440 بش��كه اي پاسكالوال 
مي سي سي پي از نزديك روند پيشرفت توفان دوريان را رصد 
مي كند. ماه گذشته، توفان »بري« شركت هاي نفتي فعال 
در دريا را مجبور كرد كه تا زماني كه اين توفان گرمسيري 
تضعيف شود 74 درصد از توليد خود را متوقف كنند كه اين 

امر باعث افزايش قيمت نفت خام امريكا شد.

   نقش پيش برنده ذخاير در قيمت 
ام��ا آمار ذخاير نفت��ي نكته مهمي در جلوگي��ري از افت 
قيمت ها در روزهاي اخير بوده اس��ت. داده هاي دولتي كه 
روز چهارشنبه منتشر شدند نشان دادند كه ميزان ذخاير 
نفت خام امريكا در هفته گذشته 10 ميليون بشكه كاهش 
يافتند و به كمترين ميزان از ماه اكتبر رسيدند و دليل اين امر 
كاهش واردات نفت خام امريكا بوده است. اين در حالي است 
كه ذخاير بنزين و هركدام از فراورده هاي تقطيري بيش از 
2 ميليون بشكه كاهش يافته اند.اما داده هاي اداره اطالعات 
انرژي امريكا همچنان نش��ان مي دهد كه توليد نفت خام 
اياالت متحده امريكا ب��ه ركورد هفتگي 12 ميليون 500 
هزار بشكه در روز بازگشته است و اين امر نشان دهنده وجود 

مقدار زيادي عرضه نفت در دسترس است.

   عامل ايران چه نقشي در بازار دارد؟ 
از ط��رف ديگر، با وجود آنكه ص��ادرات نفت ايران به دليل 
تحريم هاي يك جانبه اياالت متحده امريكا عليه صنعت 
نفت ايران كاهش داش��ته است، اما موضوعات و خبرهاي 
پيرامون ايران همچنان رابطه قوي خود با قيمت هاي نفت 

خام را حفظ كرده است. هفته گذشته محمدجواد ظريف، 
وزير خارجه ايران در سفري غيرمنتظره به شهر بياتريز، محل 
برگزاري اجالس گروه جي7 كه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا نيز در آن شركت كرده بود رفت تا با وزير خارجه فرانسه 
درباره تعهدات اروپا براي تسهيل فروش نفت ايران صحبت 
كند. اين رويداد به همراه اظهارنظرهايي از سوي مقامات 
ايراني، امريكايي و فرانسوي باعث دامن زدن به شايعاتي شد 
كه احتمال ديدار روساي جمهور دو كشور ايران و امريكا در 

آينده نزديك تقويت شده است.
پيش بيني مي ش��ود كه در صورت توافق احتمالي ايران و 
امريكا بر سر كاهش يا توقف تحريم ها عليه نفت ايران، به 
دليل بازگشت بدون معطلي نفت خام ايران به سهم پيشين 
خ��ود از بازار جهاني، وضع مازاد عرضه بغرنج تر ش��ده و به 
سقوط قيمت هاي نفت خام منجر خواهد شد. از همين رو، 
رويدادهاي هفته گذشته در رابطه با افزايش احتمال توافق 
ايران و امريكا اثري منفي بر قيمت هاي نفت داشت و در اوايل 

به كاهش قيمت نفت دامن زد.
روز چهارشنبه، زماني كه واكنش رييس جمهور ايران به 

شايعات مطرح شده نشان دهنده عدم تمايل ايران به مذاكره 
با مقامات امريكايي پيش از برداشته شدن تحريم ها بود، 
قيمت نفت تقويت شد و اين مساله در كنار موضوعات مربوط 
به تمايل چين و امريكا به ادامه گفت وگوي تجاري موجب 

افزايش قيمت نفت در روزهاي پاياني هفته شد.
بنابراين نخستين عامل تعيين كننده روند قيمت نفت در 
روزهاي آت��ي، وضعيت جنگ تجاري ميان چين و امريكا 
است. به گزارش رويترز، استفان برنوك از شركت كارگزاري 
»پي وي ام« بيان كرد: »ادامه حركت صعودي قيمت نفت 
نبايد به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود. نگراني از ركود 
اقتصادي بر بازار نفت سايه افكنده است و قيمت نفت بايد 
همچنان به ساز جنگ تجاري اياالت متحده و جمهوري 

خلق چين برقصد.« 
به نظر مي رسد اياالت متحده ضمن پيش بردن سياست هاي 
خود در رابطه با چين، عامل جنگ يا گفت وگوي تجاري با 
پكن را به عنوان وزنه موازنه اي براي تنظيم قيمت نفت خام 
به سود خود به كار مي برد و در روزهاي آتي متناسب با تأثير 
عوامل ديگر بر بازار نفت، موضع گيري مقامات امريكايي 

درباره رابطه تجاري با چين تغيير كند.موضوع سرنوشت 
اعم��ال تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران و چش��م انداز 
روابط ميان اين دو كشور عامل تعيين كننده ديگري است 
كه قيمت نفت را تحت تأثير قرار دهد. اين عامل احتماأل در 
روزهاي آتي كه قرار است نشست عمومي سازمان ملل نيز 
در نيويورك برگزار شده و رهبران اكثر كشورهاي جهان دور 
هم جمع شوند اهميت بيشتري خواهد يافت، به خصوص 
كه حسن روحاني، رييس جمهور ايران نيز در اين اجالس 
شركت خواهد كرد. با توجه به احتمال ضعيف ديدار يا توافق 
ميان روساي جمهور ايران و امريكا، پيش بيني مي شود اين 
عامل در روزهاي آينده تأثير تقويتي بر بازار نفت داشته باشد.

وضعيت ذخاير نفت امريكا كه نماينده اي براي نشان دادن 
وجود يا عدم وجود تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت جهان 
است نيز بر قيمت نفت اثرگذار خواهد بود. با توجه به كاهش 
10 ميليون بشكه اي اين ذخاير و در پيش بودن توفان دوريان 
كه احتمال دارد حجم توليد نفت خام امريكا را كاهش دهد، 
پيش بيني مي شود كه قيمت نفت در روزهاي آينده تأثير 

تقويتي از اين عامل بگيرد.

گروه انرژي|نادي صبوري|
خبرگزاري آناتولي تركيه چهارش��نبه گ��زارش داد 
كه هلدينگ تركي��ه اي زورلو در فلس��طين نيروگاه 
خورش��يدي احداث مي كند. به بهان��ه اين خبر، اين 
موضوع را بررس��ي كرديم كه ان��رژي مورد نياز حدود 
4 ميلي��ون و 817 ه��زار نفر فلس��طيني در وضعيت 

چالش برانگيزي كه دارند چطور تامين مي شود؟ 
چهارشنبه آناتولي نوشت كه زورلو هلدينگ تركيه و 
شركت برق قدس طي مراسمي در ساختمان سازمان 
انرژي و مناب��ع طبيعي فلس��طين در كرانه باختري 
توافقنامه »احداث نيروگاه انرژي خورشيدي و فروش 

برق« را امضا كرده اند.
آن طور كه ظافر ملحم، رييس سازمان انرژي و منابع 
طبيعي فلسطين طي س��خناني در اين مراسم اعالم 
كرد، نيروگاه انرژي خورش��يدي در ش��هرهاي اريحا 
و االغ��وار از توابع كرانه باختري احداث خواهد ش��د و 
ظرفيت توليد 1.8 مگاوات برق خواهد داشت.در اين 
مراسم كه احسان ارآلپ ثمرجي معاون سركنسولگري 
تركيه در قدس، ابراهيم سينان آك مدير گروه صنايع 
زورلو هلدينگ و هشام العمري مديركل سازمان انرژي 
و منابع طبيعي فلس��طين در آن حاضر بودند رييس 
س��ازمان انرژي و منابع طبيعي فلس��طين هدف اين 

توافقنامه را »تنوع بخشي به منابع انرژي فلسطين« در 
برابر »اقدامات ناعادالنه اسراييل عليه فلسطين مانند 

كاهش برق رساني به غزه« امضا كرده اند.
حدود س��ه س��ال پيش بود كه اخباري ب��ه جز اخبار 
درگيري ها ميان رژيم اشغالگر قدس و مردم فلسطين، 
در مورد اين منطقه به اخبار مهم تبديل شد. دويچه ووله 
نوشت كه اختالف ميان تشكيالت خودگردان فلسطين 
و حماس بر س��ر پرداخت هزينه برق نوار ساحلي غزه 
مردم اين منطقه را با اين تهديد روبرو كرده كه با قطع 
برق وارداتي از رژيم صهيونيستي روبرو شودند. آناتولي 
ديروز نوشت كه دولت فلسطين 90 درصد نياز خود به 
برق را از رژيم صهيونيستي و 10 درصد آن را نيز از اردن، 

مصر و منابع محلي خود تامين مي كند.
چالش تامين برق و البته گاز اما هيچ وقت براي فلسطين 
ماجراي ساده اي نبوده است. طبق آمارهاي موجود كه 
البته به س��ال 2012 برمي گردند، ميزان برقي كه در 
فلسطين شامل غزه و كرانه باختري موجود بوده معادل 
5 هزار و 370 گيگاوات س��اعت بوده است. اين ميزان 
برق در دس��ترس، چندان دست بازي را براي ساكنان 
فلس��طين در مصرف برق نمي گذارد تا آنها را با سرانه 
مصرف 950 كيلو وات در ساعت به يكي از پايين ترين 
دارندگان اين سرانه ها در دنيا تبديل كند. مثال طبق 

آمار World Fact Book س��رانه مصرف برق ايران 
در سال گذش��ته 2 هزار و 632 كيلووات ساعت بوده 
است. فلس��طين عمال از دو سو با رژيم اشغالگر قدس 
و از دو س��وي ديگر با اردن و مص��ر همجواري دارد كه 
بتواند براي تامين انرژي مورد نيازش روي آنها حساب 
كند. اردن كه به اين واس��طه ك��ه تقريبا خودش يك 
واردكننده انرژي اس��ت تكليفش معلوم است و نقش 
خاص��ي بازي نمي كند، مصر هم چي��زي كمتر از 10 
درصد برق فلسطين را تامين مي كند كه منظم است 
و همواره براي فلسطيني ها مشكل ايجاد كرده است. 
رژيم صهيونيس��تي كه عمال در دو دهه اخير در حال 
بهره برداري از منابع گازي سواحل فلسطين كه محل 
مناقشه هستند بوده، از طريق مبادله مالي با تشكيالت 
خودگردان فلسطين 30 درصد برق غزه و بخش اعظم 
برق كرانه باختري را تامين مي كند. در مورد غزه ماجرا 
پيچيدگي بيشتري دارد چرا كه به خاطر اينكه حماس 
موجوديت رژيم صهيونيستي را به رسميت نمي شناسد 
و از آن طرف هم رژيم صهيونيس��تي حماس را گروه 
تروريس��تي در نظر مي گيرد اين دو با هم تبادل مالي 
ندارند و تشكيالت خودگردان فلسطين در نقش يك 
جور واسطه محلي براي تبادل هزينه برقي است كه از 

سرزمين هاي اشغالي به غزه مي رود. 

اين ماجرا سال 2016 به يك دردسر براي ساكنان غزه 
تبديل شد جايي كه محمودعباس رييس تشكيالت 
خودگردان با هدف فشار وارد كردن به حماس عنوان 
كرد كه تش��كيالت خودگردان ديگر نمي خواهد در 
فرآيند انتقال پول برق غزه به رژيم صهيونيستي باشد. 
 در اين س��ال نش��ريه اش��پيگل آلمان در گزارشي به 
زندگي س��خت مردم غزه در اين ش��رايط پرداخته و 
نوشت كه نزديك به دو ميليون نفر در باريكه ساحلي 
غزه سال هاست كه با قطعي برق مواجه هستند و تقريبا 
حدود چهار ساعت در روز برق دارند.از همان موقع ها 
بود كه تركيه تالش كرد با استفاده از رابطه اش با رژيم 

صهيونيستي در تامين انرژي فلسطين نقش بپذيرد. 
در فلس��طين عالوه بر برق، گاز هم يك چالش است، 
اين در حالي است كه طبق مقاله اي كه فرزاد رمضاني 
بونش تحليلگر پژوهشگر مسائل منطقه اي در گزارشي 
با عنوان »همسايگان و چالش هاي اسراييل براي گذار 
از واردات به صادرات گاز« به اين مس��اله پرداخت كه 
در حالي رژيم صهيونيس��تي از منابع گازي س��واحل 
فلسطين براي كوبيدن ميخ ژئوپلتيكي خودش بهره 
مي برد كه بسياري فارغ از ماجراي اشغالگري اسراييل، 
اعتقاد دارند فقط بخشي از ثروت گازي مديترانه متعلق 

به اين رژيم است. 

وزير نفت نسبت به تاثير تحريم واردات برخي تجهيزات بر وضعيت محيط زيست عسلويه معترض شد 
جنايت ترامپ در حق مردم عسلويه

گروه انرژي|
بيژن زنگنه شامگاه چهارشنبه )ششم شهريورماه( در برنامه 
»تيتر امشب« شبكه خبر حاضر و با مردم صحبت كرد. وزير 
نفت در صحبت هاي خود توضيح داد كه چطور دونالد ترامپ 
با تحري��م واردات نوعي از قطعات به ايران در حال مرتكب 

شدن يك جنايت در حق مردم ايران است. 
به گزارش »تعادل« به نقل از شانا وزير نفت در اين خصوص 
گفت: در منطقه عسلويه براي بهبود محيط زيست به بعضي 
از تجهي��زات روزآمد نياز داريم، اما اين تجهيزات ش��امل 
تحريم هاي امريكا ش��دند و اين يكي از جناياتي است كه 
ترامپ مرتكب شده. براي نمونه بايد توربين هاي انبساطي 
داش��ته باش��يم تا بتوانيم اتان را جدا كنيم، زنگنه با اشاره 
به اينكه مجلس ش��وراي اس��المي هم فعال سازي كارت 
هوشمند سوخت را تكليف كرد، افزود: بيش از 2 ميليون 
كارت هوشمند سوخت صادر و ارسال شده كه از اين ميان 
حدود يك ميليون كارت هوشمند سوخت برگشت خورده 
است.وي با بيان اينكه كارت هوشمند سوخت زماني مفيد 
است كه سهميه بندي مطرح باشد، گفت: برخي هم معتقدند 
كارت هوشمند سوخت براي كسب اطالعات مي تواند مفيد 
باشد، اما به نظر مي رسد اگر هدف تنها كسب اطالعات باشد 
به زحمت آن نمي ارزد.وزير نفت اين را هم گفت كه اگر قرار به 
سهميه بندي باشد بهتر است از سيستم بانكي استفاده شود.

به گفته زنگنه، هم اكنون ٩٩.٩ درصد كارت هاي هوشمند 

سوخت كالنشهرها صادر ش��ده است و از آنجا كه به دليل 
استفاده از كارت هاي هوشمند سوخت جايگاه داران استفاده 
از كارت هوشمند سوخت شخصي با استقبال روبرو نشد، 
محدوديتي در اين زمينه لحاظ شده است؛ اين محدوديت 
در كالنش��هرها احتمااًل بيش��تر هم خواهد شد؛ تا وقتي 
سهميه بندي انجام نشود، مردم كارت هوشمند سوخت 
را جدي نمي گيرند.زنگنه در سخنانش ابراز اميدواري كرد 
كه ميدان گازي فرزاد B امسال به سامان برسد.زنگنه ابراز 
اميدواري كرد كه تكليف توسعه همه ميدان هاي مشترك تا 
پايان اين دولت مشخص شود.وي درباره وضع توسعه ميدان 
گازي پارس جنوبي نيز گفت: از 27 فاز اين ميدان، پااليشگاه 
بخش خشكي و بخش دريايي 25 فاز تمام شده و تا اوايل 
سال آينده، بخش دريايي 27 فاز پايان مي يابد و توليد روزانه 
گاز اين ميدان مشترك به حدود 800 ميليون مترمكعب 
مي رسد.به گفته وي، به اين ترتيب تنها بخش باقيمانده طرح 
توسعه فاز 14 ميدان گازي مشترك پارس جنوبي مي ماند، 
همچنين طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي كه روند توسعه 
آن به دليل تحريم با مشكالتي روبرو شد.زنگنه ابراز اميدواري 
كرد كه فعاليت هاي اجرايي طرح توسعه فاز ١١ ميدان گازي 
مشترك پارس جنوبي هم امسال آغاز شود.وي با بيان اينكه 
دولت تدبير و اميد حركت بزرگي در زمينه كميت و كيفيت 
بنزين انجام داده اس��ت، تصريح كرد: آخرين بنزيني كه 
توليد مي كنيم يورو 4 است، ما در سال 91 توليد بنزين يورو 

نداشتيم، اما در سال 97 مقدار توليد روزانه بنزين با كيفيت 
يورو به 76 ميليون ليتر رسيد و اكنون در كالنشهرها بنزين 
يورو توليد مي شود. زنگنه در ادامه سخنان خود با اشاره به 
تازه ترين گزارش درباره توليد بنزين در كشور گفت: امروز 
گزارشي به من ارايه شد كه آن را به مردم نيز اعالم مي كنم 
تا خوشحال شوند. مجموع توليد روزانه بنزين ما در كشور 
به 115 ميليون ليتر رسيده است. در تيرماه و مردادماه به 
ترتيب مقدار توليد بنزين به 111 و 112 ميليون ليتر رسيد، 
بنابراين با توجه به مقدار مصرف بنزين كل كشور، ما اكنون 
بيش از 11 ميليون ليتر توليد اضافه بنزين داريم كه البته اين 
مقدار را ذخيره مي كنيم، صادرات بنزين را نيز آغاز كرده ايم.

وزير نفت يادآور شد: آن طور كه به من اطالع داده اند و البته 
هنوز خودم اين موضوع را بررسي نكرده ام، اكنون در توليد 
بنزين و در ظرفيت پااليش در ميان كشورهاي عضو سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( مقام نخست را داريم. 

ارتباط بنزين با موضوع آلودگي هواي كالنش��هرها از 
ديگر مباحثي بود كه در ادام��ه توضيحات وزير نفت 
درباره بنزين خوب مطرح شد و زنگنه اينگونه پاسخ داد: 
بهبود وضع هوا با دو موضوع بنزين و گازرساني مرتبط 
است. آزاد شدن تردد خودروهاي قديمي نيمه سنگين 
كه ش��ب تا صب��ح در خيابان هاي كالنش��هرها تردد 
مي كنند و هيچ كدام داراي استاندارد نيستند در آلودگي 

هواي كالنشهرها تاثير فراواني دارد..
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تغيير جهت دوباره نفتكش 
آدريان دريا به سمت تركيه

تسنيم| اطالعات كشتيراني نشان مي دهد نفتكش 
ايراني كه در مركز اختالفات بين واشنگتن و تهران قرار 
دارد، دوباره مسيرش را در روز جمعه تغيير داده و به 

سمت تركيه برگشته است.
ب��ه گزارش رويت��رز، نفتكش آدري��ان دريا كه قباًل 
گريس1 نام داشت، اكنون به سمت بندر اسكندرون 
در جنوب شرقي تركيه مي رود.اين سومين بار است 
كه اين كشتي مسيرش را طي ده روز تغيير داده است. 
اس��كندرون در 200 كيلومتري شمال پااليشگاه 
بانياز سوريه قرار دارد كه تصور مي شود مقصد اصلي 
نفتكش بوده است.نفتكش آدريان دريا با دو ميليون 
بشكه نفت در اواسط آگوست پس از پنج هفته توقيف 
در جبل الطارق آزاد شد. دليل توقيف اين كشتي حمل 
نفت ايران به سوريه در نقض تحريم هاي اتحاديه اروپا 
بود.امريكا عقيده دارد اين نفتكش تحت كنترل سپاه 
پاسداران ايران است. يك سخنگوي دولت ايران گفت 
ايران نفت اين كشتي را فروخته و مالك كشتي مقصد 

آن را تعيين مي كند. وي هويت مالك را فاش نكرد.
نفتكش آدريان دريا پس از آزادي اعالم كرد كه مقصد 
آن بندر كاالماتا در يونان است و بعد آن را به مرسين 
تركيه تغيير داد. در روز سه شنبه اين نفتكش ناگهان 

مسير خود را تغيير داد و از ساحل تركيه دور شد.
در حالي كه جمعه صبح اين نفتكش در غرب قبرس 
قرار داشت، در حركتي مشابه دوباره تغيير مسير داد.

ژاپن از چين LNG وارد كرد
ايسنا| ژاپن با تالش شركت هاي نيرو براي يافتن 
تامين كنندگان جديد و كاهش هزينه، نخس��تين 
محموله گاز طبيعي مايع )LNG( خود از چين را وارد 
كرد.اين صادرات انعطاف پذيري بازار LNG آسيا را 
نشان مي دهد. چين در پي افزايش مصرف داخلي گاز، 
به دومين خريدار بزرگ LNG در جهان تبديل شده 
است. اما با كاهش مصرف گاز در تابستان، اين كشور 
به صادرات مجدد LNG مبادرت كرده و خريداران 
ژاپني براي كاهش هزينه س��وخت خود، متقاضي 
اين محموله ها بوده اند.رويت��رز به نقل از منابع آگاه 
خبر داد يك محموله LNG به ميزان 70 هزار و 560 
تن از پايانه LNG هاينان كه توسط شركت دولتي 
CNOOC اداره مي شود، به چيتا در نزديكي ناگويا 
ارسال شده است كه در آن شركت توهو گاز به اتفاق 
شركت JERA يك پايانه LNG را اداره مي كند.اين 
محموله به قيمت 5.68 دالر به ازاي هر ميليون واحد 
حرارتي بريتيش تحويل داده شده است كه پايين تر از 
ميانگين هزينه 9.50 دالري واردات براي ژاپن است.

اين نخستين واردات محموله LNG از چين به ژاپن 
از سال 1988 به اين طرف بوده كه دولت ژاپن انتشار 

آمار واردات و صادرات را آغاز كرد.
بر اساس گزارش رويترز، قيمت LNG براي تحويل 
فوري در بازار آسيا طي هفته هاي اخير به سطح پاييني 
سقوط كرده اس��ت كه به دليل موج عرضه جديد از 

سوي امريكا و استراليا بوده است.

 همكاري چين و فيليپين
براي اكتشاف نفت

ايسنا| چين و فيليپين قرار است بطور مشترك به 
عمليات اكتشاف نفت و گاز در درياي جنوب چين 
بپردازند.در آس��تانه ديدار ميان ش��ي جين پينگ، 
رييس جمهور چين و رودريگو دوئرته، رييس جمهور 
فيليپين، چيتو استا رومانا، سفير فيليپين در چين 
اعالم كرد دو طرف درباره تشكيل يك كميته براي 
انتخاب مناطقي براي اكتشاف نفت و گاز گفت وگو 
خواهند كرد.تحليلگران مي گويند چنين اقدامي شايد 
يك پيروزي كوتاه مدت براي فيليپين باشد اما به چين 
اجازه مي دهد مدعي منابع فراساحلي ساير كشورهاي 
آسياي جنوب شرقي ش��ود. اختالف بلندمدت در 
درياي جنوب چين شامل ادعاهاي سرزميني از سوي 
چين و ويتنام، فيليپين، تايوان، برونئي و مالزي است. 
چين مدعي مالكيت حدود 90 درصد از درياي جنوب 
چين است و بر سر اين موضوع با همسايگانش اختالف 
دارد.بر اساس گزارش اويل پرايس، دادگاهي در الهه 
در سال 2016 عليه ادعاي چين و به نفع فيليپين راي 
داده بود، اما چين اين حكم را نپذيرفت. اكنون بايد ديد 
آيا فيليپين و چين به توافق براي اكتشاف مشترك 

نفت و گاز دست پيدا مي كنند.

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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نگاهي به الزامات عبور از تنگه هاي بين المللي 

مباني  حقوقي  توقيف  كشتي  انگليسي  توسط  ايران

جنگ هاي ناتمام امريكا 

نويسنده:  جاويد  منتظران| 
با توجه به مباحثي كه پيرامون عبور و مرور و امنيت و ناامني 
در تنگه هرمز مطرح شده اس��ت، در اين مقاله ضمن ارايه 
نكاتي حقوقي پيرامون عبور از تنگه هاي بين المللي و تنگه 
هرمز، توقيف نفتكش انگليسي توسط ايران در تنگه هرمز را 

از زاويه حقوق و قواعد بين الملل بررسي مي كنيم.

   مقدمه
تنگه  هرمز  به  ميزان نس��بتا زياد مورداستفاده كشتيراني 
بين المللي بوده و يك��ي از كانال هاي تجارتي مهم در دنيا 
اس��ت كه  از  م�يان  آن معادل 20 درص��د از نفت مصرفي 
جهان عبور مي كند. به عبارتي روزان�ه ب�يش از ٨٠ ك�شتي 
و س�االنه  ٢٠٠٠٠  ف�روند شناور عمدتاً  تانكر نفتي از  تنگه 

هرمز استفاده مي كنند.
عصر جمعه 2۸ تيرماه روابط عمومي نيروي دريايي سپاه 
پاس��داران در اطالعيه اي از توقيف يك نفتكش انگليسي 
در تنگه هرمز خبر داد. در اين اطالعيه آمده بود يك فروند 
نفتكش انگليسي بانام »stena impero« هنگام عبور از 
تنگه هرمز به علت رعايت نكردن قوانين و مقررات بين المللي 
دريايي بنا به درخواست سازمان بنادر و دريانوردي استان 
هرمزگان، توسط يگان شناوري منطقه يكم نيروي دريايي 
سپاه توقيف شد. نفتكش مذكور پس از توقيف به سواحل 
ايران هدايت و براي سير مراحل قانوني و بررسي هاي الزم 

تحويل سازمان بنادر و دريانوردي ايران شد.
در پي اقدام ايران در توقيف نفتكش انگليسي، نمايندگي دايم 
جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل در نامه اي به شوراي 
امنيت برخي اطالعات مربوطه را به اين نهاد منعكس كرد و 
با اشاره به جزييات توقيف اين نفت كش اعالم شد كه اقدام 
ايران براي برقراري نظم و قانون و حفظ امنيت دريانوردي در 
تنگه هرمز ضروري بوده و بر اساس قوانين بين المللي صورت 
گرفته است. در مقابل دولت انگليس در نامه اي به شوراي 
امنيت سازمان ملل، ضمن مطرح كردن اتهامات بي اساس 
عليه جمهوري اسالمي ايران، مدعي شد ايران اين نفتكش 
را در آب هاي سرزميني عمان توقيف كرده، اقدام ايراني ها 

در توقيف اين نفتكش غيرقانوني است.
با توجه به مباحثي كه پيرامون عبور و مرور و امنيت و ناامني 
در تنگه هرمز مطرح شده اس��ت، در اين مقاله ضمن ارايه 
نكاتي حقوقي پيرامون عبور از تنگه هاي بين المللي و تنگه 
هرمز، توقيف نفتكش انگليسي توسط ايران در تنگه هرمز را 

از زاويه حقوق و قواعد بين الملل بررسي مي نماييم.

   تنگه هرمز
ازنظر جغرافيايي، تنگه به قسمتي از دريا  گفته مي شود كه 
به طور طبيعي به وجود آمده باشد و دو سرزمين را از يكديگر 
جدا مي نمايد. بدون توجه به اينكه آن سرزمين ها متعلق 
به دو كشور هس��تند يا  يك  كشور و بدون توجه به حداقل 
و حداكثر وسعت آن. همچنين، گاهي تنگه دو قسمت از 
درياي آزاد يا دو اقيانوس يا حتي دو قسمت از يك اقيانوس 
را به هم وصل  مي كند . هيچ مالكي در مورد حداقل وسعت 

درياهايي كه تنگه آنها را به هم وصل مي كند؛ وجود ندارد.
ط�بق بند ٤ ماده ١٦ كنوانسيون ژنو مورخ ١٩٥٨ مربوط 
به درياي  سرزميني  و منطقه  نظارت، تنگه هايي كه قسمتي 
از درياي آزاد را به قسمتي  ديگر  از درياي آزاد و يا به درياي 
سرزميني يك كشور بيگانه متصل مي سازند و در خدمت 
كشتيراني بين المللي  قرار  دارند، تحت عنوان »تنگه هاي 

بين المللي« شناسايي مي شوند.
به عبارت ديگر، آبراه هاي بين المللي شامل تنگه هايي مي شود 
كه به طور اساسي براي كشتيراني تجاري يا نظامي كشورها  

به غيراز كشورهاي اطراف مورداستفاده قرار مي گيرند.
با توجه به  تعريف��ي كه از تنگه ه��اي بين المللي گرديد ، 
تنگه هرمز كه دو درياي آزاد را به يكديگر مرتبط س��اخته 
و حمل ونقل دريايي  بين المللي  را در اين منطقه ميس��ر 

مي سازد، در گروه تنگه هاي بين المللي قرار مي گيرد .
تنگه هرمز بريده اي از درياي عمان است كه صد و چهار  مايل  
دريايي  طول دارد و كش��ور ايران در سمت شمال و شمال 
غربي و كشور  عمان در جنوب آن واقع شده است. عرض اين 
تنگه در كوتاه ترين نقطه ۳۸ كيلومتر و بلندترين فاصله بين 

دو ساحل كشور ۹0 كيلومتر هست.
بيش��ترين منطقه س��احلي تنگه هرمز در  كش��ور ايران 
قرارگرفته اس�ت. ش�كل اين تنگه ن�مايشگر پيشرفتگي آب 
در خشكي و تشكيل  شعبه  خليجي در دهانه خليج فارس 
است . ساحل  جنوبي تنگه  هرمز  نمايانگر  پيشرفتگي خشكي 
شبه جزيره  عربستان در داخل آب هاست، شبه جزيره رئوس 
الجبال را تشكيل داده كه بخش ش�مالي آن ب�ه  شبه جزيره 
المسندم معروف است و در  ق�لمرو  ح�اكميت  كشور  ع�مان  

قرار دارد و محدوده تنگه  هرمز  عبارت است از فضاي بين  دو 
خط فرضي كه اولي دونقطه »رأس دبه« و »دماغه الكوه « 
را  در  درياي عمان و دومي »رأس شام« يا »شيخ  مسعود « 
و »جزيره  ه�نگام « را  در  م�دخل خليج فارس به هم متصل 
مي كند و طول آن را در امتداد خط منصف ١٨٧ كيلومتر 
)١٠٤ مايل دريايي( ذك��ر كرده اند ولي ازآنجاكه  از حيث 
جنبه هاي نظامي و اس��تراتژيك فضاي يادشده به همراه 
فضايي كه جزاير مجاور تنگه ر ا در داخل خليج فارس )جزاير 
قش��م، الرك، هنگام، ابوموسي و تنب ها( اشغال مي كند ، 

درمجموع يك واحد را تشكيل مي دهد.
بهتر است بدانيم واحد غربي تنگه را خط فرضي اي بدانيم كه 
بندر بستانه را در غرب بندرلنگه ب�ه شرق بندر  دبي  متصل 
مي كند. ابعاد تنگه، طول تنگه هرمز بر اساس تعريف سابق 
١٨٧ كيلومتر و بر اساس محدوده تعيين شده اخير، حدود 
٣١٠ كيلومتر و بر اساس  تعريف  حقوقي ١٦ كيلومتر است، 
عرض  آن  در نقاط مختلف متفاوت است، ولي عرض تنگه 
در كوتاه ترين فاصله، يعني بين جزاير قويين كبير و جزيره 
الرك ٣٨ كيلومت��ر و در بلندترين فاصله بين  س��احل  دو 
كشور يعني از  )نخل  ناخدا( در ساحل ايران تا شمالي ترين 
نقطه شبه جزيره المسندم در ك�شور ع�مان ٩٠ كيلومتر 
است. عرض تنگه در حد شرقي، يعني بين »رأس دبه« و 
»رأس الكوه«، ٩٦ كيلومتر  )٥٢ /٥ مايل دريايي( و در حد 
غربي، بين بندر بستانه و بندر دبي، ١٥٠ كيلومتر است عمق 
تنگه هرمز نيز متفاوت است و كف تنگه در جهت شمالي و 
جنوبي داراي شيب متقارن و متعادلي نيست ، بلكه  شيب 
تند  آن در س��احل جنوبي )به لحاظ ساحل كوهستاني و 
صخره اي درشبه جزيره المس��ندم( و شيب ماليم آن در  
ساحل شمالي قرار دارد و بدين ترتيب عميق ترين نقطه آن 
در مجاورت  ساحل  جنوبي  واقع است و به ه�مين دليل و 
به تبع آن، مسير طرح هاي تفكيك تردد در مجاورت ساحل 
جنوبي قرار دارد .   عمق  آب در مجاورت جزيره الرك ٣٦ متر 
و در مجاورت جزيره المسندم ١٤٤ متر  است . عمق  تنگه در 
جهت شرقي – غربي نيز متفاوت است، يعني هرچه از سمت 
مغرب به سمت  مشرق برويم، عمق آب افزايش مي يابد، بدين 
ترتيب شيب كف از خليج  به طرف تنگه است  و از  تنگه به 
سمت درياي عمان ناگهان تند مي شود. متوسط عمق آب در 
بخش غربي تنگه در خليج فارس ٢٥ متر است و قسمت هاي 
عميق آن به ندرت از ٧٣ متر تجاوز مي كند بر همين اساس 

خليج فارس كاًل به عنوان يك فالت قاره شناخته مي شود.

   رژيم حقوقي تنگه هرمز
درباره عبور از تنگه هرمز ازنظ��ر حقوقي در هيچ دوره اي، 
قرارداد ويژه اي بس��ته نشده اس��ت، چراكه در دوران هاي 
گذشته، اين گوشه از مرزوبوم ما، همانند ساير قسمت هاي 
آن در سيطره استعمار قرار داشت. پرتغالي ها، انگليسي ها و 
به دنبال آنها، امريكايي ها در دوران حضور خود، در اين تنگه 
نيازي به تعيين رژيم حقوق��ي آن نمي ديدند تا خود را در 

مخمصه حقوق دول ساحلي گرفتار نمايند.
تعيي��ن رژيم حقوق��ي تنگه ها به دلي��ل موقعيت خاص 
استراتژيكش��ان، اص��واًل بر ي��ك دس��ته از قواعد عرفي 

استواراست. از طرفي در قوانين حقوق بين الملل و مقررات 
مربوط به تنگه ها، در كنوانسيون ١٩٥٨ ژنو )راجع به درياي 
سرزميني و منطقه مجاور( عبور بي ضرر مورداشاره و تأكيد 
است و در كنوانس��يون ١٩٨٢ مونتگوبي در مورد حقوق 
درياها نيز، براي هر تنگه اي با توجه به شرايط خاص خودش، 
نوع عبور به خصوصي را مي پذيرد، در مورد تنگه هرمز، عبور 
ترانزيت را پذيرفته است و به عبارتي، مطابق با كنوانسيون 
١٩٨٢ حقوق درياها، عبور از تنگه هاي بين المللي مانند تنگه 

هرمز، تابع عبور ترانزيت است.
منظور از عبور بي ضرر آن اس��ت كه كشتي مي تواند براي 
گذش��تن از درياي سرزميني يا ورود به آب هاي داخلي، از 
آب هاي سرزميني بگذرد. اين عبور بايد سريع و پيوسته باشد 
)بند ٢ ماده ١٨ كنوانسيون ١٩٨٢( . منظور از بي ضرر بودن، 
اشاره به نحوه عبور دارد. طبق كنوانسيون درياي سرزميني 
١٩٥٨ عبور در صورتي بي ضرر است كه مضر به صلح و نظم 
يا امنيت دولت ساحلي نباشد )بند ٤ ماده ١٤( زيردريايي 
هنگام عبور بايد به س��طح آب آمده و پرچم خود را نشان 
دهد. همچنين پرتاب وسايل نظامي از كشتي ممنوع است 
درصورتي كه عبور بي ضرر نباشد دولت ساحلي مي تواند مانع 
چنين عبور مي شود يا درصورتي كه متخلف كشتي جنگي 
باشد و به درخواست دولت ساحلي در مورد رعايت مقررات 
توجه نكند، از آن بخواهد فوراً آب هاي سرزميني را ترك كند. 
دولت ساحلي حق دارد بنا به مالحظات امنيتي، قسمتي از 
آب هاي سرزميني خود را به طور موقت، عليه كشتيراني 
خارجي ببندد مشروط بر اينكه بدون تبعيض و براي مدت 
موقت باشد. رژيم عبور ترانزيت نيز طبق ماده ٣٧ كنوانسيون 
١٩٨٢، به تنگه هايي كه براي كشتيراني بين المللي بين 
يك بخش از درياي آزاد يا يك منطقه انحصاري اقتصادي و 
بخش ديگر از درياي آزاد يا يك منطقه انحصاري اقتصادي، 

مورداستفاده قرار مي گيرند، اعمال مي شود.
بر اساس كنوانسيون آخر حقوق درياها )1۹۸2(، تنگه هرمز  
به  علت  اينكه منطقه انحصاري اقتصادي )خليج فارس( را  به  
منطقه  انحصاري  اقتصادي  و آب هاي آزاد )درياي عمان و 
اقيانوس هند( متصل مي كند و در ق�لمرو درياي س�رزميني 

كشورهاي ساحلي )ايران و عمان( قرارگرفته و ف�اقد ح�اشيه 
آب آزاد است به عنوان يك  تنگه بين المللي شناخته شده و 

قانون عبور از آن، ترانزيتي محسوب مي شود.
ازآنجاكه ايران، كنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها را امضاء 
كرده ولي تا زماني كه قوه مقننه كشور آن را تصويب ننموده 
و اسناد الحاق به آن، به طور رسمي به مقام امين كنوانسيون 
و سازمان ملل متحد ابالغ نشود، كنوانسيون 1۹۸2 از اعتبار 
حقوقي برخوردار نبوده و هيچ گونه تكاليف قطعي و حقوقي 

براي جمهوري اسالمي ايران ايجاد نمي نمايد.
درمجموع مي توان گفت كه كش��ورها حق دارند از تنگه 
هرمز عبور كنند، به ش��رطي كه عبور آنها ضرري و ناامني 
براي ايران نداشته باشد. براين اساس طبق ماده ٩ مناطق 
دريايي جمهوري اس��المي ايران، عبور و م��رور بي ضرر، 
بر عبور ش��ناورهاي جنگي، زيردريايي ها، ش��ناورهاي با 
سوخت هسته اي، شناورهاي حاوي مواد اتمي يا خطرناك 
و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از آن بخش از تنگه كه در 
آب هاي سرزميني ايران اس��ت، موكول به موافقت قبلي 
مقامات جمهوري اسالمي ايران خواهد بود و زيردريايي ها 
نيز بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند، همه 
كشتي هاي عبوري قابل بازرسي هستند، لذا مطابق قوانين 
بين المللي ماده ٣٧ و ٣٨ كنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها، 
بازرسي از كش��تي هاي عبوري عضو كنوانسيون از تنگه 
هرمز، براي ايران مجاز داشته شده است، مقررات مزبور در 
تمام آب هاي س��رزميني ايران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا 

خواهد بود.

   بررسي حقوقي توقيف كشتي انگليسي  در 
تنگه  هرمز

با توجه به تعريف اصل »عبور بي ضرر« و قواعد و قوانين كه 
در آن بر رعايت صلح، نظم و امنيت كش��ورها در آب هاي 
سرزميني تأكيد شده، كشتي انگليسي در سه مورد آشكار و 
واضح، اصول عبور بي ضرر را در تنگه هرمز نقض نموده است 

كه مختصراً اشاره مي شود: 
   الف. خاموش نمودن سيستم شناسايي خودكار 

اطالعات: 
مطابق با اخبار و گزارش ها مس��تند، كشتي انگليسي 
هن��گام عبور از تنگ��ه هرمز، سيس��تم AIS يا همان 
سيستم شناسايي اتوماتيك اطالعات خود را خاموش 
نموده و هيچ گونه هم��كاري را با مركز كنترل دريايي 
هرمزگان ايران انجام نداده اس��ت. به اين داليل براي 
اين نفتكش سه پيام هشدارآميز از سوي مركز كنترل 
دريايي هرمزگان ايران ارسال گرديد. اين اقدام كشتي 
انگليسي در حالي صورت گرفته كه طبق قانون وقتي 
كشتي ها وارد آب هاي سرزميني كشوري مي شوند بايد 
سيستم شناس��ايي خود را روشن كنند. براين اساس 
خاموشي سيستم شناسايي نفتكش انگليسي و اعالم 
سه بار هش��دار به اين نفتكش و درنهايت بي توجهي 
نفتكش مذكور به اين هشدارها، در عمل به معناي نقض 
نظم و امنيت و قوانين عبور و مرور از آب هاي سرزميني 
محسوب شده و به عبارتي ديگر، اين رفتار نشانه اي از 

نقض اصل »عبور بي ضرر« در تنگه هرمز تلقي گرديد.
   ب. عب�ور برخ�الف نظ�ام مديري�ت ترافي�ك 

تنگه هرمز: 
 »طرح ه��اي جداس��ازي عب��ور و م��رور درياي��ي«

)TRAFFIC SEPARATION SCHEME( يك نظام 
مديريت ترافيك توسط سازمان بين المللي دريانوردي است.

در تنگه هرمز نيز كه بخش��ي از آب هاي سرزميني ايران و 
عمان بوده، مسير كش��تي ها مشخص است. به نحوي كه 
آنها بايد براي ورود از سمت جنوبي تنگه كه جزو آب هاي 
س��رزميني عمان است، واردش��ده و براي خروج از بخش 
ش��مالي كه تحت قلمرو و در حوزه آب هاي س��رزميني 
ايران اس��ت، تردد كنند. بنا بر شواهد و گزارش ها، كشتي 
توقيف شده انگليسي برخالف مسير مديريت ترافيك كه 
توسط سازمان بين المللي دريانوردي تنظيم شده، حركت 
مي كرده است. اين كشتي به جاي حركت به سمت ورودي 
خليج فارس در تنگه هرمز از مسير خروجي در جنوب در 
حال ورود بود )عدم حركت در سمت راست خود كه كاماًل 
در مواد ۹ و 10 كنوانس��يون جلوگيري از تصادم در دريا ها 
مصوب سال 1۹۷2 به آن اشاره شده است( عالوه بر اينكه 
برخالف طرح هاي جداس��ازي عبور و مرور دريايي رفتار 
نمود، باعث بروز حادثه اي با قايق صيادي ايراني شد و بدون 
هيچ گونه پاسخگويي، با تغيير مسير خود باعث ايجاد خطر 
در مس��ير تردد ساير شناور ها گرديد. لذا اين رفتار كشتي 
انگليسي، دومين مصداق آشكار نقض عبور بي ضرر در تنگه 

محسوب گرديد كه موجب متوقف كردن آن شد.
   ج. ايج�اد آلودگي زيس�ت محيط�ي در آب هاي 

تنگه   هرمز: 
سومين موضوعي كه موجب نقض عبور بي ضرر اين نفتكش 
در تنگه هرمز گرديد، موضوع ورود آلودگي نفتي به آب هاي 
تنگه هرمز بوده است. بنا بر گزارش ها، كشتي  انگليسي هنگام 
تردد در آب هاي سرزميني ايران در تنگه هرمز با رهاسازي 
مواد آالينده به آلوده كردن بيش ازحد آب موجب آلودگي 
زيست محيطي آب هاي تنگه هرمز شده است. ايجاد آلودگي 
زيست محيطي از نگاه حقوق بين الملل درياها و در چارچوب 
كنوانس��يون  1۹۷2 لندن درباره من��ع آلودگي آب هاي 
دريا، عبور »با ضرر« محسوب مي شود، با توجه به قواعد و 
ضوابط حقوق بين الملل دريا ها كه كشور هاي ساحلي را در 
تأمين امنيت، حفاظت محيط زيست و رفع موانع طبيعي 
يا غيرطبيعي مكلف مي سازد، لذا حق قانوني و الزامي اداره 
دريانوردي ايران بوده است كه مانع از تردد اين كشتي  شود 
تا خسارت هاي زيستي محيطي اين كشتي را بررسي نموده 
و متعاقب آن از دولت صاحب پرچم كش��تي درخواس��ت 
ضرر و زيان كرده و پس از دريافت اين ضرر و زيان، كشتي 

متخلف را آزاد كند.

   نتيجه گيري
كش��تي ها هنگام عبور از آبراه هاي بين المللي موظف به 
رعايت قوانين و قواعد مربوط به طرح جداسازي عبور و مرور 
دريايي، كنوانسيون ملل متحد درباره حقوق دريايي ها و 

قانون عبور بي ضررند.
همان گونه كه اشاره گرديد، مقصود از عبور بي ضرر اين است 
كه كشتي ها هنگام عبور از اين بخش آبي نبايد باعث نقض 
قوانين دولت حاكم سرزميني بشوند. اين قوانين مي تواند 
حوزه هاي مختلفي را مانند آلودگي آب، نقض قوانين گمركي 
يا بهداشتي، نقض قوانين ترافيكي، نقض قوانين داخلي و 

انتظامي... را شامل شود.
بر اين اساس، كشتي هاي خارجي كه از اين بخش از آب هاي 
تنگه ها تردد مي كنند تا زماني عبورشان بي ضرر است كه اين 
عبور، به عبور غير بي ضرر يا عبور با ضرر تبديل نگردند. در 
غيراين صورت، دولت هاي ساحلي مي توانند با استناد به اصل 
حقوقي عبور بي ضرر، مانع ادامه حركت اين كشتي ها شوند.

با توجه به نپيوس��تن ايران به كنوانس��يون حقوق درياها 
)جامايي��كا- مونت گوبي ١٩٨٢( كه بر اس��اس آن، رژيم 
حقوقي عبور از درياي سرزميني جمهوري اسالمي ايران 
در تنگه هرمز، نظام »عبور بي ضرر« است، ازآنجاكه نفتكش 
انگليسي به داليلي نظير عبور برخالف نظام مديريت ترافيك 
تنگه هرمز، ايجاد آلودگي زيست محيطي در تنگه هرمز و 
خاموش نمودن سيستم شناسايي خودكار اطالعات، اصول 
عب��ور بي ضرر در اين تنگه را به طور كاماًل آش��كار و واضح 
نقض نمود، لذا به ضرس قاطع مي توان گفت كه در توقيف 
اين كشتي، هيچ اقدام غيرحقوقي و خودسرانه اي توسط 
جمهوري اس��المي ايران صورت نگرفته است، بلكه ايران 
كاماًل بر اساس حقوق بين الملل با استناد به قواعد آن، به اين 
امر، اقدام و ادعاي بريتانيا مبني بر غيرقانوني بودن توقيف 
منبع:   شمس نفتكش اين كشور، رد مي گردد.  

كافي است جنگ هايي كه اياالت متحده پس از جنگ 
جهان دوم راه انداخته را بررسي كنيد، تا متوجه شويد 
هيچ كدام از اين جنگ ها به پايان نرس��يده و در هيچ 
كدام اهدافي كه امريكايي ه��ا مدعي بر راه انداختن 

جنگ به خاطر آن بودند،محقق نشده است. 
عماد آبش��ناس، در تحليلي براي اسپوتنيك نوشت: 
جنگ كره منجر به تقس��يم كره به دو قسمت شده 
و با وج��ود اينكه امريكايي ها مدع��ي بودند كه براي 
مقابله با كمونيس��ت ها به كره حمله كرده اند ولي در 
نهايت كره ش��مالي كمونيست س��ر جاي خود ماند 
وامريكايي ها به بهانه خطري كه كره ش��مالي براي 
كره جنوبي ايجاد مي كند در كره جنوبي وژاپن و… 
مستقر شدند، وامروزه امريكايي ها با رهبر كره شمالي 

مذاكره مي كنند.
از جنگ كره و ويتنام به سمت جنگ عراق و افغانستان 
بياييم مي بينيم كه در افغانستان امريكايي ها كه خود 
القاعده را ايجاد كرده بودند به بهانه نابودي القاعده و 
طالبان به اين كشور حمله كردند ولي پس از بيست 
س��ال هنوز طالبان نه فقط در افغانستان نابود نشده 

بلكه با اقتدار ب��ه فعاليت خود ادامه مي دهد و امروزه 
امريكايي ها در حال مذاكره با طالبان هستند و از وجود 
طالبان به عنوان بهانه اي براي بقاي خود در افغانستان 

استفاده مي كنند.
همين ماجرا در عراق و سوريه نيز تكرار شده است.

امريكايي ها ابتدا به بهانه مبارزه با توليد تس��ليحات 
كشتار جمعي به عراق حمله كردند و بعد معلوم شد 
كه اصال سالح كشتار جمعي كه از آن صحبت مي كنند 
وجود ندارد و صدام همه سالح هاي كه آنها به او داده 

بودند را در جنگ با ايران مصرف كرده بود.
امريكايي ها تالش كردند دولت ع��راق را وادار كنند 
تا توافق امنيتي با آنها به امضا برس��اند وبعد از اينكه 
دولت عراق حاضر نشد اين توافق را امضا كند داعش را 
ايجاد كنند با به بهانه جنگ با داعش در عراق و سوريه 

حضور پيدا كنند.
حال كه كار داعش در سوريه و عراق به پايان رسيده و 
ديگر بهانه اي براي حضور آنها وجود ندارد زمزمه اينكه 
داعش مجددا جان گرفته را راه انداخته اند تا بهانه براي 

حضور خود در عراق و سوريه داشته باشند.

در ديگر جاهاي جهان هم ماجرا به همين ترتيب است. 
 امريكايي ها با استفاده از س��ازمان هاي امنيتي خود

 نا امني در كش��ورهاي مختلف ايج��اد مي كنند يا با 
استفاده از دستگاه رس��انه اي و اقتصادي خود مردم 
كشورها را تحريك به شورش و فراهم كردن فضا براي 
ورود آنها وا مي دارند و بعد وقتي كه وارد مي شود كاري 
مي كنند كه كشورها وارد يك درگيري و جنگ ناپايان 

شوند تا حضور امريكايي ها ضرورت پيدا كند.
از همين سياس��ت هم در خاورميانه امروزه استفاده 
مي كنند و با ايجاد يك فض��اي رواني مبني بر اينكه 
ايران مي خواهد كشورهاي عرب حوزه خليج فارس 
را اشغال كند كاري كرده اند كه اينها مجبور شوند نه 
فقط اجازه حضور نيروهاي امريكايي در كشورهايشان 
را بدهن��د بلكه حت��ي اقدام به پرداخ��ت هزينه اين 
حضور نمايند، اين يكي ديگر نوبر اس��ت. همچنين 
اين كش��ورها تس��ليحات مدرن امريكايي را خريد 
مي كنند و چ��ون نمي توانند از آنها اس��تفاده كنند 
مجبورند افس��ران و كارشناسان امريكايي استخدام 
كنند تا اي��ن تجهي��زات را به كار بگيرن��د. مقامات 

امريكايي هم اخيرا براي تحقير بيش��تر س��ران اين 
كش��ورها ديگر چهارچوب هاي ديپلماتيك را كنار 
گذاشته اند و انواع و اقسام توهين ها و تحقير ها را نثار 
 آنها مي كنند، و به قول معروف كسي هم “جيك اش “ 
در نمي آيد. چ��را بايد رهبران اين كش��ورها چنين 
تحقير هايي را بپذيرند و باور كنند كه همسايه اي كه 
قرن هاست با صلح و صميميت با آنها ساخته قرار است 

كشور آنها را اشغال كند و امريكا از پانزده هزار كيلومتر 
آن طرف تر حاضر است از آنها دفاع كند.

امريكايي كه حتي به متحد اصلي خود يعني انگليس 
مي گوي��د وظيفه حمايت از كش��تي هايش به عهده 

خودش است.
آيا واقعا عرب ها مي خواهند هنوز هم روي ديوار اين 

حامي يادگاري بنويسند؟

    ازآنجاكه نفتكش انگليسي به داليلي نظير 
عبور برخالف نظ�ام مديريت ترافيك تنگه 
هرمز، ايجاد آلودگي زيست محيطي در تنگه 
هرمز و خاموش نمودن سيس�تم شناسايي 
خودكار اطالع�ات، اصول عب�ور بي ضرر در 
اين تنگه را به طور كاماًل آشكار و واضح نقض 
نمود، لذا به ضرس قاطع مي توان گفت كه در 
توقيف اين كشتي، هيچ اقدام غيرحقوقي و 
خودسرانه اي توسط جمهوري اسالمي ايران 
صورت نگرفته است، بلكه ايران كاماًل بر اساس 
حقوق بين الملل با استناد به قواعد آن، به اين 
امر، اقدام و ادعاي بريتانيا مبني بر غيرقانوني 
بودن توقيف نفتكش اين كشور، رد مي گردد.

برش
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 تغيير لحن ترامپ 
در قبال چين و ايران 

دونال��د ترام��پ، رييس جمهوري امري��كا، روز 
دوشنبه در پايان نشست گروه ۷ در شهر بياريتس 
بار ديگر لحن خ��ود را درباره جن��گ تجاري با 
چين تغيير داد و ابراز اطمينان كرد كه دو طرف 
مي توانند به توافق دست يابند. ترامپ همچنين 
درست ۳ روز پس از آنكه رييس جمهوري چين، را 
»دشمن« خطاب كرده بود، او را »رهبري بزرگ« 
خواند. به گفته ترامپ، مذاكرات تجاري بين پكن 
و واشنگتن قرار است مجددا از سر گرفته شود. اما 
اينها تنها اظهارات غافلگيركننده ترامپ نبودند. 
او در واكنش ب��ه ابتكارعمل امانوئ��ل ماكرون، 
رييس جمهوري فرانسه، گفت كه آماده است با 

رييس جمهوري ايران، ديدار كند. 
مايكل دي. ِشر و پيتر بيكر، در مطلبي در نيويورك 
تايمز نوشتند: به گزارش ديپلماسي ايراني، تغيير 
لحن ترامپ در رابط��ه با چين به ويژه با توجه به 
رويكرد شديداللحن او در اعمال تعرفه هاي جديد 
وارداتي در چند روز گذشته، بسيار قابل توجه بود. 
به طور كلي، تغيير جهت ناگهاني ترامپ به سمت 
ديپلماسي در قبال چين و ايران سبب شد سفري 
كه با نگراني آغاز ش��ده بود، با آرامشي نسبي به 
پايان برسد. ترامپ گفت: »اين يك قدم بزرگ از 
نظر اتحاد و از نظر توافق بود. ما در رابطه با بسياري 

از موضوعات مهم به توافق رسيديم.«
در اي��ن مقال��ه ك��ه ديپلماس��ي ايران��ي آن را 
بازنش��ر كرده، آمده اس��ت: تغيير ش��ديد لحن 
رييس جمه��وري اياالت متح��ده و صميميت 
غير مت��داول مي��ان ترامپ و رهبران فرانس��ه، 
بريتانيا، كانادا، ايتاليا، ژاپن و آلمان چشم اندازهاي 
نامشخص هر دو ابتكارعمل ديپلماتيك را تشديد 
كرد. ترامپ جمعه گذشته پس از آنكه تعرفه هاي 
جدي��دي را ب��ر واردات از چين اعم��ال كرد، به 
ش��ركت هاي امريكايي دس��تور داد كه از چين 
خارج ش��وند. اما روز يكش��نبه گفت كه درباره 
تش��ديد تنش ها دو دل شده است. ساعاتي بعد، 
مشاورانش گفتند كه تنها ناراحتي ترامپ اين بوده 
كه چرا درباره چين سختگيري بيشتري نكرده 
است. روز دوشنبه ترامپ ابراز اطمينان كرد كه 
پكن و واشنگتن مي توانند به توافق برسند! از اين 
رو، مشخص نيست كه اين رويكرد جديد ترامپ 

دقيقا چقدر دوام خواهد آورد.
در همين حال، تحوالت مرتبط با ايران نيز تعجب 
بسياري را برانگيخت. ماكرون كه سعي در حفظ 
توافق هسته اي سال 2015 ايران دارد، در آخرين 
لحظات از وزير امور خارجه ايران، دعوت كرد تا 
در حاشيه نشست گروه ۷ گفت وگويي با مقامات 
حاضر در بياريتس داش��ته باشد. رييس جمهور 
فرانسه روز دوشنبه گفت كه با روحاني صحبت 
و اطمينان حاصل كرده كه اگر او و ترامپ ديدار 
كنند، مي توانند بر س��ر برنامه هسته اي ايران به 

توافق برسند.
ترامپ در پايان جلسه گروه ۷ در كنفرانس خبري 
مش��ترك با ماكرون تمايل خود را ب��ه ديدار با 
روحاني ابراز كرد و گفت احتمال ديدار او با روحاني 
در چند هفته آينده واقع گرايانه به نظر مي رسد. 
ترامپ گفت كه در صورت آغاز مذاكرات از وام هاي 
كوتاه مدت به ايران براي حل مشكالت مالي فعلي 
آن حمايت خواهد كرد. او در عين حال هش��دار 
داد: »ما مي توانيم خيلي زود به نتيجه برسيم و 
من حقيقتا باور دارم كه ايران مي تواند كشوري 
فوق العاده باشد. دوس��ت دارم ببينم كه چنين 

اتفاقي رخ مي دهد.«
ترامپ گفت كه ماكرون پيش از س��فر ظريف به 
فرانسه از او پرسيده كه با اين مساله مشكلي دارد 
يا خير و او مشكلي نداشته، اما تصميم گرفته كه با 
وزير امور خارجه ايران كه هدف تحريم هاي اياالت 
متحده است، ديدار نكند: »فكر مي كنم براي ديدار 
خيلي زود است. نمي خواس��تم ديداري داشته 
باشم. اما زمان مناسب براي ديدار با ايران خواهد 
رسيد و اين اتفاق بسيار خوبي براي ايران خواهد 

بود. آنها پتانسيل بسيار خوبي دارند.«
روابط گرم ترامپ و ماكرون با بدخلقي هاي ترامپ 
در نشست سال گذشته گروه ۷ در كانادا در تضاد 
كامل ب��ود؛ ترامپ آن زمان از جاس��تين ترودو، 
نخس��ت وزير كانادا و ميزبان نشس��ت، به شدت 
انتقاد كرد و پيش از پايان جلسه و بدون امضاي 
بيانيه مشترك از اين كشور خارج شد. اما با وجود 
لحن مودبانه س��ران كشورها، اختالف نظرهاي 
بين آنها به ويژه بر س��ر مسائلي همچون توافق 
اقليمي پاريس كامال مشهود بود. موارد ديگري 
هم بود كه به ترامپ توجه چنداني نشد؛ ناراندرا 
مودي، نخست وزير هند كه به عنوان ميهمان در 
نشست حضور داشت، پيش��نهاد ترامپ را براي 
ميانجيگري در اختالف با پاكستان بر سر كشمير 
رد كرد. ترامپ همچنين در حمايت از بازگشت 
روسيه به جلسات ساالنه گروه تنها ماند. روسيه 
از س��ال 2014 و پس از الح��اق كريمه به خاك 
خود، از گروه اخراج شد. با اين حال، ترامپ گفت 
به عنوان ميزبان نشست سال آينده به طور قطع 
والديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه را دعوت 

خواهد كرد.
همچنين در گزارش��ي ديگر به نقل از ايندراني 
باگچي كه در تايمز آواينديامنتشر شد، آمده است: 
وزير خارجه ايران، يكشنبه، ميهمان غيرمنتظره 
بياريتس در جنوب فرانس��ه ب��ود. رهبران گروه 
۷ درص��دد بودن��د راه حلي براي س��ازش ميان 

واشنگتن و تهران بيابند.
ترامپ در مورد حضور ايران در اين نشست گفته 
بود هي��چ نظري ندارد و اين نش��ان مي دهد كه 
او قصد نداش��ت در توييت خود به نكوهش اين 

حركت بپردازد. 
هند اقدامات دو طرف را در اين نشس��ت با دقت 
زيرنظر دارد. توافق با ايران مورد استقبال دهلي نو 

قرار دارد .
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از استقامت در مسير شفافيت تا سقوط در دام روزمّر گي

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
 بعد از برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراي 
شهر تهران در ارديبهشت سال 96 كه ليست 
اصالح طلب�ان به طور كام�ل راي آورد، وزارت 
كش�ور روز اول ش�هريور را به عن�وان آغاز به 
كار دور جديد شوراي شهر تهران تعيين كرد. 
بعد از س�ه دوره، ب�راي ب�ار دوم اصالح طلبان 
صندلي هاي س�بز ساختمان بهش�ت را از آن 
خود كردند و با توجه به عملكرد ابهام برانگيز 
مديريت شهري در دوره 12 سال گذشته، شعار 
خود را ش�فافيت و مبارزه با فس�اد قراردادند. 
اعضاي شوراي جديد اكثرا جوان و بدون داشتن 
تجربه مديريتي و اجرايي بودند و در ادامه مسير 

اين دو مورد كار شورا را سخت كرد.
ش�وراي پنجم از هم�ان ابتدا با تنش ه�ا و اما 
و اگرهاي�ي همراه ب�ود، تنش هايي ك�ه انتظار 
مي رفت در شوراي يكدست اصالح طلب كمتر 
وجود داشته باشد، اما در عمل اينچنين نشد. 
اولي�ن اختالف اعضاي ش�ورا بر س�ر انتخاب 
ش�هردار نمايان ش�د. محسن هاش�مي كه در 
انتخابات هيات رييسه به عنوان رييس شوراي 
شهر انتخاب ش�ده بود، رياست خود را موقت 
مي دانس�ت و به دنبال تكيه بر كرسي شهردار 
تهران بود و همگان مي دانس�تند كه هاش�مي 
آمده اس�ت تا پا جاي پاي قاليباف بگذارد. اما 
اختالف ها باعث ش�د تا محسن هاشمي به اين 
خواسته خود نرسد و در انتخابات روز 19 مرداد 
1۳96 محمدعلي نجفي توسط اعضاي پنجمين 
دوره شوراي اس�المي ش�هر به عنوان گزينه 
نهايي شهرداري تهران برگزيده شد. او در اول 
شهريور ماه با شروع به كار رسمي شوراي شهر 
پنجم به عنوان ش�هردار جديد تهران انتخاب 
و در پنجم ش�هريور با دريافت حكم از وزارت 
كشور، رسمًا به عنوان شهردار كار خود را آغاز 
كرد و جايگزين محمدباقر قاليباف شد. نجفي 
در اولين نشست خبري خود از برخي تخلفات 

دوره 12 ساله گذشته پرده برداشت.

او درباره بدهي هاي شهرداري گفت كه بعضي بدهي ها 
به صورت معجزه وار كشف مي شوند. نجفي همچنين 
به ش��هروندان وعده داد تا گ��زارش 100روزه اي از 
وضعيت ش��هرداري در دوره گذش��ته اراي��ه كند و 
24دي ماه سال 96 به وعده خود عمل كرد و با حضور 
در صحن شوراي شهر، طي يك جلسه علني گزارش 
عملك��رد 100 روزه خود را ارايه كرد. گزارش��ي كه 
بس��ياري از تخلفات در حوزه هاي مختلف را آشكار 
كرد. از اس��تخدام 13 هزار نفر در شهرداري در سال 
آخ��ر مديريت قاليباف تا انواع و اقس��ام قراردادها در 
حوزه هاي مختلف. بس��ياري از رس��انه هاي طرفدار 
قاليب��اف گ��زارش 100 روزه نجفي را س��ياه نمايي 
خواندند. نجفي تصميم داش��ت اين گزارش را براي 
مراجع قضايي ارسال كند،  اتفاقي كه هيچگاه رخ نداد. 
اما دوران مديريت نجفي بر ش��هر تهران بسيار كوتاه 
ب��ود و صب��ح روز 23 اس��فند 96 اخب��اري مبني بر 
استعفاي او در شب گذشته منتشر شد. اخبار مربوط 
به استعفا و داليل اين استعفا بسيار ضد و نقيض بود، 
اما واقعيت داش��ت و باالخره در 21 فروردين 139۷ 
با رأي اكثريت اعضا، شوراي شهر با استعفاي نجفي 
موافقت كرد و محمدعلي نجفي شهردار تهران پس 
از گذش��ت ۷ ماه و 21 روز از ساختمان بهشت رفت. 
در ادامه اعضاي ش��وراي شهر براي مدتي سميع اهلل 
مكارم شيرازي را به عنوان سرپرست تهران انتخاب 
كردند. شهردار بعدي محمد علي افشاني بود كه 23 
ارديبهش��ت 9۷ با 19 راي به عنوان شهردار انتخاب 
شد اما دوره مديريت افشاني بر شهرداري نيز ديري 
نپاييد و به بهانه بازنشسته بودن ناچار به استعفا شد. 
شهردار بعدي اصالح طلبان پيروز حناچي بود كه 22 
آبان سال 139۷ در رقابت با عباس آخوندي با كسب 
11 رأي از 21 رأي اعضاي شوراي شهر، انتخاب شد. 
حناچي از 2۷ آبان در س��مت سرپرس��ت شهرداري 
فعاليت خود را شروع كرد و بعد از جنجالي كم سابقه 
براي تأييد صالحيت او، باالخره حكم وي در مورخه 
۷ آذر 9۷ صادر شد. بدين ترتيب با اين حكم، حناچي 

چهاردهمين شهردار تهران بعد از انقالب شد.

   اولين گام ها در مسير شفاف سازي 
ب��ي ثبات��ي مديريتي و انتخاب س��ه ش��هردار و دو 
سرپرس��ت در زماني بيش از يك سال، ضربه بزرگي 
به شوراي ش��هر پنجم وارد كرد و باعث شد بسياري 
از ام��ور به تعويق بيفتد. موضوع��ي كه خود اعضاي 
شورا نيز به آن اذعان دارند و آن را بد شانسي شوراي 
پنجم مي دانند. محسن هاشمي رييس شوراي شهر 
در گزارش عملكرد يك سال گذشته شورا در اين باره 
نوشت: »شوراي شهر يك پارلمان شهري، با اختيارات 
محدودتر از پارلمان ملي، در برابر بدنه اجرايي خود 
قرار دارد با اين حال، تمركزش را در انتخاب شهرداري 
كارآمد، س��الم واليق، مصروف كرد. اگرچه استعفا و 
تغيير شهردار منتخب شوراي پنجم تا حدي در روند 
رو به رش��د فعاليت هاي اجرايي، كن��دي و اختالل 
ايجاد كرد؛ اما با انتخاب شهردار جديد با راي قاطع، 
شورا تالش كرد اين اختالل جبران شود و برنامه هاي 
مديريت ش��هري با قدرت تداوم يابد. طبيعي است 
كه مهم ترين نماد و محل بروز آثار اجرايي ش��وراي 
ش��هر، انتخابات شهردار اس��ت و تغيير سه مسوول 
در ش��هرداري تهران ظرف حدود 10 ماه تا اندازه اي 
موجب ش��د كه دستاوردهاي شوراي پنجم از منظر 
افكارعمومي به چالش كشيده شود.« اعضاي شوراي 

پنجم اما به برخي ش��عارها و تعه��دات خود پايبند 
ماندند و از آن جا كه با ش��عار ش��فافيت و شهرداري 
شيش��ه اي روي كار آمدند، در همان آغاز اقدام هايي 
در زمينه شفاف س��ازي در شهرداري انجام دادند. بر 
همين اساس كميته شفافيت و شهر هوشمند نيز در 
شوراي اسالمي شهر تهران تش��كيل و بهاره آروين 
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر به عنوان 
مسوول اين كميته در ش��وراي شهر فعاليت خود را 
آغاز كرد. افزون بر دستورالعمل هاي دوقلوي نجفي 
در مبارزه با فساد و شهرفروشي، در گام هاي بعدي، 
انتشار اطالعات قراردادهاي كالن شهرداري تهران 
)قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان( از طريق وب 
سايت »سامانه شفافيت شهرداري تهران« دستور كار 
قرار گرفت. در ادامه مسير، سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري تهران وب سايت سامانه شفافيت 
shafaf.tehran. ش��هرداري تهران را به نش��اني

ir از آذر ماه 1396 به صورت آزمايش��ي راه اندازي 
كرد و در آن براي اولين ب��ار قراردادها و مناقصه ها و 
مزايده هاي برگزار شده با درج جزييات روي سايت 
بارگذاري ش��د كه در نوع خود اتفاق نادري بود. اين 
س��امانه از 21 فروردين 139۷ رس��ما آغ��از به كار 
كرد . در اين س��امانه 5 قس��مت اصلي قراردادهاي 
كالن ش��هرداري، اليحه، مصوبه و عملكرد بودجه، 
اطالعات شهرس��ازي، اطالعات مديران و كاركنان 
شهرداري و اس��امي دريافت كنندگان طرح ترافيك 
خبرنگاري قابل مش��اهده اس��ت. هرك��دام از اين 
قس��مت ها به بخش هاي مختلفي تقسيم مي شود. 
در جزييات هركدام از قراردادها ش��ما مي توانيد نام 
مديرعامل، نام امضاء كننده قرارداد از طرف بهره بردار، 
تاريخ انعقاد قرارداد، اطالعات فسخ قرارداد، اطالعات 
الحاقيه، مدت قرارداد، روش انتخاب طرف قرارداد، 
شناس��ه ملي بهره ب��ردار، كد اقتص��ادي بهره بردار، 
ماليات بر ارزش افزوده، تاريخ ش��روع، تاريخ پايان، 
معاون )ناظ��ر(، اعض��اي كميس��يون، امضا كننده 
قرارداد از طرف كارفرما، فايل ه��اي قرارداد و مبلغ 
نهايي قرارداد را مشاهده كنيد. به گفته بهاره آروين، 
رييس كميته شفافيت ش��وراي شهر اين سامانه در 
حال تكميل شدن اس��ت و اطالعات جديدي به آن 

اضافه خواهد شد. 
همچنين اطالعات ديگري در بخش اطالعات مديران 
و كاركنان ش��هرداري وجود دارد كه به س��ه بخش 
اطالعات مديران ارشد، فهرست مشخصات كاركنان 
و اطالعات سفرهاي خارجي كاركنان تقسيم بندي 
مي ش��ود و فهرست تمام س��فرهاي خارجي از سال 

1394 تا 1398 در سامانه موجود است.

   لغو مصوبه برج باغ ها 
به جرات مي توان گفت يكي از بهترين اقدام هاي شوراي 
شهر پنجم كه در روزهاي پاياني س��ال 96 انجام شد، 
لغو مصوبه برج باغ ها بعد از 14 س��ال بود. مصوبه اي كه 
باعث شد تهران چندين هزار هكتار از باغاتش را از دست 
بدهد. اعضاي شورا در آخرين جلسه شوراي شهر تهران 
در سال 96 با اكثريت آرا و بدون مخالف، راي به لغو اين 
مصوبه دادند و سال گذشته نيز مصوبه خانه باغ را به عنوان 
جايگزين برج باغ تصويب كردند. يكي از نكات برجسته 
مصوبه خانه باغ اين است كه يك مسير ويژه  براي صدور 
پروانه ساخت و س��از در باغات ايجاد و يك كميته فني 
باغ تشكيل مي شود، همچنين كليه دستورالعمل هاي 
طرح تفصيلي مغاير با اين مصوبه لغو خواهد شد و نهايتا 
عملكردهاي پيش��نهادي مجاز براي استقرار به عنوان 
يك بسته تشويقي به صاحبان باغات نيز ارايه شده است.

   تغيير طرح ترافيك تهران
تغيير طرح ترافيك تهران بعد از حدود 38 سال يكي 
از مهم ترين اقدام هاي شهرداري در حوزه حمل و نقل 
است. اين طرح كه با هدف كاهش ترافيك و آلودگي 
هوا اواخر سال 96 به تصويب شوراي شهر تهران رسيد، 
مخالفان و منتقدان بسياري داشت، اما با وجود تمام 
مخالفت ها، شهرداري در سال 9۷ طرح جديد ترافيك 
را اجرا كرد. سال جاري نيز محدوده طرح زوج و فرد به 
نام محدوده كنترل آلودگي هواي تهران تغيير نام داد 
و طرح زوج و فرد براي هميشه به تاريخ پيوست. البته 
هنوز بر سر اينكه طرح جديد چقدر توانسته به اهداف 

مورد نظرش دست يابد، اختالف نظر وجود دارد.

   ايمن سازي خط 7 مترو
يكي ديگر از اقدام هاي تيم جديد مديريت شهري توقف 
خط ۷ متروي تهران بود كه محمدباقر قاليباف ششم 
خردادماه سال 96، در اقدامي شتابزده آن را افتتاح كرد. 
موضوعي كه انتقاد بسياري از اعضاي شوراي چهارم را 
در پي داشت و اعضاي شوراي پنجم با تاييد ايمن نبودن 
اين ايستگاه آن را متوقف كردند. برخي ايستگاه هاي 
خط ۷ مترو از جمله ميدان محمديه و ميدان بسيج در 
هفته گذشته بعد از رعايت موارد ايمني آغاز به كار كرد.

   ورود شعرا و مشاهير معاصر به شهر
يكي از اقدام هاي شوراي ش��هر در حوزه فرهنگي كه 
س��ر و صداي فراواني به پا كرد، نام گذاري خيابان هاي 
تهران به ن��ام برخي مفاخر ادب��ي و فرهنگي از جمله 
فروغ فرخزاد، محمدرضا شجريان، مهدي اخوان ثالث 
و سيمين بهبهاني بود. اما برخي هم به مخالفت با اين 
اقدام برخاسته و اعالم كردند ش��وراي شهر تهران به 
جاي حل مشكالت ش��هر و مردم، اسم-فاميل بازي 
مي كنند. با وجود اين هنوز خبري از ابالغ اين مصوبه 
از سوي فرمانداري نيست و اخباري مبني بر مخالفت 
فرمان��داري و رد آن به گوش مي رس��د. يكي ديگر از 
مصوبات شوراي شهر تهران كه تاكنون به نتيجه نرسيده 
و هنوز بالتكليف است. مصوبه زيست شبانه در برخي 
خيابان هاي ته��ران بود كه پليس با آن مخالفت كرده 
اما اعضاي ش��ورا همچنان مي كوشند تا اين مصوبه را 

اجرايي كنند.
هر چند انتقادات فراواني ب��ه عملكرد پنجمين دوره 
شوراي شهر تهران وجود دارد به خصوص در سال دوم 
كه انتظار مي رفت بعد از ايجاد ثبات نسبي درشهرداري 
و اتمام عزل ونصب ها شاهد اتفاقات جديد و مثبتي در 
حل مشكالت تهران باشيم اما عمال اين اتفاق نيفتاد. 
با وجود اين، روساي كميس��يون هاي 6 گانه شوراي 
شهر معتقدند با وجود كاستي ها توانسته اند به نيازهاي 

شهروندان در حوزه شهري پاسخ دهند. 
محمد ساالري رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي ش��هر در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد كه 
وقتي ما عملكرد دوساله خود در شوراي پنجم را با دوره 
گذشته مقايسه مي كنيم خودمان را كامياب مي دانيم. 
او در اين باره افزود: تالش هاي  ما مبتني بر خواست مردم 
از جمله كاهش فساد و رانت، معطوف كردن پروژه ها و 
ماموريت ها از حوزه صرف عمراني و س��خت افزاري به 
حوزه هاي نرم افزاري با توجه به نياز مناطق همچنين 
نهادينه كردن رويكرد شفافيت و نظارت همگاني بوده 
است. يكي از رويكردهاي ما توجه به پالزاهاي شهري، 
عرصه ه��اي عمومي و ميدان گاه هاس��ت تا با محدود 
كردن تردد خودرو ها زمينه براي انسان محور شدن شهر 
فراهم شود. در حوزه بازآفريني شهري در مقابل تصميم 
رييس جمهور براي بارگذاري انبوه در فضاهاي باز اطراف 

بافت فرسوده ايستادگي كرديم، چراكه اكنون مهم ترين 
مشكل بافت فرسوده كمبود س��رانه هاي خدماتي و 
اين فضاهاست كه بايد براي تامين اين سرانه ها مورد 

استفاده قرار گيرند.
او ادامه داد: كارگروه كميسيون شهرسازي و معماري 
ظرف يك سال گذشته در راستاي ايفاي نقش نظارتي 
در سامانه شهرسازي مناطق 22 گانه، 5400 صورت 
جلسه شوراهاي شهرس��ازي مناطق را مورد بررسي 
و مغايرت هاي تصميمات آنها را با ضوابط شهرسازي 
و معماري احصاء و ابالغ كرده به ش��كلي كه در قالب 
نامه هايي براي لغو تصميمات آنها موضوع به اين شوراها 
ارسال شده است. همچنين156 پرونده باغ يا غيرباغ 
بودن در كميسيون شهرسازي و معماري مبتني بر نظر 
كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظرات 

كارشناسي به هيات رييسه شورا ارايه شده است. 
س��االري با بيان اينكه درخص��وص فرآيند نظارت بر 
نماهاي ساختمان ها در كميته هاي نماي مناطق نيز 
11 هزار و 400 پرونده نما را در يك سال گذشته مورد 
بحث و بررسي قرار داديم،  تصريح كرد: همچنين كاهش 
بيش از ۷0 درصدي تخلفات شوراهاي معماري، توقف 
بارگذاري انبوه در پادگان 06، ايجاد تغيير رويكرد در 
كميسيون ماده 5 و تغيير رويكرد شهرداري از خودرو 
محوري به انسان محوري از ديگر فعاليت هاي مهم اين 

كميسيون به شمار مي رود.

   ترافيك سنگين كميسيون برنامه و بودجه
كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين دوسال اقدام هاي 
متنوعي انج��ام داد كه مهم ترين آنها بودجه س��االنه 
و برنامه پنج س��اله س��وم بود. مرتضي الويري، رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر معتقد است 
كميس��يون برنامه و بودجه تنها كميسيوني است كه 
ترافيك سنگيني دارد. زيرا بسياري از لوايح و طرح هاي 
مصوب ش��ورا پيوند مالي دارد كه كميسيون برنامه و 
بودجه بايد آنها را بررس��ي كن��د.  مي توان گفت يكي 
از مهم ترين كارهاي اين كميس��يون در طول دو سال 

گذشته كاهش تعداد نيروهاي مازاد شهرداري بود. 
به گفته الويري، در ش��هريور سال 96 شهرداري 68 
هزار و 12۷ هزار نفر نيرو داش��ت، در تيرماه 98 اين 
تعداد به 64 هزار و 912 نفر كاهش يافت و به عبارتي 
3 هزار و 215 نفر از نيرو هاي شهرداري كم شد. تهيه 
و تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران، تدوين 
و تصويب نظام كارآمد انضباط مالي، تنوع بخشي به 
درآمدها با كاهش سهم درآمدهاي ناپايدار و افزايش 
سهم درآمد پايدار، متناسب سازي ساختار تشكيالت 
شهرداري تهران و برقراري امكان دسترسي عمومي به 
قراردادهاي شهري در راستاي شفاف سازي پنج اقدام 
مهم اين كميسيون به شمار مي رود.همچنين انتخاب 
حسابرسان شهرداري تهران به صورت روشن و شفاف 
و درج آگهي درروزنامه انجام ش��د كه بر اين اس��اس 
قيمت شكني بسيار خوبي شكل گرفت و حسابرسان 

خبره تري انتخاب شدند.

   حفظ باغات و ساماندهي كميسيون ماده 7
به گفته زه��را صدراعظم نوري، رييس كميس��يون 
س��المت، محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي 
ش��هر تهران از جمله اقدام هاي انجام ش��ده در اين 
كميس��يون طي دو س��ال گذش��ته، ارتقاي جايگاه 
محيط زيس��ت بود كه طي آن مركز محيط زيس��ت 
و توس��عه پاي��دار ش��هرداري ب��ه اداره كل محيط 
زيست و توس��عه پايدار ش��هر تهران ارتقا پيدا كرد 
 و متناظ��ر ب��ا آن پس��ت هاي جديدي ايجاد ش��د.

طي س��ال هاي 8۷ تا 9۷ حدود 128 هكتار از باغات 
و اراضي مشجر ش��هر تهران توده گذاري و تبديل به 
ساختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني شد. بنابراين 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران براي جلوگيري از نابودي بيشتر 
باغ ها كميسيون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضاي 

سبز شهر تهران را ساماندهي كرد. 
براين اساس، همه پرونده هايي كه در مرحله تحقيق 
و نوس��ازي و پايان كار هس��تند، حتمًا باي��د از اين 
كميسيون اس��تعالم بگيرند كه اين موضوع در نوع 
خود كم نظير است. از ديگر اقدامات كميسيون كه در 
جهت حفظ و گسترش باغات و فضاي سبز شهر تهران 
بود، اختصاص صددرصدي درآمدهاي حاصل از قطع 

اشجار به تملك و خريد باغ بود.
 در همي��ن رابطه، حدود ۷ باغ طي يك س��ال و نيم 
تملك شد. همچنين اين كميسيون طرحي را مبني 
بر محاسبه ارزش اكولوژيك درختان در شوراي شهر 
به تصويب رساند كه مطابق با اين پيشنهاد شهرداري 
موظف ش��د در اين خصوص طرح��ي تهيه كند كه 
هم اكنون تدوين آن را مركز مطالعات و برنامه ريزي 

شهر تهران برعهده دارد. 
 نوري در گفت وگو با »تعادل« با اش��اره به اختصاص

2 تا 5 درصدي درآمد حاصل از صدور پروانه ساخت به 
بودجه سازمان آتش نشاني گفت: سازمان آتش نشاني 
توانس��ته با در اختيار داشتن اين بودجه تجهيزات و 
امكانات خود را افزاي��ش داده و به روز كند و در عين 
حال به بررس��ي ايمني 20 هزار ساختمان ناايمن در 
ش��هر ورود كند. در همين رابطه، س��ازمان فناوري 
اطالعات و پسماند به ايجاد اين سامانه ها بسيار كمك 
كرد. همچنين س��امانه بند 20 نيز ايجاد شد كه در 
راستاي هرچه شفاف تر ش��دن معامالت شهرداري 

بسيار سازنده است.
رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري همچنين با اشاره به ضرورت كاهش آلودگي 
هوا گفت: بحث فعال كردن مراكز معاينه فني، نوسازي 
ناوگان اتوبوس��راني و تاكس��يراني ايج��اد دوچرخه 
اشتراكي و راه اندازي صندوق محيط زيست و توسعه 
حمل و نقل از جمل��ه پيگيري هاي ما در اين حوزه با 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بود و 
در عين ح��ال از آقاي مظاهريان، معاون برنامه ريزي 
شهر تهران انتظار دارم كه اساسنامه آن را تهيه كرده 

و به صحن شورا ارايه دهد. 
او با اش��اره به راه اندازي س��ه كمپين ك��ه در نتيجه 
تالش هاي كميس��يون س��المت محيط زيس��ت و 
خدمات ش��هري بود، عنوان كرد: كمپين س��المت 
روان، كمپين تهران شهر بدون دخانيات، كمپين نه 
به پالستيك راه اندازي و مسائل مرتبط با بهداشت آب، 
نان، ميوه جات و صيفي جات را پيگيري كرديم. تالش 
كرديم تا در حوزه س��المت يكپارچگي ايجاد ش��ود  
همچنين بازنگري جدي در حوزه فعاليت خانه هاي 

سالمت صورت گيرد. 

   سيل و حمل و نقل
محم��د عليخاني، رييس كميس��يون حمل و نقل و 
عمراني شوراي اسالمي شهر تهران نيز با ارايه گزارشي 
از عملكرد يك ساله كميس��يون متبوع خود عنوان 
كرد كه 42 درصد بودجه سال 98 صرف حمل و نقل 

عمومي شده است.
عليخاني با بيان اينكه يكي از مهم ترين اقداماتي كه در 
كميسيون حمل و نقل عمراني شوراي اسالمي شهر 
تهران پيگيري شده، موضوع مس��يل ها و رودهايي 
اس��ت كه با وجود باران هاي سيل آس��ا در آغاز سال 
سيلي در شهر تهران نداشتيم، تصريح كرد: تا چندي 
پيش چند كارخانه آسفالت شهرداري تعطيل شده 
ب��ود و در اين خص��وص آس��فالت هاي بي كيفيت از 
كارخانه هاي ديگر تهيه مي ش��د، با راه اندازي مجدد 
كارخانه ها در شهرداري تهران 200 ميليارد تومان در 
هزينه ش��هرداري صرفه جويي شد و امسال با اعتبار 
500ميلي��ارد توماني، يك ميليون تن آس��فالت در 
معابر عمومي ش��هر تهران در سال 98 مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
اين عضو ش��وراي اسالمي ش��هر مهم ترين اقدامات 
صورت گرفته توسط كميسيون حمل و نقل عمران 
شوراي اسالمي ش��هر تهران را در حوزه حمل و نقل 
تصويب نرخ كرايه تاكسي، مترو و اتوبوس دانست. به 
گفته او، ايمن س��ازي خط 6 و ۷ مترو تهران از ديگر 
فعاليت هاي كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي 

اسالمي شهر تهران تهران به شمار مي رود. 
نتايج بررس��ي مصوبات دو س��ال گذش��ته شوراي 
شهرتهران نشان از روند نزولي كيفيت اين مصوبات 
دارد و به نوعي مي توان گفت اعضاي شوراي شهر در 
سال اول آغاز به كار با انگيزه و خالقيت بيشتري پيگير 
امور ش��هر بودند، اما در ادامه به دليل نداشتن تجربه 
برخي از اعضا و نيز اختالفاتي كه بروز كرد، از كيفيت 
جلسه هاي شوراي شهر كاسته شد و در برخي جلسات 
فقط اعضاي شوراي شهر به تذكر دادن در زمينه هاي 
گوناگون و حتي بي ربط به حوزه شهري بسنده كرده 

و جلسات خروجي خاصي نداشت. 
محسن هاشمي رييس شوراي شهر نيز در اعتراض به 
اين روند از اعضا خواس��ت تا تذكرات خود را به شكل 
كتبي ارايه كنند و تا چند ماه اجازه تذكر ش��فاهي به 
اعضا را نمي داد اما بعد از اعتراض اعضا و برخي رسانه ها 
مجددا روند تذكرات شفاهي از سر گرفته شد. از سوي 
ديگ��ر، برخي نطق هاي پيش از دس��تور نيز به جاي 
اينكه بيانگر مشكالت و مس��ائل شهر باشد، فقط به 
شعار و حرف هاي تكراري ختم مي شود كه هيچ كس 

فايده اي از آن نمي برد. 
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نگاهي بر عملكرد كميته 
گردشگري و ميراث فرهنگي

حسن خليل آبادي| 
رييس كميته گردشگري و ميراث فرهنگي 

شوراي شهر تهران|
با توجه به تغيير سياست هاي كالن شوراي اسالمي 
شهر تهران در دوره پنجم نس��بت به ادوار گذشته، 
بازتعريف نسبت فرهنگ با مديريت شهري به عنوان 
اصلي ترين موضوع در دس��تور كار كميته فرهنگي 
شوراي اسالمي شهر تهران در سال نخست فعاليت 
قرار گرفت. در اين راستا، كميته فرهنگي با احصاي 
موضوعات چالش برانگيز فرهنگي در شهرداري تهران 
و مواردي كه افكار عمومي در سنوات گذشته نسبت 
به آنها نقد و حساسيت نشان داده است، تالش كرده با 
اتخاذ فرآيندي براي حل ريشه اي مسائلي از اين دست 
به صورت ريش��ه اي فعاليت كند. باروي ري و كتيبه 
فتحعلي شاه جزوي از محوطه  تاريخي چشمه هشت 
هزار ساله و تاريخي شهر هستند. چشمه علي يكي از 
مناطق نمونه گردشگري تهران است كه با نام باستاني 
چشمه »س��وريني« و احتمااًل منسوب به دودماني 
بزرگ در دوره اشكانيان و ساسانيان شناخته مي شد، 
اما بعدها به ياد امام علي)ع( به چشمه علي معروف شد. 
اما چندي است كه دبي )ميزان( آب در اين محوطه 
باستاني كاهش يافته و اين اثر ارزشمند مامني براي 
موش ها شده است. پس از پيگيري هاي كميسيون 
فرهنگي مشخص شد به س��بب ايجاد و عبور تونل 
خط 6 مترو، به گذرگاه انتقال آب چشمه علي خسارت 
وارد شده است. در اين راستا و به منظور حفظ اين بناي 
ارزشمند به طور مكرر در صحن شوراي شهر تهران، 
ري و تجريش تذكر داده شد و خواستار رفع اين معضل 
شديم اما شركت مترو تهران در اين خصوص پاسخ 
روشني نداد و همين امر منجر به تذكر دوباره رييس 
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر در 
تاريخ ششم خرداد ماه سال 139۷ تهران شد.در اين 
راستا با بررسي مسووالن مترو و به سبب بارندگي ها، 
وضعيت به حالت اوليه خود برگش��ته اس��ت و آب 
همچون گذشته در بخش هاي مختلف چشمه علي 

از دل زمين بيرون مي زند.

   حفظ خانه پدر  شعر نو فارسي
در آس��تانه روز جهاني بناها و خانه هاي تاريخي 
21 فروردين ماه، خانه نيما يوشيج به مبلغ 13.5 
ميليارد تومان توس��ط ش��هرداري منطقه يك 
خريداري شد. مالكان خانه نيما در تهران پس از 
برگزاري جلسات متعدد و پيگيري هاي كميته 
ميراث فرهنگي و گردشگري شورا، سرانجام راضي 
شدند اين خانه را بفروشند. خانه پدر شعر نو بيشتر 
از يك سال پيش با اعتراض مالكان و راي دادگاه 
از فهرست آثار ملي خارج و در سال هاي گذشته 

متروكه شده و در حال تخريب بود.

   پيشنهادات و مصوبات
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري پنجمين دوره 
از ش��وراهاي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش در 
دومين سال فعاليت خود به منظور بهبود وضعيت 
گرشگري پايتخت پيشنهاداتي را مطرح كرد كه در 

ادامه به برخي از آن پرداخته ايم:
پيشنهاد نام گذاري روزي به نام »ري«، پيشنهاد و 
تصويب تشكيل سازمان گردشگري در بند ۷4 برنامه 
سوم توسعه شهر تهران، پيشنهادي مبني بر پررنگ 
كردن نقش ش��وراياران در برنامه سوم توسعه شهر 
تهران، تصويب جلوگيري از فعاليت كارگاه هاي شن 
و ماسه و كارخانجات و معادن اوليه سيمان، پيشنهاد 
و تذكر نسبت به حفظ بناي ارزشمند عمارت »اتاق 
آيينه خانه«، پيشنهاد نام گذاري مكاني به نام عزت اهلل 
انتظامي در تهران و پيشنهاد و تصويب كليات اليحه 
ش��هرداري در خصوص بهره ب��رداري »ايراندخت 
درودي« نقاش معاصر كش��ور از دو قطعه زمين در 
يوس��ف آباد به منظور ساخت موزه نقاشي از جمله 
مواردي بود كه توسط رييس كميته ميراث فرهنگي 
و گردشگري پيگيري و در قالب پيشنهاد در شوراي 

شهر مطرح و برخي از آنان اجرايي شد. 
همچني��ن استانداردس��ازي فضاه��ا و خدم��ات 
گردشگري كه در برنامه س��وم توسعه شهر تهران 
گنجانده شده است و پيشنهاد و پيگيري وضعيت 
زيست شبانه، هماهنگي به منظور ايجاد سامانه آمار و 
اطالعات گردشگري از گردشگران داخلي و خارجي 
كه مي توان آن را در سامانه شفافيت نيز قرار داد، ايجاد 
پنج پهنه گردشگري در تهران با تعيين كد پروژه ها 
در بودجه )پنج پهنه عبارتند از: منطقه يك در شمال 
تهران، سرخه حصار در شرق تهران، مناطق 10، 11 
و 12 در مركز، منطق��ه 22 در غرب پايتخت و ري 
در جنوب تهران(، امضاي تفاهم نامه ميان كميته 
ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي اسالمي شهر 
تهران ري و تجريش با كميته متناظر استاندارد سازي 
گردش��گري و خدمات وابسته و بررس��ي و بهبود 
وضعيت چشمه هاي سرويس بهداشتي نتيجه تالش 

و پيگيري دومين سال فعاليت اين كميته است. 

   احيا و حفظ بناهاي تاريخي
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر 
احياي بناهاي تاريخي و ترويج فرهنگ گردشگري 
را از جمل��ه اهداف اصلي خود قرار داده و اين كميته 
بر آن است تا خانه ها و بناهاي واجد ارزشي همچون 
خانه نصيرالدوله، خانه صادق هدايت، سراي آنتيك، 
خانه ملك، سراي س��يگارچي، خانه تختي و ديگر 
بناهاي اينچنيني را از خطر تخريب حفظ كند. مساله 
ديگري كه كميته مي��راث فرهنگي روي آن تاكيد 
دارد، ورود بخش خصوصي به حفظ بناهاي تاريخي 
و گردشگري اس��ت؛ چرا كه خريداري و حفاظت از 
برخي امالك از عهده مديريت شهري خارج است.

كميته مذكور مجدانه به دنبال آن است تا ساختار و 
سازمان گردشگري شهرداري تهران تحت هر عنواني 
تدوين شود و مديريت مراكز فرهنگي و گردشگري 
شهري همچون برج ميالد، موزه دفاع مقدس، اراضي 

عباس آباد و... به يكپارچگي مورد نظر برسد. 

   اعضاي شوراي پنجم   به برخي شعارها و تعهدات خود پايبند ماندند و از آن جا كه با شعار شفافيت و شهرداري شيشه اي روي كار آمدند در همان 
آغاز اقدام هايي در زمينه شفاف س�ازي در شهرداري انجام دادند. اما در مجموع  نتايج بررسي مصوبات دو سال گذشته شوراي شهرتهران نشان از 
روند نزولي كيفيت اين مصوبات دارد و به نوعي مي توان گفت اعضاي شوراي شهر در سال اول آغاز به كار با انگيزه و خالقيت بيشتري پيگير امور شهر 
بودند اما در ادامه به دليل نداشتن تجربه برخي اعضا و نيز اختالفاتي كه بروز كرد، از كيفيت جلسه هاي شوراي شهر كاسته شد و در برخي جلسات 
فقط اعضاي شوراي شهر به تذكر دادن در زمينه هاي گوناگون و حتي بي ربط به حوزه شهري بسنده كرده و جلسات خروجي خاصي نداشت.  محسن 
هاشمي رييس شوراي شهر نيز در اعتراض به اين روند از اعضا خواست تا تذكرات خود را به شكل كتبي ارايه كنند و تا چند ماه اجازه تذكر شفاهي به 
اعضا را نمي داد اما بعد از اعتراض اعضا و برخي رسانه ها مجددا روند تذكرات شفاهي از سر گرفته شد. از سوي ديگر، برخي نطق هاي پيش از دستور نيز 

به جاي اين بيانگر مشكالت و مسائل شهر باشد  فقط به شعار و حرف هاي تكراري ختم مي شود كه هيچ كس فايده اي از آن نمي برد

دريچه



دانش و فن10نگاه

لزوماحتياطدراستفادهاز»بات«هايتلگرامياحساسميشود؟

خوب و بد »بات« هاي تلگرامي
گروه  دانش و فن|

بات هاي تلگرامي هم مانند خود تلگرام، مانند شمشير 
دولبه اي هس��تند كه از آنها اس��تفاده هاي مختلفي 
مي شود و اگرچه مي توانند با تبليغات يا ارسال مطالب 
و تصاوير نامناسب كاربران تلگرام را از كوره به در ببرند، 
اما نوشتن بات هاي بس��يار با اهداف كاربري متفاوت، 
اين پيام رسان را از نمونه هاي مشابه خود متمايز كرده و 

بسياري از نيازهاي كاربران را پاسخ داده است.
تلگرام يكي از اپليكيشن هايي است كه از ابتدا با هدف 
پيام رساني مورد استفاده قرار مي گرفت اما قابليت هايي 
كه به مرور زمان به اين اپليكيشن پيام رسان اضافه شد، 
توجه بسياري از كاربران را به خود معطوف كرد. يكي 
از اين قابليت ها، ايجاد بات هاي شخصي بود. تلگرام به 
كاربران اين امكان را داد كه به واس��طه متن باز بودن، 
بتوانند بات هاي متعددي را با نيازهاي متفاوت طراحي 
كنند. بات هاي تلگرامي، برنامه هاي هوشمندي هستند 
كه روي يك سرور اجرا مي شود و تلگرام هم يك واسط 
ايمن، ب��راي تبادل بين كاربر و برنام��ه موجود در آن 
سرور است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه بات هاي 
تلگرام كدهايي هستند كه از طريق يك پروتكل امن 
متصل به يك سرور واس��ط عمل مي كنند.  از طرفي 
خاصيت كدب��از )open Source( بودن تلگرام اين 
اجازه را به برنامه نويس��ان مي دهد ك��ه برايش ربات 
بنويسند و به توسعه هرچه بيش��تر و بهتر اين برنامه 
كمك كنند. بات ها با اين هدف نوشته مي شوند كه به 
درخواست هاي كاربر پاسخ داده و بر اساس دستورهاي 
خاصي كه افراد به آنها مي دهند، خروجي هاي متناسب 
ارايه كنند. طراحي ربات تلگرام هم لزوما كار دشواري 
نيس��ت و همه كاربران تلگرام با طي كردن چند قدم 
ساده مي توانند يك ربات ش��خصي براي خود در اين 
پيام رس��ان ايجاد كنند. براي اين كارخود تلگرام يك 
ربات با نام BotFather معرفي كرده است كه كاربر با 
برقراري ارتباط با اين ربات اقدام به راه اندازي ربات خود 
كرده و پس از آن ربات خود را با استفاده از API تلگرام 
و از طريق درخواست هاي HTTPS مديريت مي كند. 
البته براي ساختن يك ربات با امكانات اختصاصي به 
دانش كدنويسي نياز است و مي توان با تهيه يك سرور، 
قابليت ها و كاربردهاي وس��يعي براي ربات تعيين و 
طراحي كرد. ربات هايي كه با اين روش ساخته مي شوند 
بر اساس عبارت درخواستي و دستور كاربر مي توانند 
در يك ديتابيس جس��ت وجو  كنن��د و نتايج متني يا 
فايل صوتي، تصويري و... را برگردانند. حتي مي توان 
ربات هايي كه جنبه نظرس��نجي يا برگ��زاري آزمون 

آنالين و امث��ال آن دارد را طراحي كرد. همين قابليت 
به يكي از نقاط قوت تلگرام نسبت به ساير پيام رسان ها 
تبديل شده و ده ها هزار بات  تلگرامي با انواع كاركردها 

در اين اپليكيشن ديده مي شود.
اما قطعا همه اين بات  ها كاربردي نيستند؛ شايد تنها 
صدها يا ده ها بات واقعا با كيفيت مناسبي پاسخگوي 
نيازهاي كاربران باشند. از طرفي برخي از بات ها ممكن 
است در برخي جوامع مفيد و در جايي ديگر ناكارآمد 
باشند. در اين راستا، امير صفري فروشاني -كارشناس 
نرم افزارهاي امنيتي- در گفت وگو با »تعادل«، با اشاره 
به ماهيت بات هاي تلگرامي و نحوه فعاليت آنها اظهار 
كرد: »بات هاي تلگرامي به چند دسته تقسيم مي شوند 
و مي توان استفاده هاي مختلفي از آنها كرد. هم موضوع 
كنترل گروه ها هست و هم موضوع تبليغات كه شامل 
تبليغات خوب يا بد مي شود. يكي ديگر از قابليت هاي 
بات ها هم بحث خدمات است و بات هايي كه سرويس 
مي دهند را ش��امل مي ش��ود. براي مثال قبال به اين 
صورت بود كه در تلگرام، تع��داد كاراكتر محدودي را 

مي توانستيد زير عكس ها بزنيد، اما با استفاده از بات  ها 
مي توانيد بيشتر از حد استاندارد كه تعريف شده است، 
زير عكس ها نوش��ته بگذاريد. يا مث��ال باتي كه لينك 
يوتيوب به آن مي دهيد و در همان تلگرام به شما ويديو 
مي دهد و مي توانيد ويديوهاي يوتيوب را از اين طريق 
دانلود كنيد. اينها بات هاي بدي نيست و مي توان از آنها 
اس��تفاده مفيد كرد. البته ممكن است اين بات ها كه 
سرويس مي دهند، تبليغاتي هم به همان صفحه بات 
خودشان ارسال كنند كه براي اينكه بتوانند هزينه خود 

را دربياورند طبيعي است.«
او با بيان اينكه بات هايي هستند كه براي كنترل گروه 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، گفت: »در حال حاضر 
تعداد گروه هاي تلگرامي بس��يار زياد ش��ده است، به 
همين دليل برخي ربات هايي نوش��تند ك��ه گروه را 
كنترل مي كند و برايش وظاي��ف مختلفي را تعريف 
مي كنن��د. درواقع قوانيني نوش��ته مي ش��ود و ربات 
براساس اين قوانين تنظيم مي شود و مي تواند با توجه 
به قوانين، گروه را كنترل  كند؛ اينكه براي مثال كسي 

نتواند مطلبي را به گروه ارسال كند يا اگر لينك تلگرام 
يا آدرس گروه و كانال گذاش��تند، حذف ش��ود يا اين 
اختيار را به ربات مي دهد كه افرادي كه در قوانين آمده 
را حذف كند. اينها هم ربات هاي خوبي هستند كه به 
مديريت گروه ها و ايجاد نظ��م در آنها كمك كردند و 
عصاي دس��ت ادمين هاي گروه ها هستند. يك سري 
ربات هم هستند كه براي تبليغات مورد استفاده قرار 
مي گيرند. اين تبليغات ممكن است خوب باشد يا براي 
ارسال اپليكيشن ويروس��ي در گروه ها از آن استفاده 
شود يا عكس هاي نامتعارف به گروه بفرستد كه البته 
آن ه��م در جهت جذب مخاطب ب��راي گروه يا كانال 
يا اپليكيشن است. اين ربات ها خيلي مفيد نيستند و 
كساني كه اين ربات ها را مي نويسند، آنها را به گروه هاي 
مختلف مي فرس��تند و ربات را تنظيم مي كنند كه در 
همه گروه هايي ك��ه ربات ها حضور دارند، تبليغ مورد 
نظر آنها را نمايش دهند. در مواجهه با چنين ربات هايي، 
خود كاربر بايد حواسش باشد كه به تبليغاتي كه با ربات 
هستند، اهميت ندهد كه دچار مشكل نشود و هر فايلي 

كه از طرف ربات هاي تلگرامي پيش��نهاد داده شده را 
نصب نكند.«

زماني اين نگراني درباره بات هاي تلگرامي وجود دارد 
كه پيام هاي خصوص��ي را جمع آوري ك��رده و عمال 
در اختيار ط��راح  مي گذارند يا توانايي جاسوس��ي از 
كاربران را دارند. در صورتي كه ربات ها هم مانند ساير 
كاربران سطح دسترس��ي محدودي به اطالعات افراد 
دارند كه البته همين اندازه اطالعات هم با هوشمندي 
كاربران قابل كنترل اس��ت. صفري در پاسخ به اينكه 
آيا ربات هاي تلگرامي  مي توانند به ش��ماره تلفن هاي 
اشخاص دسترسي داشته باشند، گفت: »ربات ها اصال 
به شماره هاي تلفن دسترسي ندارند. اگر با افراد تماسي 
گرفته مي شود يا پيامكي ارسال مي شود، به اين خاطر 
است كه قبال ش��ماره خود را به شركتي داده اند، اما در 
تلگرام چنين چيزي نيست كه ربات بتواند شماره كاربر 
را به دس��ت بياورد. البته ممكن است از طريق ربات ها 
اپليكيشن هايي كه براي ارزش افزوده و بدافزار هستند 
را توزيع كنند، اما اين ربات ها نمي توانند شماره شخص 

را پيدا كنند.«
صفري همچنين خاطرنشان كرد: »كال ربات هايي كه 
از آنها براي مديريت گروه ها اس��تفاده مي شود، مفيد 
هس��تند. برخي از اين ربات ها رايگان هستند كه يك 
سري تبليغات هم در گروه ها انجام مي دهند و اگر رباتي 
پولي باشد، تبليغات ندارد. تبليغاتي كه در ربات هاي 
س��رويس دهنده وجود دارد، مانند لينك��ي كه براي 
دانلود ويديو هاي يوتيوب  فرستاده مي شود، در همان 
ربات ارسال خواهد شد. يك سري ربات  ديگر هم براي 
تبليغات مورد استفاده قرار مي گيرند كه در گروه هاي 
مختلف اضافه مي شوند و ربات در يك زمان كه به آن 

دستور داده باشد، تبليغ را در گروه نمايش مي دهد.«
اين كارشناس نرم افزارهاي امنيتي با بيان اينكه استفاده 
مخرب از ربات هاي تلگرامي عمدتا براي تبليغات بد و 
روش هاي مهندسي اجتماعي است براي اينكه كاربر را 
قانع كند روي لينكي كليك كرده و وارد گروه و كانالي 
شود، افزود: »خدمات ارزش افزوده هم به نوعي تبليغات 
بد محسوب مي ش��ود كه ممكن اس��ت توسط ربات 
فرستاده شود. اما االن اكثر گروه ها مجهز به پاك كننده 
ربات شدند، يعني خود گروه ها رباتي دارند كه ربات هاي 
ديگر را پاك مي كند، به همين دليل ممكن است برخي 
از تبليغ��ات ارزش افزوده ي��ا تبليغاتي مانند اينترنت 
رايگان، توسط آي دي هايي فرس��تاده شود كه ربات 
نيس��تند، اما هويت هم ندارند و در نهايت اين كاربران 

هستند كه بايد احتياط بيشتري داشته باشند.« 
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ي��ك كارش��ناس ارش��د مديريت سيس��تم هاي 
اطالعاتي با اشاره به فعاليت ربات هايي كه ويژگي 
جاسوس افزاري دارند، گفت: كاربران نبايد فريب 
اينگونه ربات ها را بخورند، زيرا عالوه بر ضرر مالي، 
ممكن است از آدرس و اطالعات شخصي آنها براي 

ارس��ال تبليغات اس��تفاده ش��ود. 
به گزارش ايسنا، علي اصغر زارعي با اشاره به افزايش 
حضور ربات ها در ش��بكه هاي اجتماعي اظهار كرد: 
ممكن است شما در صفحات اينستاگرام يا كانال هاي 
تلگرام، تبليغ انواع ربات ها را ديده باش��يد. خيلي از 
كاربران عالقه زي��ادي به اس��تفاده از انواع ربات ها 
دارند، بدون اطالع از عواقب استفاده از اين ربات ها، 
باعث آلوده شدن دستگاه يا تلفن هوشمند خودشان 

مي شوند. 
وي ادامه داد: ب��راي مثال، تبلي��غ ربات هايي مثل 
نذري ي��اب، دوس��ت ياب، فالوئري��اب و …تبليغ 
مي شوند كه شايد بعضي از كاربران بخواهند از روي 
كنج��كاوي آنها را امتحان كنن��د. اين ربات ها اصال 
هيچ كاربرد مفيدي ندارند و در اصل ترفندي هستند 

براي به دست آوردن اطالعات شخصي شما.
اين كارش��ناس فناوري و اطالعات با اشاره به اجبار 
ب��ه پرداخت مبلغ هنگام اس��تفاده از ربات ها اظهار 
كرد: كاربر براي اينكه بتواند از اين ربات ها استفاده 
كن��د، بايد ي��ك مبلغ ناچي��زي را پرداخ��ت كند، 
ش��ايد اين مبلغ خيلي كم باش��د و براي شما اصال 
اهميتي نداشته باش��د، اما وقتي پرداخت مي كنيد 

اطالعات بانكي شما را سرقت مي كنند و مي توانند 
از حسابتان به راحتي برداشت كنند. زارعي با اشاره 
به به مشكالت اس��تفاده از اين ربات ها افزود: حتي 
ممكن است با استفاده از همين ربات ها، شما را عضو 
س��رويس ارزش افزوده كنند ك��ه ماهيانه يا روزانه 
مبلغي اضافي روي قبض تلفن شما ثبت مي شود يا 

از اعتبار سيم كارتتان كم مي شود.
وي ادامه داد: حتي در خيلي از موارد با اس��تفاده از 
همين ربات ها كه بهتر است بگوييم جاسوس افزارها، 
اطالعات جمع آوري شده از كاربران را به شركت هاي 

تبليغاتي مي فروشند.
 كارشناس ارشد مديريت سيستم هاي اطالعاتي در 
پايان خاطرنش��ان كرد: با توجه به موارد ذكرشده، 
توصيه مي ش��ود كاربران فري��ب اينگونه ربات ها را 
نخورند، زيرا عالوه بر اينكه استفاده از آنها مي تواند 
ض��رر مالي داش��ته باش��د، ممكن اس��ت آدرس و 
اطالعات شخصي ش��ما را براي انجام تبليغات شان 

در اختيار شركت هاي تجاري قرار دهند.

مراقبجاسوسافزارها
باشيد

يك كارش��ناس فناوري اطالعات گف��ت: براي رقابت 
با تلگرام بايد پيام رس��اني را تعريف كنيم كه عالوه بر 
بومي سازي شدن، تمامي ويژگي تلگرام و حتي بيشتر 
از آن را داشته باشد، لذا طراحان ايراني بايد سختي اين 
راه را به جان بخرند. به گزارش فارس، موضوع حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي بارها مورد توجه رسانه ها و اقشار 
مختلف مردم قرار گرفته است. از طرفي با فيلتر شدن 
تلگرام اين سوال در ذهن مخاطبان ايجاد شده است كه 
آيا دولت مي خواهد پيام رس��ان بومي را جايگزين اين 
اپليكيش��ن كند يا خير؟ برخي از كاربران شبكه هاي 
اجتماعي كه خواستار حمايت و طراحي شبكه اجتماعي 
بومي شدند، اين س��واالت را مطرح كردند كه: »شرط 
پذيرش شبكه اجتماعي و پيام رسان داخلي چيست؟ 
يا اينكه »اگر پول نداريد چرا كيفيت محصوالت ايراني 
را زير س��وال مي بريد؟« در اين راس��تا و براي پيگيري 
چرايي عدم موفقيت پيام رس��ان هاي بومي، مرتضي 
متواضع كارش��ناس فناوري اطالع��ات، درباره رقابت 
پيام رسان هاي بومي با تلگرام توضيح داد: اين موضوع 
را نبايد فراموش كرد كه محيطي كه تلگرام ايجاد كرده 
اس��ت و ميزان محبوبيتي كه اين پيام رسان در ميان 
مردم دارد موجب مي شود كه كوچ مردم به پيام رسان 

ديگر مشكل باشد. وي افزود: در امريكا نيز هيچ شخصي 
نمي تواند با مايكروسافت رقابت كند، چون به قدري در 
تاروپود زندگي مردم ريشه دوانده كه جدا شدن مردم از 
آن سخت است. اين كارشناس حوزه فناوري اطالعات 
ادامه داد: مي توان گفت كه براي ايجاد يك پيام رسان 
بومي كمي دير اقدام كرديم و حاال براي رقابت با تلگرام 
بايد پيام رساني را تعريف كنيم كه عالوه بر بومي سازي 
ش��دن، تمامي ويژگي تلگرام را و حتي بيشتر از آن را 
داشته باشد. وي ادامه داد: لذا بايد پيام رساني تعريف كرد 
كه غايت آن تلگرام در حال حاضر نباشد و جامع باشد و 
گام به گام مثل هر كسب و كار ديگري مسير را طي كند 
و سختي هاي آن را به جان بخرد، چرا كه هيچ پيام رساني 

با حمايت دولت نمي تواند به نتيجه كامل برسد.

پيامرسانايرانيبايدسختيرابهجانبخرد

در حالي كه بس��ياري از عالقه مندان و كارشناس��ان 
محصوالت اپل انتظار عرضه سه مدل جديد از آيفون 
را مي كشند، اين شركت به صورت رسمي اعالم كرد 
كه تاريخ ۱۰ سپتامبر )۱۹ شهريور( در رويداد اپل از 

اين محصوالت جديد رونمايي خواهد كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از انگجت، ماه سپتامبر يعني 
زمان��ي كه هر س��اله آيفون هاي جديد ش��ركت اپل 
رونمايي مي ش��ود به س��رعت در حال نزديك شدن 
اس��ت. اكنون تقريبا زمان آن رس��يده است تا به طور 
رس��مي بفهمي��م اپل، آيفون ه��اي امس��ال را با چه 
مشخصاتي روانه بازار كرده است. رويداد بزرگ پاييزه 
اپل براي ۱۰ س��پتامبر تعيين شده است كه در سالن 
اس��تيو جابز در كوپرتينو كاليفرنيا برگزار مي ش��ود. 
ش��ايعات و اطالعات درزكرده حاكي از آن اس��ت كه 
 اپل امسال از سه مدل آيفون ديگر براي جايگزيني با 
آيفونXS، XS Max و XR رونمايي خواهد كرد. گفته 
 XS Max و XS مي شود گوشي هاي جايگزين هاي
كه به دستگاه هاي Pro يا پيشرفته معروف هستند، 
احتماال داراي س��ه دوربين در پش��ت هستند و لنز 
جلوي آنها نيز ممكن است داراي مزيت تصويربرداري 
آهسته با س��رعت ۱۲۰ فريم بر ثانيه باشد. همچنين 
گفته مي ش��ود اين دو دس��تگاه مي توانند ايرپادها را 
ب��ا قرار دادن قاب ايرپادها روي پش��ت گوش��ي ها به 
صورت بي سيم شارژ كنند. هر سه مدل احتماال داراي 
وضوح صفحه نمايش يكساني خواهند بود و به جاي 
 اينكه درگاه ش��ارژ آنها به USB-C تغيير كند، مانند
 iPad Pro همچن��ان از درگاه اختصاصي اپل يعني 
اليتنينگ )Lightning( بهره خواهند برد. به نظر 
مي رسد كه اين گوش��ي ها حاوي جديدترين تراشه 
A۱3  و لمس هدفمن��د )Haptic Touch( براي 
جايگزيني با لمس 3 بعدي هس��تند. لمس هدفمند 
را مي توان مانند راس��ت كلي��ك در موس تصور كرد 
كه تاكنون تنها در آيفون XR تعبيه شده است. اما به 
احتمال زياد براي عرضه آيفون هايي با امكان اتصال 
5G بايد تا سال ۲۰۲۰ صبر كرد. از ديگر ويژگي هاي 
مورد انتظار اين س��ه آيفون جديد مي توان به حسگر 
تش��خيص چهره با زاويه ديد عريض تر، مقاومت بهتر 
در برابر آب و فناوري مقاومت در برابر ضربه اشاره كرد. 
چيزي تا پرده برداري از ويژگي هاي اين آيفون ها نمانده 
و به زودي خواهيم توانست صحت و سقم اين گمانه ها 
را دريابيم. همچنين اپل احتماال به روزرس��اني هاي 

برخي از محصوالت ديگر خود را فاش خواهد كرد.

تاريخرونماييازآيفونهاي
جديداعالمشد

آم��ار و گزارش هاي جديد نش��ان مي ده��د كه در 
سال هاي اخير روند افزايش ضريب نفوذ شبكه هاي 
اجتماعي در كشورها و مناطق مختلف جهان رو به 

رشد بوده است.
به گزارش ايس��نا، در س��ال هاي اخي��ر اينترنت و 
ش��بكه هاي اجتماع��ي عض��و جدايي ناپذي��ري از 
زندگي روزانه و اجتماعي شهروندان در كشورهاي 
مختلف جهان ش��ده و به نظر مي رسد كه روز به روز 
تاثيرگذاري آن در زندگي آنها بيش��تر و بيشتر نيز 
مي شود. بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده، بالغ 
بر ۲.۷۹ ميليارد نفر از اف��راد حاضر در كره زمين با 
استفاده از اينترنت در شبكه هاي اجتماعي مختلف 
عضوي��ت دارند و حداق��ل در يكي از آنها حس��اب 
كاربري دارند. بر اساس نقشه جغرافيايي جهان كه 
در وب س��ايت linkfluence منتشر شده است، 
مي توان دريافت كه ضريب نفوذ شبكه هاي اجتماعي 
نسبت به جمعيت كشورها و مناطق مختلف جهان 
به ترتيب زير است: استراليا و اقيانوسيه: ۷۱ درصد، 
جنوب شرق آسيا: ۷۸ درصد، شرق آسيا: ۸۲ درصد، 
جنوب آسيا: 3۱ درصد، آس��ياي ميانه: ۲۱ درصد، 
اروپاي شرقي: 5۶ درصد، ش��مال اروپا: ۷۹ درصد، 
آفريقاي مركزي: ۱۱ درصد، امريكاي ش��مالي: ۸3 
درص��د، امريكاي مرك��زي: ۸۱ درص��د و امريكاي 

جنوبي: ۸3 درصد. 
ب��ر اس��اس نتاي��ج بررس��ي هاي صورت گرفت��ه 
توسط كارشناسان، افزايش ضريب نفوذ شبكه هاي 
اجتماع��ي در جهان رابطه مس��تقيمي با رش��د و 
افزايش دسترس��ي افراد و ش��هروندان به اينترنت 
دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ ميالدي، ۷۶.۴ 
درصد ش��هروندان روس��يه دسترس��ي به اينترنت 
داش��تند اين در حالي اس��ت كه اين رقم در س��ال 
۲۰۱۲ ميالدي، تنها ۴۴.3 درصد بود. ضريب نفوذ 
شبكه هاي اجتماعي يكي از مهم ترين عواملي است 
كه بايد مورد توجه سازمان و دولت هاي مختلف قرار 
بگيرد و به عقيده بس��ياري از كارشناسان فعال در 
حوزه فناوري برخالف رويكردي كه تاكنون برخي 
از دولت هاي جهان در قبال ش��بكه هاي اجتماعي 
اتخاذ كرده بودن��د، بايد با نگاهي مثبت تهديدهاي 
احتمال��ي موجود در آن را تبديل به فرصت كرد و از 
افزايش ضريب نفوذ اينترنت و شبكه هاي اجتماعي 
در كشورها و مناطق مختلف جهان بهترين استفاده 

را كرد.

ضريبنفوذشبكههاي
اجتماعيدرجهان

كارشناس��ان و تحليلگران فعال در ح��وزه فناوري و 
خودروس��ازي بر اين باورند كه اينترنت 5G مي تواند 
موجب هوشمندتر و سريع تر شدن خودروهاي خودران 
و هوشمند ش��ود. به گزارش ايسنا، با توجه به آنكه در 
س��ال هاي اخير محبوبيت و اس��تقبال از شبكه نسل 
پنجم اينترنت 5G در جه��ان به ميزان قابل توجهي 
افزايش يافته است، كش��ورهاي مختلف با همكاري 
و عقد قرارداد با ش��ركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي 
معروف سعي دارند كه به توسعه و برقراري زودهنگام 
زيرساخت هاي الزم براي اين شبكه اينترنتي بپردازند. 
حاال به تازگي كارشناسان و متخصصان فعال در حوزه 
هوش مصنوعي و خودروس��ازي با انتشار گزارشي در 
سي نت اعالم كرده اند كه توسعه زيرساخت هاي الزم 
براي برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G قادر 
خواهد بود به توسعه خودروهاي خودران و هوشمند 
نيز كمك بسزايي كند و تغيير و تحوالت مثبت، مفيد 
و سازنده اي را در صنعت توليد اين وسايل نقليه ايجاد 
كند كه در نهايت منجر به سريع تر و هوشمندتر شدن 
خودروهاي خودران خواهد شد. غول هاي تكنولوژي 
و خودروس��ازي متعددي در جهان هستند كه قصد 
دارند ش��بكه نس��ل پنجم اينترنت همراه را به عرصه 
خودروهاي خودران بياورند كه از جمله مهم ترين آنها 
مي توان به هواوي و برخي ديگر از خودروسازان مطرح 
جهان همچون فولكس واگن، ب��ي.ام. و، دانگ فنگ، 
چنگان و فاو اش��اره كرد.  اوايل س��ال ۲۰۱۲ ميالدي 
بود كه اتحاديه بين المللي مخابرات )ITU( تحت نظر 
س��ازمان ملل برنامه اي را براي توسعه تيم ارتباطات 
 بين المللي موبايلي )IMT( براي افق ۲۰۲۰ و فراي آن 
)IMT-۲۰۲۰( آغاز كرد. در نتيجه رسمًا يك مسابقه 
جهاني براي تعيين نسل پنجم شبكه موبايل شروع شد 
و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي ميان اپراتورهاي 
اينترنت و تلفن همراه در سراس��ر جهان هستيم كه 
هر يك به دنب��ال برقراري و راه اندازي نس��ل جديد و 
پرسرعت اينترنت 5G در كشورهاي مختلفي همچون 
كره  جنوبي، ژاپن، چين، اياالت متحده امريكا، استراليا 
و غيره هستند و از توانايي ها و برنامه هاي خود در اين 
زمينه رونمايي مي كنند. كشورهاي بسياري در سراسر 
جهان از جمله اياالت متحده امريكا، كانادا، استراليا، 
چين، كره جنوبي، ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي 
و غيره با همكاري بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال 
برقراري نسل پنجم اينترنت همراه 5G هستند و در اين 

زمينه فعاليت هاي گسترده اي را انجام داده اند.

اينترنت5Gدرخدمتتوسعه
خودروهايخودران

رويداد

تاثير هوش مصنوعي
بر تحول پژوهش هاي علمي 

شايد روزي برسد كه بتوان با هوش مصنوعي و تكيه 
بر داده هاي انبوه به اكتشافات بزرگ علمي رسيد. 
دانشمندان مدلس��ازي مولد را راهگشا مي دانند. 
به گزارش زوميت، آخري��ن الگوريتم هاي هوش 
مصنوعي به بررسي تكامل كهكشان ها، محاسبه 
توابع موج كوانتومي، كشف تركيب هاي شيميايي 
جديد و بسياري از موارد ديگر مي پردازند. اما آيا كاري 
وجود دارد كه نتوان به خودكارسازي آن پرداخت؟ 
هيچ انسان يا گروهي از انسان ها نمي توانند پابه پاي 
انبوه اطالعات توليد ش��ده در آزمايش هاي كنوني 
فيزيك و ستاره شناس��ي به پژوهش بپردازند، زيرا 
گاهي حج��م روزانه اطالعات ب��ه چندين ترابايت 
مي رسد و بشر با س��يالبي از اطالعات روبرو است 
كه به صورت پيوس��ته ادامه دارد و رش��د مي كند. 
اين توفان اطالعاتي باعث ش��ده اس��ت بسياري از 
دانشمندان براي پژوهش از هوش مصنوعي كمك 
بگيرند. سيستم هاي AI از جمله شبكه هاي عصبي 
مصنوعي )ش��بكه هاي كامپيوتري كه براس��اس 
نورون ها شبيه سازي شده اند و به تقليد از عملكرد 
مغز مي پردازند( مي توانند به كوهي از داده ها نفوذ 
كنند، ناهنجاري ها را مشخص و الگوهايي غيرقابل 

تشخيص براي انسان را شناسايي كنند.
البته، قدمت استفاده از كامپيوتر براي پژوهش هاي 
علمي به ۷5 س��ال پيش و روش دس��تي بررس��ي 
داده ه��ا براي جس��ت وجوي الگوه��اي بامفهوم به 
ه��زاران س��ال پي��ش بازمي گ��ردد؛ ام��روز هم به 
اعتقاد بعضي دانش��مندان، از طري��ق جديدترين 
فناوري هاي يادگيري ماش��ين و هوش مصنوعي 
مي توان به روش جديدي براي پژوهش علمي رسيد. 
روش جديد كه مدل س��ازي مولد نام گرفته است، 
مي تواند ب��دون هيچ گونه دانش برنامه ريزي ش��ده 
از فرآينده��اي فيزيك��ي و صرفا براس��اس داده ها، 
قابل قبول ترين نظري��ه را از ميان توضيحات رقيب 
پيدا كن��د. طرفداران مدل مولد، اي��ن مدل را روش 
س��وم يادگيري معرفي كرده اند. انس��ان از ديرباز از 
طريق مش��اهده به يادگيري و كس��ب اطالعات در 
مورد جهان پرداخته است. براي مثال يوهانس كپلر 
ستاره شناس با بررس��ي جدول هاي تيكو براهه در 
مورد موقعيت س��ياره ها س��عي مي كرد الگوهاي 
اصلي آنها را تشخيص دهد. او در نهايت به اين نتيجه 
رسيد كه سياره ها در مدارهاي بيضي شكل حركت 
مي كنند. علم هم ازطريق شبيه سازي پيشرفت كرده 
است. ستاره شناسان مي توانند با مدل سازي حركت 
كهكشان راه شيري و كهكشان همسايه آن، آندرومدا، 
برخورد اين دو كهكشان در چند ميليون سال آينده را 
پيش بيني كنند. دانشمندان با شبيه سازي و مشاهده 
پديده ها مي توانند فرضيه توليد كنند و س��پس با 
مشاهدات بعدي به تست همان فرضيه ها بپردازند؛ 
اما مدل سازي مولد متفاوت است. برخي دانشمندان 
مدل سازي مولد و روش هاي جديد ديگر را به مثابه 
ابزار قدرتمندي براي پژوهش سنتي در نظر مي گيرند؛ 
اغلب آنها بر سر تأثيرهاي غيرقابل انكار هوش مصنوعي 

بر علم و نقش روزافزون آن توافق دارند. 
شناخته شده ترين سيس��تم هاي مدلسازي مولد، 
»شبكه هاي مولد تخاصمي )GAN( « است كه پس از 
يادگيري داده ها مي تواند تصاوير خراب يا پيكسل هاي 
مفقود را ترميم كند يا مي تواند وضوح تصاوير تار را 
باال ببرد. اين ش��بكه ها از طريق رقابت مي توانند به 
شناسايي اطالعات مفقود بپردازند )به همين دليل 
»تخاصمي« لقب گرفته اند.( بخشي از شبكه موسوم 
به مولد، به توليد داده هاي جعلي مي پردازد درحالي 
كه بخش ديگر يعني تفكيك كننده، سعي مي كند 
داده هاي جعلي را از داده هاي واقعي تشخيص دهد. 
هر دو بخش اين برنامه به مرور بهبوديافته اند. براي 
مثال اخيرا GAN موفق به توليد چهره هايي بسيار 
واقعي ش��ده اس��ت؛ تصاويري واقعي از افرادي كه 
وجود خارجي ندارند. عالوه بر اين، مدلسازي مولد 
مجموعه اي از داده ه��ا را دريافت مي كند )معموال 
تصاوير( و هركدام از آنها را به يك مجموعه از بلوك هاي 
سازنده انتزاعي و ابتدايي تجزيه مي كند. دانشمندان 
به اين بلوك ها »فضاي پنه��ان« مي گويند. فضاي 
پنهان، فضايي اس��ت كه داده ه��اي آن در يك اليه 
تنگنا قرار مي گيرند. به بيان ديگر بخش��ي از داده ها 
در فضاي قابل مشاهده قرار دارند و سپس به فضايي 
پنهان نگاشته مي شوند كه در اين فضا نقاط داده اي 
به يكديگر نزديك هستند. الگوريتم، عناصر فضاي 
پنهان را براي بررسي تأثير آنها بر داده هاي اصلي تغيير 
مي دهد و به اين صورت به افشاي فرآيندهاي فيزيكي 
سيستم كمك مي كند. فضاي پنهان انتزاعي است و 
بصري سازي آن كار دشواري است. براي مثال عملكرد 
مغز هنگام تعيين جنسيت براساس چهره انسان را در 
نظر بگيريد. شايد مدل مو، شكل بيني و موارد ديگر و 
حتي الگوهايي را تشخيص دهيد كه نتوانيد به راحتي 
آنها را به زبان بياوريد. برنامه كامپيوتري هم با روش 
مشابهي در ميان داده ها به جست وجوي ويژگي هاي 
برجسته مي پردازد: اگرچه نمي داند سبيل چيست يا 
جنسيت چيست، اما اگر براساس مجموعه داده هايي 
با برچسب »زن« يا »مرد« آموزش ببيند كه برخي 
از آنها برچسب »سبيل« دارند، مي تواند به سرعت 
ارتباط الزم را پيدا كند. موفقيت آش��كار مدلسازي 
مولد در چنين بررس��ي هايي به معني بيهوده بودن 
تالش ستاره شناسان يا فارغ التحصيالن ستاره شناسي 
نيس��ت. بلكه ثاب��ت مي كند كه مي ت��وان ازطريق 
سيستم هاي هوش مصنوعي به يادگيري در مورد 
اجرام و فرآيندهاي نجومي پرداخت. سيستمي كه 
عالوه بر دسترسي به انبوه داده ها به ابزارهاي ديگري 

هم مجهز است.
آيا در آينده اي قابل پيش بيني ممكن است ماشيني 
ساخت كه بتواند با سخت افزار بيولوژيكي دست به 
اكتش��افات فيزيك و رياضي بزند كه حتي از عهده 
انسان هاي نابغه هم خارج باشد؟ آيا آينده علم درنهايت 
تحت كنترل ماشين ها قرار مي گيرد؛ ماشين هايي 
كه مي توانند از عهده كارهاي غيرممكن و غيرقابل 

دسترسي براي انسان برآيند؟ 
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معاوناستانداربيانكرد

نقش ارتقاي مهارت كسب و كار در كاهش آسيب هاي اجتماعي

۶بازارچهجديددرسيستانوبلوچستانراهاندازيميشود

گروهبنگاهها|
در ش��رايطي كه موض��وع آس��يب هاي اجتماعي و 
ناهنجاري هاي برآمده از فقر، بي��كاري و اعتياد و...در 
راس مشكالت موجود در كشورمان قرار دارد؛ واقعيات 
آماري نشان مي دهد كه درصد بااليي از زندانيان به دليل 
نداشتن ش��غل و بيكاري به اعمال خالف و بزهكاري 
روي آورده اند، الگويي كه نشان مي دهد كسب درآمد و 
داشتن شغل در كاهش آسيب هاي اجتماعي و انحراف 

در جامعه تاثير بسيار زيادي دارد.
براساس اعالم كارشناسان نرخ بازگشت مجدد زندانيان 
آزاد شده اي كه در دوران محكوميت مهارت خاصي را 
در حوزه كسب و كار كسب كرده اند و بعد از آزادي نيز 
با استفاده از تسهيالت خوداشتغالي زيربناي يك كار 
و كاسبي آبرومند را پيريزي كرده اند، كمتر از 2درصد 
است؛ اعداد و ارقامي كه نشان دهنده نقش موثر داشتن 
شغل در كاهش آسيب هاي اجتماعي و بزهكاري هاي 
برخاس��ته از فقر است. بر اين اساس است كه اداره كل 
زندان ها و س��ازمان فني و حرفه اي ب��ا هدف آموزش 
مهارت به مددجويان زندان هاي كشور، اقدام به برگزاري 
دوره هاي آموزشي در رشته هاي مختلف فني و حرفه اي 
مي كنند تا با تزريق مهارت هاي متنوع مرتبط با كسب 
و كار به زندانيان آنان را براي بازگشت به فضاي متعادل 
حرفه اي در جامعه مدد مي رسانند. بر اساس اين مدل 
اجرايي، مددجويان پس از كس��ب آموزش كس��ب و 
كار و درياف��ت گواهينامه مهارت و بع��د از پايان دوره 
محكوميت شان، با هدف ايجاد شغل و كسب درآمد، 
تسهيالت اش��تغالزايي از زندان هاي مربوطه دريافت 
مي كنند تا ش��انس خود را براي بازگشت به جامعه و 
پيريزي يك كسب و كار آبرومند امتحان كنند. آمارهاي 
مستند هم نش��ان مي دهد كه يك چنين برنامه اي تا 
حد زيادي به مددجويان براي داشتن يك زندگي آرام 
با امكانات حداقلي كمك مي كند و بيش از 98 درصد 
مددجوياني كه موفق به اخذ مهارتي در زندان شده اند و 
تسهيالت ويژه كسب و كار دريافت كرده اند؛ ديگر ميلي 

به بزهكاري و خالف نداشته اند. 

استفادهبهينهازظرفيتهايمهارتيزندانيان
روايتي كه مدير بنياد تعاون زندانيان استان اصفهان 
از فعاليت هاي مرتبط با كسب و كار در استان اصفهان 
ارايه مي كند ابعاد تازه اي از ت��الش زندانيان را براي 
بهبود شاخص هاي رشد فردي و جمعي زندانيان ارايه 
مي كند. تالش��ي كه نه تنها به فرد براي بازگشت به 
اجتماع كمك مي كند بلكه به ساير زندانيان در بند نيز 

مساعدت مي رساند. احمدي با بيان اينكه بيش از هزار 
زنداني در زندان هاي اس��تان در بخش توليد صنايع 
دستي مش��غول به كار هس��تند، گفت: پارسال ٧٠ 
زنداني با سود حاصل از فروش اين محصوالت از زندان 
آزاد ش��ده اند.مرتضي محمدي در ادام��ه مي افزايد: 
هزار قلم جنس توليدي زندانيان اس��تان اصفهان در 
نمايشگاه صنايع دستي عرضه شده است كه حاصل 
كار دست بيش از هزار زنداني است.مديربنياد تعاون 
زندانيان استان اصفهان اظهارداشت: ٢ هزار و پانصد 
اشتغال مولد در اصفهان داريم؛ فعاليت هاي صنايع 
دستي زندانيان استان اصفهان شامل فيزوره كوبي، 
ميناكاري، خاتم كاري، پرداخت روي مس، س��فال، 

چوب و چرم و منبت كاري مي شود.
محمدي از اش��تغال س��ه هزار زنداني در زندان هاي 
استان به اش��تغال نشس��ته خبر داد و اظهار داشت: 
منجوق دوزي، تسبيح سازي، بافتني و منبت كاري 
از جمل��ه فعاليت هاي زندانيان اس��ت. اين زندانيان 
ماهيانه از ٥٠ هزار تا ٢ ميليون تومان حقوق مي گيرند.

محمدي تصريح كرد: مواد اوليه و استادكار دراختيار 
زندانيان مي گذاريم و براي نشان دادن صنايع دستي 
تولي��دي مددجوي��ان نياز ب��ه غرفه دايم��ي داريم.

مديربنياد تعاون زندانيان استان اصفهان خاطرنشان 
كرد: اگر مكان و فضاي كافي در اختيار داشته باشيم، 
ظرفيت اش��تغال دس��ت كم ٤ هزار زنداني را داريم.

محمدي با بيان اينكه ٣٠٠ زن زنداني در زندان هاي 
اس��تان اصفهان تحمل كيفر مي كنند، گفت: نيمي 
از اين افراد در واحد اش��تغال كار مي كنند و ظرفيت 
اشتغال 100 درصد آنان توسط بنياد تعاون زندانيان 
وج��ود دارد. اگر دس��ت كم ٥٠٠ مت��ر غرفه دايمي 
در تهران در اختيار داش��ته باشيم مي توانيم واسطه 
بس��يار خوبي با بخش خصوصي، مصرف كنندگان و 

صادرات باشيم.

افزايشاعتمادبهنفسزندانيان
از سوي ديگر مديركل آموزش فني و حرفه اي استان 
كردس��تان نيز يكي از جنبه ه��اي مهم آموزش هاي 

فني و حرفه اي را افزايش اعتماد به نفس در زندانيان 
مي داند و مي گويد: تجربه ثابت كرده كه افراد داراي 
يك مهارت شغلي، همواره از اعتماد به نفس خاصي 

برخوردار هستند.
سيدجميل احمدي تاكيد كرد: براين اساس، مي توان 
با توس��عه آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي در 
زندان ها، س��بب افزايش اعتماد به نفس در اين قشر 
از جامعه ش��ويم.وي يادآور شد: در مراكز اصالحي و 
تربيتي استان تنها به بحث فعاليت هاي حرفه آموزي 
و اشتغالزايي توجه نمي شود بلكه برنامه هاي متعددي 
در حوزه هاي مختلف از جمله فرهنگي، ورزش��ي و 

عقيدتي برگزار مي شود.
به گفته وي، اين برنامه ها همگي مكمل يكديگر بوده و 
موجب شده افرادي سالم از نظر روحي و رواني و داراي 

توانمندي هاي الزم به جامعه تحويل داده شوند.
احم��دي با بيان اينكه آموزش ه��اي فني و حرفه اي 
دانايي را به توانايي تبديل مي كنند افزود: يكي از داليل 
بيكاري در ميان افراد داراي تحصيالت دانش��گاهي 

و تكميل��ي، عدم توجه به كار عمل��ي و تبديل دانش 
به عمل در دانشگاه ها اس��ت كه آموزش هاي فني و 

حرفه اي مي توانند اينگونه خألها را پر كنند.
مدي��ركل آموزش فني و حرفه اي كردس��تان تاكيد 
ك��رد: ارتقاي دانش و مهارت افراد ش��اغل، در جهت 
به روز شدن آنها و آموزش افراد جوياي كار از اهداف 

آموزش هاي فني و حرفه اي است.

پايهواساسكاهشجرموبزهكاري
 عبدالمجيد دراهكي مدير كل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر نيز از زاويه ديگري به بحث ورود مي كند 
و با اشاره به ضرورت توسعه ارايه آموزش هاي فني و 
حرفه اي به مددجويان زندان هاي استان بوشهر اظهار 
داشت: يكي از علل اصلي بزهكاري و جرم در جامعه، 
بيكاري اس��ت چرا كه بس��ياري از افردي كه ش��غل 
ندارند ب��ه كارهاي خالف قان��ون روي آورده و راهي 

زندان مي شوند.
وي مه��ارت آم��وزي را پايه و اس��اس كاهش جرم 
و بزهكاري در جامعه دانس��ت و تصري��ح كرد: اين 
اداره كل در راس��تاي انجام رسالت سازماني خود با 
برنامه ريزي و رويكرد جدي��د تمام تالش خود را به 
كار مي گيرد تا با اراي��ه مهارت هاي فني و حرفه اي 
و فراهم كردن زمينه اش��تغال موجبات بازگش��ت 
و توانمندس��ازي زندانيان به جامع��ه را فراهم كند. 
دراهكي ب��ا تأكيد بر اينكه فراگي��ري آموزش هاي 
مهارتي با ايجاد اش��تغال براي زندانيان در بازگشت 
موثر آنان به جامعه بس��يار اهميت دارد، تاكيدكرد: 
تمام ت��الش انجام مي ش��ود كه تم��ام فرآيندهاي 
اشتغال و حرفه آموزي مددجويان را در رشته هاي 
كاربردي وتخصصي در زندان هاي استان با نگاه ويژه 
و خاصي توسعه دهيم.وي اشتغال مولد و غيرمولد 
مددجويان را امري ضروري و حياتي دانست و گفت: 
تمامي رشته هاي آموزشي فني و مهارتي در زندان ها 
بر اساس سرفصل ها و استانداردهاي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي با اولويت آموزش هاي عملي و توسط 
مربيان اعزام��ي از اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

استان اجرا مي شود.
مديركل آموزش فن��ي و حرفه اي بوش��هر از انعقاد 
تفاهم نام��ه هم��كاري جديد در راس��تاي توس��عه 
مهارت آموزي در زندان هاي استان خبر داد و افزود: 
موضوع حمايت از مددجويان نيازمند فرهنگ سازي 
است و ارتباط و برخورد با آنان بايد در ابعاد مختلف به 

صورت صحيح صورت گيرد. 

در ش��رايطي كه موضوع محروميت ه��اي تاريخي 
اس��تان هاي محروم ضرورت س��رمايه گذاري پايدار 
را در اين مناطق يادآور مي ش��ود، آمارهاي نهادهاي 
مسوول نشان مي دهد كه طي سال هاي اخير سطح 
درآمدي مردم اين منطقه به نسبت قبل بهبود نسبي 
داشته اس��ت. راهبردي كه در صورت تداوم مي تواند 
غبار محروميت را از شمايل مردم اين منطقه بزدايد و 
ظرفيت هاي موجود را در مسير شكوفايي قرار دهد. در 
همين زمينه معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
سيستان و بلوچس��تان با بيان اينكه در 2 سال اخير 
چهار هزار و ۵00 ميليارد تومان اعتبار در اين استان 
هزينه شده است ادامه داد: در ۶ سال عمر اين دولت 
1.۳ دهم درآمد سيستان و بلوچستان افزايش داشته 
است.به گزارش ايسنا، عليرضا نورا افزود: دولت براي 

منطقه سيس��تان برنامه هاي خاص��ي در نظر دارد و 
طرح هاي بسياري در اين منطقه در حال انجام است.

وي بي��ان كرد: با وج��ود همه كمبودها از س��ال ۵۷ 
تاكنون بالغ بر 22 هزار ميليارد تومان اعتبار به استان 
سيستان و بلوچستان اختصاص يافته و هزينه شده 
اس��ت.وي تصريح كرد: در سند توس��عه سيستان و 
بلوچستان كه سال گذش��ته مصوبه دولت براي اين 
استان بود ۶۶0 ميليارد تومان براي تكميل پروژه هاي 
حوزه آبرساني، ۴80 ميليارد تومان در حوزه بزرگراه، 
۵00 ميلي��ارد تومان تس��هيالت ارزان قيمت براي 
ساخت 10 هزار واحد مسكوني، ۶۷0 ميليارد تومان 
وام با نرخ چهار درصد در حوزه اشتغال در اين منطقه 

هزينه شده است.
معاون امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان 

بيان ك��رد: به منظ��ور كمك به محروم��ان منطقه 
سيستان بيش از چهار هزار راس دام سنگين با اعطاي 
تس��هيالت ارزان قيمت در اختيار مردم اين منطقه 

قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: مرزهاي سيستان و بلوچستان براي 
واردات دام سنگين آزاد اس��ت و با برنامه اي كه در 
اين حوزه انجام شد توانستيم گوشت كيلويي 120 
هزار تومان را به ۴۵ هزار توم��ان آنهم به اندازه نياز 
ارايه كنيم. نورا گفت: ۶ بازارچه جديددر سيس��تان 
و بلوچس��تان راه اندازي مي شود كه سه مورد آن در 
حوزه سيس��تان اس��ت .وي با بيان اينكه طرح هاي 
بسياري در حوزه مرز و مرزنشينان دردست اجراست 
گفت: در زمينه س��وخت مرزنش��يني با تالش هاي 
انجام شده ش��عاع 20 كيلومتري تعريف شده براي 

مرزنشينان اس��تان به شعاع ۵0 كيلومتري افزايش 
يافته است.معاون امور اقتصادي استاندار سيستان 
و بلوچستان تصريح كرد: منطقه سيستان در اولويت 
پرداخت تسهيالت روستايي و ش��هري قرار دارد و 

هيچ بانكي حق تعطيل كردن واحد توليدي را ندارد. 
وي بيان كرد: منطقه سيس��تان داراي پتانسيل هاي 
بسياري اس��ت كه ايجاب مي كند سرمايه گذاران به 

اين منطقه نگاه ويژه داشته باشند.

جذب۱۶۴ميلياردريال
تسهيالتمشاغلخانگي

چهارمحالوبختياري|
مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماع��ي چهارمحال و 
بختياري گفت: سهميه 
اي��ن اس��تان در ح��وزه 
مش��اغل خانگ��ي 1۶۴ 
ميليارد ريال تس��هيالت 
اس��ت كه اين اعتبار به صورت 100 درصد جذب 
ش��د. حفيظ اهلل فاضلي ديروز در نشس��ت شوراي 
هماهنگي دستگاه هاي تابعه اداره كل تعاون، كاره 
و رفاه اجتماعي اين استان به مناسبت روز خانواده 
و تكريم بازنشستگان افزود: با جذب اين تسهيالت 
براي 2 هزار و ۳00نفر در اس��تان شغل ايجاد شده 
اس��ت و اين افراد به زنجيره بازار متصل ش��ده اند. 
وي همچنين از جذب 2 هزار و ۳۵0 ميليارد ريال 
تسهيالت مشاغل پايدار روس��تايي و عشايري در 
اس��تان خبر داد و گفت: تاكنون بيش از ۷0 درصد 
سهميه استان در اين حوزه جذب شده است و سهم 
بسزايي در كاهش نرخ بيكاري استان داشته است.

فاضلي تصريح كرد: چنانچه روند جذب تسهيالت 
بانكي به همين نحو تداوم داشته باشد شاهد كاهش 
چند پله اي رتبه استان در نرخ بيكاري خواهيم بود.

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در استان 
چهارمح��ال و بختياري نيز در اين نشس��ت تعداد 
بازنشستگان اين استان را 1۵ هزار و ۵00 نفر اعالم 
كرد و گفت: پيش بيني مي ش��ود تا پايان سال يك 

هزار و ۳00 نفر به اين تعداد اضافه شود. 

تاثيرافزايشقيمت
درميزانرضايتمنديچايكاران
مازن�دران|حبي��ب 
جهانس��از گفت: افزايش 
قيمت خري��د تضميني 
برگ س��بز چ��اي تأثير 
بسزايي در افزايش ميزان 
رضايتمن��دي چايكاران 
داشته اس��ت. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، حبيب جهانساز، از انجام ۵ هزار 
و ۵۳2 هكت��ار هرس و توس��عه و تجهيز ۷۵ واحد 
كارخانه چاي س��ازي خبر داد و اظهار داش��ت: در 
س��ال زراعي جديد 18 ميليارد تومان تس��هيالت 
كم بهره بهزراعي به چايكاران و تجهيزات و نوسازي 
به كارخانجات از طريق صندوق حمايت از توسعه 
صنعت چاي كش��ور پرداخت شد. رييس سازمان 
چاي كش��ور افزايش قيمت خريد تضميني برگ 
سبز چاي به نسبت سال گذشته را مورد اشاره قرار 
داد و عنوان كرد: اين اقدام بسيار خوب تأثير بسزايي 
در افزايش ميزان رضايتمندي بين چايكاران گيالن 
و مازندران از يك س��و و ايجاد رغبت بيشتر در آنان 
جهت احياء باغات چاي كشور نسبت به سال گذشته 
داشته است. جهانساز افزايش ۳2 درصدي قيمت 
خريد تضميني برگ سبز چاي درجه يك و افزايش 
۴۴ درصدي قيمت خريد تضميني برگ سبز درجه 
دوم را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: نرخ خريد 
برگ درجه ي��ك از 2۷ هزار و 292 ريال به ۳۶ هزار 
ريال و نرخ خريد برگ سبز درجه دوم از 1۵ هزار و 

28۳ ريال به 22 هزار ريال افزايش يافت. 

تاميناعتبار25ميلياردتوماني
تكميلفرودگاهمسجدسليمان
ر  خوزستان|اس��تاندا
خوزس��تان گفت: فرودگاه 
ب��ه  ن  س��ليما مسجد
2۵ ميلي��ارد توم��ان براي 
راه اندازي نياز دارد كه معاون 
رييس جمه��ور تامين اين 
مبلغ را تقبل كرد.به گزارش 
»تعادل« از روابط عمومي استانداري، غالمرضا شريعتي 
در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و اقتصاد مقاومتي 
استان خوزستان برگزار ش��د، اظهار كرد: در خصوص 
وضعيت حمل و نقل هوايي به دنبال سرمايه گذاري هايي 
هستيم كه با تجهيز فرودگاه، امكان پرواز هواپيماها در 
شرايط جوي نامناس��ب را هم فراهم كرده ايم.وي بيان 
كرد: پروژه آب غدير از دغدغه هاي ما محسوب مي شد 
كه اعتبار تخصيص داده ش��ده به آن در سال 9۵، 1۷0 
ميليارد تومان بود و در س��ال 9۶ به هزار ميليارد تومان 
افزايش پيدا كرد. در سال 9۷ حدود ۷00 ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته ش��د. تنها  بندي كه اجرايي نشده 
است، فاز دوم طرح ۵۵0 هزار هكتاري است كه آن هم 
به اين دليل بود كه ابتدا وزارت نيرو اجازه تخصيص آب را 
نداد اما با جلسه اي كه آقاي نوبخت در اين زمينه در نظر 
گرفت، وزارت نيرو تخصيص آب را پذيرفت.وي گفت: 
همچنين طبق صحبت وزارت راه و شهرسازي، جاده 
اهواز به ايذه به 220 ميليارد تومان اعتبار براي تكميل 
نياز دارد كه امسال 20 ميليارد تومان آن پيش بيني شده 
است و معاون رييس جمهور دستور داد كه 200 ميليارد 
تومان باقي مانده نيز طي سال هاي 98 و 99 تامين شود .

ساماندهيخانهمسافرهايفاقد
مجوزتاپايانشهريورماه

خراسانرضوي|معاون 
هماهنگي و مديريت امور 
زائران استانداري خراسان 
رض��وي گفت: بر اس��اس 
مصوب��ه س��تاد خدمات 
سفر، خانه مسافرهاي فاقد 
مجوز تا پايان شهريورماه 
ساماندهي مي ش��وند. به گزارش ايلنا، محمد صادق 
براتي در جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر اظهار كرد: 
با انجام پژوهش هاي ميداني، ۵ ني��از ضروري زائران 
در مشهد احصا شده است لذا پاسخگويي و رفع آنان 
از اولويت هاي اين ستاد است.وي افزود: اولين انتظار 
نظارت و كنترل گراني ها در شهر مشهد است كه بايد 
دستگاه هاي متولي در اين راستا اقدام كنند. با توجه به 
شرايط سخت اقتصادي كشور گراني كاال يا به تعبير 
مناسب تر، تفاوت قيمت ها در مشهد قابل قبول نيست 
و دستگاه هاي نظارتي با تالش مستمر اين مشكل را 
در اسرع وقت برطرف كنند.براتي ادامه داد: بر اساس 
سياست ها و تدابير اتخاذ شده در استان، ميانگين قيمت 
كاالها و خدمات در استان خراسان رضوي به نسبت 
ساير نقاط كشور در شرايط مناسب تري قرار دارد اما 
همين مقدار اندك نيز زيبنده شهر زيارتي امام رضا)ع( 
نيست.وي افزود: درخواست ديگري كه زائران عزيز به 
آن اشاره داشتند بحث كمبود پاركينگ در اطراف حرم 
مطهر است كه در اين راستا ايجاد 9هزار و دويست جاي 
پارك در اطراح حرم مطهر در دستور كار قرار دارد و در 

آينده اجرايي و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

تخصيص۶50ميلياردتومان
تسهيالتاشتغالروستايي
سيستانوبلوچستان|

 مدي��ركل تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي سيستان 
و بلوچستان گفت: ۶۵0 
ميليارد تومان تسهيالت 
اشتغال روس��تايي براي 
سيس��تان و بلوچستان 
درنظر گرفته ش��د كه از اين ميزان تاكنون ۵09 
ميليارد تومان به اس��تان تخصيص يافته اس��ت و 
روند تخصي��ص همچنان ادام��ه دارد.به گزارش 
ايسنا، مهرداد جهانديده در نشست خبري افزود: 
از ابتداي ش��روع ط��رح ايجاد اش��تغال پايدار در 
مناطق روس��تايي و عش��ايري از س��ال گذشته 
تاكنون تسهيالت اشتغال روستايي به هفت هزار 
و 8۵9 طرح اش��تغال در استان پرداخت شده كه 
ب��راي 12 ه��زار و ۴۴۵ نفر فرصت ش��غلي ايجاد 
كرده اس��ت.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
سيستان و بلوچس��تان در ادامه گفت: چهار بانك 
توسعه تعاون، پس��ت بانك، كشاورزي و صندوق 
كارآفريني اميد بانك هاي عامل پرداخت تسهيالت 
اشتغال روستايي در استان هستند.وي بيان كرد: 
در زمينه نظارت بر پرداخت اين تس��هيالت نيز با 
وجود پراكندگي روستاها و وس��عت استان رتبه 
سوم طرح هاي نظارت شده در كشور به سيستان 
و بلوچس��تان اختصاص يافت. اين تسهيالت در 
هر روس��تا با توجه به مزيت هاي نسبي موجود به 

متقاضيان پرداخت مي شود.
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كالهبرداريبااستفاده
ازمنازلاجارهايموقت

بوشهر|جوشن سهرابي رييس پليس آگاهي 
بوشهر با اشاره به روش هاي جديد كالهبرداران 
گفت: اخيرا افرادي سودجو و كالهبردار با رصد 
فضاي مجازي و سايت هاي خريد و فروش اقدام 
به شناس��ايي و برقراري تماس تلفني با افرادي 
كرده كه كاالهايي به خصوص مواد غذايي براي 
فروش دارند و با وعده خريد كاال، ش��كات را به 
آدرس اعالمي جهت تحويل گرفتن بار هدايت 
و پ��س از تخليه بار و كاال در مكان مورد نظر كه 
غالبا منازل مبله است، اعالم مي كنند كه وجه 
را از طريق تلفن بانك يا شبا به حساب آنان واريز 
كرده و پيامك ارسال واريزي وجه در تلفن خود 
را به آنان نش��ان مي دهد و اظهار مي دارد علت 
عدم وص��ول پيام انتقال وجه، اختالل ش��بكه 
بانكي و مخابرات است و پيامك واريز وجه به شما 
ارسال مي ش��ود و بدين ترتيب اعتماد شكات را 
جلب كرده و مالباختگان محل را ترك مي كنند، 
در ادام��ه متهمان اقدام ب��ه جابه جا كردن بار و 

تخليه منزل يا انبار اجاره اي مي كنند.
رييس پليس آگاهي بوشهر تصريح كرد: با توجه 
به مش��كالت اقتصادي و كاهش قدرت خريد 
كه سبب كاهش فروش كاال شده است و اينكه 
فروشندگان جهت فروش كاالي خود مجبور به 
تالش جهت بازاريابي هس��تند اين امر متصور 
مي ش��ود كه شيوه و ش��گرد فوق رو به افزايش 
باشدو بنابراين ضروري است كه مردم نسبت به 

اين شگردها آشنايي داشته باشند.

آتشسوزي۳شناور
دراسكلهصياديعسلويه

عس�لويه|معاون صيد و بن��ادر ماهيگيري 
شيالت اس��تان بوشهر گفت: س��ه قايق بدون 
هويت بامداد ديروز در اسكله صيادي عسلويه 
به سبب ايجاد حريق در آتش سوخت. منصور 
پاپري با اش��اره به آتش س��وزي در ۳ شناور در 
 اسكله صيادي عس��لويه اظهار داشت: ساعت
 ۳0 :2 بامداد ديروز س��ه قايق بدون هويت در 
اس��كله صيادي دچار حريق ش��دند و در آتش 
س��وخت. او با بيان اينكه 2 قاي��ق 100 درصد 
س��وخته و يك قايق ۵0 درصد سوختگي دارد 
گفت: پس از وقوع آتش سوزي بالفاصله با تالش 
صيادان، آتش نش��انان، دريابان��ي، آتش خوار 
و قش��ر هاي مختلف مردم آتش مهار ش��د و به 
كسي صدمه وارد نشد.پاپري بيان كرد: هنگام 
آتش س��وزي وزش باد جنوب ش��رقي و فاصله 
قايق ها تا لنج هاي صيادي در اس��كله ياد شده 
20 متر بود و به شدت آتش به سمت لنج ها زبانه 
مي كشيد كه يكي از صيادان با رشادت خود را به 
آب مي اندازد و با شنا كردن اقدام به جدا سازي 
لنج ها از محل آتش براي جلوگيري از س��رايت 
آتش به ديگر شناور ها مي كند.او با اشاره به اينكه 
آتش در دقايق اوليه مهار شد و به ديگر شناور ها 
س��رايت نكرد افزود: اين سه ش��ناور كه هويت 
صيادي نداشتند اقدام به حمل ادوات صيادي به 
صورت غيرمجاز مي كردند كه علت آتش سوزي 

در دست بررسي است.

نيروهايمسلحكرمانشاهازمزاياي
مناطقجنگيبرخوردارميشوند

كرمانش�اه|عضو مجمع نمايندگان اس��تان 
كرمانشاه از موافقت رييس كل ستاد نيروهاي 
مسلح با بهره مندي نيروهاي نظامي و انتظامي 
از مزاياي اضافه حقوق پرداختي مناطق جنگي 
خبر داد. عبدالرضا مصري با اش��اره به ديدار با 
سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
اظهار كرد: طي اين ديدار و پس از صحبت هايي 
كه صورت گرفت پذيرفتند كه براي نيروهاي 
نظامي و انتظامي كرمانش��اه هم فوق العاده اي 
كه در قانون براي مناطق جنگي تعيين ش��ده 
پرداخت شود. بر همين اساس نيروهاي ارتش، 
سپاه، هوانيروز و نيروي انتظامي مشمول اضافه 

حقوق پرداختي در مناطق جنگي مي شوند.
او در خص��وص پيگي��ري ب��راي اعم��ال اين 
فوق العاده مناطق جنگي براي بازنشستگان نيز 
گفت: در حال حاضر مقدمات كار در كميسيون 
اجتماعي مجلس تصويب شده و در نوبت طرح 

در صحن مجلس قرار دارد.
مصري افزود: چنانچه اي��ن موضوع در صحن 
مجلس نيز راي بياورد از اين پس بازنشستگان 
مناطق جنگي هم مش��مول اضاف��ه پرداخت 

حقوق خواهند شد.

كاشانكمتريننرخبيكاري
رادراستاناصفهاندارد

كاشان| فرماندار ويژه كاشان گفت: پايين ترين 
رقم بيكاري در اس��تان اصفهان مربوط به اين 

شهرستان است.
علي اكبر مرتضايي قهرودي در جمع نمازگزاران 
كاش��اني بيان كرد: اين شهرس��تان همچنين 
باالتري��ن رتب��ه در زمينه ص��ادرات غيرنفتي 
اس��تان اصفهان را ب��ه خود اختص��اص داده 
است. وي با اشاره به بهره برداري از 1۵0 طرح 
و آغ��از عملي��ات اجرايي 10 ط��رح جديد به 
مناس��بت هفته دولت در شهرس��تان كاشان، 
سرمايه گذاري اختصاص يافته براي اين طرح ها 

را 2 هزار و ۵۷0 ميليارد ريال عنوان كرد.
به گفت��ه وي با بهره ب��رداري از اين طرح ها در 
كنار ايجاد ۳۴۵ فرصت شغلي مستقيم جديد 
در كاش��ان، ۶0 كالس درس و ۳00 تخ��ت به 
ظرفي��ت حوزه هاي آموزش��ي و گردش��گري 

شهرستان افزوده شد.

چهرههاياستاني
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اجماع مسووالن براي خودكفايي دارو

توليد  ۳۰۰ قلم ماده اوليه دارويي؛ به زودي
در حالي كه مقامات دولت ترامپ مدعي هس��تند كه 
تحريم هاي اعمالي، مردم را هدف نگرفته اند و مانعي 
براي كمك هاي بشردوس��تانه نيس��تند؛ ب��ه اذعان 
مسووالن دارويي كشور، اعمال محدوديت هاي شديد 
بانكي و تهديدهاي رسمي و غيررسمي شركت هاي 
دارويي و تجهيزاتي كه ب��ا ايران تجارت مي كنند، در 
عمل دارو و تجهيزات پزش��كي را در تحريم قرار داده 

است. 
پيش از اين ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت 
نيز گفته بود كه برخي كش��ورها و شركت ها به بهانه 
تحري��م، دارو و تجهيزات پزش��كي در اختيار ما قرار 
نمي دهند كه البته اينگونه اقدامات ها براي ما چندان 
اهميتي ندارد، زي��را با توليدات داخلي با كيفيت نياز 
مردم كش��ورمان را رفع مي كني��م و منابع جايگزين 

متعددي بدين منظور شناسايي كرده ايم.
مستثني شدن دارو و غذا از تحريم ها، يك دروغ آشكار 
و يك دروغ بزرگ در روز روشن است و به صورت عملي 
همه اين م��وارد را تحريم كرده اند و تنها روي كاغذ از 
عبارت دارو و غذا استفاده نكرده اند. در اين شرايط، تنها 
تكيه به توليد داخلي مي تواند راه برون رفت از بحراني 
باشد كه دولت ترامپ به دنبال ايجاد آن است. اما برخي 

داروهاي داخلي، كيفيت نمونه خارجي را ندارند. 
البته فرامرز اختراعي، رييس سنديكاي توليدكنندگان 
مواد اوليه دارويي با تأكيد بر اينكه داروي ژنريك و برند، 
تفاوتي از نظر كيفيت ندارند، گفت: تمام سيستم هاي 
بين المللي اين موضوع را تأييد مي كنند و تاكنون يك 
مقاله چاپ نشده است كه بين داروي برند و ژنريك از 

نظر كيفيت تفاوتي قائل شود.
به گفته او، داروي برند در ۵ سال اول پس از ثبت به دليل 
حق اخت��راع، دارو را با قيمت به فروش مي رس��اند تا 

هزينه هاي سرسام آور ثبت دارو جبران شود.
اختراعي معتقد است: متأسفانه برخي بيماران اصرار 
 ASA دارند داروي برند خارجي را مصرف كنند؛ مثل

كه هنوز اين دارو را با نام آسپرين مي شناسند و حتي 
آن را تجويز مي كنند. وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي مي گويد: »در حمايت از صنعت داروي كشور 
ترمز ورود دارو با چند برابر قيمت به كشور را مي كشيم 
و سازوكاري را اتخاذ مي كنيم كه دارو با يك دهم قيمت 
در داخل كش��ور توليد ش��ود.« اما آيا كشور مي تواند 
به طور كامل از واردات دارو بي نياز شود؟ داروهايي كه 
با ارز 4200 توماني قرار بود وارد كشور شوند و در برخي 

موارد به جاي دارو، اقالم ديگري وارد شد و با دالر 12 
هزار توماني فروخته ش��د، فساد گسترده اي در حوزه 
ارز دولتي براي دارو ايجاد كرد كه حاال گفته مي شود 
وزارت بهداشت در تالش براي انسداد اين مسير است.

 ام��ا هنوز دولت ب��ه اراي��ه ارز دولتي در ح��وزه دارو 
و اق��الم واج��ب تاكي��د دارد. ح��ذف ارز دولت��ي 
ب��راي دارو ش��ايد بتوان��د گام مهم��ي در تكي��ه 
 به تولي��د داخلي و كنترل فس��اد ارز دولتي باش��د. 

به هر ح��ال تحريم ها وزارت بهداش��ت و دولت را در 
شرايطي قرار داده كه چاره اي جز اميدواري به توليد 
با كيفيت داخلي باقي نگذاشته است. حمايت دولت 
از توليد داخلي تا چه حد مي تواند دارو را از حركت به 

سمت وضعيت بحراني نجات دهد؟ 
رييس س��ازمان غذا و دارو با اش��اره ب��ه اجماع نظر 
مس��ووالِن قواي مختلف در زمين��ه حمايت از توليد 
داخلي در حوزه دارو و مواد اوليه دارويي گفت: بر همين 

اساس قرار است ۳00 قلم ماده اوليه دارويي را در زمان 
كوتاهي در كشورمان توليد كنيم.

محمدرضا شانه س��از در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
مهم ترين اقدام دول��ت دوازدهم در حوزه دارو، گفت: 
ب��ه هر حال ما طي اين س��ال ها روندي رو به رش��د و 
برنامه ريزي شده  را در حوزه دارو پيش برديم و اين روند 

ادامه دار بوده است. 
او افزود: به طوري كه اكنون ب��ا وجود آنكه در تحريم 
به س��ر مي بري��م، اما تع��داد زيادي از ش��ركت هاي 
داروس��ازي براي افتتاح خط��وط جديد و حتي براي 
افتتاح كارخانه هاي خودش��ان در صف هس��تند و از 
وزير بهداشت هم دعوت كرده اند تا بتوانند از خطوط 
توليدشان رونمايي كنند. در عين حال آقاي وزير هم 
اعالم كردند كه هر ماه يك خ��ط توليد يا كارخانه را 
افتتاح مي كنيم و اين وعده تاكنون عملي شده است؛ 
به طوري كه طي چند م��اه اخير، هر ماه يك كارخانه 

داروسازي را افتتاح كرده ايم.
شانه ساز ادامه داد: عالوه بر اين به صورت تكي مجوز 
توليد تعداد زيادي از محص��والت را در حوزه دارويي 
داده ايم. بنابراين در حوزه حماي��ت از توليد داخلي، 
اتفاقات بسيار خوبي افتاده كه ناشي از برنامه ريزي و 
حمايت هايي است كه از توليد داخل انجام شده است. از 
طرفي با توجه به تحريم هايي كه عليه كشورمان انجام 
شده، همه مسووالن در قواي مختلف به اين اتفاق نظر 
و اجماع رسيده اند كه از توليد داخل هم در زمينه مواد 
اوليه دارويي و هم در زمينه دارو، حمايت بيش��تري 
ش��ود. رييس س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه طبق 
برنامه ريزي هاي ما قرار است كه با هماهنگي معاونت 
فناوري رياست جمهوري، ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( و هلدينگ هاي دارويي، ۳00 قلم ماده اوليه 
دارويي را در زمان كوتاهي در كشورمان توليد كنيم، 
گفت: بنابراين شعار رونق توليد در بخش هاي مختلف 

حوزه دارو در حال تحقق است.

تخصيص ۲۰۰۰ ميليارد تومان براي اجراي طرح رتبه بندي معلمان
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش از برگزاري جشن پايان 
مدارس خشت و گلي در اول مهرماه خبر داد و اظهاركرد: 
جش��ن پايان مدارس خش��ت و گلي استان سيستان و 
بلوچستان در آبان ماه برگزار مي شود اما ۸0كالس خشت 
و گلي در اس��تان كرمان وجود دارد كه با اعتباري بالغ بر 
24ميليارد تومان اعتبار در ابتداي مهرماه س��ال جاري 
همراه با س��اير استان هاي كشور جش��ن پايان اين نوع 

مدارس را برپا خواهد كرد.
جواد حسيني بر لزوم تشكيل كار گروهي براي تسهيل  
كار خي��ران در آم��وزش و پرورش تاكيد ك��رد و گفت: 
2000ميليارد توم��ان براي طرح رتبه بندي معلمان در 
سال جاري اختصاص يافته است كه دو درصد نسبت به 
سال گذشته افزايش خواهد يافت و اين اعتبارات در حالي 

محقق شده كه در شرايط جنگ اقتصادي هستيم.
او با بيان اين مطلب كه در س��اخت مدارس خوب پيش 
رفته ايم، اظهاركرد: در مجمع خيرين آموزشي حتما براي 
مناطق الزم التعليم برنامه ريزي صورت خواهد گرفت و 
از مديران استاني مي خواهيم در اين راستا تمام تالش و 

برنامه هاي خود را معطوف كنند. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه يك 
سوم مدارس كشور را خيرين مي سازند به گونه اي كه در 
استاني مانند كرمان در سال گذشته ۶1 مدرسه خيرساز 
با اعتبار بالغ بر ۳0 ميليارد تومان احداث شده است خطاب 
به مسووالن آموزش و پرورش استان كرمان، اظهار كرد: 
انتظار داريم براي ابتداي مهرماه انجمن خيرين مدرسه يار 
را در استان كرمان تشكيل دهيم همچنين از ابتداي مهر 
در انجمن اوليا و مربيان باي��د موضوع راه اندازي انجمن 
خيرين دانش آموزي مطرح شود تا فرهنگ مشاركت در 

مدارس كشور ترويج شود.
حس��يني با تاكيد براينكه آموزش و پرورش مس��وول 
بازماندگان از تحصيل است، تصريح كرد: برون سپاري در 
استان كرمان به خوبي انجام شده است. وي طرح خريد 
خدمات آموزشي را بهترين راه حل موقت كمبود نيروي 

انساني در آموزش و پرورش دانست و اظهاركرد: تا سال 
1401 ح��دود 2۵۵ هزار نفر معلم بازنشس��ته خواهند 
ش��د ضمن آنكه تا اين بازه زماني 1۷درصد به جمعيت 
دانش آموزي افزوده مي شود و در مقابل۳0درصد نيروهاي 
ما كاهش پيدا مي كند و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان ما اين 
كمبود را نمي تواند جبران كند. سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش تاكيد ك��رد: هيچ معلمي حق رفتن به كالس 
درس را ندارد مگر از مس��ير دانشگاه فرهنگيان و شهيد 
رجايي و اين 12 هزار نيرويي كه به ما تحميل شده اند نيز 
اعالم كرده ايم اگر تا يك سال در دانشگاه فرهنگيان دوره 
نبينند، اجازه حض��ور در كالس هاي درس را ندارند. او با 
اشاره به مشكالت آموزش پرورش در مناطق دورافتاده 
كشور به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته در جنوب استان 
كرمان اظهاركرد: طرحي به نام »بوم براي بوم« داريم كه 
به نيروهاي بومي در مناطق دورافتاده و داراي تحصيالت 
دانشگاهي آموزش هاي الزم مي دهيم و به عنوان معلم 
در آن منطقه به كار گرفته مي شوند. حسيني از كمبود 
40 هزار معلم در س��طح كشور خبر داد و گفت: مدارس 
غيردولتي يكي از ش��يوه هاي عدالت آموزشي است. لذا 
بودجه اي كه از طريق اين مدارس صرفه جويي مي شود 
به مناطق كمتر توس��عه يافته اختص��اص مي دهيم اما 
مدارس غيردولتي بخش خصوصي هستند كه براساس 
اس��تانداردها فعاليت مي كنند و بايد هدايت، حمايت و 

نظارت بر اين مدارس داشته باشيم.
 او با بيان اين مطلب كه 11 درصد مدارس كشور غيردولتي 
هستند كه اين مهم در اس��تان كرمان 20 درصد است، 
اظهار كرد: متاس��فانه تعداد كمي از اين مدارس چهره 

مدارس غيردولتي را مخدوش كرده اند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از جشن پايان مدارس 
خشت و گلي در اول مهرماه خبر داد و اظهاركرد: جشن 
پايان مدارس خشت و گلي استان سيستان و بلوچستان 
در آبان م��اه خواهد بود اما ۸0 كالس خش��ت و گلي در 
استان كرمان وجود دارد كه با اعتباري بالغ بر 24 ميليارد 

تومان اعتبار در ابتداي مهرماه سال جاري همراه با ساير 
استان هاي كشور جشن پايان اين نوع مدارس را برگزار 
خواهند كرد. وي ادامه داد: 24 هزار كالس درس كه وسيله 
گرمايشي آنها بخاري نفتي است نيز در سطح كشور داريم 
اين درحالي است كه علمك گاز دارند. براي تجهيز اين 
كالس ها به بخاري هوشمند گازي 400 ميليارد تومان 
اعتبار اختصاص داديم و در استان كرمان ۷۵0 كالس از 
اين نوع داريم كه تا اول مهر به بخاري گازي هوشمند مجهز 
مي شوند و براي تجهيز اين مدارس استان كرمان ۹ميليارد 

تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
حسيني ادامه داد: در نظام جمهوري اسالمي ايران بيش 
از 2 ميليون و ۶00 هزار نفر بي سواد و كم سواد را به حلقه 
باسوادان بازگردانديم و به همين س��بب ايران سه بار از 
طرف يونسكو مورد تشويق قرار گرفته است.۳10۹ نفر 
بازمانده از تحصيل در اس��تان كرمان داريم و ما به لحاظ 
فضاي آموزش��ي و معلم مش��كلي براي آموزش به آنها 
نداريم و مشكل ما شناس��ايي اين افزاد است كه بايد به 
آموزش و پرورش كمك كنيد. همچنين برخي خانواده ها 
اجازه آموزش به فرزندان خود را نمي دهند كه بايد در اين 
زمينه نيز اقدامات الزم صورت گيرد زيرا آموزش و پروش 
موظف اس��ت كه دانش آموز بازمانده از تحصيل را تحت 
پوش��ش خود قرار دهد. وي افزود: 1۸2 هزار دانش آموز 
عشاير در ايران داريم كه حدود 12 هزار نفر آنان در استان 
كرمان هستند كه بايد در جهت عدالت آموزشي اعتبارات 
اختصاص يافته به دانش آموزان عش��ايري ۳ برابر بقيه 

دانش آموزان باشد.
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش، اس��تان كرمان را 
ميناتوري از كل كشور دانست و گفت: در استان كرمان 

دانش آموز عشاير، اتباع، اقوام مختلف و... وجود دارد.
وي با بيان اينكه ۳0 درصد دانش آموزان كشور در مناطق 
كمتر برخوردار هستند، گفت: مي توانيم از ظرفيت ساير 
دانشگاه ها استفاده كنيم به طوري كه دانشجو سه سال 
دوره هاي تخصصي در رشته خاص ببيند سپس يك  سال 

آموزش نحوه تعليم را در دانشگاه فرهنگيان ببيند سپس 
وارد آموزش و پرورش شود.

حسيني افزود: از ابتداي هفته دولت تا اول مهرماه سال 
جاري 2000 پروژه در وزارت آموزش و پرورش كه شامل 
10 هزار كالس درس، 10۸ س��الن ورزش��ي و... است با 

اعتباري بالغ بر ۳000 ميليارد تومان افتتاح خواهد شد.
وي استان كرمان را مهد پرورش بزرگان دانست و گفت: 
نظام تعليم و تربيت امروز دچار مشكالت زيادي است و 
آنها را انكار نمي كنيم. در اين راستا سند تحول بنيادين را 
تدوين كرديم. در اين سند نگاه ها علت محور نيست و از 
نگاه موقتي به سمت نگاه پايدار حركت كرديم همچنين 

نگاه در اين سند بنيادي است نه سليقه اي.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سند بنيادين 
آموزش و پرورش داراي چهار اليه است كه از دو اليه آن 
عبور كرديم و دو اليه آن باقي مانده است. ۶۷0 برنامه از اين 
سند تاكنون تدوين شده كه در اين راستا آموزش پرورش 
استان ها بايد برنامه هاي خود را بومي و تلفيق مي كردند. 

2۵ درصد اين برنامه ها تقويتي و 2۵ درصد آنها تلفيقي و 
۵0 درصد نوآورانه هستند.

وي ب��ا بيان اين مطلب كه متاس��فانه امروز با دس��تگاه 
پهن پيكر آموزش و پرورش روبه رو هستيم، گفت: براي 
تحقق سند بنيادي بايد تقسيم كار داشته باشيم و همه 

اجزا و اركان درگير در آموزش و پرورش همكاري كنند.
حسيني افزود: مصمم هستم كه قانون خاص براي آموزش 
و پروش نوشته و تصويب شود زيرا آموزش و پرورش بيشتر 

از دانشگاه ها نياز به قانون خاص دارد.
او با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش ما زير بار س��نگين 
درس آموزش ملي كمر خم كرده است و بايد دانش آموزان 
را از زير بار برنامه درس��ي خالص كنيم، اظهار كرد: هيچ 
وزارتخانه اي به ان��دازه آموزش و پرورش نمي تواند خلق 
ثروت كند و بايد با خلق قوانين و آيين نامه اين لشكر بالقوه و 
نهفته را پويا و بالفعل كنيم. حسيني در پايان اظهار كرد: كار 
آموزش و پرورش يادگيري است و رمز آموزش و پرورش 

نيز »ياعلي« است.

فراز و فرودهاي اليحه منع حيوان آزاري
در كشور ما هر از گاهي فيلم هايي ناراحت كننده  از حيوان 
آزاري در ش��بكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود 
و واكنش  عموم افراد را به دنب��ال دارد. نبود قانوني براي 
حمايت از حقوق حيوان��ات و نامعلوم بودن س��رانجام 
اليحه مقابله با حيوان آزاري ش��ايد از اولين موضوعاتي 
باشد كه پس از انتشار اين گونه فيلم ها به ذهن مي رسد. 
سيدضياءالدين خرمشاهي -حقوقداني كه اقدام به تدوين 
اين اليحه كرده است- توضيح داده كه اين اليحه پس از 
فراز و نشيب هاي بسيار در حال حاضر به معاونت حقوقي 
رياست جمهوري رسيده اما گويا اراده كافي براي تصويب 
آن را ندارد. اليحه مقابله با حيوان آزاري حدود سه سال 
گذشته تدوين شد و در دولت يازدهم به تصويب رسيد اما 
نتوانست به مجلس راه يابد و براي مدتي مسكوت باقي 
ماند. در اين اليحه ضمن تعريف حيوان آزاري و مشخص 
كردن مصاديق آن، مجازات هايي براي كساني كه اقدام به 

حيوان آزاري مي كنند در نظر گرفته شده است.
ضياءالدين خرمشاهي روند تدوين اين اليحه را تشريح 
كرد و با بيان اينكه متاسفانه حيوان آزاري يكي از واژگاني 
است كه در نظام حقوقي ايران تعريف نشده و به تبع آن 
براي رفتارهاي حيوان آزارانه نيز جرم انگاري نشده است، 
اظهار كرد: براي تعريف حيوان آزاري الزم بود ابتدا عبارت 
»حقوق حيوانات« تعريف ش��ود. از اين رو طي سال ۹۵ 
اولين جلسات براي تدوين اليحه مقابله با حيوان آزاري 
تشكيل شد و متاسفانه متوجه شديم كه سازمان حفاظت 
محيط زيست به عنوان دستگاه متولي دغدغه اي در اين 
زمينه ندارد. در آن زمان تنها دفتر مشاركت هاي مردمي 

سازمان حفاظت محيط زيست از تدوين اليحه مقابله با 
حيوان آزاري حمايت كرد اما تدوين اين اليحه در ساير 
بخش هاي اين سازمان بعضا با مخالفت و عدم استقبال 
روبه رو شد. اين استاد حقوق حيوانات كميسيون حقوق 
بشر اس��المي با اش��اره به اينكه حيوانات به چند دسته 
طبقه بندي مي شوند، گفت: يك سري حيوانات وحشي 
هستند كه متولي حفاظت از آنها سازمان حفاظت محيط 
زيست است. متولي دام و حيواناتي كه به مصرف خوراكي 
مي رسند سازمان دامپزشكي اس��ت البته اين سازمان 
وظيفه نظارت بر بهداشت حيوان از حيث سالمت انسان 
را دارد نه از نظر حقوق حيوانات. درباره حيوانات بالصاحب 
نيز طبق قانون ش��هرداري ها، شهرداري وظيفه كنترل 
جمعيت آنها را عهده دار است. در نظام حقوقي ما حيوانات 

خانگي هيچ گونه متولي ندارند.
او اظهار كرد: بايد اين نكته را در نظر داش��ت كه حيوان 
آزاري مصاديق مختلفي دارد و فقط نسبت به حيوانات 
خانگي اتفاق نمي افتد. براي مثال ماهيگيري به وسيله 
انتقال نيروي برق در اس��تخرها و رودخانه ها كه موجب 
مرگ دس��ته جمعي تعدادي از ماهي ها و حتي آبزيان 
غير خوراكي مي ش��ود نيز جزو مصاديق حيوان آزاري 
است. خرمشاهي با بيان اينكه بسياري از اقدامات سازمان 
حفاظت محيط زيست از جمله صدور مجوز براي شكار 
و صيد مصاديقي از حيوان آزاري اس��ت، به ايسنا گفت: 
به همين دليل برخي افراد در س��ازمان حفاظت محيط 
زيست از ابتدا در مقابل تدوين اليحه مقابله با حيوان آزاري 
مقاومت مي كردند. اين حقوقدان در ادامه با اشاره به اينكه 

مطالبات مردمي و پيشتازي برخي هنرمندان باعث شد 
كه تدوين چنين اليحه اي به صورت جدي پيگيري شود، 
اظهار كرد: پس از برگزاري چندين جلسه كارشناسي با 
شهرداري، سازمان دامپزشكي، نهادهاي مردمي و ساير 
دستگاه هاي مس��وول به اين نتيجه رسيديم كه كشور 
به شدت نيازمند قانون حمايت از حقوق حيوانات است و 
از سوي ديگر تدوين و تصويب اين قانون بسيار زمانبر است 
بنابراين تصميم گرفتيم كه در كوتاه ترين زمان اليحه اي 
به عنوان ماده واحده ممنوعيت حيوان آزاري تدوين و آن 
را از طري��ق دولت به مجلس ارايه كنيم و جلوي اينگونه 
رفتارهاي آزار دهنده اجتماعي كه موجب اخالل در روح 
و روان افراد جامعه مي شود را بگيريم و پس از آن به سراغ 

تدوين اليحه اي جامع برويم.

   ايده هاي  دست  نيافتني    
اين استاد حقوق حيوانات كميسيون حقوق بشر اسالمي 
با بيان اينكه نمايندگان نهادهاي مردمي محيط زيستي 
نيز در اين جلسات حضور داشتند، تصريح كرد: برخي از 
آنها ايده هايي دست نيافتني داشتند. براي مثال مي گفتند 
كه بايد پرواز هواپيماها از روي زيستگاه هاي حيات  وحش 
ممنوع ش��ود اين در حالي است كه چنين نظراتي قابل 
تحقق نيس��ت و بايد واقع بينانه نگاه كنيم. خرمشاهي 
افزود: اليحه ممنوعيت حيوان آزاري توس��ط معصومه 
ابتكار - رييس وقت سازمان حفاظت محيط زيست - به 
دولت برده ش��د و من شخصا در كميسيون لوايح دولت 
ش��ركت و از آن دفاع كردم و در دولت به تصويب رسيد 

ولي به دليل اينكه مجازات هاي��ي براي متخلفان در آن 
پيش بيني شده بود و جنبه كيفري داشت به قوه قضاييه 
ارجاع داده ش��د تا درباره آن اظهارنظر كنند. بر اس��اس 
برداشت هاي من قوه قضاييه نيز رويكرد مثبتي نسبت 
به اليحه منع حيوان آزاري داشت و پس از آن اين اليحه 
جمع بندي شد و منتظر شديم تا به مجلس راه پيدا كند. 
به گفته اين استاد دانشگاه، متاسفانه اليحه منع حيوان 
آزاري پس از مدتي توسط دستگاه هاي دولتي كشور رها 
شد و ما هر چه پيگيري مي كرديم نتيجه نمي داد حتي 
گاهي در مقابل پيگيري هاي مكرر ما به عنوان نيروهاي 
مردمي، سازمان حفاظت محيط زيست واكنش منفي 
نشان مي داد درحالي كه پيگيري اين موضوع وظيفه خود 

سازمان حفاظت محيط زيست بود.
اين استاد حقوق حيوانات كميسيون حقوق بشر اسالمي 
در ادامه تصريح كرد: در آن زمان يكي از پيشنهادهايي كه 
كميسيون لوايح دولت داد اين بود كه اليحه منع حيوان 
آزاري در قالب يكي، دو ماده به قانون مجازات اس��المي 
الحاق شود. من به ش��خصه با چنين موضوعي موافقت 
كردم اما پيش��نهاد دادم كه متن اين مواد را با همكاري 
دستگاه هاي ذي ربط بنويس��يم اما با چنين موضوعي 
موافقت نشد و مواردي كه بدون همكاري با ما براي الحاق 
به قانون مجازات اس��المي در نظر گرفته شده ناكارآمد 
و صرفا براي رفع تكليف نوش��ته شده بود. از سوي ديگر 
فرصت وضع قانون مقابله با حيوان آزاري موردي نيست 
كه دايما تكرار شود. يك بار قرار است چنين اتفاقي بيفتد 
و بايد به درستي اين كار صورت گيرد بنابراين نپذيرفتم كه 

متن اين مواد بدون همكاري با ما نوشته شود. خرمشاهي 
در ادامه با اشاره به اينكه حدود پنج ماه گذشته معاونت 
حقوقي رياست جمهوري دولت بعد از مدت ها پيگير اين 
اليحه شد، تصريح كرد: جلساتي با اين معاونت تشكيل 
داديم و متاسفانه متوجه شديم كه برخي تصوري از اليحه 
منع حيوان آزاري نداشتند بنابراين مجبور شديم چندين 
جلسه ديگر برگزار و در آن درباره اين اليحه صحبت كنيم 
همچنين در اين جلس��ات پيش نويس اين اليحه را به 
معاونت حقوقي دولت داديم و به ما قول دادند كه آن را به 
مجلس برسانند. اين حقوقدان با بيان اينكه در اليحه منع 
حيوان آزاري مصاديق حيوان آزاري پيش بيني شده و با 
توجه به شدت و ضعف آن مجازات ها از جمله شركت در 
كالس هاي آموزش��ي و مجازات زندان تا دو سال در نظر 
گرفته شده است، تصريح كرد: ما براي نگارش اين اليحه، 
قوانين حمايت از حقوق حيوانات چندين كشور از جمله 
كشورهاي اسالمي و كشورهاي اروپايي را مطالعه كرده  و 
سعي كرده ايم با اقتباس از آنها پشتوانه هاي فقهي و شرعي 
را هم به آن اضافه كنيم. احاديث مكرري از پيامبر اسالم 
)ص( وجود دارد كه در آنها به ش��دت مومنين را حتي از 
توهين كردن به حيوان برحذر دانسته اند. متاسفانه با وجود 
اينكه دين ما تا اين حد روي موضوع حساسيت دارد اما 

شاهد حيوان آزاري هاي مكرر در كشور هستيم.
او گفت: حيف است كه اين اليحه بدون اينكه به سرانجام 
برسد رها شود. متاسفانه در حال حاضر برداشت من اين 
است كه دولت اراده كافي در اين زمينه ندارد و اين اليحه 
تنها با پيگيري نيروهاي اجتماعي است كه پيش مي رود. 

پلمب آمبوالنس خصوصي 
كه سلبريتي جابه جا  مي كرد

رييس سازمان اورژانس كشور از پلمب يك مركز 
آمبوالنس خصوصي كه س��لبريتي ها را جابه جا 
كرده بود، خبر داد. پيرحسين كوليوند در اين باره 
اظهار كرد: مركزي كه اين تخل��ف را انجام داده 
بود شناسايي كرديم و بالفاصله مسووالنش را به 
سازمان اورژانس كشور دعوت كرديم؛ پس از اثبات 
موضوع به طور موقت اين موسسه را تعطيل كرديم. 
او كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد با 
بيان اينكه اين موضوع به دستگاه قضايي نيز ارجاع 
شد، گفت: از هيچ تخلفي صرف نظر نخواهيم كرد و 

تمام اين موضوعات را بررسي مي كنيم.

توزيع برچسب سرويس 
مدارس تا هفته اول مهرماه

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از توزيع 
برچس��ب س��رويس مدارس تا هفت��ه اول مهرماه 
خبرداد. عليرضا قنادان با اشاره به ثبت نام رانندگان 
تاكسي متقاضي سرويس مدرسه با بيان اينكه ثبت نام 
اوليه از رانندگان تاكسي متقاضي انجام شده است، 
اظهاركرد: از آنجايي كه رانندگان تاكسي متقاضي 
سرويس مدرسه بايد  در مرحله ثبت نام نهايي گواهي 
سوءپيشينه و گواهي عدم اعتياد ارايه دهند و صدور 
اين گواهي ها نيز زمانبر اس��ت، ممكن است پروسه 
تكميل ثبت نام نهايي سرويس مدرسه زمان بر شود. او 
با اشاره به اينكه تالش مي كنيم كه تا هفته اول مهرماه 
برچسب س��رويس مدارس ميان رانندگان تاكسي 
توزيع شود، گفت: برچس��ب ها به گونه اي طراحي 
شده اند كه با اسكن QR كد توسط والدين، تمامي 
اطالعات رانندگان اعم از س��ابقه، اطالعات فردي و 
... در اختيار آنان ق��رار خواهد گرفت. قنادان با اعالم 
اين خبر كه براي اولين بار س��رفصل هاي آموزشي 
براي رانندگان سرويس مدرسه در نظر گرفته شده 
است، اظهاركرد: در كتب آموزشي رانندگان سرويس 
مدرسه سرفصل هايي همچون آموزش اصول ايمني، 
شناسايي نقاط كور سوار و پياده كردن دانش آموزان و 
روانشناسي كودك در نظر گرفته شده و حتي آموزش 
كمك هاي اوليه ويژه كودكان به رانندگان اجباري 
اس��ت. او در پايان از رايزني با پليس براي راه اندازي 
گشت مشترك كنترل سرويس مدارس با آغاز سال 

تحصيلي خبر داد.

ضعف نظارت بر 
بيمارستان هاي خصوصي

عضو كميسيون بهداش��ت مجلس با انتقاد از اينكه 
نظارت مناسبي بر عملكرد بيمارستان هاي خصوصي 
نداريم، گفت: ايجاد عدالت درماني در ساير نقاط كشور 
و راه اندازي سيستم سطح بندي خدمات مي تواند از 

ازدحام بيماران در مراكز درماني بكاهد.
محمد نعيم اميني فرد در مورد وضعيت نامناس��ب 
خدمات رس��اني برخي بيمارستان هاي خصوصي 
پايتخت با بيان اينكه تهران از نظر تخت بيمارستاني 
وضعيت بهتري نسبت به س��اير شهرستان ها دارد، 
گفت: البته از نرم هاي جهاني فاصل��ه دارد و توزيع 
تخت ها متوازن نيست و از سويي شاهد تراكم قابل 
توجه��ي از بيم��اران در مراكز درماني هس��تيم. او 
افزود: همچنين بسياري از بيمارستان هاي پايتخت 
مستهلك و فرسوده هستند و بايد نوسازي و بهسازي 
شوند. وي با تاكيد بر اينكه بايد بر عملكرد مراكز درماني 
و بيمارستان هاي خصوصي نظارت مناسبي انجام 
شود، به خانه ملت گفت: نارضايتي هايي كه برخي 
نسبت به خدمات رس��اني مراكز درماني خصوصي 
تهران دارند ناشي از اين است كه نظارت هاي مناسبي 
بر اين مراكز اعمال نمي ش��ود. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم يادآور شد: البته بيمارستان هاي تهران 
تنها به شهروندان خود خدمات ارايه نمي كنند بلكه 
بسياري از مراجعان و بيماران از ساير شهرها و استان ها 
هستند و تا مادامي كه سيستم سطح بندي خدمات 
را نداشته باش��يم هر فرد و بيماري بنا به تشخيص 
خود مي تواند به تهران يا هر استان ديگري مراجعه 
كند البته بيمار مقصر نيست و بيماران نمي توانند 
منتظر بمانند تا سيستم سطح بندي راه اندازي شود. 
اميني فرد با بيان اينكه ايجاد عدالت درماني در ساير 
نقاط كشور و راه اندازي سيستم سطح بندي مي تواند 
از ازدح��ام بيماران در مراك��ز درماني بكاهد، گفت: 
بس��ياري از مراجعات به بخش دولتي و خصوصي 
خارج از سيس��تم سطح بندي و بر اساس تشخيص 

بيماران است.

تخلف در فعاليت هاي 
دانشجويي به ندرت رخ مي دهد

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري گفت: دانشجويان در حوزه فعاليت هاي 
فرهنگي و اجتماعي به ويژه طي چند سال اخير 
كه بحث آسيب هاي اجتماعي و سالمت اجتماعي 
مطرح شده حضور پررنگ تري داشته اند. غالمرضا 
غفاري با اشاره به عمده فعاليت هاي دانشجويان در 
كانون هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها گفت: 
دانشجويان در چارچوب قواعد و مقرراتي كه وجود 
دارد فعاليت هاي خود را انجام مي دهند. به ندرت 
مواردي را داريم كه به دانشجويان تذكر داده شده 
و به ندرت فعاليت شان در درون دانشگاه به عنوان 
تخلف تشخيص داده شده اس��ت. او در پاسخ به 
اين سوال كه بعضا گفته شده دانشجويان تمايل 
چنداني به فعاليت  در كانون ه��ا ندارند و حضور 
آنها كمرنگ شده اس��ت، علت اين امر چيست؟ 
گفت: بر اساس آماري كه در خصوص كرسي هاي 
نظريه پردازي داشتيم، در س��ال قبل نسبت به 
سال هاي پيشين به لحاظ تعداد كرسي هاي برگزار 
شده اي كه بود، نمره رشد قابل توجهي داشتيم. 
همچنين به لحاظ فعاليت و برنامه هاي سياسي نيز 
در 1۶ آذر ماه سال گذشته در قياس با سال هاي 
قبل مجوزهايي كه صادر كرديم به مراتب بيش از 

پيش بوده و فعاليت ها افزايش داشته است. 
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الياس حضرتي از تالش كميسيون اقتصادي مجلس براي راه اندازي صندوق وام وديعه مسكن خبر داد

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران: 

همكاري دولت و مجلس در كمك به مستاجران

ساماندهي پسماند نيازمند ابداع روش هاي تازه نيست

ردپاي حفاري هاي مترو در تشديد فرونشست تهران۳ شهر آسيايي ركورددار امن ترين شهرهاي جهان

گروه راه و شهرسازي|
در پي رشد افسارگسيخته اجاره بها و افزايش فشار مالي 
بر مستأجران مجلس ش��وراي اسالمي هم اعالم كرد 
كه از برنامه دولت براي كمك به اين قشرآسيب پذير، 
حمايت مي كن��د تا هر چ��ه زودتر ط��رح راه اندازي 
صندوق تأمين وديعه مس��تاجران به تصويب رسيده 

و اجرايي شود.
الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس از 
تالش اين كميسيون و دولت براي راه اندازي صندوقي 

به منظور تامين وديعه  موردنياز مستاجران خبر داد.
به گزارش خانه ملت، الياس حضرتي با اشاره به ضرورت 
رسيدگي به مس��ائل معيش��تي مردم، گفت: يكي از 
برنامه هاي كميسيون اقتصادي مجلس رفع مشكالت 

اقتصادي خانواده ها با برنامه هاي زود بازده است.
او با بيان اينكه مذاكراتي با دولت براي حل مشكل اجاره 
مسكن مردم در حال انجام است، افزود: در حال حاضر 
كميسيون اقتصادي با همكاري دولت در تالش است، 
ساز و كار صندوقي را طراحي كند تا اين صندوق بتواند 
وديعه اي به عنوان پيش پرداخت مس��كن در اختيار 
مردم قرار دهد. هفته گذشته، معاون وزير اقتصاد نيز 
از تأسيس صندوقوديعه اجاره در نيمه دوم سال جاري 
خبر داده بود. البت��ه محمدعلي دهقان دهنوي اعالم 
كرده بود كه اين طرح در مراحل بروكراسي اداري است 
و هنوز در سطحي مطرح نش��ده كه تاييد يا رد شود، 
اما وزارت اقتصاد كمر همت را براي تصويب و اجرايي 
شدن آن بسته است. بنابرچارچوبي كه پيش روي اين 
نوع طرح ه��ا قرار دارد درصورتي كه س��تاد اقتصادي 
دولت اين ط��رح را مورد تصويب قرار بدهد، پس از آن 
جزييات را بايد بانك عامل طراحي كند و به تاييد بانك 
مركزي برس��د و پس از طي اين پروسه امكان اجراي 
طرح وجود دارد. دراين ميان، به نظر مي رس��د، بانك 
مسكن كه همواره نسبت به طرح هاي جديد، بي رغبت 
بوده و كمبود منابع را براي اجراي طرح هاي حمايتي 
بهانه مي كند، تمايل چنداني هم براي تصويب و اجراي 
اين طرح ندارد زيرا در همان روزهاي نخستي كه اين 
طرح براي اولين بار از سوي وزير اقتصاد مطرح شد، مدير 
امور طرح و برنامه بانك مسكن اعالم كرد كه راه اندازي 
صندوق حمايت از مستأجران براي پرداخت وام اجاره 
خانه به آن ها، با تكيه بر منابع مردمي و پس اندازهاي 
متقاضيان، يكي از روش هاي مورد بررسي براي اجراي 
اين كار است، حال اين كه روش ها و مسيرهاي ديگري 
هم در دست مطالعه و بررس��ي قرار دارد و هنوز روش 

نهايي براي اجراي اين طرح انتخاب نشده است.

     سازوكار صندوق تأمين وديعه
با افزايش قيمت مسكن از ارديبهشت سال گذشته و 
تاثير آن برنرخ اجاره، راهكارهاي گوناگوني از س��وي 
وزارت راه و شهرسازي مطرح شد، در اوايل تير ماه سال 
97، عباس آخوندي از بسته 9 ماده اي رونمايي كرد كه 
قرار بود با اجراي آن هم بخش خريد و فروش و هم رهن 
واجاره رونق بگيرد اما با استعفاي او، اجراي اين بسته 

مسكوت ماند.
تالش وزارت راه و شهرس��ازي براي س��اماندهي بازار 
مس��كن به همين جا ختم نشد و چند ماه پس از روي 
كارآمدن وزير جديد راه و شهرسازي هم بسته اي با 5 
راهكار براي بهبود و س��اماندهي بازار اجاره و خريد و 
فروش رونمايي شد كه ابزار اصلي آن دريافت ماليات 
بود، پس از ارايه اين بس��ته وزارت اقتصاد هم بسته اي 
با دو راهكار مطرح كرد كه يكي از اين راهكارها همان 

راه اندازي صندوق تأمين وديعه مستأجران بود.
دراين شرايط كارشناسان پيشنهاداتي را ارايه مي دهند. 
به گفته آنها رفع مشكالت موجود در بازار اجاره نيازمند 

اتخاذ راهكارهاي بلندمدت است و براي ايجاد تعادل 
بين عرض��ه و تقاضا در اين بازار بايد س��رمايه گذاري 
در بخش مس��كن و عرضه را تقويت كرد اما بررس��ي 
طرح هاي پيشنهادي از سوي وزارت راه و شهرسازي و 
وزارت اقتصاد حكايت از آن دارد كه اجراي طرح هاي 
ارايه شده كمك چنداني به برقراري تعادل ميان بخش 

عرضه و تقاضا نمي كند.
حال اين سوال مطرح مي شود كه علت ارايه اين طرح 
و نحوه اجراي آن چگونه اس��ت؟ با توجه به اينكه نرخ 
تبديل وديعه به اجاره در نظام موجود بازار مسكن، عدد 
بااليي است بطوري كه در حال حاضر هر يك ميليون 
تومان وديعه با 30 هزار تومان به اجاره تبديل مي شود 
كه اين رقم در 12 ماه سال به 160 هزار تومان مي رسد 
و به عبارت ديگر نرخ تبديل وديعه به اجاره 36 درصد 
است، برهمين اساس وزارت اقتصاد پيشنهاد راه اندازي 
اين صندوق را داده كه با جذب س��رمايه ها اين تبديل 
را با نرخ كمتري براي مستاجران محاسبه كند و نرخ 
تبديل وديعه به اجاره در اين صندوق به حدود 22 تا 24 

درصد برسد. نتيجه راه اندازي صندوق اين خواهد بود 
كه وقتي موجر از مستاجر تقاضاي 50 ميليون رهن يا 
1.5 ميليون تومان اجاره را دارد، مستاجر مي تواند 50 
ميليون تومان را از صندوق به عنوان رهن به موجر ارايه 
دهد و به جاي اينكه 1.5 ميليون اجاره بپردازد، 800 
هزار تا يك ميليون تومان به صندوق بابت برداشت 50 

ميليون تومان واريز كند.
البته س��رمايه گذاري در اين صندوق، ارايه تسهيالت 
محسوب نمي شود و در واقع اين يك قرارداد سه جانبه 
بين موجر، مستاجر و صندوق است تا ريسكي هم براي 

صندوق نداشته باشد.
پ��س از آنكه كليات طرح به تصويب برس��د، هر بانك 
متقاضي مي تواند نس��بت به راه ان��دازي اين صندوق 
اقدام كند اما از آنجايي كه بانك مس��كن، بانك عامل 
دراين حوزه است نسبت به اجراي اين برنامه در اولويت 

قرار دارد.
با وجود تس��هيل روند اجاره با كمك اين صندوق، اما 
و اگرهايي درباره امكان سوءاس��تفاده ع��ده اي از اين 

صندوق براي انجام اقداماتي به غير از اس��تفاده از آن 
در بازار اجاره وجود دارد، اس��تدالل وزارت اقتصاد اين 
است كه اين احتمال وجود دارد كه صندوق محلي براي 
سوءاستفاده افراد باشد و براي استفاده از آن نسبت به 
انعقاد قراردادهاي صوري اقدام كنند ضمن اينكه كمبود 
منابع بانكي هم وجود دارد بنابراين پيشنهاد اين بوده 
است كه اولويت استفاده از منابع صندوق براي اجاره 
واحدهاي كم متراژ يا قراردادهايي كه براي تمديد به 

امضا مي رسند، باشد. 
يكي از انتقادات وارده به اين ط��رح، ايجاد تورم بر اثر 
پرداخت اين تس��هيالت در بازار مسكن است اما وزير 
اقتصاد معتقد است كه پرداخت اين تسهيالت به دليل 
تأمين منابع از درون اقتصاد موجب ايجاد تورم نمي شود. 
قرار اس��ت تا 70 درص��د از مبلغ ره��ن خانه از محل 
اعتبارات اين صندوق پرداخت ش��ود، اگرچه اين رقم 

هنوز قطعي و تصويب نشده و در دست بررسي است.

     اجاره واحدهاي ارزان با وام وديعه
درشرايطي كه به نظر مي رسد دولت و مجلس عزم خود 
را جزم كرده اند كه طرح راه اندازي صندوق تأمين وديعه 
مس��تأجران را تصويب و اجرا كنند، براساس گزارشي 
كه روزنامه »تعادل« در 29 تيرماه سال جاري منتشر 
كرده است، پرداخت اين وام فقط براي اجاره واحدهاي 

مسكوني كوچك متراژ به مستأجران كمك مي كند.
براس��اس اين طرح در س��ال اول، س��قف تسهيالت 
اعطايي براي وديعه مسكن 100 ميليون تومان در نظر 
گرفته ش��ده كه براي سال هاي آتي امكان افزايش آن 
پيش بيني شده است، بطوري كه تسهيالت اعطايي از 
طريق حساب وديعه و اجاره حداكثر 75 درصد مبلغ 
وديعه در هر قرارداد را شامل شود، به عبارتي سقف رهن 
كامل يك واحد مسكوني در اين طرح مي تواند تا 133 

ميليون تومان برسد.
بررسي هاي روزنامه »تعادل« از فايل هاي رهن كامل 
در5 منطقه تهران نشان مي دهد كه با تسهيالت ارايه 
ش��ده به مس��تأجران، آنها فقط مي توانند واحدهاي 
كوچك متراژ و كمت��ر از 70 متر را رهن و اجاره كنند. 
واحدهايي كه فقط در مناطق جنوبي تهران واقع شده 
باش��ند و در صورت اس��تفاده از سقف تسهيالت يك 
مستأجر مي تواند يك واحد مسكوني متوسط متراژ را 
رهن كند، ضمن اينكه شرايط رهن كامل با اين سقف 
تسهيالت براي مناطق شمالي تهران از ساير مناطق 
سخت تر است و فقط تعداد محدودي واحد مسكوني با 

اين تسهيالت پرداختي همخواني دارند.

الهام فخاري، عضو كميس��يون فرهنگ��ي و اجتماعي 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: موضوع پس��ماند بسيار 
پيچيده تر از چيزي اس��ت كه از بيرون به نظر مي رسد، 
اما مساله تنها پيمانكار نيست، بلكه مساله به اصالح يك 
سلسله مراتب و تغذيه ش��ونده هايي در خود سيستم 

شهرداري هم باز مي گردد.
به گزارش ايلنا، فخاري در رابطه با مافياي پسماند گفت: 
من اصطالح مافيا را به كار نمي ب��رم، زيرا آنچه از آن به 
عنوان مافيا ياد مي كنيم، رويه هاي غلط رس��وب كرده 
هستند. اگر ذي نفعان و كس��اني كه از حواشي مساله 
پس��ماند تغذيه مي كنند و منافع آنها به پس��ماند گره 
خورده است را شناسايي و اليه بندي كنيم، هيچ ضرورتي 
ندارد كه به آنها انتصاب مافيايي بدهيم. برعكس مافيايي 
خطاب كردن به هدف آنها كمك مي كند و باعث مي شود 
فضا با يك شيوه ارعابي در انحصار اين افراد نگه داشته 
ش��ود. اما آنها حلقه هاي ذي نفع قدرتمندي هس��تند 
ترجيح مي دهند بازار و ميدان در اختيار خودشان باشد.

او با اش��اره به آنكه ش��هرداري حتما مي تواند با تنظيم 
روش هايي با آنها برخورد كند، تصريح كرد: به ش��يوه 
برد-برد و با كاستن از هزينه هاي اجتماعي همه اينها را 
مي توان كاهش داد.لزوما با حذف برخي از حلقه ها مساله 

حل نمي شود، بلكه ابتدا بايد ميدان مساله را شناخت.

فخاري با اشاره به پروژه مطالعاتي طرح جامع مديريت 
پسماند گفت: با وجود احترامي كه براي پروژه مطالعاتي 
طراحي شده درخصوص مديريت پسماند قائل هستم، 
اما يك پروژه يك ساله و دوساله لزوما پيش نياز برخورد 
با مافياي پسماند نيست. در مركز مطالعات شهرداري 
تهران به اندازه كافي س��وابق پژوهش��ي وج��ود دارد و 
مدل هاي اجرايي ش��هري كه در كشور اجرا شده است 

مي تواند به عنوان پايلوت در مناطق تهران اجرا شود.
او در ادامه افزود: بارها تكرار كردم و بازهم مي گويم كه 
اصفهان حداقل در بيست سال گذشته يك الگوي موفق 
در زمينه تفكيك از مبدا و جمع آوري مناسب پسماند 
است كه توسط ش��هرداري اصفهان انجام مي شود. در 
نتيجه اين مس��اله نيازمند ابداع روش ه��اي جديد يا 
تاسيسات فوق العاده پيچيده اي در گام هاي اوليه نيست و 
با يك اقدام هماهنگ و بين نهادي مي توان مساله پسماند 

در شهر تهران را حل كرد.
فخاري با بيان اينكه اين اقدام نيازمند كمك همگاني 
اس��ت، افزود: تمامي دس��تگاه ها بايد اين مس��اله را به 
عنوان يك كار ويژه تعريف و به آن بپردازند. پسماند در 
حال حاضر تنها وظيفه و مساله شهرداري تهران تلقي 
نمي شود زيرا حواشي و پيامدهاي جانبي خاص خود را 
دارد.  او در پاسخ به اين سوال كه مركز مطالعات شهرداري 

اعالم كرده است طرح جامع مديريت پسماند به امسال 
هم نمي رس��د، گفت: از نظر مالي اين طرح اجرا شده و 
شهرداري نرخ پس��ماند را باالتر برده و اين افزايش نرخ 
باعث شد تا پيمانكار از كارگر با قيمت ارزان و با وضعيت 
نامناسبي استفاده كند  و صرفا به اين مساله كه چند كيلو 
پسماندي كه بايد تحويل دهد تا مبادله مالي با شهرداري 

صورت گيرد، محقق شود.
فخاري با اش��اره به اينكه پسماند مساله اي صرفا مالي 
براي شهر نيست، تصريح كرد: بخش مهمي از اين مساله 
به زيرساخت هاي اجتماعي ش��هر باز مي گردد و شهر 
مي تواند با تغيير ش��يوه جمع آوري اين مساله را جمع 
كند. از گزارش مركز مطالعات اط��الع دارم و گفته  اند 
مطالعات طرح جامع به امسال نمي رسد، مگر چند سال 
فرصت براي اين تغيير بزرگ است كه اين طرح به سال 

جاري نمي رسد.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اين نكته كه طرح مديريت 
پسماند، مدل اجرا شده قبلي دارد، افزود: درست است 
كه يك بخش به فرهنگ س��ازي باز مي گردد، اما وقتي 
تفكيك از مبدا هم انجام شود، براي تحويل دچار مشكل 
مي شويم و بايد در سيستم هاي جمع آوري بازنگري شود. 
از طرفي براي آنكه اين وضعيتي كه با توجه به مدل كار 
پيمانكاران در شهر وجود دارد جمع آوري شود، بايد با 

پيمانكاران عمده و سرحلقه ها مذاكره شود و يك روش 
كم آسيب تر و كم هزينه تر لحاظ شود. موضوع پسماند 
بس��يار پيچيده تر از چيزي اس��ت كه از بيرون به نظر 
مي رسد، اما مساله تنها پيمانكار نيست، بلكه مساله به 
اصالح يك سلسله مراتب و تغذيه شونده هايي در خود 
سيستم ش��هرداري هم باز مي گردد.  او افزود: تغييرات 
مديريتي در سازمان پس��ماند در ماه گذشته رخ داده 
است و اميدواريم رياست جديد كاري كنند كه فضاي 
سازماني و فضاي عملكردي در اين مجموعه تغيير كند. 
اين نكته درست است و بخشي از اين مساله به مدل هاي 
كاري و نظارتي و تعريف شيوه مطالبه گري شهرداري 

باز مي گردد و بخشي نيز به پيمانكاراني كه به نوعي به 
صورت بي رقيب يا انحصاري در اين موضوع فعال هستند 
باز مي گردد كه باعث شد وضعيت به شيوه اي كه اكنون 
مي بينيم تداوم يابد. شهرداري مي تواند از پيمانكاراني با 
مدل ها و سبك هاي جديد براي همكاري استفاده كند 
كه سبك متفاوتي در مدل جمع آوري پسماند دارند. به 
عالوه اين ورود شهرداري و ايجاد تحول نيز كمك مي كند 
كه پيمانكاران و افراد فعال در اين حوزه، خود را با شرايط 
سازگار كند، نه اينكه شهر با شرايط پيمانكار يا وضعيت 
فعلي شهرداري و رابطه با پيمانكار وفق پيدا كند. بلكه 

پيمانكار خود را با وظايف شهرداري تطبيق دهد.

در فهرست شهرهاي امن سال 2019 ميالدي كه توسط 
واحد اطالعات اكونوميس��ت )EIU( منتشر مي شود، 
توكيو، سنگاپور و اوساكا به ترتيب در رده هاي اول تا سوم 

شهرهاي امن جهان قرار گرفتند.
به گزارش ايسنا، امسال نيز شهرهاي آسيا و شرق آسيا 
در اقيانوس آرام در رده بندي ايمن ترين شهرهاي جهان 
غالب بوده و توكيو، پايتخت ژاپن براي س��ومين س��ال 

متوالي به عنوان امن ترين شهر جهان انتخاب شد.
اين فهرس��ت هر س��اله با در نظر گرفتن شاخص هاي 
مختلفي از جمله زيرساخت ها، امنيت شخصي، ديجيتال 
و بهداشتي 60 ش��هر امن جهان را به ترتيب رده بندي 
مي كند. امسال واحد اطالعات اكونوميست همچنين 
به بررسي عوامل محيط زيستي و آن چه كه تاب آوري 
شهري ناميده ش��ده و به معناي توانايي يك شهر براي 
بازگش��ت از يك ش��وك اس��ت، پرداخته است.  طبق 
گزارش اكونوميست، توكيو كه از »مجموعه گسترده اي 
از نقاط قوت« با »س��طح پايين جرم از دو منظر جرايم 
خشونت آميز و خرده ريز، زيرساخت هاي طراحي شده 
براي مقاومت در برابر شوك هاي طبيعي و خطر پايين 
بدافزارهاي رايانه اي« برخوردار است به كسب اين عنوان 

منجر شده است.
بر اساس اين فهرست توكيو بهترين عملكرد در امنيت 
ديجيتال را در جهان به خود اختصاص داده اما از لحاظ 
امنيت بهداشت پس از اوساكا در رتبه دوم قرار گرفته و 

براي امنيت زيرساخت ها در رتبه چهارم و براي امنيت 
شخصي نيز در رتبه چهارم قرار گرفته و البته اين نكته نيز 
قابل تامل است كه اين شهر هنوز با وجود كسب عنوان 
»امن ترين شهر جهان«درگير فس��اد و جرايم سازمان 
يافته است. اين گزارش همچنين نشانگر شكاف عظيم 
در استانداردهاي ايمني در جنوب شرقي آسيا است. در 
حالي كه سنگاپور با كسب امتياز 91.5 به عنوان دومين 
شهر امن جهان انتخاب شده است، همسايگان منطقه اي 

آن امتيازهاي بسيار ضعيفي كسب كرده اند.
بن��ا بر گزارش ژاپ��ن تايمز، پكن و ش��انگهاي نيز كه از 
شهرهاي مهم آس��يا هستند به ترتيب در رتبه هاي 31 
و 32 اين رده بندي قرار گرفته اند. كواالالمپور با كس��ب 
امتياز 66.3 در رتبه 35، ماني��ل در رتبه 43، بانكوك و 
هوشي مين س��يتي در رتبه 47، جاكارتا در رتبه 53 و 
يانگون در رتبه 58 قرار گرفته اند. دو شهر اروپايي نيز در 
ميان 10 شهر نخست امن جهان قرار گرفته اند؛ آمستردام 
كه امسال از رتبه ششم به رتبه چهارم رسيده وكپنهاگ 
كه با س��ئول در رتبه هش��تم قرار گرفته اند. همچنين 
سيدني با كس��ب رتبه پنجم، تورنتو ششم، واشنگتن 
دي سي هفتم و ملبورن دهم در ميان 10 شهر نخست 

امن جهان قرار گرفته اند.
شش شهر از بين 20 شهر امن در اروپا قرار گرفته اند كه 
شامل استكهلم با كسب رتبه دوازدهم، لندن چهاردهم، 

فرانكفورت شانزدهم و زوريخ هجدهم است.

به گفته يكي از مديران واحد اطالعات اكونوميست از 14 
شهر اروپايي در فهرست، تنها استانبول و مسكو از امتياز 
ميانگين 71.2 در سطح جهاني امتياز پايين تري كسب 
كرده اند.بر اس��اس اعالم واحد اطالعات اكونوميست، 
اگرچه ش��هرهاي اروپايي بطور كلي از نظر بهداش��تي 
عملكرد خوب��ي دارند اما اين ش��هرها در زمينه امنيت 
ديجيتال با مشكل مواجه بوده و لندن تنها شهر اروپايي 
است كه در اين زمينه در ميان 10 شهر نخست امن جهان 
قرار گرفته اس��ت. در انتهاي ديگر اين فهرست و طبق 
شاخص هاي تعيين شده، شهرهاي الگوس در نيجريه، 
كاراكاس در ونزوئ��ال، يانگ��ون در ميانم��ار، كراچي در 
پاكستان و داكا در بنگالدش به عنوان ناامن ترين شهرها 
اعالم شده اند.بنا بر گزارش اينديپندنت، بر اساس فهرست 
واحد اطالعات اكونوميست، 20 شهر امن جهان در سال 
2019 مي��الدي به ترتيب رتبه اي كه كس��ب كرده اند 
عبارتند از: توكيو در ژاپن؛ سنگاپور در سنگاپور؛ اوساكا 
در ژاپن؛ آمستردام در هلند؛ سيدني در استراليا؛ تورنتو 
در كانادا؛ واشنگتن دي س��ي در اياالت متحده امريكا؛ 
كپنهاگ در دانمارك؛ سئول در كره جنوبي؛ ملبورن در 
استراليا، شيكاگو در اياالت متحده امريكا؛ استكهلم در 
سوئد؛ سانفرانسيسكو در اياالت متحده امريكا؛ لندن در 
انگليس؛ نيويورك در اياالت متحده امريكا؛ فرانكفورت 
در آلمان؛ لس آنجلس در اياالت متحده امريكا؛ ولينگتون 

در نيوزيلند؛ زوريخ در سويس و هنگ كنگ در چين.

رضا كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران با تشريح داليل فرونشست زمين در 
تهران، از حفاري غلط مترو در دوره قبلي مديريت شهري 
به عنوان يكي از عوامل تش��ديد كننده فرونشست زمين 

نام برد.
به گزارش ايس��نا، رض��ا كرمي محمدي درب��اره داليل 
فروريزش و فرونشست زمين در تهران، اظهار كرد: ابتدا 
بايد توجه داشته باشيم فرونشست را با فروريزش اشتباه 
نگيريم. ف��رو ريزش فرآيندي ناگهاني اس��ت مثال آنچه 
در سال 94 در ش��هران رخ داد يك فرو ريزش بود اما فرو 
نشست سطح بزرگي دارد كه ممكن است خرابي عمده اي 
در سازه ها ايجاد نكند و به داليل مختلفي رخ داده و در شهر 
ما نيز احتمال وقوع آن زياد است. كرمي محمدي با بيان 
اينكه نواحي جنوبي شهر تهران بيشتر از نقاط ديگر آن در 
معرض فروريزش و فرونشست قرار دارد، گفت: فرونشست 
به شكل تدريجي انجام شده و از جمله در نقاطي از اطراف 
اتوبان بهشت زهرا )س( چند نقطه را شناسايي كرديم كه 
دچار فرو نشست شده و سطح زمين به پايين مي رود. او با 
اشاره به داليل بروز فرونشست زمين گفت: نخستين دليل 
كاهش سطح آب هاي موجود در پوسته زمين است كه با 
توجه به تغييرات اقليم��ي، بهره برداري بي رويه از چاه ها 
و ... مي��زان نفوذ آب به اليه هاي زمين كاهش يافته و فرو 
نشست رخ داده است. اما همان گونه كه گفته شد اينگونه 

فرونشست معموال خطر آني در بر ندارد.

كرمي محمدي عامل نوع ديگر فرونشست يعني فروريزش 
را خاكبرداري ه��اي مربوط به مترو دانس��ت و گفت: در 
گذش��ته هنگامي كه برخي از ايستگاه هاي مترو ساخته 
شد خاكي كه براي پر كردن حفاري ها به داخل آن ريخته 
ش��د داراي تحكيم مناسبي نبود و به مرور زمان و با عبور 
قطارهاي مترو كه ارتعاش خفيفي در اطراف خود ايجاد 

مي كنند سبب فرو ريزش زمين شد. 
رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرتهران 
درباره اينكه آيا در حال حاضر مترو مي تواند چنين مشكلي 
را ايجاد كند، گفت: در ايستگاه ها و خطوطي كه به تازگي 
حفاري مي شود سعي شده است تا اصول ايمني رعايت 
شود و ديگر چنين مس��ائلي ايجاد نشود. به گفته كرمي 
محمدي تاكنون هيچ اقدام متمركز و كارشناس��ي شده 
قطعي براي جلوگيري از فرونشست و فروريزش در تهران 
انجام نشده اما سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران در تالش است تا با اتخاذ يكسري تدابير اين موارد را 
دنبال كند. همچنين در اين زمينه سازمان مديريت بحران 
به شهرداري هاي مناطق توصيه ها و هشدارهاي الزم را 
ارايه كرده است. وي با بيان اينكه در حال بررسي خطر فرو 
نشست و فروريزش در تهران هستيم تصريح كرد: البته در 
برخي از مناطق شمالي تهران نيز ما با خطر رانش زمين 
روبرو هستيم. مناطقي كه در قسمت هاي كوهپايه اي و 
مجاورت دره ها و رود دره ها قرار گرفته در معرض چنين 

خطراتي قرار دارد.
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تشكيل يك كميته فني براي 
بررسي پرونده هاي باغات تهران

معاون شهرسازي شهرداري تهران از تشكيل كميته 
فني باغات در پي اجراي مصوبه خانه-باغ خبرداد. به 
گزارش ايسنا، عبدالرضا گلپايگاني با بيان اينكه در پي 
لغو مصوبه برج-باغ و تصويب مصوبه خانه- باغ قرار 
شد كميته فني باغات تشكيل شود، اظهار كرد: براين 
اساس از اين پس تمامي پرونده هاي بررسي باغات و 
تمامي مسائل مرتبط به باغات در اين كميته بررسي 
خواهد ش��د. او در مورد تركيب اعضاي اين كميته 
با اش��اره به اينكه يك كارش��ناس از سازمان ميراث 
فرهنگي، يك كارشناس اكولوژي گياهي، يك نفر 
متخصص طراحي فضاي سبز، يك مهندس معمار 
يا شهرساز، نماينده اي از دو كميسيون شهرسازي 
و خدمات شهري ش��وراي شهر و مديركل معماري 
شهردار در اين كميته حضور دارند، گفت: اين افراد 
تنها مسائل مربوط به باغ، ساخت و ساز در آن، حفظ 
و نگهداري و.. را بررسي مي كنند. گلپايگاني افزود: در 
اين كميته نقشه و درخواست هاي مرتبط با باغات را كه 
به شهرداري ارسال مي شود را بررسي نهايي مي كنند. 
كارشناسان پرونده هاي باغات را طبق مصوبه شوراي 
شهر بررسي مي كنند و اگر پرونده مورد بررسي، باغ 
تشخيص داده شود براساس مصوبه خانه - باغ، مالك 

را راهنمايي مي كنند. 

واكنش به تجمع مخالفان 
زيست شبانه در مقابل شورا

عضو شوراي شهر تهران در اكانت توئيتر خود به تجمع 
مخالفان زيست شبانه در مقابل شوراي شهر تهران 
واكنش نشان داد. به گزارش ايلنا، حجت نظري، عضو 
شوراي شهر تهران و از طراحان و پيشنهادكنندگان 
طرح زيست ش��بانه در واكنش به تجمع پنجشنبه 
ش��ماري از مخالفان اين طرح در مقابل ساختمان 
شوراي شهر تهران در توئيتر نوشت: »با تشكر از نيروي 
انتظامي كه با تجمع مخالفان  زيست شبانه مقابل 
 شوراي شهر تهران با سعه صدر برخورد كرد، از عزيزاني 
كه در اين تجمع حضور داشتند، دعوت مي كنم در 
ديداري مشترك، داليل شان براي مخالفت با خواست 
اكثريت شهروندان تهراني را شرح دهند و دراين مورد 
با يكديگر گفت وگو كنيم.« الزم به يادآوري است روز 
پنجشنبه تعدادي از مخالفان زيست شبانه جلوي در 

شوراي شهر تجمع كردند.

احتمال تجديدنظر در اجراي 
طرح كاهش آلودگي هوا

محمد تق��ي زاده، معاون هماهنگي ام��ور عمراني 
استانداري تهران گفت: پس از بازگشايي مدارس طرح 
جديد كاهش آلودگي هواي شهر تهران مورد بررسي 
قرار مي گيرد و اگر دستاوردي نداشته باشد در اجراي 
آن تجديد نظر مي كني��م. به گزارش فارس، محمد 
تقي زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
تهران درباره طرح كاهش آلودگي هواي شهر تهران 
اظهار ك��رد: اين طرح در ش��هرداري تهران در حال 
بررسي است و با توجه به اينكه اين طرح با سفرهاي 
تابستاني و تعطيلي مدارس و دانشگاه ها همراه بوده 
اس��ت بنابراين نمي توان در حال حاضر درخصوص 
اين طرح نتيجه گيري كرد.  او ادامه داد: ما سه ماه را 
براي بررسي طرح جديد آلودگي شهر تهران در نظر 
گرفته ا يم و مي توان با آغاز سال تحصيلي و بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها اين طرح را ارزيابي كرد و پس از 
گذشت يك ماه از آغاز سال تحصيلي درباره اين طرح 

اظهارنظر كرد. 

افت ۱۰ تا ۲۰ درصدي
نرخ مسكن در آگهي ها

در ش��رايطي كه خردادماه س��ال ج��اري قيمت 
پيشنهادي فروش آپارتمان در آگهي ها به باالترين 
حد خود رس��يده ب��ود، هم اكنون نرخ ه��ا در تمام 
نقاط تهران 10 تا 20 درصد كاهش يافته است. به 
گزارش ايسنا، به دنبال ايجاد آرامش نسبي در بازار 
ارز، كاهش قيمت پيشنهادي واحدهاي مسكوني 
از اوايل تيرماه امسال آغاز ش��د. هم اكنون ديگر از 
نرخ هاي نجومي در دفاتر امالك خبري نيست. در 
سايت هاي فروش ملك نيز قيمت ها بطور محسوسي 
كاهش يافته اس��ت. مش��اهدات نش��ان مي دهد، 
قيمت ها 10 تا 20 درصد پايين آمده و اين موضوع 
در برخي واحدهاي بزرگ متراژ و لوكس به بيش از 
اين ارقام مي رسد. چرخش انتظارات تورمي در بازار 
مسكن از اوايل تيرماه خود را نشان داد و بعد از 27 
ماه پرتالطم، س��رانجام خريداران دست باال را پيدا 
كردند. هم اكنون نبض خريد و فروش متوقف شده 
و آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي در مردادماه 
افت 73 درصدي معامالت مس��كن در پايتخت را 
نشان مي دهد. در ماه مورد اشاره تنها 3300 واحد 
مس��كوني در تهران معامله شد كه در 6 سال اخير 
بي سابقه بوده است. اين در حالي است كه نرخ رشد 
ماهيانه قيمت براي اولين بار در طول يك سال و نيم 
اخير منفي شد و نسبت به تيرماه امسال 2.4 درصد 
كاهش يافت. در مردادماه 1398 ميانگين قيمت 
مسكن شهر تهران به 13 ميليون و 187 هزار تومان 
در هر متر مربع رس��يده كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 2.4 درصد كاهش و 76 
درصد افزايش نشان مي دهد. با اين وجود افت فشار 
ماهيانه بازار مس��كن حكايت از ورود اين بخش به 
ركود 3 تا 4 ساله مي دهد. طبق بررسي هاي فضاي 
مجازي، قيمت پيشنهادي اغلب آپارتمان نوساز در 
بلوار پروين تهرانپارس كه تا خردادماه متري 12 تا 
16 ميليون تومان ب��ود به 11 تا 14 ميليون تومان 
كاهش يافته اس��ت. در غرب تهران نيز قيمت ها از 
باالي 20 ميليون تومان به حدود 18 تا 19 ميليون 
تومان در هر متر مربع رسيده است. در جنوب تهران 
البته افت قيمت، كمتر بوده اما پيش بيني مي شود 

در اين مناطق نيز با كاهش مواجه شويم. 
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اكنون فضاي سياسي و اقتصادي از سوي دولت به نحوي 
درحال رقم خوردن است كه شرايط توليد در كشور رو به 
بهبود باش��د. از همين رو، دولت قوانيني را اعمال كرده تا 
بتواند واردات را كنت��رل كند كه مناطق آزاد از اين قوانين 
نيز مس��تثني نبوده اند. اما برخي بر اين باورند كه اين نوع 
ممنوعيت ه��ا، واردات مواد اوليه مورد ني��از توليد در اين 
مناطق را تحت تاثير قرار داده است. از اين رو، مناطق آزاد به 
دنبال رفع موانع بر آمدند كه به نظر مي رسد، صدور مجوز 
ورود كاالهاي اساس��ي و ضروري در مناطق آزاد، از سوي 
وزير صمت طي روزهاي گذشته بر اساس همين سياست 
باشد؛ اما پيگيري هاي »تعادل« نشان مي دهد، فهرستي از 
كاالهايي كه حق ورود به مناطق آزاد آنهم از طريق مسافري 
را دارند، منتشر نشده است. از سوي ديگر، واردات خودرو 
به سرزمين اصلي نيز از طريق برخي گمركات مناطق آزاد 
صورت مي گرفت كه با اعالم ممنوعيت واردات اين كاالي 
خ��اص، خودروهاي وارداتي در مناط��ق آزاد كه در انتظار 
ترخيص بودند، همانجا دپو شدند. همچنين بر اساس اين 
ممنوعيت قانون��ي واردات خودروهايي كه در مناطق آزاد 
تردد مي كردند نيز تحت تاثير قرار گرفت. از اين رو، مناطق 
آزاد در پي ترخيص خودروهاي دپو شده و همچنين واردات 
خودرو ب��راي تردد در اين مناطق تالش كرد تا تاييد طرح 
آزادسازي واردات خودرو را از دولت بگيرد كه بنا به گفته دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد اين طرح موافقت وزارت صمت و 
گمرك را گرفته و اكنون روي ميز دولت است. اما نكته مورد 
اهميت اين است كه پس از تاييد طرح مذكور توسط دولت، 
واردات خودرو از طريق مناطق آزاد ادامه دار خواهد شد و در 
واقع مناطق آزاد راهي براي دور زدن ممنوعيت ها مي شود 
مگر اينكه طرح مذكور با محدوديت هايي از جمله ترخيص 
خودروهايي دپو شده و واردات تنها به مقصد مناطق آزاد يا بنا 
به گفته مدير توسعه صادرات، گمرك و ارزش افزوده مناطق 

آزاد تنها شامل ناوگان عمومي شود.

     903 كد تعرفه براي واردات چمداني
وزير صنعت، معدن و تجارت طي ابالغيه اي در مورد كاالهاي 
مورد نياز مناطق آزاد، فهرست اقالم قابل ورود به مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي را صادر كرد. در ابالغيه رضا رحماني آمده 
است؛ در اجراي بند يك ابالغيه شماره ۱۵۰۸۹ � ۹۷ مورخ 
۱۷ مرداد ماه سال ۹۷ معاون اول رييس جمهور، تصميمات 
متخذه در نشست مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي 
جهت ورود كاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بدين شرح 
است؛ واردات فهرست اعالمي و مورد تاييد دبيرخانه شامل 

كااله��اي مورد نياز مناط��ق آزاد مطابق با قوانين مناطق 
آزاد تجاري قابل ورود است و همچنين ميزان سقف ورود 
كاالهاي پيوس��ت در كل مناطق آزاد تجاري كشور براي 
سال ۹۸ بر اس��اس ابالغيه ۱۳۵۸۲ مورخ ۱۰ ارديبهشت 
ماه سال ۹۸ معاون اول رياست جمهوري در حجم معادل 
۵۲۸ ميليون دالر تعيين مي ش��ود. بر اساس اين ابالغيه 
تعيين ميزان سهميه بندي هر منطقه و سهميه گروه هاي 
كااليي به عهده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد است و 
اقالم مذكور بر اساس قوانين مناطق آزاد تجاري و بر مبناي 
پرداخت حقوق و عوارض گمركي منطقه اس��ت. در اين 
راستا، كنترل س��قف هر يك از مناطق و نظارت بر رعايت 
سقف ارزي مذكور بر عهده گمرك منطقه و تعيين نوع ارز با 
نظر بانك مركزي خواهد بود. گزارش ورود اقالم به تفكيك 
كاال و ميزان ارزش توسط گمرك منطقه به صورت ماهانه 
در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت. 
در همين حال، مدير توسعه صادرات، گمرك و ارزش افزوده 
درباره ليس��ت كاالهاي موجود در اين ابالغيه به خبرنگار 
»تعادل« گفت: فهرست ياد شده شامل كاالهاي ضروري 
نيست بلكه مانند گذشته و مطابق قانون مناطق آزاد قرار 
است، كاالهاي چمداني همراه مسافران را شامل شود. ناصر 
خرمالي تاكيد كرد: اين كاالها نيز شامل مواردي است كه 
توليد داخلي نداشته يا توليد داخلي آنها پاسخگوي تقاضاي 
داخلي نيست. او درباره فهرست اين كاالها نيز عنوان كرد: 
در اين ليست تعرفه كاالهاي همراه مسافر مشخص شده 
كه حدود ۹۰۳ كد تعرفه اي را شامل مي شود. اين فهرست 
بحث هاي فني دارد و بر اساس كد تعرفه بوده و نام كاالها در 

آن مشخص نيست. 

     واردات ناوگان عمومي يا خودرو؟
اما بحث ديگري كه در اين زمينه مطرح شده، واردات خودرو 
از مناطق آزاد از سوي دبير شوراي عالي مناطق آزاد است كه 
بر اساس آن مصوبه اي در اين زمينه به دولت ارسال شده كه 
مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرك موافقت خود 
را براي آزادسازي واردات خودرو از مناطق آزاد اعالم كرده اند 
كه به زودي و پس از تاييد آن در دولت اجرايي خواهد شد. 
در اين راستا، مدير توسعه صادرات، گمرك و ارزش افزوده 
در پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« مبني بر اينكه آيا طرح 
آزادس��ازي واردات خودرو تنها شامل تردد در مناطق آزاد 
خواهد شد يا سرزمين اصلي را نيز در بر مي گيرد، گفت: اين 
مصوبه صرفا مربوط به واردات خودرو از خارج كشور به مقصد 
مناطق آزاد است؛ چراكه ما ضوابطي فني براي واردات خودرو 
داريم كه مربوط به كشور است؛ اما در سال ۹6 هيات وزيران 
ماده ۱۷ را به مواد قبلي اضافه كردند كه بر اساس آن واردات 

خودرو به مناطق آزاد نيز مشمول رعايت ضوابط فني واردات 
خودرو به سرزمين اصلي شد.  ناصر خرمالي ادامه داد: پس 
از تصويب اين م��اده و در زماني كه واردات خودرو به داخل 
كشور ممنوع اعالم شد، عمال مناطق آزاد نيز بايد ضوابط 
داخل كشور را رعايت مي كرد. از اين رو، واردات خودرو مغاير 
با قانون سرزمين اصلي به مناطق آزاد هم ممنوع اعالم شد.

 او توضيح داد: مناطق آزاد اكنون براي سه منطقه آزاد جنوبي 
يعني »كيش، قشم و چابهار« به دنبال ضوابط واحدي است 
كه خود دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد آن را تعيين 
خواهد كرد ت��ا واردات خودرو از طريق قوانين مناطق آزاد 
صورت گي��رد. او افزود: واردات خودرو از س��ه منطقه آزاد 
جنوبي فاز نخست اين طرح است و قاعدتا براي مناطق آزاد 
ديگر نيز تدابيري مشابه بايد انديشيده شود.  خرمالي در 
پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه طرح مذكور راه را براي 
واردات خودرو به سرزمين اصلي باز نخواهد كرد، نيز عنوان 
كرد: خير، چراكه مناطق آزاد خارج از مناطق گمركي هستند 
و عمال واردات از مناطق آزاد به سرزمين اصلي شامل قوانين 
واردات از خارج كش��ور خواهد ش��د و چون ثبت سفارش 

واردات خودرو در سرزمين اصلي صورت نمي گيرد يعني از 
مناطق آزاد هم نمي تواند وارداتي به سرزمين اصلي صورت 
گيرد. او در پاسخ به اينكه مرتضي بانك، دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد در صحبت هاي خود به واردات خودرو از مناطق 
آزاد اشاره كرده و اين شبهه ايجاد مي شود كه قرار است از 
طريق اين مناطق واردات خودرو به سرزمين اصلي صورت 
گيرد نيز گفت: دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و سازمان 
حمل و نقل و پايانه هاي كش��ور با متولي گري شهرداري 
تهران به دنبال اين هستند كه خودروهاي عمومي مانند: 
ون و اتوبوس را از مناطق آزاد وارد كشور كنند كه اين مورد 
امكان پذير است. خرمالي تاكيد كرد: واردات ناوگان عمومي 
نيز در صورتي انجام خواهد شد كه دستگاه متولي مورد نظر 
نيز بتواند مصوبه مورد نظ��ر را از هيات وزيران اخذ كند تا 
واردات ناوگان عمومي از طريق مناطق آزاد امكان پذير شود.

بر اساس اين گزارش، پيش از اين دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد درباره واردات خودرو از مناطق آزاد گفته بود: مصوبه اي را 
در اين زمينه به دولت ارسال كرده ايم كه در حال كارشناسي 
است و مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرك هم 

موافقت خود را براي آزادس��ازي واردات خودرو از مناطق 
آزاد كيش، قشم و چابهار اعالم كرده اند كه به زودي و پس 
از تاييد آن در دولت اجرايي خواهد شد. مرتضي بانك درباره 
مش��كالت ثبت س��فارش در مناطق آزاد نيز عنوان كرد: 
در شرايط كنوني كش��ور، ابالغيه ها ثبت سفارش موقتي 
است و وظيفه ما حمايت از سياست هاي عمومي كشور در 
فضاي جامعه است. البته به دليل سيستمي كه ما بر اساس 
نيازمندي و مقتضيات موجود مناطق آزاد طراحي كرده ايم 
و وزارت صمت و بانك مركزي نيز با آن موافقت كرده اند و 
به زودي اجرايي مي شود؛ ثبت سفارش هيچ مشكلي براي 
فعاالن اقتصادي مناطق آزاد ايجاد نخواهد كرد. او همچنين 
در گفت وگويي با ايلنا درب��اره ترخيص ۱۰ هزار خودروي 
واردات��ي در مناط��ق آزاد گفت: تعدادي خ��ودرو پيش از 
تغييرات قوانين مرتبط با واردات از مناطق آزاد وارد كشور 
شده اند، براي اين خودروها بايد ضوابط ثبت سفارش انجام 
شود. تعدادي از اين خودروها وارد سرزمين اصلي شده اند و 
مابقي هم مرحله به مرحله در چارچوب مقررات ترخيص 

و وارد بازار مي شوند. 
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توزيع ويژه كاالي اساسي
ماه محرم و صفر

مهر| معاون وزير صنعت، معدن وتجارت اظهار كرد: 
۳۰ هزار تن برنج، ۱۵ هزار تن شكر، ۱۰ هزار تن مرغ، 
۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۳۰ هزار تن روغن و ۱۰۰۰ 
تن چاي براي محرم و صفر در نظر گرفته شده است. 
عباس قبادي شرايط بازار را نسبتا خوب ارزيابي كرد 
و گفت: قيمت بيشتر كاالها ثابت يا رو به كاهش بوده 
است و در معدود كاالهايي قيمت كم و بيش افزايش 
يافته اس��ت. او با بيان اينكه گرانفروشي به حداقل 
رسيده است، افزود: قيمت گوشت، مرغ، شكر، روغن، 
برنج ثبات نسبي پيدا كرده است. قبادي از توزيع ويژه 
كاالي اساس��ي ماه محرم و صفر خبر داد و گفت: در 
اين ايام به دليل افزايش تقاضا در برخي كاالها، ۱۰۰ 
هزارتن شكر، روغن، چاي، مرغ و گوشت قرمز توزيع 
مي شود تا بازار دچار تالطم نشود. دبير ستاد تنظيم 
بازار تصريح كرد: اين اقالم در اختيار س��تاد تنظيم 
بازار استان ها قرار مي گيرد تا در اختيار هيات ها قرار 
گيرد تا تقاضاها به بازار وارد نشود. معاون وزير صنعت، 
معدن وتجارت درباه قيمت اين كاالها تصريح كرد: 
برنج 6۵۰۰ تومان، شكر ۳۲۵۰ تومان، مرغ ۱۲۵۰۰ 
تومان، گوشت گوساله وارداتي ۵۵ هزار تومان و روغن 
نبات��ي ۱۵ درصد زير قيمت ب��ازار خواهد بود و نرخ 
چاي نيز از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان اعالم مي شود.

كاهش 31 درصدي واردات 
كاالهاي نساجي

ايسنا | معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در 
۴ ماهه نخست امسال هزار و ۹۱۰ پروانه بهره برداري 
صنعتي صادر شده است. سعيد زرندي با اشاره به اينكه 
واحدهاي صنعتي راه اندازي شده از ابتداي سال جاري 
در كشور ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري 
را به خود اختصاص داده اند، عن��وان كرد: ۳۱ هزار و 
۲۹ نفر در اين واحدهاي تازه راه اندازي شده صنعتي 
مشغول به كار شده اند كه نسبت به سال گذشته ۱6 
درصد رشد را نش��ان مي دهد. او با اشاره به سياست 
وزارت صمت براي سوق دادن سرمايه ها به بخش توليد 
خصوصا راه اندازي واحدهاي نيمه فعال، اظهار كرد: در 
چهارماهه نخست امسال ۸ هزار و ۳۵۵ جواز تاسيس 
براي سرمايه گذاران صنعتي صادر شده است كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴ درصدي را نشان 
مي دهد. از ابتداي امسال تا پايان تيرماه، از تعداد ۳۷ 
محصول منتخب در تعداد ۲۲ محصول رشد را شاهد 
بوده ايم. او با بيان اينكه سال گذشته در صنعت نساجي 
و پوشاك پتانسيل مناسبي را بعد از چند سال شاهد 
بوديم، افزود: در كشور ۷۹۰۰ واحد نساجي و پوشاك 
۱۱ درصد كل صنايع را به خود اختصاص داده و زمينه 

ساز اشتغال ۲6۰ هزار نفر بوده است.

با استناد به مصوبه شوراي اسالمي روستاي ولي آباد شهرستان قرچك در خصوص احداث ساختمان و سوله چندمنظوره بحران، دهياري ولي آباد در 
نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1- دستگاه مناقصه گزار: شهرستان قرچك- دهياري ولي آباد
2- موضوع مناقصه: شرايط، برآورد اوليه و مبلغ ضمانتنامه به شرح جدول ذيل مي باشد: 

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(

3- آخرين مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار دومين نوبت آگهي به مدت 5 روز كاري جهت دريافت، تكميل و تحويل اسناد فرصت مي باشد.
4- محل دريافت اسناد: دهياري ولي آباد واقع در شهرستان قرچك- روستاي ولي آباد- خيابان شيخ انصاري شماره تماس 021-36194747 

شرايط متقاضي: به شرح جدول، ارائه شناسنامه ملي، كد اقتصادي و معرفي نامه ثبت شده در دبيرخانه دهياري جهت دريافت اسناد 
5- نحوي دريافت اس�ناد: واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حساب دهياري، به شماره حساب 0106566869008 بانك ملي شعبه شهيد ستاري و ارائه 

فيش پرداختي به واحد مالي و امور قراردادها
6- ميزان سپرده شركت در مناقصه و شماره حساب: مبلغ سپرده به شرح جدول فوق و به حساب شماره 0106566869008 بانك ملي شعبه شهيد 

ستاري به نام دهياري روستاي ولي آباد داخل پاكت )الف( و ارائه فيش پرداختي )نسخه صاحب حساب( به امور مالي تحويل گردد.
7- شرح موضوع مناقصه پروژه احداث ساختمان و سوله چندمنظوره بحران روستاي ولي آباد و ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده 

است كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ و رويت با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي دربسته و مهر شده تحويل نمايند.
8- كليه هزينه هاي انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

9- تاريخ و زمان گشايش پاكت ها در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
10- بديهي اس�ت شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اس�ناد مناقصه بوده و دهياري در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات مختار است.

مبلغ سپرده شركت در مناقصه مبلغ برآورد )ريال(مدت انجام شرايط و الزامات موضوعرديف

پروژه ساختمان و سوله 1
چندمنظوره بحران

حداقل رتبه 4 ابنيه به انضمام 
944.000.096.4082.200.004.820 ماهرتبه 5 تاسيسات

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ۹۸۸۱۲۵ )انجام عمليات اورهال وhi-risk  در واحد هاي عملياتي شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در سال ۱۳۹۹(
2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-كيلومتر ۱6۵ جاده مشهد/  سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.

3- شرايط مناقصه گر: كليه شركت هاي داراي حداقل پايه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور.
4- مهلت و آدرس دريافت اس�ناد: حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۰6/۲۷ ، متقاضيان می توانند به صورت حضوری با در دست داشتن درخواست كتبي جهت دريافت اسناد 
مناقصه به آدرس : مشهد-خيابان آبکوه- نبش دانشسرای شمالی-شماره ۲۵۵-واحد امور قراردادها مراجعه نمايند و يا درخواست کتبی خود را جهت شرکت در مناقصه به شماره 
نمابر ۳۷۲۸۵۰۴۷-۰۵۱ ارسال نمايند، در اين صورت اسناد مناقصه به آدرس اين متقاضيان ارسال خواهد  گرديد. متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه مي بايست حداكثر تا 
ساعت ۱۴  مورخ ۹۸/۰۷/۱6 پيشنهاد خود را تكميل و به صورت الك و مهر شده به آدرس اعالم شده فوق تحويل دهند و يا چنانچه در نظر است پاكت پيشنهادي به وسيله ي پست 
سفارشي  ارسال گردد، مي بايست زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود، در هر صورت به پاكت هاي پيشنهادي كه بعد از ساعت اعالم شده تسليم 

گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه ي كميسيون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه، پيشنهادهاي مذكور ناگشوده به متقاضيان عودت خواهد گرديد.
5 - ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال )دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال( از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين 

معامالت دولتي مي باشد.
6- زمان گشايش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۹۸/۰۷/۱۷ در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پيشنهاد قيمت گشايش خواهد يافت.

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

نوبت دومفراخوان مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 

)S.G.P.C(

شماره مجوز: 1398.3342

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

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

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

مشخص گردد .در صورت عدم پاسخگويی يا خرابی فکس مسئوليت عدم آگاهی بر عهده مناقصه گر می باشد.
آدرس امور پيمانها : ساری - بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲، ۳۳۲۰۴۰۷۵-۰۱۱ نمابر اتو ماسيون جهت اعالم آمادگی ۰۱۱۳۳۲۰۴۲۸۱

آدرس کميته فنی -  بازرگانی : ساری  - بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران ۰۱۱-۳۳۲۰۴۰6۳
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

نوبت دومآگهی فراخوان ارزيابی کیفی

 روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شركت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان مازندران

)سهامی خاص(

شماره مجوز: 1398/3345 مناقصه )يک مرحله ای(
شماره مناقصه: 60225

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

3- نوع تضمين شرکت درفرايند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰6۵۹ ه�   مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصالحات 
بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قيد گرديده واريز گردد .

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

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

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

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

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

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

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

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

حداقل امتياز کيفیمبلغ برآوردمبلغ تضمينموضوع مناقصهرديف

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

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



15 جهان

احتمال لغو مذاكرات تجاري پكن و واشنگتن وجود دارد 

كونته با ائتالفي جديد دوباره نخست وزير شد

ترامپ  به دنبال وصول طلب تاريخي از چين 

پس زدن راست هاي افراطي از صحنه سياست ايتاليا

گروه جهان| 
اداره فدرال امريكا زودتر از آنچه تصور مي شد اعالم 
كرد از جمعه ۳۰۰ ميليارد دالر از كاالهاي صادراتي 
چين را ش��امل ۱۰ تا ۱۵ درصد تعرفه مي كند. اين 
اقدام به تالفي آن اس��ت كه چين روي ۷۵ميليارد 
دالر از كااله��اي وارداتي امريكا بين ۵ تا ۱۰درصد 
تعرفه وضع ك��رد. در همين حال بلومبرگ گزارش 
داده كه دولت امريكا قص��د دارد تا از پكن بخواهد 
كه بدهي مرتبط ب��ا اوراق قرضه ص��ادره در زمان 

امپراتورهاي چين را پرداخت كند.
رويترز نوش��ته، دولت هاي چي��ن و امريكا تلويحا 
ب��ه احتم��ال برگ��زار نش��دن مذاك��رات تجاري 
برنامه ريزي ش��ده س��پتامبر در واش��نگتن اشاره 
كرده اند. اين در حالي است كه بنياد خرده فروشي 
در امريكا بابت جنگ تعرفه ها به شدت ابراز نگراني 
كرده و در بيانيه اي آورده اس��ت كه كار امريكا نيز 
سخت تر خواهد ش��د و برنامه ريزي هاي تجاري با 
چين براي آينده از اين پس دشوارتر مي شود. يك 
رسانه چيني نيز نوشته شركت هاي چيني زيان هاي 
بيشتري متحمل شده اند و با باال رفتن نرخ تعرفه ها 
از سوي دولت امريكا در حال از دست دادن اين بازار 
هستند. روزنامه ساوت چاينا از هنگ كنگ نوشته: 
»شركت هاي چيني اميدوار هستند كه تسعير نرخ 
يوان پ��ول ملي چين به آنها ب��راي صادرات كمك 
كرده و راه را براي ورود آنها به بازارهاي كشورهاي 

ديگر هموار كند.« 
وزارت بازرگاني چين جمعه با انتشار بيانيه اي اعالم 
كرد كه يادداش��ت ديپلماتيك چين در اعتراض به 
تصميم امريكا براي اعمال تعرفه ۱۰ و ۱۵ درصدي 
روي ۳۰۰ ميليارد دالر از كاالهاي صادراتي چين از 
اين هفته تسليم واشنگتن شده است. »گائو فنگ« 
سخنگوي وزارت بازرگاني چين هم گفته: »ما هنوز 
در حال رايزني با طرف امريكايي هس��تيم تا ببينيم 
ديدار مس��تقيم دو طرف برگزار مي شود يا خير.« از 
سوي ديگر استيو منوچين وزير بازرگاني امريكا، از 
پاسخ به اين پرسش كه مذاكرات برنامه ريزي شده 

براي سپتامبر در واش��نگتن برگزار مي شود، طفره 
رفته اس��ت. او گفته: »ما فع��ال در حال برنامه ريزي 
هستيم براي اينكه هيات چيني به امريكا سفر كند.« 
در ش��رايطي كه دول��ت امريكا از اعم��ال تعرفه بر 
۳۰۰ميليارد دالر كاالي چيني خب��ر داده، دونالد 
ترامپ گفته با طرف چين��ي تلفني گفت وگوهايي 
شده و آنها به دنبال توافق هستند. اما وزارت خارجه 
چين چنين ارتباطي را تكذيب كرده است. سخنگوي 
وزارت بازرگاني چين همچنين هشدار داده كشورش 
ابزارهاي كافي ب��راي اقدامات تالفي جويانه را دارد. 
اين مقام چيني خطاب به امريكا گفته كه اگر به دنبال 

تداوم گفت وگوهاست بايد تعرفه روي ۵۵۰ ميليارد 
دالر كاالي چيني را لغو كند.  

دول��ت چين در اقدامي تالفي جويان��ه ۷۵ ميليارد 
دالر ديگر از كاالهاي امريكا را مشمول تعرفه كرده 
و تعرفه ۲۵درصدي جدي��د روي خودرو و قطعات 
خ��ودروي واردات��ي از امريكا در نظ��ر گرفته و كل 
تعرفه روي اي��ن توليدات را ب��ه ۴۰درصد افزايش 
داده است؛ بدين ترتيب از ابتداي جنگ تجاري دو 
كشور از يك سال پيش تاكنون، ۱۸۵ميليارد دالر 
از كااله��اي صادراتي امريكا به چين هم مش��مول 

تعرفه شده است. 

  بدهي امپراتوري چين 
با ت��داوم جنگ تج��اري چي��ن و اي��االت متحده، 
خبرگزاري بلومبرگ گزارش داده دولت ترامپ به اين 
فكر افتاده است تا از چين بخواهد بدهي مرتبط با اوراق 
قرضه صادره در زمان امپراتورهاي چين را پرداخت 
كند. در اين گزارش آمده: »رييس جمهوري امريكا با 
گروهي از دارندگان اينگونه اوراق قرضه ديدار كرده 
است. اوراق قرضه امپراتوري چين اوايل قرن گذشته 
وارد بازار مالي ش��د و هدف اصلي آنها، جلب سرمايه 
براي ساخت خطوط راه آهن در اين كشور بود. اكثر اين 
اوراق تاكنون نزد كلكسيونرهاي امريكايي نگهداري 

مي ش��وند و آنها را مي ت��وان در حراج ه��اي آنالين 
خري��داري كرد. مطابق با ارزياب��ي يكي از بنيادهاي 
اصلي دارنده اوراق قرضه چين مبلغ پرداختي در ازاي 
آنها با در نظرگرفتن تورم و بهره و مبلغ جبراني، بيش 
از ي��ك تريليون دالر مي ش��ود. مقامات چين بدهي 
دولت پيش از انقالب را قبول ندارند و از پرداخت آن 

خودداري مي ورزند.« 
بلومبرگ جمع��ه در گزارش ديگ��ري درباره جنگ 
تجاري نوشته: هفته اي كه گذش��ت را به عنوان يك 
نمونه در نظر بگيريد. پكن صبح روز دوشنبه با چيزي 
روبه رو مي ش��ود كه ش��رايط را از بد و بدتر به س��وي 
»وخيم« سوق داد. ترامپ نه تنها تعرفه  كاالهاي چيني 
را افزايش داده بلكه ش��ي جين پينگ )رييس جمهور 
چين( را دشمن خوانده است و به شركت هاي امريكايي 
دس��تور داده كه چين را ترك كنن��د. اما تا بعدازظهر 
همان روز شرايط تغيير كرد. ترامپ بار ديگر درباره شي 
جين پينگ صحبت كرد و اين بار او را رهبري فوق العاده 
خواند و آرامش »ليو هي« نماينده چين در مذاكرات 
تجاري در مذاكرات را ستود. رييس جمهوري امريكا 
همچنين گفت كه پكن دو تماس تلفني خيلي مهم با 
امريكايي ها داشته و در آنها بر تمايل خود جهت آغاز 
مذاكرات تجاري تاكيد كرده اس��ت. بسياري سخنان 
ترامپ را آغازي بر كاهش تنش هاي دو طرف تفسير 
كردند. با اين ح��ال خيلي زود ترديدها درباره صحت 
ادعاي ترامپ مبن��ي بر تماس تلفن��ي چيني ها باال 
گرفت. مقام هاي چيني ابتدا از پاسخ دادن به پرسش 
در اين باره امتناع كرده س��پس اصل وجودي چنين 
تماس هايي را رد كردند. چندي بعد چين بر ۷۵ميليارد 
دالر كاالي امريكايي تعرفه اعمال كرد و امريكا نيز در 
اقدامي زودهنگام جمعه از اعمال تعرفه بر ۳۰۰ميليارد 
دالر كاالي چين��ي خبر داد. با توجه به آنچه در هفته 
گذشته اتفاق افتاد، به سختي مي توان پيش بيني كرد 
كه جنگ تجاري در آينده آبستن چه اتفاقاتي است. 
با اين حال به نظر مي رس��د تنها چيزي كه مي تواند 
درباره شرايط فعلي و احتمالي آينده گفت اين است 

كه شرايط فوق العاده پيچيده است. 

 گروه جهان| 
توافق حزب پوپوليس��ت جنبش ۵ستاره و حزب چپ 
دموكرات ايتاليا باعث شد تا حزب راست گراي »ليگ« 
از گردونه قدرت خارج شود. قمار سياسي ماتئو سالويني 
وزير كش��ور و رهبر حزب »ليگ« به ضرر او تمام شد. 
سالويني با هدف برگزاري انتخابات زودهنگام و طمع 
كسب اكثريت قدرت، از دولت ائتالفي با جنبش ۵ستاره 
خارج شد و درخواس��ت برگزاري انتخابات زودهنگام 
را مطرح ك��رد. اما جوزپه كونته نخس��ت وزير ايتاليا و 
از منتقدان سرسخت س��الويني با هدف جلوگيري از 
برگزاري زودهنگام انتخابات از سمت خود كناره گيري 
كرد و اين فرص��ت را به رييس جمهوري داد تا بار ديگر 
دولت تش��كيل دهد. در دور جديد مذاك��رات احزاب 
 سياسي براي تش��كيل دولت ائتالفي، اين بار جنبش
 ۵ ستاره و حزب چپگراي دموكرات با هدف جلوگيري 
از به قدرت رسيدن راست هاي افراطي، اختالفات را كنار 
گذاشته و دولت جديد را بدون حضور سالويني تشكيل 
داد. اين دو حزب همچنين بر س��ر نخست وزير مجدد 

كونته به توافق رسيدند. 
به گزارش يورونيوز، س��رجيو ماتارال رييس جمهوري 
ايتاليا، پنجشنبه كونته را مسوول تشكيل دولت ائتالفي 
جديد ايتاليا كرد. ماتارال پس از آنكه دو حزب دموكرات و 
جنبش ۵ ستاره اعالم كردند براي تشكيل دولت ائتالفي 

با يكديگر به توافق رسيدند به كونته ماموريت داد تا دولت 
 تازه خود را تشكيل دهد. دو حزب دموكرات و جنبش
 ۵ س��تاره پيش تر بر س��ر بازگش��ت كونته ب��ه عنوان 
نخست وزير به توافق رسيده بودند. دولت ائتالفي جديد 
باعث ش��د تا يكي از مخالفان اتحاديه اروپا يعني ماتئو 

سالويني از دولت ايتاليا كنار رود.
جوزپه كونت��ه همزمان با اعالم اس��تعفاي خود، متيو 
سالويني وزير كشور را به شدت مورد حمله لفظي قرار 
داد و او را متهم كرد كه به دليل منافع شخصي و سياسي، 
ائتالف حاكم را به ورطه سقوط كشانده و اقتصاد كشور 
را به خطر انداخته اس��ت. اين سياستمدار ايتاليايي كه 
۱۴ماه پيش يك ش��خصيت كمتر ش��ناخته شده در 
دنياي سياست به شمار مي رفت پيش از نخست وزيري، 
استاد حقوق در دانشگاه فلورانس بود. او پنجشنبه پس از 
ديدار با رييس جمهوري ايتاليا ابراز اميدواري كرده كه در 
روزهاي آينده فهرست وزراي كابينه جديد خود را معرفي 
كند. كونته گفته كه دولت جديد بالفاصله اقدامات الزم 
را براي تنظيم بودجه س��ال ۲۰۲۰ ميالدي همچنين 
جلوگيري از افزايش ماليات فروش به كار خواهد بست.

گفته شده، اختالف ميان دو حزب حاضر در ائتالف حاكم 
ايتاليا بر سر لوايح گوناگون كه به بي اعتمادي و ناامني 
براي سرمايه گذاري در اين كشور انجاميده، تاكنون پنج 
ميليارد يورو خسارت براي دولت به بار آورده است. ايتاليا 

كه سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپاست، هم اكنون با 
مشكل بدهي هاي سنگين خارجي رو به روست. 

ائتالف ۱۴ماهه جنبش ۵س��تاره و حزب دست راستي 
ليگ پس از اختالف ميان نخس��ت وزير ايتاليا و ماتئو 
س��الويني وزير كشور و رهبر دست راستي حزب ليگ، 
هفته گذش��ته به پايان راه خود رس��يد. س��الويني كه 
تص��ور نمي كرد جنبش ۵ س��تاره و ح��زب دموكرات 
با يكديگر ائتالف كنند، از نخس��ت وزير خواس��ته بود 
از س��مت خود اس��تعفا دهد تا انتخابات جديد برگزار 
شود. طبق نظرسنجي ها در صورت برگزاري انتخابات 
زودهنگام حزب ليگ به همراه ديگر احزاب دست راستي 

مي توانستند دولت تشكيل دهند.
پيش��نهاد حزب دموكرات به جنبش ۵ س��تاره مورد 
پذيرش لوييجي دي مايو، رهبر اين جريان قرار گرفت و 
دولت ائتالفي جديد باعث شد تا يكي از مخالفان اتحاديه 
اروپا يعني س��الويني از دولت ايتاليا كنار رود. به اعتقاد 
ناظران، اين اقدام مي تواند روابط متزلزل ايتاليا و اتحاديه 

اروپا را بهبود بخشد.
شبكه فرانس۲۴ نوشته: »۱۰ روز گذشته براي سالويني 
بسيار طاقت فرسا بود. وزير كشور ايتاليا نه تنها نتوانست 
پارلمان را منحل كند بلكه ح��زب او ۸ وزارتخانه را از 
دست داد كه به او اجازه دهد در مركز سياست اين كشور 
باشد.« اين سياستمدار اهل ميالن كه حضور پررنگي 

در شبكه هاي اجتماعي دارد در توييت هاي متعدد خود 
از وضعيت كنوني انتقاد كرد و ائتالف جديد كه بدون 
حضور او شكل گرفته را »دولت بازنده ها« خوانده است. 
او همچنين در يك توييت ديگر وعده داده كه قدرت 
دوباره به او باز خواهد گشت. سالويني مدعي شد يك 
ماه، چند ماه و شايد هم دو س��ال ديگر دوباره ورق در 
ايتاليا تغيير خواهد كرد و او وحزبش به قدرت باز خواهند 
گشت. ماتئو سالويني از زمان حضور در دولت ايتاليا به 
عنوان وزير كشور، سياست هاي ضد مهاجرانه بسياري 
را به اجرا گذاشت. او همچنين از سوي رقبا متهم شده 
بود كه از روسيه پول گرفته و سياست هايش به تخريب 

جايگاه ايتاليا در اروپا و جهان مي انجامد.
 فارن پالسي جمعه در گزارشي با عنوان »شكاف بزرگ «

 با اشاره به نقش مذهبي در تقابل هاي سياسي امروز 
ايتاليا نوشته: »كاتوليك هايي ايتاليايي عميقا به دو 
دسته تقسيم شده اند، گروهي سنت گرايان هستند و 
دسته اي ديگر حاميان ديدگاه پاپ فرانسيس ليبرال. 
در اين ميان ماتئو س��الويني در پي اين اس��ت كه به 
واتيكان يك وزن سياس��ي جديدي بدهد. نشس��ت 
۲۰ آگوست پارلمان كه در آن به حيات دولت ائتالفي 
پوپوليستي ايتاليا پايان داده شد به طور غيرمعمولي 
رنگ و ب��وي مذهبي به خ��ود گرفته اس��ت. كونته 
نخست وزير مستعفي به شدت از سالويني انتفاد كرد. 
او وزير كش��ور را متهم كرد كه از احساسات مذهبي 
سوءاستفاده كرده و اساس سكوالر دولت مدرن ايتاليا 

را تحت تاثير قرار مي دهد.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

پليس هنگ كنگ تظاهرات 
شنبه را ممنوع كرد

گروه جه�ان| پليس هنگ كنگ تظاهرات حاميان 
دموكراس��ي را به داليل امنيتي و احتمال خشونت و 
درگيري  ممنوع اعالم كرد. چين هم نيروهاي خود را در 
هنگ كنگ تعويض كرده است. همچنين در شرايطي 
كه اعتراض ها و ناآرامي ها هنگ كنگ در ماه هاي اخير 
باعث نگراني پكن شده، افسران ارتش چين در مرز با اين 
شهر جنوبي رزمايش ضد شورش برگزار كردند. روزنامه 
گلوبال تايمز چين نوش��ته شماري از نظاميان چين از 
پنجشنبه تمرينات ضد شورش را در شهر »شنژن« در 
همسايگي هنگ كنگ در جنوب چين آغاز كرده اند. 
گفته شده، صدها نفر از اين نيروها مسووليت مقابله با 
معترضان را در اين برنامه رزمي فرضي برعهده داشته اند. 
تصاوير منتشر شده از اين رزمايش نشان مي دهد كه 
معترضان با چوب و چماق و بمب هاي دست س��از به 
سمت ماموران حمله مي كنند و نيروهاي نظامي چين 
با استفاده از خودروهاي آب پاش در حال مقابله با آنها 
هستند. از زماني كه در ماه ژوئن اليحه استرداد مجرمان 
از هنگ كنگ به چين ارايه شد، شماري از شورشيان در 
اين شهر دست به آشوب هايي زده اند همزمان برخي از 
قدرت هاي غربي به ويژه امريكا از آنها حمايت كرده اند 
دولت چين نيز خواس��تار مداخله نكردن كشورهاي 
غربي در مسائل هنگ كنگ شده است. سخنگوي وزارت 
دفاع چين با اشاره به اين رزمايش گفته نيروهاي نظامي 
و پليس مسلح مس��وول حفاظت از جان و مال مردم، 
امنيت ملي، امنيت سياسي و ثبات اجتماعي سراسر 
كشور هستند. دو هفته پيش نيز نيروهاي مسلح چين 
كه مسوول برقراري نظم در مناطق مختلف چين هستند 

در شنژن تمرينات ضد شورش برگزار كردند.

راست افراطي پيشتاز 
انتخابات ايالتي آلمان

گ�روه جهان|نظرس��نجي ها از پي��روزي احتمالي 
راس��ت هاي افراطي آلمان در انتخاب��ات محلي خبر 
مي دهند. به گزارش يورونيوز، يكشنبه )فردا( در شرايطي 
دو انتخابات ايالتي در آلمان برگزار مي شود كه ناظران از 
احتمال موفقيت راست افراطي و ناكامي ديگري براي 
احزاب سنتي اين كشور خبر مي دهند. حزب آلترناتيو 
براي آلمان )AfD( كه از منتقدان سرسخت مهاجرت 
و از مخالفان عضويت در اتحاديه اروپا به شمار مي رود، 
شانس اين را دارد كه در دو ايالت براندنبورگ و زاكسن 
)ساكسوني( به پيروزي دست يابد. نظرسنجي ها حاكي 
از آن اس��ت كه ح��زب آلترناتيو براي آلم��ان در ايالت 
زاكسن رقابتي شانه به شانه را با حزب حاكم دموكرات 
مس��يحي برگزار خواهد كرد. گمانه زني ها همچنين 
مي گويند راس��ت افراطي در ايالت براندنبورگ موفق 
به شكست احزاب رقيب خواهد شد و حزب دموكرات 
مسيحي با تنها ۱۸ درصد آرا در مكان دوم قرار خواهد 
گرفت. پيروزي راستگرايان افراطي در انتخابات پيش رو 
مي تواند دولت ائتالفي آنگال مركل صدر اعظم آلمان، را 
بار ديگر متزلزل كند. نتايج ضعيف حزب حاكم دموكرات 
مسيحي در جريان انتخابات محلي پيشين انتقاداتي 
را متوجه صدراعظم اين كش��ور كرده اس��ت. يكي از 
مهم ترين انتقادهاي مخالفان به دولت مركل به سياست 
درهاي باز مهاجرتي اين دولت بازمي گردد. در انتخابات 
جاري مسائل اقتصادي و اجتماعي كه آلمان را پس از 
يكپارچگي در سال ۱۹۹۰ ميالدي دچار شكاف كرده 
است با شدت بيشتري طرح شده اند. راي گيري يكشنبه 
)فردا( دقيقا يك هفته پيش از سي امين سالگرد فروپاشي 
ديوار برلين و اتحاد آلمان شرقي و غربي انجام مي شود. 

افزايش بودجه نظامي ژاپن 
براي هشتمين سال متوالي

گروه جهان| ارتش ژاپن براي هشتمين سال متولي 
خواستار افزايش بودجه نظامي براي كمك به پرداخت 
هزينه موش��ك هاي رهگير امري��كا، جنگنده هاي 
رادارگريز و ديگر تجهيزاتي شده است كه براي مقابله 
با تهديدهاي كره شمالي و چين نياز دارد. به گزارش 
رويترز، بودجه پيشنهادي وزارت دفاع ژاپن خواستار 
افزايش ۱.۲ درصدي بودجه به ۵۰.۴۸ ميليارد دالر 
براي سالي شده كه اول آوريل آغاز مي شود. مقام هاي 
وزارت دارايي پيش از تاييد اين درخواس��ت از سوي 
كابينه آبه ش��ينزو نخس��ت وزير ژاپن، آن را بررسي 
مي كنند. ژاپن يكي از بزرگ ترين هزينه كننده هاي 
نظامي جهان است؛ آن هم با وجود يك قانون اساسي 
كه اجازه نمي دهد به تسليحاتي براي حمله به ديگر 
كشورها دسترسي يابد. ژاپن در ۷ سال گذشته بودجه 
نظامي خود را يك دهم افزايش داده است. اين رشد 
از هشدار بر سر تقويت نظامي همسايگانش نشات 
گرفته است. بودجه ژاپن كه اكثرا به خريد تسليحات 
پيشرفته از امريكا اختصاص دارد، به نفع شركت هايي 
چون الكهيد مارتين و ريتون است و مقاطعه كاران 
محلي چون صنايع سنگين ميتسوبيشي را نگران 
كرده اس��ت. سهم اين شركت داخلي ژاپن از بودجه 
دفاعي كاهش يافته است. مقام هاي دفاعي ژاپن براي 
سال مالي آتي خواستار بودجه ۱۱۵.۶ميليارد ي براي 
خريد ۹ جنگنده رادارگريز اف ۳۵ از شركت الكهيد 
مارتين ش��ده اند. اين خريدها قدرت مانور نيروهاي 
ژاپني را افزايش مي دهد. وزارت دفاع ژاپن همچنين 
خواستار ۱۱۶.۳ميليارد ي براي تقويت دفاع موشكي 

بالستيك شده است. 

انتخاب نخست وزير، رييس 
پارلمان و وزير دفاع اوكراين

گروه جهان| اولكسي هونچاروك وكيل ۳۵ ساله، به 
عنوان نخست وزير جديد اوكراين منصوب شد. او از سوي 
رييس جمهوري اوكراين معرفي شد و حمايت ۲۹۰ تن از 
اعضاي پارلمان اين كشور را به دست آورد. به گزارش راشا 
تودي، اولكسي هونچاروك به قانونگذاران اوكرايني گفته: 
»همگي شما مشكالتمان را مي دانيد؛ بدهي هايي كه به 
ارث برديم، زير ساخت هاي ويران و جنگ در شرق. هنوز 
هم فساد داريم. همچنان نتوانسته ايم  شرايطي را به وجود 
آوريم كه هر كس به قدرت رسيد به ثروت دست درازي 
نكند.« در همين حال آندري زاهورودنيوك، از فعاالن و 
وكالي اوكرايني به عنوان وزير دفاع جديد منصوب شد. 
همچنين پارلمان اوكراين ديميت��ري رازومكوف را به 
عنوان رييس مجلس انتخاب كرد. رازومكوف رهبر حزب 
حامي رياست جمهوري موسوم به خدمتگزار مردم است. 
از سوي ديگر دادستان كل اوكراين اعالم كرد، زندانيان 
اوكرايني شامل ملوان ها و اولگ سنتسوف، فيلمساز بعد 
از تكميل تبادل زندانيان با روسيه به اوكراين بازگشتند. 
روسيه سال گذشته ۲۴ ملوان اوكرايني را بازداشت كرده 
بود. تبادل زندانيان مي تواند يك پيروزي براي زلنسكي 
به حساب بيايد كه سال گذشته با وعده خاتمه دادن به 
درگيري ها در شرق اوكراين روي كار آمد. در همين حال 
رويترز گزارش داده كه دونالد ترامپ قصد دارد تا كمك 
نظامي به اوكراي��ن را بازبيني كند. يك مقام امريكايي 
گفته حدود ۲۵۰ميليون دالر بودجه اختصاص يافته 
درخص��وص ابتكار عمل كمك امنيتي، تس��ليحاتي، 
آموزش��ي و تجهيزاتي و اطالعاتي به اوكراين، مسدود 
مي شود تا بررسي شود كه آيا تخصيص اين بودجه منافع 

امريكا را تامين مي كند يا خير.

سازمان ملل براي حقوق بشر 
بودجه ندارد 

گروه جهان| بس��ياري از اعضاي سازمان ملل سهم 
تعيين شده براي تأمين بودجه اين سازمان را پرداخت 
نكرده   يا با تأخير پرداخت مي كنند. محدوديت مالي 
گريبانگير فعاليت هاي كميسارياي عالي حقوق بشر 
هم شده. امريكا بزرگ ترين بدهكار در اين حوزه است. 
به گزارش دويچه وله، كميس��ارياي عالي حقوق بشر 
سازمان ملل واقع در ژنو، ديگر قادر به انجام بخش هاي 
اساسي از وظايف خود نيست، اين مطلب را وب سايت 
آلماني زبان تاتس منتشر كرده اس��ت. به نوشته اين 
وب س��ايت، دليل ناتواني در انجام وظاي��ف، امريكا و 
شمار زيادي از كش��ورهاي عضو هستند كه به ميزان 
چشمگيري، پرداخت ها و كمك هاي مقررشده براي 
س��ازمان جهاني را كاهش داده  اند. اين محدوديت ها 
باعث شده كه كميسارياي عالي حقوق بشر نتواند به 
بسياري از شكايات حقوق بشري كه از سراسر جهان به 
دست اين سازمان مي رسد، رسيدگي كند. بودجه منظم 
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد كه از 
سوي مجمع عمومي سازمان ملل تصويب مي شود، در 
س��ال ۲۰۱۸ تقريبا ۲.۷ ميليارد دالر بود. كمك هاي 
مالي مقرر شده براي ۱۹۳ عضو اين سازمان بايد تا ۳۱ 
ژانويه به حساب سازمان ملل واريز شده باشد. اين در 
حالي است كه تا پايان ژوئن تنها ۴۴كشور عضو سهم 
مالي خود براي س��ال ۲۰۱۸ را به طور كامل پرداخت 
كرده اند. ترامپ تقريبا يك سال پيش اعالم كرد پولي كه 
كشورش به سازمان ملل مي دهد، نسبت به كشورهاي 
ديگر زياد است و اين كشور به تنهايي ۲۲ درصد بودجه 
ساالنه سازمان ملل را پرداخت مي كند. به اعتقاد ترامپ 

كشورهاي ديگر از امريكا سوءاستفاده مي كنند.
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آيا هنوز مي توان  برگزيت
را متوقف كرد؟

گروه جهان| جرمي كوربي��ن رهبر حزب كارگر 
بريتانيا، در واكنش به تعليق پارلمان از طرف بوريس 
جانسون نخست وزير گفته كه اين اقدام »تهديدي 
براي دموكراسي« است تا پارلمان بريتانيا نتواند مانع 
برگزيت بدون توافق ش��ود. به دنبال تعليق فعاليت 
پارلمان از ۱۲ سپتامبر تا ۱۴ اكتبر، عمال نمايندگان 
بريتانيا روزهاي كمي براي تشكيل جلسه و ممانعت از 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا در ۳۱ اكتبر خواهند 
داش��ت.  پارلمان بريتانيا تا ۳ سپتامبر در تعطيالت 
تابس��تاني اس��ت، بنابراين نمايندگان تنها ۹ روز تا 
۱۲ س��پتامبر فرصت دارند تا در مخالفت با تصميم 
بوريس جانسون اجراي ماده ۵۰ معاهده ليسبون را به 
تعويق بيندازند يا با راي عدم اعتماد به نخست وزير، 
انتخابات زودرس در كشور برگزار كنند. تعليق پارلمان 
بين ۵ تا ۲۰ روز امر غيرمعمولي در بريتانيا نيست اما 
منتقدان بوريس جانسون مي گويند او به اين دليل 
دست به اين اقدام زده كه مخالفان فرصت كافي براي 
مخالفت با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا نداشته 
باش��ند. پيش بيني مي شود جانس��ون در ۱۷ و ۱۸ 
اكتبر به بروكسل سفر كند و اگر او با توافق از بروكسل 
 بازگردد نيازمند تصويب آن توافق در پارلمان است. 
تيم بيل استاد علوم سياسي دانشگاه كويين مري لندن 
مي گويد: در زمان باقيمانده تا ۳۱ اكتبر، اپوزيسيون 
دولت بريتانيا سه گزينه براي متوقف كردن جانسون 
و برگزيت بدون توافق در اختي��ار دارند. گزينه اول 
اين اس��ت كه پارلمان به محض تش��كيل جلسه با 
تصويب طرحي خواستار تعويق اجراي ماده ۵۰ شود. 
از آنجايي كه در حال حاض��ر حزب محافظه كار به 
رهبري جانسون تنها با يك راي در پارلمان اكثريت 
دارد، اگ��ر محافظه كاران حامي مان��دن در اتحاديه 
اروپا از حمايت از جانسون دست بكشند اين امكان 
وجود خواهد داشت كه برنامه جانسون متوقف شود.  
گزينه دوم اين است كه نمايندگان پارلمان قانوني را 
تصويب كنند كه نخست وزير را مجبور به لغو اجراي 
ماده ۵۰ و توقف برگزيت مي كند. البته اين احتمالش 
كم است زيرا اين اقدام به نمايندگان حزب كارگر در 
حوزه هاي انتخاباتي اي كه حامي برگزيت هستند 
آسيب مي زند. گزينه سوم هم اين است كه نمايندگان 
به دولت جانسون راي عدم اعتماد دهند كه مي تواند به 
برگزاري انتخابات بينجامد. به گفته تيم بيل گزينه راي 
عدم اعتماد به دولت كنوني گزينه  مورد عالقه جانسون 
است بنابراين اگر اپوزيسيون هشيار باشند بايد تا جايي 

كه مي توانند از اين گزينه دوري كنند.

امريكايي ها در افغانستان 
مي مانند 

 دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، با اعالم اينكه 
شمار نيروهاي اين كشور در افغانستان در حال 
كاهش به ۸۶۰۰ نفر بوده اس��ت، گفته حتي اگر 
توافق با طالبان حاصل ش��ود، امريكا حضورش 
را در افغانس��تان حفظ خواهد ك��رد. به گزارش 
فاكس نيوز، دونالد ترامپ گفته: »ما به حضور در 
آنجا ادامه خواهيم داد. اين حضور را به طور قابل 
توجهي كم خواهيم كرد اما هميشه در آنجا باقي 
مي مانيم. در ح��ال حاضر حدود ۱۴ هزار نيروي 
امريكايي در افغانس��تان حضور دارند كه از اين 
تعداد ۵ ه��زار نفر درگير عمليات ضدش��ورش 
هس��تند.« ترامپ گفته پس از كاهش ش��مار 
نظاميان به ۸۶۰۰ نفر بنا برآنچه پيش خواهد آمد 

درباره آينده تصميم گرفته خواهد شد.

صادرات تركيه به مرز
 ۱۰۰ ميليارد دالر رسيد

ميزان صادرات تركيه در ماه جوالي امس��ال در 
مقايسه با ماه مشابه س��ال قبل شاهد رشد ۷.۹ 
درصدي بوده اس��ت. به گ��زارش آناتولي، مركز 
آم��ار و وزارت تجارت تركيه با انتش��ار گزارش 
مشترك آمار اقتصادي در ماه جوالي و بازه زماني 
ژانويه - جوالي را منتشر كرده كه نشان دهنده 
افزايش ۷.۹ درصدي ميزان صادرات و كاهش ۸.۵ 
درصدي ميزان واردات است. بر اين اساس ميزان 
صادرات تركيه در ماه جوالي امس��ال با افزايش 
۷.۹ درصدي نس��بت به ماه مشابه سال گذشته 
به ۱۵ ميليارد و ۱۶۰ ميليون دالر رسيد. ميزان 
واردات نيز ب��ا افت ۸.۵ درصدي به ۱۸ ميليارد و 

۳۵۱ ميليون دالر كاهش يافت.

ترامپ به فريبكاري عليه 
پاكستان و هند متهم شد

تشديد اختالفات ميان پاكستان و هند در مورد 
كشمير باعث شد تا اين روزها دونالد ترامپ براي 
چندين بار ادع��اي خود جهت ميانجيگري بين 
رقباي سنتي جنوب آسيا را تكرار كند، موضوعي 
ك��ه نه فقط از س��وي دهل��ي نو رد ش��ده، بلكه 
پاكس��تاني ها نيز آن را بي فايده و ترامپ را متهم 
به فريبكاري مي كنند. عمران خان نخست  وزير 
پاكستان ماه گذشته به دعوت رسمي ترامپ به 
واشنگتن سفر كرد، ترامپ در ديدار با عمران خان، 
ميانجيگري بين پاكس��تان و هند را در موضوع 
كشمير پيش��نهاد داد. پاكس��تان خالف هند با 
ورود ساير كش��ورها، جهت حل مساله كشمير 
مخالفت نمي كند و تاكنون چندين بار در مجامع 
بين المللي مساله كشمير را مطرح كرده و خواستار 
ميانجي گري ديگر كشورها شده است. همچنين 
هزاران پاكس��تاني جمعه در پاس��خ به فراخوان 
تظاهرات گسترده از سوي عمران خان نخست وزير 
اين كشور، براي نش��ان دادن همبستگي خود با 

ساكنان كشمير به خيابان ها آمدند.
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عكس: ايسنا وضعیتبحرانیقديمیترينگراندهتلايران-قزوين

عكسروز

چهرهروز

واكنشداريوشمهرجوييبهطرحردهبنديسنيفيلمها
كارگردان فيلم سينمايي»گاو« معتقد اس��ت: اينكه رده بندي سني فيلم ها از طرف سازمان سينمايي جدي گرفته شده اتفاق 
خوبي است. داريوش مهرجويي درباره طرح رده بندي سني فيلم ها به ايسنا گفت: رده بندي سني فيلم ها اتفاق خوبي است كه از 
طرف سازمان سينمايي جدي گرفته شده است زيرا در ساير كشورها سال هاي زيادي است كه اين طرح اجرا شده است و جاي 
آن در كشور ما خالي بود. او با بيان اينكه با اجراي طرح رده بندي سني فيلم ها موافق است، افزود: اين طرح مي تواند اثرات خوبي 
به دنبال داشته باشد و جلوي بسياري از آسيب هايي كه ممكن است به واسطه ديدن برخي فيلم ها به كودكان وارد شود را بگيرد 

البته در مورد اين موضوع خانواده ها نيز نقش بسزايي خواهند داشت. 

بازارهنر

راهيابي 3  فيلم ايراني به جشنواره فيلم لندن

»كيارستمي و عصاي گمشده« در جشنواره كوهستان سبز

برگزيدگان جايزه ادبي الوند  معرفي شدند

فيلم »سرخ پوست« به كارگرداني نيما جاويدي به 
همراه يك اثر مستند و يك فيلم كوتاه، نمايندگان 
سينماي ايران در شصت و سومين جشنواره فيلم 
لندن هس��تند. »سرخپوس��ت« در اولين حضور 
بين المللي خ��ود در بخش »Thrill« جش��نواره 
بين الملل��ي فيلم لن��دن روي پرده م��ي رود.  نويد 
محمدزاده، پرين��از ايزديار، آتيال پس��ياني، ماني 
حقيقي، ستاره پسياني، حبيب رضايي و محمدرسول 
صفري از بازيگران فيلم »سرخپوست« هستند كه 
داس��تان آن درباره زنداني قديمي در جنوب ايران 
اس��ت كه به دليل مجاورت با فرودگاه تازه تاسيس 
شهر در حال تخليه است. رييس زندان سرگرد نعمت 
جاهد به همراه مامورانش مشغول انتقال زندانيان به 

زندان جديد هستند تا اينكه...
اما در بخش رقابتي مستند بلند اين رويداد سينمايي 
نيز مستند »كودتاي 53« به كارگرداني تقي اميراني 
نماينده سينماي ايران خواهد بود. اين مستند 118 
دقيقه اي اس��ت روايتي است مس��تند از كودتاي 
سال 1953 تحت هدايت سرويس هاي جاسوسي 

 انگليس و امريكا كه به براندازي دكتر محمد مصدق 
نخس��ت وزير دموكرات اي��ران انجاميد. در بخش 
فيلم هاي كوتاه جش��نواره لندن نيز »گس��ل« به 
كارگرداني سهيل اميرش��ريفي از ايران روي پرده 
مي رود. در خالصه داس��تان اين فيل��م كوتاه آمده 
است: نهال در راه مدرس��ه اقدام به كاري كرده كه 
باعث بروز مش��كالتي براي خودش و ديگران شده 
است. او تصميم مي گيرد كه با يك صحنه سازي در 
مدرسه خطاي صبحش را بپوشاند. شصت و سومين 
جشنواره بين المللي فيلم لندن از تاريخ 2 تا 13 اكتبر 

)10 تا 21 مهر( برگزار مي شود. 

فيلم بلند »كيارستمي و عصاي گمشده« به كارگرداني 
محم��ود رضا ثان��ي و تهيه كنندگي بهروز نش��ان در 
تازه ترين حضور بين المللي خود در جش��نواره فيلم 
كوهستان سبز در امريكا، نامزد دريافت جايزه بهترين 
فيل��م خارجي زبان ش��د. اين جش��نواره با محوريت 
فيلم هاي مبتني بر ايمان در تاريخ )18 و 19 اوكتبر( 
2۷ و 28 شهريور در ش��هر راندولف در ايالت ورمانت 
امريكا برگزار مي شود. جوزف روچه مدير جشنواره فيلم 
كوهستان سبز درباره داليل محور قراردادن ايمان در 
بخش چشم انداز اين جشنواره چنين توضيح داده است: 
»ماموريت ما اين است كه فيلم هاي مبتني بر ايمان را 
در هر كجا كه مي توانيم نمايش دهيم. فيلم ها نيازي به 
زبان ناپسند، برهنگي و ساير عناصر غير ضروري ندارند 
تا موفق باش��ند. اين همان پيامي اس��ت كه در تالش 

هستيم به مخاطبان منتقل كنيم.« فيلم »كيارستمي 
و عصاي گمشده« با زمان 90 دقيقه، روايت از نوع نگاه 
كيارستمي به زندگي و سينما است كه ثاني در مدت ۴ 
سال و زماني كه كيارستمي ورك شاپ هاي سينمايي 
دراسپانيا و كلمبيا برگزار مي كرد تالش كرده نوع نگاه 
يك مولف، ديدگاه و جهان بيني وي را به تصوير بكشد.

مراس��م پاياني جايزه ادبي »الوند« با معرفي فرامرز 
سه دهي و محمدرضا تركي به عنوان برگزيدگان اين 
جايزه برگزار شد. مراسم پاياني جايزه ادبي »الوند« 
شامگاه روزپنج شنبه، هفتم شهريورماه در موسسه 
آرمان هگمتان برگزار ش��د كه در اين مراسم فرامرز 
س��ه دهي در بخش »كتاب سال شعر« و محمدرضا 
تركي در بخش »جايزه ويژه انجمن علمي نقد ادبي 
ايران« به همراه برگزيدگان بخش استاني اين جايزه 
معرفي شدند. در اين مراسم كه اجراي آن را عليرضا 
بهرامي، عضو هي��ات داوران جايزه »الوند« برعهده 
داش��ت، ابراهيم خدايار - اس��تاد دانش��گاه و رايزن 
فرهنگي پيشين ايران در تاجيكس��تان - به عنوان 
رييس انجمن علمي نقد ادبي ايران، در سخناني گفت: 
وقتي هنرمندي احساس مي كند حادثه اي در درونش 
رخ داده كه سزاوار انتقال از جهان ذهن به عين است، 
ناگزير از ساختارهايي بهره مي گيرد كه فكر مي كند 
مي تواند با ديگران ارتباط برقرار كند. اينجاست كه 
ذوق هنرمند با اجتماع گره مي خورد. حال اگر شعر به 
عنوان محصول هنري بخواهد خود را از داوري ديگران 
دور نگه دارد، بعيد نيست هيچ گاه ديده نشود. او افزود: 
اعطاي تنديس ويژه انجمن نقد ادبي در كنار س��اير 
جايزه هاي اين جشنواره كه با شاخص هاي خودش 
و به صورت كامال مستقل اما در دل نهاد دانشگاه در 
حال انجام است، در اين راستا است كه اگر انجمن هاي 
علمي دانشگاهي در مسير يادشده بتوانند به وظيفه 
ذاتي شان درس��ت عمل كنند، مايه بخت و سعادت 
هستند. سپس حسن گوهرپور، دبير جايزه الوند، در 
سخناني اظهار كرد: يكي از داليل شكل گيري جايزه 
ادبي الوند اين بود كه پيوندي بين شاعران همداني 
خارج از استان و شاعران استان براي ميزباني از شاعران 

سراسر كش��ور ايجاد كند، يكي از چشم اندازهاي ما 
اين بوده و خواهد بود و اميد داريم اين اتفاق ش��كل 
بگيرد. براي رس��يدن به بخشي از اين هدف در دوره 
دوم جايزه تالش شد همگرايي اي بين شاعران استان 
همدان ايجاد شود، شكل گيري كميته استاني يكي از 
گام هاي مهم اين اتفاق بود. كميته استاني هم تصميم 
گرفت بخش سوم جايزه با عنوان شاعر برگزيده استان 
را برنامه ري��زي كند. او در ادامه با بيان اينكه همدان 
بايد در عرصه ملي و از منظ��ر برگزاري جوايز ادبي 
نام و آوازه اي ديگر پيدا كند، گفت: جوايز بس��ياري 
در سراسر كشور با موضوعات ادبي برگزار مي شود، 
در همدان هم بايد غير از فعاليت هايي كه نهادهاي 
متولي فرهنگ انجام مي دهند، بخش خصوصي هم 
دس��ت به كار شده و بخشي از كار را جلو ببرد، ما در 
جايزه ادبي الوند در جايگاه بخش خصوصي داريم 
وظايف خود را براي استان و نقش آن در كشور انجام 
مي دهيم. برگزيدگان بخش استاني جايزه »الوند« 
نيز به اين ش��رح معرفي ش��دند: برگزيده تنديس: 
محسن جعفري از مالير، لوح تقدير: كمال امرايي 
از همدان و ليال اوحدي از مالير. همچنين از حديثه 
ياري به عنوان كم سن ترين شركت كننده جايزه به 

عنوان شاعر اميد تقدير شد.

تاريخنگاري

امامموسيصدرربودهشد
نهم شهريور 135۷ امام موسي صدر رهبر ايراني االصل 
شيعيان لبنان كه به همراه دو تن از يارانش براي سفري 
چند روزه در ليبي به سر مي برد، ربوده شد. موسي صدر 
در روز 1۴ خرداد س��ال 130۷ هجري شمس��ي در قم 
به دنيا آمد. در اواخر س��ال 1338 و به دنبال توصيه هاي 
حضرات آيات بروجردي، حكيم و شيخ مرتضي آل ياسين، 
براي اجراي وصيت مرحوم آيت اهلل سيدعبدالحس��ين 
شرف الدين رهبر متوفي شيعيان لبنان، به عنوان جانشين 
وي، س��رزمين مادري خود ايران را به سوي لبنان ترك 
كرد. با آغاز جنگ داخلي لبنان در فروردين سال 135۴، 
تمامي تالش هاي امام موسي صدر مصروف پايان دادن به 
اين بحران شد. وي در خرداد آن سال در مسجد عامليه 
بيروت به اعتصاب نشست و به پشتوانه مشروعيت مردمي 
و مقبوليت وسيع و شخصيت كاريزماتيك خود در ميان 
تمامي مذاهب، در تابستان آرامش را به لبنان بازگرداند.  
امام موس��ي صدر در 3 شهريور سال 135۷ و در آخرين 

مرحله از سفر دوره اي خود به كشورهاي عربي، بنا بر دعوت 
رسمي معمر قذافي به ليبي رفت و در روز 9 شهريور مفقود 
شد. وي كه شيخ محمد يعقوب و استاد عباس بدرالدين 
را نيز همراه داشت، هنگامي كه س��وار بر اتومبيل هاي 
دولتي ليبي راهي مالقات با قذافي بود، ربوده شد. دولت 

ليبي اعالم كرد وي به ايتاليا رفته است اما دستگاه هاي 
قضايي دولت هاي لبنان و ايتاليا و همچنين تحقيقات 
انجام شده از س��وي واتيكان، ادعاي رژيم ليبي مبني بر 
خروج صدر از آن كشور و ورود وي به رم را رسمًا تكذيب 
كرد. مجموعه اطالعات آشكار و پنهاني كه طي دو دهه 
پيش به دست آمدند، تمامًا دال بر آن بود كه موسي صدر 
هرگز خاك ليبي را ترك نكرده است.  خانواده صدر كه در 
تمام اين سال ها پيگير وضعيت وي بوده اند مي گويند 
قرائن متعددي حكايت از آن دارند كه امام موسي صدر 
همچنان در قيد حيات بوده و ش��رايط زندان حبس 
ابد را مي گذراند. حال آنك��ه آخرين خبري كه در 13 
ارديبهش��ت 1380 توسط سايت »جبهه نجات ملي 
ليبي« روي ش��بكه جهاني اينترنت منعكس شد نيز 
مدعي آن است كه امام موسي صدر در اواخر سال 13۷۶ 
توسط برخي زندانيان زندان ابوسليم شهر طرابلس ديده 

شده و بعدها به مكاني ديگر انتقال يافته است.

میراثنامه

بررسيآخرينوضعيتمحوطهباستاني»پوئينك«
اواخر سال گذش��ته بود كه در عين اعالِم انجام كاوش 
در محوطه باس��تاني »پوئين��ك« در قرچك ورامين 
توسط مسووالن ميراث فرهنگي، دوستداران ميراثي از 
تخريب هايي در اين تپه خبر دادند، خبري كه به واسطه 
صحبت هاي متوليان ش��هري ورامين بخشي تاييد و 
بخش ديگرش تكذيب شد. از سوي ديگر فعاالن ميراثي 
ورامين مي گفتند با چشم خود ديده اند كه كارگراني با 
كلنگ به جان تپه افتاده ان��د و در حال صاف كردن آن 
هستند، محوطه اي كه متولياِن ميراثي تاكيد مي كردند 
»مجوِز كاوش در تپه پوئينك را صادر كرده اند«، هر چند 
انجام كاوش تا اعالم نتيجه پايان فصل نيز پيش رفت، 
اما اظهارنظرهاي مسووالن شهري ورامين در طول اين 
مدت حتي تا همين يك ماه قبل، پيش داوري ها درباره 
آغاز تخريِب اين محوطه تاريخي را شدت مي بخشد. با 
وجود انتشار تصاوير جديِد روز پنج شنبه توسط يكي از 
رسانه ها از تخريب تپه پوئينك در قرچك ورامين، اما 
هنوز مس��ووالن اين اتفاق را رد مي كنند و اين تخريب 
را متعلق به گذشته هاي دور مي دانند كه بخشي از تپه 
تخريب شده است. تخريبي كه اگر در طول اين روزها 
هم اتفاق نيفتاده باشد، اما اظهارنظرهاي دو سال گذشته 
حس��ين دهقان - ش��هردار ورامين - را كه در جلسه 
شوراي برنامه ريزي و توسعه اس��تان تهران اعالم كرد 
»تپه باستاني پوئينك قرچك كه در مسير كمربندي 
جنوبي قرار دارد، شبانه جمع شود« نمي توان از ياد برد. 
اين اظهارنظرها در همان زمان به پايان نرسيد، در حالي 
كه نخستين دستور شوراي پژوهشي باستان شناسي 
در 12 خرداد امسال براي بررسي پرونده تپه »پوئينك« 
مطرح شده بود تا براساس آن تعيين حريم اين محوطه 
باستاني انجام شود و در ادامه باستان شناسان موظف به 

ارايه وضعيت اين محوطه باستاني به ميراث فرهنگي 
استان تهران و پژوهشكده باستان شناسي شدند، چند 
روز بعد يعني 1۷ خرداد امسال، محسن خرمي شريف 
- ش��هردار قرچك - در جمع خبرن��گاران اعالم كرد: 
»تاكنون در 2 مرحله كاوش تپه پوئينك به اتمام رسيده 
و با پيگيري هايي كه انجام شد، چيز خاصي در اين تپه 
كشف نشد. نتايج كاوش اين تپه برخالف موضعي است 
كه در گزارش ميراث فرهنگي اس��تان تهران داده شد. 
گزارش هاي ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان تهران در حال حاضر 
موجود اس��ت و طبق بررسي كارشناسان اين سازمان 
تپه پوئينك نمي تواند خللي در احداث پروژه كمربندي 
جنوب��ي قرچك ايجاد كن��د. با توجه ب��ه اينكه پروژه 
كمربندي جنوبي قرچك بار ترافيكي سه شهرستان را 
به دوش مي كشد و براي دشت ورامين اين كمربندي 
حائز اهميت است، اين پروژه نسبت به نگهداري بناي 
تپه پوئينك اولويت دارد.« اين صحبت ها مي توانند به 
نوعي تصاوير منتش��ر شده را تاييد كنند، هر چند بايد 
امي��دوار به صحبت هاي پرهام جانفش��ان - مديركل 
ميراث فرهنگي استان تهران - نيز بود كه تاكيد مي كند 

هيچ بخشي از تپه در چند ماه گذشته تخريب نشده و 
نخست بايد شوراي فني ميراث فرهنگي نتايج كاوش ها 
را بررسي كرده و س��پس اعالم نظر كند، اين صحبت 
مي تواند اميدواري را در دل دوستداران ميراث فرهنگي 
زنده كند كه قدرت ميراث فرهنگي هم به اندازه مديريت 
شهري و ديگر دستگاه هاي دولتي بيشتر شده كه اجازه 
تخريب ناگهاني تپه را نداده اند. جانفش��ان با تاكيد بر 
حضور دايمي يگان حفاظت ميراث فرهنگي در منطقه 
به ايسنا مي گويد: تپه پوئينك روي يك كمربندي قرار 
دارد كه اين كمربندي توسط شهرداري قرچك، احداث 
شده است، اما مشاور طرح در مطالعاِت انجام دقت الزم 
را نداش��ته كه اين كمربندي از يك بناي تاريخي ثبت 
ش��ده، عبور مي كند، يعني در وسط كمربندي به اين 
تپه تاريخي برخ��ورد مي كند. او با بيان اينكه به تازگي 
مطالعات باستان شناسي محوطه با استفاده از كارشناسان 
باستان شناسي كشور انجام شده، ادامه مي دهد: مطالعات 
اين محوطه يك سال طول كشيد و پنج ماه قبل به پايان 
رس��يد، پس از آن در جلس��ه اي كه با شهردار قرچك 
داشتيم، اعالم شد بايد نتايج مطالعات را به شوراي فني 
ميراث فرهنگي ارسال كنيم تا آنها نظر دهند اگر كاوش 
مورد نياز تا محدوده اي كه شهرداري خواسته بطور كامل 
انجام شده باشد، توسط شوراي فني مصوب شود، ما در 
آن جا مطالعات خاص ديگري نداريم و مي توانند پروژه 
را ادامه دهند. او اما در پاسخ به اين پرسش كه »پروژه را 
ادامه دهند، يعني تپه را خراب كنند؟« مي گويد: قطعا به 
معناي تخريب تپه نيست، بسياري از پروژه هاي تاريخي 
مثال در محوطه هايي كه سد ساخته مي شود و مي دانيم 
كه بخش��ي از محوطه در مخزن سد مي افتد و حتي با 
آبگيري سد، زيرآب مي روند، اين نمونه همان كار است.

ايستگاه

مورگانفريمن
در»پاناما«ديدهميشود

مورگان فريمن و فرانك 
گريلو در فيل��م »پاناما« 
با ه��م جل��وي دوربين 
مي روند. به گزارش ورايتي، 
مورگان فريمن و فرانك 
گريلو به عنوان بازيگران 
فيلم اكش��ن »پاناما« به 
كارگردان��ي دانيل آدامز 

انتخاب شدند. اين فيلم بر مبناي فيلمنامه اي كه به 
قلم آدامز و ويليام آر.باربر نوشته شده، ساخته مي شود. 
امتياز اين فيلم در جشنواره بين المللي فيلم تورنتو ارايه 
مي شود. »پاناما« با الهام از ماجراهايي واقعي كه سال 
1989 رخ داد س��اخته مي شود و در آن گريلو نقش 
يك سرباز سابق سفت وس��خت و پرافتخار نيروي 
دريايي امريكا را بازي مي كند كه توسط فرمانده سابق 
خود با نقش آفريني فريمن به يك ماموريت مخفي 
فرستاده مي ش��ود تا يك تفاهم با ارزش را با رقباي 
غيرقابل اعتماد اجرايي كند. در حالي كه او دارد راهش 
را در ميان جنگ داخلي كش��ور پيدا مي كند، بايد با 
آدمكش ها بجنگد، با زنان خطرناك مقابله كند و با 
دشمن به مذاكره بنشيند تا بتواند ماموريتش را تكميل 
كند. عكاسي رسمي فيلم در ماه نوامبر انجام مي شود. 
گريلو از بازيگران »كاپيتان امريكا« و فرنچايزهاي 
»پاكسازي« بوده است. او بازيگر فيلم هاي »سياه و 
آبي«، »سطح رييس« و »محافظ همسر آدمكش« 
بوده كه هنوز اكران نشده اند. فريمن كه تاكنون 5 بار 
نامزدي اسكار را كسب كرده، اين جايزه را براي »عزير 
ميليون دالري« كسب كرده است. آدامز كارگردان 
فيلم هايي چون »مراقبان نور«، »پسرهاي طاليي« 

و »يك دقيقه لس انجلسي« بوده است. 

پدروآلمادوار
باشيرطاليونيزتجليلشد

پنج شنبه شب در مراسمي 
كه در جشنواره فيلم ونيز 
برگزار شد، با اهداي شير 
ط��الي اين جش��نواره از 
يك عمر دستاورد هنري 
پدرو آلم��ادورا كارگردان 
اسپانيايي تجليل شد. به 
گ��زارش خبرگزاري مهر 

به نقل از خبرگزاري فرانسه، پدرو آلمادوار كارگردان 
نامدار اس��پانيايي با دريافت شير طالي ونيز 2019 
براي يك عمر دس��تاورد هنري م��ورد تجليل واقع 
شد. سازمان دهندگان اين برنامه از آلمادوار به عنوان 
بزرگ ترين و تاثيرگذارترين كارگردان اس��پانيايي 
پس از لوييس بونوئل ياد كردند. اين نخستين باري 
است كه آلمادوار جايزه اي را از فستيوال مهم اروپايي 
ونيز مي گيرد. آلمادوار كارگردان 21 فيلم بلند بوده 
كه »بازگشت«، »پاشنه هاي بلند« و »آغوش هاي 
گسس��ته« از جمله آنها هستند. آلمادوار نخستين 
فيلمش را سال 1983 در ونيز به نمايش درآورد، اما 
فيلم دوم او بود كه در س��ال 1998 در اين جشنواره 
سرو صداي زيادي به پا كرد ولي رييس داوران از آن 
به عنوان فيلمي كم اهميت ياد كرد. او در كنفرانس 
مطبوعاتي كه پيش از اهداي جايزه برگزار شد گفت: 
30 سال بعد من شير طاليي را دريافت كرده ام... اين 
يك عدالت شاعرانه است. كارگردان ۶9 ساله درباره 
آن فيلم گفت: اسپانيا داشت از يك ديكتاتوري بيدار 
مي شد كه ۴0 سال به طول انجاميده بود و مهم ترين 
كار جنبش هنري اين بود كه از آزادي اش لذت ببرد. 
آلمادوار پيش تر دو اسكار براي ملودرام هاي »همه چيز 
درباره مادرم« و »با او حرف بزن« دريافت كرده است.

اين كارگردان كه براي فيلم هايش در سراسر جهان 
شناخته شده است خودش را محصول دموكراسي 
اسپانيايي خواند و گفت دلش مي خواهد همه طيف ها 

و تنوع هاي موجود را در فيلم هايش داشته باشد. 

سامانقدوس۴ماهازفعاليتهايفوتباليمحرومشد

ايران به دنبال تاريخ سازي در جام جهاني بسكتبال

بازيكن ايراني تيم آميان با محروميت از 
سوي فيفا روبرو شد و نمي تواند تا چهار ماه 
تيمش را همراهي كند. به گزارش استار، 
فيف��ا بازيكن ايراني تيم آمي��ان را ۴ ماه از فعاليت هاي 
فوتبالي محروم كرد. اين بازيكن ايراني اواخر تابستان 
سال قبل به تيم آميان در ليگ فرانسه پيوست ولي قبل 
از آن گفته شد كه با تيم اسپانيايي اوئسكا به توافق رسيده 
است.  در واقع اين بازيكن با تيم اوئسكا به توافق رسيد ولي 
اوسترشوندز تيم سابق قدوس از اين انتقال خودداري كرد 
تا در نهايت بازيكن ايراني راهي ليگ فرانسه و تيم آميان 
شود. طبق بخش 3 و ۴ ماده 1۷، فيفا قدوس را ۴ ماه از 
فعاليت هاي فوتبالي محروم كرد. همچنين اين بازيكن 
ايراني و تيم اوسترشوندز بايد به تيم اسپانيايي غرامت 
بپردازند. س��امان قدوس بعد از جدايي از اوسترشوندز، 
در اولين فصل حضور در آميان در ليگ فرانسه خوش 
درخشيد و يكي از بهترين بازيكنان تيمش لقب گرفت. 

رقابت هاي جام جهاني بسكتبال 2019 چين از شنبه آغاز 
مي شود و تيم ملي ايران قصد دارد با صعود از گروه خود 
در اين رقابت ها، تاريخ سازي كند. رقابت هاي جام جهاني 
بسكتبال 2019 چين از شنبه 9 شهريور ماه 1398 آغاز 
خواهد شد و تيم ملي ايران نيز در گروه C اين رقابت ها، به 
ميزباني شهر گوانگ ژو بايد به مصاف تيم هاي پورتوريكو، 
تونس و اسپانيا برود تا سومين دوره حضور متوالي خود در 
اين رقابت ها را تجربه كند. طبق اعالم فدراسيون جهاني 
)FIBA( ني��ز برترين تيم هاي هر ق��اره مي توانند جواز 
حضور در المپيك 2020 توكيو را از اين مسابقات كسب 
كنند كه اين موضوع، حساسيت  اين دوره را بيش از پيش 
باالتر برده است. هدايت تيم ملي ايران را در اين رقابت ها 
مهران شاهين طبع به عنوان س��رمربي بر عهده دارد و 
صمد نيكخواه بهرامي )كاپيتان(، حامد حدادي، محمد 
جمشيدي، محمد حسن زاده، حامد حسين زاده، مايك 
رستم پور، آرمان زنگنه، آرون گرامي پور، سجاد مشايخي، 
رسول مظفري، ميثم ميرزايي و بهنام يخچالي نيز تركيب 
12 نفره ايران براي حضور مقابل رقبا را تشكيل مي دهند.  
ش��اگردان شاهين طبع براي ش��ركت در اين مسابقات 
چندين مرحله اردو را در داخل كشور و سه مرحله اردوي 
برون مرزي را در كشورهاي پرتغال، روسيه، يونان و چين 
پشت سر گذاش��تند كه به اذعان اكثر كارشناسان، اين 
اردوها باعث آمادگي قابل قبول ملي پوشان ايران شدند. 
مصطفي هاشمي در اين مورد گفت: »فكر مي كنم شرايط 

تيم ملي ايران نسبت به سال هاي گذشته بسيار بهتر است 
و شايد اگر تنها در دو دوره تيم ملي خوبي داشته ايم، يكي 
از آن تيم ها همين تيم امسال است. فدراسيون تداركات 
بسيار خوبي را براي اين تيم فراهم كرد و با حضور در چهار 
تورنمنت اروپايي و آسيايي روند آماده سازي بسيار خوبي 
داشته است. اين اردوهاي تداركاتي در تاريخ بسكتبال ما 
كم سابقه بود و من فكر مي كنم بازيكنان با اين روندي كه 
پيش رفته اند از نظر تاكتيكي، تكنيكي، جسمي و حتي 
روحي رشد بسيار خوبي داشته و به اين باور رسيده اند كه 
تيم خوبي داريم.« تيم ملي ايران در دو دوره گذشته اين 
رقابت ها در سال 2010 با تيم هاي امريكا، برزيل، كرواسي، 
اسلووني و تونس و در سال 201۴ با تيم هاي اسپانيا، برزيل، 
صربستان، فرانسه و مصر هم گروه بود كه به ترتيب عناوين 
19 و 20 را در پايان مسابقات به دست آورد. بلند قامتان 
ايران در هر دو دوره گذشته با يك برد و چهار باخت و رده 

پنجمي در گروه، از راهيابي به دور دوم مسابقات بازمانده اند 
اما امسال خيلي ها اميدوارند كه ايران بتواند با برتري برابر 
تيم هاي پورتوريكو و تونس براي نخستين بار راهي دور دوم 
اين رقابت ها شود و ضمن تاريخ سازي، اميدهاي خود براي 
حضور در المپيك 2020 توكيو را به عنوان برترين تيم آسيا 
حفظ كند.  كاظم محنايي، مربي و كارشناس بسكتبال 
ايران در اين مورد معتقد اس��ت: »ورزش  چيزي نيست 
كه بتوان آن را پيش بيني كرد، در رش��ته هاي انفرادي 
اين موضوع امكان پذير اس��ت كه در آنها هم نمي توان 
صد درصد حرف زد. براي تيم ملي بسكتبال ايران نيز 
اين اميدواري وج��ود دارد كه از گروه صعود كند چون 
بازيكنان و كادر فني تالش بسيار زيادي كرده اند و اين 
امكان وجود دارد.« مصطفي هاشمي ديگر كارشناس 
بسكتبال ايران نيز درباره ش��انس ايران براي صعود از 
گروه گفت: »تون��س را قبال برده ايم و تنها يك بازيكن 
آنها )صالح مجيري( سطح بااليي دارد كه ما حدادي را 
در تركيب داريم كه بهتر از اوست. برابر پورتوريكو نيز 
به دليل قدرت بيشترمان زير سبد و در اختيار داشتن 
بازيكنان خوب در پست هاي متعدد كه هم در دفاع و هم 
در حمله خوب عمل مي كنند، شانس بيشتري براي برد 
داريم. به طور كلي از هر دو تيم يك سطح باالتر هستيم 
و من فكر مي كنم با كمي تالش مقابل تيم پورتوريكو به 
راحتي مي تواني��م در جايگاه دوم گروه C قرار گرفته و 

بعد از اسپانيا به دور دوم صعود كنيم.«

ورزشي
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