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جليل كاربخش|
عضو هيات رييس�ه ات�اق بازرگان�ي، صنايع، 
معادن و كشاورزي كرمان - رييس خانه صنعت 

و معدن استان كرمان|
مدت هاست كه بنياد كسب و كار در ايران تخت تاثير 
عوامل متعدد سياسي- اقتصادي متزلزل شده و توليد 
ناخالص داخلي به عنوان مهم ترين شاخصه اقتصادي 
كشور دچار نوسان منفي شده اس��ت . بدون شك در 
هزاره س��وم توليد و خدمات و صادرات به عنوان مثلت 
توس��عه تلقي مي ش��وند. براي جانماي��ي اين مثلث 
سياسي- اقتصادي راهكاري مگر رفع موانع كسب و كار 
در ايران كه همانا مجموعه عوامل ممانعتي پيشرفت و 
تداوم فعاليت اقتصادي است، وجودندارد. ريشه يابي 
اين مجموعه عوامل نش��ان مي دهد ك��ه برخي از آنها 
درون زا و برخي ديگر ب��رون زا بوده كه برآيند آنها عمال 
چرخه توليد و خدم��ات و ص��ادرات را متزلزل كرده و 
هزينه هاي مبادالتي را به ش��دت افزايش داده بطوري 
كه كسب و كار فاقد توجيه اقتصادي شده است. ابعاد 
داخلي اين موانع شامل تشديد قانون گذاري و مقررات 
لحظه اي، نوسان نرخ ارز، فقدان سياس��ت راهبرد در 
مقابله با تحريم ها، تخصيص ارز رفاقتي، عدم حمايت 
جدي از توليد، خدم��ات و صادرات، فق��دان عدالت و 
انصاف در قانون گذاري ماليات��ي و بيمه اي، زمين گير 
شدن شبكه بانكي كشور بعلت ورود بانك ها به حيطه 
بنگاه داري و كسب و كارهاي نافي بانكداري و افزايش 
هزينه تامين مالي داخلي و ابعاد بيروني آن نيز شامل 
تحريم، از كار افتادن ش��بكه سوييفت بانكي، فعاليت 
ش��بكه هاي غيررسمي ريس��كي به جاي شبكه هاي 
رسمي بانكي، عدم استفاده از مجاري رسمي صادراتي 
جهان و اجتناب كش��ورهاي پيش��رو بازار ازمعامله با 
تجار و كس��ب وكارهاي ايراني اس��ت. در فعاليت هاي 
كشاورزي عالوه بر عوامل فوق، عوامل زيست محيطي، 
خشكسالي و آسيب پذيري آب و خاك كشور نيز افزون 
ش��ده بطوريكه هزينه اين عوامل بر توليد، خدمات و 
صادرات باعث ش��ده كه كش��ورهاي رقيب و همجوار 
عمال بتدريچ بازارهاي منطقه اي را كه سنتا در اختيار 

تجار و كس��ب و كارهاي ايران بود، با اعمال تخفيفات 
تعرفه اي صادراتي از چنگ ما خ��ارج نمايند. به نقطه 
مطلوب نرسيده ايم و در اين زمينه از بسياري كشورهاي 
منطقه عقب تر هس��تيم، بطوري كه در ش��رايط برابر 
از نظر كيفي��ت و قيمت يك كاال، كش��ورهاي رقيب 
ما در منطق��ه، راحت تر و با هزين��ه كمتري مي توانند 
كاالي خود را به بازارهاي جهاني صادر كنند. با وجود 
آنكه براس��اس گزارش بانك جهاني، رتبه كش��ورمان 
از نظر سهولت فضاي كس��ب و كار در جهان و در سال 
2017 و در بين 190 كش��ور در رده 120 قرار داشت 
كه نسبت به سال 2015، با 32 پله صعود روبه رو شده 
بود اما متاسفانه در س��ال 2018 مشكالت عديده اي 
عمال رتبه بندي كشورمان را با برگشت به پلكان قبلي 
مواجه ساخت. نگاهي به جدول سهولت كسب و كار در 
ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه مويد آن است كه 
فرايند كسب و كار در ايران بدليل ركود معني دار حاكم 
بر كسب وكار به شدت ريسكي و تداوم فعاليت اقتصادي 

نيازمند بازنگري جدي در سياست هاي كالن است. 
بديهي اس��ت در ش��رايطي كه صادرات نفت و گاز به 
عنوان مهم ترين درآمدهاي ارزي به شدت تحت تاثير 
عوامل تحريم ساز ش��ده اند تنها حربه نافذ شكننده 
تحريم ها تشديد صادرات غيرنفتي با ارايه تسهيالت و 
مشوق هاي صادراتي )مالي، مالياتي و سرمايه گذاري( 
به منظور بسط وگس��ترش صادرات اس��ت تا بتوان 
ازركود فعلي و اين مهلكه اقتصادي به سالمت جست 
زيرا با كمي تدقيق و مالطفت اقتصادي به س��ادگي 
مي توان به رك��ورد صادراتي س��ال 1393 كه معادل 
50 ميليارددالر بود دس��ت يافت!؟ ناتواني سيس��تم 
بانكي در ارايه تس��هيالت مالي به متقاضيان كسب و 
كار كه ناشي از وجود حجم انبوهي از معوقات بانكي 
بوده نيز از ديگر موانع توس��عه و رونق كسب و كار در 
س��ال هاي اخير بوده است. مش��كالت عديده تامين 
اجتماعي كه هرروزه تشديد مي شود از يكطرف و فشار 
مالياتي بر فعاالن شناخته شده اقتصادي عمال به نفع 
ماليات گريزان و بازيگ��ران تاريكخانه هاي اقتصادي 

تمام شده است .

خروجازتنگناياقتصاديباموتوركسبوكار
مجيد اعزازي|

دبير گروه راه و شهرسازي|
همزمان با افشاي پشت پرده تحريم محمدجواد ظريف، 
وزير خارجه ايران توس��ط امريكا، عربس��تان سعودي در 
عادي سازي روابط با ايران به امارات متحده عربي ملحق 
شد تا فرضيه تغيير تاكتيك دونالد ترامپ، رييس جمهور 

امريكا عليه تهران تقويت شود.
1-ديروز روزنامه امريكايي نيويوركر فاش كرد كه تحريم 
ظريف در پي عدم پذيرش دعوت ترامپ به حضور در كاخ 
سفيد و گفت وگو با او بوده است. دعوتي كه ظاهرا از سوي 
رند پال، سناتور جمهوري خواه در سفر اخير وزير خارجه 
ايران به نيويورك صورت گرفته است. آنگونه كه برخي 
رس��انه هاي داخلي گزارش كرده اند، ظريف در پاسخ به 
دعوت رييس جمهور امريكا به رند پال مي گويد كه وي 
براي ماموريتي در سازمان ملل متحد در امريكا است و 
ماموريتي براي ديدار با ترامپ ندارد و مقامات عالي تر در 
تهران نير تأكيد مي كنند كه فع��ال قصدي براي مذاكره 
با امريكا ندارند. با فرض صح��ت خبر رد دعوت ترامپ از 
سوي ظريف، بي گمان، دليل اصلي و عمده تحريم وزير 
خارجه ايران، اين رويداد نمي تواند باشد، چرا كه حدود 
40 روز پيش، همزمان با اعمال برخي تحريم هاي عليه 
مقام هاي بلند پايه كشور، اين مساله از سوي امريكايي ها 
مطرح ش��ده و پيش از آن درباره اين مساله برنامه ريزي 
شده بود. در واقع نپذيرفتن دعوت ترامپ بهانه اي براي 
تحريم وزير خارجه ايران به شمار مي رود. طي چند روزه 
اخير از سوي مقام هاي ايراني و غيرايراني ضمن تقبيح، 
تعبير و تفسير نيز شده است. كودكانه،  نابخردانه، اشتباه 
بزرگ، شكس��ت امريكا در برابر قدرت ديپلماسي ايران 
با مديريت محمد جواد ظري��ف و.... از جمله برخي اين 

تعبيرها و تفسيرها است.
2- ديروز يكي از پايگاه هاي خبري صهيونيستي مدعي 
شد، وليعهد سعودي بطور جدي درحال بررسي گفت وگو 
با تهران است. اين در حالي است كه امارات متحده عربي 

نيز ظرف يكي دو هفته اخير تالش هايي براي عادي سازي 
روابط با اي��ران انجام داده اس��ت. اگر چ��ه پايگاه خبري 
ياد شده مدعي ش��د كه امارات و عربستان به اين نتيجه 
رس��يده اند، اهداف دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا 
در رابطه با ايران با اهداف ري��اض و ابوظبي تطابق ندارد و 
از همين رو اين دو كش��ور به دنبال برقراري رابطه با ايران 
هستند، اما برخي از كارشناسان داخلي بر اين باورند كه 
چرخش امارات و عربستان به سمت ايران تاكتيكي است 
و جزيي از برنامه دولت ترامپ در شرايط پيشاانتخاباتي در 
امريكا به شمار مي رود. به باور اين كارشناسان، انتخابات 
رياست جمهوري امريكا آمادگي الزم براي افزايش تنش ها 
ميان تهران و واش��نگتن را ندارد و پيروزي ترامپ در آن 
انتخابات را با مخاطره مواجه مي كند، از سوي ديگر، كاخ 
سفيد نمي خواهد بطور مستقيم از مواضع خصمانه خود 
در برابر تهران عقب نشيني كند. به همين دليل، همزمان 
با افزايش فشارهاي سياسي از جمله تحريم شخصيت هاي 
عاليرتبه ايران، از پيروان منطقه اي خود خواسته است تا در 
روابط اقتصادي و سياسي خود با تهران كمي نرمش نشان 
دهند. كاهش فشار بر صرافي ها و حوالجات مالي و ارزي از 

جمله اين چرخش ها به شمار مي رود.
3- عادي سازي روابط با همس��ايگان از جمله عربستان 
و امارت متح��ده همواره در زم��ره راهبردهاي جمهوري 
اس��المي ايران به ش��مار م��ي رود. از همين رو، اي��ران از 
چرخش عربستان و امارات ولو به صورت موقت و تاكتيكي 
استقبال خواهد كرد. در همين حال، نبايد فراموش كرد 
كه همكاري ايران با امارات و عربس��تان احتمال تقويت 
و تثبيت مواضع كنوني رياض و ابوظبي در قبال تهران را 
افزايش خواهد داد و بايد به آن به چش��م يك فرصت نگاه 
كرد. موضع اي��ران در قبال برجام و مذاك��ره با امريكا نيز 
روشن است. تهران دنبال دستيابي به حقوق خود بر اساس 
توافقنامه بين المللي »برجام« است و از ورود به هر مسيري 
كه رس��يدن به اين حقوق را تضمين نمي كن��د،  امتناع 

خواهد كرد.

تاكتيكتازهترامپ
يادداشتسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تاكتيك تازه ترامپ
همزمان با افشاي پشت 
پرده تحريم محمدجواد 
ظري��ف، وزي��ر خارجه 
اي��ران توس��ط امريكا، 
عربستان س��عودي در 
رواب��ط  عادي س��ازي 
ب��ا اي��ران ب��ه ام��ارات 
متح��ده عرب��ي ملحق 
ش��د تا فرضيه تغيير تاكتي��ك دونال��د ترامپ، 

رييس جمهور امريكا عليه تهران تقويت شود.
1-ديروز روزنامه امريكايي نيويوركر فاش كرد 
كه تحريم ظريف در پي ع��دم پذيرش دعوت 
ترامپ به حضور در كاخ س��فيد و گفت وگو با او 
بوده اس��ت. دعوتي كه ظاهرا از سوي رند پال، 
سناتور جمهوري خواه در سفر اخير وزير خارجه 
ايران به نيويورك صورت گرفته اس��ت. آنگونه 
كه برخي رس��انه هاي داخلي گزارش كرده اند، 
ظريف در پاسخ به دعوت رييس جمهور امريكا 

به رند پال مي گويد كه ...

مجيد اعزازي

 همين صفحه  

يادداشت

خروج از تنگناي اقتصادي 
با موتوركسب وكار

جليل كاربخش|
مدت هاست كه بنياد كس��ب و كار در ايران تخت 
تاثير عوامل متعدد سياسي-  اقتصادي متزلزل شده 
و توليد ناخالص داخلي به عنوان مهم ترين شاخصه 
اقتصادي كش��ور دچار نوس��ان منفي شده است . 
بدون شك در هزاره سوم توليد و خدمات و صادرات 
به عنوان مثل��ت توس��عه تلقي مي ش��وند. براي 
جانمايي اين مثلث سياسي-  اقتصادي راهكاري 

مگر رفع موانع كسب و كار در ايران كه ...

انرژي

وسوسه  ذخاير نفتي ايران 
بيخ گوش چين 

بعد از آنكه بانك مريل لينچ در گزارشي تحليل 
كرد كه تش��ديد تنش تج��اري امريكا با چين 
مي تواند پك��ن را به خريد هر چه بيش��تر نفت 
خام از ايران س��وق بدهد، ي��ك پايگاه خبري 
تحليلي نيز در مطلبي نوشت كه چطور ممكن 
اس��ت چين همگام با تنش ه��ا از ذخاير نفت 
خام ايران كه تاكن��ون روي كاغذ نقض تحريم 
نكرده اند اس��تفاده كن��د.  به گ��زارش پايگاه 
خبري »ونگارد«، دولت اياالت متحده چندي 
پيش براي نخس��تين بار يك شركت چيني را 
به دليل نقض تحريم هاي امريكا عليه صادرات 
نفت ايران تحريم ك��رد و آنها از انجام معامالت 
ارزي، بانكي يا معامالت امالك تحت نظر اياالت 
متحده منع ش��دند. مايك پومپئ��و، وزير امور 
خارجه امريكا اظهار كرد كه ش��ركت »ژوهاي 
ژنرونگ« و مديرعام��ل آن، ياومين لي در حال 

نقض تحريم هاي امريكا عليه ايران بودند. 
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»تعادل«بررسيميكند

 سه عامل مهم 
در افزايش نرخ بيكاري

ديپلماسي

عضو هيات رييسه كميس��يون حقوقي و قضايي 
مجلس با تاكي��د بر عدم تاثير تحري��م ظريف در 
فعاليت هاي ديپلماتيك وي، گف��ت: رفت و آمد 
ظريف ب��ه س��ازمان ملل طب��ق كنوانس��يون 
وي��ن و معاهده مق��ر انج��ام مي پذي��رد. جليل 
رحيمي جهان آبادي در گفت وگ��و با خانه ملت، 
در توضيح محدوديت ه��اي حقوقي محمدجواد 
ظريف وزير ام��ور خارجه پ��س از تحريم امريكا، 
گفت: وزارت خزانه داري امري��كا خالف مقررات 
و قوانين بين المللي وزي��ر امور خارجه جمهوري 
اس��المي ايران را تحريم كرد اما رفت و آمد وي به 
سازمان ملل متحد مانند همه ديپلمات هاي ارشد 
جهان تابع قرارداد بين امريكا و سازمان ملل تحت 
عنوان »معاهده مقر« است. نماينده مردم تربت 
جام، تايب��اد و باخرز در مجل��س، تصريح كرد: بر 
اساس معاهده مقر؛ استقرار دفتر مركزي سازمان 
ملل متح��د و مجموع س��اختمان هاي اداري در 
نيويورك و رفت و آمد ديپلمات ها به نيويورك جزو 
تعهدات امريكا است لذا نمي توانند مانع رفت وآمد 
ديپلمات ها شوند. وي افزود: دولت ترامپ با توجه 
به سردرگمي كه دارد، تحريم را عليه آقاي ظريف 
اعمال كرده است تا حضور وزير امور خارجه ايران 
در عرصه رسانه اي، سياسي و بين المللي را تحت 
فش��ار قرار دهد و مانع حضور آقاي ظريف در اين 
عرصه ها ش��ود، در صورتي كه اين اقدام برخالف 
كنوانسيون وين است. رحيمي جهان آبادي ادامه 
داد: بر اساس كنوانسيون وين تمام ديپلمات ها از 
جمله وزير امور خارجه كه نماينده اصلي دولت  در 
خارج از كشور است، داراي مصونيت ديپلماتيك 
هستند لذا به هيچ عنوان نمي توان مانع فعاليت 
آنها شد. قانون تنها يك استثناء براي تحت تعقيب 
قرار دادن ديپلمات ها قائل ش��ده اس��ت اما تنها 
به دليل نقض حقوق بش��ر اس��ت كه رأي ديوان 
بين المللي كيفري عليه ديپلمات الزم است. اين 
نماينده مجلس، يادآور ش��د: اق��دام امريكا يك 
جانبه، بدون وجاهت قانوني و خالف موازين حقوق 
بين الملل است، اين تحريم تاثيري در فعاليت ها و 
رفت وآمدهاي آقاي ظريف به خارج از كشور ندارد. 
آقاي ظريف هيچ حساب مالي هم در امريكا ندارد 
كه وزارت خزانه داري از طريق اين تحريم حساب 
مالي وي را بلوكه كند. وي تاكيد كرد: سفر آقاي 
ظريف به سازمان ملل متحد تابع قوانين و مقررات 
بين الملل��ي و كنوانس��يون وي��ن و معاهده مقر 
است، امريكا با اين تحريم سردرگمي و شكست 
ديپلماتيك خود را در برابر ديپلماسي جمهوري 
اسالمي ايران در جهان نشان مي دهد. وي تصريح 
كرد: تحريم هاي يك جانبه اياالت متحده امريكا 
براي ساير كش��ورها الزم االجرا نيست زيرا اعتبار 

بين المللي ندارد. 

رفت و آمد ظريف به سازمان 
ملل طبق معاهده مقر

آمار

در ديدار وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان 
و وزير اقتص��اد جمهوري آذربايج��ان، طرفين 
با اعالم رش��د 2.2 برابري حجم گردش تجاري 
طرفين در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 2019 
ميالدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، بر عزم 
جدي خود براي توسعه هر چه بيشتر همكاري ها 
تاكيد كردن��د. به گ��زارش وزارت اقتص��اد، در 
اين ديدار ك��ه در س��فر وزير اقتصاد اي��ران در 
باكو انجام ش��د، همچنين، با اش��اره به افزايش 
34درصدي تعداد و حجم فعاليت شركت هاي 
ايراني در آذربايجان، تعداد آنها 1371 ش��ركت 
اعالم شد. فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتصادي 
و دارايي كش��ورمان در اين ديدار طي سخناني 
در جمع خبرنگاران در پايان نشست با همتاي 
آذربايجاني خود، يك��ي از اهداف اي��ن ديدار را 
پيگيري تفاهمات مربوط به كميسيون مشترك 
اقتصادي دو كشور در باكو اعالم كرد و گفت: طي 
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آذربايجان، 
دو كش��ور در موارد زيادي به تفاهم رس��يدند 
كه بخش قابل توجهي از آنها با س��رعت خوبي 
اجرايي ش��ده و در حال پيگيري است و برخي 
موارد نيز نيازمند پ��اره اي تفاهمات و همچنين 
اعمال مديريت بيش��تر بود كه در جلسه امروز 
در خصوص آنها توافق ش��د. دژپس��ند، تمهيد 
مقدمات و تشريك مساعي براي موضوعات قابل 
طرح و رس��يدگي در اجالس س��ه جانبه ايران، 
آذربايجان و روس��يه در شهر س��وچي را هدف 
بعدي اين دي��دار خواند و گف��ت: خوش بختانه 
در اين زمينه ني��ز با ط��رف آذربايجاني، تفاهم 
و نظرات بسيار نزديكي داشتيم. وزير اقتصاد با 
بيان اينكه نظر رييس جمهوري ايران نس��بت 
به توس��عه روابط با جمهوري آذربايجان بسيار 
مثبت است، اظهار داش��ت: دكتر روحاني حتي 
در مواردي براي توس��عه همكاري ها به منظور 
تقويت پيوند ميان دو كش��ور، اختيار تام به وزرا 
تفويض كرده است. دژپسند با اش��اره به اينكه 
پروژه هاي سرمايه گذاري خوب و زيرساختي از 
سوي دو كشور در حال اجرا است، اجراي پروژه 
ريلي از س��وي آذربايجان در اي��ران را به عنوان 
يكي از پروژه ه��اي موفق، مورد اش��اره قرار داد 
كه پيشرفت هاي قابل مالحظه اي داشته است. 
وي با بي��ان اينكه با وجود هم��ه محدوديت ها، 
روند فعاليت هاي اقتصادي دو كش��ور به خوبي 
در حال توسعه اس��ت برخي از اين فعاليت ها را 
شامل احداث كارخانه مش��ترك خودروسازي 
و داروس��ازي، همكاري در صنايع كش��اورزي، 
انتقال دانش و تجارب فني، انرژي و انتقال برق، 

ترانزيت كاال و... اعالم كرد. 

درششماهنخست۲۰۱۹رخداد
رشد ۲ برابري حجم تجارت 

ايران و آذربايجان

صنعت،معدن و تجارت

رضايت به تب عوارض 
صادراتي
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سازمان اداري و اس��تخدامي در خصوص اصالح مصوبه 
»برنام��ه آموزش و تربي��ت مديران آينده دس��تگاه هاي 
اجرايي« اطالعيه اي ص��ادر كرد و طي آن مصوبه س��ن 
معرفي كاركنان به كانون هاي ارزيابي براي تربيت مديران 
آينده را اصالح كرد. به گزارش ايرنا در اطالعيه س��ازمان 
اداري و استخدامي كشور آمده اس��ت: با توجه به برخي 
برداشت هاي نادرس��ت درباره مصوبه اخير شوراي  عالي 
اداري كه با ه��دف اصالح ماده )3( مصوب��ه پنجم آذرماه 
1393 آن ش��ورا صادر شد، س��ازمان اداري و استخدامي 
كش��ور در اين باره توضيح داده اس��ت. به موجب مصوبه 
پنجم آذر 1393 شوراي عالي اداري كه با عنوان »برنامه 
آم��وزش و تربيت مدي��ران آينده« ابالغ ش��ده اس��ت، 
دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به معرفي كاركنان 

واجد شرايط احراز مشاغل مديريت پايه، مياني و ارشد به 
كانون هاي ارزيابي اقدام و از ابتداي سال 1397، در انتخاب 
و انتصاب مديران خود از افرادي اس��تفاده كنند كه عالوه 
بر شرايط احراز پيش بيني شده در مقررات مربوطه، داراي 
گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمت هاي مديريتي 
كه از س��وي كانون هاي ارزيابي صادر مي شود نيز باشند. 
در ماده )3( اين مصوبه، داش��تن حداكثر 45 سال سن به 
عنوان يكي از شرايط معرفي كاركنان به كانون هاي ارزيابي 
براي »كليه سطوح مديريتي« پيش بيني شده بود كه اين 
موضوع موجب بروز برخي مشكالت در معرفي افراد واجد 
شرايط به كانون هاي ارزيابي ش��د از اين رو، دستگاه هاي 
اجرايي تقاضا داشتند كه حداكثر سن براي سطوح مختلف 

مديريتي متفاوت باشد.

مصوبهمعرفيكاركناندولتبهكانونتربيتمديرانآيندهاصالحشد

خبر

يك دهه 
 اقتصادايران 
به روايت آمار

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ن��رخ دالر در دور اول تحريم هاي امريكا و س��ازمان 
ملل در دولت احمدي نژاد سه برابر ش��د و از 1044 
تومان در سال 1389 و 1200 تومان در سال 1390 
ب��ه 3200 تومان در س��ال 1392 افزاي��ش يافت و 
پس از اجراي برجام و در دولت روحاني نيز تا س��ال 
1395 به 3600 تومان در س��ال 1395 رسيد و در 
س��ال هاي 95 – 1392 در دولت روحاني روندي با 
ثبات داشت. همچنين در دور دوم تحريم ها و زمزمه 
خروج ترامپ از برجام، ب��ه تدريج نرخ دالر تا 4850 
تومان در سال 1396 افزايش يافت و با خروج امريكا 
از برجام در ارديبهش��ت 97 به اوج خود رس��يد و با 
ثبت ارقام باالي 15 تا 19 ه��زار تومان التهاب هاي 
مختلفي در بازار ارز و طال و ساير كاالها و بخش هاي 
اقتصادي ايجاد كرد و س��رانجام با اقدامات مختلف 
دول��ت و بان��ك مرك��زي از م��رداد 97، از جمل��ه 
افزايش عرض��ه ارز صادركنندگان، كاهش س��قف 
تراكن��ش، جمع آوري چك ه��اي تضميني، كنترل 
تراكنش هاي خارج كش��ور، كاهش فاصله نرخ نيما 
و سنا و صرافي ها و بازار و... روند ثبات نرخ دالر آغاز 
ش��د و ظرف يك س��ال، نرخ دالر در محدوده كانال 
12 هزار تومان ق��رار گرفت.  به گ��زارش »تعادل«، 
اكنون اين پرسش براي بسياري از فعاالن اقتصادي 

و كارشناس��ان و مردم ايجاد ش��ده ك��ه آيا كاهش 
نرخ دالر و تثبيت آن در مح��دوده 12 هزار توماني، 
تداوم خواهد داش��ت و ظرفيت ها و پشتيباني الزم 
از نظر ذخاير ارزي كش��ور، فروش نف��ت، عرضه ارز 
صادركنن��دگان، كنت��رل تقاض��ا و.. مي تواند باعث 
كنترل نرخ ارز شود؟  نكته دوم اين است كه با فرض 
تداوم نرخ فعل��ي يا كاهش بيش��تر آن، باعث ايجاد 
رونق در ساير بخش ها و كاهش قيمت كاالها خواهد 
شد؟ آيا رش��د 97 درصدي قيمت مسكن و كاهش 
64 درصدي معامالت مس��كن در يك س��ال اخير، 
رش��د قيمت خودرو و س��اير كاالها و لوازم خانگي 
و مورد نياز م��ردم مهار خواهد ش��د ي��ا به كاهش 
قيمت ها كمك خواهد كرد ي��ا خير؟ نكته ديگر اين 
است كه در كنار رش��د نرخ دالر، مس��كن، خودرو، 
چند برابر قيمت كاالها و خدمات، سرنوشت قدرت 
خريد مردم، رشد مصرف بخش خصوصي كه موتور 
محركه تولي��د و تقاضاي كل جامعه اس��ت چگونه 
خواهد بود؟ تا چه زمان طبقه متوسط و دهك هاي 
متوس��ط به دهك هاي پايين تر و فقر بيشتر حركت 
خواهند كرد؟ و دولت و مجلس براي جبران كاهش 
قدرت خريد مردم در مسير تحريم و چند برابر شدن 
نرخ ارز و تورم چه برنام��ه اي دارند و چگونه كاهش 

 صفحه 9  قدرت خريد مردم جبران خواهد شد؟ 
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  انتصاب عضو صاحب نظر اقتصادي در شوراي 
عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ؛پاد|

رييس جمهور در حكمي عباس عرب م��ازار را به 
عنوان »عضو صاحب نظر اقتصادي در شوراي عالي 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي« 
منصوب كرد. متن حكم روحاني به اين شرح است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ جناب آقاي دكتر عباس 
عرب مازار؛ در اجراي بند 17 ماده 41 قانون اصالح 
م��وادي از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي، 
اجتماع��ي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران و 
سياست هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي 
مصوب 1386.11.8 مجلس شوراي اسالمي، نظر 
به س��وابق و تجارب ارزنده جن��اب عالي و با توجه 
به پيش��نهاد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي 
به موجب اين حكم ب��ه عنوان »عضو صاحب نظر 
اقتصادي در شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي« منصوب مي شويد. توفيق 
شما را در انجام شايس��ته وظايف محوله با رعايت 
اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخالقي 
دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسألت مي نمايم. 

حسن روحاني. رييس جمهوري اسالمي ايران.«

  گام س�وم كاهش تعه�دات در چارچوب 
برجام اجرا مي شود؛خانه ملت|

وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: گام سوم كاهش 
تعهدات برجامي در ش��رايط فعلي اجرا خواهد شد 
و تنها حق جمهوري اسالمي اس��ت كه درباره اجرا 
يا عدم اجراي آن تصميم بگيرد. محمدجواد ظريف 
اظهار كرد: همه كشورهاي عضو كميسيون مشترك 
برجام به اجماع رسيده اند كه امريكا باعث همه تشنج ها 
شده و خواس��ته هاي ايران از ابتدا مشخص و روشن 
بوده و انتظاري فراتر از برجام نداشته است. وي افزود: 
ما گفتيم اگر برجام توسط ديگران به شكل كامل اجرا 
نشود ما هم به همان شكل ناقص آن را اجرا مي كنيم 
و البته همه اقدامات ما در چارچوب برجام بوده است.

  بهترين فرصت براي معرفي يك وزير زن 
فراهم شده است؛تعادل|

يك فعال سياسي اصالح طلب تاكيد كرد: با توجه به 
فضاي كنوني ايران، بهترين فرصت براي معرفي يك 
وزير زن براي اين مسووليت است. در حالي كه تكليف 
وزارت آموزش و پرورش هنوز از سوي رييس جمهور 
مشخص نشده اس��ت، آذر منصوري در توييتر خود 
نوش��ت: فارغ از ارزش گ��ذاري روي گزينه هايي كه 
تاكنون براي وزارت آموزش و  پرورش مطرح ش��ده 
است، با توجه به فضاي كنوني ايران، بهترين فرصت 
براي معرفي يك وزير زن براي اين مسووليت است. 
حاض��رم با همه مخالفان وزارت زن��ان چه به داليل 

سياسي و  چه عقيدتي به گفت وگو بنشينم.«

  كس�اني كه دم از انقالبي گ�ري مي زنند 
دست از حمله به ظريف بردارند؛تعادل|

نماينده مردم تهران در مجلس با محكوم كردن 
تحريم وزير امور خارجه كشورمان از سوي امريكا 
گفت: اميدوارم كس��اني ك��ه دم از انقالبي گري 
مي زنن��د قبول كرده باش��ند كه آق��اي ظريف 
انقالبي تر از آنهاس��ت و دست از حمله به ايشان 
بردارند. علي مطهري در صفحه ش��خصي خود 
در اينستاگرام نوشت: »تحريم آقاي ظريف، وزير 
خارجه كشورمان توسط امريكا بيش از هر چيز 
نش��انه ضعف منطق امريكا و ه��راس دولت اين 
كشور از بيان منطق ايران در دنياست. در تقابل 
فعلي ايران و امريكا هر عقل سليمي وقتي منطق 
دو طرف را مي شنود حق را به ايران مي دهد و اگر 
كش��ورهايي با امريكا همراهي مي كنند از روي 

ترس است.«

  تأمين ۱۰۰ هزار واحدمس�كوني در مدت 
3 سال؛مهر|

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح گفت: 
تالش مي كنيم در مدت 3 س��ال پ��روژه تأمين 
1۰۰ هزار واحد مس��كوني را با مشاركت وزارت 
راه و شهرسازي به نتيجه برسانيم. امير حاتمي 
در نشست هماهنگي ساخت و تأمين 1۰۰ هزار 
واحد مسكوني تأكيد كرد: در ساخت مسكن بايد با 
گذر از روش هاي سنتي و با استفاده از ظرفيت هاي 
گوناگون مالي، مش��اركت بخ��ش خصوصي و 
بهره گيري از زمين هاي نيروهاي مسلح، ساخت 
و تأمين مس��كن مورد نياز نيروهاي مسلح را به 
شيوه صنعتي جلو ببريم. امير حاتمي با تأكيد بر 
برنامه ريزي اصولي ساخت محله، سرمايه گذاري 
در صندوق يكم به عنوان بخشي از منبع تأمين 
مالي، سرمايه گذاري براي خريد 47 هزار واحد 
مسكن مهر در سراسر كشور، مشاركت در ساخت 
و تأمين مسكن در ۲1 استان، احصاء زمين هاي 
نيروهاي مس��لح و اقدام براي تغيي��ر كاربري و 
دريافت منابع مالي از بانك ها را از شوراي راهبري 

وزارت دفاع مطالبه كرد.

  ش�روع مذاك�رات ب�ا خان�واده مرحوم 
»ميترا استاد« براي اخذ رضايت؛ ايسنا|

وكيل مدافع محمدعلي نجفي از شروع مذاكرات 
با خانواده مرحوم ميترا استاد براي اخذ رضايت 
خبر داد. حميد گودرزي در اين باره گفت: به دنبال 
تقاضاي خانواده دكتر نجفي و تالش تعدادي از 
معتمدين طرفين براي تشكيل جلسات مذاكره 
به منظور صلح و سازش، سرانجام مورد موافقت 
خانواده محترم داغدي��ده قرار گرفت و به عنوان 
وكيل مدافع نجفي موفق شدم ديدارهايي براي 
تش��في خاطر بازماندگان و حل و فصل موضوع 
برگزار كنم. وي افزود: در اين نشس��ت ها با پدر و 
مادر داغدار مرحومه و همچنين مس��عود استاد 
به عنوان نماين��ده تام االختيار اولياي دم بحث و 
گفت وگوهايي را آغاز كرديم كه مي تواند در حل 
مس��المت آميز پرونده راهگشا باشد. وي يادآور 
ش��د: هنوز مذاكرات به اعالم گذش��ت قطعي از 

سوي خانواده مرحوم استاد منتهي نشده است.

ايران2

از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي اعالم شد 

محكومان پرونده متولد دهه 60   و 70  شمسي هستند

۲۵ سال حبس براي متهم رديف اول پرونده كيميا خودرو
گروه ايران| 

سرانجام، پس از 5 جلس��ه رسيدگي به اتهامات متهمان 
پرونده ش��ركت كيميا خودرو ش��عبه چهار دادگاه ويژه 
رس��يدگي به جرايم اخاللگران و مفس��دان اقتصادي به 
رياست قاضي صلواتي ختم رسيدگي پرونده هاي اخاللگران 
و مفسدان اقتصادي شركت كيميا خودرو اسپرلوس را اعالم 
كرد. در اين پرونده متهمان مهدي فتاحي نيا فرزند عثمان 
عضو هيات مديره شركت كيميا خودرو اسپرلوس، مرتضي 
فتاحي نيا فرزند عثمان عضو هيات مديره شركت و دل نيا 
فتاحي نيا فرزند عثمان مديرعامل اين ش��ركت به اتهام 
مشاركت در كالهبرداري ش��بكه اي به ترتيب به تحمل 
۲5س��ال، 15 سال و ۲۰ س��ال حبس محكوم شدند. اين 
متهمان كه اعضاي يك خانواده هستند، به استرداد همه 
اموال منقول و غيرمنقول كسب شده از محل كالهبرداري، 
رد مال به شكات، پرداخت جزاي نقدي معادل مجموع اموال 

و انفصال دايم از خدمات دولتي هم محكوم شدند. 
همچنين، متهمان رديف چهارم تا هشتم به اتهام معاونت در 
كالهبرداري شبكه اي محاكمه شدند و عبدالنبي حسين پور 
فرزند اللهيار به 1۰ سال حبس، عليرضا اشرف تاري فرزند 
يداله به 1۰ سال حبس، نسرين اللهياري فرزند رضا به 1۰ 
سال حبس، اعظم كريمي فرزند غالمحسين به 1۰سال 
حبس و سميه عفت دوس��ت فرزند فيض اهلل به 1۰ سال 
حبس محكوم شده اند.  بر اساس راي دادگاه شعبه چهارم 
ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، متهمان رديف چهارم تا 
هشتم به استرداد وجوه سپرده گذاران مالباخته هم محكوم 
ش��ده اند.  7 متهم متواري اين پرونده هم به صورت غيابي 
محاكمه شده اند. با صدور احكام متهمان، شركت كيميا 
خودرو اس��پرلوس هم ابطال شده است و متهمان پرونده 
به مدت ۲ سال از دريافت كارت بازرگاني، ارز دولتي، ثبت 
سفارش، خدمات دولتي و عمومي و دريافت دسته چك و 

اسناد تجاري محروم شدند.

  رأي دادگاه در خص�وص اتهامات آقايان 
و خانم ها: 

1- مهدي فتاحي نيا فرزند عثمان، متولد 137۲، فاقد سابقه 
كيفري، بازداشت از تاريخ ۹7.3.3 حسب كيفرخواست هاي 
صادره داير بر الف - انجام عمليات واس��پاري بدون مجوز 
ب -  مش��اركت در كالهب��رداري ش��بكه اي ب��ه مبل��غ 

117۰۰۹138۰۰۰ ريال، پ-  پولشويي
۲- مرتضي فتاحي نيا فرزند عثمان، متولد 1368، با سواد، 
مجرد، فاقد س��ابقه كيفري، بازداش��ت از مورخ ۹7.6.31 
حسب كيفرخواست هاي صادره داير بر: الف-   انجام عمليات 
واسپاري بدون مجوز ب- مشاركت در كالهبرداري شبكه اي 

به مبلغ 117۰۰۹138۰۰۰ ريال پ- پولشويي
3- دلنيا فتاحي نيا، فرزند عثمان، متولد 1365، باس��واد، 
فاقد س��ابقه كيفري، بازداش��ت از مورخ۹7.3.3 حس��ب 
كيفرخواس��ت هاي صادره داير بر: ال��ف - انجام عمليات 
واسپاري بدون مجوز ب- مشاركت در كالهبرداري شبكه اي 

به مبلغ 117۰۰۹138۰۰۰ ريال پ- پولشويي
4- عبدالنبي حس��ين پور، فرزند اللهي��ار، متولد 1365 
فاقد سابقه كيفري، بازداش��ت از مورخ ۹7.11.1۹ حسب 
كيفرخواس��ت هاي صادره داير بر الف – معاونت درانجام 
عمليات واسپاري بدون مجوز ب – معاونت در كالهبرداري 

شبكه اي به مبلغ 117۰۰۹138۰۰۰ ريال
5- عليرضا اش��رف طاري، فرزند ي��داهلل، متولد 136۹ 
فاق��د س��ابقه كيف��ري، آزاد ب��ا توديع وثيقه، حس��ب 
كيفرخواست هاي صادره داير بر: الف - معاونت درانجام 
عمليات واسپاري بدون مجوز ب- معاونت در كالهبرداري 

شبكه اي به مبلغ 117۰۰۹138۰۰۰ ريال
6- نسرين اللهياري، فرزند رضا، متولد 1368، فاقد سابقه 
كيفري، آزاد به قيد وثيقه، حس��ب كيفرخواس��ت هاي 
ص��ادره داير برالف - معاونت در انجام عمليات واس��پاري 
بدون مجوز ب- معاونت در كالهبرداري شبكه اي به مبلغ 

117۰۰۹138۰۰۰ ريال
7- اعظم كريمي، فرزند غالمحسين، متولد 136۰، فاقد 
سابقه كيفري، آزاد به قيد وثيقه حسب كيفرخواست هاي 
صادره داير بر: الف – معاونت در انجام عمليات واسپاري 
بدون مجوز، ب – معاونت در كالهبرداري ش��بكه اي به 

مبلغ 117۰۰۹138۰۰۰ ريال
8- سميه عفت دوست، فرزند فيض اهلل، متولد 136۲، فاقد 
سابقه كيفري، آزاد به قيد وثيقه، حسب كيفرخواست هاي 
صادره داير بر: الف – معاونت در انجام عمليات واسپاري 
بدون مجوز ب- معاونت در كالهبرداري شبكه اي به مبلغ 

117۰۰۹138۰۰۰ ريال
۹- مجيد پور محسني، فرزند علي 1۰- غالمرضا بهاري، 
فرزند جعف��ر معروف به عبادي و ج��وان 11- محمدرضا 
كشاورز فرزند رحيم 1۲- صادق صمدي فرزند حسام 13- 
معصومه موسوي فرزند نادر 14- اميرعلي سام رجبي فرزند 
علي معروف به حسام الدين كرد، حسب كيفرخواست صادره 
همگي داير بر: الف – معاونت در انجام عمليات واس��پاري 
بدون مجوز ب – معاونت در كالهبرداري شبكه اي به مبلغ 

117۰۰۹138۰۰۰ ريال

   نحوه ارتكاب جرم از منظر قانون
با توجه به اينكه كالهبرداري ش��بكه اي انجام گرفته از 
طريق انجام عمليات واس��پاري غيرمج��از بوده كه فعل 

واحد و داراي عناوين متعدد اس��ت و عمليات پولشويي 
نتيجه نهايي كالهبرداري است لذا بزهكاري نامبردگان 
در حد مشاركت و معاونت در كالهبرداري شبكه اي براي 
دادگاه محرز و مس��لم است و مستندا به ماده يك و چهار 
و تبصره يك ماده يك قانون تش��ديد مجازات مرتكبين 
ارتشا و اختالس و كالهبرداري و مواد 1۲6 و بند الف ماده 
1۲7 و ماده 131 قانون مجازات اسالمي مصوب 13۹۲ 
متهم رديف اول )مهدي فتاحي نيا( را در مورد اتهام بند ب 
)مشاركت در كالهبرداري شبكه اي( به تحمل ۲5 سال 
حبس و استرداد كليه اموال منقول و غير منقول كه كسب 
كرده و رد آن به شكات و جزاي نقدي معادل مجموع اموال 

و انفصال دايم از خدمات دولتي.
متهم رديف دوم )مرتضي فتاحي نيا( را در مورد اتهام 
بند ب )مشاركت در كالهبرداري شبكه( به تحمل 15 
سال حبس و استرداد كليه اموال منقول و غير منقولي 
كه كسب كرده و رد آن به شكات و جزاي نقدي، معادل 

مجموع اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي.
متهمه رديف سوم )دلنيا فتاحي نيا( را در مورد اتهام بند 

ب )مشاركت در كالهبرداري شبكه اي( به تحمل ۲۰ 
سال حبس و استرداد كليه اموال منقول و غيرمنقولي 
كه كسب كرده و رد آن به شكات و جزاي نقدي معادل 

مجموع اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي.
متهم رديف چهار )عبدالنبي حس��ين پور( را در مورد 
اته��ام بند ب )معاونت در كالهبرداري ش��بكه اي( به 

تحمل 1۰ سال حبس.
متهم رديف پنج )عليرضا اشرف طاري( را در مورد اتهام 
بند ب )معاونت در كالهبرداري ش��بكه اي( به تحمل 

1۰ سال حبس.
متهمه رديف شش )نسرين اللهياري( را در مورد اتهام بند 
ب )معاونت در كالهبرداري شبكه اي( به تحمل 1۰ سال 

حبس.
متهمه رديف هفت )اعظم كريمي( را در اتهام بند ب )معاونت 

در كالهبرداري شبكه اي( به تحمل 1۰ سال حبس.
متهمه رديف هشت )سميه عفت دوست( را در مورد 
اته��ام بند ب )معاونت در كالهبرداري ش��بكه اي( به 
تحمل 1۰ سال حبس و متهمان رديف نهم تا چهاردهم 

به صورت غيابي محكوم شدند. ايام بازداشت به استناد 
ماده ۲7 قانون مجازات اسالمي كسر و محاسبه مي گردد. به 
استناد تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 
و ماده ۲14 قانون مجازات اس��المي حكم به اس��ترداد 
وجوه سپرده گذاران مالباخته صادر مي شود و همچنين 
به استناد بند پ و ج از ماده ۲3 قانون مجازات اسالمي 
مصوب س��ال ۹۲ و لحاظ ماده 3۰ همين قانون مجوز 
شركت كيمياخودرو اسپرلوس ابطال و متهمان را به مدت 
دو سال از دريافت كارت بازرگاني، دريافت ارز دولتي، ثبت 
سفارش، خدمات دولتي و عمومي، و دريافت دسته چك و 
اسناد تجاري به عنوان مجازات تكميلي محكوم مي نمايد. 
حكم صادره در مورد رديف هاي يك تا هشت حضوري و 
به استناد ماده 1۰ استجازه از مقام معظم رهبري مورخ 
۹7.5.15 و ماده ۲8 آيين نامه اجرايي، نحوه رسيدگي 
به جرايم اخالل در نظام اقتصادي كشور مورخ ۹7.8.۲3 
قطعي است. در مورد متهمان رديف هاي نه تا چهارده 
غيابي و به استناد ماده 4۰6 قانون آيين دادرسي كيفري 

پس از ابالغ واقعي ظرف ۲۰ روز قابل واخواهي است.

رييس سازمان حج و زيارت ايران:

عربستان از شرط ايران براي عمره استقبال كرد
ارديبهشت ماه سال جاري بود كه اكبر رضايي معاون امور 
حج و زيارت سازمان حج و زيارت راه اندازي عمره مفرده را 
منوط به پذيرش شرايط كشورمان دانست و تاكيد كرد: 
»مذاكرات براي راه ان��دازي عمره مفرده بعد از عمليات 
حج تمتع 144۰ انجام مي پذيرد و در صورت مهيا شدن 
شرايط اين مهم ان شاءاهلل راه اندازي خواهد شد.« بعد از 
اين اظهارات بود كه مطالبات مقامات ايراني در خصوص 
برگزاري حج عمره و رعايت موارد مورد اشاره طرف ايراني 
به مقامات عربستاني منتقل شد و تالش براي راه اندازي 

اين فريضه ديني و مذهبي در دستور كار قرار گرفت؛   با 
گذشت 4ماه از اظهارات رضايي، آخرين اظهارنظرهاي 
مقام هاي مسوول نشان مي دهد كه عربستان مطالبات 
مطرح ش��ده از س��وي ايران را پذيرفته و مي توان آغاز 
سفرهاي حج عمره از سال ۹8 را امري محتمل فرض كرد. 
ديروز خبرگزاري ها خبري را روي خروجي قرار دادند كه 
بر اساس آن اعالم شد وزير حج عربستان از برقراري دوباره 
عمره براي زائران ايراني استقبال كرد و قول داد، موضوع 
راه اندازي نمايندگي ايران در سفارت سوييس )حافظ 

منافع ايران در عربس��تان( را ش��خصا پيگيري كند. به 
گزارش ايسنا، رييس سازمان حج و زيارت ايران در ديدار 
با وزير حج عربستان با يادآوري شروط ايران براي برقراري 
عمره، گفته بود: از جمله شروط ما حفظ عزت، كرامت و 
امنيت زائران و عمره گذاران ايراني است. مقدمه اين امر 
راه اندازي كنسولگري يا ايجاد دفتر حافظ منافع ايرانيان 
در عربستان است. »محمد صالح بن طاهر بنتن« نيز در 
پاسخ به اين خواس��ته ايران با استقبال از حضور زائران 
ايراني در عمره با حفظ ع��زت، كرامت و امنيت، گفت: 

پايان  شكايت شوراي عالي 
امنيت   ملي از نمايندگان

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمهور گفت: شوراي 
امني��ت ملي ي��ك هويت 
حقوق��ي مس��تقلي دارد و 
دبيرخانه ش��ورا متفاوت با 
رييس شوراي عالي امنيت 
ملي اس��ت. »حس��ينعلي 
اميري«، معاون پارلماني رييس جمهور، در گفت وگو با 
برنا در خصوص »شكايت شوراي امنيت از دو نماينده 
مجلس« گفت: شوراي امنيت يك نهاد حقوقي است. 
حس��ب آن چيزي كه دو نماينده محترم بيان كردند 
دبيرخانه ش��وراي امنيت از آنها ش��كايت كرده است. 
دبيرخانه شوراي امنيت يك هويت حقوقي ديگري دارد. 
آقاي رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت 
كشور از هيچ نماينده اي شكايت نكردند. شوراي امنيت 
ملي يك هويت حقوقي مستقلي دارد و دبيرخانه شورا 
متفاوت با رييس شوراي عالي امنيت ملي است. او ادامه 
داد: آقايان نماينده با من صحبت كردند و شرحي را هم 
دادند و من هم به رييس جمهور منتقل كردم. موضوع 
شكايت شوراي امنيت از دو نماينده در حال حل شدن 
است، مضاف بر اين هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم 
اظهارنظر آقاي دكتر فالحت پيشه و دكتر حضرتي را در 
راستاي ايفاي وظيفه نمايندگي شان تشخيص دادند. 
اميري در خصوص ارايه گزارش عملكرد دولت به مجلس 
بيان كرد: در ابتدا بنا نداشتيم موضوع را خيلي رسانه اي 
كنيم. دولت پاسخگو است، دولت هرجايي كه قانوني 
باشد منوط بر اينكه پاسخ يا گزارشي دهد حتما اين كار 
را خواهد كرد. از آنجايي كه برخي از نمايندگان محترم 
مجلس تذكر دادند آقاي دكتر الريجاني رياست محترم 
مجلس هم پاس��خ دادند و ديگر رسانه اي شد. موضوع 
بر اساس اصل 11۰ قانون اساسي خدمت مقام معظم 
رهبري اعالم شده و ايشان هم ارجاع فرمودند به هيات 

عالي حل اختالف قوا كه بازوي مشورتي رهبري است.

 تامين امنيت خليج فارس
 و تنگه هرمز با ايران است

ي��ك عض��و كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت 
خارج��ي مجل��س گفت: 
اينك��ه اروپايي ه��ا فقط به 
جمله هاي كليش��ه اي »ما 
متاسف هستيم« و »امريكا 
كار خوبي نك��رده و در حال 
انجام تخلف است« بس��نده كنند ديگر براي ما كافي 
نيست. محمدمهدي برومندي در گفت وگو با خبرنگار 
ايلنا در پاسخ به اين سوال كه در صورت برآورده نشدن 
خواسته هاي اقتصادي ايران، كاهش تعهدات برجامي تا 
كجا پيش خواهد رفت؟، گفت: ادامه روند موجود بنا به 
تشخيص نظام و همه اركان حاكميت به نفع ملت ايران 
نبوده است لذا يك برنامه ريزي در سطح كالن نظام انجام 
و تصميماتي اتخاذ شده است كه به دليل استنكاف طرف 
مقابل گام به گام از تعهداتي كه در برجام داشته ايم كم 
كنيم. برومندي در پاس��خ به اين سوال كه دشمنان ما 
تهديد مي كنند كه تشديد روند كاهشي تعهدات برجامي 
باعث خواهد شد كه اجماع جهاني عليه ما شكل بگيرد، 
گفت: جامعه جهاني امروز مي داند كه جمهوري اسالمي 
ايران در معرض تروريسم اقتصادي قرار گرفته و مي دانند 
كه ما بطور دايم با مقام هاي بسياري از كشورهاي دنيا 
مخصوصا به دليل اينكه در كميسيون سياست خارجي 
هس��تيم، مذاكرات مفصلي داريم. وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا اقدام سپاه پاس��داران در توقيف نفتكش 
بريتانيايي مي تواند نفتكش ما را در جبل الطارق آزاد كند؟، 
گفت: امنيت خليج فارس و تنگه هرمز و عبور كشتي ها 
با جمهوري اسالمي ايران است، ما تسلط كامل و كافي 
بر منطقه داريم و همواره هم به دنبال حفظ امنيت براي 
منطقه بوده ايم. اين حض��ور نيروهاي فرامنطقه اي در 
منطقه ماست كه معضالتي را براي كشورهاي منطقه 
ايجاد كرده است. پاسخ هر اقدام نابخردانه و غيرقانوني 

توسط نظام ايران داده خواهد شد

نظارت استصوابي جلوي 
سوءاستفاده  ها را مي گيرد

قائم مق��ام پژوهش��كده 
شوراي نگهبان معتقد است 
كه اگر نظارت استصوابي 
نباشد از اعتماد و اطمينان 
مردم سوءاستفاده شده و از 
طرف ديگر موجب دعواها و 
اختالفات سياسي مي شود. 
»سيدحجت اهلل علم الهدي« در گفت وگو با ايرنا با بيان 
اينكه ش��وراي نگهبان در انتخابات يك نهاد نظارتي 
بي طرف است، اظهارداشت: بي طرف به معناي خارج 
از دولت و مجلس است كه نظر آن فصل الخطاب است. 
اگر قرار بود خود دولت انتخابات رياس��ت جمهوري 
را برگ��زار كند در حالي كه ذي نفع اس��ت يا اگر نهاد 
نظارت��ي خارج از دولت و مجلس وجود نداش��ت هم 
باعث اختالفات و درگيري هاي سياس��ي و هم باعث 
از دس��ت رفتن اعتماد و اميد مردم مي شد. قائم مقام 
پژوهشكده شوراي نگهبان درباره نقش اين شورا در 
ميزان مشاركت مردم در انتخابات گفت: اين شورا بطور 
قطع مي تواند در افزايش مشاركت يا كاهش مشاركت 
مردم نقش داشته باشد. اگر شوراي نگهبان وظيفه خود 
را درس��ت انجام دهد و بر انتخابات به درستي نظارت 
كند اين موجب مي شود كه مردم از سالمت انتخابات 
اطمينان حاصل و احساس كنند كه راي آنها در تعيين 
سرنوشت خود و كش��ور نقش دارد و در اين صورت با 
اطمينان خاطر مش��اركت مي كنند. وي يادآور شد: 
اگر ش��وراي نگهبان كساني كه صالحيت شركت در 
رقابت هاي انتخاباتي را طبق قانون ندارند، رد كند تا 
سوءاستفاده اي از اين اطمينان مردم صورت نگيرد اين 
باعث اعتماد و اطمينان مردم مي شود. بنابراين نقش 
و تاثيري كه ش��وراي نگهبان در مش��اركت مردم در 
انتخابات دارد اين است كه از صحت و سالمت انتخابات 
و آراي مردم به عنوان حق الناس مراقبت كند تا تقلب 

و تخلفي در انتخابات صورت نگيرد.

وام ١٠٥ ميليارد توماني براي 
پروژه هاي عمراني شهري

سخنگوي وزارت كشور از 
انتشار 1۰۰ هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اس��المي 
براي طرح ه��اي عمراني 
خب��ر داد و گفت: تاكنون 
١٠٥ ميلي��ارد تومان وام 
براي تأمين مالي پروژه هاي 
عمراني شهري پرداخت شده است. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني وزارت كشور، س��يد سلمان ساماني 
با بيان اينكه شورا و ش��هرداري هاي كشور تاكنون 
اقدامات ارزنده و بي ش��ماري براي بهبود بخشيدن 
كيفيت زندگي مردم انجام داده اند، اظهار داش��ت: 
اجراي پروژه هاي عمراني شهري يكي از برنامه ها و 
اولويت هاي مديريت هاي شهري در اقصي نقاط كشور 
است كه بر اساس نياز منطقه و شهر و طبق مطالعات 
دقيق در راس��تاي گره گش��ايي از مشكالت مردم 
انجام مي گيرد. وي با بيان اينكه نداشتن درآمدهاي 
پايدار براي شهرداري ها مشكالت فراواني را به وجود 
آورده است، افزود: ش��هرداري هاي داراي رتبه هاي 
باال و ش��هرداري هاي كالن ش��هرها معمواًل توانايي 
انجام برنامه هاي عمراني شهري را بر اساس بودجه و 
درآمد خود دارند اما برخي از شهرداري هاي كوچك 
و كم درآمد براي تامين مالي پروژه ها عمران شهري 
خود با مش��كل منابع مالي مواجه هستند كه دولت 
براي حل اين مشكل تصميماتي اتخاذ كرده است. 
سخنگوي وزارت كشور تصريح كرد: دو تصميم مهم 
براي كمك به تامين مالي پروژه هاي عمراني شهري 
از سوي دولت اتخاذ ش��ده است كه مي تواند كمك 
شاياني در سرعت بخشيدن به اتمام پروژه هاي عمراني 
در شهرهاي كوچك داشته باشد. ساماني اضافه كرد: 
اعطاي وام قرض الحسنه به شهرداري هاي كم درآمد و 
انتشار اوراق مالي اسالمي دو تصميم مهم دولت براي 

حل مشكل تامين مالي پروژه عمراني شهري است.

برجسته كردن نقش 
كارآفرينان در شرايط تحريمي
ن  كميس��يو يي��س  ر
اقتص��ادي مجلس دهم 
اس��تارتاپ ها را بستري 
وسيع براي ايجاد اشتغال 
دانس��ت و گف��ت: حفظ 
ش��خصيت كارآفرينان 
استارتاپي به معناي عدم 
ايجاد مزاحمت براي آنها اس��ت نه آنكه با فانوس 
دنبال ش��ان افتاده و مدام در حال مچ گيري شان 
باشند. الياس حضرتي در گفت وگو با خانه ملت با 
اشاره به جايگاه و تاثير مثبت سرمايه گذاران حوزه 
كارآفريني و كسب و كارهاي استارتاپي در جنگ 
اقتصادي كنوني كش��ور، گفت: يكي از محورهاي 
نجات كشور از مشكالت اقتصادي، پررنگ كردن 
نق��ش كارآفرينان، نخبگان و س��رمايه گذاران در 
حوزه هاي كسب و كارهاي نو و تجلي فعاليت آنها 
در قالب استارتاپ ها است. وي افزود: شركت هاي 
دانش بنيان پيوند ميان دانش، س��رمايه گذاري، 
صنعت و خدم��ات را عميق تر مي كنن��د لذا بايد 
طبق قانون برنامه شش��م توس��عه اس��تارتاپ ها 
جايگاه ويژه تري در كش��ور پيدا ك��رده و دولت ها 
از س��رمايه گذاران حوزه ه��اي كس��ب و كار نو و 
استارتاپي حمايت كنند. وي تاكيد كرد: حمايت 
از سرمايه گذاران دانش بنيان در شرايط پرتالطم 
اقتصادي كنوني ضروري است، البته بايد مراقبت 
كرد اين حمايت تبديل به فضايي مبتني بر رانت 

براي عده اي از افراد خاص نشود. 
حضرت��ي معتقد اس��ت اگ��ر نخبگان، فع��االن و 
سرمايه گذاران شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي 
در مسير مورد نياز كش��ور و جامعه فعاليت كرده و 
مورد حمايت دول��ت قرار گيرند به يقين مي توانند 
به بستري وسيع براي ايجاد اشتغال، درآمدزايي و 

صادرات تبديل شوند. 
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چهره ها

موضوع معرفي نيروهاي كنسولي ايران را در قالب دفتر 
حافظ منافع سوييس ارايه دهيد تا شخصا پيگيري كنم.

حض��ور ايراني ها در عمره از س��ال 13۹4 پس از حادثه 
فرودگاه جده و تعرض دو مامور س��عودي به دو نوجوان 
ايراني، متوقف ش��د. ايران پس از به جريان افتادن اين 
پرونده قضايي و محكوم شدن آن ماموران، از دو سال پيش 
برقراري دوباره عمره را مشروط به تامين امنيت و حفظ 
عزت زائران ايراني، مطرح كرده اس��ت. به گفته مقامات 
حج كشورمان، برآورده كردن اين خواسته در شرايطي كه 
دفاتر نمايندگي سياسي و كنسولگري ايران در عربستان 
تعطيل شده، دشوار است.  وزير حج عربستان در ديداري 
كه با رييس سازمان حج ايران در آستانه آغاز مناسك حج 
داشت، گفت كه براي ايجاد فضاي بهتر، امكانات بيشتر 
و توام با آرامش حجاج تالش مي كنيم. او درباره نظارت 

وزارت حج در مبادي ورودي جده و مدينه براي حصول 
اطمينان از برخورد شايسته و مناسب با حجاج و به ويژه 
حاجيان ايران، گفت: در بازديدها و سركشي ها نسبت به 
رفتار مناسب و در خور شأن زائران ايراني تأكيد كرده ام. 
وي با اش��اره به اينكه رواديد عربستان تنها براي زائران 
ايراني، الكترونيكي صادر مي شود، اظهار كرد: با توجه به 
شرايط خاص دو كشور، به ويژه در بخش صدور رواديد 
سعي شد تس��هيالت ويژه اي براي حجاج ايراني فراهم 
شود، اين شرايط استثنايي فقط در مورد ايران اعمال شده 
است. بن طاهر بنتن دربخشي ديگر از سخنان خود درباره 
كمبود فضاي منا، گفت: فضاي منا بسيار محدود است 
و براي ظرفيت هاي اضافي نمي توانيم زمين اختصاص 
بدهيم اما اميد است در آينده تسهيالت بيشتري در مشعر 

و منا فراهم كنيم.



3 كالن

بررسي  وضعيت بازار كار نشان مي دهد كه پرس وجو از دوست و آشنا آسان ترين راه براي رسيدن به كار است

پايين بودن دستمزد؛ عامل مهم افزايش بيكاري
طبق بررسي هاي انجام ش��ده از بازار كار »پرس وجو 
از دوست و آشنا« و همچنين »ثبت نام يا پيگيري در 
مراكز خدمات اش��تغال و دفاتر كاريابي غيردولتي«، 
پرطرفدارترين راه هاي يافتن ش��غل در ايران است و 
همچنين »موقتي بودن كار« و »پايين بودن دستمزد« 

از مهم ترين عوامل ترك كار است. 
به گزارش »تعادل« ، مساله اشتغال طي دهه هاي اخير 
به يكي از موضوعات مهم و تاثيرگذار در تصميم گيري ها 
و برنامه ريزي هاي كش��ور تبديل شده است. در طول 
تاريخ وضعيت اشتغال داراي ابعاد جنسيتي گسترده 
بوده و در اين ميان زنان با احتمال بيشتري آسيب پذير 
هستند. س��هم اش��تغال زنان در اغلب كشورهاي در 
حال توس��عه دنيا كمتر از مردان است در حالي كه در 
كش��ورهاي توسعه يافته، ش��كاف جنسيتي اشتغال 
كمتر است. در اين ميان اشتغال مزد و حقوق بگيري 
مي تواند تصوير مناسب تري از اشتغال رسمي در كشور 
ارايه كند. الزم به ذكر است مزد و حقوق بگير، شامل مزد 
و حقوق بگير بخش خصوصي، تعاوني و عمومي است 
و غير مزد و حقوق بگي��ر در برگيرنده كارفرما، كاركن 

مستقل و كاركن فاميلي بدون مزد است.
بررسي هاي انجام شده بر اساس نتايج طرح آمارگيري 
نيروي كار در ارتباط با اشتغال مزد و حقوق بگيري در 

ايران نشان مي دهد: 
طي سال 1397 در حدود 53.9 درصد از كل شاغالن، 
مزد و حقوق بگير )مزد و حقوق بگير بخش خصوصي، 
تعاوني و عموم��ي( و حدود 46.1 درص��د غير مزد و 
حقوق بگير )كارفرما، كاركن مستقل و كاركن فاميلي 

بدون مزد( هستند. 
اگرچه تعداد شاغالن و به تبع آن مزد و حقوق بگيران 
طي سال هاي 1395 تا 1397 رو به افزايش است ولي 
سهم شاغالن مزد و حقوق بگير، طي دوره مذكور رو به 
كاهش است. اين امر مي تواند بيانگر كم شدن گرايش به 
اشتغال مزد و حقوق بگيري به ويژه در مردان باشد. طي 
سال هاي 1395 تا 1397، در بين زنان سهم اشتغال 
م��زد و حقوق بگيري از 55.5 درص��د به 56.0 درصد 
رسيده است. اين در حالي است كه ميان شاغالن مرد 

سهم خوداش��تغالي )اشتغال غيرمزد و حقوق بگيري 
از 45.1 درصد به 46.6 درصد(، افزايش يافته است.

با نگاهي به نسبت جنسي مزد بگيري مي توان گفت، 
نسبت جنسي مزد و حقوق بگيري در سال 1397 است. 
به عبارت بهتر به ازاي هر زن، نزديك به 4 مرد در كشور، 

مزد و حقوق بگير هستند. 
نتايج نشان مي دهد كه مردان و زنان دسترسي بسيار 
نابرابري به مشاغل مزد و حقوق بگيري دارند، بطوري كه 
در سال 1397، مردان 81.0 درصد و زنان تنها 19.0 
درصد از تمام مش��اغل مزد و حقوق بگيري را اشغال 

كرده اند.

   »پايين بودن درآمد« عامل مهم ترك كار
همچنين بررسي هاي ديگري نتايج طرح آمارگيري 
نيروي كار كشور در سال 1397 نشان مي دهد كه از 
حدود 3.3 ميليون نفر بيكار كش��ور در سال 1397، 
حدود 1.9 ميليون نفر، در دسته »بيكار قبال شاغل 10 
ساله و بيشتر«، قرار داشته اند كه مردان نزديك به 1.6 

ميليون نفر از اين افراد را تشكيل داده اند. 
همچنين در س��ال 1397، از بين عواملي كه موجب 
ترك ش��غل بيكاران 10 ساله و بيشتر قبال شاغل در 
طي 5 سال گذشته شده اس��ت، سه عامل نسبت به 
بقيه عوامل در ترك شغل شاغالن و افزايش بيكاري 

اين گروه نقش و تاثير بيشتري داشته اند. اولين عامل 
»موقتي بودن كار« با 22.6 درصد يكي از مهم ترين 
عوامل ترك ش��غل ش��اغالن 10 س��اله و بيشتر در 
جمعيت مرد و زن كشور در دوره مذكور بوده است. 

»پايين بودن درآمد« با 16.8 درصد، »اخراج يا تعديل 
نيرو« با 16.6 درصد در مراتب بعدي قرار دارند. البته 
عوامل موثر ديگري هم در بيكاري وجود دارند اعم از 
»تعطيلي دايمي محل كار«، »فصلي بودن بيكاري« 
و... كه در ترك ش��غل شاغالن 10 ساله و بيشتر طي 
5 سال گذشته نقش داشته اند ولي در مقايسه با سه 
عامل اصلي فوق الذكر تاثير كمتري بر ترك شغل و 

نهايتًا بيكاري شاغالن 10 ساله و بيشتر در بازار كار، 
داشته اند. نكته قابل توجه آن است كه در سال 1396 
نيز س��ه عامل مذكور به عنوان عوامل اصلي موثر در 

ترك شغل بيكاران قباًل شاغل بوده است.

   پرس و جو از دوس�ت و آش�نا راحت ترين 
راه شغل يابي

همچنين در گزارش ديگري نحوه انجام جست وجوي 
كار )شغل( در كش��ور بررسي شده اس��ت. طبق اين 
اطالع��ات، نتايج ط��رح آمارگيري نيروي كار نش��ان 
مي دهد، در سال 1397 معادل 33.9 درصد از اقدامات 
انجام شده براي جست وجوي كار )شغل( توسط بيكاران 
10 ساله و بيش��تر مربوط به »پرس و جو از دوستان و 
آشنايان«، 21.0 درصد »ثبت نام يا پيگيري در مراكز 
خدمات اش��تغال و دفاتر كارياب��ي غيردولتي« 16.7 
درصد »درج آگهي در روزنام��ه يا مطالعه آگهي هاي 
استخدامي« و 16.1 درصد »تماس با كارفرما )صاحب 

كار( « بوده است. 
باتوجه به تعداد بي��كاران 3 ميليون و 260 هزار و 796 
نفر در سال 1397، بطور متوسط هر بيكار تقريبٌا از سه 
روش براي جس��ت وجوي كار )ش��غل( استفاده كرده 
اس��ت. نكته قابل توجه آن است كه در سال 1396 نيز 
چهار اقدام مذكور به عنوان عمده ترين اقدامات صورت 
گرفته براي يافتن شغل توسط بيكاران در كشور انجام 
شده است. اين گزارش نشان مي دهد از ميان اقدامات 
انجام شده بيكاران در يافتن شغل در سال 1397 نسبت 
به س��ال 1396، به ترتيب س��هم »تماس با كارفرما« 
1.1 درصد، »جست وجوي منابع مالي و امكانات براي 
شروع فعاليت خوداشتغالي« 0.8 درصد، »پرس و جو 
از دوستان و آشنايان« 0.8 درصد، »ساير روش ها« 0.7 
درصد و »تقاضاي جواز كسب يا پروانه كار«، 0.2 درصد 
افزايش داشته است. در مقابل »پرس و جو از دوستان 
و آشنايان« 0.4 درصد، »ثبت نام يا پيگيري در مراكز 
خدمات اشتغال و دفاتر كاريابي غيردولتي« 0.6 درصد و 
»درج آگهي در روزنامه يا مطالعه آگهي هاي استخدام« 

1.9 درصد كاهش يافته است.

ترخيص۶۶۵۳ دستگاه خودرو از گمرك
رييس كل گمرك در مورد وضعيت ترخيص كاالها اظهار 
كرد: كاالهاي��ي كه در محوطه ها، بن��ادر و مناطق آزاد و 
ويژه بود با هشت پيشنهادي كه سابقا از سوي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ارايه شده بود، تعيين تكليف شد. از جمله 
كاالهايي كه در اين راستا تعيين تكليف شد خودروهاي 
دپو شده بود كه تا 16 تيرماه تعداد 6653 دستگاه از گمرك 
ترخيص شده و 340 دستگاه نيز اظهار شده اند اما بنا به 
داليلي نتوانسته اند به مرحله صدور پروانه برسند.مهدي 
ميراشرفي در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه ترخيص اين 
خودروها دستاورد پيشنهادات گمرك بود، گفت: مباحث 
زيادي در رابطه با رس��وب كاال در بنادر و گمركات عنوان 
مي ش��ود در حالي كه در بيش��تر مواقع، بحث مربوط به 
موجودي با رسوب اشتباه گرفته مي شود. به عنوان مثال 
در بندر شهيد رجايي نزديك به 3.5 ميليون TEU كانتينر 
موجود اس��ت در حالي كه بخش كم��ي از اين كاالها، به 
مرحله رسوب رسيده اند اما در اخبار از كلمه رسوب براي 
تمامي كاالها اس��تفاده مي شود.ميراشرفي ادامه داد: در 
رابطه با كاالهاي فله اي هم اين مساله وجود دارد در بيشتر 
مواقع 10 ميليون تن كاالي فله اي داريم كه از اين ميزان 
4.2 ميليون تن مربوط به كاالهاي اساسي مي شود؛ اين 
كاالها موجودي بنادر محس��وب مي شوند و به كار بردن 

كلمه رسوب در اين مواقع درست نيست.وي در رابطه با 
تشكيل كارگروه بررسي و تعيين ارزش كليه اقالم وارداتي و 
صادراتي، اظهار داشت: طبق مفاد قانون امور گمركي يكي 
از وظايف اصلي گمرك، تشخيص و وصول حقوق ورودي 
اس��ت؛ براي اين امر گمرك نياز به ارزش اقالم دارد از اين 
رو تعيين ارزش و رسيدگي به آن در گمرك انجام مي شود 

تا حقوق ورودي به درستي وصول و به خزانه واريز شود.
ميراشرفي افزود: اختالف نظراتي در رابطه با صحت ارزش 
كاالها به وجود آمده بود از اين رو پيشنهاد تشكيل كميته 
تعيين ارزش كاالها از س��وي گمرك ارايه ش��د تا پس از 
بررسي اطالعات در كميته بر اس��اس چارچوب تعيين 
شده، صحت اطالعات تاييد شود.وي با بيان اينكه ارزش 
كاال در ثبت سفارش و ارزش كاال در گمرك و ارزشي كه 
در بانك مركزي مورد رسيدگي قرار مي گيرد ممكن است 
مغايرت داشته باش��ند، تصريح كرد: اين مساله منجر به 
تشكيل پرونده هاي متعدد در گمرك مي شود و ممكن 
است رسيدگي به آنها ماه ها به طول بينجامد از اين جهت 
اين كارگروه چندجانبه چارچوب رس��يدگي به ارزش را 
تعيين كنند و اين ارزش ها در بانك اطالعاتي گمرك قرار 
مي گيرد تا از زمان ثبت س��فارش تا زم��ان صدور پروانه، 

ايستايي نداشته باشيم.

   متخلفان در گمرك شناس�ايي و به مراجع 
ذي صالح معرفي شدند 

معاون وزير اقتصاد در رابطه با گزارش فراكسيون مبارزه 
با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس در خصوص قاچاق 
كاال از مبادي رسمي و تخلفات گمرك گفت: نزديك 
ب��ه 90 درصد آنچه در اين گزارش آمده بود ناش��ي از 
پيگيري هاي مجدانه خود گمرك در بحث پيشگيري و 

مبارزه با قاچاق بوده است.
وي افزود: موارد مطرح شده، عموما مواردي هستند كه 
س��ازمان گمرك كاشف و شاكي آنها است كه قسمت 
عمده اين موارد در محاكم قضايي به سرانجام رسيده و 
بخشي هم در دست رسيدگي است.رييس كل گمرك 
ايران تصريح كرد: با توجه به افزايش شفاف س��ازي در 
گمرك، ب��راي كليه مواردي كه تخلف ي��ا بزه قاچاق 
محس��وب مي ش��دند خود ما اين موارد را مطرح و به 

مراجع رسيدگي كننده ذي صالح ارسال كرديم.
وي با بيان اينكه در همه سازمان ها ممكن است يك قسم 
از تخلف وجود داش��ته باشد كه نبايد مورد مماشات قرار 
گيرد، گفت: در صورت شناسايي متخلفين در هر سطحي، 
ما برخورد الزم را مي كنيم كه در اي��ن زمينه مواردي را 

شناسايي و به مراجع ذي صالح معرفي كرديم.

ميراشرفي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد در سطوح 
مديريتي بوده اند، افزود: مطابق با گزارش بازرسي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي كمتر از 5 درصد تخلفات در حوزه 
مديران در كل وزارت اقتصاد اتفاق مي افتد. با شناسايي 
وزارتخانه و گمرك افراد ناسالم شناسايي شده و هم اكنون 

در پروسه بررسي در مراجع ذي صالح هستند.

   ب�اال بودن تراكنش ها، منج�ر به ناپايداري 
تبادل اطالعات مي شود

رييس كل گمرك ايران همچنين در خصوص وضعيت 
اتصال سامانه گمرك به سامانه جامع تجارت، اظهار كرد: در 
حال حاضر سامانه گمرك به سامانه جامع تجارت متصل 
شده است چراكه الكترونيكي كردن امور در اولويت گمرك 
ايران قرار دارد.وي افزود: ما به بيش از 20 سازمان كه در امر 
تجارت دخيل هستند، لينك هستيم و تراكنش هاي بسيار 
بااليي بين س��امانه هاي گمرك و اين سازمان ها صورت 
مي گيرد؛ بنابراين با توجه به باال بودن تعداد تراكنش ها 
ش��اهد بروز ناپايداري و قطعي هاي پ��ي در پي در تبادل 
اطالعات هستيم.ميراشرفي تصريح كرد: باال بودن ميزان 
تراكنش ها، منجر به بروز اختالل در ش��بكه ها مي شود و 
اين موضوع امري طبيعي اس��ت، اما با توجه به اينكه اين 

سازمان ها به گمرك وصل هستند و ذي نفع نيز از درگاه 
گمرك وارد مي ش��ود، تمام تقصيرها را متوجه گمرك 
مي داند. در صورت مانيتور س��امانه ها متوجه مي شويم 
كه آنها نيز همچون س��امانه گمرك، گاهًا با كندي پيش 

مي روند يا به مشكل برمي خورند.

   اعالم كردن كد تعرف�ه، به معناي واردات 
كاال نيست

مير اش��رفي همچنين در رابطه با ورود دس��تگاه هاي 
مربوط به اس��تخراج رمز ارز، اظهار كرد: در حال حاضر 
رديف تعرفه خاصي براي اين دستگاه ها وجود ندارد و اين 
كاال ذيل رديف تعرفه 8471 كه مربوط به ماشين هاي 
خ��ودكار داده پردازي، ماش��ين هاي انتق��ال داده ها و 
ماشين هاي بررسي داده ها است، طبقه بندي مي شود.

وي با بيان اينكه اعالم كردن كد تعرفه به معناي مجاز 
بودن واردات اين اقالم به كشور نيست، گفت: گمرك يك 
دستگاه مجري است و خود نمي تواند به تنهايي تصميم 
به انجام كاري بگيرد از اين رو در صورتي كه به گمرك 
محرز شود كه كااليي مجوز ورود و ثبت سفارش از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دارد، ملزم به انجام تش��ريفات 

گمركي و ترخيص كاال مي شود.

ضرورت ترويج به كارگيري سيستم هاي خود نظارتي در كارگاه ها
مديركل بازرس��ي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
اشاره به رشد صدور پروانه هاي ساختماني در كشور گفت: 
حدود 173هزار نفر از كارگران شاغل در كارگاه هاي كشور 

آسيب پذيرترين قشركارگران هستند.
علي مظف��ري، مديركل بازرس��ي كار وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي اظهار كرد: اين تصور كه مس��ووليت حفظ 
ايمني كارگاه هاي كشور به صرف حضور مقطعي بازرس 
كار در كارگاه ه��ا بردوش دولت ق��رار دارد، تصوري كامال 
غيركارشناسي است؛ زيرا اساسًا نه در منطق كالمي و نيز 
اجرايي، حضور دايم نماينده اي از حاكميت در نقش ناظر 
مقيم در هر كارگاه براي نظارت بر فرآيند روزمره كارگاه قابل 

پذيرش نيست.وي با تأكيد براينكه در عصر حاضر ترويج 
به كارگيري سيستم هاي خود نظارتي در كارگاه ها ديگر 
يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت است، افزود: شايد در 
قرن گذشته كه كسب وكارها تا اين حد توسعه نيافته و تنوع 
نداشت، موضوع ارتقاي ايمني كار از وظايف دولت ها به شمار 
مي رفت؛ اما امروزه با نگاهي سطحي نيز مي توان دريافت 
كه موضوع ايمني كار ماهيتي فراتر از ارتباط آن با مداخله 
دولت، بلكه بيشتر مسووليتي درون كارگاهي است كه تأمين 
و حفظ آن به طريق اولي از وظايف نقش آفرينان اصلي حاضر 

در محيط كار يعني كارفرما و كارگر است.
دبير شوراي عالي حفاظت فني، با تأكيد براينكه ايمن سازي 

بنگاه ها با داروي تك نس��خه اي درمان نمي ش��ود، گفت: 
ايمن سازي بنگاه ها نيازمند زيرساخت هاي فرهنگي است 
و مباني فرهنگ س��ازي اجتماعي در ح��وزه ايمني كار با 
متغيرهاي موثر بر آن به برنامه ريزي بلندمدت و هدفمند 
نياز دارد. خوشبختانه برنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با وجود محدوديت هاي موجود، حسب آمارهاي 

ملي و بين المللي موثر و موفق ارزيابي مي شود.
مديركل بازرس��ي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
موضوع ايمن��ي كار را ماهيتي فراتر از ارتباط آن با مداخله 
دولت و نيازمند داشتن مسووليتي درون كارگاهي دانست 
كه تامين و حفظ آن از وظايف نقش آفرينان اصلي حاضر در 

محيط كار يعني كارفرما و كارگر قرار دارد و معتقد است، 
حوادث ناشي از كار با داروي تك نسخه اي، درمان نمي شود.

مظفري با بيان اينكه تجارب كشورهاي موفق در توسعه 
فرهنگ ايمني و بهداش��ت كار نش��ان مي دهد كه دوران 
نگاه س��نتي به موضوع ايمني كار با شيوه انفعال و انتظار 
به سركشي بازرس كار از كارگاه به سر رسيده است، گفت: 
ديگر تنها با اتكا به حضور مقطعي ضابط حاكميت و صدور 
ابالغيه به منظور مجازات احتمالي كارفرما در مراجع قضايي، 
نمي توان ارتقاي فراگير ايمن��ي كار را در كارگاه هاي يك 
كشور توقع داشت.وي ريشه اصلي حوادث محيط كار 
را نبود اليه هاي كنترلي پيش گيرانه برشمرد و افزود: 

بر اساس نص صريح ماده 95 قانون كار، كارفرما به عنوان 
صاحب يك كس��ب وكار مكلف به حفظ شرايط ايمن 
كار بر اساس ساختارها و ضوابط تدويني شوراي عالي 
حفاظت فني است و اين مهم نه تنها در سطح ملي بلكه 
به عنوان يك اصل پيش فرض در مقررات بين المللي نيز 
بطور مشابه پذيرفته شده است. بطور كلي در بررسي 
حوادث شغلي با وجود اينكه خطاهاي انساني در رخداد 
حوادث آمار بااليي دارد، اما در بسياري از موارد، ضعف 
پيش بيني ساختارها و به عبارتي نبود تمهيد اليه هاي 
كنترل��ي پيش گيرانه به عنوان ريش��ه اصلي حوادث 

محسوب مي شود.
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تبادل الكترونيكي اطالعات بين گمركات ايران و افغانستانمسوول حذف سه دهك ثروتمند كيست؟
روز گذشته محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره 
ح��ذف يارانه برخي افراد در تيرماه، اظه��ار كرد كه اين موضوع هيچ 
ارتباطي به آيين نامه حذف دهك هاي باالي درآمدي ندارد و خواهان 
پيگيري اين موضوع از س��ازمان هاي ديگر ش��ده است. اين در حالي 
است كه طبق ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 14، اين وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي است كه مسووليت شناسايي و اعالم دهك هاي 

ثروتمند را دارد. 
به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته محمد شريعتمداري، وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به سوالي مبني بر حذف يارانه برخي افراد 
در تيرماه، اظهار كرد: اين موض��وع هيچ ارتباطي به آيين نامه حذف 
دهك هاي باالي درآمدي ندارد و بايد از سازمان هدفمندي يارانه ها 
در اين باره س��وال شود چراكه ممكن اس��ت ايراد فني رخ داده باشد. 
او همچنين اعالم كرد كه كارگروهي ب��راي حذف دهك هاي باالي 
درآمدي با مسووليت سازمان برنامه و بودجه تشكيل شده است و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت كشور صرفا در اين كارگروه عضو 
هستند كه با همكاري سازمان و وزارتخانه ها آيين نامه اجرايي مي شود.

اين س��خنان درحالي مطرح مي ش��ود كه طبق قانون وزارت تعاون 
مسوول شناسايي دهك هاي باالي درآمدي است و دستگاه هاي ديگر 

صرفا بايد با اين وزارتخانه همكاري كنند.

گفتني است در ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 14 آمده است: وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است. با همكاري وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات و س��ازمان هدفمندي يارانه ها و وزارت كش��ور 
)استانداران(، طي دستورالعملي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين 
آيين نامه تهيه مي كند، نسبت به شناسايي و حذف يارانه نقدي سه 

دهك باالي درآمدي خانوارها اقدام كند.
سازمان هدفمندي يارانه ها موظف است، پس از اعالم وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نسبت به حذف يارانه  خانوارهاي اعالمي )دراولين 

نوبت(، اقدام كند.
همچنين در تبصره يك اين ماده آمده است: خانوارهاي حذف شده 
مي توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع يارانه خود و افراد تحت 
تكفل با اعالم رضايت از دسترس��ي وزارت ياد شده به كليه اطالعات 
بانكي و ارايه اطالعات و مستندات الزم اقدام كنند. وزارت مذكور مكلف 
است پس از بررسي مستندات ارايه شده، اسامي سرپرستان خانوارهاي 
واجد شرايط دريافت يارانه نقدي را مجددا به سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها اعالم كند تا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي آنها بر قرار 
شود. وزارت يارد شده موظف است نتايج را به كليه معترضان اعالم كند.

بنا بر اين تبصره رسيدگي به شرايط حذف شدگان از دريافت يارانه نيز 
به عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

تفاهم نامه تب��ادل الكترونيكي اطالعات بين ايران و افغانس��تان طي 
مراسمي از سوي روساي كل گمركات دو كشور در تهران امضا شد.

ب��ه گزارش گمرك، ب��ه موجب اي��ن تفاهم نامه كه با حض��ور معاون 
برنامه ريزي و امور بين الملل و مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل 
گمرك اي��ران و تني چند از مقامات گمركي افغانس��تان امضا ش��د، 
اطالعات مربوط به همكاري هاي گمركي و مبادالت تجاري دو كشور 
به صورت الكترونيكي مبادله خواهد ش��د كه اين امر عالوه بر تسريع و 
تسهيل تجارت و كاهش هزينه ها، امكان جعل اسناد و قاچاق كاال را از 

ميان خواهد برد.
مهدي ميراشرفي در مراسم امضاي اين تفاهم نامه با اشاره به مشتركات 
فرهنگي بين دو كش��ور، بر لزوم تالش طرفين براي گس��ترش روابط 
اقتصادي و افزايش تبادالت تجاري تأكيد كرد و گفت: اگرچه افغانستان 
جزو پنج ش��ريك اول تجاري ايران محسوب مي ش��ود، اما با توجه به 
ظرفيت هاي موجود و عالقه مندي دو كش��ور به بس��ط همكاري هاي 
تجاري و اقتصادي، حجم مبادالت بازرگاني دو طرف مي تواند بيشتر 

از ميزان كنوني باشد.
رييس كل گمرك اي��ران با بيان اينكه براي توس��عه همكاري ها بين 
ايران و افغانستان زمينه هاي مساعدي وجود دارد، افزود: گمرك ايران 
داراي تجارب فراواني در اجراي طرح هاي مبتني بر فناوري اطالعات و 

ارتباطات است كه انتقال اين تجارب مي تواند براي گمرك افغانستان 
سودمند باشد.

وي اظهار كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي، اجراي پروژه  تير الكترونيكي، 
ايجاد دروازه هاي مشترك گمركي در مرزها، تبادل الكترونيكي اطالعات 
و استفاده از كريدور شمال- جنوب سبب كاهش هزينه تجارت و افزايش 

عمليات گمركي در مرزهاي دو كشور خواهد شد.
براس��اس اين گزارش »احمد رش��اد پوپل« رييس عمومي گمركات 
افغانستان نيز در اين مراسم با ابراز خرسندي از توسعه همكاري هاي 
گمركي دو كشور، به موضوعاتي ازجمله يكسان سازي ساعات كاري 
گمركات مرزي، تقويت همكاري هاي آموزش��ي، مديريت ريس��ك و 
رفع مشكالت ترانزيت كاال اشاره كرد و گفت: ما براي اجراي پروژه تير 
الكترونيكي آمادگي داريم، اما پيش از آن بايد زيرساخت ها و زمينه هاي 
اجرايي اين پروژه را فراهم كنيم. وي همچنين آمادگي گمرك افغانستان 
را براي ايجاد دروازه مشترك مرزي و گسترش تجارت قانوني اعالم كرد.

شايان ذكر است كه رييس عمومي گمركات افغانستان و هيات همراه 
در س��فر چهار روزه خود به ايران ضمن بازديد از بندر چابهار و امضاي 
تفاهم نامه تبادل الكترونيك��ي اطالعات گمركي در تهران، از مرزهاي 
مشترك گمركي دو كشور در استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان 

رضوي و خراسان جنوبي نيز بازديد كردند.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )4۵(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

   مه�ار ق�درت ب�ازار: ب�ه روز ك�ردن 
قوانين ضد انحصار براي قرن بيست و يكم

در اواخر قرن نوزدهم، اياالت متحده با وضعيتي مشابه 
ب��ا امروز روبرو بود، قدرت بازار رو به رش��د و افزايش 
نابرابري . كنگره براي محدود ك��ردن قدرت بازار و 
سوءاستفاده هاي آن به اين ش��رايط، مجموعه اي 
از قوانين س��فت و س��خت را تصويب كرد و قانون 
ضد انحصار ش��رمن را در س��ال 1890 از تصويب 
گذراند. اين قوانين با ديگر قوانيني كه طي بيس��ت 
و پنج سال آينده از تصويب گذشت سعي داشت تا 
رقابت را در مكان بازار تضمين س��ازد. مهم تر از آن، 
اين قوانين بر اين اعتقاد بنا شده بود كه تمركز قدرت 
اقتصادي در نهايت به تمركز در قدرت سياسي منجر 
مي شود. سياست ضد انحصار بر جزييات خيلي دقيق 
تحليل هاي اقتصادي قرار نگرفته بود. آن سياست در 
واقع درباره طبيعت جامعه و دموكراسي ما بود.قوانين 
ضد انحصار براي مدت كوتاهي كار كرد. انحصارات 
بزرگ شكسته ش��دند. ادغام هايي كه از انحصارات 
تازه منتج شده بودند مهار ش��دند. اما در دهه هاي 

بعد، ارتش��ي از وكال 
ن��ان  ا دد قتصا ا و 
محافظ��ه كار ك��ه 
قلمرو ضدانحصار را 
كوچك كرده بودند، 
قواني��ن ضد انحصار 
را در دست گرفتند. 
آنها نگران پيامدهاي 
گسترده تر قدرت بازار 
چه براي اقتصاد و چه 

براي دموكراسي ما نبودند. آنها به راحتي مي خواستند 
تا افسار منافع تجارت و شركت ها آزاد باشد.برخي از 
اقتصاددانان دانشگاهي سعي بر اين داشتند تا براي 
اين قدرت محض يك دفاع روشنفكري بكنند. ميلتون 
فريدمن در دانشگاه شيكاگو، دور خودش گروهي از 
اقتصادداناني جمع كرد كه مي گفتند نبايد نگران 
انحصار بود زيرا اقتصاد ذاتا رقابتي است. در اقتصادي 
كه ابتكار و ابداع حاكم است، قدرت انحصاري موقتي 
خواهد بود و رقابت براي انحصارگري، مهميز ابداع و 
رفاه مصرف كننده خواهد شد.فهم محوري آنها اين 
بود كه دولت بد است و بخش خصوصي خوب . دولت 
تالش مي كند تا براي كار عالي كه بازار مي كند اختالل 
ايجاد كند – حتي با ممانعت انحصارات – كه اين كار نه 
فقط ضرورتي ندارد بلكه ضدتوليد هم هست. مكتب 
شيكاگو، بر سياست و دادگاه هاي ما نفوذ نامناسبي 
گذاش��ت و منجر به تضعيف ضدانحصار ش��د زيرا 
دادگاه ها به راحتي فرض مي كردند كه بازارها رقابتي 
و كارآمد هستند و هر رفتاري كه به نظر ضدرقابتي 
مي آيد در حقيقت چيزي بيش از واكنش هاي كارآمد 
به پيچيدگي هاي بازار جديد نيست . انبوهي از مدارك 
اثباتي بر س��ر كس��ي كه مدعي بود يك شركت در 
اقدامات ضدرقابتي دخيل اس��ت، ريخته مي شد. 
آنچنان كه يك عضو س��ابق از كاركنان كميسيون 
فدرال تجارت )آژانس دولتي كه مسوول رقابتي كردن 
بازار است( چنين نوشته بود: »ما تمامي انرژي مان را بر 
سر اين مي گذاريم كه ثابت كنيم آب خيس مي كند، 
به همين خاطر ما براي حمله به مشكالت واقعي در 

رقابت منابعي در اختيار نداريم.« 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر

دولت يارانه را مستقيما
به مردم بدهد

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد 
بر اش��تباه دولت در پرداخت 18 ميليارد دالر براي 
واردات كاالهاي اساس��ي در سال 97 گفت: مردم 
متاسفانه اثري از اين پول را در سفره خود نديدند. 
بهتر است دولت امسال 14 ميليارد دالر مصوب شده 
در قانون بودجه را مس��تقيم به حساب مردم واريز 
نمايد. ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
فارس گفت: در بودجه س��ال 98، 14 ميليارد دالر 
براي تهيه اقالم اساس��ي مردم در نظر گرفته  شده  
اس��ت. اين رقم در س��ال 97، ح��دود 18 ميليارد 
دالر بود  كه تقريبا معادل 250 هزار ميليارد تومان 
مي شد. مردم متاسفانه اثري از اين پول را در سفره 
خود نديدند. اين مبلغ در سال گذشته در واقع تنها 
به جيب رانت خوارها رفت.وي با اش��اره به پرونده 
بزرگ فس��اد ارزي قربانعلي فرخ��زادي معروف به 
مش قربانعلي، افزود: تعدادي از اين مفسدين، ارز 
4200 توماني را گرفتند و به جاي واردات كاال، آن 
ارزها را در بازار آزاد فروختند. افراد بس��ياري نيز به 
جاي جنس ثبت سفارش شده، اجناس ديگر وارد 
كردند. از اين پرونده هاي فساد متعدد اتفاق افتاده 
است.عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با 
اظهار تاسف از اتفاقات ناشي از عدم نظارت در توزيع 
گوش��ت وارداتي ادامه داد: تنها در مورد گوشت و 
فقط در محدوه شهر تهران، گوشت هاي وارداتي با 
ارز 4200 توماني مشاهده شد كه آن هم با وضعيت 
تاسف بار توزيع و صف هاي طوالني و مشكالت زياد 
براي مردم همراه بود. ابوترابي با حمايت از پيشنهاد 
مركز پژوهش هاي مجلس، مبني بر حذف ارز 4200 
توماني و پرداخت مس��تقيم آن به مردم، ادامه داد: 
دولت بايد از بي تدبيري سال 97 درس بگيرد. امسال 
14 ميليارد دالر، معادل 200 هزار ميليارد تومان در 
قانون بودجه تصويب شده است. مطابق پيشنهاد 
مركز پژوهش هاي مجلس، دولت اين پول را مستقيم 
به حساب مردم در كارت اعتباري خاصي واريز نمايد. 
براي جلوگيري از اثرات تورمي آن نيز مي تواند خريد 
از اين كارت را به خريد كاالهاي ايراني مورد استفاده 
در جهيزيه يا كاالهاي اساسي مصرفي محدود كند.



بانك و بيمه4اخبار

اونس جهاني به 1440 دالر رسيد

سقف حواله های ارزی افزایش یافت
گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها سقف صدور حواله 
ارزی برای ش��رکت های تجاری را ۵ میلیون یورو و برای 

شرکت های تولیدی ۱۰ میلیون یورو اعالم کرد.
به گزارش »تعادل«، در بخشنامه ای که بانک مرکزی با 
امضاي  مهدی کس��رایی پور از اداره سیاستها و مقررات 
ارزی به مدیران عامل بانک ها ابالغ کرده، آمده اس��ت: به 
منظور تس��هیل امور واردات کاال در شرایط تحریم و در 
صورت عدم امکان بهره مندی از سایر روش های پرداخت 
)اعتبار اسنادی و برات اسنادی( صدور حواله ارزی تا سقف 
۵ میلیون یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدها و 
شرکت های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر 

ارزها برای واحد/ شرکت های تولیدی  قابل قبول است.
البته براین اساس ش��رط صدور این حواله ارزی نیز قابل 
قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از س��وی بانک و 
همچنین کمتر بودن تعهدات ارزی ایفا نشده متقاضی از 
۳۰ درصد عنوان شده است. در متن کامل بخشنامه بانک 
مرکزی آمده است: پیرو نامه های مورخ چهاردهم آبان ماه 
۱۳۹۷ و بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۷ و با اشاره به بند )د-

۲( از بخش اول مجموعه مقررات ارزی به اطالع می رساند 
به منظور تسهیل امور واردات کاال در شرایط تحریم و در 
صورت عدم امکان بهره مندی از سایر روش های پرداخت 
)اعتبار اسنادی و برات اسنادی( صدور حواله ارزی تا سقف 
۵ میلیون یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدها و 
شرکت های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها برای واحد و ش��رکت های تولیدی در صورت قابل 
قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از سوی آن بانک و نیز 
به شرط آنکه درصد تعهدات ارزی ایفا نشده متقاضی کمتر 
از ۳۰ درصد باشد و منوط به پذیرش کلیه مسوولیت های 
مترتبه توسط متقاضی و اخذ وثایق مکفی موضوع تبصره ۲ 
ذیل بند )ی( از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، با رعایت 
سایر ضوابط و مقررات بالمانع می باشد. هیات مدیره بانک 
نسبت به تدوین ساز و کار عملیاتی کنترل ریسک مربوطه با 
در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارایه خدمات فوق به 
متقاضیان اقدام نمایند. در خصوص شرکت های بازرگانی 
دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی 
کش��اورزی انجام حواله ارزی خارج از س��قف مبالغ فوق 
الذکر فارغ از میزان تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت های 
مزبور امکان پذیر خواهد بود. مقتضی است ضمن پیگیری 
تعهدات ارزی واردکنندگان مراتب را به شعب ذی ربط ابالغ 

و بر حسن اجرای آن نیز نظارت فرمایند.

   نرخ ها در بازار 
از سوي دیگر، بازار ارز و طال روز شنبه ۱۲ مرداد ۹8 و 
هفته جاري را با روند با ثبات نرخ ها آغاز كرد و نرخ دالر 
بار دیگر در مرز ۱۲ هزار تومان قرار گرفت. صرافی های 
مجاز بانک مرک��زی قیمت دالر را ۱۲ ه��زار تومان و 

یورو را ۱۳۵۰۰ تومان اع��الم كردند و نرخ خرید دالر 
نیز ۱۱۹۰۰ تومان اعالم ش��د. در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نیز دالر به ۱۱۹6۰ تومان و كانال ۱۱ هزار تومان 
كاهش یافت.   به گزارش تعادل، در  سامانه سنا نیز نرخ 
لحظه اي دالر به ۱۲ هزار تومان و یورو به ۱۳۵۰۰ تومان 
رسید. همچنین سامانه سنا نرخ میانگین ارز را براي روز 
پنج شنبه به ترتیب دالر ۱۱۹۰۳، یورو ۱۳464، درهم 
۳۲46، یو آن ۱۷۷۲، پوند ۱4486، لیرتركیه ۲۲44 
تومان اعالم كرد. بازار سکه و طال درحالی نخستین روز 
از هفته جاری را با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی قیمت 
نسبت به مدت مشابه هفته گذشته آغاز کرد که قیمت 
ارز در نخس��تین روز از هفته جاری با افزایش نسبت 
به روز پنج شنبه هفته گذشته همراه بود. قیمت سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار به چهار میلیون و 
۱۷۵ هزار تومان رس��یده و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز 
4۰۹ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد. سکه طرح قدیم 
با قیمتی معادل چهار میلی��ون و 8۰ هزار تومان داد و 
ستد می ش��ود. این در حالی است که قیمت نیم سکه 
دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
44۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۵۰ هزار تومان است. 
همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس 
طالی جهانی به ۱44۱ دالر رسیده است. بانک ها نیز 
قیمت دالر را نس��بت به پنج ش��نبه گذشته افزایش 
دادند؛ به طوری که قیمت خری��د دالر در بانک ها که 
در روز پنج ش��نبه ۱۱ هزار و ۵۵۷ تومان بود، شنبه به 
۱۱ هزار و 6۵4 تومان رس��ید. شعب ارزی بانک ها هر 
یورو را ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان می خرند که در مقایسه 
با قیمت ۱۳ هزار و ۷6۳ تومانی پنج شنبه، قیمت این 
ارز نیز کاهش یافته است.هر پوند انگلیس هم در شعب 
ارزی بانک ها به قیمت ۱4 هزار و ۱۹۲ تومان خریداری 
می شود.  قیمت ارز مس��افرتی در بانک ها همچنان از 
قیمت ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوری که 
قیمت ف��روش ارز مس��افرتی در بانک ه��ا ۱۳ هزار و 
6۰۲تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود 
۱۳هزار و ۹۰۰ تومان می رسد. در بازار طال نیز با اعالم 
اونس جهان��ي ۱44۰دالر و  نرخ دالر ۱۱۹6۰ تومان، 
مظنه مثقال ۱۷عیار ۱ میلی��ون و ۷۷۱ هزار، هرگرم 
طالي ۱8عیار 4۰۹ هزار، سكه 4 میلیون و ۱۵۷ هزار، 
نیم سكه ۲میلیون و ۲۷۰ هزار، ربع سكه ۱ میلیون و 
4۷۰هزار و سكه گرمي ۹۷۰ هزار تومان معامله كردند.  
اما از سوي دیگر، كارشناسان پیش بیني مي كنند كه 
با سیاست كاهش نرخ بهره در آمریكا و كاهش ارزش 
دالر آمریكا، قیمت طال در هفته جاري افزایش یابد و 
احتماال در روزهاي آینده شاهد رشد بیشتر نرخ اونس 
جهاني طال خواهیم بود. همچنین پیش بیني مي شود 
كه با جنگ تعرفه اي آمریكا و چین و اثر سیاست كاهش 
نرخ بهره، در روزهاي آینده نیز نرخ طال افزایش بیشتري 

داشته باشد.  از سوي دیگر، مشاور اقتصادی کاخ سفید 
گفت که اروپا نیازمند یک برنامه منسجم رشد است و 
نه دستکاری در نرخ های برابری ارز. به گزارش فاکس 
بیزینس، لری کودلو، مشاور اقتصادی رییس جمهور 
آمریکا بار دیگر به اروپا درخصوص دستکاری تعمدی 
در نرخ برابری ارز هشدار داد و  گفت که اگر اروپایی ها 
می خواهند یک نرخ بهره مناس��ب داشته باشند باید 
دارای یک برنامه منس��جم اقتصادی باشند و این که 
فقط به تزریق بیشتر و بیشتر پول به بازارها اقدام کنند، 
دردی از آن ها دوا نخواهد شد. وی گفت که در حاشیه 
نشس��ت وزیران خارجه گروه هفت که اواخر این ماه 
برگزار خواهد ش��د، پیغامی را از طرف کاخ س��فید به 
طرف های اروپایی منتقل خواهد کرد. هفته گذشته 
بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت تا نرخ بهره بازتامین 
مالی خود را به صفر درصد کاهش دهد و ماریو دراگی، 
رییس ایتالیایی ای��ن بانک وعده داد سیاس��ت های 
محرک پولی جدیدی در راه خواهند بود که احتماال از 

ماه نوامبر اجرایی می شوند. 
کمتر بودن هزینه استقراض از اروپا در مقایسه با آمریکا 
یکی از فاکتورهای تقویت دالر در برابر یورو طی روزهای 
اخیر بوده است. کودلو ضمن اشاره تلویحی به این مساله 
گفت: حتما سخنان رییس جمهور را در این خصوص 

ش��نیده اید. او ایده اروپا را دوست ندارد. چه به صورت 
رس��می و چه به صورت نانوشته، اروپایی ها نباید نرخ 
برابری یورو را به پایین س��وق دهند. وی افزود: چیزی 
که )اروپایی ها( نیاز دارند کاهش نرخ مالیات است. باید 
موانع تجاری را کاهش دهند. این خیلی مهم اس��ت. 
کودلو تنها فردی در کاخ سفید نیست که فکرمی کند 
اروپایی ها عمدا در نرخ برابری ارز دستکاری می کنند. 
پیش تر ترامپ از بانک مرک��زی آمریکا انتقاد کرده و 
گفته بود که برخی طرف ها از جمل��ه اتحادیه اروپا و 
چین از دستکاری در نرخ ارز برای تضعیف رقابت پذیری 

محصوالت آمریکایی استفاده می کنند.

   ریزش دالر در بازارهای جهانی
 با وجود آمار خوب اشتغال زایی، ارزش دالر در آخرین روز 
معامالت هفتگی تضعیف شد. به گزارش رویترز، شدت 
یافتن جنگ تجاری بین چین و آمریکا که به دنبال تهدید 
رییس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر 
واردات کاالهایی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر از چین 
وارد فاز جدیدی شده است، فضای معامالت را چنان تحت 
تاثیر قرار داد که حتی اشتغال زایی برای ۱64 هزار نفر در ماه 
ژوئیه در آمریکا نیز نتوانست به تقویت دالر کمکی کند و در 
نهایت اسکناس سبز در برابر تمام رقبای اصلی خود عقب 

نشست. در آخرین روز از معامالت هفتگی، هر دالر با ۰.۷6 
درصد کاهش به ۱۰6.۵ ین ژاپن رسید تا اسکناس ژاپنی 
به باالترین سطح خود طی هفت ماه نخست امسال برسد. از 
سوی دیگر یورو نیز ۰.۲۲ درصد در برابر دالر تقویت شد و به 
۱.۱۱۰۹ دالر رسید تا مجددا موفق به باز پس گیری کانال 
۱.۱۱ دالری شده باشد. از سوی دیگر دالر در برابر فرانک 
سوییس نیز ۰.8۳ درصد ریزش کرد و هر دالر به ۰.۹8۱8 
فرانک رسید. گرگ اندرسون، مدیر معامالت ارزی جهانی 
در موسسه »بی ام او کپیتال مارکتس« گفت: کاهش های 
بیشتر دالر تا رسیدن به یک نرخ تعادلی کامال محتمل است 
چرا که فکر می کنم مجموع شرایط، بانک مرکزی آمریکا 
را به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره سوق خواهد داد. بانک 
مرکزی آمریکا چهارشنبه هفته پیش برای نخستین بار در 
طول ۱۰ سال اخیر نرخ بهره را کاهش داده بود. بسیاری 
از کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش رشد اقتصادی 
و تشدید جنگ تجاری با چین، این بانک در ماه سپتامبر 
یک مرتبه دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. گرس��ون 
دیتنزفیلد، مدیر موسس��ه "الیانس برنشتاین" گفت: 
کاری که پاول )رییس بانک مرکزی آمریکا( می خواهد 
انجام دهد برای ما روشن نیست. واقعیت این است که 
اگر نرخ بهره را باز هم کاهش دهند باید منتظر ریزش 

بیشتر بازارها باشیم.
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جست وجوي تحليلي در 
صورت هاي مالي بانك پاسارگاد

بانك پاسارگاد در گام نخست با انتشار صورت هاي 
مالي سه ماهه و در گام بعدي با انتشار گزارش تیرماه 
نش��ان داد در مسیر رو به رش��د خوبي از نظر رشد 
درآمد و سودس��ازي قرار گرفته و شیب صعودي 
سودآوري شركت سرعت بیشتري به خود گرفته 
است. به گزارش بورس ۲4، ابتدا بانك پاسارگاد در 
گام اول با انتش��ار صورت هاي مالي سه ماهه خود 
خبر از تحوالت دروني خوبي داد. این بانك با رشد 
قابل توجه ۵6 درصدي درآمدي توانس��ت جهش 
سنگین 4۹ درصدي سود خالص را به نسبت سه 
ماهه سال قبل رقم بزند كه این امر نشان مي دهد 
روند سودسازي ش��ركت در مس��یر رشد خوبي 
و با س��رعت رش��د قابل توجهي قرار گرفته است.  
بررسي جزیي درآمدي بانك نشان مي دهد تمامي 
س��رفصل هاي این بانك صعودي بوده و درتمامي 
زمینه ها چه درآمدهاي مش��اع و چه غیرمش��اع 
شاهد رشد دورقمي این درآمدها هستیم. اما بانك 
با انتش��ار تراز عملیاتي تیرماه سرعت بیشتري به 
روند رو به رش��د خود داده و همین امر س��بب شد 
تا بازار هم توجه بیشتري به سهام بانك پاسارگاد 
نشان داده و شاهد برگش��ت مجدد قیمت سهام 
بانك پاسارگاد به سطوح باالي 8۰ باشیم.  بانك در 
تیرماه ۲۳۰ میلیارد تومان تراز مثبت  داشته است 
كه نشان مي دهد عملكرد چهارماهه اول سال و تراز 
عملیاتي رشد بهتري همراه داشته است.  جمع تراز 
مثبت چهار ماهه س��ال ۹8 بانك به 8۳۷ میلیارد 
تومان رسیده در حالي كه تراز چهار ماهه سال قبل 
تنها 4۹۰ میلیارد تومان بوده است؛ به عبارتي تراز 
عملیاتي بانك در چهار ماهه امسال رشد قابل توجه 
۷۱ درصدي داشته اس��ت.  این امر نشان مي دهد 
عملیات بانك متحول ش��ده و امسال درآمدهاي 
مشاع بسیار خوبي در بانك محقق مي شود.  از سوي 
دیگر در صورت هاي مالي س��ه ماه��ه درآمدهاي 
غیرمشاع هم 6۹ درصد رش��د داشته است، پس 
جمع درآمدهاي مشاع و غیرمشاع بانك امسال با 
رشد س��نگیني همراه خواهد شد.  این امر در سود 
خالص خود را نشان  خواهد داد و در گزارشات آتي 
به خصوص پایان سال ۹8 مي توان انتظار تحقق سود 
قابل توجهي از این سهم بانكي داشت؛ سودي كه 
سبب تحول قیمت سهام شركت و رشد قیمت سهام 

بانك پاسارگاد به سطوح ارزش ذاتي خواهد شد.

 كالهبرداران  سایبري
با اسكيمر كارتخوان  سيار

رییس پلیس فتاي اصفهان گفت: یكي از روش هاي 
مجرمانه برداش��ت از حساب هموطنان استفاده از 
دستگاه اس��كیمر در قالب دستگاه كارتخوان هاي 
سیار اس��ت كه هنگام خرید از فروشندگان سیار 
یا دستفروش��ان، ص��ورت مي گیرد. ب��ه گزارش 
پایگاه اطالع رساني پلیس فتا، رییس پلیس فتاي 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: مدتي است 
استفاده از كارتخوان هاي سیار رو به افزایش است 
و اس��تقبال هموطنان از این دستگاه باعث شده تا 
وقوع كالهب��رداري در این حوزه افزایش پیدا كند، 
در یكي از روش هاي ش��ایع كالهبرداري از طریق 
دستگاه هاي كارتخوان سیار، افراد سودجو با نصب 
قطعه اي س��خت افزاري به نام »اسكیمر« اقدام به 
كپي برداري از اطالعات كارت بانكي افراد مي كنند. 
سرهنگ مرتضوي در رابطه با این موضوع هشدار داد: 
شهروندان دقت داشته باشند پیدا كردن و ردیابي 
فروشندگان س��یار به علت عدم ثابت بودن مكان 
كسب و كار مشكل خواهد بود، این در حالي است 
كه مزایاي این دستگاه ها باعث شده فروشندگان 
دوره گرد و دستفروشان براي انجام تبادالت بانكي 
به استفاده از آن سوق پیدا كنند. رییس پلیس فتا 
اصفهان در ادامه گفت: گاهي اوقات قیمت نازل كاال 
یا خدمات مش��تري را مجاب مي نماید تا خریدي 
داشته و وجه آن را از طریق كارتخوان سیار پرداخت 
نماید كه این امر باعث شده تا وقوع كالهبرداري در 
این حوزه افزایش پیدا كند. وي با توجه به اهمیت در 
نگهداري رمز كارت هاي بانكي گفت: وارد كردن رمز 
عبور توسط مشتري مي تواند تضمین كننده امنیت 
كارت بانكي وي باشد، چرا كه حتي در صورت نصب 
»اسكیمر«  روي دستگاه كارتخوان، بدون اطالع از 
رمز عبور، امكان برداشت از حساب وي امكان پذیر 
نخواهد بود، همچنین تغییر رمز به صورت ماهانه و 
دوره  اي یكي از بهترین راه ها براي جلوگیري از عملي 

شدن اهداف مجرمان است.

بانك هاي دولتي نرخ سود را 
رعایت كنند

معاون امور بانكي، بیمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد در نامه اي به مدیران عامل ۱۳ بانك تاكید 
كرد كه تمامي بانك هاي دولتي و خصوصي ش��ده 
ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شوراي پول و 
اعتبار هستند. به گزارش »تعادل«، عباس معمارنژاد 
معاون امور بانكي، بیمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد در نامه اي به مدیران عامل بانك هاي ملي، 
كشاورزي، مسكن، س��په، تجارت، ملت، صادرات، 
توس��عه صادرات، صنعت و معدن، رف��اه كارگران، 
توسعه تعاون، پست بانك و قرض الحسنه مهر ایران 
بر رعایت نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تاكید 
كرد و مس��وولیت این كار را بر عهده مدیران عامل 

بانك ها دانست.
الزم به ذكر است تا پایان س��ال ۱۳86، بانك هاي 
غیردولتي و موسسات اعتباري غیربانكي محدودیتي 
در تعیین نرخ هاي سود سپرده ها نداشتند و از این 
سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانك 
مركزي و شوراي پول و اعتبار شدند. در حال حاضر 
نرخ سود مصوب س��پرده هاي كوتاه مدت حداكثر 
۱۰درصد و سپرده هاي س��رمایه گذاري مدت دار 

یك ساله ۱۵ درصد تعیین شده است.

محمد  گلشاهي|
فرآیند حذف صفر از پول ملي یك فرآیند زمان بر است كه 
باید در كنار یكسري از برنامه هاي اصالحي دیگر باالخص 
برنامه  مدوني براي كنترل تورم قرار گیرد تا آثار مثبت آن در 
اقتصاد ایران ظاهر شود. باالخره قیچي حذف صفر به كاغذ 
اسكناس ایران رسید و قرار شد كه چهار صفر را از آن جدا 
و واحد پول نی��ز از ریال به تومان تغییر كند. این تازه ترین 
مصوبه هیات دولت بود تا بار دیگر بحثي كه هر از چندگاهي 
به موضوعي داغ در اقتصاد ایران بدل مي شد، رنگ واقعیت 
به خود گیرد. شاید مثال دو كشور تركیه و زیمباوه به عنوان 
نمونه هاي موفق و شكست خورده حذف صفر از پول ملي در 
این چند روزه به كرات شنیده شده باشد. مي شود گفت كه 
یكي از دالیلي كه به این میزان این دو كشور در تحلیل هاي 
اقتصادي بیان مي شود نامعلوم بودن اثرات طرح است به 
عبارت دیگر كسي نمي تواند بگوید راهكار حذف صفر آیا 
راهكاري براي بهبود اقتصاد است یا خیر؟ براي بررسي این 
موضوع شاید الزم باشد ببینیم قرار است با اجراي این طرح 
چه اتفاقي بیفتد. بیان ظاهري موضوع این است كه قرار است 
هر ۱۰ هزار ریال یا به زبان عامیانه هر هزار تومان به یك تومان 
جدید تغییر یابد اما همین موضوع شاید به ظاهر ساده در نگاه 
اول مي تواند آثاري را با خود به دنبال داشته باشد. براي تحلیل 
آثار مثبت و منفي آن نخست باید گفت كه هدف دولت از 

اجراي این طرح چه بوده است؟ اگر به وضعیت كشورهایي 
كه اقدام به حذف صفر از پول ملي كردند نگاهي بیندازیم 
این كشورها از آلمان بعد از جنگ جهاني گرفته تا تركیه، 
برزیل، آرژانتین، زیمباوه و... با تورم بیش از ۱۰۰ درصد در 
دوره حداقل چند ساله روبرو بودند. خوشبختانه كشور ما 
چه در دوران جنگ و چ��ه در دوران تحریم ها هرگز با این 
سطح از تورم روبرو نبوده و در نهایت تورم در بدترین شرایط 
به حدود ۵۰ درصد رس��یده است. با این حال ایران در یك 
دوره طوالني كه از نخستین شوك نفتي در اوایل دهه ۵۰ 
شمسي شروع شده با تورم اكثرا دو رقمي روبرو بوده است 
یعني چیزي در حدود بیش از 4۵ س��ال است كه اقتصاد 
كش��ور با تورم دست و پنجه نرم مي كند و آن را به بیماري 
مزمن اقتصاد ایران تبدیل كرده و باعث شده تا سطح قیمت ها 
افزایش قابل مالحظه اي در طول این چند دهه پیدا كنند. 
البته به دلیل وجود منابع سرشار نفتي و به تبع آن درآمدهاي 
گسترده ارزي از بابت فروش این منابع، ارزش پول ملي به 
اندازه تورم كاهش پیدا نكرده است. به عنوان نمونه از ابتداي 
سال ۱۳8۱ كه سیاست ارز تك نرخي اجرا شد تا سال ۱۳۹۰ 
یعني آغاز تحریم هاي ناجوانمردانه علیه كشورمان و ایجاد 
خلل در فروش نفت با وجود داش��تن تورم دورقمي در این 
سال ها اما نرخ برابري ارز كشور تغییرات به نسبت كمي را در 
مقایسه با سایر ارزها تجربه كرد. در نتیجه ما در این سال ها 

مشكالت ناشي از كاهش قدرت خرید اسكناس ها به دلیل 
این تورم دنباله دار را با چاپ اسكناس درشت تر و در نهایت 
چاپ ایران چك جبران كردیم و اگر چه هر از گاهي بحث 
حذف صفر از پول ملي مطرح مي شد به دلیل بار مالي و تبعات 
آن و نیز عدم وجود تورم هشدار دهنده در كشور این بحث 
به فراموشي سپرده مي شد. در حال حاضر نرخ برابري ریال 
در مقابل دالر و سایر ارزها سبب شده پول ملي در قسمت 
انتهایي جدول ارزش پول ملي كشورهاي دنیا قرار گیرد و این 
موضوع موجب شده جامعه ایران نسبت به پول ملي كشور 
نگاه مثبتي نداشته باشد و حتي در كشورهاي همسایه كه 
برخي حتي وضعیت اقتصادي مناسبي نسبت به اقتصاد 
كشور ما ندارند نیز ریال ایران ارزش خود را از دست داده باشد 
و در نگاه مردم این كشورها نیز پول قابل اعتمادي نباشد. پس 
مي توان بطور ضمني ح��دس زد یكي از اهداف این طرح، 
افزایش ارزش پول ملي در مقابل سایر ارزها به خصوص دالر 
است كه مدنظر سیاست گذاران كشور است. حال كه مدتي 
است از التهابات بازار ارز كاسته شده و دالر روند نزولي به خود 
گرفته است، حذف صفر از پول ملي، تا حدي اعتبار را به پول 
ملي كشور بازمي گرداند و بار رواني مثبتي به جامعه انتقال 
مي یابد و این پیام را به مردم كش��ور و شاید سایر كشورها 
مي دهد كه پول ملي ایران ثبات خود را در مقابل سایر ارزها 
با وجود تمام مشكالت و تحریم ها به دست آورده است. در 

حقیقت بخش زیادي از افزایش نرخ تورم در كشور به سبب 
نوسانات نرخ ارز بوده كه سبب شده تورم تك رقمي حاصل 
شده در ابتداي دولت دوازدهم به یك باره فرو بپاشد و روند 
رشد افسارگسیخته به خود بگیرد. البته باید گفت حذف صفر 
از پول ملي عالوه بر تاثیرات ذكر شده در باال یعني افزایش 
ارزش پول ملي و تا حدي كاهش انتظارات تورمي مزایاي 
دیگري دارد كه از مهم ترین مزایاي آن مي توان به ساده تر 
شدن و حذف دوگانگي مبادالت اشاره كرد. در واقع در كشور 
قیمت ها به تومان است اما مبادالت به صورت ریالي در نظام 
بانكي صورت مي گیرد كه باعث شده اشتباهات زیادي در 
این تبدیل واحدها صورت گیرد و به اصطالح یك صفر كم یا 
زیاد نوشته شود یا مثال خیلي از اوقات بسیاري از چك ها به 
دلیل مغایرت ریال و تومان برگشت بخورد و هزاران دردسر 
دیگري كه همه ما در زندگي روزمره با آن روبرو بودیم. در كنار 
آن باید به ساده  و كوتاه تر شدن بسیاري از ترازنامه هاي مالي 
اشاره كرد كه با حذف این صفرها اعداد نیز مفهوم تر مي شوند 
و كلماتي مانند تریلیون ریال یا هزار میلیارد ریال حداقل تا 
مدتي از واژگان آماري حذف مي شوند. البته به همراه این 
موضوع كاهش حجم اسكناس در كشور و در نتیجه كاهش 
هزینه چاپ و امحاي اسكناس را نیز شاهد خواهیم بود كه از 
مزایاي مثبت این طرح است. البته در طرف مقابل این طرح 
مي تواند مش��كالتي را نیز ایجاد كند كه مهم ترین مساله 
بحث هزینه باالي چاپ اسكناس هاي جدید است. در واقع 
این طرح بطور مستقیم بر هیچ یك از شاخص هاي حقیقي 
اقتصاد تاثیري ندارد یعني نه اشتغال را افزایش مي دهد نه بر 

درآمد ملي تاثیري مي نهد و نه مزیتي براي بهتر شدن تراز 
تجاري ما با سایر كشورهاست و تنها ارزش اسمي پول ملي 
یك كشور را تغییر مي دهد. در نتیجه باال بودن این هزینه 
در مقابل تاثیرات غیرقابل پیش بیني كه بر تورم مي گذارد 
همواره یكي از دالیل عدم اجراي طرح حذف صفر از پول ملي 
بوده است؛ به عبارت بهتر عایدي طرح در مقابل این هزینه 
باال نامشخص بوده است. در كنار این مساله بحث اختالل 
در قیمت گذاري كاالها به خصوص كاالهاي كوچك و خرد 
مطرح بوده كه ممكن است. حتي به دلیل رند شدن برخي 
اع��داد افزایش هزینه اي بر بودجه خانوارها تحمیل كند و 
در نتیجه با افزایش نارضایتي از اجراي طرح مواجه شویم. 
همچنین ممكن است سردرگمي و التهاباتي را در جامعه به 

خصوص در اقشار داراي سواد كمتر و سن باال ایجاد كند.
بطور كلي مي توان گفت فرآیند حذف صفر از پول ملي یك 
فرآیند زمان بر و با اثرات نامشخص اقتصادي و اجتماعي است 
و موردي كه بیشتر اقتصاددانان بر آن تاكید مي ورزند این 
است كه اجراي این سیاست به تنهایي اثري بر اقتصاد نداشته 
و باید در كنار یكسري از عوامل اصالحي دیگر قرار گیرد تا 
مثمرثمر واقع شود. تجربه كشورهاي موفق در اجراي طرح 
نشان داده كه اجراي طرح حذف صفر از پول ملي  باید در كنار 
برنامه اي مدون و جامع براي كنترل نرخ تورم قرار گیرد تا 
اثرات مطلوب خود را بر جاي گذارد. در هر حال پروژه حذف 
صفر در اقتصاد ایران آغاز شده است و امید داریم كه پیام این 
طرح كه القاي ثبات و بهتر شدن وضعیت اقتصادي كشور 

است بطور واقعي نیز بر اقتصاد ایران اثر بگذارد.

ديدگاه

محمد  ربيع زاده|
بسیاري از عدم كامیابي ها و شكست ها در فرآیند ادغام بانكي 
به موضوع شناسایي و ارزشگذاري دارایي هاي بانك هاي 
ادغام شونده برمي گردد. در ادغام بانك ها و موسسات مالي 
موضوع شناسایي و ارزش��گذاري دارایي هاي موسسات 
ادغام شونده اعم از دارایي هاي نقدي، فیزیكي و غیرفیزیكي 
جایگاه ویژه اي دارد و در عمل بسیاري از عدم كامیابي ها و 
شكست ها در ادغام به این موضوع مهم برمي گردد. یكي 
از دالیل آن این اس��ت كه در سمت چپ ترازنامه، هم در 
حقوق صاحبان سهام و هم سپرده هاي مردم و سایر اقالم 
بدهي، طلبكاراني خارج از بانك هستند كه با دقت كامل بر 
طلب خود نظارت مي كنند و ارزش دفتري این بدهي ها با 
ارزش واقعي كه همان طلب ذي نفعان خارج از بانك است 
یكسان اس��ت )غیر از موارد بسیار استثناء( . ضمن اینكه 
بانك مركزي برحفظ حقوق سپرده هاي مردم و سازمان 
بورس بر حفظ حقوق سهامداران نظارت دارند. بنابراین 
شفافیت سمت چپ تراز نامه از سمت راست بسیار بیشتر 
است. به همین دلیل نیز انتقال سپرده ها یا سایر بدهي ها 
از بانك هاي ادغام ش��ونده به بانك ادغام پذیر به سهولت 
انجام مي ش��ود اما در سمت راست تراز نامه، فرآیند ادغام 

به این راحتي نخواهد بود و چالش هاي بسیاري پیش روي 
مجریان ادغام است. دارایي هاي بانك هاي مشمول ادغام به 
پنج گروه تقسیم مي شوند: گروه اول: دارایي هاي نقد؛ گروه 
دوم: دارایي هاي درآمدزا و سودآور؛ گروه سوم: دارایي هاي 
ثابت؛ گروه چهارم: دارایي هاي منجمد و سمي و گروه پنجم: 
دارایي هاي نامشهود و سایر. به جز گروه اول، ارزشگذاري 
سایر گروه هاي دارایي  داراي چالش هایي خواهد بود كه در 

ادامه به آن اشاره مي شود.
دارایي مولد )مانند مطالبات جاري و سرمایه گذاري هاي 
بانك( مركز اصلي ادغام هس��تند و بقی��ه دارایي ها حول 
محور این مركز در گردش هستند. بدیهي است براي بانك 
ادغام پذیر نیز این دارایي ها از اهمیت خاصي برخوردارند 
و در فرآیند ادغام، از تمامي روش هاي ممكن حسابرسي، 
بازرسي و كنترل ها براي حصول اطمینان از درآمدزا بودن 
این دارایي ها و استمرار درآمدزایي آنها بعد از انتقال استفاده 

مي كنند.
دارایي هاي ثاب��ت، در فرآیند ادغام با توافق طرفین ادغام 
و براس��اس ش��یوه نامه هایي كه به تایید مراجع ذیصالح 
ادغام مي رسد توسط كارشناس��ان رسمي  مورد ارزیابي 
قرار مي گیرند و البته ب��ا روش هاي مختلفي مي تواند به 

بانك ادغام شونده منتقل شود. روش اول زماني است كه 
سهامداران بانك ادغام شونده بخواهند در مالكیت بانك 
ادغام شونده وارد شوند؛ در این حالت بهتر است قبل از ادغام، 
دارایي هاي ثابت تجدید ارزیابي شده )به ویژه با استفاده از 
مزیت معافیت مالیاتي در سال هاي اخیر( و پس از تشریفات 
مجمع عمومي و افزایش سرمایه، دارایي هاي ثابت به قیمت 
دفتري جدید به بانك ادغام شونده منتقل شود كه این روش 
با كمترین چالش مواجه است. اما روش دوم هنگامي است 
كه سهامداران بانك ادغام شونده در مالكیت بانك ادغام 
شونده وارد نشوند )روش خرید و ارزش ویژه( . هرچند در 
این روش هم مي توان از تجدید ارزیابي دارایي ها و افزایش 
سرمایه )كه معموال كاربرد خروج این بانك ها از شمولیت 
ماده ۱4۱ قانون تجارت دارد( استفاده كرد اما در برخي از 
تجربیات ادغام از این روش پرهیز ش��ده و بدون اصالح و 
افزایش سرمایه، مجریان ادغام مجبور به ارزیابي دارایي ها 
توسط كارشناسان رسمي دادگستري مي شوند كه در این 
فرآیند چالش هاي زیادي در رسیدن به توافق بین مجریان 
بانك هاي مبدا و مقص��د ادغام به وقوع مي پیوند و تبعات 

مالیاتي نقل و انتقال نیز قابل پیش بیني است.
دارایي هاي منجمد و س��مي، دارایي هاي غیرنقدشونده، 

غیركاربردي و غیرمولدي هستند كه در ذیل به برخي از 
آنها اشاره شده است: 

۱- مطالبات غیرجاري كه به سمت مطالبات سوخت شده 
در حركت هستند. توصیه مي ش��ود در نقل و انتقال این 
دارایي مجوز واحد نظارتي بانك مركزي با همكاري سازمان 

حسابرس اخذ شود.
۲- دارایي ه��اي ثابت داراي مش��كالت حقوق��ي )پس از 

راستي آزمایي انتقال انجام شود( 
۳- ش��ركت هاي تابعه و وابس��ته )ابزاري و غیرابزاري(: در 
بسیاري از موارد بانك ادغام پذیر خود مالك شركت هاي 
مشابه بنگاه هاي بانك ادغام شونده است و در عمل نیازي 
به بسیاري از این بنگاه هاي موازي یا مزاحم ندارد. قبول یا 
عدم قبول این شركت ها چالشي جدي بین طرفین خواهد 
بود. از طرفي واگذاري و فروش بسیاري از این بنگاه ها توسط 
بانك ادغام ش��ونده قبل از ادغام یا بانك ادغام پذیر بعد از 
ادغام، به دالیل مختلف امكان پذیر نیست زیرا بسیاري از 
این شركت ها از نقد شوندگي بسیار پاییني برخوردارند و 
اگراین شركت ها در بانك ادغام شونده به همین روال باقي 
بمانند، ضمن قفل شدن منابع، هزینه هاي زیادي را به بانك 
تحمیل مي كنند. در این ارتباط روش هاي مختلفي قابل 
توصیه است؛ از جمله اینكه در مرحله قبل از ادغام توقف، 
انحالل، فروش، ساماندهي و واگذاري به سهامداران عمده 
انجام شود یا اینكه بعد از ادغام، تجاري سازي و واگذاري از 

طریق بازار سرمایه، ادغام با سایر شركت هاي مشابه و توقف 
فعالیت و انحالل صورت گیرد.

   دارایي هاي نامشهود
بر اساس استاندارد حسابداري شماره ۱۷ دارایي  نامشهود، 
به یك  دارایي  قابل تشخیص غیرپولي  و فاقد ماهیت عیني  
اطالق  مي شود. در بانك ها اقالم عمده دارایي هاي نامشهود 
عبارتند از س��رقفلي ها، نرم افزارها و ح��ق امتیاز خدمات 
عمومي؛ بر اساس استاندارد شماره ۱۷ مرتبط با تجویز نحوه  
حسابداري دارایي هاي نامشهود، مسائل  اصلي  در حسابداري  
این دارایي ها شامل معیارها و زمان  شناخت  دارایي ، تعیین  
مبلغ  دفتري ، شناخت  هزینه  استهالك  و تعیین  سایر موارد 
كاهش  در مبلغ  دفتري  آنهاست . دارایي  نامشهود باید در زمان  
واگذاري  یا هنگامي  كه  بطور دایمي  از استفاده  مي افتد و هیچ  
گونه  منافع  اقتصادي  آتي  از آن  انتظار نمي رود، از ترازنامه  
حذف  شود. همچنین شناسایي دارایي نامشهود در فرآیند 
ارزشگذاري آن در ادغام بسیار اهمیت دارد. بر اساس توافق 
طرفین ادغام دارایي هاي نامشهود توسط كارشناسان رسمي 
تجدید ارزیابي شده و پس از تایید، وفق شیوه نامه ادغام به 
بانك ادغام شونده منتقل مي شود. نكته قابل توجه این است 
كه در زمان ارزشگذاري اگر بر اساس ارزش منصفانه، تصمیم 
بر كاهش ارزش دارایي قرار گرفت به دلیل ریس��ك باالتر، 

دارایي هاي نامشهود در اولویت خواهند بود.

نگاه

بوي اسكناس تازه

ارزش گذاري دارایي  بانك هاي در شرف ادغام



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« داليل حركت آهسته اين روزهاي بازار سهام را بررسي مي كند 

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه مجلس عنوان كردمديرعامل بورس انرژي مطرح كرد

تحكيم احتياط در بورس 

تنظيم متعادل بازار در پي حذف قيمت گذاري دستوريگواهي ظرفيت، ابزار جديد تامين مالي ساخت نيروگاه ها

گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 
آنچه از مش��اهده وضعيت نماگرها و آمار بازار سهام 
طي روزهاي اخير برمي آيد،  اين است كه شاخص ها 
حركت الك پش��تي را در پيش گرفته اند و آرام آرام 
رو به جلو حركت مي كنن��د. آنقدر اين حركت آرام 
است كه در معامالت روز گذشته، شاخص كل تنها 
8 واحد رش��د كرد و مي ش��ود صفر درصد. از طرف 
ديگر اما شاخص هم وزن حركت رو به رشد بهتري 
نسبت به ش��اخص كل دارد. اين موضوع با توجه به 
اينكه در روند حركتي ش��اخص كل، ش��ركت هاي 
بزرگ تر تاثيرگذار هستند و در تغييرات شاخص هم 
وزن، همه ش��ركت ها تاثير مي گذارند، نشان دهنده 
آن اس��ت كه اكن��ون در بازار، كلوني ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط، رو به رشد آرام و معتدل دارند. از 
س��وي ديگر، در بازار شاهد آن آن هستيم كه اخبار 
سياسي، به شدت اثرگذار هستند و شايد بتوان گفت 
كه انتظار براي به ثمر نشستن اخبار سياسي نيز، از 
جمله داليلي است كه بازار را فعال در حالت سكون و 
بي تحركي نگه داشته است. از يك سو، جنگ تجاري 
چين و امريكا دوباره با آتش افروزي امريكايي ها آغاز 
شده، از سوي ديگر تحريم ظريف، وزير امورخارجه 
كه از سوي امريكايي ها رخ داده و حداقل در گفتار، 
قدرت ديپلماتيك ما را كاهش مي دهد. در آن سوي 
داس��تان اما مذاكره ب��ا هيات اماراتي را مش��اهده 
مي كنيم كه به نظر مي رس��د به عن��وان جايگزيني 
براي دور زدن تحريم هاي امريكايي به ايران آمدند. 
البته س��يگنال ديگري كه اين روزها، اميدواري به 
بازارها را تقويت مي كند، اين است كه روند نقدينگي 
در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك رو به رشد 
اس��ت و اين رش��د عمدتا معطوف به صندوق هاي 
درآمدثابت شده است. اين گزاره، به معني آن است 
كه اكنون سرمايه گذاران ترجيح مي دهند پول خود 
را در پاركينگ بدون ريس��ك بازار پارك كنند. الزم 
به توجه اس��ت كه رخوت بازار و كاهش سودآوري 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در سهام كه اكنون در 
بهترين حالت 7 درصد بازدهي ماهانه داشته است، 

به خروج پ��ول از اين صندوق كه آينه ورود و خروج 
به بازار سهام است، دامن زده است. 

در همين رابطه، كامل ابراهيميان، كارشناس بازار 
سرمايه در گفت وگو با »تعادل« در خصوص داليل 
سكون بازار سهام طي هفته هاي اخير گفت: عادت 
رفتاري سنتي بازيگران بازار سرمايه به اين صورت 
اس��ت كه وقتي فصل مجامع به پايان مي رسد، بازار 
وارد  دوره اي مي شود كه اصطالحا به آن فاز احتياط 
مي گويند، به نظر مي رس��د كه اين احتياط تا پايان 
تابستان با بازار همراه ش��ود.  وي افزود: اما از طرف 
ديگر بايد توجه داش��ت كه كه شركت هاي بنيادي 
كه گزارش ه��اي 3 ماهه خوبي داش��تند، احتماال 
گزارش هاي 6 ماهه و سال بعدشان نيز گزارش هاي 
خوبي باش��د و بورس در ميان تمام بازارها،  بازدهي 

بهتري را داشته باشد. 

 گروه هاي كوچك رشد خواهند كرد
در ادام��ه ابراهيمي��ان ب��ه موض��وع ارزش گذاري 
س��هام در بازار اشاره كرد و گفت: هم اكنون موضوع 
ارزش گذاري و ورود سرمايه گذاران با نيروي جديد 
به ب��ازار مطرح اس��ت. اگر بخواهيم ش��اهد هجوم 
سرمايه گذاران باشيم، در وهله اول بايد جهشي در 
قيمت هاي جهاني و ن��رخ ارز رخ بدهد. در غير اين 
صورت بايد ش��ركت ها، گزارش هاي فراتر از انتظار 
اراي��ه دهند يا اتفاقاتي اساس��ي در ي��ك صنعت يا 
ش��ركت رخ بدهد. چنين موضوعاتي ممكن اس��ت 
استقبال س��رمايه گذاران در يك سهم يا صنعت را 

افزايش دهد و قيمت ها رشد كند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: البته 
بايد توجه داش��ت كه پس از مدتي كه بازار صعودي 
بوده و شاخص رش��د خوبي را در يك سال گذشته 
داش��ته، در نقاطي س��هامداران و س��رمايه گذاران 
احتي��اط مي كنند. اكن��ون س��رمايه گذاران براي 
سرمايه گذاري مجدد محتاط شدند و همين موضوع 
باعث شده كه حجم معامالت كمتر شده و به تبع پس 
از اين رشد، سرمايه گذ اران احتياط خواهند كرد. 

وي افزود: به نظر مي رسد كه در نرخ هاي جهاني اگر 
اتفاق خاصي به لحاظ ريزشي رخ ندهد، هرچه قدر 
به انته��اي تابس��تان نزدي��ك ش��ويم و در انتظار 
گزارش هاي 6 ماهه باشيم،  بازار دوباره رشد خود را 
شروع مي كند. در اين مدت، گروه هاي كوچكي كه 
از رشد بازار عقب ماندند، رشد خود را در كوتاه مدت 

جبران خواهند كرد.

  بورس به كدام سو مي رود؟
ابراهيميان، همچنين در خصوص داليل رشد بازار 
در ماه هاي اخير و س��كوني كه اكنون بازار سهام به 

آن مبتال شده اس��ت، اظهار كرد: بعد از جهش نرخ 
ارزي كه تجربه كرديم، اكثر شركت هاي صادركننده 
سودآورد بودند و به تبع رشد ارز، افزرايش فروش و 
جهش سودآوري داش��تند و بازار رشد حدودا 200 
درصدي را تجربه كرد. از طرف ديگر چون نرخ گذاري 
محصوالت با نرخ نيمايي انجام مي شوند، باعث شد 
گه گزارش هاي 3 ماهه و ماهانه خوبي نيز در انتظار 

بازيگران اين بازار باشد. 
وي افزود: اما االن كه نرخ ارز تثبيت شده و به تبع آن، 
انتظارات تورم��ي از بين رفته، اكنون انتظار مي رود 
كه گزارش دهي ش��ركت ها متعادل شود كه البته از 

س��ال 97 بهتر خواهد بود و به كمك آنها بازار رشد 
خواهد كرد.  به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، طي 
روزهاي اخير به دليل جنگ تجاري چين و امريكا، 
ش��اهد تالطم قيمت ها بوديم و از يكي، دو روز قبل 
اين مساله تشديد شده و ريزش قيمت هاي جهاني را 
نيز شاهد بوديم كه دليل افزايش تعرفه توسط امريكا 
رخ داده است. اين موضوع باعث شده كه تحليلگران 
جهاني نسبت به رش��د قيمت هاي جهاني محتاط 
ش��وند. وقتي كه اين اتف��اق رخ مي دهد، در بخش 
كاالهاي اساسي و فرآورده هاي نفتي شاهد احتياط 
و اصالح هستيم كه در بازار ما هم اثرگذار خواهد بود. 

مديرعامل بورس انرژي ايران به معرفي »گواهي ظرفيت« 
به عنوان ابزار جديد تامين مالي ساخت نيروگاه ها پرداخت 
و گفت: اين ابزار به كساني كه به دنبال سرمايه گذاري براي 
ساخت نيروگاه هس��تند اين امكان را مي دهد تا بخشي از 
ظرفيت هايي را كه در آينده ايجاد مي شود را پيش فروش 
كنند؛ اكنون بخش عمده اي از اقدامات اين موضوع انجام 

شده كه اميدواريم تا پايان سال عملياتي شود.
به گزارش ايرنا، سيدعلي حسيني در روز گذشته عنوان كرد: 
اكنون فقط مصرف كنندگان داخلي مشتري برق در بورس 
انرژي هستند و صادرات برق با يك سري از محدوديت ها 
مانند خطوط انتقال همراه است كه براي ارسال برق به خارج 

بايد ظرفيت خطوط انتقال افزايش يابد.
به گفته مديرعامل بورس انرژي ايران، افزايش صادرات 
برق نيازمند برخي از زيرساخت ها است كه بايد ضمن 
اتصال انتقال برق كشورها اقداماتي در راستاي افزايش 
ظرفيت ها صورت گيرد. وي با بيان اينكه قيمت تعيين 
ش��ده در بورس انرژي توافقي است، افزود: قيمت برق 
تعرفه دارد و در اين زمينه خريدار و فروشنده مي توانند 
با يكديگر به توافق برس��ند. حسيني با تاكيد بر اينكه 
قيمت برق در بورس نسبت به قيمت تعرفه اي كمتر 
است، گفت: در حالت عادي نيروگاه، برق را به شركت 
توانير مي دهد و توانير آن را در اختيار مصرف كنندگان 
قرار مي دهد اما پول نيروگاه با تاخير پرداخت مي شود 
اين درحالي اس��ت كه در ب��ورس معامالت به صورت 
مستقيم انجام مي ش��ود و نيروگاه مي تواند با قيمت 
كمتر از تعرفه با شرط اينكه زودتر هزينه ها را دريافت 
كند اقدام به فروش برق مي كن��د. مديرعامل بورس 
انرژي ايران با بيان اينكه نيروگاهي كه برق را از طريق 
بورس به فروش مي رساند از معافيت مالياتي برخوردار 
است، گفت: مزيت ديگر عرضه برق در بورس انرژي اين 
است كه نيروگاهي كه برق را از طريق بورس به فروش 
مي رساند مي تواند اقدام به تامين مالي از طريق ابزارهاي 

مالي بورس انرژي كند.

 مانعي ب�ر س�ر راه معامالت ب�رق در بورس 
انرژي وجود ندارد

وي به عرضه برق در بورس انرژي تاكيد كرد و گفت: از اواسط 
سال 96 يك بازار جديد راه اندازي شد كه در اين بازار نيروگاه ها 
به عنوان توليدكننده و خريداران برق به عنوان مصرف كننده 
به صورت مس��تقيم با يكديگر وارد معامله شدند. حسيني 
اظهار داش��ت: در حالت عادي چنين امكاني وجود نداشت 
بلكه نيروگاه ها بايد برق خود را به وزارت  نيرو تحويل مي دادند 
و در انتها وزارت نيرو اقدام به فروش آن به مصرف كنندگان 
مي كرد. مديرعامل بورس ان��رژي ايران افزود: در اين حالت 
وزارت نيرو به عنوان واسطه محسوب مي شد اما قانون اجازه 
داد تا توليدكننده و خريدار به صورت مستقيم با يكديگر وارد 
معامله شوند، در نهايت بازار برق در بورس انرژي راه اندازي 
ش��د و تا اسفند ماه سال 96 در حال فعاليت بود كه اين بازار 
با توجه به ورود شركت هاي صنعتي در اين بورس به سرعت 
توس��عه پيدا كرد. وي خاطرنش��ان كرد: در اواخر سال 96 
شركت توانير )شركت مادر تخصصي وزات نيرو( اعالم كرد 
ترانزيت جزو وظايف حاكميتي است كه نرخ آن بايد افزايش 

يابد و اين موضوع از سوي شوراي  اقتصاد تاييد شد. حسيني 
اظهار داشت: اخذ مصوبه در اين زمينه از شوراي اقتصاد يك 
سال به طول انجاميد و معامالت برق در بورس انرژي در سال 
97 با توجه به اقدامي كه توانير در دستور كار قرار داد متوقف 
شد. مديرعامل بورس انرژي ايران افزود: در 28 اسفند سال 
97 شوراي اقتصاد مصوبه را صادر كرد كه اجراي آن نيازمند 
ش��يوه نامه بود، در نهايت اين شيوه نامه در ۱7 تير ماه سال 
جاري توسط وزير نيرو ابالغ شد. وي گفت: اكنون ديگر مانعي 
بر سر راه معامالت وجود ندارد و انتظار ما اين است كه شركت 
توانير هر چه زودتر اين بازار را دوباره راه اندازي كند كه در اين 
زمينه مذاكرات الزم انجام و توافق هاي مربوطه صورت گرفته 
است بنابراين به زودي معامالت برق در بورس آغاز خواهد 
شد. حسيني با بيان اينكه با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد و 
ابالغيه وزير نيرو مشكالت موجود برطرف و به زودي شاهد 
آغاز فعاليت اين بازار خواهيم بود، اظهار داش��ت: راه اندازي 
اين ب��ازار ب��راي مصرف كنندگان بزرگ برق اس��ت يعني 
مصرف كنندگاني كه بيش از ۵ مگاوات مصرف و تقاضا دارند 

و توزيع اين برق شامل همه صنايع مي شود.

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه 
مهم ترين آس��يب و عارضه قيمت گذاري دستوري 
ايج��اد رانت در بازارها اس��ت، گفت: منش��أ عمده 
رانت هاي موج��ود در اقتصاد به وي��ژه در معامالت 
كاالهاي اساس��ي ارتباط بس��يار زيادي با ش��يوه 
قيمت گذاري دس��توري دارد. يك��ي از تجربه هاي 
ناموفق اعمال سياست هاي دستوري در چند سال 
اخير، در بازار ارز و برخي از كاالهاي ديگر مشاهده 
شده كه تبعات آن امروز همه اقتصاد را در بر گرفته 

است.
به گ��زارش ايلنا، علي كاظمي باب��ا حيدري با بيان 
اينك��ه در تمام اين س��ال ها به كارگيري سياس��ت 
قيمت گذاري دس��توري در كشور با موفقيت همراه 
نب��وده و آثار س��وء آن همه اركان اقتص��اد را متاثر 
كرده است، اظهار داشت: اگر دولت و تصميم گيران 
كش��ور مي خواهند از مشكالت و تنگناهاي موجود 
در اقتصاد عبور كنند، بايد به اين امر توجه داش��ته 
باشند كه اقتصاد و بازار كاالهاي اساسي بايد به دور 
از اعمال سياست هاي دستوري پيش بروند، در غير 
اين صورت هر برنامه و سياس��تي كه تدوين و ابالغ 

شود، همه منجر به شكست خواهد شد.
اين نماينده مجلس افزود: با توجه به آس��يب هايي 
كه نظام قيمت گذاري دس��توري به ب��ازار مي زند و 
قيمت ها را از نرخ ه��اي واقعي دور مي كند، تا جايي 
كه امكان دارد نبايد دخالتي در تعيين قيمت كاال و 

محصوالت صورت گيرد.
عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس ادامه داد: بررسي روند حركت 
و مسير بازارها نش��ان مي دهد كه تجربه استفاده از 
راهكارهاي قيمت گذاري دس��توري موفقيت آميز 
نبوده و تكرار راهكارهاي اش��تباه گذش��ته منطقي 
نيست، زيرا اقتصاد كشور هزينه اين تجربه هاي غلط 

را پيش از اين پرداخت ك��رده و نبايد مجددا همان 
مسير طي شود.

كاظمي باباحي��دري تاكيد كرد: اگ��ر مي خواهيم 
قيمت محصوالت و كاالهاي اساس��ي به درس��تي 
تنظيم ش��ده و بازارها به تعادل الزم برس��د، بايد از 
قيمت گذاري دس��توري كاالها و دخالت در فرآيند 
تعيين قيمت ها پرهيز كني��م؛ ضمن اينكه بهترين 
راهكار اين است كه دولت تعيين قيمت را به بازاري 
مطمئن و ش��فاف همچ��ون بورس بس��پارد تا هم 
توليدكننده و هم مصرف كننده منتفع شوند؛ از همه 
مهم تر اينك��ه با عرضه كاالهاي اساس��ي در بورس 
ديگر در اقتصاد كشور شاهد بروز رانت نخواهيم بود.

به گفته وي، يك��ي از مهم ترين كاركردهاي بورس 
كاال، ايجاد ش��فافيت در روند دادوستد كاالها است 
و در روزهاي سخت اعمال تحريم هاي بين المللي، 
ب��ورس كاال توانس��ته نقش تعيين كنن��ده اي را در 
ايجاد آرامش و برقراري تعادل در بازارهاي مختلف 
ايفا كند. اين نماين��ده مجلس بورس كاال را بازاري 
نظام من��د و ش��فاف دانس��ت و اظهار داش��ت: در 
كشورهاي توسعه يافته توجه ويژه اي به بورس هاي 
مختلف مي ش��ود و اين نهادها در اقتصاد كش��ورها 
نقش پررنگي دارند. با توجه به تجارب ديگر كشورها، 
در ايران نيز اگر دادوستد كاالهاي مختلف از طريق 
بورس انجام ش��ود، در اقتصاد كش��ور ناهنجاري و 
التهابات كمتري مشاهده خواهد شد؛ ضمن اينكه 
در تنظيم بازارهاي مختلف نيز موفق خواهيم بود. 

نماينده مردم فارس��ان، اردل، كي��ار و كوهرنگ در 
مجلس تصريح كرد: بايد به اين نكته توجه داش��ت 
كه از طري��ق اعمال نظارت هاي دقيق و فرآيندهاي 
شفاف كش��ف قيمت كه در بورس كاال وجود دارد، 
مي ت��وان ش��فافيت را در كل اقتصاد برق��رار كرد و 
به طور يقين در چنين شرايطي موفقيت هاي جامعه 

و اقتصاد هم بيشتر خواهد شد.

گروه ب�ورس| معامالت روز گذش��ته در بورس 
تهران در حالي به اتمام رس��يد كه ش��اخص اين 
بازار در سطح 2۵۴ هزار و ۴۵3 واحد متوقف شد 
و شاخص كل هم وزن با ۵96 واحد افزايش به رقم 
62 هزار و 6۱2 واحد رس��يد. همچنين آيفكس با 
افزايش ۱9 واحدي به ع��دد 3 هزار و 393 واحد 
رسيد. بازار سرمايه كه در روزهاي گذشته روزهاي 
به نس��بت آرامي را پشت گذاش��ته روز قبل را در 
حالي به اتمام رساند كه ارزش معامالت بورس به 
8۵8 ميليارد تومان رس��يد. همچنين در اين روز 
شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 2 واحد افزايش 
به 68 هزار و 76۵ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« 
با ۴00 واحد افزاي��ش، معادل 0.96 درصد به ۴۱ 
هزار و 978 واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۴۴ واحد 
رش��د، معادل 0.0۵ درصد ب��ه 282 هزار و 9۱6 
واحد، شاخص بازار اول با )۵02( واحد افت معادل 
)0.27( درصد به ۱86 هزار ۱60 واحد و شاخص 

بازار دوم با 227۴ واحد رشد معادل 0.۴۵ درصد، 
به ۵۱۱ هزار و 99۵ واحد رسيد.

در روزي كه گذشت با دست به دست شدن بيش 
از ۱ ميلي��ارد و 920 ميليون س��هم و اوراق بهادار 
طي 2۵8 هزار نوبت داد و ستد، ارزش معامالت به 
بيش از 8۵0 ميليارد تومان رسيد. به نظر مي رسد 
كه دليل آرامش تدپيكس در اولين روز كاري هفته 
تغيير قيمت هاي جهاني در روزهاي پاياني هفته 
گذشته و تداوم تنش هاي موسوم به جنگ تجاري 
عامل موثر بر جريان داد و س��تدهاي امروز بورس 

تهران باشد.
در معامالت روز گذشته نمادهاي رمپنا، تاپيكو و 
»هاي وب« به ترتي��ب با 2۱3، 2۱3 و ۱26 واحد 
افزايش بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي 
فملي، كگل و پارس به ترتيب با 32۴، 22۴ و ۱69 
واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي بر شاخص را 
ثب��ت كردند.  همچنين خس��اپا، وتجارت، فوالد، 

خودرو و فملي پربيننده ترين نمادهاي بورس��ي 
بودند. از سوي ديگر در پايان داد و ستد امروز بورس 
تهران، صنايع شيميايي برترين گروه صنعت بود 
و اطالعات - ارتباطات و خودرو به ترتيب جايگاه 

دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در فراب��ورس ايران نيز با پاي��ان گرفتن معامالت 
شاخص كل ۱9 واحد رش��د كرد و به رقم 3 هزار 
و 393 واح��د رس��يد. ارزش روز ب��ازار اول و دوم 

فرابورس به ۱8۵ هزار ميليارد تومان رسيد. 
ديروز معامله گران در فرابورس ايران بيش از 980 
ميليون سهام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۱8۵ 
هزار نوب��ت معامله و به ارزش 907 ميليارد تومان 

داد و ستد كردند.
در روزي كه گذشت نمادهاي كگهر، دماوند، بمپنا، 
ماديرا، در تقويت شاخص فرابورس اثرگذار بودند و 
نمادهاي زاگرس، مارون و ذوب در كاهش شاخص 

فرابورس اثرگذار بودند. 

ب��ه گفته يك كارش��ناس بازار س��رمايه »در نگاهي 
تحليلي، مشاهده مي شود كه برخي از سهام موجود در 
بازار، باالتر از ارزش ذاتي خود در حال معامله هستند. 
اين گروه از سهام ممكن است در آينده تعديل و اصالح 
قيمت داشته باشند. در شرايط فعلي، گروه هايي كه 
بتوانند افزايش سود و رشد قيمت را به طور همزمان 
داشته باشند، مي توانند با رشد مناسبي همراه باشند« 
به گزارش سنا، مهدي دلبري،  كارشناس بازار سرمايه 
ضمن مثبت ارزيابي كردن روند كنوني گفت: با توجه 
به اتمام فصل مجامع و تقس��يم سود تقريبا مناسب 
شركت ها، شاهد تعديل نسبت  P/E و P/S بازار بوديم 
كه سبب شد بازار در شرايط مناسبي قرار بگيرد. دلبري 
اضافه كرد: گزارش هاي سه ماهه نسبتا مناسب، اتفاق 
خوبي بود كه در اين مدت ش��اهد بوديم. در اين بين 
گزارش شركت هاي پتروشيمي )به خصوص اوره اي ها( 
و پااليشي ها تقريبا باالتر از انتظار بازار بودند، به همين 
دليل در چند روز اخير حجم معامالت اين گروه قابل 

توجه بود؛ همچنين گروه فل��زات، معدني، دارويي و 
غذايي نيز گزارش هاي مناس��بي در اين مدت ارايه 
دادند. وي با اشاره به پايان فصل مجامع تصريح كرد: 
انتظار مي رود با اتمام گزارش هاي سه ماهه شركت ها، 
تا مدتي، اطالعات كمتري به بازار منعكس شود، اما 
به نظر من با بهبود P/E و P/S در ش��رايطي كه حجم 
معامالت در شرايط كنوني باقي بماند، قيمت برخي 
سهام در شرايط مناسبي براي خريد خواهد بود. عضو 
هيات مديره شركت س��رمايه گذاري خدمات گستر 
ادامه داد: در يكي، دو س��ال اخي��ر روند قيمت هاي 
جهاني نسبتا نزولي بوده است؛ در اين شرايط احتمال 
افزايش ريسك براي بازار وجود دارد، همچنين روند 
تحوالت سياسي موجود هم خيلي به نفع بازار نبوده 
است؛ در نتيجه اين اتفاقات، به نظر مي رسد با ريسك 
كاهش »فروِش مقداري« و نگراني در اين خصوص در 
بازار مواجه باشيم، هرچند كه اميدوارم گزارش فروش 

ماهانه اين نگراني را برطرف كند.

اقبال شاخص هم وزنرشد اندك شاخص بورس تهران در نخستين روز هفته
يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كردنگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس
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   مروري بر صورت هاي مالي ۳ ماهه »زفكا«
ش��ركت كش��ت و دامداري فكا در دوره 3 ماهه 
منتهي به 3۱ خرداد ماه ۱398، به ازاي هر سهم 
خود 376 ريال س��ود كنار گذاشت كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته افزايش ۱79 درصدي 
را نشان مي دهد. به گزارش سنا، شركت كشت 
و دامداري فكا با س��رمايه 300 ميلي��ارد ريال، 
صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه نخس��ت 
دوره مالي منتهي به 29 اسفند ۱398 را به صورت 
حسابرسي نشده منتش��ر كرد. شركت كشت و 
دامداري فكا در دوره ياد شده، مبلغ ۱۱2 ميليارد 
و 8۱6 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر 
اين اساس مبلغ 376 ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در 
سال 97 معادل ۱79 درصد افزايش داشته است. با 
احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
272 ميليارد و ۴۵۵ ميليون ريال سود انباشته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
»زفكا« در دوره 3 ماهه نخست سال مالي منتهي 
به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۴0 
ميليارد و ۵68 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 76 ريال سود به ازاي هر 

سهم خود شناسايي كرده بود.

  س�ود هر س�هم »پدرخش« 5۲۷ درصد 
افزايش داشت

شركت توليدي و صنعتي درخش��ان تهران در 
دوره 3 ماهه منتهي به 3۱ خرداد ماه ۱398، به 
ازاي هر سهم خود 307 ريال سود كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزايش 
۵27 درصدي را نشان مي دهد. به گزارش سنا، 
ش��ركت توليدي و صنعتي درخش��ان تهران با 
سرمايه ۵۱ ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان 
دوره اي 3 ماهه نخست دوره مالي منتهي به 29 
اسفند ۱398 را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران 
در دوره ياد شده، مبلغ ۱۵ ميليارد و 6۴7 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
307 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 97 معادل 
۵27 درصد افزايش داشته است. با احتساب سود 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۱9 ميليارد 
و 9۵9 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حساب هاي اين شركت منظور شد. »پدرخش« 
در دوره 3 ماهه نخس��ت س��ال مالي منتهي به 
اس��فند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 2 
ميليارد و ۴80 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 76 ريال سود به ازاي هر 

سهم خود شناسايي كرده بود.

  مروري بر تصميمات مجمع عمومي »ذوب«
در مجمع عمومي ش��ركت س��هامي ذوب آهن 
اصفهان، به ازاي هر سهم صفر ريال تعيين شد و 
همچنين اين مجمع ۱2۱ ريال سود خالص براي 
هر سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. 
به گزارش ايس��نا، مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان براي سال مالي 
منتهي به 29 اس��فند ماه ۱397 در روز دوشنبه 
۱7 تير ماه ۱398 برگزار شد. دستور جلسه مجمع 
عمومي ساالنه »ذوب« براي دوره مالي ذكر شده 

به شرح زير بوده است:  
اس��تماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصويب صورت ه��اي مالي س��ال )دوره( مالي 
منتهي به 29 اسفند ماه ۱397، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور 
اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 

هيات مديره.
براساس گزارش منتشر ش��ده در خصوص اين 
جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي شركت 

سهامي ذوب آهن اصفهان عبارت است از: 
هيچ مبلغي به عنوان سود نقدي به ازاي هر سهم 
تعيين نشد و سود خالص به ازاي هر سهم ۱2۱ 
ريال تصويب ش��د. س��ود خالص 7 هزار و ۴۵۴ 
ميليارد و 9۵9 ميليون ريال و زيان انباشته پايان 
دوره ب��ا لحاظ كردن مصوبات مجمع، ۱2 هزار و 

820 ميليارد و ۵7۵ ميليون ريال اعالم شد.

   بلوك ۲۰ درصدي پااليش نفت اصفهان 
روي ميز فروش

بلوك 20 درصدي سهام ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان روز گذش��ته )ش��نبه( به قيمت پايه هر 
سهم ۱2 هزار و 33 ريال توسط خصوصي سازي 
در بورس عرضه مي شود. به گزارش ايِبنا، بلوك 20 
درصدي سهام شركت پااليش نفت اصفهان كه 3 
ميليارد و 999 ميليون و 999 هزار و 9۵6 سهم اين 
شركت را شامل مي شود، ديروز )شنبه، ۱2 مرداد( 
توسط سازمان خصوصي س��ازي در بورس اوراق 
بهادار عرضه مي شود. اين بلوك 20 درصدي شپنا 
به قيمت پايه بورس در روز عرضه )معادل قيمت 
بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه( به اضافه 20 
درصد به ش��رط آنكه از مبلغ ۱2 هزار و 23 ريال 
كمتر نباشد و ارزش كل پايه ۴8 هزار و 9۱ ميليارد 
و 999ميليون و ۴70هزار و 988 ريال به صورت 
نقد واگذار مي شود. مبلغ سپرده شركت در مزايده 
بلوك 20 درصدي پااليش نفت اصفهان نيز ۴ هزار 
و 809ميليارد و ۱99 ميليون و 9۴7هزار و 99 ريال 
تعيين شده است كه خريدار بايد 20 درصد مبلغ 
پشنهادي خود را در مدت 20 روز كاري به حساب 
سازمان خصوصي سازي واگذار كند. اين گزارش 
مي افزاي��د: در حال حاضر ش��ركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران ب��ا 20 درصد، 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
با 20 درصد، شركت آواي پرديس سالمت با ۱۵ 
درصد، شركت توسعه سرمايه رفاه با ۱۱.96 درصد 
و شركت پااليش نفت جي با ۵ درصد سهامداران 

عمده شركت پااليش نفت اصفهان هستند.



تشكلها6اخبار

»تعادل«ازروندوارداتكاغذدرسالجاريگزارشميدهد

تداوم واردات كاغذ با ارز ارزان
گروه صنعت|

 براساس آمار منتشر ش�ده از واردات كاالهاي 
اساسي، از ابتداي سال 98 تا 22 تيرماه، ميزان 
ثبت س�فارش مواد اوليه كاغذ و ثبت سفارش 
انواع كاغذ بيش از 177 ميليون دالر بوده است. 
همچني�ن بنابرتوضيحاتي كه مدي�ركل دفتر 
برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارايه كرده است، از ميان 
انواع كاغذ و مواد اوليه ثبت سفارش شده، معادل 
133 ميليون دالر تخصيص ارز شده، كه از ميان 
ارز تخصيص يافته به واردات انواع كاغذ و مواد 
اوليه آن تا 22 تير م�اه، بيش از 26 ميليون دالر 
به صورت نيمايي، تامين ارز ش�ده اند. از سوي 
ديگر، آمارها، بر همين اساس از ابتداي امسال 
تا 22 تيرماه، 80 ميليون دالر كاغذ و مواد اوليه 
آن ترخيص شده و اين معادل 80 هزار تن كاغذ 
است. از آنسو، اما جديدترين جداول به  روز شده 
كارگروه س�اماندهي كاغذ واردات ۴2 هزارتن 
كاغذ چاپ و تحرير، بالك و روزنامه در سال جاري 
تاييد شده كه نشانگر اين است از اين ميان تنها 
3 هزار تن وارد كشور شده است. از سوي ديگر، 
وزير صنعت در خصوص اين شائبه كه قرار است 
ترخي�ص كاغذ ب�ا دالر 9 ه�زار توماني صورت 
بگيرد، عن�وان كرد كه چنين دس�توري وجود 
ندارد و اس�اس آخرين مصوبه هيات دولت، ارز 
۴200 توماني براي كاغذ در نظر گرفته شده است.

   تنها ۳ هزار تن كاغذ وارد شد
جديدترين جداول به روز ش��ده كارگروه ساماندهي 
كاغذ، به تازگي از سوي دبيرخانه اين كارگروه منتشر 
شد. اين جداول با عناوين وضعيت متقاضيان تأييد شده 
واردات كاغذ با ارز دولتي در سال 98 و وضعيت واردات 
كاغذ تاييد شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 
98 به تفكيك نوع كاغذ و نوع تاييد منتشر شده است. 
داده هاي اين جدول هاي منتشر شده حاكي از اين است، 
كه از 107 پرونده بررسي شده در كارگروه كاغذ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 98 واردات 42 هزار و 
356 تن تأييد شده، كه از اين ميان براي 30 هزار و 466 
تن كاغذ ارز تخصيص داده شده است. همچنين ارز الزم 
براي 16 هزار و 317 ت��ن كاغذ تامين و براي 15 هزار 
و 822 تن ارز خريداري ش��ده است. در اين ميان تنها 

3 هزار و 187 تن كاغذ از گمرك ترخيص شده است.

   تخصيص ارز دولتي و نيمايي براي واردات 
كاغذ

در همين حال، مديركل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع 
و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت جزيياتي 

از آمارهاي ثبت سفارش، تخصيص ارز دولتي و نيمايي 
و ترخي��ص انواع كاغذ و مواد اوليه آن را تش��ريح كرد. 
محمدرضا كالم��ي در گفت وگوي خود با خبرگزاري 
تس��نيم، با اش��اره به آمار واردات كاغذ در سال جاري 
اظهار كرد: بر اس��اس آمار واردات كاالهاي اساسي، از 
ابتداي امسال تا 22 تير ماه، ميزان ثبت سفارش مواد 
اوليه كاغذ و ثبت س��فارش انواع كاغ��ذ بيش از 177 
ميليون دالر بوده است. بنابر توضيحات مديركل دفتر 
برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، همچنين از مي��ان انواع كاغذ و مواد 
اوليه ثبت س��فارش ش��ده، معادل 133 ميليون دالر 
تخصيص ارز داده شده، كه از ميان ارز تخصيص يافته 
به واردات انواع كاغذ و مواد اوليه آن تا 22 تير ماه، بيش 
از 26 ميليون دالر به صورت نيمايي، تامين ارز شده اند. 
همچنين به گفته كالمي، بر همين اس��اس از ابتداي 
امسال تا 22 تيرماه، 80 ميليون دالر كاغذ و مواد اوليه 
آن ترخيص شده و اين معادل 80 هزار تن كاغذ است.

   واردات كاغذ با چه ارزي؟ 
اما در اين ميان يك نگراني براي تامين ارز واردات كتب 
درسي و روزنامه ها و اينكه با چه ارزي قرار است به دست 
مصرف كننده برسد، وجود داش��ت كه وزير صنعت، 
معدن و تجارت در اين باره عنوان كرد: ارز اختصاصي 
كتب درسي و روزنامه ها همچنان 4200 توماني است. 
بنابه اظهارات رضا رحماني، بر اس��اس آخرين مصوبه 
هيات دولت، ارز اختصاصي به كاغذ كتاب هاي درسي 
و روزنامه همان 4200 تومان است و تصميم جديدي در 
اين باره اتخاذ نشده است. وزير صنعت، معدن و تجارت 
همچنين درباره دستوري مبني بر ترخيص كاغذ با دالر 
9 هزار توماني عنوان كرده بود كه سندي براي ترخيص 
كاغذ با دالر 9 هزار توماني نديده ام، اما بر اساس آخرين 
مصوبه هيات دولت، ارز 4200 توماني براي كاغذ در نظر 
گرفته شده است. به گفته وزير صنعت، معدن وتجارت، 
اگرچه انواع كاغذ اعم از صنفي، صنعتي و ... وجود دارد، 
اما ارز اختصاصي به كاغذ كتاب هاي درسي و روزنامه 

تغييري نكرده و همان 4200 تومان است.
از سوي ديگر، براساس توضيحاتي كه حسين مدرس 
خياباني قائم مق��ام وزارت صنعت،  معدن وتجارت به 
تازگي ارايه كرده بود، از مجموع ارز تخصيصي 4200 
تومان��ي، 70 درصد از ارز در اختي��ار نهاده هاي دامي 
يعني وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد و 23 درصد در 
اختيار وزارت بهداشت، يك درصد در اختيار كاغذ براي 
ارشاد و 6 درصد مابقي براي الستيك است؛ از اين رو، 
در تامين ارز، ارزي نداريم كه به توليدكنندگان كاغذ 
بدهيم و بانك مركزي بايد بدهد. با اين حال، براي تامين 
ارز روزنامه 80 ميليون دالر ارز تخصيص يافته، كه در 
قالب 2 بخش 40 ميليون دالري تخصيص يافته است. 

او با بيان اينكه در حوزه تامين ارز دفترچه دانش آموزي 
و كتب درسي نيز 50 هزار تن كاغذ چاپ وجود دارد كه 
اگر يكي از گزينه هايي كه شك داريم به يك كااليي ارز 
4200 توماني بدهيم يا خير، حتما كتب درسي نخواهد 
بود؛ چراكه براي آن، شبكه مشخص تعريف شده و اين 
ارز به دست مصرف كننده نهايي آن مي رسد. به گفته او، 
آموزش و پرورش اعالم كرده كه ارز مورد نياز براي كتب 
درسي سال 98 كامال تامين شده و بايد به فكر ارز مورد 
نياز كتب سال 99 باشيم. بنابراين درخواست ما از بانك 
مركزي اين اس��ت كه براي اقالمي مثل دفترچه هاي 

دانش آموزي نيز، ارز تخصيص دهد.

   ۹۰ درصد كاغذ مصرفي كشور وارداتي است
اما از آن سو، رييس انجمن واردكنندگان كاغذ با اشاره 
به واردات 85 تا 90 درصد كاغذ چاپ و تحرير مورد نياز 
كش��ور مي گويد: از زمان تشكيل كارگروه كاغذ حتي 
يك دالر هم ارز دولتي نگرفته ام.  او درباره ميزان واردات 
كاغذ در بخ��ش كاغذ چاپ و تحرير نيز طي اظهاراتي 
گفته بود كه بر اساس آمار وزارت صنعت و كارخانجات 
داخلي بين 10 تا 15 درص��د نياز بازار در بخش كاغذ 
چاپ و تحرير با توليدات داخل پاسخ داده شد و نزديك 
به 85 تا 90 درصد نياز بازار در اين بخش از خارج كشور 

و با واردات كاغذ تامين مي شود. اين در حالي است كل 
واردات در سال 98 در بخش كاغذ چاپ و تحرير حدود 
300 هزار تن بود كه نسبت به سال 96 بين 49 تا 50 

هزار تن كاهش واردات داشتيم.
سيد حس��ن ميرباقري همچنين با بيان اينكه بعد از 
افزايش قيمت ارز و تش��كيل كارگروهي براي كاغذ، 
واردكنندگان كاغذ صرفا با اخذ مجوز مي توانستند اقدام 
به واردات كاغذ كنند و اگر مجوزي از سوي ارشاد براي 
آنها صادر نمي شد قادر به واردات نبودند، عنوان كرد كه 
اعضاي انجمن واردكنندگان كاغذ متاسفانه با كاهش 
مجوز واردات مواجه شدند و همين مساله باعث شد تا 
واردات كاغذ در سال گذشته به نسبت سال 96كمتر 

شود و تا حدودي تعادل بازار به هم بخورد.
اما س��والي كه در اين بين مطرح مي ش��ود؛ اين است 
كه چرا باوجود تخصيص ارز 4200 توماني قيمت آن 

افزايش يافت؟ 
برخي از فعاالن ح��وزه كاغذ در اين ب��اره مي گويند: 
تخصيص ارز 4200 توماني تنها موضوعي نبود كه در 
قيمت كاغذ اثرگذار باشد؛ چراكه در كاالهاي اساسي 
ديگر نيز كه مشمول دريافت ارز دولتي مي شدند هم 
شاهد افزايش قيمت ها بوديم اما در مورد كاغذ در يك 
بازه زماني نرخ جهاني كاغذ تا 20 درصد افزايش يافت و 

حتي تا شهريورماه 97 و قبل از تشكيل كارگروه كاغذ، 
تفاوت قيمت كاغذ دولتي و كاغذ آزاد حدود 10 تا 15 
درصد بود اما در نيمه دوم سال بانك مركزي نتوانست 
به درستي براي واردات كاغذ ارز الزم را تخصيص دهد 
و همين مساله باعث به هم خوردن تعادل در بازار كاغذ 
شد. در اين ميان اما انجمن واردكنندگان كاغذ خواهان 
تك نرخي شدن ارز براي جلوگيري از رانت و حل مشكل 
بازار كاغذ شدند  تا ارز واردات كاغذ تك نرخي شود. اما 
خواسته اي كه به گفته خودشان مورد توجه متوليان امر 
قرار نگرفت اما در جلسه اي كه وزارت صمت تشكيل 
شد، پيش��نهاد تك نرخي شدن ارز براي واردات كاغذ 
و گالس��ه و مقوا پذيرفته شد و امضاهاي طاليي براي 
واردات اين نوع كاغذ از ميان برداش��ته ش��د. بطوري 
كه اكنون قيمت انواع مقوا و كاغذ گالسه تا 50 درصد 
كاهش ياف��ت. البته بنابه توضيح��ات رييس انجمن 
واردكنندگان كاغذ، در حال حاضر معادل 80 هزار تن 
كاغذ روزنامه و تحرير با ارز دولتي وارد مي ش��ود و اين 
رقم 20 درصد از نياز بازار كاغذ را جوابگوست. اين در 
حالي است كه نياز بازار به كاغذ چاپ و تحرير در حدود 
350 هزار تن است و طبق برنامه ريزي انجام شده 40 
هزار تن آن با ارز دولتي تامين مي شود و 310 هزار تن 

آن با ارز نيمايي.

رييسكميسيونكشاورزياتاقتعاونايران:

وزارت بازرگاني در سايه تشكيل شده است
رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران گفت: تجارت و واردات شيرين 
است و وقتي اين شيريني زير دندان برخي مسووالن رفت، ديگر توليد را 
رها كردند. من به دوستان مجلس توصيه مي كنم كه فكري به حال ساز و 
كار تجارت كشور كنند اكنون عمال وزارت بازرگاني در سايه تشكيل شده 
كه به اسم قائم مقام بازرگاني وزير صمت فعاليت مي كند، در حالي كه به 
مجلس هم پاسخگو نيس��ت. ارسالن قاسمي در گفت وگو با ايلنا در مورد 
تشكيل قائم مقام بازرگاني وزارت صمت اظهار كرد: به نظر بنده منشأ آن 
اشتباه مجلس هشتم بود كه وزارت بازرگاني را منحل كرد و از آن بدتر بخش 
واردات و صادرات را كه يك كار كامال تخصصي اس��ت را به يك وزارتخانه 
مثل جهاد كه هيچ گونه تخصصي در اين حوزه ندارد، واگذار كرد. او ادامه 
داد: نتيجه اين اقدام آن شد كه در سال هاي اخير به جاي بحث تنظيم بازار 
چه در حوزه داخلي و چه در حوزه خارجي، رسيدگي و نظارت بر خريد و 
فروش فقط محلي براي توزيع رانت ش��د كه آخرين آن ارز 4200 توماني 
بود. قاسمي با اشاره به بحران گوشت در ماه هاي اخير عنوان كرد: آخرين 
اتفاق در حوزه تجارت و عدم مديريت صحيح بازار بحث گوشت بود. مگر 
ارز اين كاال 4200 توماني نبود؟ مگر مسووليت تنظيم و نظارت بر بازار بر 
عهده وزارت جهاد نبود؟ اما در نهايت قيمت گوشت به صد هزار تومان رسيد 
و كش��ور يك بحراني را فقط به سبب عدم حضور يك دستگاه تخصصي 
توليدي در حوزه بازرگاني تجربه كرد. او درباره تجارت خارجي نيز گفت: در 
اين حوزه نيز ما بازار بزرگي مانند روسيه را از دست داديم يا نتوانستيم در آن 
ورود كنيم، بحث تجارت يك كار تخصصي است. اكنون در حوزه واردات و 
صادرات دارو وزارت بهداشت هيچ نقشي ندارد و مديريت آن به عهده بخش 
بازرگاني كشور است و اينكه وزارت جهاد به شدت به دنبال در اختيار گرفتن 

تجارت صنايع كشاورزي و غذايي بود به اعتقاد من به خاطر توزيع رانت بود! 
عضو اتاق تعاون ايران افزود: من در بسياري از كميسيون هاي مشترك با 
كش��ورهاي ديگر شركت كردم و هر موقع بحث كاالهاي غذايي و صنايع 
كشاورزي مطرح مي شد، مديران بازرگاني مي گفتند اين مساله مربوط به ما 
نيست و در نهايت اين بخش از صنعت كشور هيچ بهره اي از اين كميسيون ها 
نمي برد. اين خط كشي ها باعث شد اين بخش از صنعت كشور ضربه هاي 
زيادي ببيند و از سوي ديگر وزارت جهاد نه به توليد رسيد و نه به بازرگاني. 
بايد توجه داشت كه وزارت جهاد كشاورزي يك وزارتخانه توليدي است 
همانطور كه وزارت صنعت و معدن اينگونه است به اعتقاد من ساختار وزارت 
بازرگاني تحت هر اسمي دوباره بايد احيا شود تا مسائل مربوط به تجارت، 
بازرگاني و بازرگاني خارجي يك جا متمركز شود و يك فرمانده واحد داشته 
باشند. او با بيان اينكه در بحث اقتصاد مقاومتي يكي از راه هاي برون رفت از 
ركود، صادرات است، افزود: اكنون كدام وزارتخانه به صورت تخصصي به اين 
امر مي رسد؟ فقط يك سازمان توسعه تجارت وجود دارد كه بيشتر درگير 
كارهاي دولتي و نامه نگاري است و عمال كاري به بخش كشاورزي ندارد، 
هر چند خودش ادعاي ديگري دارد اما موضوع اين است كه همه اختيارات 
در دست وزارت جهاد است. وي اظهار كرد: تجارت و واردات شيرين است 
و وقتي اين شيريني زير دندان برخي مس��ووالن رفت، ديگر توليد را رها 
كردند. من به دوستان مجلس توصيه مي كنم كه فكري به حال ساز و كار 
تجارت كشور كنند اكنون عمال وزارت بازرگاني در سايه تشكيل شده كه به 
اسم قائم مقام بازرگاني وزير صمت فعاليت مي كند، در حالي كه به مجلس 
پاسخگو نيست. در مجموع اگر مجلس به دنبال پيدا كردن پاسخگو براي 

بحث بازار و تجارت كشور است بايد وزارت بازرگاني را احيا كند.

معاونبازرسيسازمانحمايتتشريحكرد

جزييات نظارت هفتگي بر ۵ قلم كاالي اساسي
معاون بازرس��ي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
از اولويت بندي بازرسي كاالهاي اساس��ي در بازار خبر داد و گفت: هر 
هفته 5 قلم كاال در كل كش��ور به صورت هماهنگ رصد مي ش��وند و 
همه كاالها بايد برچسب قيمت داشته باشند. به گزارش شاتا، شهرام 
ميرآخورلو به برنامه ريزي دولت براي نظارت بر بازار كاالهاي اساس��ي 
اش��اره كرد و گفت: مردم به زودي تغييرات قيمتي در بازار را مشاهده 
خواهند كرد. با تصميم دولت، هر هفته 5 قلم كاالي اساسي اولويت دار از 
سوي وزارت صمت تعيين و در سراسر كشور بازار اين اقالم با دقت رصد 
مي شود. او افزود: يكي از وظايفي كه سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان بر عهده دارد، حمايت از حقوق مصرف كنندگان است 
كه يكي از مولفه هاي آن آگاهي و اطالع از مشخصات كاال است به نحوي 
كه درج قيمت واقعي بر روي كاال يا خدمت بايد صورت گيرد. اين مقام 
مسوول با تاكيد بر اينكه عرضه هيچ كااليي بدون برچسب قيمت از اين 
پس در بازار پذيرفته نخواهد شد، افزود: تمامي كاالهايي كه در سطح 
عرضه وجود دارند بايد برچسب قيمت داشته باشند و اگر اين كار انجام 
نشود، شائبه گران فروشي و ساير تخلفات در واحد صنفي و فروشگاه ها 
ايجاد مي شود و با اين موارد به شدت برخورد خواهد شد. به گفته او، برخي 
واحدهاي صنفي طي هفته هاي گذشته با ظاهرسازي، وانمود مي كنند 
كه در حال ارايه تخفيف هاي ويژه بر روي برخي كاالها هستند؛ اما در 
حقيقت موجبات ضرر و زيان مصرف كنندگان را فراهم كرده اند؛ نرخ 
سود واحدهاي توليدي و حاشيه سود عمده فروشي ها و خرده فروشي ها 
بسته به نوع كاال و خدمت كاماًل مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را 
دارد. بنابراين اينكه برخي كاالها از سوي فروشگاه ها يا واحدهاي صنفي 

با تخفيف هاي غيرواقعي و صوري عرضه شده و در نهايت قيمتي كه كاال 
به مصرف كننده اعطا مي شود همان نرخ واقعي بر اساس قيمت تمام شده 
و حاشيه سود منطقي است؛ بنابراين ظاهرسازي و وانمود كردن به ارايه 
تخفيف، يك تخلف است و به شدت با آن برخورد مي شود. ميرآخورلو 
گفت: پيش فروش و فروش هاي اقساطي نيز ضوابط خاص خود را دارند 
و واحدهاي صنفي نمي توانند هر رفتاري را در زمينه اعالم قيمت داشته 
باشند. اين در شرايطي است كه برخي كاالها رقابتي بوده و قيمت آنها بر 
اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود. اما به هر حال رقابت بايد 
در جهت حمايت از حقوق مصرف كننده باشد نه در جهت افزايش قيمت 
كه منجر به سود بيشتر توليدكننده مي شود؛ ضمن اينكه هر حراجي 
كه رخ مي دهد، بايد با مجوز مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت 
شكل گيرد. او ادامه داد: بر اساس تصميم رييس جمهور، وزارت صمت با 
ساختار جديدي با قدرت وارد حوزه تنظيم بازار شده و از اين پس بازار را 
زير ذره بين خود قرار خواهد داد به شكلي كه مردم آثار ملموس آن را به 
زودي احساس خواهند كرد. به عرضه كنندگان كاال نيز هشدار مي دهيم 
تا حتمًا قيم��ت كاال را بر روي آن درج كنند چ��را كه عدم درج قيمت 
به هيچ عنوان پذيرفته شده نيس��ت. معاون بازرسي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان درباره قيمت مرغ نيز گفت: بر اساس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت مرغ براي مصرف كننده 12900 تومان 
در سراسر كشور است و هيچ واحد صنفي و فروشگاهي حق عرضه مرغ 
با قيمت باالتر از 12900 تومان را ندارد و بر همين اساس نظارت بر بازار 
با جديت صورت خواهد گرفت و از طريق سازمان هاي صنعت معدن و 

تجارت استان ها موضوع پيگيري مي شود.
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 مهار نقدينگي
مهم تر از حذف صفر از پول ملي

اتاق ايران| عضو هيات رييس��ه اتاق ايران حذف 
چهار صفر از پول ملي را در شرايط كنوني كشور كاري 
بيهوده و تصميمي عجوالنه دانسته  و گفت: دولت 
كارهاي اقتصادي مهم تري نسبت به حذف صفر از 
پول ملي دارد كه بايد به آنها بپردازد تا با مساعد شدن 
وضعيت كالن اقتصاد، زمينه براي اصالحاتي نظير 
حذف صفر از پول ملي نيز مهيا شود. كيوان كاشفي 
با بيان اينكه اين كار در ش��رايط كنوني كشور كاري 
بسيار عبث است زيرا شرايط اقتصادي كشور و جامعه 
اكنون اصاًل مناسب چنين كاري نيست، افزود: اين 
كار اگرچه به خودي خود كار بدي نيست اما جامعه 
كشور اكنون براي پذيرش حذف صفر از پول ملي به 
اجماع نرسيده است. به گفته او، اين كار ممكن است، 
اثرات مثبتي مانند بهبود حساب هاي مالي را نيز به 
همراه داشته باشد؛ با وجود اين، نمي توان پيامدهاي 
منفي اين اقدام مانند هزينه زياد موردنياز براي تعويض 
پول كش��ور و... را نيز ناديده گرفت. كاش��في اضافه 
كرد: از سوي ديگر حذف چهار صفر از پول ملي هيچ 
تأثيري بر بهبود قدرت خريد مردم نخواهد داشت و 
حتي ممكن است در ابتداي امر به دليل شرايطي كه 
در گرد كردن ارقام خرد به سمت باال رخ مي دهد به 
افزايش قيمت ها نيز تا حدودي دامن بزند. او با اشاره به 
اينكه مجموع اين موارد نشان مي دهد كه اين تصميم 
بسيار عجوالنه است، ابراز اميدواري كرد كه مجلس 
شوراي اس��المي بررسي جامع تري روي اين اليحه 
انجام دهد. امروز دولت كارهاي اقتصادي مهم تري 
دارد كه بايد ب��ه آن بپردازد كه مهم ترين آن كنترل 
نقدينگي افسارگسيخته در كشور است. رييس اتاق 
كرمانشاه با بيان اينكه رشد روزانه نقدينگي در ايران از 
مرز هزار ميليارد تومان گذشته است، گفت: اين ميزان 
رشد نقدينگي زمينه ساز تورم 40 تا 50 درصدي در 

كشور است.

 بي تفاوتي قيمت گوشي 
تلفن همراه به كاهش نرخ ارز

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، 
گوشي، تلفن همراه و لوازم جانبي با اشاره به اينكه 
هنوز قيمت تلفن هم��راه با كاهش قيمت ارز روند 
نزولي به خود نگرفته است، گفت: بازار تلفن همراه 
نياز ب��ه افزايش عرضه محصول دارد و ش��رايط به 
گونه اي اس��ت كه قدرت انتخاب مصرف كنندگان 
كاهش يافته است. ابراهيم درستي اظهار كرد: بازار 
تلفن همراه نسبت به گذشته در شرايط بهتري به سر 
مي برد؛ اما بارها اعالم شده كه اگر واردكننده بتواند 
سهم بازار را تأمين كند، مشكالت بازار حل خواهد 
شد كه در كنار واردكنندگان و نمايندگي ها پيشنهاد 
شده، واحدهاي صنفي داراي جواز كسب به واردات 
و تأمين نياز بازار ورود كنند. متأسفانه عرضه تلفن 
همراه از سوي شركت ها و واحدهاي صنفي به صورت 
اجباري و سبد كاال شده و شرايط را به سمتي سوق 
داده كه مصرف كننده نهايي آن چنان قدرت انتخاب 
براي خريد ن��دارد. او عنوان كرد: اكنون واردكننده 
س��ود 17 تا 18 درصدي ب��راي عرضه محصوالت 
در نظر گرفته كه اگر واردكننده ميزان س��ود خود 
را كاهش دهد، تأثير قابل توجهي در كاهش قيمت 

تمام شده محصوالت خواهد داشت. 

اقامت موقت در ازاي 
سرمايه گذاري

ايرنا| رييس اتاق مشترك ايران وافغانستان اعالم 
كرد: طرح جديد س��رمايه گذاري در برابر اقامت در 
ايران بيشتر براي افغان هايي جذاب است كه مدت 
اقامت آنها در اي��ران رو به اتمام بوده و وضعيت مالي 
مناسبي هم دارند. بنابراين آنها رقم 250 هزار دالر را 
در بانك سرمايه گذاري مي كنند تا مدت اقامتشان پنج 
سال تمديد شود. حسين سليمي اظهار كرد: اين طرح 
براي شهروندان افغان مساله تازه اي نيست؛ چنانچه 
پيشتر هم به آنها به ازاي 300 هزار دالر سرمايه گذاري 
يا مشاركت در طرح ها، اقامت موقت داده مي شد. او با 
اش��اره به طرح هاي مشابه در كشورهاي ديگر ادامه 
داد: تركيه نيز به ازاي 250 هزار دالر سرمايه گذاري 
در اين كشور به فرد اقامت دايم مي دهد، طبيعي است 
كه سرمايه گذاري در كشوري كه اقامت دايم مي دهد، 
مطلوب تر است و اين موضوع قدرت رقابت ايران را در 

جذب سرمايه خارجي كاهش مي دهد. 

اكسپو دوبي سكو  پرتاب صادرات
ايلنا| ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران و امارات گفت: 
با توجه به تغيير رفت��ار بازرگانان و فعاالن اقتصادي 
كشورهاي حوزه خليج فارس به نظر مي رسد، ساير 
كشورهاي منطقه نيز به اين نتيجه رسيده اند؛ كشوري 
كه شمال خليج فارس و دريا عمان را در اختيار دارد، 
راه ارتباطي به آسياي ميانه و قفقاز است و يك بازار 
80 ميليوني دارد را نمي توان ناديده گرفت. فرشيد 
فرزانگان درباره آخرين وضعيت تجارت بين دو كشور 
گفت: به نظر مي رسد، اين روزها فضا نسبت به گذشته 
بهتر شده و حاكمان امارات به اين واقعيت رسيده اند 
كه نمي توانند كشوري با ظرفيت ايران را از معامالت 
و معادالت اقتصادي منطقه حذف كنند و راهي جز 
تعامل ندارن��د. او ادامه داد: عالوه ب��ر اخباري كه در 
حوزه تعامالت مالي منتشر شده، سخت گيري هاي 
دولت امارات در ديگر حوزه ها نيز كاهش داشته است. 
فرزانگان با اشاره به نمايش��گاه اكسپو 2020 كه در 
فرودين ماه سال آينده در دوبي برگزار مي شود، گفت: 
اكس��پو بزرگ ترين رويداد نمايش��گاه جهان است 
كه جمعيتي بين 40 تا 50 ميليون نفر از آن بازديد 
مي كنند و با توج��ه به اينكه در وضعيت پيش آمده 
براي اقتصاد كشور، صادرات بهترين راه براي خروج 
از ركود است؛ بنابراين اين نمايشگاه بهترين فرصت 
براي ارايه توانمندي هاي كشور است. بايد توجه داشت 
كه منطقه خليج فارس بيشترين حجم واردات مواد 

غذايي در جهان را دارد .

ديدگاه

رييس هيات مديره انجمن صنايع سلولزي بهداشتي 
گفت: براي تامين مواد اولي��ه و خمير كاغذ به خارج از 
كشور وابسته ايم اما در جنوب كشور و در نيشكر هفت تپه 
منبع غني اي از مواد اوليه وجود دارد كه متاسفانه سوزانده 
مي شود. به گزارش تسنيم، معاون دفتر صنايع شيميايي 
و سلولزي وزارت صمت در گفت وگو با شبكه خبر با اشاره 
به اينكه در سال هاي اخير دولت در اين حوزه دخالتي 
نداشته و همه از بخش خصوصي به فعاليت مشغولند، 
گفت: حدود 500 واحد صنعتي در اين حوزه به فعاليت 
مش��غول به كارند. علي محمد اس��فندياري با اشاره به 
خودكفا شدن نياز بازار به كاغذ »تيشو« كه از خمير چوب 
يا خمير كاغذ بازيافت توليد مي شود، اظهار كرد: اين كاغذ 
جزو مواد اوليه صنعت سلولزي و بهداشتي است. در سال 
92 حدود 50 هزار تن توليد داخل و 87 هزار تن واردات 
اين كاغذ بوده است اما امروزه كل نياز كشور را مي توانيم 
توليد كنيم. در سال گذش��ته 10 هزار تن هم صادرات 
اين محصول بوده اس��ت. هركش��وري كه محصوالت 
بهداشتي را بيشتر توليد و مصرف كند به عنوان كشوري 

توسعه يافته محسوب مي شود. علي محمد اسفندياري 
درباره مش��كل وثيقه 35 درصدي درخواستي بانك از 
واردكنندگان مواد اوليه توضيح داد: بايد با بانك مركزي 
همكاري بيشتري داشته باشيم. مكاتباتي با بانك مركزي 
صورت گرفته اس��ت تا توليد كننده مجبور به پرداخت 
وثيقه 35 درصدي به صورت نقد نباشد. او افزود: تاكنون 
بيشتر  از الياف مزارع نيشكر جنوب و مراكز صنعتي هفت 
تپه براي توليد كاغذ چاپ و تحرير استفاده مي شده است. 
اسفندياري  گفت: مي توان سرمايه گذاران را به سمت 
توليد صنايع سلولزي بهداشتي سوق داد و رونق بيشتري 
در اين حوزه و تامين محصوالت بهداشتي كشور ايجاد 
كرد. رييس هيات مديره انجمن صنايع سلولزي بهداشتي 
نيز گفت: اغلب توليدكنندگان كش��ور از جمله فعاالن 
صنعت سلولوزي بهداشتي كه به سالمت جامعه ارتباط 
مس��تقيم دارد حمايت نمي شود. عباس فصيح  گفت: 
جابه جايي پول، وثيقه 30 درصدي به بانك ها براي حواله 
كردن ارز و ترخيص گمرك مواد اوليه سلولز يا خمير از 

ديگر مشكالت اين صنف است.

مواداوليهصنايعسلولزي
درهفتتپهسوزاندهميشود

رييس اتاق اصناف تهران مي گويد كه گراني و كمبود مرغ 
ارتباطي با اصن��اف ندارد و واحده��اي توزيعي تنها رابط 
توليدكننده و مصرف كننده هستند. در اين ميان مشخص 
نيست در نهايت مسووليت گراني يك باره قيمت مرغ با كدام 
بخش است!؟ قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: هفته گذشته قيمت مرغ دستخوش تغيير شد كه در 
اين زمينه بايد تاكيد شود، اصناف در زمينه عرضه گوشت 
مرغ تنها توزيع كننده هستند و قيمت و ميزان عرضه با توجه 
به هزينه نهايي توليد، خريد و حجم در اختيار قرار داده شده 
به واحدهاي توزيعي، مش��خص مي شود. صنوف توزيعي 
اگر مرغ در اختيار داشته باشند، عرضه خواهند كرد و اگر از 
سوي واحدهاي توليدي و دستگاه هاي مرتبط مرغ در اختيار 
آنها قرار داده نش��ود، نمي توانند عرضه اي داشته باشند. او  
گفت: واحدهاي سوپرماركتي طبق قانون تنها اجازه عرضه 
محصوالتي همچون گوشت، فرآورده هاي پروتئيني و ميوه 
را، به صورت بس��ته بندي شده دارند. اما اگر محصوالت به 
صورت باز و كيلويي عرضه شود، واحد صنفي مرتكب تخلف 

شده و طبق قانون فعاليت آن تداخل صنفي است.

اصنافمقصرگرانيمرغ
نيستند

رييس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروش��ان با اشاره 
به اينكه بازار با كمبود پارچه و مواد اوليه مواجه نيس��ت، 
گفت: ب��ازار پيراهن براي ماه مح��رم آمادگي كامل دارد و 
اين در حالي است كه در سال هاي اخير حجم تقاضا براي 
پيراهن سفارشي به شدت كاهش يافته و از تعداد واحدهاي 
سفارشي دوزي كاسته شده است. حسين آقاكوچكي در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كارخانه ها و واحدهاي توليدي 
كه داراي ش��رايط اقتصادي مناسبي هستند و توان آن را 
دارند، در مراحل تهيه مواد اوليه، توليد، فروش و بازگشت 
پول؛ هزينه هاي خود را مديريت كنند،  در شرايط فعلي بازار 
وضعيت مناسبي دارند اما هرچه توان واحدها در مديريت 
هزينه هاي جاري و پرداخ��ت حق و حقوق دولت و كارگر 

كمتر باشد، حال و احوال نامناسبي دارند.
او ادامه داد: با توجه به س��ابقه بازار، كسب وكار واحدهاي 
توليدي و توزيعي پيراهن در شش ماهه اول سال نسبت به 
شش ماهه دوم سال بهتر است و بازار با توجه به مناسبت هاي 
فصلي و  آييني، از سه ماه جلوتر كار توليد و از دو ماه زودتر كار 

تأمين و عرضه پيراهن را آغاز مي كند.

كاهشتقاضا
برايپوشاكسفارشيدوز

رييس اتحاديه صنف اغذيه فروش��ان و مواد غذايي تهران 
با اش��اره به غيرقانوني بودن فعاليت كانكس ها و دكه هاي 
اغذيه فروش��ي در خيابان 30 تير به دلي��ل عدم دارا بودن 
جواز بهداشتي و مجوز فعاليت، از درخواست اين اتحاديه 
براي پلمب 16 دكه و اغذيه فروشي در اين خيابان به پليس 
اماكن خبر داد. اس��داهلل احمدي ش��هريور در گفت وگو با 
تسنيم با اشاره به غيرمجاز بودن فعاليت 16 دكه و كانكس 
فروش اغذيه در خيابان 30 تير تهران اظهار كرد: طبق ماده 
12 قانون فعاليت صنفي، فعاليت در تمامي صنوف نيازمند 
اخذ مجوزهاي الزم است ولي كانكس ها و دكه هايي كه در 
حاشيه خيابان 30 تير فعال هستند با وجود گذشت زمان 
زيادي از فعاليتشان و وعده مسووالن شهرداري، مجوزهاي 
الزم را اخذ نكردند. او گفت: اين در حالي است كه فعاليت اين 
دكه ها و كانكس ها مرتبط با خوراكي و اغذيه شهروندان است 
و از همين رو اهميت بااليي دارد و   براي سالمت شهروندان، 
فاكتورهاي بهداشتي سخت گيرانه اي تعريف شده است و 
واحدهايي كه بتوانند اين شاخص ها را رعايت كنند قادر به 

اخذ مجوز بهداشت خواهند بود.

پلمب۱۶دكهواغذيهفروشي
درخيابان۳۰تيرتهران
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نفت در 60 دالر حمايت خواهد شد؟ 

 چند منبع مستقل رسانه اي مي گويند خرابكاري 
در تاسيسات نفتي سوريه به محيط زيست آسيب وارد كرده است 

بازي با ُدم طبيعت براي تحديد نفت ايران؟! 

گروه انرژي|نادي صبوري|
به نظر مي رسد اقدام ها در جهت تخريب راه هاي فروش نفت خام 
ايران از سوي امريكا ابعاد تازه اي به خود گرفته است. ابعادي كه كم 
و بيش به سوي روش هاي غير رسمي و ايذايي و غير قابل ردگيري 
رفته است. اواسط ماه ژوئن رسانه هاي داخلي سوريه خبري مبني 
بر اين منتشر كردند كه خرابكاري در خطوط لوله »بندر بانياس« 
اين كش��ور باعث نشت نفت شده اس��ت، تلويزيون محلي سوريه 
تصاويري از س��احل را نش��ان داد كه آب دريا به رنگ قهوه اي در 
آمده و مردم با تعجب در حال تماش��ا و بعضا لمس كردن اين ماده 
بدبو هس��تند. بندر بانياس همان بندري است كه بريتانيا مدعي 
شده اس��ت نفتكش گريس 1 كه در توقيف آنهاست، به سوي آن 
حركت مي كرده اس��ت. ديروز وب سايت »بلينگ كت« كه خود را 
يك رسانه مستقل معرفي مي كند كه به اشتراك گذارندگان محتوا 
در آن متفاوت از رسانه هاي رسمي و طبق ادعاي خودشان از منابع 
آزاد )Open source( خبرها را تهيه مي كنند مطلبي در مورد 
نشت نفت در بندر بانياس سوريه نوشت و با استناد به عكس هاي 
ماهواره اي عنوان كرد كه خرابكاران با آسيب زدن به خط لوله در 

اين بندر، محيط زيست را به مخاطره انداخته اند. 
براي اينكه بخواهيم بپذيريم اين حمله با ايران و تحريم ها عليه ايران 
ارتباطي دارد يا ن��ه بايد كمي به عقب برگرديم و چند حادثه كه در 
بنادر فجيره امارات و بعد در نزديكي عمان براي نفتكش ها اتفاق افتاد 
را به ي��اد بياوريم. از مجموعه حوادثي كه آن دوران براي نفتكش ها 
پيش آمد براي هيچ كدام نه مقصر اصلي پيدا شد و نه اساسا تالش 

چنداني براي معرفي آن صورت گرفت. 
با چنين پيش��ينه اي، با وجود اينكه هيچ چيز مشخصي براي اينكه 
خرابكاري در خط لوله سوريه را به ايران مرتبط بدانيم وجود ندارد 
از نظر برخي نشت نفت در بانياس سوريه مي تواند اين را نشان بدهد 
كه امريكا به روش هايي با پتانسيل مخرب، براي جلوگيري از فروش 
نفت خام ايران رو آورده است. روش هايي غيرقابل رديابي كه مي تواند 

براي محيط زيست آسيب جدي به دنبال داشته باشد. 
سمير مدني كه صاحب وب س��ايت تانكر تركينگ است كه يكي از 
معروف ترين وب سايت ها براي رصد تردد كشتي ها در جهان به شمار 
مي رود ديروز در اكانت توييترش نوشت كه خرابكاري در خط لوله 
در بانياس سوريه بعد از آن اتفاق افتاد كه دو نفتكش در عمان دچار 
مش��كل شدند. او نوشت با اين كار خواس��تند به تهران اين پيغام را 

بفرستند كه امنيت نخواهي داشت.
او ادام��ه مي ده��د: »پس به جاي حمل��ه به ايران ش��اهد حمله به 

تاسيساتي هستيم كه ايران براي تحويل نفت خام به سوريه احتياج 
دارد.« اين فعال حوزه انرژي همچنين به عمقي كه انفجارها در آن 
رخ داده هم اشاره كرده و نوشته كه براي اينكه خطوط لوله در اعماق 
18 الي 19 متري منفجر شود به تيمي بزرگ از متخصصان نياز است. 
مدني با اين نظر تلويحا اين فرضيه كه بايد يك »دولت« پشت اين 

انفجار بوده باشد را مطرح كرده است.
همزمان فردي به نام ويم زواينمبرگ كه از به اش��تراك گذارندگان 
محتوا در وب س��ايت »بلينگ كت« است در گزارش��ي با استناد به 
عكس ه��اي ماهواره اي نوش��ت كه به خاطر خراب��كاري اي كه 22 
ژوئن در تاسيس��ات نفتي بندر بانياس سوريه شد، حداقل 3 نقطه 
دچار مشكل شدند كه باعث مي ش��ود هر بار يك نفتكش بخواهد 

محموله اش را تخليه كند با نشت همراه باشد.
او در بخش��ي از گزارشش عكسي را منتش��ر كرده كه از فراز آب ها 
گرفته شده و ممكن است نشانگر اين باشد كه يك تانكر تعميري در 
حال نزديك شدن به نقطه ايست كه در آن لكه نفتي ديده مي شود. 
بعد»بلينگ كت« مي نويس��د يك نفتكش ايراني 2 آگوست هم در 
بانياس محموله اش را تخليه كرده اما اين بار نش��اني از نش��ت نفت 

ديده نشده است. 
رسانه هاي جريان اصلي دنيا واكنشي به اين اخبار نشان نداده اند و 
خبري كه در رسانه هاي محلي سوريه منتشر شده هم در مورد ارتباط 

اين ماجرا با ايران چيزي مطرح نكرده است. 
گزارش بلينگ كت بر اثر مخرب محيط زيستي برخي اقدامات تمركز 
دارد. در گزارش از نش��ت نفت در بندر باني��اس، به عنوان اثر دومي 
تخريبگر تحريم ها براي فروش نفت به سوريه به اين موضوع اشاره 
شده كه به خاطر دسترسي نداشتن مردم در سوريه به سوخت براي 
گرمايش و پخت وپز، آنها مجبور شده اند به جنگل تراشي دست بزنند 

كه به شدت محيط زيست اين كشور را تهديد مي كند. 
سوريه از طرف ديگر بر سر منابع و ذخاير نفتي خود هم با گروه هاي 

خود سر و همچنين با تركيه درگيري هايي دارد. 
ماجراي تبعات زيست محيطي خرابكاري در تاسيسات نفتي سوريه 
و احتمال ارتباطش با تالش ها براي محدود كردن فروش نفت خام 
ايران از چشم عدنان طباطبايي مدرس دانشگاه دسلدورف آلمان و 
تحليلگر مسائل ايران هم دور نماند. فرزند صادق طباطبايي توييت 
»بلينگ كت« را بازنش��ر كرده و با اضافه كردن نظر خودش نوشت: 
»سرنخي مهم از تبعات گزارش نشده و كشف نشده  اي كه با تشديد 
اقدام هاي غيرقابل انتس��اب و غيرقابل اس��تناد عليه ايران و نفتش 

همراه مي شوند«. 

 استمرار جنگ تجاري ممكن است 
چين را به سمت استفاده از نفت خام ايران سوق دهد 

وسوسه  ذخاير نفتي ايران بيخ گوش چين 

گروه انرژي|
بعد از آنكه بانك مريل لينچ در گزارشي تحليل كرد كه تشديد تنش 
تجاري امريكا با چين مي تواند پكن را به خريد هر چه بيشتر نفت خام 
از ايران سوق بدهد، يك پايگاه خبري تحليلي نيز در مطلبي نوشت كه 
چطور ممكن است چين همگام با تنش ها از ذخاير نفت خام ايران كه 

تاكنون روي كاغذ نقض تحريم نكرده اند استفاده كند. 
به گزارش پايگاه خبري »ونگارد«، دولت اياالت متحده چندي پيش 
براي نخستين بار يك شركت چيني را به دليل نقض تحريم هاي امريكا 
عليه صادرات نفت ايران تحريم كرد و آنها از انجام معامالت ارزي، بانكي 
يا معامالت امالك تحت نظر اياالت متحده منع شدند. مايك پومپئو، 
وزير امور خارجه امريكا اظهار كرد كه ش��ركت »ژوهاي ژنرونگ« و 
مديرعامل آن، ياومين لي در حال نقض تحريم هاي امريكا عليه ايران 
بودند. از طرف ديگر وزارت امور خارجه چين نسبت به تحريم شركت ها 
و افراد چيني بر اس��اس قوانين داخلي اياالت متحده معترض شد و 

به شدت تحريم هاي شركت هاي چيني توسط امريكا را محكوم كرد.
بسياري افراد شگفت زده شدند كه وقتي پكن و واشنگتن درگير جنگ 
تجاري هستند، امريكا با چه منطقي ممكن است شركت هاي چيني 
را براي نقض تحريم هايش عليه ص��ادرات نفت ايران مجازات كند؟ 
چين واردكننده شماره يك نفت جهان و خريدار عمده نفت صادراتي 
ايران است. ش��ركت »ژوهاي ژنرونگ« از زمان تأسيس در 25 سال 
پيش تا همين اواخر تنها واردكننده نفت خام ايران در چين بود. چين 
بزرگ ترين واردكننده نفت خام ايران است و حدود يك سوم از نفت خام 
صادراتي ايران را خريداري مي كند. اين كشور مخالف يك جانبه گرايي 
امريكا در عرصه بين المللي بوده و صالحيت داش��تن كشورها براي 

دخالت در روابط ديگر كشورها )موسوم به بازوي دراز( را رد مي كند.
پكن كه به دليل كندي رشد اقتصادي خود ممكن است در واردات نفت 
خام با مشكالتي مواجه شود، با مخالفت با تحريم هاي امريكا عليه نفت 
ايران، واردات منابع نفتي از ايران را قطع نكرد. ايران به خريدهاي چين 
اميدوار اس��ت تا اقتصاد خود را در مقابل فشار امريكا مقاوم كند. پس 
از آنكه امريكا معافيت هاي نفتي براي خريداران ايران را تمديد نكرد، 
گزارش شد كه در ماه ژوئن، نفتكش هاي ايراني بارگيري شده ديده 

شدند كه نخستين محموله ها را به چين برسانند.
بر اس��اس اطالعات ردياب هاي نفتكش ها، برخ��ي از نفتكش هاي 
غول پيك��ر )مدل VLCC( كه از خاورميانه حرك��ت كرده بودند، در 
اوايل ماه ژوئيه، بندر »تيانجين« را ترك كردند. تانكرهاي متعلق به 
ايران شامل نفتكش هاي VLCC در 19 ژوئن در بندر تيانجين تخليه 
شدند، در حالي كه نفتكش هاي »آمبر«، »سالينا« و »سي انفينيتي« 

نفت خام خود را در بندرهاي »هوانگدو«، »جيانژو« و »نينگبو« تخليه 
كردند. نفتكش سالينا كه ظرفيت حمل بيش از 1 ميليون بشكه نفت 
خ��ام را دارد، 20 ژوئن در بندر »جيانژو« پهلو گرفت و محموله خود 

را خالي كرد.
از زمان اعمال تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران در ماه مه، 
گزارش شده است كه ميليون ها بشكه نفت ايران همچنان به مخازن 
ذخيره اماني نف��ت در بندرهاي چيني ذخيره مي ش��ود تا در آينده 
مورد اس��تفاده قرار بگيرد. منطق آنچه تحت عنوان ذخيره س��ازي 
اماني معرفي ش��ده اين است كه محموله ها از گمرك چيني ها عبور 
نكرده و در داده هاي خريد نفت چين ثبت نمي ش��وند و بدين ترتيب 
اين محموله ه��اي نفتي همچنان متعلق به ايران هس��تند. درواقع، 
اين محموله ها به صورت نظري هنوز در حال ترانزيت شدن شناخته 

مي شوند.
تفسيرها بر اين اس��ت كه اين اقدام نقض تحريم هاي اياالت متحده 
نيستند. اما امريكايي ها معتقدند كه ذخيره سازي اماني ايران را تشويق 
مي كند كه به اميد آنكه روزي تحريم ها برداشته خواهند شد، به توليد 
بيشتر و فرستادن محموله هاي نفتي خود در نزديكي خريدار شماره 

يك نفت خام جهان ادامه دهد.
تحليلگران بر اين باورند كه اگر پااليشگاه هاي چيني تصميم بگيرند 
از اين نفت ذخيره ش��ده در نزديكي خود استفاده كنند، بازار جهاني 
نفت دچار كاهش قيمت خواهد شد. حتي كاهش توليد اوپك و غير 
اوپك هم نمي تواند جلوي افت قيمت ها را بگيرد، زيرا در اين صورت 
از طرفي كند شدن رشد اقتصاد جهاني تداوم مي يابد و از طرف ديگر، 
ايران فرصت مي كند كه به پمپاژ نفت خام در نزديكي خريداران اصلي 

خود ادامه دهد.
همچنين نفت خام ايران در ذخاير اماني چيني بدين معني است كه 
ايران مي تواند از ذخيره س��ازي نفت خام خود در نفتكش ها و بر روي 
دريا خالص شود. ايران بين سال هاي 2012 تا 2016 و مجددأ از سال 
2018، يعني زماني كه از طرف امريكا با محدوديت هايي براي فروش 

نفت خام خود مواجه شد، به ذخيره سازي شناور روي آورد.
بطور كلي بازار نفت در وضعيت نسبتأ خوبي باقي مانده است، اما برخي 
از معامله گران معتقدند كه اگر چين خريد نفت خام ايرام را افزايش دهد، 
بازار احتماال به شدت سقوط مي كند. داده هاي هفته گذشته نشان داد 
كه چين در ماه ژوئن 855 هزار و 638 تن معادل 209 هزار بشكه نفت 
خام از ايران وارد كرد. روابط چين و امريكا نيز واقعأ پيچيده شده است و 
جنگ تجاري بين دو ابرقدرت اقتصادي جهان مي تواند طوالني شده 

و سرعت رشد اقتصادي جهان را به شدت پايين بياورد.

گروه انرژي|
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران از اعالم 
آمادگي رس��مي خريداران خارجي بنزي��ن ايران در 
9 كشور منطقه خبر داد و گفت: برندگان عرضه هاي 
بورس انرژي، ظرف يكماه محموله هاي خود را تحويل 
مي گيرند. رضا پديدار با اشاره به آغاز عرضه بنزين ايران 
در بورس انرژي گفت: حدود دو تا سه ماه است كه ايران 
توانمندي افزايش توليد بنزين، گازوئيل و فرآورده هاي 
هيدروكربوري را بيش از نياز مصرف داخلي پيدا كرده و 
بر اين اساس اتاق بازرگاني تهران در كنار بورس انرژي 
و وزارت نفت، اين موضوع را به فعاالن اقتصادي اعالم 
ك��رده تا براي خريد اين محص��والت در بورس انرژي 
آماده باش��ند.  رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران افزود: بر اين اساس، 
مازاد محصوالت توليدي هيدروكربوري و بنزين مازاد، 
در بورس انرژي ارايه خواهد شد؛ اين در شرايطي است 
كه مقررات ب��ورس انرژي مي گويد هر فردي كه قصد 
خريد اين محصوالت را دارد بايد از طريق كارگزاري هاي 

رس��مي و مورد تاييد بورس انرژي، درخواست خود را 
ارايه دهد؛ ضمن اينكه شركت هاي كارگزاري عالقه مند 

نيز مي توانند در بورس انرژي ثبت نام نمايند.
وي تصريح كرد: بورس انرژي در نوبت هاي گذش��ته، 
نفت خام را براي فروش عرضه مي كرد كه بعضا مشتري 
نداش��ت؛ اما اكن��ون فرآورده ه��اي هيدروكربوري و 
مشتقات نفتي را پيشنهاد داده كه در قالب آن، بنزين، 
گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره، يك بار در هفته عرضه 
شده و بر اساس آن، سه شنبه هر هفته نيز كارگزاري ها 
مي توانند وارد رقابت شوند. البته پيش از اينكه رقابت 
شروع ش��ده و پيشنهاد قيمت مطرح شود، خريداران 
بايد سپرده اي را به بورس بسپارند و قيمت مدنظر خود 
را پس از آن اعالم كنن��د؛ در اين صورت اگر در رقابت 
برنده شدند، محموله آنها حداكثر ظرف يك ماه تحويل 
داده مي شود. پديدار در خصوص مكانيزم تسويه حساب 
نيز گفت: اين تسويه حساب به صورت مستقيم پولي 
و ارزي يا به صورت تهاتري خواهد بود. وي در پاس��خ 
به سوال خبرنگار مهر مبني بر كيفيت بنزين توليدي 

ايران و تطبيق آن با استانداردهاي جهاني خاطرنشان 
كرد: در دولت يازدهم و دوازدهم، از كاتاليست هاي پايه 
فلزات گرانبها و سيستم هاي نوين توليد استفاده شده 
و به خصوص در پااليشگاه ستاره خليج فارس، توليد با 
كيفيت بسيار باال انجام مي شود؛ بنابراين بنزين توليدي 

ايران كامال منطبق بر استانداردهاي جهاني است.
پديدار گفت: هم اكنون دو نوع بنزين بدون س��رب با 
اكتان 91 و بنزين سوپر با اكتان 95 توليد مي شود كه هر 
دو با كيفيت و منطبق با استانداردهاي جهاني هستند.

وي اظهار داشت: 9 كشور از جمله عراق، سوريه، تركيه، 
افغانستان، پاكستان، ارمنستان، آذربايجان و كشورهاي 
حاش��يه خليج فارس از جمله عمان، مشتري بنزين 

ايران هستند.
براساس گزارش ايسنا، محمدعلي دادور، مديرعامل 
شركت نفت ستاره خليج فارس نيز با اشاره به كيفيت 
بنزين توليدي اين پااليشگاه، گفت: بنزين يورو5 ستاره 
خليج فارس از نظر زيست محيطي از استاندارد يورو5 
جهاني پاك تر است چرا كه بنزني كه در بنزين يورو5 

بايد زير يك درصد باشد، در اين پااليشگاه در محدوده 
0.5 تا 0.7 درصد است.

اين مقام مس��وول با بيان اينكه همچنين آروماتيك 
در شرايط اس��تاندارد بايد 35 باشد اما در حال حاضر 
در بنزين توليدي پااليش��گاه ستاره خليج فارس بين 
29.5 تا 31.5 اس��ت و ميزان گوگرد استاندارد در اين 
نوع بنزين بايد كمتر از 10 پي.پي.ام. باشد كه در حال 
حاضر در بنزين ستاره خليج فارس كمتر از يك پي.پي.

ام. است، گفت: با توجه به اينكه نياز داخل تامين شده و 
بازارهاي ايران براي خريد بنزين اشباع است، با تصميم 
صادق آبادي، معاون وزير و مديرعامل ش��ركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي صادرات اين فرآورده 
اس��تراتژيك و ورود آن به رينگ صادراتي را پيگيري 
كرديم. دادور فروش نخستين محموله صادراتي بنزين 
ايران را موفقيت آميز خواند و اضافه كرد: خوشبختانه 
اين محموله 20 دالر به ازاي هر بش��كه گران تر از نرخ 
نشريه »پلتس« به فروش رفت كه نشان دهنده عملكرد 

صحيح در ورود به بازارهاي جهاني است.
وي با بيان اينكه بيش از يك قرن از كشف نفت در ايران 
مي گذرد و ما بسيار خرسنديم كه نخستين صادرات 
بنزين به عنوان اتفاقي تاريخي از پااليشگاه ستاره خليج 
فارس آغاز شد، تاكيد كرد: شركت نفت ستاره خليج 
فارس تجربه عرضه ديگر فرآورده ها را در رينگ داخلي 

و بين المللي دارد و همين موضوع مي تواند سبب اتخاذ 
روش هاي صحيح در موضوع صادرات شود.

وي جلوگيري از خام فروش��ي را ترفندي براي عملي 
كردن منويات مقام معظم رهبري دانست و گفت: در پي 
صادرات فرآورده ها ارزش افزوده بيشتري ايجاد خواهد 
شد كه سبب ارزآوري و بهبود شرايط اقتصادي كشور 
مي شود. نخستين عرضه بنزين ستاره خليج فارس در 
رينگ بين المللي توسط شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي اين موضوع را ثابت كرد كه مي توان 
ارزش افزوده اي باالتر از پيش بيني هاي نشريات معتبر 
اين حوزه براي بنزين صادراتي كسب كرد و اميدواريم در 
معامالت بعدي وضعيت به مراتب بهتر شود. وي در ادامه 
تاكيد كرد: تجربه فروش گاز مايع در رينگ بين المللي به 
ما اين موضوع را متذكر مي شود كه متقاضايان دريافت 
بنزين صادراتي ايران مطمئنا در معامالت بعدي بيشتر 
خواهند شد و اين مس��اله باعث جلب خريداران و باال 
رفتن قيمت ها خواهد ش��د. مديرعامل شركت نفت 
س��تاره خليج فارس افزايش تعداد خريداران را سبب 
ورود بنزين ايران به بازارهاي هدف با ارزآوري بيش��تر 
ارزيابي كرد و گفت: امروز در صادرات فرآورده ها سهم 
خوبي را از بازار افغانستان و پاكستان داريم و كشورهاي 
آفريقايي، ارمنستان و عراق نيز به تازگي به مشتريان 

ما افزوده شده اند.

گروه انرژي| 
در حالي كه قيمت نفت هفته گذشته را با رشدي آهسته 
و پيوسته تا روزهاي پاياني پشت سر گذاشته بود،  اما 
توييت رييس جمهوري امريكا باعث شد تا قيمت ها در 
روز پنج شنبه سقوط آزاد 7 درصدي را تجربه كند تا با 
وجود رشد قيمت ها در روز جمعه بازهم نفت هفته را با 

افتي 2.5 درصدي در قيمت به پايان برساند.
تهديد اخير ترامپ براي وضع عوارض بيشتر بر كاالهاي 
چيني به همراه نگراني در مورد تقاضاي مش��تريان بر 
قيمت نفت تاثير گذاشته، حاال اين سوال اصلي است كه 
اين تاثير مي تواند قيمت را به چه سمت و سويي ببرد؟ 
ياهو فاينانس در گزارش��ي تحليل مي كند كه تهديد 
ترامپ براي وضع عوارض بيش��تر بر واردات چين كه 
بازار را در روز پنج ش��نبه تكان داد و بر قيمت نفت هم 
تاثير گذاشت مي تواند تا يك ماه ديگر باز هم قيمت را 

پايين ببرد.   نفت خام وست تگزاس اينترمديت شاهد 
بيشترين كاهش طي چهار سال گذشته پس از اعالم 
وضع عوارض 10 درصدي ترامپ بر 300 ميليارد دالر از 
كاالهاي چيني بود. اين عوارض از اول سپتامبر اجرايي 
مي شوند. امريكا و چين از سال گذشته در يك جنگ 
تجاري گي��ر افتاده اند و مذاك��رات اخير بين مقامات 
دو كشور در شانگهاي هيچ دستاوردي نداشته است. 
قيمت ها عصر جمعه اندكي باال رفتند و بخشي از افت 
شديد پنجش��نبه را جبران كردند اما همچنان برنت 
روي رقم 61 دالر و 89 سنت بسته شد كه افت هفتگي 
قابل توجهي را ثبت كرد.   اشلي پيترسون، تحليل گر 
ارشد بازار نفت در استراتوس ادوايزرز، گفت كه تهديد 
اخير ترامپ براي وضع عوارض به همراه نگراني در مورد 
تقاضاي مشتريان بر قيمت نفت تاثير مي گذارد و آن را 
پايين مي آورد و اين شرايط احتماال يك ماه ديگر ادامه 

خواهد داشت. البته در مقابل بسياري بر اين باور هستند 
كه بعيد اين سطوح زير 60 دالري براي نفت خام حتي 
اگر ثبت شوند ماندگار باشند.   در حالي كه درآمدهاي 
نفتي شورون و اكسون موبيل نقطه اميدي براي صنعت 
نفت است، به گفته پيترسون، به خاطر وضع عوارض 
جديد، تعيين قيمت نفت در آينده سخت است.  نفت 
خام وست تگزاس اينترمديت طي هفته گذشته كاهش 
داشت و در روز جمعه 55.64 دالر در هر بشكه معامله 
شد.  پيترس��ون گفت: »قيمت نفت در طي تابستان 
محدود خواهد بود و دليل آن نگراني و ركودي است كه 
االن هم دچار آن هستيم. فعال فقط بايد منتظر پاسخ 
چين باشيم«. از طرف ديگر جان كيلداف، كارشناس 
موسسه اگين كپتال، مي گويد: جنگ تجاري امريكا و 
چين پيش از اين دورنماي تقاضاي انرژي را به شدت 
تخري��ب كرده و اي��ن تهديد، آن نگراني ها را بيش��تر 

مي كند؛ روشن است كه جنگ تجاري هنوز پايان نيافته 
است. پيش تر نرس��ي قربان تحليلگر اقتصاد انرژي به 
»تعادل« گفته بود كه به نظرش با در نظر گرفتن اينكه 

شرايط تغيير اساسي نكند قيمت نفت در مدت پيش 
رو در محدوده 60 الي 70 دالر در هر بش��كه در نوسان 

خواهد بود. 
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 جنگ نرم نفتي را 
بي پاسخ بگذاريم 

ايلنا| عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: برخي ش��بكه ها و رس��انه هاي خبري با يك 
جهت گيري مشخص با انتشار اخبار كاهش صادرات 
نفت ايران درصدد الق��اي تاثيرگذار بودن تحريم بر 
كاهش صادرات و منفي ش��دن وضع اقتصاد ايران 
هستند. جالل ميرزايي با بيان اينكه برخي به دنبال 
مخابره پيام هاي منفي در روند اقتصاد ايران هستند، 
افزود: هدف از انتش��ار اينگونه اخبار اين اس��ت كه 
مسووالن داخلي را مجبور كنند واكنش نشان داده 
و آمار دقيق اعالم كنند تا از نح��وه دور زدن تحريم 
از س��وي ايران مطلع و بر مسدود كردن آن متمركز 
ش��وند. وي تصريح كرد: در اين شرايط بدون ترديد 
نيازي به واكنش نيس��ت، بايد با حفظ همبستگي 
داخلي، حساب شده با ترفندهاي امريكا روبرو شويم و 
تمام تمركزمان ايجاد آرامش در كشور باشد. اين عضو 
كميسيون انرژي مجلس عنوان كرد: اينكه ما شرايط 
را كنترل كنيم كافي است و نيازي به پاسخ و تحليل 
اخبار نيست، بدون ترديد تحريم كنندگان مي خواهند 
داخل را درگير ادامه اينگونه مباحث كنند و خود كنار 
بنشينند، اين اقدام همسو با تكميل جنگ رواني است 

و بايد مراقب باشيم.

وزير انرژي عربستان به مسكو 
سفر كرد

ايلنا|وزير انرژي عربستان براي فراهم كردن مقدمات 
سفر رييس جمهوري روسيه به رياض، عازم مسكو 
ش��ده اس��ت. به گزارش اس اند پي گلوبال، »خالد 
الفالح« وزير انرژي عربستان براي رايزني و فراهم كردن 
مقدمات سفر »والديمير پوتين« رييس جمهوري 
روس��يه به رياض، عازم مسكو شده است. پوتين در 
راستاي تحكيم مناس��بات دوجانبه، پاييز آينده به 
عربستان سفر مي كند. پيش از اين در اكتبر 2017 
»سلمان بن عبدالعزيز« پادشاه عربستان با والديمير 
پوتين در مسكو ديدار كرده بود. فالح به دنبال دخالت 
بيش��تر روس��يه در بازار نفت جهاني توانسته است 
مناسبات نفتي بيش��تري با اين كشور در سال هاي 
اخير برقرار كند. آرامكو و گازپروم دو ش��ركت مهم 
نفتي روسيه و عربستان در پروژه هاي مشترك گازي 

شمالگان با هم همكاري خواهند كرد.

5 ميليون بشكه نفت آلوده 
سرگردان

تسنيم|هنوز حدود 5 ميليون بشكه نفت آلوده در 
شمال غرب اروپا، سنگاپور و ساير مناطق وجود دارد. 
اين مقدار 40 درصد از 12 ميليون بش��كه اي است 

كه در اوج بحران آلودگي در كشتي ها وجود داشت.
به گزارش بلومبرگ، بحران نفت آلوده روسيه هنوز 
تمام نش��ده اس��ت، حداقل براي تاجراني كه سعي 
مي كنند مقصدي براي محموله هايي كه نادانسته 
خريده  اند پيدا كنند. بريتيش پتروليوم، شركت بزرگ 
نفتي مستقر در لندن نتوانس��ت براي بيش از 700 
هزار بشكه نفت اورال خريداري پيدا كند. بريتيش 
پتروليوم اين نفت را سه ماه پيش در بندري در درياي 
بالتيك بارگيري كرده بود. اين محموله حاوي سطح 
باالي كلورايد آلي است كه مي تواند به پااليشگاه ها 
آسيب برساند. در اواخر آوريل مشخص شد كه روسيه 
ناخواسته ميليون ها بشكه نفت آلوده را وارد سيستم 
خط لوله دروژبا كرده است. ترنسنفت، اپراتور خط لوله 
روسيه ماه گذشته اعالم كرد 15 دالر در هر بشكه به 
بالروس بابت نفت آلوده خسارت پرداخت مي كند. اما 
همسايه شرقي اين كشور گفت پرداخت خسارت نبايد 
اعالم مي شد. مشخص نيست چرا به تاجران در مورد 
اين پرداخت خسارت گفته شده است. محموله اي كه 
نزد بريتيش پتروليوم قرار دارد، خواهان چنداني ندارد 
و اين شركت نمي تواند آن را بفروشد. محتواي كلرايد 
اين محموله 29 بخش در ميليون است در حالي كه 

بايد كمتر از 10 باشد.

كويت و عراق همكاري نفتي 
 را كليد زدند 

تسنيم| عراق و كشور همسايه اش كويت روز جمعه 
 ERC قراردادي با شركت مش��اوره انرژي انگليسي
امضا كردند تا مطالعات الزم براي توس��عه ميادين 
نفتي مشترك را در مرز بين دو كشور انجام دهند. به 
گزارش شينهوا نت، عراق و كشور همسايه اش كويت 
روز جمعه قراردادي با شركت مشاوره انرژي انگليسي 
ERC امضا كردند تا مطالعات الزم براي توسعه ميادين 
نفتي مش��ترك را در مرز بين دو كشور انجام دهند.  
عبدالمهدي العميدي، مدير اداره قراردادهاي نفتي 
عراق گفت امضاي اين قرارداد قدمي مهم در تقويت 
روابط دوجانبه است. اين قرارداد همچنين بر عالقه 
دولت عراق و وزارت نفت آن براي حل تمام مس��ائل 
بين دو كش��ور تاكيد مي كند.  العميدي گفت اين 
شركت مشاوره انگليسي تمام اطالعات الزم مربوط 
به ذخاير نفتي و ساير اطالعات مورد نياز را در اختيار 
ما قرار مي دهد كه راه را براي سرمايه گذاري مشترك 
بين عراق و كويت هموار مي سازد.  در اين بين، عاصم 
جهاد سخنگوي وزارت نفت عراق گفت با امضاي اين 
قرارداد، شركت مشاوره انگليسي مطالعات فني در 
مورد ميادين نفتي مشترك را ارايه مي دهد.  ميادين 
نفتي مرزي بين عراق و كويت قبل از جنگ 1990 و 
در طول جنگ يكي از عوامل درگيري بين دو كشور 
بوده اند و عراق بارها كويت را متهم كرده در داخل مرز 
عراق چاه حفر كرده و نفت را از قلمروي عراق پمپ 
مي كند ولي كويت اين اتهامات را رد كرده است.  اين 
قرارداد در س��الگرد آغاز جنگ 1990 توسط صدام 
حسين، رهبر سابق عراق عليه كويت بسته شد. عراق 

و كويت هر دو به دنبال تغيير گذشته هستند.

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران: 

9 كشور مشتري بنزين ايران شدند 
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سياست هويت،تهديد عليه ليبرال دموكراسي

»هويت:تالش براي منزلت انساني و سياست اعتراض«كتاب جديد فوكوياماست

فوكوياما  عليه  فوكوياما

نظريه دولت- امت سازي در بستر جهاني شدن، فرصت ها و روندها

نويسنده:  سيدمصطفي شاداب |
»هويت: تالش براي منزلت انساني و سياست اعتراض« 
كتاب جديد فرانس��يس فوكوياما است كه سپتامبر 
2018 توسط انتش��ارات مك ميالن منتشر شد و به 

مساله »سياست هويت« مي پردازد.
تصميم گرفتن براي انتخاب يك كتاب براي مطالعه كار 
سختي نيست، وقتي نويسنده آن فرانسيس فوكوياما باشد. 
اما مرور نويس��ي درباره آن كتاب، به همان اندازه دش��وار 
است. آخرين اثر نويس��نده كتاب معروف »پايان تاريخ و 
واپسين انسان« در همان برنامه پژوهشي هميشگي او يعني 
كاوش چالش هاي نظم ليبرال بين المللي قراردارد ولي او 
اين بار ريشه تهديد جديد بر هم زننده اين نظم را به جاي 
ايدئولوژي هاي رقيب، در روانشناس��ي انسان جست وجو 
مي كند. »هويت: تالش براي منزلت انس��اني و سياست 
اعتراض« كتاب جديد فرانسيس فوكوياما است كه سپتامبر 
2018 توسط انتشارات مك ميالن منتشر شد و به مساله 

»سياست هويت« مي پردازد.
»اگ��ر دونال��د ترام��پ در نوامب��ر 2016 در انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري پيروز نمي ش��د، اين كتاب نيز نوشته 
نمي ش��د. مانند بس��ياري از امريكايي ها من هم از نتيجه 
انتخابات شگفت زده ش��دم و درباره تبعات آن براي اياالت 
متحده و جهان نگ��ران بودم. رياس��ت جمهوري ترامپ، 
دومين انتخابات بزرگي بود كه در آن سال همه را شگفت زده 
كرد. اولين اتفاق، نتيجه همه پرس��ي خروج انگلستان از 
اتحاديه اروپا در ژانويه بود«. نويس��نده در ديباچه كتاب به 
روشني بيان مي كند كه نگارش اين كتاب تحت تاثير چه 
رخدادهايي بوده اس��ت و در ادامه كتاب سعي دارد تا علت 
اين رخدادهاي تكان دهنده را تشريح كند. تالشي كه او را 
به مساله »سياست هويت« مي رساند. سياست هويت، يا 
محوريت يافتن هويت هاي قوم��ي، نژادي، مذهبي و ملي 
در ش��كل گيري ائتالف ها و صحنه آرايي هاي سياسي به 
جاي دسته بندي هاي احزاب سنتي چيزي است كه از نظر 
فوكوياما ليبرال دموكراسي را در قرن بيست و يكم تهديد 
مي كند. سياست هويت، بخش بزرگي از تنش هاي سياسي 
در جهان از برآمدن ملي گرايي سفيد )نژادپرستاني كه در 
آگوست 2017 در شارلوتسويل مخالفان ترامپ را با ماشين 
زير گرفتند( تا پديده داعش را توضيح مي دهد. آنچه فوكوياما 
در هويت انجام مي دهد، برگشت به ريشه هاي فلسفه سياسي 
مدرن و واكاوي تاريخ براي فهم اين مساله است كه تحت چه 
شرايطي انسان ها ترجيح مي هند از فرديتي كه ليبراليسم 
با دموكراسي و اقتصاد بازار به آنها هديه كرده است فاصله 
بگيرند و خود را ذيل هويت هاي جمعي تعريف كنند. اين 
مساله آغاز پويش كتاب هويت در تاريخ فلسفه سياسي غرب 
است. فوكوياما براي شناخت انگيزه هاي انسان سياسي سه 
اصطالح را از جمهور افالطون ق��رض مي گيرد: تيموس، 
ايزوتيميا و مگالو تيميا. تيموس بخشي از روح انساني است كه 
نياز او به شناخته شدن و منزلت انساني توسط سايرين را ايجاد 
مي كند. ايزوتيميا منشأ برابري خواهي در انسان هاست، اينكه 
انسان ها نمي توانند تفاوت در منزلت انساني در نظر سايرين 
را تحمل كنند. مگالو تيميا سائقي است كه ميل به برتري بر 
سايرين را در انسان برمي انگيزد. از نظر فوكوياما وضعيت بين 
اين سه نيروي باستاني در افراد انسان در قرن بيست و يكم 
به گونه اي رقم خورده است كه باعث برآمدن سياست هويت 
در جاي جاي جهان شده است. او مي گويد »تيموس محمل 
سياست هويت امروز اس��ت« و »ليبرال دموكراسي هاي 

معاصر نتوانسته اند مساله تيموس را به صورت كامل حل 
كنند.« صورت مساله به اين شكل است: انسان ها به خاطر 
قوه تيموس انتظار دارند تا هويت شان به رسميت شناخته 
شود و منزلت انساني شان رعايت شود. ايزوتيميا آنها را وادار 
مي كند كه انتظار داشته باشند تا به اندازه سايرين از منزلت 
انساني برخوردار باشند. آن گاه كه منزلت افراد ناديده گرفته 
شود و تجربه نابرابري و برخورد تبعيض آميز باعث رنجش 
روح آنها شود، ناديده گرفته شدن و پست تر شناخته شدن، 
خشم و اعتراض نسبت به وضعيت سياسي مستقر در جامعه 
را بر مي انگيزد. اينجاست كه مگالوتيميا وارد مي شود و افراد 
هويت فردي را رها مي كنند و خود را عضوي از گروهي تعريف 
مي كنند كه از نظر آنها برتر از سايرين است. سياست ورزي بر 
مبناي چنين هويتي، ميل سركوب شده منزلت انساني برابر 
را براي افراد ارضا مي كند؛ آنها در ميان گروه هويتي خود بسيار 
منسجم و در برابر سايرين بسيار تندخو هستند. مگالو تيميا 
همان چيزي است كه امريكا را متقاعد كرد تا به ترامپ راي 
بدهد. بررسي اتفاقاتي كه باعث بازتوليد اين فرآيند در قرن 
بيست و يكم شده است موضوع ادامه كتاب فوكوياماست. 
فوكوياما معتقد است اگرچه مفهوم هويت ريشه در تيموس 
دارد، ام��ا صورت بن��دي اين مفهوم به عن��وان بنيان نظم 
اجتماعي در دني��اي مدرن صورت گرفت. او آغازگر كاوش 
درباره مساله هويت در دنياي مدرن را مارتين لوتر مي داند. 
مارتين لوتر اولين كس��ي بود كه به ص��ورت جدي درباره 
نسبت خود دروني فرد و نقش بيروني كه جامعه به او مي دهد 
و تفكيك اين دو تامل كرد. نتيجه تامالت مارتين لوتر اعالم 
اين نظر با صداي بلند بود كه آنچه اصالت دارد خود دروني 
فرد است و خود بيروني او )كه در آن زمان تحت حاكميت 
آموزه هاي كليسا و قواعد اخالقي مسيحيت كاتوليك تعريف 
مي شد( بايد تابع و منقاد خود دروني باشد. اين نتيجه گيري 
انس��ان شناسانه در تعارض با نظم كليس��ايي اروپاي قرن 

پانزدهم بود كه خ��ود دروني فرد را حتي در مرحله عقيده 
تابع قواعد يكسان كليسايي مي دانست و براي مطيع كردن 
خود دروني حتي دست به تفتيش عقايد مي زد. اين اعتراض 
راديكال فلسفي، نهضت پروتستانتيزم نام گرفت و سرآغاز 
نظم سياسي جديد شد. فوكوياما تفكيك لوتري را قدم به 
قدم در تاريخ فلسفه غرب دنبال مي كند. لوتر از اين تفكيك 
مقصودي مذهبي داشت و دنبال يافتن پايه ارتباط حقيقي با 
خداوند بود. در قرن هجدهم ميالدي، ايمانوئل كانت تفكيك 
لوتر را سكوالريزه مي كند و تفسيري غير مذهبي از آن ارايه 
مي دهد. هگل مفهوم هويت و تالش براي شناخت آن را به 
فلسفه تاريخ مي آورد و اساسا پيشران تاريخ انساني را درگيري 
براي شناخت خود مي داند. فوكوياما پرداخت هگل به مساله 
هويت را تحت تاثير انقالب فرانسه مي داند: »تعارض بزرگ 
زمانه هگل انقالب فرانسه بود . هگل جوان شاهد عبور ناپلئون 
از شهر دانشگاهش، در بازگشت از نبرد جنا در 1806 بود و 
در او جهاني شدن شناخت در قالب اصول انقالب فرانسه را 
مشاهده كرد. اين همان صورتي بود كه به اعتقاد هگل پايان 
تاريخ را رقم مي زد: انقالب فرانسه بذر ايده شناخت جهاني 
را نش��اند و حوادث تاريخي بعدي اصول اي��ن انقالب را به 
دورترين نقاط دنيا خواهد رساند«. از نظر فوكوياما، ليبرال 
دموكراسي يا سيس��تمي مبتني بر حقوق فردي و برابري 
انسان ها در برابر قانون كه انسان را موجودي حائز صالحيت 
اخالقي براي اداره خود مي دانست، در روزگار هگل توسط 
يك »ژنرال سوار بر اسب« به ساير كشورها تحميل مي شد و 
هگل در قامت يك فيلسوف آن را نشانه اي براي آغاز جهاني 
شدن ليبرال دموكراسي مي ديد. فوكوياما ادامه كتاب را به 
بحث درباره اثرات انقالب فرانسه در تاريخ مدرن اختصاص 
مي دهد. او انقالب هاي عربي در سال 2011 را نمونه هايي 
از گسترش الگوي انقالب فرانسه مي داند كه در آن، محمد 
بوعزيزي در پي شناخت خود و اعتراض به تحقير منزلت 

فردي اش از جانب دولتي س��ركوبگر دست به خودسوزي 
زد و آتش انقالب ها را روشن كرد. او انقالب هاي رنگي مانند 
انقالب نارنجي اوكراين در سال 2004 را كه به كناره گيري 
ويكتور يانكوويچ از قدرت انجاميد نيز مصداق خيزش مردمي 
براي ليبرال دموكراسي مي داند: »تكانه هاي مشهود در اولين 
مراحل بهار عربي و انقالب هاي رنگي، وجود هسته اخالقي 
ليبرال دموكراسي )آزادي طلبي و برابري خواهي( را نشان 
مي داد«. با اين حال، ليبرال دموكراسي تنها محصول انقالب 
فرانسه نبود. تاكيد فوكوياما بر اينكه تمامي خيزش هاي تاريخ 
مدرن ملهم از همان روند تاريخي اصلي انقالب فرانسه بوده 
است به اين جا ختم مي شود كه ملي گرايي و اسالم سياسي 
نيز مولود نيروهاي آزاد شده از همان سرچشمه هستند. 
فوكوياما براي توضي��ح اين ادعا، به س��راغ نيچه مي رود. 
خودبنيادي اخالقي كه ليبرال دموكراسي به دنيا هديه كرد، 
بر اين باور تكيه داشت كه افراد توانايي اتخاذ تصميم اخالقي 
درست و در مرحله باالتر، صالحيت تعريف صحيح اخالق 
را دارا هستند. حمله به توافق اخالقي كه مسيحيت در اروپا 
ايجاد كرده بود و دفاع از خودبنياد بودن اخالق، در فلسفه 
نيچه به اوج خودش مي رس��د: »خداوند در اثر فروريختن 
اعتقادات مرده بود و اين مساله يك خأل اخالقي ايجاد كرده 
بود كه مي توانست با ارزش هاي ديگري جايگزين شود. اما 
نيچه، برخالف فالس��فه اخالق سنتي، از مرگ خداوند به 
خاطر وسعتي كه به خودمختاري انسان مي داد استقبال 
كرد. از نظر نيچه انسان ها نه تنها آزاد هستند تا قوانين اخالقي 

را بپذيرند بلكه آزادند كه آن قانون را خودشان بيافرينند«.
فوكوياما صراحتا مي گويد اين تعريف از خودمختاري اخالقي 
كه وجود هر گونه اخالق مش��تركي را نفي مي كند اساسا 
زندگي اجتماعي را ناممكن مي سازد. همه افراد ابر انسان 
مورد نظر نيچه نيستند. اكثر افراد انساني قادر نيستند به 
تنهايي در اخالقيات سابق بازنگري كنند و اخالق جديدي 

براي خودشان بيافرينند. بيشتر انسان ها پيرو آفريده شدند 
و حذف ارزش هاي مشترك آنها را آزار مي دهد و باعث ايجاد 
احساس ناامني و انزواي اجتماعي در آنها مي شود. نتيجه 
چنين فردگرايي سخت كيشانه اي اين شده است كه افراد 
انساني در سراسر دنيا به سمت هويت هاي جمعي چنگ 
مي زنند تا امنيت اخالقي را جايگزين س��ردرگمي كنند. 
بنابراين ملي گرايي در اروپا و اسالم گرايي در خاورميانه، آنطور 
كه فوكوياما معتقد است، نتيجه همان نيرويي است كه ليبرال 
دموكراسي را آفريد: خودمختاري اخالقي. اهميت هويت در 
سياست قرن بيست و يكم آنقدر زياد است كه سوسياليسم 
و فلسفه هاي سياسي چپ را به كناري نهاده است. اعتراض 
مردم به نابرابري به جاي اينكه بس��تر احياي توجهات به 
ماركسيسم باش��د، ملي گرايي راست را تقويت كرده است 
زيرا مردم نابرابري را توهين��ي به هويت خود مي بينند نه 
يك بحران صرفا اقتص��ادي. دو رويك��رد متمايز در ميان 
اقليت هايي كه امروز بازي سخت سياست هويت را درون 
ليبرال دموكراسي ها به راه انداختند مشاهده مي شود. دسته 
اول، به رسميت شناخته شدن از سوي جريان غالب جامعه 
را دنبال مي كنند و در تالشند تا از حاشيه خارج شوند. سمبل 
اين گروه، مارتين لوتر كينگ است و چهره هايي مانند ويليام 
باربر، يكي از رهبران انجمن ملي ارتقاي رنگين پوستان امريكا 
كه در انتخابات رياست جمهوري اخير از هيالري كلينتون 
حمايت كرد شخصيت هاي امروزين اين دسته هستند. گروه 
دوم اقليت هايي هستند كه راه انكار، طرد و مبارزه با ليبرال 
دموكراسي و اكثريت جامعه را برگزيدند. براي آنها مهم نيست 
كه توسط جريان غالب جامعه پذيرفته شوند، آنها مي خواهند 
صرفا و قويا متمايز باشند. فوكوياما آشكارا بيان مي كند كه 
گسترش رويكرد دوم در ميان اقليت هاي طرد شده، جامعه 
واحد را به تكه هاي كوچك تبديل مي كند و به شكس��ت و 
فروپاشي حاكميتي منتهي مي شود. وي عميقا معتقد است: 
»دستور العمل بزرگ تري براي يكپارچه كردن گروه هاي 
كوچك تر در واحدهاي بزرگ تر جامعه وجود دارد«، بنابراين 
بايد به دنبال اين دستورالعمل گشت. همگرايي كوچك ها 
در بزرگ ترها بر اساس اعتماد و حقوق شهروندي راهي است 
كه فوكوياما براي پرهيز از تبعات منفي سياست هويت نشان 
مي دهد. آخرين كتاب فوكوياما، اصرار بر اين نكته است كه او 
درباره پايان تاريخ اشتباه نكرده بود. او در مقدمه كتاب تاكيد 
مي كند كه منتقدين نظريه پيشين او دچار بدفهمي شدند 
زيرا منظور او از پايان تاريخ، چيزي نبوده كه آنها فهميده اند. 
اگرچه ليبرال دموكراسي در قرن بيست و يكم دچار اخالل 
شد، نابرابري آفريد، نارضايتي ايجاد كرد و از جانب ملي گرايي 
شديدا مورد تهديد قرار گرفت، اما تاريخ بر همان مسيري 
مي رود كه فوكوياما در »پايان تاريخ«اش تشخيص داده بود. 
نيروهاي تاريخي همان ها هستند كه او قبال تشخيص داده 
بود: پايان نظم اخالقي پيش��ا مدرن و شروع دوره جديدي 
از تعريف منزلت انساني و انتخاب آزاد فردي كه در ليبرال 
دموكراسي مجسم شده است. همين نيرو است كه باعث شده 
است ملي گرايي و اسالم گرايي در دنيا به عنوان جايگزين هاي 
ليبرال دموكراسي مطرح شود. چه ليبرال دموكراسي، چه 
ملي گرايي و اسالم گرايي )كه فوكوياما از آنها به عنوان دو روي 
يك سكه ياد مي كند( هر دو پاسخ هاي متفاوت به يك سوال 
واحد هستند: منزلت انساني چگونه تعريف مي شود؟ پاسخ 
فوكوياما اين است كه ليبرال دموكراسي هنوز مي تواند به اين 

سوال پاسخ بدهد.  
منبع: باشگاه انديشه

نرگس سادات اصفا | 
مركز بين المللي مطالعات صلح |

كت��اب نظريه دولت - امت س��ازي در بس��تر جهاني 
شدن توسط نرگس سادات اصفا و بهروز شيرخاني در 
انتشارات راشدين به طبع نشر آراسته شد. در اين كتاب 
تالش شده است كه نگاهي نو به مساله جهاني شدن 
وجود داشته باشد و از فرصت هاي جهاني شدن به نفع 

تقويت مفهوم امت سازي بهره گرفته شود.

   خالصه اي از نتايج
جهاني شدن عرصه  جديدي براي حيات بشري فراهم كرده 
و طبعًا شرايطي متفاوت از گذشته را فراروي انسان ها قرار 
مي دهد. جهان اسالم نيز از اين تحوالت دور نمانده است 
و فرصت هايي براي مسلمانان در سايه جهاني شدن براي 
پيگيري »امت سازي« مطابق با آموزه هاي اسالمي به وجود 
آمده است. موضوع و محتواي »امت«، مفاهيم ناس، عامه و 
مردم هستند. مردمي كه ايمان به يك هدف دارند و بين آنها 
وحدت معنوي برقرار است. اين مفهوم يك اصطالح رايج در 
اديان يهود، مسيحيت و اسالم است كه در فرهنگ اسالمي 
عمدتًا به گروهي از مردم اطالق مي شود كه در سرزميني 
اسكان يافته، داراي نظام اعتقادي و ارزشي واحد، با تأكيد بر 
فرِد پيشوا كه عامل انسجام اجتماعي و وحدت است، به كار 
رفته است. اين اصطالح، اهميت خاصي در فرهنگ اسالمي 
دارد. آنچه كه مشاهده مي شود اين است كه»جهاني شدن با 
تحت تأثير قرار دادن نظام دولت – ملت توانسته است بستري 
براي طرح مجدد نظريه امت سازي فراهم نمايد«. با ورود 
الگوي نظام دولت- ملت به جوامع اسالمي كه خاستگاهي 
اروپايي دارد، اين الگو با عناصري چون »ناسيوناليسم« و 
»حاكميت« نتوانست جوابگوي نيازهاي جوامع اسالمي 
باشد، چرا كه از لحاظ ماهوي سنخيتي با اين جوامع نداشت. 
در عين حال، به نظر مي رس��د با امت سازي كه مفهومي 
اسالمي و متناسب با جوامع اسالمي است، در تقابل باشد. 
در اين بين، پديده جهاني ش��دن با نگاهي فراسرزميني و 
فرامليتي خود، ناكارآمدي الگوي نظام دولت- ملت را در اين 
جوامع پررنگ تر نموده و مي تواند بستري براي امت سازي 

فراهم نمايد.
در بررس��ي نظام دول��ت- ملت و ويژگي ه��اي آن، دولت 
مدرن از حيث زمينه ها و ريشه هاي شكل گيري، پديده اي 

جهان شمول تلقي نمي ش��ود، بلكه شكل خاصي از نظام 
سياسي و فرهنگي اروپاست. از منظر تاريخي، دولت مدرن 
پديده كاماًل جديدي اس��ت كه ابت��دا در قالب دولت هاي 
مطلقه و سپس در اشكال دولت مشروطه، دولت ليبرال، 
دولت رفاهي و دولت نوليبرال تكامل يافت. اما در هر حال، 
امروزه كه چند قرن از ظهور دولت مدرن در غرب س��پري 
مي شود، نظام دولت – ملت آنچنان بر عرصه سياسي ساير 
فرهنگ ها سايه انداخته كه همچون جوامع غرب، بخشي از 

نظام سياسي– فرهنگي آنها محسوب مي شود.
در عين حال، علت گس��ترش نظام دول��ت- ملت جنبه 
كاركردي آن بوده اس��ت، اما پديده جهاني ش��دن باعث 
كم رنگ شدن مولفه هاي دولت مدرن گرديد. در اين زمينه 
به نظر مي رسد جهاني شدن دو عنصر مهم نظام دولت- ملت 
يعني حاكميت و ناسيوناليسم را به شدت تحت تأثير قرار 
داده است و اين امر به گونه اي مي تواند تسهيل كننده روند 
تكوين امت سازي شود. در اين جا بايد به اين مساله اشاره 
كرد كه روند شكل گيري ناسيوناليسم در جوامع اسالمي دو 
تفاوت عمده با اروپا و جهان غرب دارد: نخست آنكه وقتي 
جوامع اروپايي در قالب دولت- ملت و بر اساس ايدئولوژي 
ناسيوناليسم قد علم كردند، هيچ الگويي آنها را مورد نفوذ يا 
اجبار قرار نمي داد اما برعكس در جهان اسالم بعد از فروپاشي 
بنيادهاي استعماري غرب، ناسيوناليسم به شكل تقليدي 
مورد تأكيد روش��نفكران و نخبگان سياسي قرار گرفت. 
دوم آن كه، ناسيوناليس��م در جهان اس��الم روندي وارونه 
را طي كرد، به عبارت ديگر ناسيوناليس��م در جهان اسالم 
محصول تشكيل دولت- ملت ها بود، نه اينكه خود عامل 
اصلي تشكيل دولت- ملت ها باشد. از طرف ديگر، حاكميت 
ملي به شكل سنتي آن، كارويژه خود را از دست داده است، 
حاكميت به مفهوم توجيه ماهيت كنترل در صحنه داخلي 
و براب��ري حقوق در صحنه خارج��ي با چالش هاي جدي 
مواجه شده است. تأثير اين فرآيند نسبت به آنچه در دنياي 
غرب مي گذرد در جهان سوم و دنياي اسالم متفاوت است، 
حاكميت دولت ها در جوامع غرب تضعيف مي شود اما اين 
به معناي جدايي بين مردم و حكومت نيست چرا كه تضعيف 
دولت ها در بستر فرهنگي غرب صورت مي گيرد در حالي 
كه در جهان غير غرب تضعيف حاكميت دولت ها، به اين 
مفهوم است كه اين ساختارها عاري از توانايي براي كنترل 
مردم مي گردند. جهاني شدن سبب شده كه دولت ها كمتر 

بتوانند كارويژه هاي سنتي خود را انجام دهند و بازيگران 
جهاني )نهادهاي بين المللي، ش��ركت هاي چندمليتي، 
گروه هاي فراملي و…( به صورت چشمگير تأثير فزاينده اي 
بر تمامي تصميمات حكومت مي گذارند. در فضاي جديد 
ناش��ي از جهاني شدن، مفاهيم سياسي نظير منافع ملي، 
امنيت، تهديد، قدرت و حاكميت با ابهام هاي جدي مواجه 
مي شوند. اين نكته قابل ذكر است كه در بيشتر بررسي هاي 
انجام شده در تبيين اثرات جهاني شدن بر جهان غير غربي، 
وجه سلبي آن را در نظر گرفته است؛ اما در اين مقال، نوعي 
 نگاه مثبت به جهاني ش��دن براي تقويت روند امت سازي 
مد نظر بوده است. جهاني شدن اگرچه مانند اغلب پديده هاي 
بش��ري چالش آفرين اس��ت، اما ظرفيت ها و فرصت هاي 
جديدي براي دين اس��الم فراهم مي آورد. با شناخت اين 
فرصت ها و بهره گيري مناس��ب از آنها مي توان از تأثيرات 

منفي جهاني شدن كاست.
در واقع عرصه جهاني شدن شامل دو گفتمان »جهاني شدن 
از باال« و »جهاني شدن از پايين« است اما روند جهاني شدن 
غالبًا از باال به پايين صورت مي پذيرد. جهاني شدن غربي 
درصدد اس��ت ارزش هاي مدرنيته همچون سكوالريزم را 
گسترش داده و بر اين منوال، نوعي همسان سازي فرهنگي 
را به وجود آورد. در مقابل، نوعي ديگر از جهاني ش��دن كه 
گيدنز مطرح مي كند، تحت عنوان جهاني شدن معكوس 
وجود دارد؛ يعني بازگش��ت به سنت هاي ديني، در مقابل 
روند غالب جهاني. در كل اهميت سياسي دين در سياست 
بين الملل كه از آغاز قرن هفدهم بطور فزاينده اي رنگ باخته 
بود، بار ديگر در اواخر قرن بيستم، به مدد فرآيند جهاني شدن 

به دوران اوج سياسي خود رسيده است.
جهاني شدن توانسته است در تبديل موضوع امت سازي 
از رويك��ردي آرمان گرايانه ب��ه رويك��ردي واقع گرايانه و 
اس��تفاده از ظرفيت هاي آن در جمهوري اسالمي ايران، 
جهت سياستگذاري در راستاي اهداف امت اسالمي موثر 

واقع شود؛ 
به نظر مي رسد جهاني شدن فرصت هايي را براي پيشبرد 
امت سازي به عنوان جامعه آرماني مسلمانان فراهم مي كند 
كه مي توان از آن براي تكوين امت بهره جس��ت و بار ديگر 
)بعد از زمان پيامبر اسالم( آرمان امت سازي را به واقعيت 
تبديل ساخت. يكي از مهم ترين راه حل ها از دريچه نگاهي 
فرصت ساز به پديده جهاني شدن؛ پيگيري الگوي دولت- 

امت سازي را در جهان اسالم است. دولت- امت سازي الگويي 
بومي در جهان اسالم است كه طي آن دولت مورد نظر با نگاه 
به الگوي دولت-امت پيامبر، قصد دارد با نگاه به »مقتضيات 
زمان«، آرمان وحدت و يكپارچگي در جهان اسالم را تحقق 
بخش��د. اين الگو درصدد است با تضعيف بنيان هاي نظام 
دولت- ملت، اسالم را به عنوان نظامي كارآمد براي تمامي 
عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشان 
دهد. جهاني شدن با تضعيف بنيان هاي نظام دولت- ملت، 
يعني حاكميت و ناسيوناليسم فرصتي براي ظهور دوباره 
انديشه هاي اسالمي از جمله مفهوم امت و امت سازي فراهم 
كرده اس��ت. در اين ميان جمهوري اسالمي ايران به دليل 
قابليت ها و ويژگي هاي خود از توان بااليي براي حركت در 
مسير دولت- امت سازي برخوردار است. انقالب اسالمي با 
مختصات اصيل اسالمي، در آستانه ورود به قرن بيست و 
يكم، جهان اسالم را با تحول عظيمي روبرو ساخت. تشكيل 
دولت اس��المي در قرن بيس��تم، حركت عظيمي در بين 
مسلمانان جهان ايجاد كرد و نشان داد كه اسالم براي انسان 
و جامعه، مالك ها و استانداردهاي خاصي قرار داده است. 
آرمان هاي انقالب اسالمي كه در عصر حاضر در قلمروهاي 
مختلف زمينه ايجاد دگرگوني هاي فراواني شده است، ريشه 
در دين و آموزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن دارد. 
شايد بزرگ ترين دستاورد انقالب اسالمي ايران در سطح 
بين المللي را بتوان بازگشت دوباره قدرت سياسي اسالم 
و تجديد حيات اسالم در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و 
بين المللي در صحنه سياست جهاني و توجه به معنويات در 

عرصه زندگي بشري برشمرد.
جهاني شدن منجر به افزايش آگاهي هاي مسلمانان براي 
مطالعه جوامع خود در يك متن جهاني ش��ده اس��ت. از 
جمله ظرفيت هايي كه در سايه جهاني شدن مي توان از آن 
براي تبديل رويكرد آرمان گرايانه امت سازي به رويكردي 

واقع گرايانه بهره جست عبارت است از: 
1. ايجاد تحرك در انديش��ه ديني و جنبش هاي ديني، از 
طريق موج جهاني ش��دن و امكانات حاصل از آن، از جمله 
رس��انه ها. مي توان با ايجاد و تقويت نگاهي مثبت به دين 
اس��الم، نقش و جايگاه اين دين را در جهان گسترده نمود 
و با استفاده از ارتباطات عصر حاضر به تشكل هاي مذهبي، 

اجتماعي و بعضاً سياسي جان تازه بخشيد؛ 
2. اس��تفاده از خأل بحران معرفتي غرب براي ارايه نظرات 

دين محور درباره جهاني شدن.
با توجه به قابليت انديشه ديني براي نظريه پردازي در اين 
زمينه و توليد گفتمان ديني جهاني ش��دن در كنار ديگر 
گفتمان ها و اثبات برتري آن بر ديگر گفتمان ها، مجمعي از 
انديشمندان ديني كه شناخت كافي از دنياي جديد داشته 
باشند، مي توانند با ارايه تئوري دولت- امت سازي، گفتمان 
ديني را به جاي ساير گفتمان ها حاكم سازند. اين فرصتي 
است براي طرح قابليت هاي دين اسالم براي جهاني شدن و 

در پي آن شكل دهي به نظام امت محور.
مي توان گفت در عصر جهاني شدن ارتباطات و اطالعات، 
تحقق نظام دولت- امت ساز از فرصت هاي نويني برخوردار 
گشته اس��ت. كشورهاي اس��المي نيز با مواجهه با پديده 
جهاني شدن، در مرحله حس��اس و سرنوشت سازي قرار 
گرفته اند. برخورد انفعالي يا اف��راط و تفريطي نمي تواند 
پاس��خ گوي نيازهاي فزاينده كش��ورهاي اسالمي باشد. 
كشورهاي اس��المي براي تعامل سازنده، موثر و آگاهانه با 
»جهاني شدن« و تحوالت نوين جهاني، نيازمند افزايش 
سطح قدرت و كسب موقعيت هاي برتر در نظام بين المللي و 
منطقه اي هستند. در حقيقت ايجاد »امت« يگانه مورد نظر 
اسالم، بايد با در نظر گرفتن شرايط جهاني و مقتضيات زمان 
و استفاده از منابع غني اسالم، تبليغ و ترويج شود. استفاده از 
وسايل و ابزارهاي جهاني شدن همچون اينترنت، ماهواره و 
نظام هاي اطالعاتي جهان شمول، طبق برنامه هاي حساب 
شده و به اعتماد دانش روز، مسلمانان را قادر خواهد ساخت 
كه عقايد، باورها و ارزش هاي ناب و بشردوس��تانه خود را 
تبليغ كنند و ضمن آن هويت واقعي اسالم را در سطح جهان 
اسالم تثبيت و تحكيم بخشند. از طرفي نخبگان كشورهاي 
اسالمي بايد بتوانند تغييرات شتابان موثر بر فضاي سياسي، 
اقتص��ادي و فرهنگي جوامع اس��المي را رص��د كند و از 
فرصت هاي جهاني شدن براي حفظ هويت، يكپارچگي و 
اتحاد كش��ورهاي اسالمي، اس��تفاده نمايند. همچنين 
تهديدات و چالش هاي تغيير و تحول در قلمرو سياسي و 
فرهنگي را مديريت نموده و آن را به فرصت تبديل سازند. 
در هر محيطي كه جلوه هايي از تهديد وجود دارد، طبيعي 
است كه زمينه هاي مطلوب و موثري نيز براي فرصت سازي 
ايجاد خواهد شد. مديريت اين بحران را مي توان گامي موثر 
در جهت حداقل سازي تهديدات و تبديل آن به فرصت هاي 

استراتژيك دانست.
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نسبت تحزب با مذهب
ايرنا| »داوود فيرحي« اس��تاد علوم سياس��ي، در 
نشس��ت حزب اتحاد ملت به بررسي كاركردهاي 
حزب در جامعه، به جايگاه اح��زاب در ايران بعد از 
نهضت مشروطه و تبيين ايده تضاد مذهب، اسالم 
و دموكراسي پرداخت و گفت: »امروزه دو نظريه در 
كنار هم قرار گرفته اند؛ برخي معتقدند مسلمانان 
قادر ب��ه زندگي دموكراتيك و نيز تأس��يس دولت 

دموكراتيك نيستند.
از كس��اني كه چنين ايده اي را مط��رح كرد، آقاي 
كس��روي بود. ديدگاه ديگر از امكان و تسهيل اين 
مس��اله صحبت كرده اس��ت؛ ازجمله اينكه مطرح 
مي شود در تش��يع اين امكان بيشتر وجود دارد. در 
ادبيات اروپايي نيز تنها در ادبيات فرانسه مي بينيم 

مذهب با دموكراسي در تضاد بوده است«.
فيرحي پس از ذكر اين مقدمه، بخش دوم سخنان 
خود را معطوف به مفهوم جمهوري��ت كرد و ادامه 
داد: »جمهور داللت بر امور فرد فرد جامعه منهاي 
نيازمندي ويژه هر ش��خص دارد. آنچه در اين ميان 
باقي مي ماند، امر عمومي است؛ اما تقريبا از قرن 1۵ 
ميالدي به بعد، شاهد تحول در مفهوم جمهوري و 
تبديل آن به معناي دموكراسي هستيم. در واقع از 
اين زمان، ش��اهد دو نوع حكومت انتخابي كه يكي 
جمهوريت دموكراتيك و ديگري ليبرال دموكراسي 
اس��ت، هس��تيم. بنا بر انديش��ه اي، مطرح اس��ت 
درعين حالي كه حكومت در دس��ت مردم دانسته 
مي شود، جامعه ارزش هايي نيز دارد كه بايد حفظ 
شود. جمهوري به معناي رهاكردن اخالق يك جامعه 
نيست، بلكه رهبري و اداره ارزش ها را به جاي اينكه در 
دست اصناف خاصي باشد، به مردم واگذار مي كند«.

اي��ن اس��تاد دانش��گاه در ادامه به ط��رح و تبيين 
نظريه هايي در جهان اس��الم ب��ا محوريت مفهوم 
جمهوريت پرداخت و تصريح كرد: »اولين نظريه هايي 
كه در جهان اس��الم با محوريت مفهوم جمهوريت 
مطرح ش��د، اي��ده دو اميري ب��ود؛ يعني حكومت 
انصار متعلق به انصار و حكومت مهاجران متعلق به 
مهاجران باشد. اين موضوع نشانگر آن است كه نگرش 
و ذهنيتي مبني بر اينكه حكومت الهي است، در باور 
مردم مدينه وجود نداشته است. دومين ايده، معروف 
است به حكومت قبيله اي كه دموكراتيك بودن آن 
دووجهي است. س��ومين نظريه، شوراگرايي است 
كه ريشه در يهود و مسيحيت داشت و در عربستان 
نيز رواج يافت كه از اين ميان مي توان به شوراگرايي 

نخبه گرايانه نيز اشاره كرد.
از سال1۹02 ميالدي به بعد، اين ديدگاه تكامل يافت 
و دومرحله اي شد. به اين ترتيب، اين مطرح شد كه 
اهل حل و عقد از سوي حاكم تعيين شوند و مردم به 
آنها رأي دهند. اين نظريه با فروپاشي عثماني هم زمان 
شد و به تدريج از 1۹۵2 با انقالب هاي عربي گسترش 
يافت و شبه دموكراسي شد؛ با اين تفاوت كه شوراي 
يادشده، بيشتر مخصوص مذهبي ها بود و اجازه ورود 
به غير داده نمي شد. جريان ديگر در اين باره در ايران 
از سوي طالقاني ها ايجاد شد و گسترش يافت. نظريه 
چهارم، حكومت را غيردموكراتيك مي دانس��ت و 
مطرح مي كرد كه حكومت يا الهي است يا جانشيني. 
اين نظريه ها راهي به دموكراسي نيافتند. نظريه هاي 
ديگري نيز مطرح شدند؛ ازجمله ديدگاه تقديرگرايانه 
كه حكومت متعلق به عده خاصي است كه در دوره 

قاجار به آن توجه شد.
فيرحي خاطرنشان كرد: »تسلط تاريخي به معناي 
اعتبار دايمي يك نظريه نيست و اصطالح حكمراني 
مدني به معناي دولت-ش��هر اس��ت. برخالف دوره 
صفويه كه قانون گذار شريعت بود و شاه مجري قانون 
محسوب مي شد، در اين دوره همه اختيارات در دست 
سلطان بوده و اراده او قانون است؛ يعني حتي اگر بنا بر 
اجراي شريعت نيز بود، بايد از زبان شاه جاري مي شد. 
به اين ترتيب، تضادي ميان نيروهاي مذهبي و دولت 
پيدا شد. درعين حال، دولت دموكراتيك نيز نشد؛ بلكه 
مستبد باقي ماند و شاهد دوگانه اي به نام رييس دولت 
)پادشاه( و رييس ملت )روحانيون و نهادهاي مذهبي( 
هستيم. تمام تالش ها براي اصالح اين نوع از سلطنت 
بي نتيجه ماند؛ زيرا بنيان آن دچار مشكل بود؛ بنابراين 

اصالحاتي به نام تنظيمات دوره ناصري انجام شد.
وظيفه اين نهاد تنظيماتي كه بعدها شوراي دولت 
ناميده شد، كاهش بخشي از اختيارات شاه و تفويض 
آن به وزرا بود. پس از مدتي براي اثرگذاركردن اين 
نهاد، تنظيمات جديدي با تقليد ناپخته از عثماني 
در دستور كار قرار گرفت. رهبري فكري اين جريان 
را مرحوم مستش��ارالدوله و رهبري سياس��ي آن را 
ميرزاحسين خان سپهساالر بر عهده داشت«. فيرحي 
در ادامه مطرح كرد: »در اين دوره براي نخستين بار دو 
دسته اصالحات بزرگ انجام شد؛ بزرگ شدن شوراي 
دولت و نام گذاري آن به مجلس شوراي كبراي دولتي 
و شكل گيري انجمن هاي ايالتي و واليتي از اين جمله 
بوده است. اين دو نخستين نهادهايي بودند كه مقدمه 
دموكراسي محسوب مي شوند؛ اما به دليل حق وتوي 
حاكم در آنها، عمال موثر واقع نشدند و با وجود تالش 
اصالح طلبانه اطالح طلبان در اين دوران، بحران يا 

فتنه قانون به وجود آمد«.
فيرح��ي در توضيح اين بحران بيان ك��رد: »بر اين 
اساس، مطرح شد كه به شكل جاري نمي توان قانون 
وضع كرد؛ بلكه بايد س��اختار را اندكي تغيير داد و 
به جاي تعيين مشيران از سوي دولت، آن را به مردم 
واگذار كرد. اين ايده اي بود كه به مجلس ش��وراي 
ملي نزديك مي ش��د«. او ادامه داد: »در سال 1306 
سركوب س��نگيني رخ داد كه در نهايت سبب ترور 
ناصرالدين شاه شد. پس از اين ترور، ايده ها تقويت شد 
و مظفرالدين شاه، مرحوم ميرزا يوسف مشيرالدوله را 
به عنوان رييس شوراي كبراي دولتي منصوب كرد 
كه او بعدها كارگ��زار انتقال اين مجلس به مجلس 
شوراي ملي شد و از كساني بود كه فرمان مشروطه 
را از شاه دريافت كرد. با تحقق اين شرايط، از آنجايي 
كه رهبران مذهبي از دولت جدا ش��ده بودند، عليه 
آن موضع گرفته و به پناهگاه جنبش هاي مردمي 
بدل شدند. به اين ترتيب، رهبري جريان مشروطه 
را نهاد مذهب بر عهده گرفت و آزادي خواهي روايت 

مذهبي پيدا كرد«.
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»تعادل«ضرورتبهبودقدرتخريدوتوزيعدرآمدبهدنبالافزايشقيمتهارابررسيميكند

عملكرد اقتصادي كشور در 10 سال اخير
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

نرخ دالر در دور اول تحريم هاي امريكا و س��ازمان ملل در 
دولت احمدي نژاد سه برابر ش��د و از 1044 تومان در سال 
1389 و 1200 تومان در س��ال 1390 به 3200 تومان در 
سال 1392 افزايش يافت و پس از اجراي برجام و در دولت 
روحاني نيز تا سال 1395 به 3600 تومان در سال 1395 
رسيد و در سال هاي 95 – 1392 در دولت روحاني روندي 
با ثبات داش��ت. همچني��ن در دور دوم تحريم ها و زمزمه 
خ��روج ترامپ از برجام، به تدريج نرخ دالر تا 4850 تومان 
در س��ال 1396 افزايش يافت و با خروج امريكا از برجام در 
ارديبهش��ت 97 به اوج خود رسيد و با ثبت ارقام باالي 15 
تا 19 هزار تومان التهاب هاي مختلف��ي در بازار ارز و طال و 
ساير كاالها و بخش هاي اقتصادي ايجاد كرد و سرانجام با 
اقدامات مختلف دولت و بانك مركزي از مرداد 97، از جمله 
افزايش عرضه ارز صادركنندگان، كاهش سقف تراكنش، 
جمع آوري چك هاي تضميني، كنترل تراكنش هاي خارج 
كش��ور، كاهش فاصله نرخ نيما و سنا و صرافي ها و بازار و... 
روند ثبات نرخ دالر آغاز شد و ظرف يك سال، نرخ دالر در 

محدوده كانال 12 هزار تومان قرار گرفت. 
به گزارش »تعادل«، اكنون اين پرس��ش براي بسياري از 
فعاالن اقتصادي و كارشناس��ان و مردم ايجاد شده كه آيا 
كاهش نرخ دالر و تثبيت آن در محدوده 12 هزار توماني، 
تداوم خواهد داش��ت و ظرفيت ها و پشتيباني الزم از نظر 
ذخاير ارزي كشور، فروش نفت، عرضه ارز صادركنندگان، 

كنترل تقاضا و.. مي تواند باعث كنترل نرخ ارز شود؟
 نكته دوم اين اس��ت كه با فرض تداوم نرخ فعلي يا كاهش 
بيشتر آن، باعث ايجاد رونق در ساير بخش ها و كاهش قيمت 
كاالها خواهد ش��د؟ آيا رشد 97 درصدي قيمت مسكن و 
كاهش 64 درصدي معامالت مس��كن در يك سال اخير، 
رشد قيمت خودرو و ساير كاالها و لوازم خانگي و مورد نياز 
مردم مهار خواهد شد يا به كاهش قيمت ها كمك خواهد 
كرد يا خير؟ نكته ديگر اين است كه در كنار رشد نرخ دالر، 
مسكن، خودرو، چند برابر قيمت كاالها و خدمات، سرنوشت 
قدرت خريد مردم، رشد مصرف بخش خصوصي كه موتور 
محركه توليد و تقاضاي كل جامعه است چگونه خواهد بود؟ 
تا چه زمان طبقه متوسط و دهك هاي متوسط به دهك هاي 
پايين تر و فقر بيشتر حركت خواهند كرد؟ و دولت و مجلس 
براي جبران كاهش قدرت خريد مردم در مسير تحريم و 
چند برابر شدن نرخ ارز و تورم چه برنامه اي دارند و چگونه 
كاهش قدرت خريد مردم جبران خواهد شد؟ آيا قرار است 
كه همچنان به خاطر ترس از تورم، نقدينگي و افزايش حقوق 
و دستمزدها كنترل شود؟ آيا هر زمان كه دولت و بانك ها با 
كاهش منابع مواجه شدند اجازه دارند كه نقدينگي و پايه 
پولي را رشد دهند و تورم ايجاد كنند، اما مردم و گروه هاي 
متوسط نمي توانند از اين فرصت رشد نقدينگي و اعتبارات 
براي جبران بخش��ي از كاهش قدرت خريد خود استفاده 
كنند؟ نياز به منابع و نقدينگي، كسري بودجه دولت و رشد 
بدهي هاي دولت، باعث شده كه عمال پايه پولي در اين 10 
سال بطور متوسط س��الي 14 درصد رشد كند. نقدينگي 
نيز در اين سال ها حدود 22 درصد رشد كند. براين اساس 
رش��د پايه پولي، نقدينگي و تورم يك مشكل ساختاري 
در اقتصاد ايران اس��ت و گريزي از آن نيست و در شرايطي 
كه بخش هايي از اقتصاد، طبق��ه مرفه و صادركنندگان و 
توليدكنندگان مي توانند از فرصت رش��د قيمت ها و دالر 
استفاده كنند و درآمد سرشار داشته باشند و سود فروش و 
صادرات آنها چند برابر شده است، ضروري است كه طبقه 
متوس��ط و كم درآمد نيز متناسب با رشد نقدينگي و تورم 
از س��طح درآمدي و قدرت خريد بهتري برخوردار باشد. 
شايد به همين دليل اس��ت كه عده اي پول پاشي و تزريق 
پول و نقدينگي و اعتبارات بانكي در دولت احمدي نژاد را 
متناسب با تورم و رش��د نرخ ارز درست ارزيابي كرده اند و 
معتقدند كه اگرچه دولت احمدي نژاد از فرصت رشد باالي 
درآمد نفت نيز برخوردار بوده اما در شرايط تحريم ها و قبل 
از آن، متناسب با رشد تورم و نرخ ارز، قدرت خريد و سطح 
درآمد مردم نيز بهتر شد و ضريب جيني و توزيع درآمد نيز 
بهتر شد. لذا در اين شرايط كه تورم و نقدينگي رشد بااليي 
داشته، براي تامين معيشت و قدرت خريد مردم نيز بايد از 
اين ابزار پولي استفاده شود و اين ابزار تنها در اختيار دولت 

و بانك ها نباشد. 
هرچند كه آثار تورمي رشد نقدينگي در يك اقتصاد سالم و 
در شرايط ثبات و عادي قابل دفاع نيست و به عملكرد دولت 
احمدي نژاد نيز انتقاد بسياري وارد شد، اما در دوره كنوني، 
كه امكان بهبود فضاي كسب وكار، رشد سرمايه گذاري و 
رشد اقتصادي، بهره برداري صنعتي، بهره وري و كارايي، 
قرار گرفتن در مسير توسعه، آزادي شغل و فعاليت اقتصادي، 
نهادسازي، بهبود محيط كسب وكار و كاهش هزينه هاي 
ريسك و مبادله  و... فراهم نيست، نمي توان انتظار داشت كه 
با هدف كنترل تورم، نقدينگي افزايش نيابد، قدرت خريد 
مردم و سطح درآمدهاي خانوارهاي متوسط و كم درآمد 
رشد نكند و توزيع درآمد بهتر نشود، بلكه متناسب با روند 
رشد پايه پولي و نقدينگي در سه دهه اخير، كاهش ارزش 
پول ملي و سطح عمومي قيمت ها كه در چهل سال اخير 
تقريبا 2000 برابر شده، بايد پذيرفت كه قدرت خريد مردم 
و سطح درآمدها نيز بايد متناسب با رشد تورم، بهتر شود و 
نبايد اجازه داد كه همه شاخص هاي دالر، تورم، صادرات، 
درآمد اقش��ار مرفه و ثروتمند جامعه، قيمت انواع كاالها و 

خدمات، چند برابر شود اما مزد و حقوق بگيران، رشد درآمد 
نداشته باشند. 

چه بخواهيم و چه نخواهيم هرزم��ان كه دولت و بانك ها 
كس��ري منابع داشته باشند، نقدينگي و پايه پولي را رشد 
مي دهند و مش��كل خود و كمبود درآم��د و منابع را حل 
مي كنند و تورم افزايش مي يابد، لذا در چنين شرايطي كه 
دولت هزينه مبادل��ه ايجاد مي كند و تحريم اقتصادي رخ 
مي دهد، و به راحتي مي تواند كسري بودجه و مشكل خود را 
با رشد نقدينگي حل كند، شايسته است كه براي خانوارهاي 
متوسط و كم درآمدنيز چاره انديشي شود و درآمد آنها باال 
برود تا مجبور نشوند كه به جنوب شهر، شهرهاي اطراف 
و استان هاي ديگر بروند. اگر رشد نقدينگي خوب نيست 
براي دولت هم نبايد خوب باش��د و اگر خوب است و دولت 
استفاده مي كند، مردم نيز در شرايط چند برابر شدن نرخ ارز 
و قيمت ها، بايد از آن بهره مند شوند و درآمد بيشتري حتي 

با رشد نقدينگي كسب كنند. 
زيرا تجربه نش��ان داده كه تحمل و كنترل حقوق و درآمد 
مردم ب��راي مقابله با تورم جواب ن��داده و همواره به دليل 
ناكارآمدي و رشد هزينه هاي دولت، نقدينگي و تورم و پايه 
پولي هرسال باال رفته است و دولت به دنبال راهكار اساسي 
يعني ايجاد فضاي كسب وكار مناسب، كاهش هزينه هاي 
مبادله بين المللي، رشد سرمايه گذاري و افزايش درآمدهاي 
مالياتي و... نبوده و تنها تورم است كه اقشار متوسط جامعه 
بايد تحمل كنند و نتيجه آن انتقال طبقه متوسط به سمت 

دهك هاي پايين درآمدي و فقر بيشتر است. 

   عملكرد 10 سال شاخص هاي كالن اقتصاد 
 در 10 سال اخير 98- 1389، رشد اقتصادي براي 4 سال 
منفي بوده، رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد 
مردم براي 5 س��ال منفي بوده، رشد سرمايه گذاري براي 
شش سال منفي بوده است. نرخ تورم نيز براي 5 سال باالي 
20درصد و 8 سال دو رقمي بوده است به عبارت ديگر، حدود 
نيمي از اين 5 سال، با ركود تورمي همراه بوده و تقريبا 8سال 
با تورم باال همراه بوده اس��ت و لذا شايس��ته است كه براي 

جبران كاهش قدرت خريد مردم، اقدامي صورت بگيرد. 
شاخص تورم نيز از 32 در تيرماه س��ال 1389 به 180 در 
تيرماه 98 رسيده و طي اين 10 سال، قيمت ها 5.6 برابر شده 
يا 460 درصد رشد كرده است. براين اساس، جبران 5 برابر 
شدن قيمت ها در اين 10 سال نكته اي است كه بايد مورد 
توجه مسووالن قرار گيرد و فرصت حذف صفرها، مي تواند 
تا حدودي به تعديل حقوق و دس��تمزدها و قدرت خريد 
خانوارهاي متوسط و كم درآمد كشور و توزيع درآمد بهتر 
كمك كند. دو بار افزايش نرخ دالر به خاطر تحريم اقتصادي 
و 12 برابر شدن آن در اين 10 سال و 5.6 برابر شدن سطح 
عمومي قيمت ها به خاطر تورم، نبايد فشار خود را تنها بر 

مردم و خانوارهاي متوسط جامعه وارد كند. 

   وضعيت تورم 
واقعيت آن اس��ت كه طبق ش��اخص هاي بانك مركزي، 
شاخص تورم از عدد 100 در مهر 1395 به عدد 153 در آبان 
97 و عدد 180 در تيرماه 98 طبق اعالم مركز آمار رسيده 
است و به عبارت ديگر، تحت تاثير تحريم هاي فعلي و اثر نرخ 
دالر، سطح عمومي قيمت ها در سه سال اخير 80 درصد 
رشد كرده است كه اين رشد 80 درصدي در كنار رشد 97 
درصدي قيمت مسكن در يك سال اخير، نشان دهنده فشار 
قابل توجه بر قدرت خريد مردم، كاهش توان و قدرت خريد 
و سطح رفاه مردم است و حداقل باعث نصف شدن توان و 
قدرت خريد و رفاه مردم شده اس��ت.  اگر عالوه بر قيمت 
كاالهاي مصرفي كه معموال با يارانه هاي عظيم و كنترل هاي 
دولت همراه اس��ت و در اين سه سال 80 درصد رشد كرده 
و توان و معيش��ت و كاالهاي مصرفي مانند غ��ذا، اجاره و 

سايركاالهاي مصرفي مردم تقريبا نصف شده است، را در كنار 
رشد باالي ساير دارايي ها، مانند سه برابر شدن قيمت خودرو، 
سه برابر شدن قيمت مسكن و سه برابر شدن قيمت بسياري 
از كاالها و خدمات ديگر ارزيابي كنيم نتيجه مي گيريم كه 
كاهش قابل توجه سطح رفاه خانوارها رخ داده و بسياري از 
خدمات و كاالها مانند لوازم آرايشي، گوشي موبايل، لوازم 
الكترونيكي، سفرخارجي و... به ميزان قابل توجهي كاهش 

يافته و براي بسياري از مردم حذف شده است. 
ل��ذا حتي با كاهش نرخ دالر تا س��طح 10 هزار تومان نيز 
نمي توان انتظار داش��ت كه س��طح رفاه بهتر ش��ود زيرا 
چس��بندگي قيمت لوازم خانگي، لوازم آرايشي، خودرو، 
قيمت مسكن، مخارج سفرخارجي، هزينه هاي تحصيل 
دانش آموزان و دانشجويان، قيمت گوشي موبايل و كامپيوتر 
و لوازم صوتي و تصويري و... عمال سطح تقاضاي مصرفي 
را به شدت كاهش داده و اين كاهش تقاضا براي كاالهاي 
خارجي و داخلي مشابه آن، يكي از عوامل مهم كاهش نرخ 
دالر بوده است.  در بخش كاالهاي مصرفي و معيشتي مانند 
غذا و حمل و نقل، آب و برق و گاز، اجاره خانه و... نيز اگرچه 
رشد تورم ماهانه از حدود عدد 5 تا 7 درصد رشد قيمت ها 
در ماه هاي خرداد تا دي ماه 97 به عدد زير 3 درصد در تيرماه 
98 رسيده و كمتر شده اس��ت، اما اين موضوع به معناي 
ارزان شدن قيمت ها نيست بلكه نشان مي دهد كه همچنان 
افزايش قيمت ها ادامه دارد اما شتاب آن كمتر شده است. 
واقعيت اين است كه با ثابت ماندن درآمد و حقوق و دستمزد 
مردم و خانوارها، توان خريد كاالها و خدمات در سال 97 
به شدت كاهش يافته و در سال 98 بيش از اين توان مقابله 
با رش��د قيمت ها را ندارد و هر يك درصد رش��د قيمت ها 
در سال 98، فش��اري برابر با رشد قيمت هاي 5 درصدي 
ماهانه در س��ال 97 دارد. زيرا نخس��ت ميزان پس انداز و 
نقدينگي خانوارها كاهش يافته و اكنون پول كمتري براي 
خريد كاالها و خدمات دارند و حقوق و درآمد و دس��تمزد 
آنه��ا براي خريد روز مايحتاج كافي نيس��ت.  دوم، ميزان 
كاالهاي موجود در انبار و منزل و محل كار و كارگاه ها، كه با 
قيمت هاي سال 96 و 95 خريداري شده بود، كاهش يافته 
يا به صفر رسيده و اكنون نمي توان با همان قيمت جايگزين 
كرد و لذا فش��ار قيمت هاي امروز چند برابر سال 97 و 96 
است. سوم، اگر يخچال، ظرفشويي، لباسشويي، تلويزيون، 
كامپيوتر، موبايل و... خراب شود و نياز به تعمير و جايگزين 
داشته باشد، با قيمت هاي فعلي بسيار سخت خواهد بود و 
عالوه بر ذخيره كاالهاي مصرفي، ذخيره دارايي ها و لوازم 
خانگي نيز كاهش يافته است.  چهارم آنكه، ذخيره وديعه 
مسكن، يا پول پيش نيز نسبت به سال هاي قبل با ارزش 
كمتري همراه است و تامين آن نيز عالوه بر رشد اجاره، فشار 

سنگيني وارد مي كند. 
براين اساس، اگرچه سه برابر شدن نرخ دالر، عامل افزايش 
هزينه هاي مبادله و توليد و مخارج مختلف مردم و دولت 
و شركت ها شده اس��ت و اكنون انتظار مي رود كه با ثبات 
نرخ دالر 12 هزار توماني، فش��ار و رش��د هزينه ها كاهش 
يابد، اما براي خانوارهايي كه ذخي��ره دارايي، پول، كاالها 
و  كافي نداش��ته اند و جايگزيني و تعميرات بس��ياري از 
كاالها و خدمات آنها به پول بيشتري نياز دارد و بعد از سه 
سال فشار تورمي حداقل 80 درصدي كاالهاي مصرفي و 
سه برابر شدن قيمت بسياري از دارايي ها، اكنون نوسازي، 
تعميرات، جايگزيني لوازم خانگي، كفش و لباس، خودرو و... 

به هزينه اي چند برابر سال هاي قبل نياز دارد. 
به عبارت ديگر، اگرچه نرخ دالر ثابت مانده و رشد ندارد اما 
اثر آن همچنان وجود دارد و كساني كه با كاهش موجودي 
انبار واحدهاي توليدي و خانوارها مواجه هستند و بايد مواد 
اوليه ب��راي واحدهاي اقتصادي خود تهيه كنند يا خودرو 
تعمير كنند، كفش و كيف و لباس خريداري كنند، لوازم 
خانگي و شخصي خريداري يا تعمير كنند و... و اين موارد 

هزينه اي سنگين تر از سال 97 روي دوش خانوارها و مردم 
گذاشته است.   براي بررسي بيشتر وضعيت كالن اقتصاد بايد 
نرخ تورم، رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد مصرف 
بخش خصوصي در 10 سال اخير و در گذار از دو دوره تحريم 
و همچنين پيش بيني تورم و رشد اقتصادي در 5 سال آينده 

مورد توجه قرار گيرد. 
طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول، اگرچه اقتصاد 
ايران از دوران رشدمنفي اقتصادي و تورم باال فاصله مي گيرد 
اما همچنان رشد اقتصادي براي 5 سال آينده زير 1 درصد 
و تورم دو رقمي پيش بيني ش��ده و اگرچه خروج از ركود 
پيش بيني شده اما تورم و رشد پايين اقتصاد، و در نتيجه 
پايين بودن ميزان س��رمايه گذاري، رش��د مصرف بخش 
خصوصي و قدرت خريد مردم و پايين بودن س��طح رفاه و 
قدرت خريد و تامين معيشت قابل پيش بيني است و براي 
خروج از اين ش��رايط، بايد اصالحات ساختاري و تحوالت 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي احياي مسير توسعه 
در دستور كار قرار گيرد.  هر چند نرخ تورم ماهانه نيز بين 
5 ت��ا 7 درصد در برخي ماه هاي خ��رداد تا مهرماه 97 باال 
رفته و به تدريج كاهش يافت و تورم ماهانه در تيرماه 98 به 
كمتر از 3 درصد رسيد اما اگر ساير شاخص هاي اقتصادي 
از جمله رشد مصرف بخش خصوصي، رشد سرمايه گذاري 
و بهره برداري نيز منتشر شود، قطعا نشانه كاهش مصرف 
بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و منفي ش��دن رشد 
س��رمايه گذاري متاثر از رش��د منفي 8- درصدي اقتصاد 
ايران در س��ال 97 خود را نشان مي دهد.  براين اساس، در 
بررس��ي وضعيت اقتصاد ايران و معيش��ت و قدرت خريد 
مردم و احساس تورم يا ركود، بايد به ساير متغيرها از جمله 
رشد منفي سرمايه گذاري، رشد منفي اقتصاد، رشد منفي 
مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم در 8 سال اخير 
توجه ش��ود و وضعيت كنوني با وضعيت سال هاي قبل از 
1390 مقايسه تا تحليل درست تري از اقتصاد ارايه شود.  در 
شرايطي كه در 8 سال اخير، 4 سال با رشد منفي اقتصادي 
مواجه بوده و 5 س��ال آينده با رش��د اندك زي��ر 1 درصد 
همراه خواهد بود، رشد سرمايه گذاري براي حدود 5 سال 
منفي بوده و احتماال در س��ال هاي آينده نيز اندك خواهد 
بود. 4 س��ال رشد منفي مصرف بخش خصوصي يا قدرت 
خريد مردم داشته و اكنون نيز به دليل عدم رشد حقوق و 
دستمزدها، با رشد منفي همراه است و... بايد توجه داشت كه 
تنها نمي توان روي كاهش نرخ ماهانه تورم از 7 درصد سال 
گذشته به 2 درصد سال جاري يا كاهش نرخ دالر از باالي 15 
هزار تومان سال قبل به 12 هزار تومان فعلي متمركز شد و 
به خصوص براي هزينه هاي روبه افزايش دولت و خانوارها و 
كاهش درآمد دولت و قدرت خريد خانوارها بايد برنامه ريزي 
و تحليل درس��تي انجام شود تا ابعاد اجتماعي و اقتصادي 

شاخص هاي كالن اقتصاد درست ارزيابي شود. 
لذا نبايد تنها روي چند شاخص مانند كاهش نرخ ارز، كاهش 
نرخ تورم، رشد مثبت اقتصادي زير 1 درصد متمركز شويم 
بلكه بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه در شرايط وجود تورم 
سال هاي قبل، قدرت خريد و توان خانوارها براي معيشت يا 
توان دولت براي مخارج خود چقدر بوده و اكنون با كاهش 
نرخ تورم اين توان در چه وضعيتي نس��بت به گذشته قرار 
دارد.  كاهش نرخ دالر و كاهش نرخ تورم ماهانه به معناي 
افزايش توان و قدرت خريد دولت و خانوارها نيس��ت بلكه 
كاهش قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي و تقاضاي كل 
جامعه در اثر رشد نرخ ارز و تورم به حدي بوده كه ديگر توان 
كافي براي رشد تقاضا و قيمت ها را ندارد و نمي تواند روي 
رشد قيمت ها و تورم اثرگذار باشد و اين سطح قيمت هاي 
كنوني عمال با سطح پايين تري از قدرت خريد و مصرف دولت 
و خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي و فعاالن كسب و كار همراه 
است و ركود نسبي در بخش هاي مختلف اقتصاد وجود دارد. 
ام��ا به تدريج مي توان اميدوار بود كه با رش��د مثبت زير 1 

درصد، وضعيت نسبت به سال هاي 97 و 98 بهتر شود. 
در اين راستا، طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول نرخ 
تورم در سال هاي آتي نسبت به امسال كاهشي خواهد شد 
ولي به هر حال ب��االي 20 درصد خواهد ماند و اين خود از 
باالترين نرخ هاي تورم در دنياست.نرخ رشد اقتصاد ايران 
براي سال جاري ميالدي منفي 6 درصد پيش بيني شده 
است اما براي سال هاي 2020 تا 2024، صندوق بين المللي 
پول پيش بيني كرده اس��ت رش��د اقتصادي ايران مثبت 
باشد. به اين ترتيب رشد اقتصادي سال 2020 معادل 0.1 
درصد، سال 2021 معادل 0.8 درصد، سال 2022 معادل 
0.9 درصد، سال 2023 معادل 0.9 درصد و 2024 معادل 

يك درصد باشد.

   افق تورم باالي 25 درصد براي 5 سال
گرچه اكنون نرخ تورم امسال به حدود 39 درصد رسيده 
و اين تورم نسبت به سال هاي گذشته اقتصاد ايران بسيار 
باالس��ت ولي اين تورم از س��ال آينده با شيبي محسوس 
كاهش خواهد يافت. طبق پيش بيني صندوق بين المللي 
پول تورم در سال 2020 به 31 درصد، در سال 2021 به 29 
درصد، در سال 2022 به 27 درصد، در سال هاي 2024 و 
2023 به ح��دود 25 درصد كاهش خواهد يافت. گفتني 
است هرچند طبق گزارش صندوق بين الملل پول، تورم 
اقتصاد ايران تا 5 سال آينده حدود 10 درصد كاهش مي يابد 
ولي به هر حال تورم اعالم شده در سال هاي آتي هم باالي 
25 درصد بوده و از باالترين تورم هاي اعالم شده در دنياست.

صندوق بين المللي پول درباره يكي از شاخص هاي اقتصادي 
يعني بيكاري هشداد داده و پيش بيني كرده نرخ بيكاري از 
15.4 درصد در سال 2019 افزايش بيشتري پيدا كرده و 
به 16.17 درصد در سال 2020 برسد.همچنان كه به 17 
درصد در س��ال 2021 مي رس��د. پيش بيني مي شود كه 
اين نرخ تا سال 2024 صعودي باشد و تا به محدوده 19.3 
درصد در سال 2024 برسد.  كسري حساب جاري به حجم 
توليدات ناخالص داخلي كاهشي خواهد بود و تا سال 2022 
به منفي 0.8 درصد نيز خواهد رسيد اما پس از آن كاهشي 
شده و به منفي 0.5درصد تا پايان سال 2024 خواهد رسيد.

   حذف صفرها فرصتي براي قدرت خريد 
واقعيت اين اس��ت كه حق��وق و دس��تمزد و درآمدهاي 
خانوارهاي كم درآمد و متوس��ط جامعه، متناسب با نرخ 
دالر، تورم، قيمت مسكن و خودرو، و ساير مايحتاج و حتي 
متناسب با رشد سود و درآمد و فروش بسياري از شركت هاي 

توليدي و صادراتي دولتي و خصوصي باال نرفته است. 
در حالي كه رش��د س��ود خالص در برخ��ي مجموعه ها و 
ش��ركت هاي توليدي و صادراتي دولتي، تا 5 برابر افزايش 
يافته و فروش آنها حدود 80 تا 200 درصد رشد كرده است، 
اما قدرت خريد حقوق بگيران و درآمدهاي ثابت رش��دي 
نكرده و قدرت خريد آنها در مقايسه با رشد تورم و قيمت ها 

كاهش يافته است. 
از اين رو، فرصت حذف چهار صفر، مي تواند شرايط را براي 
تزريق پول به توليد و اقتصاد، افزايش حقوق و دستمزدها 
فراهم كند و دولت و بانك مركزي از طريق رشد پايه پولي 
و تامين مخارج طرح هاي عمراني و اشتغال زا و رشد توليد 
مي تواند س��طح درآمدهاي مردم را افزايش داده و به رونق 
توليد و رش��د اقتصادي كمك كند. تزري��ق منابع مالي و 
نقدينگي اگرچه تورم زاس��ت اما واقعيت اين است كه اين 
تورم حاصل از رش��د هزينه هاي مبادله تحريم و نرخ دالر 
وهزينه هاي توليد، فشار مضاعفي به مردم و توان خريد آنها 
وارد كرده و اكنون نوبت مزد و حقوق بگيران و درآمدهاي 
ثابت است كه با افزايش درآمد آنها، قدرت خريدشان افزايش 
يابد.  هر چند كه رشد پايه پولي و نقدينگي از اين طريق، تورم 
بيشتري نصيب اقتصاد مي كند اما با ايجاد رشد اقتصادي 
و اش��تغال، و درآمد بيش��تر براي مردم تاحدودي رش��د 
مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم را متناس��ب 
با واقعيت هاي اقتصادي خواهد كرد و ضمن خروج از ركود 
نسبي، درآمد و قدرت خريد مردم و رشد اقتصادي را فراهم 
خواهد كرد.  واقعيت اين اس��ت كه سه برابر شدن نرخ ارز، 
تورم 100 درصدي قيمت دارايي ها و چند برابر شدن قيمت 
بسياري از كاالها و خدمات، بايد از طريق رشد درآمد مردم 
جبران شود و نمي توان به خاطر كنترل تورم و نقدينگي، از 

رشد درآمد مردم جلو گيري كرد. 
اين رشد تورم و نرخ ارز، حاصل عملكرد بخش خصوصي و 
مردم نيست و در فضاي كالن كسب وكار و سياست هاي 
عمومي و دولتي ايجاد ش��ده است و مردم به تنهايي نبايد 
هزينه آن را بپردازند. در حال حاضر دولت و ش��ركت هاي 
دولتي و بزرگ با رش��د صادرات و با قيم��ت دالر 12 هزار 
توماني، يا فروش كاال به قيمت هاي باال و چند برابر قيمت هاي 
قبلي در داخل كشور، درآمدهاي بيشتري را نصيب خود 
كرده اند اما مردم امكان رشد صادرات و درآمد ارزي يا رشد 
قيمت ها نداشته اند و درآمدشان ثابت بوده و در مقايسه با 

تورم كاهش بسياري داشته است. 
لذا دولت بايد بخشي از اين رشد هزينه ها را جبران كند و 
راهكار آن رشد مخارج، پايه پولي و نقدينگي و تزريق منابع 
به اقتصاد است.  حتي اگر با حذف چهار صفر، دالر 12 تومان 
شود و بعدها به 120 تومان و 1200 تومان برسد و در كنار آن 
درآمد مردم دو سه برابر شود، مي تواند بخشي از كاهش قدرت 

خريد مردم و كاهش توان آنها را جبران كند.
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 آموزش سواد مالي
براي بازار پول 

 وهاب قليچ|
آم��وزش س��واد مال��ي به عن��وان يك��ي از 
نيازمندي هاي مهم عص��ر جديد، مي تواند در 
سطحي باالتر و متناسب با ارزش هاي جامعه 

اسالمي طراحي و پياده سازي شود.
امروزه با توجه به گس��تردگي دانش بش��ري 
و توس��عه جهان فناوري ها، تعريف »انس��ان 
باسواد« نسبت به گذشته تفاوت هاي اساسي 
پيدا كرده است. در قرن حاضر صرف خواندن 
و نوشتن و حتي دانس��تن زبان دوم نمي تواند 
براي باس��واد بودن كافي باش��د. بنا به تعريف 
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 
)يونسكو( شخص باسواد فردي است كه داراي 
ش��ش نوع س��واد آموزش و پرورش��ي، سواد 
عاطفي، س��واد ارتباطي، سواد رس��انه، سواد 

رايانه اي و سواد مالي باشد.
س��واد مال��ي )Financial Literacy( به 
عنوان موردي مهم در س��تون نيازمندي هاي 
عص��ر جدي��د، تركيب��ي از آگاه��ي، دانش، 
مهارت، گرايش و رفتاره��اي مالي الزم براي 
تصميم گيري صحيح مالي و سرانجام دستيابي 
به وضعيت مس��اعد مالي فردي تعريف ش��ده 
است. بنا بر آمار موجود در رده بندي كشورهاي 
جهان از حيث سواد مالي افراد جامعه -با غلبه 
درصدي مردان نس��بت به زنان- كشورهايي 
همچون كانادا، اس��تراليا، امريكا و كشورهاي 
اروپاي غربي در رده هاي باال و كشورهاي كمتر 
توس��عه يافته اي همچون اي��ران در رده هاي 
پايين قرار دارند. از جمله عوارض پايين بودن 
سطح سواد مالي يك جامعه مي توان به »عدم 
استقبال مناس��ب از بازارهاي مالي و ابزارهاي 
جديد تامين مالي«، »عدم رش��د كارآفريني، 
س��رمايه گذاري هاي خطرپذير و نوآوري هاي 
مالي متناس��ب با رش��د جمعيت«، »افزايش 
هزينه هاي اقتصادي قاب��ل اجتناب در حوزه 
تولي��د و مص��رف«، »افزايش احتم��ال مورد 
سوءاستفاده مالي قرار گرفتن افراد« و... اشاره 
داش��ت كه البته اثرگذاري ساير علل نهادي و 
زيرساختي نيز در موارد فوق قابل چشم پوشي 
نيست. مسلما نقطه شروع به كار جهت ارتقاي 
س��طح س��واد مالي جامعه، نظام آموزش��ي و 
تربيتي كشور است. در دوره اي كه كشورهاي 
پيش��رفته از يك »اس��تراتژي مل��ي آموزش 
س��واد مالي« برخ��وردار ب��وده و برنامه ريزي 
ُپرهزينه اي براي اجرايي ش��دن آن در مراكز 
آموزشي و تربيتي )از پيش دبستان تا دانشگاه( 
و رس��انه هاي جمع��ي خود دارند، متاس��فانه 
شاهد آن هستيم كه در نظام آموزشي كشور ما 
چندان توجه ساختارمند و هدف داري به اين 
حوزه مهم نمي شود. فراگيري و درك مفاهيمي 
همچ��ون درآمد، هزينه، س��ود، به��ره وري، 
كارآفرين��ي، هزينه فرصت، محافظت از پول و 
نحوه بودجه بندي آن، ريسك پذيري، پس انداز، 
اعتبار و بدهي، سرمايه گذاري، بانكداري، بيمه، 
ماليات، س��هامداري، قواعد خري��د و فروش 
و س��اير موارد مشابه توس��ط طبقه نوجوانان 
و جوانان نق��ش بزرگي در بسترس��ازي نظام 
تصميم گي��ري صحيح اقتص��ادي در ذهن و 
باور افراد جامعه و رف��ع برخي از علل فكري- 
فرهنگي ايجاد و بقاي فقر اقتصادي دارد. با اين 
وصف به نظر نمي رس��د كه آموزش سواد مالي 
در ساختن جامعه اي پويا و فعال اهميتي كمتر 
از آموزش رياضيات و فيزيك و ش��يمي داشته 
باشد! س��خن در خصوص اهميت سواد مالي 
در عصر حاضر و ض��رورت برنامه ريزي جهت 
پرداخت به آن در نظام آموزشي كشور فراوان 
است. اما آنچه در اين نوشتار مدنظر نويسنده 
اس��ت يك پله باالت��ر از اين موض��وع بوده كه 
كمتر بدان اشاره شده و آن عبارتست از سواد 
مالي اس��المي! روشن اس��ت كه نظام تعليم و 
تربيت كشور درون دايره اي از اصول و موازين 
اسالمي تعريف شده است و چنانچه توصيه اي 
به سوادآموزي هرگونه دانشي )از جمله سواد 
مالي( در اين نظام مي ش��ود بايس��تي شيوه و 
محتواي آموزشي بر اساس اين اصول و موازين 

طراحي و برنامه ريزي شود.
با نگاهي به وضعيت ح��ال حاضر درمي يابيم 
كه خروجي هاي نظام آموزش��ي كشور گرچه 
ش��ايد در برخي از سرفصل هاي س��واد مالي 
تاحدودي اطالعات داشته باشند؛ اما وقتي به 
س��رفصل هاي مباحث مالي و اقتصاد اسالمي 
مي رس��يم اين س��طح از آگاهي ب��ه درجات 

ضعيف تري افول مي كند.
هر ف��رد از جامع��ه روزانه با م��وارد متعددي 
از تصميم ه��ا و انتخاب ه��اي اقتص��ادي در 
زمين��ه خري��د، ف��روش، پس ان��داز، مصرف، 
س��رمايه گذاري، تامين مالي و... مواجه است. 
شريعت اسالمي با درك اين مهم، آموزه هايي 
را در نحوه »كس��ب و مص��رِف درآمد و روزي 
حالل«، »انجام صحيح كس��ب وكار، تجارت و 
معامله گري«، »ش��ناخت حقوق اقتصادي و 
الزامات رعايت آن در قبال ديگران« و مواردي 
از اين دس��ت را عرضه كرده است كه مي تواند 

مورد توجه برنامه ريزان آموزشي قرار گيرد.
نتيجه بحث آنكه اوال با توجه به تحوالت عصر 
جديد و وضعيت ايران در آمارهاي جهاني، نظام 
آموزشي كش��ور نيازمند آن است كه در اسرع 
وقت به تدوين و پياده س��ازي يك اس��تراتژي 
ملي آموزش س��واد مال��ي ب��ه دانش آموزان 
و دانش��جويان اق��دام نمايد. ثانيا ب��ا توجه به 
ارزش هاي حاك��م بر جامعه و نظام اس��المي 
و ظرفيت هاي مالي اس��المي نياز اس��ت اين 
استراتژي ملي آموزشي، مبتني بر مولفه هاي 

سواد مالي اسالمي طراحي و پايه ريزي شود.

مقايسه شاخص هاي كالن اقتصاد در 10 سال اخير
5 سال آينده1389139013911392139313941395139613971398سال

كمتر از 1منفي8-1.612.53.7-3.2 سال پايه 1.91390-6.8-6.54.3رشد اقتصادي

-منفي0.3-3.53.82.5-12-1.7-4.24.2رشد مصرف بخش خصوصي

-منفي0.8-3.71.4-12-7.87.8-23.8-3.83.5رشد سرمايه گذاري
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دانش و فن10اخبار

نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت: 

اينترنت ارزان مي شود 
گروه دانش و فن |

در حالي كه ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت خواس��تار 
افزايش قيمت هستند و وزارت ارتباطات به صورت تلويحي 
اعالم كرده در صورت ارايه اينترنت با كيفيت و مستنداتي 
مبني بر باال رفتن هزينه ها، در خواست آنها بررسي مي شود، 
روز گذشته نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات، خبر 
از كاهش قيمت اينترنت داد؛ موضوعي كه مي تواند باعث 

چالش جديد در حوزه ارتباطي كشور شود.
 س��جاد بنابي نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرساخت با تأكيد بر اينكه خواسته ما قطعاً در حال حاضر نه 
 تنها گران نشدن قيمت اينترنت بلكه حتي كاهش قيمت ها 
اس��ت و بر اس��اس برنامه ريزي ها، تالش مي شود قيمت 
اينترنت، نسبت به قيمت هاي فعلي افزايش پيدا نكند، گفت: 
براي كاهش قيمت اينترنت زيرساخت، برنامه داريم. دليلش 

هم اين است كه در دنيا اينترنت در حال ارزان شدن است.
وي از چابك س��ازي و كوچك س��ازي به عنوان ماموريت 
جديد در ش��ركت ارتباطات زيرساخت نام برد و گفت: در 
حال حاضر آزادسازي بحث مكالمات بين الملل را پيگيري 
مي كنيم تا آن را بطور كامل به اپراتورهاي بخش خصوصي 
واگذار كنيم. يك مصوبه اي هم كميسيون تنظيم مقررات 
ابالغ كرده اس��ت كه ما تا پايان ش��هريور ماه بطور كامل 
مكالمات بين الملل را به بخ��ش خصوصي واگذار كنيم و 
شركت ارتباطات زيرساخت تنها نقش حاكميتي داشته 
باش��د. بنابي ادامه داد: قباًل مكالمات بين الملل از طريق 
اپراتورها در اختيار زيرساخت قرار مي گرفت و زيرساخت 
آن را تحويل شركت هايي كه در خارج از ايران با آنها قرارداد 
داشت، مي گذاشت و بالعكس. اين فرآيند بر اساس ماموريت 
جديد قرار است تغيير كند و زيرساخت فقط نقطه اتصال را 
برقرار كند و خود اپراتورها مي توانند با شركت ها و اپراتورهاي 
خارجي قرارداد ببندند و فرآيند ارتباط را برقرار كنند. وي 
افزود: همچنين ما در حال فراهم كردن شرايطي هستيم تا 
ظرف يكي دو سال آينده، بحث ترافيك اينترنت را هم به 
اپراتورها واگذار كنيم. به اين معنا كه عماًل خريد و فروش 
اينترنت توسط خود ارايه دهندگان سرويس انجام شود و 
خود آنها با شركت هاي خارجي بي  واسطه ارتباط برقرار كنند. 
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت درباره 
قطعي چندي پيش اينترنت كه گاليه وزير ارتباطات را هم 
در پي داشت و حتي خواستار جبران خسارت زيان ديدگان 
شده بود گفت: اتفاقي كه افتاده بود و ممكن است تكرار شود 
اين است كه برخي لينك هاي ارتباطي ما با تأمين  كننده هاي 
اينترنت در خارج از كشور قطع شد. البته براي اينكه اين اتفاق 
نيفتد تمهيداتي انديشيده شده و از حدود ۷ سال پيش سعي 
كرديم نقاط اتصال كش��ور به اينترنت را توسعه دهيم. در 
حال حاضر تقريبًا در همه مرزهاي غربي، شمالي و جنوبي 
ما اتصال اينترن��ت داريم. وي گفت: به همين دليل امكان 
قطع اينترنت كشور به  يك  باره تقريباً وجود ندارد. چون اگر 
از يك ورودي قطعي اينترنت داشته باشيم مي توانيم آن 
را از ورودي هاي ديگر جبران كنيم. يكي از كارهايي كه ما 
سعي داريم انجام دهيم باالنس كردن توزيع ورودي ها است 

تا شاهد قطعي هاي مختصر هم نباشيم. به گزارش روابط 
عمومي شركت زير ساخت، بنابي تصريح كرد: اما آن اتفاقي 
كه افتاد اين بود كه اينترنت دو تأمين كننده  خارجي، به دليل 
قطعي فيبر ايجاد شده در اروپا قطع شد. با اينكه تالش كرديم 
توزيع مناسبي داشته باشيم اما اين دو مسير در يك نقطه 
اروپايي روي  هم افتادند و وقتي قطعي اتفاق افتاد، ورودي دو 
مرز ما بطور كامل قطع شد. اين اتفاق خيلي نادر و البته خارج 
از اراده ما و تامين كننده بود. شركت تأمين كننده  ظرفيت هم 
كه يك شركت اروپايي بود )و مستقيم با ما قرارداد ندارد( در 

نهايت ناچار به عذرخواهي و جبران خسارت شد.

اينترنتتحريمنميشود
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در 
پاسخ به اين سوال كه آيا تحريم يا محدوديت هاي مالي براي 
تسويه با شركت هاي خارجي تأثيري در آن قطعي داشت 
يا اساسًا تحريم ها تأثيري بر اينترنت كشور داشته است يا 
خير گفت: بس��ياري از تحريم هايي كه متوجه كشورمان 
شده، بطور مستقيم كاربردهاي عمومي را هدف قرار نداده 
است بلكه آن چه باعث مي شود كه برخي تعامالت تجاري با 
محدوديت مواجه شود، تحريم بانكي است. بنابي افزود: در 
موضوع اينترنت هم ممكن است همين بحث وجود داشته 
باشد اما چون در اين رابطه ما عالوه بر هزينه، درآمد هم داريم 
و از شركت هايي كه خريد اينترنت مي كنيم، سرويس هاي 
شامل ترانزيت ترافيك هم به آنها ارايه مي دهيم با ارتباطاتي 
كه برقرار شده مانع از تأثير تحريم هاي بانكي بر خريد اينترنت 
شده ايم. وي درباره درخواست ش��ركت هاي ارايه  كننده 
خدم��ات اينترنت ثابت براي افزاي��ش ۵۰ درصدي بهاي 
خدمات شان و اينكه آيا شركت زيرساخت قيمت اينترنتي 
كه در اختيار اين شركت ها قرار مي دهد را افزايش مي دهد 
يا خير گفت: درخواست FCP ها براي افزايش قيمت اساسًا 
ارتباطي به زيرس��اخت پيدا نمي كرد چراكه اصاًل شركت 
زيرس��اخت، قيمت اينترنت را گران نكرده اس��ت كه اين 
ش��ركت ها بخواهند متأثر از اين افزايش، قيمت خدمات 
خود را افزايش دهند. در واقع شركت زيرساخت از حدود ۳ 
سال پيش تاكنون طي دو نوبت بيش از ۵۰ درصد از قيمت 
فروش اينترنت به اپراتورها و FCP ها را كاهش داده است. 
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت افزود: 
در پي اين درخواست هم مجموعه رگوالتوري و همچنين 
شخص وزير چند شرط براي آنها تعيين كردند، كه يكي از 
آنها افزايش كيفيت خدمات و ديگري تنوع خدمات شان 
بود كه بر آن مبنا سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، امكان 
بررسي درخواست شان براي افزايش قيمت را پيدا مي كند.

وي ادامه داد: اينكه گفته مي شود زيرساخت اينترنت را گران 
مي فروشد پس FCP ها ناچارند اينترنت را گران بفروشند، 
اش��تباه اس��ت. قيمت اينترنتي كه اپراتورها و FCP ها از 
زيرساخت خريداري مي كنند چيزي حدود ۸ تا ۱۰ درصد 
كليه هزينه هاي آنها است؛ يعني اگر همين فردا زيرساخت، 
اينترنت را با قيمت صفر در اختيار اين شركت ها قرار دهد 
اپراتورها در نهايت ۱۰ درصد از هزينه هاي شان كم مي شود.

اليههايمختلفش�بكهملياطالعاتمتولي
ندارد

نايب رييس هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت 
درباره سرنوشت شبكه ملي اطالعات و اينكه چرا انتقادات 
نسبت به تأخير در اجرايي شدن اين پروژه بطور دايم متوجه 
وزارت ارتباطات است گفت: براي پاسخ به اين سوال بايد به 
اين مساله توجه كرد كه شبكه ملي اطالعات يك پروژه اي 
نيست كه بگوييم انجام مي دهيم، افتتاح مي كنيم و تمام. 
شبكه ملي اطالعات در واقع گفتمان انقالب اسالمي در 
مواجهه با فضاي مجازي است؛ رويكرد آن  هم خيلي واضح 
و مشخص است؛ بر اس��اس اين رويكرد گفته مي شود تا 
حد امكان در اليه زيرساخت، خدمات و محتوا، استقالل 
خودم��ان را در فضاي مجازي حفظ كني��م. اين مبناي 
مفهومي ش��بكه ملي اطالعات اس��ت. البته استقالل به 
معناي قطع ارتباط نيست بلكه بايد از رويكرد مصرف كننده 
و تأثيرپذير بودن به سمت توليد كننده و تأثيرگذار بودن 
حركت كنيم. وي با تأكيد بر اينكه ش��بكه ملي اطالعات 
س��ه اليه دارد گفت: اليه اول آن »زيرساخت« است، اليه 
دوم »خدمات« و اليه س��وم »محتوا« است. شوراي عالي 
فضاي مجازي يك مصوبه كلي داشت كه اين تقسيم بندي 
را انجام داده و براي هر كدام از اين حوزه ها متولياني تعيين 
كرد. متولي حوزه »زيرساخت« شبكه ملي اطالعات، وزارت 
ارتباطات است. تنها سندي هم كه به  عنوان سند الزامات 
شبكه ملي اطالعات وجود دارد، سند الزامات پياده سازي 

»زيرساخت« است. در دو اليه بعدي شبكه ملي اطالعات 
كه »خدمات« و »محتوا« باشد سند الزامات توسط مركز 
ملي فضاي مجازي ابالغ نشده است. بر اين اساس در حال 
حاضر دس��تورالعملي براي اقدامات در اليه »خدمات« و 
»محتوا« و نيز اه��داف كمي براي آن وجود ندارد. بنابي با 
بيان اينكه متولي اصلي تقسيم وظايف و نظارت بر اجراي 
آنها مركز ملي فضاي مجازي است و خودشان بايد تعيين 
كنند چه نهادهايي در اليه ه��اي »خدمات« و »محتوا« 
چه مسووليت هايي دارند، درباره اينكه چرا حتي در مركز 
ملي فضاي مجازي هم باور نمي شود كه وزارت ارتباطات 
۸۰ درصد الزامات خود را در اليه »زيرساخت« شبكه ملي 
اطالعات انجام داده است گفت: از آن موقع كه اسناد را بطور 
كامل در اختيارشان قرار داده ايم، بيش از دو ماه مي گذرد اما 
هنوز به ما پاسخي نداده اند كه كجاي آن ايراد دارد؛ بنابراين 
وقتي سندي را بررسي نكرده اند چه انتقادي را متوجه وزارت 
ارتباطات مي كنند. به نظر مي رسد كه فضاسازي هايي كه 
مي شود بيشتر ژورناليستي اس��ت تا كارشناسي و فني. 
نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت تأكيد 
كرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات تمام شهرهاي كشور را 
به شبكه ملي اطالعات متصل كرده است و حدود ۷۰ درصد 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار هم به اين شبكه متصل شده اند. 
بر همين مبنا اگر بتوانيم اين اهداف را پيش ببريم تا پايان 
سال مي توانيم ارتباط تمام مدارس كل كشور به شبكه ملي 

اطالعات را برقرار كنيم.

نقشوزارتارتباطاتدربالكچين
وي يكي از مش��كالت فعلي در قبال مساله رمز ارزها و 
تكنولوژي بالك چين را نبود صداي واحد از حاكميت 
عن��وان كرد و گف��ت: در يك مجموعه ي��ك اداره كل 
مي گويد خيلي خوب است و يك اداره كل ديگر مي گويد 
خيلي بد اس��ت و هر كدام هم س��عي مي كنند در آن 
فضايي كه در اختيار دارند و زورشان مي رسد حرفشان 
را به كرسي بنشانند. وي ادامه داد: در حوزه بالكچين، 
وزارت ارتباطات فقط در موضوع پيش بيني تكنولوژي و 
كمك به ابزارسازي مي تواند كمك كند. چون در موضوع 
رمزارز، از يك سو موضوع پول و ارز مطرح است كه بايد 
بانك مركزي سياس��ت گذاري داش��ته باشد، از سوي 
ديگر هم چون براي استخراج ارزهاي ديجيتال نياز به 
تجهيزات خاصي همچون ماينره��ا وجود دارد وزارت 
صنعت درگير است و در مساله برق و سياست گذاري 
مصرف انرژي هم بايد وزارت نيرو ورود كند. بنابي گفت: 
بنابراين نق��ش وزارت ارتباطات در اين رابطه مي تواند 
فقط هماهنگ  سازي و تصميم سازي باشد؛ كما اينكه 
در اين رابطه در وزارت ارتباطات س��ند منتش��ر شده 
و تحقيقات��ي انجام  گرفته و اين تحقيق��ات در اختيار 
كميس��يون هاي دولت قرار داده شده و با دستگاه هاي 
مختلف هم مش��ورت انجام  گرفته اس��ت. ولي عماًل 
تصميم گير وزارت ارتباطات نيست چون واقعًا در اين 

موضوع ارتباط مستقيمي ندارد.

تك كرانچ | بر اس��اس آمار و گزارش هاي منتشر 
شده از س��وي موسس��ه تحقيقاتي سنس��ور تاور، 
يوتيوب نخستين و برترين اپليكيشن در حوزه فيلم 
و محت��واي آنالين در فصل دوم ۲۰۱۹ ش��ناخته و 
معرفي ش��د. يوتيوب كه بدون ش��ك بزرگ ترين و 
محبوب ترين برنامه در حوزه فيلم و محتواي آنالين 
در جهان به ش��مار مي رود، از لحاظ درآمدزايي در 
صدر فهرس��ت اپليكيشن هاي مشابه حاضر در بازار 

جاي گرفته است.
گوگل به عنوان ش��ركت توسعه دهنده يوتيوب حاال 
موفق شده است بار ديگر عنوان پردرآمدترين سرويس 
در حوزه پخش محتواي آنالين و ويديو را در سه ماهه 
دوم س��ال جاري ميالدي از آن يوتيوب كند و با ثبت 
عملكرد موفقيت آميز يوتيوب و جلب رضايت كاربران 
و مخاطبان در سراسر جهان، افتخاري ديگر را براي 

اين سرويس محبوب به ارمغان بياورد.
در اين گزارش همچنين ميزان اس��تفاده كاربران در 
برخي كش��ورهاي مهم و بزرگ نظير اياالت متحده 

امريكا، انگلستان و ژاپن نيز ذكر شده است. به عنوان 
مثال، كاربران امريكايي در اين بازه زماني ۷۰ درصد 
از درآم��د اين س��رويس محبوب اش��تراك ويديو را 
تشكيل مي دهند اين در حالي است كه سهم ژاپني ها 
۷ درصد و انگليسي ها ۴ درصد از درآمدزايي يوتيوب 

بوده است.
 يكي از تحليلگران اين موسسه تحقيقاتي خاطرنشان 
كرده اس��ت كه يوتيوب ۱۳۸ ميليون دالر از درآمد 
خود را از پرداخت كاربران در برخي كشورها به دست 

آورده است.

تايمز |  محققان ليزري ابداع كرده اند كه مي تواند با ايجاد 
توپ پالسما با متجاوزان يا دشمنان احتمالي سخن بگويد.  
در آينده به ج��اي فرياد زدن در بلندگو يا متمركز كردن 
اشعه ليزر روي افراد براي دور كردن آنها از مناطق حساس 

مي توان با كمك ليزر به آنها هشدار صوتي داد.
در همين راس��تا فن��اوري جديدي توس��عه يافته كه به 
نيروهاي نظامي اجازه مي دهد با كمك اش��عه ليزر يك 
توپ پالس��ما به وجود بياورند كه با متجاوزان احتمالي 
سخن بگويد. برنامه »تاثيرگذاري پالسماي منتشر شده 
از ليزر« در حقيقت بخشي از برنامه »مديريت مشترك 
سالح هاي غيرمرگبار« اس��ت كه طي آن از روش هايي 
براي دور كردن يا متوقف كردن دشمنان به جاي كشتن 

آنان استفاده مي شود.
با كمك انرژي هاي هدايت شده يا همان ليزرها مي توان 
پوس��ت فرد هدف گرفته ش��ده را بدون س��وزاندن آن 
داغ كرد، س��روصداهاي س��ردرگم كننده منتشر كرد يا 
دستوراتي مانند »توقف كنيد يا مجبور مي شويم به شما 
ش��ليك كنيم« را صادر كرد. اش��عه اين ليزر مي تواند از 

شيشه ساختمان بگذرد اما همچنان قابليت گذر از موانع 
جامد ديگر ندارد. مي توان از شكل ساده اين فناوري براي 

محافظت از مناطقي مانند مقرها استفاده كرد.
اما با در اختيار داشتن يك منبع نيروي مناسب مي توان 
ليزر مذكور را روي يك خودروي كوچك س��وار كرد و به 
اين ترتيب يك خودروي گشت زني مجهز نيز ايجاد كرد.

محققان نظامي آخرين مرحله از آزمايش هاي خود را در 
ماه ژوئن انجام دادند و طي آن صوت به وسيله ليزر منتقل 
شد و الگوريتم هاي توسعه يافته توانستند صوت را در طيف 

موج صحيح تكرار كنند.

اس�پيس |  ماه��واره كوچك��ي مجه��ز ب��ه بادب��ان 
خورش��يدي كه هفته قبل به مدار زمين ارس��ال ش��د، 
اكنون بطور موفقيت آميز و فقط با كمك نور خورش��يد 
ارتفاع خود در مدار زمين را افزايش داده اس��ت. شركت 
 Planetary Society اعالم كرد پروژه»اليت سيل ۲« 
)Light Sail۲( با موفقيت انجام شده است. اليت سيل۲ 
در حقيقت يك ماه��واره كوچك به اندازه يك قرص نان 
اس��ت كه با كمك نور خورش��يد در مدار زمين حركت 
مي كند. بيل ناي مدير ارش��د اجرايي اين شركت گفت: 
پروژه ما موفق بوده اس��ت. تصميم داريم بدون استفاده 
از سوخت موشك و فقط با كمك انرژي خورشيد ارتفاع 
ماهواره در مدار زمين را افزايش دهيم. ايده پرواز يك ابزار 
فضايي بدون نياز به سوخت و فقط با كمك فوتون هاي نور 
واقعاجالب است.  هفته گذشته اليت سيل۲ با موفقيت 
به مدار زمين ارسال شد. مديران اين ماموريت از راه دور 
موقعيت فضايي ماهواره را تعيين كردند. اكنون اين ماهواره 
در ح��ال افزايش ارتفاع مدار خود دور زمين اس��ت. طي 
۴روز گذش��ته اين ماهواره نقطه اوج مدار خود دور زمين 
را ۲ كيلومتر افزايش داده است.  تيم اين ماموريت تاييد 
كرده اند افزايش نقطه اوج مدار ماهواره با استفاده موفقيت 

آميز از بادبان خورشيدي آن انجام شده است.

تك كرانچ |  ماشين ظرفشويي رباتيكي ابداع شده 
كه ظرف ها را طي چند دقيقه تميز مي كند.  ش��ركت 
Dishcraf ظرفشويي رباتيكي ابداع كرده كه مي تواند 
انبوهي از ظرف هاي كثيف در آشپزخانه هاي تجاري را 
تميز كند. هنگامي كه مشتريان بشقاب هاي كثيف را 
روي يك چهارچرخه مخصوص قرار مي دهند، يكي از 
خدمه رستوران آن را به سمت ربات مي برد. از آن نقطه 
به بعد ماشين ظرفشويي بش��قاب را بر مي گرداند و با 
استفاده از آب سرد و يك برس مخصوص سطح آن را 
در چند دقيقه تميز مي كند. در مرحله بعد دوربين هاي 
مجهز ب��ه هوش مصنوعي بش��قاب ها را براي تميزي 
بررسي مي كنند. در صورتي كه بشقاب كاماًل تميز شده 
باشد به آبچكان ارسال مي شود. شركت ها مي توانند اين 
ربات را اجاره كنند و آن را در آشپزخانه هايشان نصب 
 Dishcraft كنند. اما عالوه بر آن مي توانند از خدمات
نيز استفاده كنند كه طي آن بشقاب هاي كثيف خارج از 

رستوران يا آشپزخانه شسته مي شوند.

ايونينگ اس�تاندارد | اپ��ل، گوگل و آم��ازون اعالم 
كرده اند از كارمندان انساني براي بررسي و رصد محاورات 
ثبت شده در بلندگوهاي صوتي شان استفاده نمي كنند. 
بلندگوهاي هوشمند و استفاده از دستيارهاي صوتي در 
سال هاي اخير بس��يار محبوب شده اند اما هميشه شك 
و ترديدهايي درب��اره امنيت آنها وجود داش��ت. اين در 
حالي است كه چندي قبل مشخص شد شركت هايي از 
جمله آمازون و گوگل پيمانكاراني را استخدام كرده اند تا 
محاورت افراد با الكسا يا دستيار صوتي هوشمند گوگل را 
گوش كنند . هدف از اين كار بهبود نرم افزار هابود.  اكنون 
به نظر مي رسد اين روند در حال تغيير است. گوگل توافق 
كرده شنود و ثبت محاورات كاربران بلندگوهاي هوشمند 
خود در اتحاديه اروپا را به مدت ۳ ماه متوقف كند. اين در 
حالي است كه سرپرست كميسيون حفاظت از اطالعات 
كاربران در هامبورگ آلمان مشغول تحققاتي در اين باره 
است. او در يك بيانيه اعالم كرد: استفاده از دستيارهاي 
سخنگوي اتوماتيك گوگل، اپل و آمازون خطرات زيادي 
را براي افراد دربر دارد. از س��وي ديگر به نوشته واشنگتن 
پست اپل و آمازون نيز روز گذشته اعالم كردند استفاده از 
كارمندان انساني براي بررسي گفت وگوهاي ثبت شده در 

دستيارهاي صوتي شان را متوقف كرده اند.

اسپيس |  س��تاره شناسان با كمك ستارگاني تپنده 
به نام متغيرهاي قيفاووس��ي، نقشه اي س��ه بعدي از 
كهكشان راه شيري ترس��يم كردند. محققان دانشگاه 
ورشو با محاس��به مسافت خورش��يد تا هزاران ستاره 
تپنده در سراسر كهكشان راه شيري بزرگ ترين نقشه 
س��ه بعدي از آن را رس��م كرده اند.  اين نقشه سه بعدي 
نش��ان مي دهد برخالف تصور كارشناسان راه شيري 
پيچ و تاب هايي دارد.  كهكش��ان راه شيري در حقيقت 
متشكل از يك منطقه مركزي نواري شكل است كه دور 
آن ديسك هاي مسطح با عرض ۱۲۰ هزار سال نوري از 
گاز، گرد و غبار و ستارگان وجود دارد. منظومه شمسي 
نيز در فاصله ۲۷ هزار سال نوري از مركز اين كهكشان و 
در يكي از چهار بازوي مارپيچ اين صفحه وجود دارد. در 
اين تحقيق محققان بطور مستقيم فاصله ميان خورشيد 
و ستارگاني درخشان و تپنده به نام متغيرهاي قيفاووسي 
را اندازه گيري كردند. متغيرهاي قيفاووسي ستاره هاي 
عظيم و جواني هستند كه صدها هزار برابر درخشان تر از 
خورشيد هستند. اين سيارات تپنده بطور مداوم كم نور 
و پرنور مي شوند. دانش��مندان با بررسي كم نور و پرنور 
ش��دن اين ستارگان مي توانند مس��افت آن از زمين را 

اندازه گيري كنند. 

انگجت |كميس��يون ارتباطات فدرال پيام هاي متني 
جعل��ي و روبوكال ه��اي بين المللي را ممن��وع كرد تا به 
كالهبرداري ها پايان دهد. كميس��يون ارتباطات فدرال 
يك آژانس مستقل دولت اياالت متحده است كه در سال 
۱۹۳۴ توسط كنگره اياالت متحده امريكا تأسيس شده  
اس��ت. اين كميس��يون وظيفه دارد، پهناي باند، رقابت، 
فركانس راديويي، رس��انه ها، امنيت اجتماعي و امنيت 
داخلي را تأمين كند و با هرآنچه در تالش است تا در تأمين 
آنها خلل��ي ايجاد كند، مبارزه كن��د.  اين هفته FCC به 
تصويب قوانيني مبني بر ممنوعيت جعل پيام هاي متني 
و روبوكال هاي بين الملل��ي راي داد. ربوكال يك تماس 
تلفني است كه از يك Autodialer رايانه اي براي ارسال 
پيام از پيش ضبط ش��ده از يك روبات استفاده مي كند. 
Robocall ها معمواًل با مبارزات تلفني سياس��ي و تله 
ماركتينگ در ارتباط هستند، اما مي توانند براي خدمات 
عمومي يا اعالميه هاي اضطراري نيز مورد اس��تفاده قرار 
گيرند. برخي از روبات ها از پيام هاي صوتي شخصي براي 
شبيه سازي يك تماس تلفني واقعي استفاده مي كنند.  در 
حال حاضر كميسيون ارتباطات فدرال عليه سازمان هايي 
كه مسووليت بيش از يك ميليارد روبوكال را برعهده دارند 

تشكيل پرونده داده است.

ديلي مي�ل | دانش��مندان اع��الم كرده اند كاوش��گر 
خورش��يدي پاركر ۲۲ گيگابايت اطالع��ات از ۲ برخورد 
نزديك خود با اين ستاره به زمين ارسال كرده است. ناسا 
اعالم كرده كاوشگر خورشيدي پاركر كه سال گذشته براي 
مدار زدن دور خورشيد به آسمان رفت اطالعاتي جمع آوري 
كرده كه ۵۰ درصد بيش از تخمين كارشناسان بوده است. 
اين كاوشگر از دو برخورد خود با خورشيد ۲۲ گيگابايت 
اطالعات به زمين منتقل كرده است. نيكاالئوس پينكين 
مديرعمليات كاوشگر خورشيدي پاركر در بيانيه اي اعالم 
كرد: تمام اطالعات مربوط به نخستين و دومين برخورد 
كاوشگر به زمين منتقل شده است. در اين اطالعات وسيع 
چشم اندازي غير منتظره از خورشيد وجود دارد از جمله 
اطالعاتي درباره ذرات، امواج و مشاهدات كرونا خورشيد و 
محيط اين ستاره. كاوشگر پاركر به اندازه يك خودرو است 
كه تاكنون به حد بي سابقه اي به خورشيد نزديك شده است. 
اين كاوشگر در برابر اشعه هاي كهكشاني قرار دارد كه ۵۰۰ 
بار قدرتمندتر از اش��عه هاي روي زمين است. عالوه بر آن 
كاوشگر در دماي ۱۳۰۰ درجه سانتيگراد مشغول فعاليت 
است. اين كاوشگر در دسامبر ۲۰۲۴ ميالدي به كمترين 
فاصله تا خورش��يد مي رسد. بطور يكه فاصله آن تا سطح 

ستاره به ۶.۳ ميليون كيلومتر مي رسد.

يوتيوب نخستين اپليكيشن پردرآمد در حوزه محتوا ليزر سخنگو توليد شد

ماهواره خورشيدي با موفقيت 
ارتفاع خود را افزايش داد

ساخت ماشين ظرفشويي 
رباتيك 

كارمندان ديگر دستيارهاي 
صوتي را بررسي نمي كنند 

ترسيم نقشه سه بعدي از 
كهكشان راه شيري

ممنوعيت جديد كميسيون 
ارتباطات فدرال 

ارسال ۲۲ گيگابايت اطالعات 
به زمين با كاوشگر خورشيدي
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رويداد

فراسو

۲۰ميليونكاربرپيامرسان
بومينصبكردند

رواب�ط عمومي زيرس�اخت| مع��اون وزير 
ارتباطات گفت: آمار نصب كل پيام رس��ان هاي 
داخلي از مرز ۲۰ ميليون كاربر گذش��ته اس��ت 
اما تعداد كاربران فعال كمتر از اين ارقام اس��ت. 
حميد فتاح��ي فراهم كردن خدم��ات بهينه را 
يكي از عوام��ل مهم در نگه داش��تن كاربران در 
پيام رس��ان هاي بومي عنوان ك��رد و افزود: اگر 
كيفيت فن��ي، قابليت كاربري و نيز بخش��ي از 
خدمات از سوي دس��تگاه ها و مراكز حاكميتي 
ثبت ش��ود بطور يقين مردم تمايل بيشتري به 
استفاده از اپليكيشن هاي داخلي خواهند داشت. 
وي تصريح كرد: اگر اي��ن خدمات در قالب پيام 
رسان ارايه شود بطور يقين مانند ساير ابزارها و 
اپليكيشن مشتريان بيشتري را جذب خواهند 
كرد. مثل ابزارهايي مانند خدمات اپ استور كه 
مردم امروزه نصب مي كنند. االن پلتفرم فعالي 
داريم كه ۴۰ ميليون كاربر ايراني دارد كه با نمونه 
خارجي برابري مي كند. فتاحي تأكيد كرد: البته 
كه چنين پلتفرم هايي بايد با انجام كارهاي ضد 
انحصاري، حفاظ��ت از حريم خصوصي، نظارت 
روي اپليكيشن ها دقت به خرج بدهند تا پيشرفت 

بيشتري صورت بگيرد.

»اينستاگرام«و»واتسآپ«
تغييرنامميدهند

انگجت| فيس بوك قصد دارد نام سرويس هاي 
اينس��تاگرام و وات��س آپ را تغيير ده��د. طبق 
اي��ن تصمي��م س��رويس هاي مذك��ور از اي��ن 
پس»اينس��تاگرام از فيس ب��وك« و »واتس آپ 
از فيس ب��وك« ناميده خواهند ش��د. گزارش��ي 
جديد نشان مي دهد فيس بوك تصميم دارد نام 
اينس��تاگرام و واتس آپ را تغيير دهد. طبق اين 
گزارش فيس بوك به كارمندان خود اعالم كرده 
نام خ��ود را به اين دو س��رويس مي افزايد. به اين 
ترتيب پلتفرم هاي مذكور پس از اين »اينستاگرام 
از فيس ب��وك« و »وات��س آپ از فيس ب��وك« 
ناميده خواهند ش��د. س��خنگوي فيس بوك نيز 
اين تغيي��رات را تاييد و اعالم كرد: ما مي خواهيم 
درباره محص��والت و س��رويس هاي فيس بوك 
شفاف تر عمل كنيم. اما به نظر مي رسد با توجه به 
رسوايي هاي پي در پي مربوط به افشاي اطالعات 
كاربران فيس بوك، پشتيباني از اين سرويس ها 
بطور علني براي شركت بار منفي نيز دربر خواهد 
داشت.البته تصميم به تغيير نام اين سرويس ها 
نيز يك باره نيس��ت.  بنيان گذاران اينستاگرام در 
پاييز ۲۰۱۸ ميالدي اين ش��ركت را ترك كردند. 
پيش از آن نيز برايان اكتون و جان كوم )موسسان 

واتس آپ( نيز شركت خود را ترك كردند. 

عبورسياركيعظيم
ازكنارزمين

ديلي ميل| طبق اعالم ناسا در ماه جاري ميالدي 
سياركي با قطر۱۸۷۰ فوت از كنار زمين مي گذرد. 
اين سيارك از فاصله ۴.۶ ميليون كيلومتري زمين 
گذر مي كند. مركزCNEOS  ناسا اعالم كرده يك 
سنگ آسماني عظيم به نام ۲۰۰۶QQ۲۳ روز ۱۰ 
آگوس��ت از كنار زمين مي گذرد. هرچند ناسا اين 
سيارك را »شي آسماني نزديك زمين« دسته بندي 
كرده اما هنگام گذر از كنار سياره خاكي، كمترين 
فاصله آن تا زمين حدود ۴.۶ ميليون مايل خواهد 
بود. طبق اطالعات ناسا اين سيارك با قطر ۱۸۷۰ 
فوت از ساختمان »امپايراستيت« در نيويورك نيز 
بزرگ تر است. در صورت برخورد سيارك با خشكي، 
ممكن است يك ش��هر بطور كامل ويران شود. از 
س��وي ديگر اگر اين سيارك داخل اقيانوس فرود  
آيد به ايجاد سونامي منجر مي شود. در هرحال در 
هر دو سناريو برخورد سيارك با زمين تغييرات آب 

وهوايي را در پي خواهد داشت.

فناوريكهعرقبدنرا
بهعطرليموتبديلميكند

ديلي مي�ل| دانشمندان با فناوري پارچه هايي 
اب��داع كرده اند كه در تماس با عرق بدن انس��ان، 
به جاي بوي نامطبوع، عطر ليمو منتشر مي كند. 
محقق��ان پارچه اي ابداع كرده ان��د كه بوي ليمو 
منتشر مي كند و به اين ترتيب با بوهاي نامطبوع 
مقابل��ه مي كن��د.  در آب و هواي گرم تابس��تان، 
شرايط پر استرس و هنگام ورزش در باشگاه بدن 
افراد عرق مي كند و در نتيجه بوي نامطبوعي از آن 
منتشر مي شود. اما اكنون لباسي ابداع شده كه به 
وسيله آن عطري مطبوع هرگونه بوي نامطبوع را 
از بين مي برد. براي نخستين بار دانشمندان پارچه 
كتان را ط��وري ارتقا داده اند تا به محض تماس با 
عرق بدن فرد عطر ليمو را منتشر كند. در حقيقت 
مهندسان زيستي دانشگاه مينهو در پرتغال پارچه 
كتاني ابداع كرده اند ك��ه در واكنش به عرق بدن 
عطر ليمو منتشر مي كند. در اين راستا دانشمندان 
دو تحقيق انج��ام دادند. تحقي��ق اول روي يك 
پروتئين پيونددهنده عطر انجام شد كه در بيني 
خوك وجود دارد و مولكول هاي عطر ليمو و بوهاي 
ديگ��ر را پيوند مي ده��د. در مرحله بعد محققان 
يك ماژول پيوند دهنده كربوهيدرات را به پارچه 
چس��باندند. در آزمايش دوم محققان عطرهاي 
مختلف را در ليپوزوم هايي )دانه هاي بس��يار ريز 
چربي( قرار دادند كه به پارچه مي چسبد. محققان 
پارچه كتان ارتقا يافت��ه را در مقابل محلول هاي 
اس��يدي عرق قرار دادن��د و  pHپايين عرق بدن 
شبيه سازي شده سبب شد پروتئين هاي مرتبط 
با عط��ر و ليپوزوم ها، عطر ليمو را منتش��ر كنند. 
مي توان چنين استراتژي هايي را براي لباس هايي 

با كاربردهاي مختلف استفاده كرد.
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با  اعالم رييس سازمان استاندارد و دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد

دستور رييس جمهور براي امحاء ذرت هاي آلوده 
گروهبنگاهها|

بعد از مطرح شدن خبر دپوي ده ها هزارتن ذرت آلوده 
در بندر امام خميني توسط رسانه هاي گروهي، ديروز 
خبر رسيد كه رييس جمهور دستور امحاء ذرت هاي 
فاسد را صادر كرده است. خبري كه صحت آن ديروز 
هم توسط رييس سازمان ملي استاندارد و هم توسط 
دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاييد 
ش��د. ذرت هايي كه بطور طبيعي براي مصرف دام و 
طيور مورد استفاده قرار مي گيرند و هر گونه آلودگي 
و مسموميت در آنها بطور مستقيم مصرف كنندگان 
دام يا طيور را با خطرات جبران ناپذيري چون سرطان 

و... روبه رو مي سازند. 
ماجراي ذرت ه��اي آلوده در ايران ام��ا از نيمه هاي 
اسفند س��ال 1396 با بازتاب در برخي رسانه ها آغاز 
ش��د. رس��انه ها در آن زمان به جزييات دپو بيش از 
100 هزار تن ذرت آلوده برزيلي در بندر امام خميني 
دسترسي پيدا كردند و آن را منتشر كردند. خبرهاي 
اوليه از كشف آفالتوكس��ين در برخي محموله هاي 
وارداتي ذرت حكايت داشت كه در پي ورود نهادهاي 
نظارتي حدود 126 ه��زار تن ذرت آلوده برزيلي كه 

وارد بندر امام خميني شده بود، توقيف شد.
گفتني اس��ت، ذرت هاي آلوده توس��ط 17 شركت 
مختلف تا بازه زماني انتهاي تابس��تان سال 96 وارد 
منطقه ويژه بندر امام خميني ش��ده بود. براس��اس 
قانون اگر اقدامات الزم ب��راي ترخيص كاال تا 4 ماه 
پس از ورود ب��ه محوطه گمركي انجام نش��ود، كاال 
متروكه تلقي ش��ده و بايد در اختيار س��ازمان اموال 
تمليكي قرار گيرد اين در حالي است كه تاكنون اين 
سازمان براي تعيين تكليف ذرت هاي آلوده اقدامي 

انجام نداده است.
ش��ركت هايي از قبيل »ر خ«- »ف« اقدام به واردات 
ذرت هاي آلوده به قارچ آفالتوكسين از كشور برزيل 
كرده ان��د. گفتني اس��ت، نمي توان گف��ت كه كل 
محموله هاي 17 شركت آلوده به قارچ مذكور است و 
بر اين اساس كل محموله برخي از اين شركت ها آلوده 
بوده و در مورد چند شركت نيز تنها بخشي از محموله 

با آلودگي قارچي مواجه بوده است.

  ارجاع كاالي فاسد مقدور نيست
يك مقام مسوول در خوزستان در گفت وگو با تسنيم 
تاكيد كرد، با توج��ه به حجم باالي محصول آلوده و 
همچنين قوانين بين المللي ام��كان مرجوع كردن 

كاال در حال حاضر فراهم نيست و براي خارج كردن 
ذرت هاي آلوده بايد تصميمات ديگري اتخاذ شود.

گفتني است، بعد از انتشار اين خبر در بحبوحه كشف 
محموله ذرت آلوده، مش��خص ش��د ي��ك محموله 
66هزار تني ذرت هاي آلوده برزيلي نيز وارد محوطه 
بندري امام خميني ش��د كه اين بار مس��ووالن مانع 
از تخلي��ه محموله ذرت هاي برزيلي كش��تي فله بر 

»آمينا« شدند.
در آن برهه يك مقام مس��وول در اين باره به تسنيم 
گفت: شدت فساد و آلودگي ذرت ها به حدي بود كه 
نياز به بررسي هاي آزمايشگاهي نيز وجود نداشت و 
ماموران دس��تگاه نظارتي با بررسي ظاهري دستور 
عدم تخليه و مرجوع كردن محموله را صادر كردند.

بر اين مبنا امكان تخليه محموله ذرت آلوده كشتي 
فله بر با وجود پهلوگيري و تخليه قسمتي از محموله 
در بندر امام خميني، ايجاد نشده است. گفتني است 
محموله ذرت كشتي آمينا در چند انبار مختلف داخل 
فله بر نگهداري مي شده كه ذرت دپوشده در يكي از 
))ِخنها(( آلوده نبوده و به اين ترتيب اجازه تخليه 18 
هزار تن ذرت از اين كشتي صادر شده است، اين در 
حالي است كه مابقي محموله كه وزن آن نزديك به 
48 هزار تن اس��ت اجازه تخليه پيدا نكرده و بار روي 

كشتي مرجوع شده است.
ورود كميسيون اصل 90 به ماجراي ذرت هاي آلوده 
يكي از نكات حائز اهميت در پرونده ذرت هاي آلوده 
برزيلي تالش برخي افراد براي خروج اين محموله ها با 
اهدافي مثل تهيه الكل به قصد صادراتي يا موارد ديگر 
بوده است كه به همين دليل تعيين تكليف اين پرونده 
تاكنون وضعيت مش��خصي پيدا نكرده بود. به گفته 
خجسته نايب رييس كميس��يون اصل 90 مجلس 
شوراي اسالمي 140 هزار تن ذرت آلوده وارداتي در 
خوزستان از سال گذشته در انبارها مانده كه بايد به 

سرعت تعيين تكليف شود.
ب��ر همين اس��اس »كاظم پالي��زدار«، دبير س��تاد 
هماهنگي مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي از دس��تور 
رييس جمهور براي توقف واردات ذرت هاي آلوده به 
كشور خبر داد.گفتني است، جزييات اين خبر نشان 
مي دهد، رييس جمهور به بح��ث واردات 120 هزار 
تن ذرت آلوده به كشور، وارد شد و دستور داد كه اين 
محموله ها ارجاع يا امحاء ش��وند. آن طور كه رييس 
سازمان ملي استاندارد ايران اعالم كرده در صورتي 
كه اين ذرت ها توسط دام استفاده شود اثرات سمي 

آنها در گوشت و ش��ير، دام ها وجود خواهد داشت و 
براي سالمتي انسان بسيار مضر است.

  رييس جمهور دس�تور امح�اي ذرت هاي 
آلوده وارد شده به گمرك را صادر كرد

بعد از تاييد خبر توس��ط دبير ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي، رييس س��ازمان استاندارد هم اعالم كرد: 
پس از سه س��ال ممانعت و تحمل فشارهاي زياد از 
سوي افراد س��ودجو، رييس جمهوري دستور توقف 
واردات ذرت هاي آلوده به كشور و برخورد قضايي با 

متخلفان را صادر كرد.
به گ��زارش س��ازمان ملي اس��تاندارد اي��ران، نيره 
پيروزبخت رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران، با 
اش��اره به توقف و ترخيص نشدن ذرت هاي آلوده در 
گمرك بندر امام گفت: در سال 139۵، حدود 120 
هزار تن ذرت وارد بندر امام شد كه با كنترل و انجام 
آزمايش هاي متعدد، وجود سم آفالتوكسين باالي 

اين محموله به اثبات كارشناسان استاندارد رسيد و 
گواهي انطباق براي اين محموله صادر نشد.

وي با بيان اينكه، درصورت عدم انطباق محصوالت 
با اس��تانداردها، محموله بايد به كشور مبدا مرجوع 
شود، افزود: صاحبان كاال درصدد بودند كه به طرق 
مختلف كاال را از گمرك ترخيص و وارد كشور كنند.

پيروزبخت با اشاره به برگزاري جلسات متعدد و ورود 
دس��تگاه هاي مختلف نظارتي در اين زمينه، تصريح 
كرد: بيش از 2000 آزماي��ش روي اين ذرت ها انجام 
گرفت كه همه حاكي از غيراستاندارد بودن و مضر بودن 
اين محموله بر سالمت مردم بود.رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران ادامه داد: بعد از سه سال ماندگاري اين 
محموله در گمرك بندرعباس، به علت شرايط جوي 
ميزان اين سموم بيشتر ش��د.وي با بيان اينكه، ذرت 
محصولي اس��ت كه براي خوراك دام و خوراك انسان 
مصرف مي ش��ود، گفت: ذرت هايي كه آلوده به س��م 
آفالتوكسين هستند، اگر به مصرف دام شيري و پروايي 

برسد، شير و گوشت دام نيز آلوده به آن سموم خواهد 
شد.وي با ارايه گزارشي از وضعيت اين كاال در گمرك 
به رييس جمهوري، خواس��تار تعيين تكليف وظايف 
دستگاه ها در خصوص اين محموله شد.پيروزبخت با 
اش��اره به اهتمام دولت به سالمت، ايمني و استاندارد 
كاال، اظهار كرد: رييس جمه��وري تكليف كردند كه 
اگر اين محموله مرجوع نش��ود، بايد امحا شود.رييس 
س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران تصريح كرد: دستور 
رييس جمهوري براي اجرا به همه دستگاه ها از جمله 
سازمان ملي استاندارد ايران ابالغ شد.نكته قابل توجه در 
اين پرونده فشارهايي است كه از سوي برخي افراد داراي 
نفوذ براي جلوگيري از امحاي اين محموله آلوده طي 3 
سال گذشته صورت گرفته است. گروه هاي بانفوذي كه 
با وجود قطعي شدن فساد اين محموله ها از نابودي آنها 
جلوگري مي كردند و معلوم نبود اگر رييس جمهوري 
شخصا در اين پرونده ورود نمي كرد چه سرنوشتي در 

انتظار اين پرونده بود. 

پرداخت 294 فقره تسهيالت 
بهين ياب در استان قزوين

قزوين| رييس س��ازمان 
صمت قزوين گفت: تاكنون 
294 فقره تس��هيالت به 
مبلغ 383 ميليارد تومان در 
استان قزوين پرداخت شده 
است.به گزارش ايلنا سعيد 
نبيل در جلس��ه كارگروه 
تسهيل و رفع موانع توليد استان با اشاره به نامگذاري 
سال جاري توسط مقام معظم رهبري به نام رونق توليد، 
گزارشي از روند پرداخت تسهيالت بهين ياب »رونق 
توليد« و مصوبات كارگروه ارايه كرد.رييس س��ازمان 
صمت همچنين در ادامه از ثبت نام 897 تسهيالت در 
سامانه بهين ياب »رونق توليد« با ۵88 مصوبه خبر داد 
كه تاكنون 294 فقره تسهيالت به مبلغ 383 ميليارد 
تومان در استان قزوين پرداخت شده است.دبير ستاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد استان قزوين همچنين از 
ثبت نام 287 فقره درخواست تس��هيالت در سامانه 
بازسازي و نوس��ازي خبر داد و گفت: در استان قزوين 
تاكنون تعداد 32 فقره تسهيالت به مبلغ 84 ميليارد 
تومان پرداخت شده است.لشگري معاون برنامه ريزي 
و س��رمايه گذاري سازمان صمت استان قزوين هم در 
اين جلسه در تشريح برش استاني بند الف تبصره 18 
بخش صنعت ابالغي وزارت صمت گفت: سهم استان 
قزوين از اين اعتبار هزار و 138 ميليارد تومان در حوزه 
سرمايه در گردش و بازسازي و نوسازي مي باشد كه با 
تحقق آن براي پنج هزار 4۵2 نفر اشتغال ايجاد خواهد 
كرد .وي در ادامه گفت: در همين راستا تاكنون 138 
فقره درخواست تسهيالت استان ثبت شده است كه 
تاكنون 17 فقره به مبل��غ ۵20 ميليارد تومان جهت 
دريافت تس��هيالت به بانك هاي عامل استان معرفي 
شده اند كه با پرداخت اولين تسهيالت در استان قزوين 
از محل تبصره 18 به مبلغ 20 ميليارد تومان، در اين 

زمينه در كشور رتبه اول را دارا هستيم.

مرغ هاي توليدي از اول پاييز 
رتبه بندي كيفي مي شوند

مدي��ركل  س�منان| 
دامپزشكي استان سمنان 
از اجرايي شدن طرح ارتقاء 
كيفيت بهداشتي مرغ از 
ابت��داي مهرماه خبر داد و 
گفت: با اجرايي شدن اين 
طرح مرغ هاي عرضه شده 

از كيفيت به مراتب بيشتري برخوردار خواهند بود.
حميدرضا حسيني، در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
با اجرايي ش��دن اين طرح، مرغ هاي عرضه ش��ده از 
نظر كيفيت در س��ه گروه a , b ,a+ تقسيم و به بازار 
عرضه مي شوند.وي از اجراي اين طرح ملي به عنوان 
عاملي براي افزايش رقابت پذيري بين توليدكنندگان 
وعرضه كنندگان مرغ در كشور و استان نام برد و افزود: 
كشتارگاه هاي مرغ به دو گروه عمده كشتارگاه هاي 
داراي خ��ط 2 و فاقد خط 2 تقس��يم مي ش��وند كه 
دو كش��تارگاه داراي خط 2 نيز در اس��تان سمنان 
وجود دارد.اين دكتراي دامپزش��كي ادامه داد: خط 
2 در واقع خطي اس��ت كه امحا و احشاء داخل مرغ 
را تخليه و معدوم و داخل شكم مرغ توليدي را كامال 
پاك مي كن��د.وي با بيان اينك��ه مرغ هاي توليدي 
خ��ط 2 در گروه مرغ با كيفيت a ي��ا درجه يك قرار 
مي گيرند گفت: آن دس��ته از كش��تارگاه هايي كه 
فاقد خط 2 هس��تند به كش��تار مرغ و عرضه آن در 
ب��ازار مي پردازند اما روي بس��ته بندي مرغ توليدي 
اين كش��تارگاه ها گريد b كه همان درجه دو نوشته 
مي ش��ود.وي از ,a+ به عن��وان باكيفيت ترين مرغ 
توليدي در اين تقسيم بندي جديد نام برد و گفت: مرغ 
گريد a+ به مرغ با كيفيت كشتارگاه هاي داراي خط 2 
اطالق مي شود كه مرغ آنها بعد از كشتار ديگر در آب 
و يخ غوطه ور نمي شوند و لذا ديگر برخالف مرغ هاي 
فعلي بخشي از آب را به خود جذب نمي كنند چرا كه با 
روش هاي نوين و به روزي آماده بسته بندي مي شوند.

جرايم مالياتي موديان در صورت 
پرداخت بدهي بخشوده مي شود
قزوين| مودي��ان قزوين 
در ص��ورت پرداخت مانده 
بدهي قطعي ش��ده خود تا 
30 مهر ماه س��ال جاري از 
بخشودگي 100 درصدي 
جرايم ماليات��ي برخوردار 
خواهند شد.مديركل امور 
مالياتي استان قزوين ديروز در خصوص شرايط استفاده 
از بخشودگي جرايم، گفت: اين سازمان در سال رونق 
توليد به منظور حمايت از فع��االن اقتصادي، رعايت 
اصل تكريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي موديان 
مالياتي در خصوص بخش��ودگي جرايم مالياتي قابل 
بخش��ش موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب 27 بهمن سال 80، مواد 169، 190، 
193، 197 و 199 قانون ماليات هاي مستقيم و مواد 
22 و 23 قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده براي موديان 
اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي تصميم گيري 
كرده است.مصطفي پوراميدي افزود: موديان مالياتي 
در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده شامل اصل 
بدهي و جرايم غير قابل بخشش تا پايان سال جاري در 
اجراي مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم 
به عنوان مودي خوش حس��اب مورد بخشودگي قرار 
مي گيرند.اين مسوول مالياتي استان يادآور شد: موديان 
واحدهاي تولي��دي داراي پروانه بهره برداري و پروانه 
كس��ب توليدي از مراجع مرتبط در صورت پرداخت 
مانده بدهي قطعي شده از اول تا آخر آبان ماه معادل 98 
درصد و براي ساير موديان 96 درصد، مورد بخشودگي 
قرار مي گيرند.پوراميدي اضافه كرد: در صورت پرداخت 
مانده بدهي قطعي ش��ده از اول آذر ماه امسال تا پايان 
سال جاري براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه 
بهره برداري و پروانه كسب توليدي از مراجع ذي ربط به 
ازاي هر ماه معادل 2 درصد و براي ساير موديان معادل 

چهار درصد بخشودگي موضوع بند 2 كسر مي شود.

انتقاد از وضعيت و مشكالت 
مرز چذابه

خوزستان| رييس اتاق 
اهواز با انتقاد از وضعيت 
و مش��كالت مرز چذابه 
گفت: به زودي مشكالت 
مرز چذاب��ه را به صورت 
ويژه در شوراي گفت وگو 

مطرح خواهيم كرد.
ش��هال عموري در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به 
وضعيت مرز چذابه اظهار كرد: در هفته گذش��ته 
تجهيزات ايكس ري مرز چذابه در س��مت عراق 
دچار مشكل شد و همين امر مانع از ورود كاالهاي 
ايراني به عراق شد و اين اتفاق صادركنندگان را با 
زيان هاي مالي ناشي از تلف شدن برخي كاالهاي 
فاسد ش��دني همچنين پرداخت بهاي اضافي به 
جهت تأخير و شب خوابي كاميون ها مواجه كرد.

وي ضم��ن تأييد زيان هاي وارد ش��ده به فعاالن 
صادراتي مس��تقر در مرز چذاب��ه به خاطر وجود 
مشكل در ايكس ري س��مت عراق افزود: فعاالن 
اقتصادي و صادراتي م��ا در مرز چذابه همواره از 
نبود مرجع پاسخگو براي حل مشكالت مختلف 
گاليه مي كنند و در همين راس��تا اتاق بازرگاني 
اهواز به عنوان نماينده بخش خصوصي اس��تان 
طي حداقل 4 س��ال گذش��ته به صورت مستمر 
پيگير حل و فصل مشكالت مرز چذابه بوده و طي 
ده ها جلس��ه رسمي با مس��ووالن و دستگاه هاي 
مختلف ملي و محلي و مكاتبات بس��يار فراوان با 
آنها، توانسته بخشي از ناهماهنگي ها و مشكالت 
را برطرف كند ام��ا به دليل وجود حالت مقاومت 
ي��ا بي اعتنايي ن��زد برخي متولي��ان، با وضعيت 
مطلوب در آن مرز فاصله بسيار داريم كه آخرين 
نمونه آن خراب شدن دستگاه ايكس ري و بسته 
شدن چند روزه مرز و به تبع آن تحميل خسارات 

سنگين به فعاالن اقتصادي بود.

تدوين استاندارد چاقوي سنتي 
زنجان كليد خورد

مدي��ركل  زنج�ان| 
استاندارد استان زنجان 
گفت: تدوين اس��تاندارد 
چاق��وي س��نتي زنجان 
آغاز ش��ده اس��ت.داوود 
كارگرزاده اظه��ار كرد: 
اس��تان زنجان پايتخت 
توليد چاقوهاي سنتي كشور بوده و شهره جهاني 
دارد و تدوين اس��تاندارد ملي اين صنعت بر عهده 
كارشناس��ان اين اداره كل قرار گرفته اس��ت كه با 
همكاري كارشناس��ان اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اس��تان و نيز اساتيد، 
كارشناس��ان و اتحادي��ه صنف چاقوس��ازان در 
دست تدوين است.اين مس��وول ادامه داد: در اين 
اس��تاندارد، پس از تعيي��ن و تعريف اصطالحات 
موج��ود در اين صنع��ت و تعريف ان��واع چاقوها، 
ويژگي هاي ظاهري و كاربردي در آن بيان ش��ده 
و در نهايت روش هاي آزمون در راس��تاي تعيين 
كيفيت چاقو تدوين خواهد شد.وي با بيان اينكه 
جلس��ه اوليه تدوين اين اس��تاندارد تش��كيل و 
اعضاي كميس��يون فني از بازارچه سنتي استان 
كه كامال دست ساز اس��ت بازديد كرده اند، افزود: 
طي اي��ن بازديد، فرآيند س��اخت و توليد چاقوي 
سنتي، توسط چاقوس��ازان بهنام و مطرح استان، 
تش��ريح ش��ده و از مواد اوليه مورد اس��تفاده در 
اين صنعت جه��ت تعيين اس��تاندارد ويژگي ها، 
نمونه برداري صورت گرفته است.كارگرزاده تصريح 
كرد: استاندارد معيار كيفيت كاال و خدمات است و 
استانداردسازي يك ابزار گزينشي است كه باعث 
ايجاد تفاوت در محصوالت مي ش��ود و به عبارتي 
مي توان گفت كه استاندارد س��ازي، تعيين كننده 
قواعد بازي اس��ت كه امكان از ميدان خارج كردن 

رقباي ناكارآمد را فراهم مي كند.
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سرپل شبكه هاي ضد انقالب 
در بيرجند دستگير شد

بيرجند| اداره كل اطالعات اس��تان خراسان 
جنوبي اعالم ك��رد: با تالش س��ربازان گمنام 
امام زمان)عج( س��رپل مرتبط با ش��بكه هاي 

ضد انقالب در خراسان جنوبي دستگير شد.
اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبي اعالم 
كرد: سرپل مرتبط با شبكه هاي ضد انقالب كه 
در راستاي تش��ديد تحريم هاي ظالمانه عليه 
ملت ايران در استان هاي البرز و خراسان جنوبي 
فعاليت مي كرد صبح روز شنبه با تالش سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در بيرجند دستگير شد.

پرداخت كمك هزينه 
ازدواج به نيازمندان

اروميه| مدي��ركل كميته امداد امام خميني 
)ره( آذربايجان غرب��ي گفت: امس��ال به 42۵ 
مددجوي تحت حمايت اين نهاد كمك  هزينه 

ازدواج پرداخت شده است.
عزيز س��هندي افزود: براي اين تعداد مددجو 
12 ميلي��ارد و 300 ميليون ريال تس��هيالت 

پرداخت شده است.
وي اظهار داش��ت: ميزان كمك هزينه ازدواج 
پرداخت شده در چهار ماهه نخست امسال به 
مددجويان نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 
پن��ج درصد افزايش يافته اس��ت. بيش��ترين 
تعداد مددجوياني ك��ه كمك هزينه ازدواج را 
در آذربايجان غرب��ي دريافت كردند مربوط به 
شهر اروميه هستند كه ش��امل 92 نفر از كل 

مددجويان استان است.
وي ادام��ه داد: همچنين براي تش��ويق زنان 
مطلقه به ازدواج مجدد تا س��قف 60 ميليون 
ري��ال كمك هزينه ازدواج پرداخت مي ش��ود 
و عالوه بر آن، كمك به ايجاد اش��تغال همسر 
بيكار مددجو و پرداخت وام هاي قرض الحسنه 
از مش��وق هاي كميته امداد آذربايجان غربي 

براي ازدواج مجدد آنان است.

سرعت وزش باد در زابل
به ۸۶ كيلومتر بر ساعت رسيد

زاهدان| كارش��ناس هواشناسي زابل گفت 
بيشينه س��رعت وزش باد در زابل به 24 متر بر 
ثانيه معادل 86 كيلومتر بر ساعت رسيد و گرد 
و غبار حاصل ديد افق��ي در محدوده فرودگاه 
اين ش��هر را به 6000 متر كاه��ش داد.هادي 
داور اظهار داشت: وزش باد شديد غلظت ذرات 
معلق در هواي زاب��ل را نيز به 473 ميكروگرم 
برمترمكعب معادل سه برابر حد مجاز رساند.وي 
با بيان اينكه شنبه از سرعت وزش باد در شمال 
سيستان و بلوچستان كاسته شده است افزود: 
هم اينك سرعت وزش باد در زابل 47 كيلومتر 
بر ساعت است كه تغيير به خصوصي در شرايط 

ديد افقي اين شهرستان ايجاد نكرده است.

تقدير از تالش مديريت و كاركنان 
فوالد مباركه در رفع وابستگي

اصفهان|آيت اهلل سيديوس��ف طباطبايي نژاد 
نماين����ده ولي فقي�����ه و امام جمعه اصفهان 
در دي��دار مديرعامل ف��والد مباركه با ايش��ان 
تصري��ح كرد: تالش مديري��ت و كاركنان فوالد 
مباركه در توليد و رفع وابستگي به بيگانگان قابل 
تقدير است.امام جمعه اصفهان با اشاره به نقش 
مديريت در اداره ام��ور، تصريح كرد: همان گونه 
كه اميرالمومنين علي )ع( هم تأكيد فرموده اند، 
كارها بايد به افراد خبره و مستعد سپرده شود تا 
آنها تجارب خود را در راه پيشرفت اين مرز و بوم 
به كار گيرند و مطمئنا اين امر با وجود مديريت 
كارآمد فوالد مباركه و مجاهدت هاي كاركنان آن 
در حال تحقق است. به يقين اين تجارب مي تواند 
در پيشرفت و آباداني كشور موثر واقع شود. وي 
گفت: خودكفايي در توليد محصوالتي كه كشور 
را از بيگان��گان بي نياز مي كن��د، باعث افزايش 
روحيه و اميد در كش��ور و تقويت نگاه اقتصادي 
درون زاست كه همواره مورد تأكيد مقام معظم 

رهبري بوده است.

ارزش واقعي هر سهم فوالد
از ارزش فعلي بازار بيشتر است

اصفه�ان| مع��اون اقتصادي و مال��ي فوالد 
مباركه با تأكيد بر اينكه ارزش واقعي هر سهم 
فوالد از ارزش فعلي بازار بيش��تر است، گفت: 
رشد 130 درصدي سود خالص فوالد مباركه 
نويدبخش سالي پرسود براي سهامداران است.
طهمورث جوانبخت، در خصوص دستاوردهاي 
اين شركت در س��ال97گفت: سال 97 يكي از 
موفق ترين س��ال هاي عملكردي شركت بود و 
طي آن مديران و كاركنان توانستند با همدلي 
و همكاري به ركوردهاي تازه اي در زمينه هاي 
مختلف دست پيدا كنند كه ازجمله آنها مي توان 
به موارد ذيل اشاره كرد: كسب ركورد در توليد 
محصول نهايي كالف گرم ب��ا توليد 6 ميليون 
و 343 ه��زار تن و توليد كالف س��رد به ميزان 
1 ميلي��ون و ۵۵۵ ه��زار تن؛ كس��ب باالترين 
سطح فروش ش��ركت با دستيابي فروش 234 
هزار ميليارد ريال؛ كس��ب بيش��ترين ميزان 
سودآوري شركت باسود 166 هزار ميليارد ريال 
در گروه )تلفيق( و سود 122 هزار ميليارد ريال 
در ش��ركت اصلي؛ تبديل شدن به بزرگ ترين 
شركت بازار س��رمايه كشور در تاريخ برگزاري 
مجمع )30 تيرماه 98( با ارزش بازاري بالغ بر 

۵۵8هزار و 610 ميليارد ريال.

چهرههاياستاني

شركت بهره برداري متروي تهران و حومهشركاي خارجي با بدعهدي به همكاري با ايران پايان دادند
تقدير UITP از شركت بهره برداري متروآخرين هفته توليد محصول مشترك سايپا و كياموتورز 

ش��ركت كره اي كياموتورز هم بع��د از بدعهدي رنو 
فرانسه، سيتروئن فرانسه و برليانس چين، به پيروي 
از تحريم هاي يك جانبه امريكا، به همكاري با ايران و 

گروه خودروسازي سايپا پايان داد. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« از س��ايپانيوز، به دنبال پيروي 
غيرمنطقي ش��ركاي خارجي صنعت خودرو ايران از 
تحريم هاي يك جانبه امريكا و بدعهدي آنان در تامين 
قطعات، شركت كياموتورز كره جنوبي نيز ايران را ترك 

كرده و به همكاري خود با گروه سايپا پايان داد.
به دنبال اين تصميم ش��ركت كره اي، توليد خودرو 
كياسراتو در سايپا نيز اين هفته متوقف خواهد شد و 

خطوط توليد آن نيز جمع آوري مي شود.
با خروج كياموتورز از چرخه توليد مشترك خودرو 
با س��ايپا، اين ش��ركت نيز به جمع شركت هاي رنو، 
سيتروئن، برليانس، ولوو و ايويكو خواهد پيوست كه 
پيش تر با بدعه��دي و عمل نكردن به تعهدات خود 
به  توليد مشترك خودرو در ايران پايان داده  بودند.

گفتني است گروه خودروسازي سايپا با درك كامل از 
شرايط پيش آمده براي هموطناني كه متقاضي تحويل 
خودروهاي توليد مشترك با شركاي خارجي بودند، 
اقدامات الزم را جهت جلب رضايت مشتريان و تبديل 
خودروهاي ثبت نامي آنها به خودروهاي قابل تحويل 

انجام داده و همچنين پيگيري هاي حقوقي بين المللي 
را براي احقاق حق شركت و مشتريانش ادامه مي دهد.

ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه موفق به 
كسب جايزه پروژه بهينه س��ازي هدوي و دسترسي 
بيش��تر به قطار از اتحاديه بين الملل��ي حمل و نقل 

عمومي )UITP( شد.
به گ��زارش »تع��ادل« از مديريت ارتباط��ات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
محمد مزقاني دبي��ركل اتحاديه بين المللي حمل و 
نقل عمومي )UITP( با اعالم اين خبر افزود: اتحاديه 
بين المللي حمل و نقل عمومي )UITP( با اهدا جايزه 
ويژه اي به حمايت و تش��ويق از پروژه ه��اي نوآورانه 

همانند اين طرح ادامه خواهد داد.

وي با ابراز خوش��حالي از اين پروژه گفت: از اطمينان 
 )UITP( به اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي
و ارس��ال پروژه به اين اتحاديه تشكر مي كنم و يقين 
داريم كه تالش بيش��تر خود را در اي��ن زمينه ادامه 
خواهيد داد. وي در پايان گفت: مشتاقانه مي خواهيم 
درباره موفقيت پروژه در آينده نزديك بيشتر بدانيم.

 )UITP( اتحاديه بين المللي حم��ل و نقل عمومي
به عنوان بزرگ تري��ن متولي حمل و نقل عمومي و 
م��روج نو آوري هاي اين صنع��ت در جهان، در حال 
حاضر با عضويت هزارو 600شركت از 99 كشور در 

حال فعاليت است.
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چالش هاي پيش روي وزير جديد آموزش و پرورش 

دروغ بزرگ

وزارت آموزش و پرورش با حدود ۱۴ ميليون دانش آموز 
و بيش از يك ميليون و ۷۰۰ هزار فرهنگي ش��اغل و 
بازنشسته، دو ماه است كه با سرپرست اداره مي شود و 
خبري از انتخاب وزرا نيست. وزارتخانه اي كه با چندين 
و چند مش��كل اساسي دس��ت و پنجه نرم مي كند، از 
طرح هاي بر زمين مانده در گذر سال ها تا كمبود بودجه 
اما ظاهرا بعد از اس��تعفاي پر ح��رف و حديث محمد 
بطحايي، انتخاب وزير هم به مشكالت اين وزارتخانه 
اضافه شده اس��ت، وزيري كه بايد وزارتخانه آموزش و 
پرورش را با كسري بودجه ۱5 هزار ميلياردي تحويل 
گرفت��ه و در اندك زمان باقي مانده تا س��ال تحصيلي 
جديد فك��ري به حال مش��كالت حل نش��ده كند با 
اين حال كارشناس��ان آم��وزش معتقدند در بهترين 
حالت اگر وزير انتخابي در مدت دو س��ال باقي مانده 
از دول��ت دوم روحاني هم در مس��ند وزارت آموزش 
و پ��رورش باقي بمان��د، حجم چالش ه��ا و مديريت 
غيرمتمركز در اين وزارتخانه به حدي زياد اس��ت كه 
نمي توان انتظار تغييرات بنيادي داشت اما در مقابل اين 
ديدگاه، مسووالن وزارت آموزش و پرورش روزمرگي، 
چندصدايي و مقاومت درون سيستمي را اصلي ترين 
چالش وزير آموزش و پرورش و به تبع آن نظام آموزشي 

كشور مي دانند. 

 در مدت باقي مان�ده نمي توان انتظار تغيير 
بنيادي داشت

كارشناسان آموزش بر اين عقيده هستند كه مهم ترين 
چالش دس��تگاه تعليم و تربيت كه در واقع اصلي ترين 
چالش وزير آم��وزش و پرورش هم به ش��مار مي رود، 
ايجاد ساختار متمركز و سياست مناسب در بروز تغيير و 
تحوالت است. مسعود حبيب اللهي، كارشناس آموزش 
درباره اين موضوع به تعادل گف��ت: يكي از مهم ترين 
چالش هايي كه وزير جديد با آن رو به رو مي شود عالوه 
بر مش��كالت كليش��ه اي كمبود بودجه وكمبود نيرو 
كه از س��ال هاي قبل وجود داشتند، متمركز ساختن 
زيرمجموعه ه��اي اين وزارتخانه اس��ت. در چهار دهه 
گذشته به مرور و ش��ايد در يك فرايند تكاملي ارتباط 
برخ��ي زيرمجموعه هاي وزارتخانه با مركز كم ش��ده 
و به عبارتي س��بب ش��ده هر كدام س��از خود را زده و 
وزير هم قدرت نظارتي كمتري بر آنها داش��ته باشد. از 
مهم ترين حوزه هايي كه با اعالم استقاللي نانوشته چنين 
سرنوشتي يافته، حوزه پژوهش، برنامه ريزي درسي و 
طراحي و توليد رسانه ها و مواد آموزشي است كه در واقع 
مستقل شدن نهادي از وزارتخانه است كه به مغز آموزش 
و پرورش تعبير مي شود اما وزير جديد بايد در نظر بگيرد 

كه براي حوزه هايي كه هنوز در حوزه اختيارات او باقي 
مانده هم س��ايه اين تهديد همچنان پابرجاست و بايد 
قدرت نظارت احيا شود. اين وزارتخانه از آنجا كه داراي 
حجم گسترده اي از مشكالت است باعث مي شود تا هر 
وزيري كه در ابتدا با انرژي وارد اين وزارتخانه مي شود بعد 
از مدت كوتاهي نيرو و توان او كم شده و نتواند به خوبي به 
اجراي وظايف خود پردازد.با اين حال در مدت زمان باقي 
مانده از دولت روحاني اگر در نظر بگيريم كه تمام دو سال 
هم يك وزير ثابت داشته باشيم، باز هم حجم مشكالت به 
اندازه اي است كه نمي توان انتظار ايجاد تغييرات بنيادي 
داشت.او افزود: در اين ميان، شرايط اقتصادي موجود 
هم ش��رايط را براي تحقق دست كم بخش كوچكي از 
مطالبات فرهنگيان و مهم تر از آن، برگرداندن اعتماد 
معلمان به كارگزاران وزارتخانه را بسيار سخت تر كرده 
است. بيش از ۹۰ درصد از بودجه اين وزارتخانه صرف 
حقوق كاركنان ش��ده از اين رو وزير با ۱۰ درصد باقي 
مانده قادر به انجام كار خاصي در راستاي ارتقاي آموزش 
نيست بنابراين چالش جدي تر وزير آموزش و پرورش 
جديد اين اس��ت كه با نهادهاي باالدستي بتواند براي 

افزايش بودجه چانه زني كرده و وارد مذاكره ش��ود. اگر 
فقط يك بار براي هميشه بودجه آموزش و پرورش را با 
احتساب تامين ۱5 هزار ميليارد كسري بودجه ببندند، 
مي توان گفت مشكل حقوق معلمان، كمبود مدرسه و 
اجراي طرح هاي بر زمين مانده همچون رتبه بندي حل 
مي شود چرا كه تمامي اين امور معلول مشكالت مالي و 

كمبود بودجه است. 

 روزمرگي؛ چالش اول وزير
اظهارات اين كارشناس آموزش در حالي است كه علي 
ذوعلم، رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 
روزمرگي را چالش اول وزير آموزش و پرورش مي داند او 
درباره اين موضوع بيان كرد: وزراء معموال از انديشيدن 
به پنج يا ۱۰ س��ال آينده غافل مي شوند. چالش دوم 
انتظارات متضاد اس��ت؛ وي براي ت��داوم مديريتش 
بايد اين انتظارات را مديريت كند. معلم ها، خانواده ها، 
دانش آموزان و... هرك��دام انتظاراتي دارند كه ممكن 
است همسو نباشد. به عنوان مثال دانش آموزان مدام از 
كارآمد نبودن مسائل كتب درسي صحبت مي كنند، در 

حالي كه خانواده ها روي مسائل حفظي منتهي به كنكور 
تاكيد دارند. در واقع كنكور تبديل به »كوركن چشم 
تعليم و تربيت« شده است. او مقاومت درون سيستمي را 
چالش ديگر وزير دانسته و افزود: مقام معظم رهبري چند 
سال قبل به وجود رويكردهاي متحجرانه در آموزش و 
پرورش اشاره كرده بودند. يك نمونه آن است كه بطحايي 
مدرسه محوري را مطرح و به سمت آن رفت ولي مقاومت 
درون سيستمي آن را كند كرد.رييس سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي با اش��اره به اينكه چالش ديگر 
سياست زدگي است گفت: درباره عزل و نصب ها و موارد 
ديگر توقعاتي وج��ود دارد. با دخالت هاي غالبا اجرايي 
و عملياتي  برخ��ي نمايندگان مجلس نيز روبروييم كه 
سيس��تم اجرايي آموزش و پرورش را با كندي مواجه 
مي كنند. به استاني سفر كرده بودم كه مديرانش گاليه 
مي كردند هرسال نماينده استان يك نفر را براي رياست 
منطقه تحميل مي كند. بايد رويه اي تعيين ش��ود كه 
نمايندگان ضمن نظارت، در امور اجرايي دخالت نكنند. 
يكي از دغدغه هاي مديران كل استان ها چگونگي تعامل 

با نمايندگان مجلس است.

 مشكل مالي، مهم ترين چالش
تمامي مسائلي كه مطرح شد درحالي است كه رييس 
كميسيون آموزش مجلس ش��وراي اسالمي، كمبود 
بودجه را چال��ش اصلي مي داند. محمدمهدي زاهدي 
با اشاره به كس��ري ۱5 هزار ميليارد توماني آموزش و 
پرورش در سال جاري درباره اين موضوع گفت: آموزش 
و پرورش وزارتخانه اي نيست كه هركسي بتواند زيربار 
مس��ووليت آن ب��رود؛ بودج��ه آموزش و پ��رورش در 
خوشبينانه  ترين حالت تا ۹8 درصد صرف حقوق و مزايا 
مي شود و 2 درصد براي مابقي فعاليت ها باقي مي ماند، 
ضمن اينكه س��اماندهي اموال، ام��الك و دارايي هاي 
آموزش و پرورش نيز وضعيت نابس��امان و نابهنجاري 
دارد و يك چالش است كه وزير بعدي بايد به آن بپردازد.

او افزود: ۱2۰هزار كالس درس نيازمند مقاوم سازي و 
بازسازي است كه حداقل ۱۴ هزار ميليارد تومان پول 
مي خواهد؛ هنوز كالس كانكسي، خشت و گلي و كپري 
داريم. آموزش و پرورش دارايي هاي زيادي دارد و حتمًا 
الزم است يك معاونت اقتصادي به وجود آيد و اينها را 
سامان دهد، مصوبه داشتيم براي تغيير كاربري و ايجاد 
ارزش افزوده، اما واقعيتش اين است كه تاكنون آموزش 
و پرورش اراده اي در اين زمينه نداش��ته است. زاهدي 
درباره كمبود معلم ب��ه عنوان يكي از چالش هاي وزير 
آموزش و پرورش گفت: امسال 6۰ هزار معلم بازنشسته 
و تا 5 سال ديگر 36۰ هزار بازنشسته خواهيم داشت، 
چگونه بايد جبران كرد؟ قانون معروف به ماده ۱۷ را براي 
به كارگيري آموزشياران نهضت، مربيان پيش دبستاني و 
معلمان حق التدريس تصويب كرديم؛ جاي تعجب است 

كه چندماه است آيين نامه آن در دولت مانده است. 
تابستان بايد اينكار انجام شود تا مهر ماه كمبود معلم 
نداشته باشيم.او افزود: نظام رتبه بندي دو جنبه دارد؛ 
يك جنبه آن اقتصادي اس��ت؛ 6 سال قبل طرحي به 
مجلس رف��ت و آقاي انصاري رييس س��ازمان اداري 
اس��تخدامي مخالفت كرد و گفت ك��ه دولت بنا دارد 
اليحه جداگانه اي ظرف 6 ماه بده��د ولي از آن زمان 
6 سال گذش��ته است؛ اخيراً س��خنگوي دولت اعالم 
كرده رتبه بندي را اجرا مي كنند، كجا تصويب ش��ده 
و با چه مكانيس��مي؟ نبايد با جامعه فرهنگيان انقدر 
ساده برخورد كنيم؛ چندسال پيش هم كه مبلغي به 
حقوق فرهنگيان اضافه و نام آن رتبه بندي گذاشتند 
گفتم كه اين گونه با فرهنگيان بازي نكنيد. با اين حال 
امكان اجراي رتبه بندي ظرف دو ماه وجود ندارد، اليحه 
رتبه بندي بايد به مجلس بيايد؛ ممكن اس��ت دولت 
بخواهد خ��ودش اجرا كند و آيا اين ام��ر نياز به قانون 

ندارد؟ حتما دارد.

تحريم هاي ضدبشري امريكا اين روزها جان بيماران را 
نش��انه گرفته اس��ت و دود آن هر روز به شكلي همچون 
كمبود داروهاي خاص و مواد اوليه به چش��م بيماران و 
كودكان مي رود. تحريم  سياست نخ نما شده امريكاييان در 
برابر ايران است و مروري بر فراز و نشيب هاي چهار دهه بعد 
از پيروزي انقالب اسالمي كشورمان بيانگر آن است كه با 
وجود برخي مشكالت مقطعي، تحريم ها هيچگاه نتوانسته 
بر تعيين سياست هاي جمهوري اسالمي تاثيرگذار باشد.

اگر چه در عرف و قوانين بين المللي غذا و دارو، تحريم پذير 
نيست و نمي توان و نبايد جان و سالمت انسان ها به ويژه 
كودكان و بيماران و س��المندان را قرباني زياده خواهي 
سياسي كشورهاي متخاصم قرار داد اما واقعيت آن است 
كه تحري��م روي ديگري دارد ك��ه پرداختن به آن طبل 
رسوايي تحريم سازان را مي نوازد و نقاب دروغين مدعيان 

بشردوستانه را كنار مي زند.
براي اثبات اين ادعا نياز نيست كه خيلي بررسي و تحقيق 
كنيم، تجمع هفته گذش��ته بيماران ام. پ��ي .اس- يك 
بيماري نادر پوس��تي- شاهد اين ادعاست، خانواده هاي 
اين بيماران در اعتراض به تحريم دارو و مشكالت دارويي 
در برابر وزارت بهداش��ت تجمع ك��رده بودند تا صداي 
اعتراضاشان را به گوش جهانيان برسانند كه ادعاي عدم 

تحريم دارو، دروغ بزرگي بيش نيست. خبرگزاري الجزيره 
انگليس��ي در گزارشي با اشاره به مش��كالت بيماران در 
تهيه دارو و كمبودهايي دارويي ناشي از تحريم، نوشت: 
بسياري از مردم دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا را 
عامل كمبود دارويي و افزايش سرسام آور هزينه دارو در 
ايران مي دانند. تحريم هاي امريكا به مردم عادي آسيب 
رسانده و موجب افزايش قيمت ها در تمامي محصوالت 

مصرفي شده  است.
مادر يكي از بيماران بيمارستان خيريه كودكان در تهران 
گفت: مسووالن بيمارستان داروي مورد نياز براي درمان 
پس��رم را كه به سرطان كبد مبتالست به طور رايگان در 
اختيار ما قرار داده اند. اين درحالي اس��ت كه هزينه اين 
دارو در بيمارس��تان خصوصي حدود ۱38۰ دالر است و 
بدون كمك آنان قادر نبوديم هزينه خريد اين دارو را براي 

پسرم فراهم كنيم.
درحالي كه دولت امريكا تاكيد دارد كاالهاي بشردوستانه 
مش��مول تحريم هاي اين كش��ور نمي ش��وند، اعمال 
محدوديت هاي تجاري مانع از آن مي ش��ود بسياري از 
بانك ها و ش��ركت هاي خارجي با ايران روابط اقتصادي 
داشته باشند. سعيد نمكي وزير بهداشت نيز چندي پيش 
گفت: كاهش بودجه اي ناشي از افت صادرات نفت خام 

اين وزارتخانه را تحت تاثير قرار داده اس��ت. تحريم هاي 
امريكا تمامي مردم ايران را مورد هدف قرار داده است و اين 
ادعاي دولت امريكا كه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول 

تحريم هاي امريكا نيست دروغ بزرگ و آشكاري است.
دكتر آراسب احمديان، مديرعامل موسسه خيريه محك 
نيز گفت: بيش��ترين نگراني ما مس��دود شدن تمامي 
كانال هاي ارتباطي با جهان است. تحريم هاي بانكي نقل و 
انتقاالت پولي را مسدود و دريافت هاي كمك هاي خارجي 

را متوقف كرده است.
امريكاييان هروز به بهانه اي تالش مي كنند كه به تصور 
خودشان دايره تحريم ها را تنگ كرده تا به هدف مدنظر 
برس��ند غافل از آنكه با وجود همه مش��كالت ايران طي 
سال هاي پس از پيروزي انقالب چه در دوران دفاع مقدس 
و بعد از آن همواره تالش كرده كه در عرصه هاي مختلف به 
خودكفايي برسند كه يكي از اين عرصه ها حوزه دارو است. 
در همين زمينه رييس س��ازمان غذا و دارو و معاون وزير 
بهداشت گفته است: واقعا نگراني خاصي در حوزه تامين 
دارو نداريم و فكر نمي كنيم مشكلي در زمينه تامين دارو 
و تجهيزات پزشكي ايجاد شود. زيرا بيش از ۹۷ درصد از 
داروهاي مورد نيازمان را در داخل توليد مي كنيم. در عين 
حال دو درصد داروهايي اس��ت كه هم در داخل كش��ور 

توليد مي شود هم مشابه خارجي شان وجود دارد.او تاكيد 
مي كند: دشمني با مردم ما در حوزه غذا و دارو وجود دارد 
و دروغ مي گويند كه دارو تحريم نيست؛ چرا كه جابه جايي 
پول دارو بس��يار سخت است و ماشين آالت دارويي را به 

بهانه هاي مختلف به ما نمي فروشند.
از س��وي ديگر سخنگوي س��ازمان غذا و دارو نيز شمار 
كمبودهاي دارويي را 2۰ قلم بيان مي كند و از اتخاذ تدابير 
الزم براي تامين فوريتي داروها ب��راي بيماران خاص و 
صعب العالج خبر مي دهد كه براساس آن، در مورد تامين 
داروهاي بيماران صعب العالج نيز تدابير الزم انديشيده 

شده است و مش��كل حادي در اين حوزه وجود ندارند و 
در صورت بروز كمبود ح��اد، داروي مورد نياز به صورت 
“فوريتي “ توس��ط شركت ها تامين مي ش��ود. با وجود 
اين تالش ها اما واقعيت تلخ اين اس��ت برخي درمان ها 
نيازمند موارد پيچيده اي است كه به سادگي در دسترس 
نيس��ت. اگر چه ايران ۹۷ درصد از داروهاي اصلي مورد 
نياز خود را تامين كرده و حتي برخي از محصوالت خود 
را به كشورهاي همسايه صادر مي كند اما با اين حال در 
مورد داروهاي بيماري هاي نادر و تجهيزات پزشكي، نياز 

شديدي به واردات وجود دارد. 
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 ثبت يك طالق
به ازاي هر ۳  ازدواج

مع��اون ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان از 
كاهش آمار ازدواج در كش��ور انتق��اد كرد و گفت: 
س��ال گذش��ته 55۰ هزار ازدواج در كش��ور اتفاق 
افتاده كه اين آمار نس��بت به سال گذشته كاهش 
يافته و اين موضوع پيام خوبي براي كش��ور ندارد. 
محمدمهدي تندگويان در مراسم روز ملي ازدواج 
با بيان اينكه براساس آمارهاي سال گذشته به ازاي 
ه��ر ٣ ازدواج يك طالق اتفاق افتاده اس��ت، گفت: 
اين آمار مناسبي براي كشوري كه روزي طالق در 
آن جايي نداشت، نيست. تندگويان در ادامه بابيان 
اينكه با توجه به شرايط فعلي دنيا، توسعه و مسائل 
نوپديد نياز داريم تا مش��اوره پي��ش از ازدواج براي 
جوانان اجباري شود اظهار كرد: از ابتداي امسال به 
٧٠ مركز جديد مشاوره تخصصي ازدواج و خانواده 
مجوز داده شده است و از قانونگذاران مي خواهيم تا 
موضوع مشاوره هاي پيش از ازدواج را اجباري كنند.

معاون امور جوانان با بيان اينكه موضوع دفاتر مشاوره 
ازدواج و خان��واده با كمك وزي��ر ورزش و جوانان، 
دستور ايش��ان و كمك دولت پيگيري شده است 
تصريح كرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ مركز مشاوره 
ازدواج و خانواده به شكل فعال در سراسر كشور به 
شكل تخصصي به مشاوره ازدواج مي پردازند. آمارها 
نشان مي دهد در استان هايي كه مشاوره هاي پيش 
از ازدواج با كمك نهادهاي داخلي اس��تان به شكل 
اجباري انجام شده است تا 25 درصد شاهد افزايش 
ازدواج و پيش��گيري از طالق بوده ايم. تندگويان با 
بيان اينكه حتي در استان هايي كه شاهد رواج طالق 
بوده ايم، مش��اوره ها كمك كننده بوده اند، تصريح 
كرد: مش��اوره هاي اجرايي به شكل گيري زندگي 
سالم كمك مي كنند و بايد به طور جدي پيگيري 
ش��وند. امسال نظام روان شناس��ي در حوزه صدور 
مجوزها در كنار معاونت جوانان قرار داشت كه بايد 
از اين موضوع تقدير كرد. او در ادامه از قانونگذاران 
خواست تا موضوع خدمات مشاوره و روان شناسي 
را تحت پوش��ش بيمه قرار دهند ت��ا به اين ترتيب 
هم دفاتر مشاوره رونق بگيرند و مراجعين با رغبت 
بيشتري به مراكز مراجعه كنند. تندگويان در ادامه 
اظهار كرد: نه تنها بايد زوج هاي جوان پيش از ازدواج 
از مشاوره هاي تخصصي بهره مند شوند بلكه چه بهتر 
كه مشاوران تا پايان عمر كنارشان باشد و همچنين 
مددكاران اجتماعي بايد در كن��ار دانش آموزان و 
خانواده ها در مدارس باش��ند و به س��مت خانواده 
محوري حركت كني��م. امروز م��دارس تنها روي 
مهارت هاي علمي تاكيد دارند ام��ا نياز داريم تا به 

سمت آموزش مهارت هاي زندگي حركت كنيم. 

مسابقه رالي در جنگل هاي 
هيركاني لغو شد

رييس شوراي عالي جنگل از لغو برگزاري مسابقه 
رالي خودروه��اي دو ديفرانس��يل در جنگل هاي 
هيركاني خبر داد. ط��ي چند روز اخير اطالعيه اي 
از سوي كانون جهانگردي و اتومبيل راني -زيرنظر 
س��ازمان ميراث فرهنگي- و كانون گردش��گران 
طبيعت ايران مبني بر برگزاري رالي دو ديفرانسيل 
هيركاني به مناس��بت ثبت جهان��ي جنگل هاي 
هيركاني در فهرست يونسكو منتشر شده كه لگو 
يونس��كو نيز در اين اطالعيه اي درج شده است. بر 
اساس اين اطالعيه قرار بود از تاريخ 26 تا 28 مرداد 
ماه در جنگل هاي هيركاني رالي دو ديفرانس��يل 
برگزار شود.كامران پور مقدم، رييس شوراي عالي 
جنگل، با اشاره به اينكه سازمان جنگل ها به سازمان 
ميراث فرهنگي در اين رابطه اعتراض كرده است، 
به ايسنا گفت: متولي اين كار بخش خصوصي بود 
و بدون اطالع س��ازمان ميراث فرهنگ��ي اقدام به 
انتش��ار اين اطالعيه كرده بودند. بر اساس آخرين 
صحبت هاي من با س��ازمان مي��راث فرهنگي اين 

رويداد لغو شده است.

 ادامه طرح تحول سالمت
با اولويت »پيشگيري« 

وزير بهداشت از ادامه طرح تحول سالمت خبر داد 
و گفت: در مرحله دوم اين طرح، اولويت پيشگيري 
بر درمان مورد تاكيد اس��ت. س��عيد نمكي ديروز، 
۱2 مرداد، در آيين افتتاح بيمارستان قدس پاوه با 
اشاره به دستاوردهاي عظيم نظام در عرصه سالمت 
در س��ال هاي پس از پيروزي انقالب گفت: كاهش 
مرگ و مير زنان و ك��ودكان و كاهش بيماري هاي 
واگير از جمله اين دس��تاوردها اس��ت. همچنين 
حركت هاي خوب��ي در زمينه كاهش بيماري هاي 
غيرواگير در كش��ور صورت گرفته است. او به طرح 
بسيج ملي كنترل فش��ار خون باال در كشور اشاره 
كرد و افزود: همه در اجراي اين طرح ملي همكاري 
موثري داشتند و اين طرح يكي از دستاوردهاي مهم 
كشور در حوزه سالمت محسوب مي شود. نمكي به 
پيام تبريك دبيركل س��ازمان جهاني بهداشت در 
خصوص اين دستاورد اشاره كرد و اين پيام را نشانه 
بزرگي اين طرح در اوج تحريم ها دانست. او در ادامه 
با اش��اره به ادامه طرح تحول نظام س��المت گفت: 
مرحله اول اين طرح شامل توسعه زيرساخت هاي 
بهداشتي و درماني، كاهش پرداختي از جيب مردم 
و رسيدگي به بيماران صعب العالج بود. وي افزود: در 
مرحله دوم اين طرح تقدم پيشگيري بر درمان، تقدم 
درمان سرپايي بر بستري و نيز توسعه زيرساخت ها 
در مناطق كمتر برخوردار براي ما حائز اهميت و در 
اولويت است. نمكي تاكيد كرد: براي توسعه عدالت 
در سالمت بايد بيشترين سرمايه گذاري در مناطق 
كمتر برخوردار صورت گيرد. نمكي مرزنشينان مرفه 
و برخوردار را مهم ترين حافظان امنيت مرزها دانست 
و افزود: وقتي مرزنشينان ما در رفاه باشند، باالترين 
امنيت را در مرزها خواهيم داش��ت. وزير بهداشت 
با اشاره به درخواست مس��ووالن منطقه در حوزه 
بهداشتي و درماني گفت: با تمام توان براي تحقق 

اين خواسته ها تالش مي كنيم. 

چراتاميناجتماعيغرامت»مرخصي۹ماههزايمان«رانميدهد؟انتقادازكاهشزمانگفتوگوياعضايخانواده
معاون رييس جمهور در امور زن��ان و خانواده از كاهش زمان گفت وگوي 
اعضاي خانواده انتقاد كرد و گفت: مدت زمان گفت وگوي اعضاي خانواده 

از دو ساعت طي ٢٠ سال گذشته به٢٠ دقيقه رسيده است.
معصومه ابتكار در همايش روز ملي ازدواج با تاكيد بر اينكه انتخاب خوب، 
ازدواج س��اده را رقم مي زند، افزود: بايد براي انتخاب هاي خوب جوانان و 
افزايش عزت نفس آنان تالش كنيم و از فشار و اجبار بپرهيزيم چرا كه در 

اين صورت نتيجه اي جز واگرايي ندارد.
او با بيان اينكه ازدواج امري است كه سالمت آحاد جامعه را تضمين مي كند 
ادامه داد: بر همين اساس بايد بناي درستي را در اين زمينه در جامعه با دانش 
روز، تجربيات جامعه خود و با نگاهي به عبرت هايي كه تجربه جهاني در اين 
زمينه داشته است، پايه گذاري كنيم. بايد براي انتخاب هاي خوب جوانان، 
افزايش عزت نفس آنان و كرامتي كه خداوند به همه انسان ها عطا كرده و 

هيچ كس حق ندارد از انسان ها بگيرد، تالش كنيم.
معاون رييس جمهور با اش��اره به اينكه بايد س��عي كنيم جامعه را براي 
انتخاب هاي خوب به دور از فش��ار و اجبار آماده كني��م، ادامه داد: اين امر 
نتيجه اي جز واگرايي ندارد. وي با تاكيد بر اينكه بايد ترويج فرهنگ ازدواج 
بر مبناي مفاهيم قرآني صورت گيرد، گفت: تالش براي ازدواج س��اده و 
ايجاد زمينه براي مهرباني مفصل يكي از روش هاي مناسب براي ترويج 
فرهنگ ازدواج اس��ت.معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن 
تشريح ماموريت هاي معاونت امور زنان و خانواده در زمينه ازدواج وخانواده 
نيز توضيح داد: با همراه��ي وزارت ورزش و جوانان در قالب بندهاي كلي 
سياس��ت هاي حوزه خانواده و بر مبناي ماده ۱۰2 قانون برنامه شش��م و 
سياست هاي اختصاصي كه رييس جمهور در موضوع خانواده ابالغ كرد، 
ماموريتهايي كه مهم ترين آن سياست گذاري كالن و ايجاد جريان قوي 
اجتماعي براي خانواده اس��ت، تعريف شده اس��ت. ابتكار با بيان اينكه با 

تشكيل ستاد ملي زن و خانواده مصوبات حايز اهميتي در ارتباط با موضوع 
ازدواج انجام گرفته اس��ت، گفت: اين مصوبات به شكل ابالغيه در قالب، 
آموزش هاي قبل حين و بعد از ازدواج به دستگاه هاي مسوول محول شده 
است. اصالحاتي در سياست هاي ازدواج انجام گرفته به طوري كه ساعات 

آموزش و مشاوره افزايش يافته است.
به گفته وي وزارت بهداشت و ورزش و ديگر دستگاه هاي مرتبط نيز براي 
بهبود آموزش هاي بهداشتي و روانشناختي و مهارت آموزي اقداماتي را آغاز 
كرده اند. به طوري كه اين آموزش ها بر اساس مصوبات عنوان شده الزامي 
شده است. ابتكار با بيان اينكه برگزاري آموزش هايي در حوزه سبك زندگي 
اهميت زيادي دارد، ادامه داد: تقاضاي من از دستگاه هاي مسوول جدي 
گرفتن اين آموزش ها است و نبايد بحث شعاري و تشريفاتي تبليغاتي در 
اين زمينه شود. همچنين طرح گفت وگوي ملي خانواده و گفت وگوي بين 
نسلي را از برنامه هاي مبتني بر سياست هاي ابالغي به منظور ترويج فرهنگ 
ازدواج به بهبود شرايط خانواده در كشور است كه مرحله اول اين طرح ملي 
در 3۱ استان كشور به سرانجام رسيده و توانستيم مشكالت خانواده ها را 
به فراخور شرايط هر منطقه احصاء كنيم.وي با بيان اينكه مساله مشترك 
در تمامي پيمايش ها اختالل ارتباطي بين اعضاي خانواده بوده كه از لحاظ 
كيفيت و كميت به شدت دچار مشكل است، تصريح كرد: فرصت ارتباطي 
خانواده ها از حداقل 2 ساعت گفت وگو طي 2۰ سال گذشته به 2۰ دقيقه 
و از حداقل ۱5۰۰ كلمه در روز به ۴۰۰ كلمه كاهش يافته است. به همين 
دليل زمان و فرصت براي گفت وگو در كنار مفاهمه و درك متقابل عاطفي 
و با آرامش و آسايش خانواده بايد مدنظر قرار گيرد.او آموزش و مهارت هاي 
زندگي به ويژه مهارت ارتباطي را هدف طرح ملي گفت وگوي خانواده عنوان 
كرد وگفت: در اين زمينه آموزش و پرورش با ما همراهي مناسبي داشته و 

دوره مهارت آموزي فردي بر اساس آن تدوين شده است.

قائم مقام سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه در ماده 5۹ قانون تامين 
اجتماعي به پرداخت كمك هزينه زايمان يا غرامت ايام بارداري اشاره شده 
است، گفت: بر مبناي قانون اگر بيمه شده خانمي داراي يك سال سابقه 
پرداخت حق بيمه باشد مي تواند از اين حق استفاده كند و براي شش ماه و 

هرماه دو سوم حقوقش را از ما دريافت كند.
محمدحس��ن زدا در صفحه اينس��تاگرامي خود؛ مطالب��ي تحت عنوان 
»دانستني هاي تامين اجتماعي« منتش��ر و به مرور برخي قوانين تامين 
اجتماعي پرداخت. وي با بي��ان اينكه كمك هزينه زايمان يكي از حقوق 
بيمه شدگان زن است و سازمان تامين اجتماعي مكلف به پرداخت آن است 
اظهار كرد: حدود 2۰ درصد يعني بيش از سه ميليون نفر از بيمه شدگان 
تامين اجتماعي زن هستند. پس بايد جدي تر به وضعيت اشتغال و كار آنها 
توجه كرد.او اف��زود: در ماده 5۹ قانون تامين اجتماعي به پرداخت كمك 
هزينه زايمان يا غرامت ايام بارداري اشاره شده است و بر مبناي آن اگر بيمه 
شده خانمي داراي يك سال سابقه پرداخت حق بيمه باشد مي تواند از اين 
حق استفاده كند و براي شش ماه و هرماه دو سوم حقوقش را از ما دريافت 
كند.قائم مقام سازمان تامين اجتماعي درباره مرخصي ۹ ماهه بارداري زنان 
نيز گفت: برخي سازمان ها هزينه و بار مالي الزم را تامين و اين مصوبه را اجرا 
كرده اند اما هرجا هزينه تامين نشده همان شش ماه مرخصي اعمال شده 
است. زدا افزود: بيش از ده ها مكاتبه براي تامين بار مالي اين مصوبه انجام 
داديم تا بتوانيم آن را براي همه بيمه شدگان زن اجرا كنيم. بار مالي مربوط 
براي افزايش مرخصي از ش��ش به ۹ ماه در س��ال ۹8 حدود 36۰ ميليارد 
تومان بود كه تاكنون تامين نشده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و 
قوانين ديگر تا زماني كه بيمه ها تامين مالي نكرده باشند نمي توانند قانوني 
را اجرا كنند. فعال ناچاريم همان شش ماه مرخصي را پذيرفته و غرامت آن 
را بپردازيم. ولي اگر روزي اين بودجه تامين ش��ود با آمادگي كامل غرامت 

۹ ماه را مي پردازيم و اميدواريم اين خدمت مورد قبول زنان تحت پوشش 
و خانواده ايشان قرار بگيرد.شرايط الزم براي دريافت كمك هزينه بارداري 
به بيمه شدگان زن به اين شرح است: ظرف يك سال پيش از زايمان، حق 
بيمه 6۰ روز كار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده باشند، در مدت 
استراحت مشغول كار نبوده مزد يا حقوق دريافت نكرده باشند، در تاريخ 
اعالم بيماري، مشغول به كار بوده يا در مرخصي استحقاقي باشند، در دوره 
استراحت مزدي براي وي مطرح باشد.ميزان كمك هزينه بارداري، معادل 
دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده با در نظر گرفتن روزهاي استراحت 

است كه بدون كسر سه روز اول پرداخت مي شود. 
نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق بيمه شده به اين ترتيب است كه كل مبالغ 
مشمول كسر حق بيمه كه بيمه شده در آخرين ۹۰ روز قبل از استراحت 
دريافت كرده است، با هم جمع مي شود و بر تعداد روزهاي كاركرد بيمه شده 

در اين مدت تقسيم مي شود.
كمك هزينه بارداري از اولين روز ش��روع استراحت، محاسبه و پرداخت 
مي شود. مدت مرخصي زايمان براي مادراني كه فرزاندانشان را از شير خود 
تغذيه مي كنند، شش ماه است كه سه ماه آن بايد بعد از دوران زايمان باشد.

براساس مصوبه سال 86 مجلس شوراي اسالمي، مدت استراحت دوران 
بارداري، زايمان و شير دهي )موضوع ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر( 
از چهار به شش ماه افزايش يافته است. مدت مرخصي زايمان براي وضع 
حمل هاي دوقلو شش ماه و براي زايمانهاي سه قلو يا بيشتر يكسال خواهد 
بود.چنانچه بيمه شده زن در طول دوره بارداري به عوارضي دچارشود كه 
سالمتي مادر و فرزند را تهديد كند و طبق نظرپزشك معالج و تاييد شوراي 
پزشكي سازمان نياز به استراحت پزشكي داشته باشد، غرامت دستمزد اين 
ايام پرداخت خواهد شد. مدت دريافت غرامت دستمزد ايام بارداري، جزو 

سوابق بيمه اي بيمه شدگان زن محسوب مي شود.
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»تعادل«داليلعقبنشينيطرفخارجيازبازارصنايعساختمانيايرانرابررسيميكند

مانع دالري در مسير صدور خدمات مهندسي
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه صدور خدمات ساختماني به كشورهاي 
ديگر طي سال هاي گذشته، سود خوبي را براي فعاالن 
ساختماني كش��ور به همراه داشته است، اما به گفته 
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نوسان 
ارز، مانعي اساسي براي صدور خدمات ساختماني به 

كشورهاي همسايه شده است.
به گفته كارشناس��ان اقتصادي، مسكن و ساختمان 
قابليت اختصاص س��هم 30 درصدي از كل صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي كش��ور را دارد، اما عوامل 
مختلفي از جمله عدم همكاري بانك هاي خارجي با 
بانك هاي ايراني براي پذيرش ضمانتنامه بانكي پس از 
اعمال تحريم ها، نوسانات نرخ ارز و ... عواملي است كه 
حجم صادرات اين نوع از خدمات را كاهش داده است.

اما ضرورت حل اين موانع زماني پررنگ تر مي ش��ود 
كه بررس��ي نياز حداقل 10 كشور به ساخت و ساز با 
كاربري هاي مختلف مسكوني و غيرمسكوني، نشان 
مي دهد كه در حال حاضر يك بازار 8 ميليارد دالري 
براي »صدور خدمات فني و مهندسي در بخش مسكن 
و ساختمان« در اختيار ايران قرار دارد كه در صورت 
ورود شركت ها به اين بازار، ميزان صادرات ساالنه در 

اين بخش طي 5 سال، 20 برابر مي شود.
در اين ش��رايط، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي مي گويد: در يكسال گذشته جذابيت هاي 
باال در صنعت س��اختمان موجب ش��ده كه تقاضاي 
خارجي براي فناوري ها و كاالهاي ايراني در صنعت 
ساختمان افزايش داشته باش��د، اما نوسانات قيمت 
ارز باعث عقب نش��يني طرف خارجي از همكاري با 

صنعتگران ايراني مي شود.

   همكاري سخت شده است
محمد ش��كرچي زاده، در گفت وگو با ايرنا مي گويد: 
ايران اكنون مي تواند به توليد مسكن در كشورهايي 
كه جنگ در آنها تمام شده است كمك كند اما شرايط 

براي اين همكاري سخت شده است.
به گفته  شكرچي زاده اكنون صنعت ساختمان ايران 
ظرفيت بيش از يك ميليون توليد مسكن را به صورت 
ساالنه )براي داخل( و همين ميزان براي پروژه هاي 
خارجي دارد و هربار ش��رايط فراهم بوده اين قابليت 

را نشان داده است.
او ادام��ه مي دهد: با اين حال بخش خصوصي ايران و 
دولت عراق با وجود مذاكرات موفقيت آميز نتوانستند 

قراردادي براي ساخت خانه منعقد كنند.
شكرچي زاده مي افزايد: جلسات مفصلي با عراقي ها هم 
برگزار شد كه اتفاقا موفق بود اما ممكن است تغييرات 

ارزي اجازه حضور ش��ركت هاي ايران��ي را در دوران 
بازسازي در عراق ندهد.

رييس مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي درباره 
چراي��ي اين موضوع مي گويد: كاه��ش قيمت ارز در 
ايران در دو هفته اخي��ر مصرف كننده هاي عراقي را 
با افزايش 20 درصدي قيمت محصوالت ساختماني 

مواجه ساخته است. به گفته او، در واقع اگر چه كاهش 
نرخ ارز براي داخل خوب است، اما از آنجايي كه ارزش 
دينار عراق را نس��بت به پول اي��ران كاهش مي دهد 
موجب مي ش��ود مصالح و تجهيزات س��اختماني با 
قيمت ه��اي م��ورد پيش بيني ش��ركت هاي عراقي 

سازگاري نداشته باشد.

اين مقام مس��وول اظهار مي كند: يعني شركت هاي 
عراقي ب��ا كاهش قيمت ارز در ايران با افزايش قيمت 
كاال نسبت به گذشته مواجه مي شوند و ارزش پول آنها 
نسبت به قيمت قبلي دالر كمتر مي شود و همين امر 
باعث عقب نشيني آنها از همكاري با بخش خصوصي 

ايران مي شود.

به گفته ش��كرچي زاده، اين عدم تع��ادل عرضه را به 
هم مي ري��زد و قراردادهاي ايراني با طرف خارجي را 

تهديد مي كند.
او اضافه مي كند: هم اكنون به جاي اينكه كشورهاي 
خارجي در ايران به دنبال بازاريابي محصوالت خود 
باش��ند، به دنبال خريد محصوالت ايراني هستند اما 
نوس��انات ارزي اجازه به ثمر نشس��تن اين مذاكرات 

را نمي دهد.
ش��كرچي زاده اضاف��ه مي كند: در حال��ي كه طرف 
عراقي براي يك متر مربع كاش��ي ايران يك عددي 
را پيش بيني كرده بود، اكنون بايد 20 درصد گرانتر 
خريداري كند، اين در حالي است كه پول ملي تركيه 
در ثبات به سر مي برد و مي تواند عراقي ها را به سمت 

همكاري با اين كشور متمايل كند.
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تاكيد 
مي كند: اگر مي خواهيم در حوزه خدمات مهندسي 
روابط پايداري با كشورهاي منطقه داشته باشيم بايد 
از يكسري صندوق هاي اطمينان بخش استفاده كنيم 
كه نوسانات را جبران كند. يعني نوسانات داخلي دالر 

در ايران را به قراردادهاي خارجي منعقد نكنيم.

   فراخوان انبوه سازان ايراني 
اما در حالي كه رييس مركزتحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي از كاهش استقبال عراقي ها براي همكاري 
در صنعت س��اختمان ايران مي گويد، چند روز پيش 
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: نياز 
عراق به 2 ميليون واحد مسكوني فرصت مناسبي براي 

حضور انبوه سازان ايراني در اين كشور همسايه است.
حميد حس��يني افزود: درحالي مصالح ساختماني 
صادراتي ايران در عراق مورد استقبال قرار گرفته كه 
اين كشور همسايه به ساخت 2 ميليون واحد مسكوني 
نياز دارد كه فرصت مناسبي براي حضور انبوه سازان 

ايراني و افزايش همكاري ها وجود دارد.
او ادامه داد: 30 درصد از تمركز عراق براي بازس��ازي 
مربوط به مس��كن و س��اختمان اختصاص داشته و 
پيش بيني مي شود با اس��تقبال شركت هاي ايراني، 
مشاركت انبوه سازان در پروژه هاي ساختماني افزايش 
يابد، از س��وي ديگر در بخش ص��دور خدمات فني و 
مهندسي، ايران مزيت هاي نسبي و بالقوه اي دارد اما 
از جانبي هم پيمانكاران ايراني با مشكل ضمانتنامه 

)ناشي از تحريم ها( مواجه هستند.
حس��يني افزود: بر اين اساس به شركت هاي ايراني 
پيش��نهاد مي ش��ود با ش��ركت هاي عراقي فعاليت 
مشترك داشته و در مناقصه ها با پرچم عراق حضور 

يايند.
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دليل افزايش قيمت بليت قطار 
معاون مس��افري راه آهن با بيان اينكه نوسانات 
ارزي و افزايش قيمت انواع كاالها در كنار افزايش 
هزينه تأمين، تعمير و نگه��داري ناوگان ريلي از 
دالي��ل افزايش قيمت بليت قطار بود، گفت: اين 
افزايش قيمت بين 10 تا ۴0 درصد و متوس��ط 

22 درصد بود.
ميرحس��ن موس��وي در گفت وگو با ف��ارس در 
تشريح جزييات افزايش قيمت بليت قطار، بيان 
كرد: افزايش قيمت بليت قطار، به درخواس��ت 
ش��ركت هاي حمل و نقلي و ب��ا توجه به افزايش 
هزينه ه��ا و ت��ورم س��االنه، مطرح و س��پس در 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران به عنوان 

حاكميت صنعت، بررسي مي شود .
مع��اون مس��افري راه آهن اضافه كرد: ش��ركت 
راه آهن پس از بررس��ي درخواست ها با توجه به 
شرايط اقتصادي كش��ور، تورم و غيره، درصدي 
را بابت افزايش قيمت به شركت  هاي ريلي ابالغ 
مي كند كه ممكن اس��ت كمت��ر از درصد مورد 
تقاضاي ش��ركت هاي ريلي باش��د.او اظهاركرد: 
از س��ال ۹۴ تا تيرماه ۹۷ قيمت بليت قطارهاي 
مسافري هيچ افزايش نداشت و فقط در  تيرماه ۹۷ 
هم شركت  هاي ريلي مجاز شدند فقط 10 درصد 
افزايش قيمت بليت با توجه به تورم و البته كمتر 
از آن داشته باشند.موسوي يادآو ر شد: اعمال اين 
افزايش 10 درصدي در تيرماه سال گذشته، پيش 
از آن نوسانات ارزي بود.معاون مسافري راه آهن 
 افزود: بخش��ي از هزينه هاي شركت هاي ريلي، 
ارزي است ضمن آنكه قيمت بسياري از كاالهاي 
داخلي هم در يك سال اخير افزايش زيادي داشت 
كه كوچك ترين آن افزاي��ش قيمت  آب معدني 
موجود در قطار ها بود تا افزايش قيمتي قطعات 
فني و الكترونيكي قطار و البته افزايش دستمزد، 
كه همگي در جريان اين افزايش قيمت ها هستيم 
و اين موجب افزايش هزينه هاي شركت هاي ريلي 
شد.او  اظهاركرد: با افزايش قيمت ارز، هزينه هاي 
تأمين، تعمير و نگه��داري واگن ها، لكوموتيوها، 
ترن س��ت ها، ملزومات داخلي واگن حتي پارچه 
و غي��ره، افزايش يافت و همي��ن موجب افزايش 
هزينه   شركت هاي حمل و نقل ريلي شد.به گفته 
موس��وي، اين افزايش متوس��ط 22 درصدي، با 
توجه به گراني هاي اخير، زيان شركت هاي ريلي 
را جبران نمي كند  اما شركت  راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران و ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي، 
مصمم هستند حتما مسافران خود را حفظ كنند و 
افزايش قيمت ها به گونه اي نباشد كه فشار زيادي 
به مسافران وارد شود اما به هر حال برخي هزينه ها 
افزايش زيادي داشته است و سعي شد با اين كار 
تا اندازه اي جبران شود.معاون مسافري راه آهن با 
اشاره به اينكه قيمت بليت قطار هاي پنج ستاره و 
لوكس تا اندازه اي بيشتر از قطار هاي ديگر است، 
يادآور شد: بدين ترتيب، قيمت بليت قطارهاي دو 
تا چهار ستاره بين  ۹۹ تا حداكثر  1۶0 هزار تومان 
افزايش يافت  كه اين ارقام در ايام غير پيك كاهش 
مي يابد.موس��وي اظهاركرد: شركت  هاي ريلي 
براس��اس عرضه و تقاضا در برخي ايام سال حتي 
نرخ هاي كمتر از نرخ هاي ابالغ ش��ده هم اعمال 
مي كنند و ضمن آنكه شركت راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان حاكميت صنعت ريلي، بر 

اعمال نرخ هاي از سوي شركت ها نظارت دارد.

خطوط هوايي
به اينترنت متصل مي شوند

معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي همزمان با 
افزايش درخواست مسافران براي تجهيز خطوط 
هوايي ايران به اينترنت واي فاي، از مذاكره با وزارت 
ارتباطات براي اتصال خطوط مسافري هوايي به 
اينترنت ماهواره اي خبر داد.شهرام آدم نژاد با بيان 
اينكه نياز مسافران به وجود اينترنت ماهواره اي در 
حمل و نقل ريلي، هوايي و دريايي ضروري است، 
گفت: امروز به علت توسعه تلفن هاي هوشمند 
يكي از مواردي كه مورد نياز جدي مسافران است، 

دسترسي به اينترنت پرسرعت است.
او ادامه داد: بر همين اساس امكان سنجي تكوين 
فناوري ه��اي ارتباطي ماهواره��اي در مدهاي 
مختلف حمل و نقل يك��ي از برنامه هاي اصلي 
اين معاونت اس��ت.آدم نژاد اضاف��ه كرد: اكنون 
شركت هاي خصوصي داخلي ارايه كننده خدمات 
ماهواره اي، امكان ارايه خدم��ات از طريق هاب 
داخل كش��ور و ماهواره هاي بين الملل��ي را دارا 
هستند و به جهت امكان سنجي اين موضوع در 
ايرالين هاي كشور، رايزني ها با وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در حال انجام اس��ت.به گفته 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرس��ازي، اين 
نياز موجب ش��ده تا شركت هاي حمل و نقلي از 
جمله شركت هاي هواپيمايي سرويس اينترنتي 
را حتي از طريق واي فاي به مسافران در حين پرواز 
ارايه دهند.آدم نژاد امكان اتصال اينترنتي در حين 
سفر را يكي از مهم ترين شاخص هاي جهاني در 
كسب رضايت مسافرين دانست و گفت: از مزاياي 
اين فن��اوري مي توان به پهناي باند وس��يع آن، 
امكان اتصال لحظه اي و پوشش فراگير جمعيت 
در نواحي فاقد سرويس تلفن همراه اشاره كرد.به 
گفته معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي، 
ش��رايط خاص مس��ير حركت قطار، هواپيما يا 
كشتي امكان وجود سرويس تلفن همراه را ميسر 
نكرده است.او تصريح كرد: ارتباطات ماهواره اي 
به منظور برقراري سرويس ارتباطات داده در اين 
مدهاي حمل و نقلي راهكار مهمي براي اين رفع 
اين كمبود محسوب مي ش��ود.رييس سازمان 
فضايي ايران ماه گذش��ته از همكاري با سازمان 
هواپيمايي كش��وري براي برقراري اينترنت در 
خطوط هوايي خبر داد و گفته بود: در اين طرح 
اتصال اينترنت واي فاي در هواپيما با سيس��تم 

دريافت ماهواره ممكن مي شود.

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برش

جذابيت بازارهاي ايران براي خارجي ها
نوسانات نرخ ارز در ايران طي يك سال و نيم گذشته، افزايش 3 برابري قيمت كاالها و خدمات را به همراه داشته است و مشكالت اقتصادي بسياري را براي مردم 

به همراه داشته است اما از سوي ديگر اين افزايش نرخ ارز به سود صنعت گردشگري كشور شده است.
بررسي آمارها نشان مي دهد كه طي اين مدت، حجم پروازهاي گردشگران خارجي به ويژه عراقي ها افزايش داشته است، تعداد عراقي هايي كه از حمل و نقل ريلي 
بهره مي برند هم رشد قابل قبولي داشته است، يعني درحالي كه افزايش نرخ ارز، به ضرر مردم تمام شده اما براي صنعت گردشگري و توريست هايي كه ايران را 

مقصد سفر خود انتخاب مي كنند، خوب بوده است.
البته افزايش نرخ ارز به سود صنعت ساختمان كشور و صدور خدمات ساختماني هم بوده اما طي هفته هاي اخير و با نوسانات نرخ ارز، مشكالتي در اين زمينه ايجاد 
شده، جنگ در عراق تمام شده است و دوره بازسازي عراق به خصوص در بخش مسكن بازار چشمگيري را براي كشورهاي همسايه فراهم كرده است و ٣٠ درصد 
بازسازي عراق نيز به خدمات مسكن و ساختمان مربوط مي شود.عراق در دوران بازسازي به توليد 2 ميليون واحد مسكوني حداقل در ۷ استان خود نيازمند است 
و در اين ميان همسايه ايراني اين كشور با سابقه 5 هزارساله مهندسي و پيشرفت هاي اخير در صنعت ساختمان مي تواند بهترين گزينه براي صدور خدمات فني و 

مهندسي به اين كشور باشد. با اين حال تجار و صنعتگران ايراني براي بازسازي عراق با دو مانع ارزي و تحريم ها مواجه هستند.

برش

برخوردباگرانيبليتهواپيمادردستوركار2نهادتكذيبقيمتهاينجوميويالدر»باستيهيلز«لواسان
گروه راه و شهرسازي|

بورلي هيلز ايران، شهرك سوپر الكچري و امپراتوري 
ميلياردهاي تهران القابي اند كه به ش��هرك باستي 
هيلز لواسان نسبت داده ش��ده است. چندي پيش 
فيلم��ي از اين منطقه مس��كوني گ��ران قيمت در 
شبكه هاي مجازي دست به دست شد و آن را بر سر 
زبان ها انداخت. دور تا دور شهرك باستي هيلز ديوار 
كشي ش��ده و از ورودي آن مشخص است هر كسي 
نمي تواند وارد آن ش��ود مگر اينكه ساكن يكي از 3۶ 
ويالي الكچري در ش��هرك باشد. البته ظاهرا بعد از 
اينكه حساسيت هايي در اين خصوص ايجاد شد تردد 
در اين شهرك براي عموم آزاد شده است. شهركي كه 
گفته مي شود قيمت ويالهاي آن از 30 ميليارد تومان 
شروع مي ش��ود و تا ۷00 ميليارد تومان نيز خريد و 

فروش مي شود. 
سياوش ش��هريور، فرماندار شميرانات اما قيمت اعالم 
ش��ده ويالهاي باس��تلي هيلز را غيرواقعي مي داند. او 
درب��اره قيمت ويالهاي ش��هرك باس��تي هيلز گفت: 
ارقامي كه براي اين ش��هرك ذكر مي شود، اصال وجود 

خارجي ندارد. 
ش��هريور درب��اره تخلفات ساخت وس��از در ش��هرك 
باس��تي هيلز گفت: شهرك باس��تي هيلز در سال 82 
پروانه ساخت وس��از گرفته اس��ت، افرادي كه در اين 
شهرك ساكن هس��تند، از ش��هرداري پروانه ساخت 
گرفته اند و بناهاي خود را در كميس��يون ماده 100 يا 
ديوان عدالت اداري به تصويب رس��انده اند. اكنون ما با 
شهركي روبرو هس��تيم كه تمامي كارهاي قانوني آن 

انجام شده است.
فرماندار ش��ميرانات در پاس��خ به اينكه مالكان اين 
ويالهاي ميلياردي چه كساني هستند؟ اظهار كرد: 
فرقي ندارد چه كس��ي در آنجا ساكن باشد، در سال 
82 هر ش��خص حقيقي و حقوقي ام��كان دريافت 

پروانه در آنجا را داشته و اگر خالفي كرده باشد نيز در 
كميسيون جريمه آن را پرداخت كرده است. 

   قيمت ويالها غيرواقعي است
او در پاس��خ به س��والي درباره قيمت  چند صدميلياردي 
شهرك  باستي هيلز گفت: او با بيان اينكه از مبارزه اي كه 
براي از بين بردن تخلفات ش��روع شده استقبال مي كنم، 
گفت: اميدوارم اين مبارزه مستند و ذيل قانون باشد. بسياري 
از ساخت وسازها براي مثال پاساژ ايران مال در تهران چندين 
برابر اين شهرك تخلف دارد. درباره شهرك باستي هيلز در 

لواسان زياده نمايي شده است. 
فرماندار شميرانات با اشاره به ساخت شهرك جديد كالك 
در لواسان گفت: س��اخت اين شهرك با حكم رييس قوه 
قضاييه سابق بوده است و وزارت كشور، استانداري تهران 
و فرمانداري در آن هيچ نقش��ي نداشته اند. او در پاسخ به 
اينكه اين قيمت ها از سوي مشاوران امالك لواسان اعالم 
مي ش��ود، گفت: قيمت  واقعي وياله��ا را نمي دانم، ولي 
مي دانم، رقم ۷00 ميليارد تومان شوخي بردار نيست، به 
نظرم قيمت هايي كه اعالم مي شود، درست نيست. خانه در 
شمال شهر تهران در 5 سال گذشته متري 5 ميليون تومان 
بوده و اكنون به متري 25 تا 30 ميليون تومان رسيده است، 
اما اين قيمت اصلي آن خانه نيست. قيمت ها براساس نرخ 
تورم باال رفته و با مناسب  شدن فضاي اقتصادي به قيمت 

قبلي باز مي گردد؛ نبايد گول اين فضاها را خورد.
فرماندار ش��ميرانات درباره ميزان تخلفات ساخت وساز 
در باس��تي هيلز اظهار كرد: در كميس��يون ماده 100 آن 
زمان تخلفاتي انجام شده و براي برخي از اين ويالها حكم 
تخريب صادر شده بود كه مالكان با مراجعه به ديوان عدالت 
اداري حكم توقف گرفتند و جريمه شدند. تخريب امالك 

در شميرانات معادل كل تخريب استان تهران بوده است.
فرماندار شميرانات درباره ساخت وساز غيرمجاز در ديگر 
عرصه هاي منطقه لواسان گفت: شهرستان شميرانات به 

علت وضعيت جغرافيايي و نزديكي به شهر چند ده ميليون 
نفري خواهان زيادي دارد. در سال جاري و سال گذشته در 
اين شهرستان ۷00 مورد تخريب داشته ايم كه برابر تخريب 

در كل استان تهران بوده است. 
ش��هريور تصريح كرد: منابع و نيروي انساني كمي داريم. 
مدعي نيستيم كه توانستيم با متخلفان برخورد كنيم. در 
يك شبانه روز ساختمان سازي صورت مي گيرد و تخريب 
نيز كارساز نيست و مش��كالت قانوني و بروكراسي اداري 
وجود دارد. ش��هريور با بيان اينك��ه ۷0 درصد زمين هاي 
موجود در لواسان و فشم خرده مالكي هستند و زير هزار متر 
مساحت دارند، اظهار كرد: بايد به كشاوران منطقه كمك 
كرد تا در زمين هاي خود درخت بكارند و بوم گردي داشته 
باشند. در واقع اين زمين بايد ارزش افزوده داشته باشد. ما 
به داليلي از جمله قرار گرفتن در حريم به كشاورز مجوز 
نمي دهيم در نتيجه مجبور مي شود، زمين را زير قيمت 
به متقاضيان زمين بفروشد. اگر مي خواهيم جلوي افزايش 
ساخت و ساز را بگيريم بايد كاري كنيم كه زمين هاي متراژ 

پايين براي صاحبان آن سودآور باشد. 

   قوه قضاييه دستور بدهد اجرا مي كنيم
او در پاس��خ به اينك��ه اين قبيل اقدام��ات تخريبي براي 
زمين هاي كوچك و متراژ پايين به راحتي انجام مي شود، 
اما براي ويالهاي بزرگ و گران اينگونه نيست، اظهار كرد: 
باستي هيلز در بافت شهر بوده و شهرداري مجوز آن را صادر 
كرده، اما اكنون گران شده است. من در جريان مشكالت 
ساخت و اضافه بناي ويالهاي اين مجموعه نيستم و در آن 

زمان نيز فرماندار نبودم.
شهريور درباره اينكه به لحاظ قانوني با توجه به تخلفات 
صورت گرفته چه اقدامي بايد براي اين شهرك انجام 
شود، گفت: نمي دانم، قوه قضاييه هر دستوري بدهد، 
براي ما قابل اطاعت و قابل استناد است و منتظر حكم 

دستگاه قضا مي مانيم. 

گروه راه و شهرسازي| 
درحالي كه گراني بليت هواپيما طي ماه هاي اخير موجب 
شده بود كه دادستاني به اين مساله ورود كند و ارديبهشت 
سال جاري دادستان ايالم، ش��خصا پرونده افزايش نرخ 
پروازها در اين شهر را مورد بررس��ي قرارداد، به تازگي و 
همگام با رش��د قيمت بليت پروازهاي داخلي، تعزيرات 
حكومتي اس��تان تهران اعالم كرده كه ب��ه اين افزايش 
قيمت بليت رسيدگي مي كند.البته سازمان هواپيمايي 
كش��وري هم به اين موضوع واكنش نش��ان داده و مدير 
روابط عمومي اين سازمان با اشاره به همكاري با دستگاه ها 
و ارگان هاي ذي ربط در موضوع تخلف گرانفروشي بليت 
هواپيما مي گويد: سازمان هواپيمايي به صورت مشترك با 
سازمان بازرسي، سازمان حمايت، تعزيرات و... به موضوع 
گران فروش��ي احتمال��ي ايرالين ها وارد مي ش��ود.رضا 
جعفرزاده در گفت وگو با تسنيم اظهار مي كند: چنانچه 
تخلفي وجود داشته باشد همانجا به آن رسيدگي مي شود 
و به صورت موردي با تخلفات ايرالين ها برخورد مي كنيم، 
ضمن اينكه بر اساس گزارش هاي مردمي به شكل روتين 
هم بازرسي ها انجام مي شود.او با يادآوري اينكه سازمان 
هواپيمايي كشوري براي رسيدگي به تخلفات مكانيسم 
مشخصي دارد، مي گويد: بر اين اساس متخلف ابتدا اخطار 

مي گيرد و در صورت تكرار تخلف تعليق خواهد شد.
مدير روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي كش��وري بيان 
مي كند: تخلفات مربوط به بند ب نيز به س��ازمان ميراث 
فرهنگي ارجاع داده مي شود.جعفرزاده همچنين از ارجاع 
تخلف سايت هاي بدون مجوز به ارگان هاي مربوطه توسط 

سازمان هواپيمايي كشوري خبر داد.

   برخورد قانوني با گرانفروش ها
درهمين رابطه مديركل تعزيرات استان تهران با اشاره 
به افزايش تا 3 برابر نرخ بليت پروازهاي داخلي توسط 
شركت هاي هواپيمايي، مي گويد: سازمان تعزيرات به 

صورت مستقيم به پرونده تخلفات ايرالين ها ورود كرده 
و قطعا با گران فروشان برخورد قانوني صورت مي گيرد.

محمدعلي اس��فناني با انتقاد از افزايش چش��مگير 
قيمت بليت پروازهاي داخلي اظهار مي كند: يكي از 
مسائل مهم و دغدغه هاي كنوني مسافران، افزايش 
چشمگير قيمت بليت هواپيما است، در شرايط كنوني 
شاهديم قيمت بليت پروازها بسيار باال رفته و در ايام 
پرمتقاض��ي، قيمت ها افزايش سرس��ام آور به خود 
مي گيرند.او تصريح مي كند: وزارت راه و شهرسازي 
و س��ازمان هواپيمايي ب��راي مديريت ب��ازار بليت 
هواپيما، اقدام به آزادس��ازي نرخ ها كرده اند تا از اين 
طريق بازار بليط پروازهاي هوايي را مديريت كنند، 
اما آزادسازي به معناي افزايش سرسام آور قيمت ها 
نيس��ت.مديركل تعزيرات اس��تان تهران با اشاره به 
اينكه ايرالين ها به صورت سليقه اي قيمت پروازهاي 
هوايي را باال يا پايين مي آورند، ادامه مي دهد: در اين 
رابطه مكانيسم ويژه اي از سوي دستگاه هاي مربوطه 
تعيين ش��ود تا ش��ركت هاي هواپيمايي به صورت 
اصولي بليت هواپيما را قيمت گذاري كنند.به گفته 
اسفناني، در ايرالين هاي دنيا، قيمت بليت پروازهاي 
هوايي براساس نوع خدمات، كيفيت و مسائل ديگر 
كف و سقف دارد، اما متأسفانه ايرالين ها در شرايط 
كنوني در پروازهاي آزاد سقفي را براي قيمت گذاري 
قائل نمي شوند. مديركل تعزيرات استان تهران اضافه 
مي كند: اين مساله موجب شده كه ايرالين ها، در برخي 
ماه ها و روزها از جمل��ه ايام والدت امام رضا )ع( قيمت 
بليت را به صورت سرسام آور افزايش  دهند، اين افزايش 
نرخ ها آنقدر زياد است كه گاهي اوقات، قيمت ها به سه 

برابر افزايش مي يابد.
اسفناني تاكيد مي كند: س��ازمان تعزيرات به صورت 
مس��تقيم به پرونده تخلفات ايرالين ه��ا ورود كرده و 

قطعا با گران فروشان برخورد قانوني صورت مي گيرد.

بهروزرسانيقوانيندوچرخهسواريدرپايتختكنترلمعاينهفنيخودروهاينظاميهنوزاجرايينشدهاست
محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم 
كرد: پيگيري ها براي كنترل معاينه فني خودروهاي نظامي همچنان در 
حال انجام است اما تاكنون به مرحله اجرا نرسيده است.به گزارش ايرنا، 
رييس مركز معاينه فني خودروهاي شهر تهران 21 ارديبهشت امسال 
در جلسه كارگروه كاهش آلودگي هواي استان تهران از نامه نگاري پيروز 
حناچي با مسووالن ذي ربط براي معاينه فني خودروهاي متعلق به نيروي 
انتظامي و نهادهاي نظامي خبر داد.طبق قانون مالكان خودروهايي كه ۴ 
سال از توليد آنها گذشته موظف به دريافت برگه سالمت خودرو از مراكز 
معاينه فني براي تردد در معابر هستند و جريمه تردد خودرو بدون معاينه 
فني روزانه 50 هزار تومان است.محس��ن پورسيدآقايي در سيزدهمين 
جلسه كميته كاهش آلودگي هوا بر نقش معاينه فني در كاهش آاليندگي 
خودروها و داشتن هوايي بهتر براي پايتخت نشينان تاكيد كرد.او بر نظارت 
و اتخاذ تصميمات سختگيرانه بيشتر معاينه فني خودروهاي حمل زباله نيز 
تاكيد و تصريح كرد: بزودي خودروهاي پسماند كه نتوانند گواهي معاينه 

فني بگيرند از چرخه خدمات دهي حذف خواهند ش��د. معاون شهردار 
تهران همچنين به كنترل و نظارت معاينه فني خودروهاي سنگين با هدف 
كاهش آلودگي هوا كه از سال گذشته آغاز شده اشاره كرد و گفت: تعداد 
موارد بازرسي خودروهاي سنگين توسط اكيپ هاي سيار معاينه فني از 

ابتداي سال به سه هزار مورد رسيده است.
به گفته پورسيدآقايي، نسبت مردودي هاي خودروهاي سنگين از حدود 25 
درصد سال گذشته به حدود 21 درصد رسيده است كه نشانه بهبود وضعيت 
اين دسته از خودروها است. او همچنين از نصب فيلتر دوده بر روي 50 دستگاه 
اتوبوس دوكابين شركت واحد در آينده اي نزديك خبر داد.موتورسيكلت هاي 
رسوبي تا پايان تابستان با هماهنگي پليس راهور و دادستاني، بطور كامل از 
پاركينگ ها تخليه مي شوند.كميته پيگيري برنامه هاي كاهش آلودگي هوا 
از سال گذشته در معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران آغاز به كار 
كرده است كه عالوه بر مديران حوزه ترافيك شهرداري، نمايندگان پليس 

راهور و اداره راه استان تهران هم حضور دارند. 

يعقوب آزاده دل، مدير سيستم حمل و نقل پاك شهرداري تهران از لزوم 
تدوين و به روزرساني قوانين دوچرخه سواري همزمان با توسعه دوچرخه 
خبرداد.به گزارش ايسنا يعقوب آزاده دل با اشاره به لزوم قانونمند شدن 
دوچرخه سواري در پايتخت، به اطالعيه پليس راهور مبني بر »ممنوعيت 
تردد دوچرخه سواران در خطوط ويژه« اشاره كرد و گفت: خوشبختانه 
اين دغدغه نشان مي دهد كه دوچرخه و دوچرخه سواري به چشم آمده 
است.او با بيان اينكه دوچرخه س��واران، براي اينكه از سرعت و امنيت 
بيشتري برخوردار ش��وند وارد خطوط مي شوند افزود: بايد همزمان با 
توسعه دوچرخه  س��واري در تهران بحث تدوين قوانين و به روز رساني 
مقررات موجود انجام شود.آزاده دل با بيان اينكه بايد براي توسعه مسير 
دوچرخه سواري اقدامات بيشتري انجام گيرد، گفت: در حال حاضر ۷0 
كيلومتر مسير دوچرخه در داخل شهر و ۷0 كيلومتر نيز در مسيرهاي 
تفريحي بوستان ها موجود اس��ت.او با بيان اينكه جاي سوال است چرا 
دوچرخه سواران از همين مس��يرهاي موجود نيز استفاده نمي كنند و 

حريم ها را رعايت نمي كنند گفت: يكي از داليل عمده پارك موتورسيكلت 
يا تردد آنها در مسير ويژه دوچرخه است كه راكب دوچرخه سوار مجبور 
مي شود از سطح سواره اس��تفاده كند.مدير سيستم حمل و نقل پاك 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه ابتدا بايد مسير دوچرخه را افزايش داد 
و بع��د قانونمند كردن آنها را پيش گرفت، گفت: پليس نيز بايد نظارت 
خود را افزايش داده و دوچرخه س��واراني كه از مسير خارج مي شوند را 
مجاب كند تا از مسير تعبيه شده شان حركت كنند.او در مورد پيشنهاد 
ش��ماره گذاري دوچرخه ها و نصب پالك با بيان اينكه دوچرخه وسيله 
نقليه محسوب نمي شود كه پالك داشته باشد،  گفت: حتي اگر حادثه اي 
نيز رخ دهد مي تواند به دليل شتاب پايين دوچرخه ها، همان جا راكب 
دوچرخه را مورد بازخواس��ت قرار دهند.آزاده دل با بيان اينكه قوانيني 
درباره دوچرخه س��واري موجود اس��ت اما نيازمند به روزرساني است، 
گفت: در حال حاضر تنها 1۴0 كيلومتر مسير دوچرخه در شهر موجود 
است اما بايد در يك بازه پنج ساله اين مسير به 550 كيلومتر افزايش يابد.
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»تعادل«ديدگاهصادركنندگاندرمقابلممنوعيتهاوعوارضهايصادراتيرابررسيميكند

رضايت به تب عوارض صادراتي
تعادل|نيلوفر جمالي|

سال گذشته را با بخشنامه هاي روزمره، اصالحات 
مكرر آنها و حتي لغو برخي در مدت زماني كوتاه 
س�پري كرديم. صدور بخش�نامه هاي متعدد و 
آزمون و خطاي آنها به قدري بود كه تصور مي رفت 
اين روند جزء جدايي ناپذير اقتصاد ايران ش�ده 
اس�ت. روند صدور و ابالغ بخش�نامه هاي يك 
ش�به آنقدر ادامه پيدا كرد كه صادركنندگاني 
كه با واقعي شدن نرخ ارز شرايط مساعدي براي 
ص�ادرات و رقابت در بازاره�اي بين المللي پيدا 
كرده بودند، انگيزه خ�ود را براي فعاليت در اين 
عرصه كه به گفته خود مسووالن در شرايط جنگ 
اقتصادي از نان شب هم واجب تر است، از دست 
دادند. ممنوعيت صادرات رب گوجه فرنگي در 
فصلي كه ديگر توليد بيش از نياز داخل صورت 
گرفته بود يا پياز و س�يب زميني كه از سال قبل 
براي كاشت و برداش�ت آنها برنامه ريزي شده و 
در نهايت سرنوشت آنها به فساد نزديك مي شد؛ 
همه و همه فشارهايي را به صادركنندگان وارد 
كرد كه عالوه ب�ر ضرر توليد بيش از ني�از بازار، 
بي تعهدي به خريداران بين المللي و از دست دادن 
اعتماد آنها و بازار كشورهايشان نيز برايشان به 
همراه داشت. در نهايت دس�تاورد ابالغيه هاي 
يك ش�به براي فعاالن عرصه صادرات كش�ور 
كاهش انگي�زه آنها در ادام�ه فعاليت صادراتي 
بود؛ چراك�ه صداي اعتراض آنه�ا به تصميمات 
خلق الساعه دولت به گوش هيچ كس نمي رسيد. 
تا اينكه باالخره در ماه هاي پاياني سال 97 بنا به 
درخواست هاي مكرر سرپرست سازمان توسعه 
تجارت و كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران خواستار 
ع�وارض صادراتي از ترس ممنوعيت ها ش�دند 
تا با ادامه دار شدن صدور بخشنامه هاي متعدد 
حاصل زحمات آنها براي به دست گرفتن بازارهاي 
رقابتي، يك ش�به جلوي چشمشان بر باد نرود. 
حاصل اين گفت وگوها در تير ماه امس�ال پايان 
يافتن سناريوي ممنوعيت صادراتي و جايگزيني 
عوارض به جاي آن شد. در واقع صادركنندگان كه 
به مرگ ممنوعيت ها گرفته شده بودند؛ اكنون به 

تب عوارض رضايت دادند. 

    س�ناريو جديد ع�وارض و ممنوعيت هاي 
صادراتي

روزه��اي پاياني تيرماه 98 س��ناريو ع��وارض صادراتي 
جايگزين ممنوعيت هاي صادراتي ش��د. عباس قبادي، 
دبير س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد كه از اين به بعد چيزي 
به نام ممنوعيت يا آزادس��ازي صادرات براي محصوالت 
مختلف نداريم و براي تنظيم ب��ازار، تعرفه محصوالت را 

تغيير مي دهيم. اين خبر درحالي منتش��ر شده كه پيش 
از اين صادركنندگان اين پيش��نهاد را بارها ارايه كرده؛ اما 
مورد توجه مس��ووالن قرار نگرفته بود. به نظر مي رس��د، 
اكن��ون متوليان امر به اين نتيجه رس��يده اند كه به  جاي 
ممنوعيت هاي صادراتي كه بازارهاي هدف را از دس��ت 
ايراني ها خارج مي كرد، عوارض و تعرفه وضع كنند. اما بنا به 
گفته حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت براي جلوگيري از رانت و فساد ممنوعيت صادرات 
كاالهايي كه ارز ۴۲۰۰ توماني مي گيرند، تا اطالع ثانوي اجرا 
خواهد شد. هرچند به گفته او ممنوعيت صادرات كاال به 
دليل تنظيم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد؛ اما 
براي صادرات كاالهايي كه دالر ۴۲۰۰ توماني مي گيرند، 
به دليل رانت و اختالف قيمت، اجازه صادرات به آنها داده 
نمي شود. او ممنوعيت دايمي را براي كاالهايي عنوان كرد 
كه دالر ۴۲۰۰ توماني مي گيرند؛ بنابراين صادرات آنها فعال 
ممنوع خواهد بود؛ كه ممنوعيت هاي صادرات مقطعي نيز 

به تدريج كاهش خواهد يافت.

    ضرر عوارض كمتر از ممنوعيت
يك عضو ات��اق بازرگاني تهران درب��اره رفع ممنوعيت 
صادرات��ي و جايگزيني عوارض ب��راي آن در گفت وگو با 
خبرنگار »تعادل« گفت: بيشتر صادركنندگان تعهد دارند 

كه طي يك سال چندين بار از يك كاال را به كشور مقصد 
ارسال كنند؛ از اين رو خريداران ما با توجه به شرايط كنوني 
شرايط پرداخت خود را تغيير داده اند و بخشي از پرداخت 
خود را منوط به بارگيري سفارش بعدي خود مي كنند. 
سعيد اشتياقي ادامه داد: در واقع خريداران موارد ياد شده 
را به يكديگر گره مي زنند به اين معني كه اگر صادركننده 
تعهدي داشته باشد و بر اساس قوانين نتواند آن را عملياتي 
كند نه تنها بخش پاياني وجه صادرات قبلي خود را دريافت 
نمي كند، بلكه بايد ضرر و زيان نيز پرداخت كند؛ چراكه 
خريدار هم با توجه به شرايط امروز كشور ما در قراردادهاي 
خود مواردي را لحاظ مي كنند كه در صورت عدم اجراي 
تعهدات بايد روزانه مبالغي به آنها پرداخت شود. افرادي 
كه در شرايط امروز كشور از ايران كاال خريداري مي كنند 
قراردادهايي سفت و سخت مي بندند.  او با تاكيد بر اينكه 
وضع عوارض بهت��ر از ممنوعيت صادراتي اس��ت و يك 
مقدار ضرر آن كمتر اس��ت، گفت: زماني كه مسووالن ما 
مي گويند كه امروز صادرات از نان شب واجب تر است؛ بايد 
حرف صادركننده را بشنوند و راهكار را از خود صادركننده 
بگيرند.  اشتياقي درباره ممنوعيت صادرات كاالهايي كه 
با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي شوند نيز گفت: اين ارز بايد از 
سيستم خارج ش��ود؛ چراكه هيچ تاثير مثبتي بر زندگي 

مردم نداشته است. 

    عوارض بهتر از ممنوعيت؛ اما...
عض��و هيات مدي��ره اتحادي��ه توليدكنن��دگان 
وصادركنندگان فرش دس��تباف ه��م در گفت وگو با 
خبرنگار» تعادل« درب��اره رفع ممنوعيت صادراتي و 
جايگزيني عوارض ب��راي آن گفت: اگر يك قدم هم از 
ممنوعيت فاصله بگيريم تا سيستم اقتصادي راه خود 
را پيدا كند، اتفاق مثبتي است. مرتضي حاجي آقا ميري 
با بيان اينكه ممنوعيت ها چه براي صادرات و چه براي 
واردات اتفاق خوبي را رقم نمي زند، افزود: ما بايد تنظيم 
بازار را به شكل ديگري انجام دهيم و وضع ممنوعيت در 
صادرات تنها زحمت بازرگانان كشور را براي به دست 
آوردن بازارهاي صادراتي از بين مي برد. اين افراد مدت ها 
هزينه مي كنند، تا بازاري را به دست آورند و در نهايت 
با يك ممنوعيت صادراتي حاصل سال ها زحمت آنها 
به باد مي رود. او با اشاره به اينكه وضع تعرفه نيز طبيعتا 
مورد تاييد نيس��ت و نبايد براي صادرات اتفاق بيفتد، 
عنوان كرد: اما در شرايط امروز بهتر از مشكالتي است 
كه ممنوعيت ها ايجاد مي كنن��د. وضع عوارض براي 
صادرات كش��ور قدرت رقابت در بازارهاي بين المللي 
را از صادركننده مي گيرد و هزينه ها را باال مي برد و به 
تبع آن قيمت ها افزايش پيدا مي كند.  حاجي آقا ميري 
ادامه داد: زماني كه قيمت ها افزايش پيدا كند، بازارهاي 

خارجي ما كشش اين بار تورمي را نخواهند داشت و از 
قدرت رقابتمان در بازارهاي جهاني كاسته خواهد شد. با 
وجود اينكه با وجود افزايش نرخ ارز اكنون قدرت رقابت 
در بازارهاي بين المللي را به دس��ت آورده ايم؛ به اين 
ترتيب داريم آن را خنثي مي كنيم.  او همچنين درباره 
ممنوعيت صادرات كاالهايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني 
وارد مي شوند نيز گفت: ارز ۴۲۰۰ توماني منشأ بسياري 
از مش��كالت در عرصه تجارت خارجي ايران شد؛ اين 
درحالي است كه اگر دالر ارزان هم در چرخه اقتصادي 
كشور وارد نمي شد؛ تاثير چنداني بر روند قيمت كاالها 
بر جايي نمي گذاشت. برهمين اساس، حال كه دولت 
ارز ارزان را اختصاص داده، مي توانست بدون اعمال اين 
نوع ممنوعيت ها، از طريق پيمان سپاري ارزي آنها را 
وارد كند كه ارزشان را برگردانند. اين فعال اقتصادي 
توضيح داد: در هر حالتي ايجاد ممنوعيت براي صادرات 
فرآيند مناسبي نيست و اكنون چاره اي نداريم جز اينكه 
به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني برويم. با توجه به اينكه 
اكنون نرخ ارز در سامانه هاي نيما و سنا و همچنين بازار 
آزاد به هم نزديك شده است؛ بايد از اين فرصت براي تك 
نرخي كردن ارز استفاده كنيم تا بساط ارز چند نرخي 

كه باب رانت و فساد را باز كرده است، برچيده شود.

    ممنوعيت صادرات هميشه ناكارآمد است
از سوي ديگر، نايب رييس كميسيون كشاورزي ايران 
نيز در گفت وگويي با پايگاه خبري اتاق تهران نيز عنوان 
ك��رد: برنامه ريزي براي توليد و ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي ضامن عدم كمبود انواع محصوالت در بازار 
است. با برنامه ريزي ديگر نيازي به ممنوعيت و افزايش 
تعرفه نيست اما در ش��رايط خاص و اگر به ابزار تعرفه 
براي تنظيم بازار نياز بود، دولت بايد با دست اندركاران 
توليد و صادرات هر محصول رايزني كرده و نظر آنها را 
جويا شود. احمدرضا فرشچيان ادامه داد: يك نمونه از 
افزايش تعرفه ها كه به زيان كشاورز و بازرگانان تمام شد، 
افزايش تعرفه خرما است. صادرات خرما مدتي متوقف 
و پس از آن بحث تعرفه ها به ميان آمد. هرچند اكنون 
عوارض برداشته شده اما مقادير زيادي از اين محصول 
در انبارها باقي مانده و محصول جديد هم در راه است 
و قيمت ها هم افت كرده اس��ت.  او ادامه داد: در وهله 
اول، زيان تصميم هاي ناگهاني درباره توليد و صادرات 
محصوالت كش��اورزي، دامن كشاورز را مي گيرد و در 
وهله دوم، بازارهاي صادراتي از دس��ت مي رود و ديگر 
كشورها جايگزين ما خواهند شد.  به گفته فرشچيان، در 
چنين شرايطي صادركننده جرات جمع كردن محصول 
از كشاورز و صادرات آن را از دست مي دهد؛ چراكه فكر 
مي كند صبح روز بعد يك تصميم ديگر روند صادرات 
و هزينه هاي آن را تغيير خواهد داد. آثار ش��وك هاي 

مقطعي بر توليد و صادرات هميشه منفي است.

مجريطرحتوزيعسيستميتايرسنگيندروزارتصمتخبرداد

آغاز طرح توزيع سيستمي تاير سنگين در ۱۰ استان

وارداتكاالهاياساسي۵برابرنيازداخلي

مجري طرح توزيع سيستمي تاير سنگين در دفتر امور 
خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح 
توزيع سيستمي تاير سنگين را الگويي مطلوب براي 
نظارت بر توزيع كاالهاي اساس��ي دريافت كننده ارز 
۴۲۰۰ توماني دانست و از اجراي فاز دوم اين طرح در 

۱۰ استان ديگر خبر داد.
رس��ول جمش��يدي، در گفت وگو با خبرگزاري مهر 
عنوان كرد: »طرح توزيع سيستمي الستيك سنگين« 
را مي توان از معدود طرح هاي موفقي دانس��ت كه در 
راستاي نظارت بر توزيع كاالهاي اساسي كه ارز يارانه اي 

دريافت مي كنند، طراحي و پياده سازي شده است.
او افزود: با اجراي موفق اين طرح در استان قزوين، فاز 
دوم طرح در ۱۰ استان »البرز، زنجان، مركزي، همدان، 
كرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، 
س��منان و يزد« كليد خورده و تا پايان مردادماه، بطور 
كامل در اين اس��تان ها مستقر خواهد شد. همچنين 
ساير استان هاي كشور نيز به صورت تدريجي و در دو 

فاز ديگر مش��مول اين طرح خواهند شد. جمشيدي 
فرآيند توزيع الستيك س��نگين تا قبل از اين طرح را 
اينگونه توضيح داد: تا قبل از اجراي اين طرح، فرآيند 
توزيع به اين صورت بود كه موجودي دريافتي از سوي 
عاملي��ن فروش توس��ط آنها به س��ازمان هاي صمت 
اس��تاني اعالم مي ش��د و در گام بعد نيز سازمان هاي 
اس��تاني موجودي هاي دريافتي را بر حسب نسبتي 
خاص به صورت مكاتبه اي به س��ازمان راهداري اعالم 
كرده تا مبناي صدور حواله خريد الستيك قرار گيرد؛ 
ضمن اينكه در برخي استان ها اتحاديه ها و اصناف نيز 
در اين امر دخيل بودند كه منجر به تعدد مراكز صدور 
حواله ش��ده بود. او با بيان اينكه غيرسيستمي بودن 
فرآيند توزيع و دخيل بودن اپراتورهاي انساني در اين 
فرآيند، باعث به وجود آم��دن خطاهاي متعددي در 
نحوه صدور حواله و توزيع الس��تيك شده بود، افزود: 
بسياري از حواله هاي صادرشده براي رانندگان، معتبر 
و قابل وصول نبود و به همين دليل با آمار بسيار بااليي از 

حواله هاي ابطال شده روبرو بوديم. وي افزود: همچنين 
با توجه به دس��تي بودن فرآيند، امكان سوءاس��تفاده 
از حواله هاي جعلي، قباًل وصول شده يا منقضي شده 
نيز وجود داش��ت؛ به  عالوه، عدم وجود زنجيره توزيع 
سيستمي، رانت هاي بسياري براي برخي افراد سودجو 
ايجاد كرده بود كه در نتيجه همين امر، در سال گذشته 
شاهد بازار س��ياه فروش الستيك دولتي به نرخ آزاد و 
تا ۲ يا ۳ برابر قيمت واقعي بوديم. مجري طرح توزيع 
سيستمي تاير سنگين اظهار كرد: با اجراي طرح توزيع 
سيستمي الس��تيك در استان قزوين و اتصال سامانه  
جامع تجارت، سامانه توزيع الستيك حمل برون شهري 
و س��امانه توزيع الس��تيك حمل درون شهري، كليه 
حواله هاي متفرقه و غير اصيل صادر شده از درجه اعتبار 
ساقط ش��د و تنها حواله هايي كه داراي كد رهگيري 
بودند، در سامانه به عنوان حواله معتبر شناخته شدند.

او با تاكيد بر اينكه طرح توزيع سيس��تمي الس��تيك 
نمي تواند به تنهايي مش��كل كمبود كاال در كش��ور را 

مرتف��ع نمايد، گفت: اين طرح قادر اس��ت، موجودي 
الستيك كش��ور اعم از توليدي يا وارداتي را مديريت 
كرده و با استفاده از داده هاي حقيقي و قابل استناد اعم از 
پيمايش، مصرف سوخت، بارنامه و غيره با واقعي كردن 
ميزان تخصيص به مصرف كنندگان نهايي، از سوداگري 
در اين بخش و ايجاد بازارهاي سياه جلوگيري مي نمايد. 

البته يقيناً با اجراي اين طرح و طرح هاي مشابه و شفاف 
شدن زنجيره توزيع كاالهاي اساسي، اين امكان براي 
متوليان امر وجود دارد كه با اطمينان خاطر از رسيدن 
كاال به دس��ت مصرف كننده نهايي، بتوانند با افزايش 
تخصيص منابع ارزي مشكل كمبود كاالهاي اساسي 

را مرتفع نمايند.

بر اس��اس آمارهاي رس��مي، براي واردات كاالهاي 
اساسي تا ۵ برابر نياز داخلي هم اكنون ثبت سفارش 
انجام شده، كه به تدريج در حال ترخيص از گمركات 

رسمي كشور است.
 آمار رس��مي حكاي��ت از آن دارد كه ثبت س��فارش 
كاالهاي اساسي ماه هاي گذش��ته، به شدت افزايش 
يافته و تا سقف ۵ برابر نياز كشور در مصرف اين كاالها، 
ثبت س��فارش صورت گرفته است. در اين ميان البته 
نكته حائز اهميت آن است كه نبايد ثبت سفارش را به 
منزله ورود كاالها به كشور دانست و ورود تدريجي و به 
موقع اين كاالها به كشور، بطور قطع مي تواند شرايط 
مطمئن ت��ري را پيش روي ب��ازار و مصرف كنندگان 

قرار دهد. 
يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

گفت وگو با مهر گفت: بخش عمده اي از اين كاالهاي 
اساسي اكنون در گمركات در حال ترخيص است و بر 
اس��اس توافقات صورت گرفته، دستور ترخيص يك 
ميليون تن كاالي اساس��ي از بندر امام در هفته قبل 
صادر ش��ده كه به تدريج كاالهاي مرتبط با آن، وارد 

كشور خواهد شد و به تنظيم بازار كمك خواهد كرد.
 او افزود: بخش عمده اي از كاالهاي اساس��ي از سوي 
شركت هاي دولتي وارد كش��ور شده و به اين جهت، 
در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقي خواهد 
ماند تا در زمان مقتضي كه بازار با كمبود كاالها مواجه 
است، وارد بازار ش��ده و به نفع مصرف كنندگان بازار 
را تنظيم كند.  به گفته اين مقام مس��وول، در شرايط 
كنوني، وزارت صنعت، معدن و تجارت كاالهاي مازاد 
بر نياز بازار را زير كليد خود نگاه خواهد داشت تا عرضه 

بيش از نياز آنها، منجر به ضرر و زيان توليدكنندگان 
نگردد؛ به هر حال تامين و تنظيم به موقع بازار منجر به 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به صورت 
همزمان خواهد شد؛ چراكه توليدكنندگان نيز نبايد از 
سياست هاي تنظيم بازار ضرر ببينند؛ زيرا در غير اين 
صورت، توليد آنها كاهش يافته و مجدد مصرف كننده 
را با ي��ك فاصله زماني، دچار مش��كل خواهد كرد. او 
اظهار كرد: اكنون ۵ برابر نياز بازار، كاالي اساسي ثبت 
سفارش ش��ده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز در اين رابط��ه جانب توليدكننده و مصرف كننده 
را نگاه خواهد داش��ت؛ به همين دليل كاالهاي وارد 
شده از س��وي ش��ركت هاي دولتي، زير كليد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا به موقع 

توزيع شود. 

مشكلتامينناننداريم
ايرن�ا| مدي��ركل دفتر بازرس��ي، ارزياب��ي عملكرد و 
پاسخگويي به شكايات وزارت صمت با بيان اينكه مشكل 
تامين نان در كشور وجود ندارد، گفت: كمبود نان در برخي 
از شهرها در فصول گردش��گري و برداشت محصوالت 
مش��هود بوده و مردم از اين موضوع گاليه مند هستند. 
اكبر صادقي در بازديد از كارخانه آرد هشترود اظهار كرد: 
تمهيدات الزم در زمينه رفع كمبود نان در اين ش��هرها 

اتخاذ شده و آرد و نان به ميزان الزم در اين مناطق توزيع 
شده و مي شود. در سامانه ۱۲۴ نيز گزارشات مردمي در 
مورد گرانفروشي، رصد و پايش مي شود و دفتر بازرسي با 
هر گونه گرانفروشي و احتكار نان به صورت جدي برخورد 
خواهد كرد. او همچنين در جلس��ه بررس��ي مشكالت 
كارخانه داران ش��هرك صنعتي پروفسور هشترودي از 
تدوين »سامانه نياز« خبر داد وگفت: اين سامانه در واقع 

نيازهاي ساخت داخل را در كشور نيازسنجي و شناسايي 
مي كند. جاهايي كه درخط توليد و زنجيره توليد به خارج 
از كشور وابستگي داريم و در داخل كشور ظرفيت توليد 
آن وجود دارد، هماهنگي بي��ن آن نياز و توليدكننده از 
طريق اين سامانه را ايجاد مي كنيم. اين سامانه فعال است 
و توليدكنندگان مي توانند نيازهاي مربوطه را رصد كنند 

تا به خودكفايي كامل برسيم.
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 قيمت باطري خودرو
 كاهش يافت

ايسنا| رييس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان 
باطري و خدمات برق تخصصي خودرو گفت: قيمت 
باطري نسبت به سال گذشته روند نزولي به خود گرفته 
است. اكنون بازار با كمبود كاال مواجه نيست و با وجود 
آنكه بازار در پيك مصرف باطري قرار دارد اما ميزان 
عرضه از تقاضا بيشتر است. تقي علي اكبري درباره بازار 
باطري خودرو گفت: از ابتداي امسال تا به امروز بازار 
دچار نوسان قيمتي نبوده و قيمت هاي فعلي، ارزش 
كمتري نسبت به قيمت هاي پارسال دارد و اين در 
حالي است كه در سطح بازار براي ادامه كسب وكار، 
قيمت هاي اعالمي كمتر از قيمت درج  ش��ده روي 
محصول براي مصرف كننده نهايي است. او عنوان كرد: 
امسال حداكثر ميانگين قيمت باطري بر مبناي آمپر، 
هر آمپر ۱۰ هزار تومان بود كه اكنون به آمپري ۷۱۰۰ 
تا ۷۲۰۰ تومان كاهش يافته و حتي كارخانه ها باطري 
 خراب را با توج��ه به قيمت مس در محدوده آمپري

۲ تا ۳ هزار تومان خري��داري مي كنند. علي اكبري 
اظهار كرد: بسياري از مواد اوليه توليد باطري به صورت 
وارداتي در كشور تأمين مي شود كه با نوسان قيمت 
ارز، قيمت نهايي باطري دستخوش تغيير مي شود و 
مي توان مدعي شد قيمت باطري با كاهش ارزش ارز 

به ويژه دالر، روند نزولي به خود گرفت. 

كارخانه اسيد مس سرچشمه 
آماده افتتاح است

ايرنا| مديرعامل شركت ملي مس ايران با اشاره به 
اينكه عمليات اجرايي كارخانه اسيد مس سرچشمه 
به اتمام رس��يده و آم��اده افتتاح اس��ت، گفت: در 
اين رابطه ۱۱۰ ميليارد توم��ان و ۴۰ ميليون يورو 
سرمايه گذاري صورت گرفته و اكنون از بابت آلودگي 
مشكلي ندارد. اردشير س��عد محمدي در شوراي 
معادن استان كرمان اظهار كرد: كوره مس سرچشمه 
بطور كامل تغيير كرده و به سيستم فلش تبديل شده 
و با تكنيك روز دنيا، عمليات ذوب را انجام مي دهد، 
لذا در سرچشمه مشكل آاليندگي زيست محيطي 
نداري��م. او افزود: در كارخانه مس خاتون آباد طبق 
مصوبه با معاونت عمراني استانداري، از اول مرداد 
كوره تعطيل شده و با تكنيك روز بازسازي مي شود 
و ظرفيت آن به ۱۲۰ هزار تن ارتقا مي يابد. چهار ماه 
كوره خاتون آباد تعطيل خواهد بود و تمام تجهيزات 
آن آماده ش��ده و در حال عملياتي اس��ت. كارخانه 
اس��يد خاتون آباد نيز در حال اتمام پروژه اس��ت و 
اميدواري��م همزمان با راه اندازي ك��وره، راه اندازي 
شود. س��عدمحمدي بيان كرد: بدهي هاي دولتي 
ش��ركت ملي مس قرار بود تقسيط شود كه قسط 
اول را به مبلغ ۳۵ ميليارد تومان پرداخت كرده ايم و 
سال 9۷ را طبق قانون پرداخت مي كنيم. اما حقوق 
دولتي شركت در سال 98 حدود ۶ برابر شده است، 
يك ه��زار و ۷۰۰ ميليارد تومان بايد حقوق دولتي 
98 بدهيم كه اين مساله اجراي طرح هاي توسعه اي 

ما را به عقب مي اندازد.

 نظارت سازمان حمايت 
بر فروشگاه هاي اينترنتي

فارس| مدي��ركل نظارت بر ش��بكه هاي توزيعي 
و اقتصادي س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان با تاكيد بر اينكه شهروندان مراقب 
سودجويان كسب و كارهاي فضاي مجازي باشند، 
گفت: س��ازمان حمايت بر نحوه فعاليت و عملكرد 
فروشگاه هاي اينترنتي نظارت مي كند. اكبر تقوي 
ش��وازي با اش��اره به لزوم نظارت بر فروش��گاه هاي 
اينترنتي و كس��ب و كارهاي فضاي مجازي توسط 
ديگر دس��تگاه هاي متولي، اظهار كرد: اين سازمان 
در راس��تاي وظايف قانوني خود از جمله نظارت بر 
ش��بكه هاي توزيعي در عرضه و فروش كاال، ضمن 
رصد و پايش مداوم نحوه فعاليت و عملكرد كس��ب 
و كارهاي مجازي و فروشگاه هاي اينترنتي از جمله 
ديجي كاال، با توجه به مش��كالت اقتصادي كشور از 
جمله كمبود و نحوه قيمت گذاري و عرضه كاالهاي 
اساس��ي و ضروري به طرق مختلف و در باب كسب 
وكارهاي اينترنتي، ضرورت رعايت ضوابط مرتبط با 
نحوه فروش و قيمت هاي مصوب را گوشزد و نظارت 
جدي بر عرضه كنندگان كاالها از طريق سايت ها و 

فروشگاه هاي اينترنتي را دنبال كرده است. 

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خريد مقدار  10000 تن نمک دانه بندی شده 
واحد بخار و مقدار 2000 تن نمک دانه بندی شده مصرفی سيکل ترکيبی نيروگاه شهيد سليمی 
نکا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فنی و خصوصی کار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. 
عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ 300/000 
ريال به حساب سيبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانک ملی 

ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان قرارداد: از تاريخ مبادله قرارداد بمدت يک سال شمسی

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر تا ساعت 
16 روز شنبه مورخ 98/6/2 به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا- کيلومتر 
25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات واصله 
راس ساعت 8:30 روز يکشنبه مورخه 98/6/3 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. 
حضور پيش�نهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهای مالی کميسيون 

مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه معادل 272/000/000 ريال است 
که بايستی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شرکت نزد بانک ملی ايران 

شعبه نيروگاه شهيد سليمی نکا
2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پيوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، س�پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک 

شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حس�ن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد 

قرارداد.
7- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سايت های www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir و 
پايگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 34622465-011 خانم 
حيدری و کسب اطالعات فنی بيشتر با شماره تلفن 34622351-011 آقای مهندس قره محمودلی 

تماس حاصل فرماييد .

آگهي تجديد مناقصه عمومي
 شماره 98/5-۱

اداره روابط عمومی

نوبت دوم
شركت مديريت توليد برق نكا

)نيروگاه شهيد سليمي(
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لندن روزهاي دشواري در پيش دارد

حمايت اكثريت دموکرات های مجلس نمايندگان از استيضاح رييس جمهور

آيا جانسون آخرين نخست وزير بريتانيا  است؟

شكايت محيط زيستي از دولت ترامپ

گروه جهان|سمانه قرباني| 
بوريس جانسون با شعار اجرايي كردن برگزيت )خروج 
از اتحاديه اروپا( به هر قيمت و حفظ اتحاد بريتانيا، به 
كرسي نخست وزيري رسيده است. با اين حال برخي 
ناظران با هشدار نسبت به ظهور و تقويت جريان هاي 
ملي گرا در ولز، اس��كاتلند و ايرلند شمالي از احتمال 
فروپاشي بريتانيا در صورت اجرايي شدن برگزيت بدون 

توافق خبر مي دهند. 
سي ان ان شنبه در گزارشي با طرح اين پرسش كه آيا 
جانسون آخرين نخست وزير بريتانيا خواهد بود، نوشته: 
»بوريس جانسون نخست وزير جديد بريتانيا، مي خواهد 
كه شما بدانيد چقدر عاشق كشورش است. او به ويژه 
مي خواهد ش��ما بدانيد كه عاشق اتحاديه اي است كه 
چهار ملت اسكاتلند، ولز، ايرلند شمالي و انگليس است 

كه بريتانيا را تشكيل داده اند. 
متاسفانه براي بوريس جانس��ون اين عشق هميشه 
متقابل نيست. جانسون در طول ديدارهاي اين هفته 
خ��ود از اين مناطق با معترضاني روبرو ش��د كه عليه 
رويكرد برگزيتي او يعني »انجام بده يا بمير« ش��عار 
مي دادند. جانس��ون درباره تعهد خ��ود مبني بر ترك 
اتحاديه اروپا در 31 اكتبر واهمه نداشته است و كامال 
روش��ن كرده كه حتي بدون توافق تعهد خود را انجام 
خواهد داد.  در اسكاتلند، جانس��ون از سوي حاميان 
اروپايي و طرفداران استقالل اسكاتلند هو شد. نيكال 
استورجن وزير اول اسكاتلند و رهبر حزب ملي طرفدار 
استقالل اس��كاتلند، به رس��انه هاي محلي گفت كه 
جانسون در ديدار خود از اسكاتلند، جرات رويارويي با 

مردم را نداشته است.
در ولز، مردم به ويژه كشاورزان اين منطقه از جانسون 
به دليل نداش��تن طرحي براي مقابله ب��ا پيامدهاي 
برگزيت بدون توافق انتقاد كردند. »مارك ديرفيلد« 
وزير اول ولز، گفته جانس��ون بط��ور نگران كننده اي 

هيچ چيز از جزييات نمي دانسته است. 
در ايرلند شمالي منطقه اي كه با شديدترين پيامدهاي 
برگزيت ب��دون توافق روبرو مي ش��ود، جانس��ون با 
معترضان��ي مواجه ش��د كه ش��عار »برگزيت يعني 
مرزها« را سر مي دادند. به اعتقاد ناظران، شديدترين 

پيامدهاي برگزيت بدون توافق شامل احداث مرز ميان 
بريتانيا و جمهوري ايرلند خواه��د بود، واقعه اي كه 
يادآور بازگشت روزهاي تاريك درگيري هاي خشن 

جدايي طلبانه است. 
جانسون همچنين از نظر شخصيتي در ايالت اسكاتلند 
نامحبوب اس��ت. اين نامحبوبي پس از آن كليد خورد 
كه آقاي نخست وزير عبور و مرور مرزي ميان بريتانيا و 
اسكاتلند را به سفر ميان لندن دهكده هاي اطراف آن 
تشبيه كرد. از نظر بسياري از منتقدان، جانسون بطور 
ناخوشايندي چند دهه درگيري بر سر اين مساله كه 
باعث مرگ س��ه هزار تن شده اس��ت را ناديده گرفته 
است. نگاه متكبرانه و از باال به پايين جانسون به فرايند 

صلح ايرلند ش��مالي هم در جريان مبارزات انتخاباتي  
ديده ش��د، زماني كه به نظر مي رسيد جانسون درباره 
پيچيدگي هاي احياي ترتيبات تقسيم قدرت اطالعاتي 
بسيار اندكي دارد؛ اين براي نخست وزيري كه پايه هاي 
قدرتش را روي دو اصل تحقق برگزيت و متحد كردن 

كشورش بنا كرده، مشكل بسيار بزرگي است. 
حفظ اتحاد بريتانياي كبير براي حزبي كه جانس��ون 
اكنون رهب��ري آن را برعه��ده دارد و بطور رس��مي 
محافظه كار و اتحاديه گرا ناميده مي شود بسيار حياتي 
است. با اين حال، اتحاد گرايي آن طور كه روزگاري در 
ميان راي دهندگان بريتانيايي ارزش به شمار مي رود، 
محبوب نيست. و اين مساله پس از همه پرسي برگزيت 

تشديد هم شد. 
»راب فورد« استاد علوم سياسي دانشگاه منچستر در 
اين باره گفت: »اصال جاي تعجبي ندارد اگر مورخان 
برگزيت ب��دون توافق را روي��دادي بدانند كه بريتانيا 
را از هم خواهد گسس��ت.« فورد توضيح مي دهد كه 
قوي ترين حمايت را راي دهندگان ملي گراي انگليسي 
از برگزيت دارند، كس��اني ك��ه زياد هم ب��ه اتحاديه 
اروپا اهميت نمي دهن��د. او مي گويد: »آنها حمايت از 
اتحاد بريتانيا را چندان برنمي تابند و وقتي اتحاد اين 
چهار منطق��ه را مانعي براي تحقق برگزيت مي بينند 

مي خواهند كه به راحتي آن را كنار بگذارند.« 
بنا براين در انگليس، پرجمعيت ترين و قدرتمندترين 

بخش بريتانيا، برگزيت بس��يار همس��و با سياست و 
آرمان ه��اي »اول انگليس- اول بريتانيا« اس��ت. در 
تحقيقات مش��تركي كه اخيرا از سوي نشريه تايمز و 
نورثرن ايرلند اليف به عمل آمده، مشخص شده كه در 
زمينه برگزيت افرادي ك��ه خود را ايرلندي مي دانند، 
همچنان عالقه مند به يكپارچگي ايرلند هس��تند اما 
آنهايي كه خود را انگليس��ي مي دانن��د در قبال اتحاد 

مخالفت نشان مي دهند.
كتي هاوارد پژوهشگر انديشكده »تغيير اروپا« مي گويد: 
»ساده بگوييم، افرادي كه هم اكنون با يكپارچگي ايرلند 
همسويي و همفكري دارند، مي گويند كه برگزيت آنها را 
به اين موضوع عالقه مندتر مي كند، در حالي كه مخالفان 
اتحاد ايرلند مي گويند كه برگزيت آنها را با اين موضوع 
مخالف مي كند. راب فورد مي گويد: »حاال در اسكاتلند 
هم مخالفان با استقالل همگي در حمايت از برگزيت 

به صف شده اند.« 
سي ان ان با اشاره به خيزش و قدرت گيري جنبش هاي 
ملي گرايانه در ايرلند ش��مالي، ولز و اس��كاتلند پس 
از راي ب��ه برگزيت در س��ال 2016 ميالدي نوش��ته: 
نخست وزيري بوريس جانسون مي تواند به جنگ تقابل 
ميان جنبش هاي ملي گرايانه محدود شود. اگر جانسون 
در روزهاي نخست زمامداري خود به اين تمايالت دامن 

بزند شرايط بدتر خواهد شد. 
راب ف��ورد در اين باره مي گويد: »در مقايس��ه با ديگر 
گروه هاي ملي گرا، ملي گرايان انگليسي يك گوريل 600 
پوندي در جنگ ميان ملي گرايان بريتانيايي هستند كه 
مي توانند ديگر گروه ها را از رينگ خارج كنند.« بنا براين 
بعيد به نظر مي رسد كه سياست »انجام بده يا بمير« 
جانس��ون، الاقل تا پيش از روي دادن برگزيت، باعث 
آرام ش��دن چهار گوشه پادشاهي متحد بريتانيا شود. 
اگر همين امروز بطور ناگهاني يك انتخابات برگزار شود، 
چيزي كه در بريتانيا غيرمعمول نيست، به نظر مي رسد 
كه شعار اتحاد استراتژي انتخاباتي چندان عاقالنه اي 
نباشد. و در اين ميان اگر گوريل انگليسي ديگر گروه ها 
را از رينگ بريتانيا خارج كرد، اين احتمال وجود دارد 
كه خواهران و برادران كوچك تر آن تصميم بگيرند كه 

ديگر برنگردند. 

گروه جهان| 
ش��مار دموکرات های مجلس نماين��دگان آمريکا که 
خواستار اس��تيضاح دونالد ترامپ شده اند به 11۸ نفر 
رسيد که اکنون بيش از نيمی از آنها را شامل می شود. 
نيويورك تايمز نيز گزارش داده ك��ه 13 ايالت آمريكا 
به دليل نقض قوانين حمايت از محيط زيست از دولت 

آمريكا به دادگاه شكايت كرده اند. 
به گزارش فاکس نيوز، آمار جديد حمايت دموكرات ها 
از استيضاح ترامپ جمعه به درخواست سالود کارباهال 
نماينده دموکرات از ايالت کاليفرنيا، به دس��ت آمد که 
نش��ان می دهد بيش از نيم��ی از 23۵ عضو دموکرات 
مجلس نمايندگان آمريكا با اس��تيضاح دونالد ترامپ 
موافق هستند.  فاکس نيوز كه از رسانه هاي حامي ترامپ 
به شمار مي رود افزايش شمار حاميان استيضاح را پيامد 
ش��هادت اخير رابرت مولر بازرس ويژه پرونده دخالت  
روس��يه در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال 

2016 دانسته است. 
رابرت مولر به تازگی با حضور در کنگره به پرسش های 
دموکرات ه��ا و جمهوری خواهان پيرامون اين پرونده 
پاس��خ داد و گفت که اعتقاد دارد دونالد ترامپ پس از 
پايان دوران رياس��ت جمهوری خود می تواند به اتهام 
ايجاد مانع در جريان تحقيقات، تحت تعقيب قانونی 
قرار گيرد. مولر گفت كه نمي تواند به بي گناهي ترامپ 

در اي��ن پرونده اذعان كند. ج��ری نادلر رئيس کميته 
قضايی مجلس نمايندگان آمريكا، پس از حضور مولر در 
جلسه استماع گفت كه اين اتفاق نقطه عطفی در برمال 
شدن دروغ های ترامپ بوده و رييس جمهور آمريكا بايد 
استيضاح شود. نادلر گفت: »ما درباره فسادهای دولت 
و سوءاس��تفاده از قدرت تحقيق می کنيم. چيزهايی 
که رابرت مولر در گزارش خود بيان کرد ممکن اس��ت 
نقض های احتمالی باشد که باعث توسل به ماده ای از 
قانون درباره استيضاح شود. ما درحال تحقيق هستيم 
و مشخص خواهيم کرد که آيا بايد اين مواد قانونی را به 
مجلس نمايندگان ارائه کنيم يا خير. ما به دادگاه مراجعه 

می کنيم تا به مدارک بيشتری دست يابيم.«
س��ي ان ان در گزارش ش��نبه خ��ود آورده كه حمايت 
اكثريت اعضاي دموكرات مجلس نمايندگان كنگره از 
استيضاح ترامپ گرچه موضوعي قابل توجه اما رويدادی 
نمادين است چرا كه هنوز مهره هاي كليدي چون نانسی 
پلوسی رئيس دموکرات مجلس نمايندگان، همچنان 
اعتقاد دارد که کنگره به جای استيضاح بايد تحقيقات 

خود را درباره اين پرونده پيش ببرد. 
نانسي پلوس��ی در بيانيه ای با اين استدالل که رهبران 
دموک��رات ب��ا چنگ ودندان ب��رای پاس��خگو كردن 
رئيس جمهوری آمريکا می جنگند، فهرستي طوالنی 
از تحقيقات کميته، چالش ه��ا در دادگاه و روش های 

قانونی به جای اس��تيضاح مستقيم ارائه کرده است. او 
گفته: »برای دفاع از دموکراسی و قانون اساسی خودمان، 
دموکرات های کنگره به قانونگذاری، تحقيقات و پيگرد 

قانونی ادامه می دهند.«
نانسي پلوسی همچنين به حمايت نكردن افکارعمومی 
يا جمهوری خواهان از استيضاح دونالد ترامپ اشاره كرده 
و گفته است تمام تالش او حفظ مجلس نمايندگان در 
انتخابات 2020 ميالدي است. طرح استيضاح ترامپ 
ماه گذشته در کنگره رای کافی نياورده و از دستور کار 
خارج شده بود. دموكرات ها ميانه رو نگران هستند كه 
اس��تيضاح ناموفق ترامپ باعث تقويت موقعيت او در 

انتخابات رياست جمهوري پيشرو شود. 

   شكايت 13 ايالت از دولت ترامپ 
پايگاه خب��ري هيل نيز گ��زارش داده ك��ه 13 ايالت 
آمريکا دول��ت ترامپ را در ارتباط ب��ا کاهش مجازات 
خودروس��ازانی که قوانين محيط زيس��تی را رعايت 

نمی کنند، در دادگاه به نقض قانون متهم کرده اند. 
بنا براي��ن گزارش، 13 ايالت با هدايت دادس��تان هاي 
ايالت های کاليفرنيا و نيويورک از دولت دونالد ترامپ 
شکايت کرده اند که قانون مربوط به کاهش آاليندگی 
خودروها را که در دوره ب��اراک اوباما رئيس جمهوری 
پيشين اين کشور، تصويب شده بود، نقض کرده است. 

دولت ترامپ مقرراتی را وضع کرده اس��ت که جريمه 
شرکت های خودروسازی برای تخلف از استانداردهای 
آاليندگی مربوط به قانون جاری را تا نزديک به يک سوم 
کاهش می دهد. ترامپ از زم��ان رقابت های انتخابات 
رياست جمهوری سال 2016 ميالدي منتقد سرسخت 
مقررات سختگيرانه در ارتباط با حفظ محيط زيست بوده 
و در يکی از اولين تصميم های دوران رياست جمهوری 

خود، از توافق آب وهوايی پاريس خارج شد.
اياالت متحده آمريكا در زمان باراك اوباما به اين توافق 
که در س��ال 201۵ ميالدي به امضای نزديک به 200 
کشور جهان رسيد، پيوس��ته بود و ترامپ از اين توافق 
انتقاد کرده است. ترامپ پديده گرمايش جهانی را انكار 
مي كند و تاثير فعاليت های انسان روی اقليم و شرايط 

آب وهوايی کره زمين را خيالي دانسته و از همين رو با 
کاهش مصرف سوخت های فسيلی مخالفت می کند.

بس��ياری از ايالت ه��ای آمريکا اما به ش��دت از خروج 
ترامپ از توافق آب وهوايی پاريس انتقاد کرده و برخی 
قوانينی را تصوي��ب کردند که به رغ��م قوانين فدرال 
اياالت متحده، مفاد اين تواف��ق را در حيطه آن ايالت 
اجرا می کند. نيويورك تايمز شنبه در گزارشي با اشاره 
به تشديد انتقادها از سياس��ت هاي آب وهوايي دولت 
ترامپ نوش��ته كه اين مس��اله به يكي از دغدغه هاي 
ج��دي انتخاباتي حزب جمهوري خواه تبديل ش��ده 
است. جمهوري خواهان نگران هستند كه سياست هاي 
محيط زيس��تي ترامپ تاثير منفي ب��ر روند انتخابات 

داشته باشد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

توافق ارتش سودان و مخالفان 
بر سر اعالميه قانون اساسي

گروه جهان| ش��وراي نظامي حاكم در سودان با 
ائتالف اصلي مخالفان در كشور بر سر يك اعالميه 
قانون اساسي توافق كرده اند كه راه را براي دوره  تازه 
دولت انتقالي هموار مي كند. به گزارش بي بي سي، از 
زماني كه عمرالبشير رييس جمهوري سابق سودان، 
در آوريل توس��ط ارتش خأل قدرت شد، اين كشور 
در شرايطي بحراني اس��ت. گفت وگوهاي طوالني 
ميان دوطرف همزمان با خشونت ها در كشور ادامه 
داشته است. اين اعالميه چارچوب دوره انتقالي سه 
سال هاي را كه دو طرف ماه گذشته برسر آن توافق 
كردند مشخص مي كند. توافق مشاركت قدرت كه 
ماه گذشته امضا شده هياتي حاكمه متشكل از شش 
غيرنظامي و ۵ ژنرال را براي اين دوره انتقالي مشخص 
كرده بود. يكي از ميانجي هاي اين مذاكرات گفته: »به 
سوداني ها، آفريقايي ها و افكار عمومي جهان اعالم 
مي كنم كه دوطرف بر س��ر اعالميه قانون اساسي 
توافق كامل كرده اند.« او گفته ديدارهاي بيشتري 
براي تعيين جزييات فني مراسم امضاي اين اعالميه 
برگزار خواهد شد اما جزيياتي از خود اين اعالميه 
ارايه نكرد. رويترز نوشته پيش نويس اين اعالميه را به 
دست آورده و براساس آن نيروي شبه نظامي نيروي 
ضربت كمكي كه به كشتار معترضان متهم است زير 
چتر فرماندهي نيروهاي مسلح كشور قرار مي گيرد و 
يك شوراي مستقل همراه با كابينه دولت بر سازمان 
اطالعات كشور نظارت خواهند كرد. چند روز پيشتر 
شوراي نظامي اعالم كرد ۹ سرباز اين نيروي ضربت 
را در ارتباط با قتل معترضان از جمله چهار شاگرد 

مدرسه، خأل سالح و بازداشت كرده است.

انصراف نامزد پيشنهادي ترامپ 
براي مديريت اطالعات ملي 

گروه جهان| جان راتكليف نماينده جمهوري خواه 
ايالت تگزاس در مجلس نمايندگان كه دونالد ترامپ 
او را به عن��وان »مدير اطالعات ملي« معرفي كرده 
از پذيرش اين پس��ت انصراف داده اس��ت. در اين 
ميان رييس جمهوري امريكا از رويكرد رس��انه ها 
در خصوص معرفي ج��ان راتكليف به عنوان نامزد 
پيش��نهادي انتقاد كرده اس��ت. به گزارش رويترز، 
ترامپ با اش��اره ب��ه اينكه رس��انه هاي اصلي بطور 
غيرمنصفانه اي جان راتكلي��ف را مورد حمله قرار 
دادن��د، گفته: جان تصميم گرف��ت از پذيرش اين 
پيش��نهاد انصراف دهد و به كار خ��ود در مجلس 
نمايندگان ادامه دهد. رييس جمهوري امريكا گفته 
بزودي نامزد پيشنهادي خود براي مدير اطالعات 
ملي اعالم مي كند. به گزارش رويترز، دموكرات ها در 
كنگره و همچنين شماري از مقامات امنيتي سابق 
از معرفي جان راتكليف به عنوان مدير اطالعات ملي 
انتقاد كرده و گفته بودند او تجربه و سابقه الزم براي 
جايگزيني دن كوتس را ندارد. با وجود اينكه جان 
راتكليف از تجربيات خود در زمينه »ضد تروريسم« 
در زماني كه دادستان منطقه شرقي ايالت تگزاس 
بود سخن گفته، رسانه هاي خبري نوشته اند او درباره 
سوابق خود بزرگنمايي كرده است. جان راتكليف، 
۵3 س��اله، هم تاييد كرده كه از پذيرش پيشنهاد 
رييس جمهوري امريكا انصراف داده است. راتكليف 
در بيانيه اي گفته تمايل ندارد بررسي صالحيت او 
براي مدير اطالعات ملي در سناي امريكا به موضوع 
سياسي و جدال بين دو حزب بدل شود. دن كوتس 

از 201۷ اداره كننده اطالعات ملي امريكا است.

تشديد تنش ها در سياست 
داخلي و خارجي آلمان 

گ�روه جهان| اختالف نظ��ر بر س��ر تأمين امنيت 
كشتي راني در تنگه هرمز، هم مناسبات امريكا و آلمان را 
بحراني كرده و هم در دولت ائتالفي آنگال مركل شكاف 
انداخته است. دولت امريكا هفته گذشته براي دومين 
بار بطور رسمي از آلمان خواست به نيروهاي بريتانيايي 
و فرانسوي بپيوندد، كه قرار است تحت فرماندهي امريكا 
براي حفظ امنيت تنگه هرمز وارد عمل شوند. گرچه 
وزير دفاع آلمان از حزب دموكرات مسيحي گفته برلين 
اين درخواست را بررسي مي كند؛ اما سخنگوي دولت 
و همزمان وزير خارجه از حزب سوس��يال دموكرات، 
درخواست امريكا را آشكارا رد كرده اند. قائم مقام مركل 
هم گفته بعيد مي داند آلمان چنين ماموريتي را بپذيرد. 
در واكنش به موضع سياستمداران سوسيال دموكرات، 
سفير امريكا در برلين سياست آلمان را منفعالنه خواند 
و ضمن انتقاد شديد از آن، تأكيد كرد كه آلمان وامدار 
كمك هاي امريكا است و در جايگاه بزرگ ترين قدرت 
اقتصادي اروپا، موظف اس��ت از امنيت خليج فارس و 
تنگه هرمز دفاع كند. به اعتقاد ناظران، تشديد اختالفات 
برلين و واشنگتن بر سر ماموريت خليج فارس مي تواند 
دولت ائتالفي آلمان را با بحراني كم سابقه روبرو كند. 
دولت چهارم آنگال مركل صدراعظم آلمان، از ائتالف ٣ 
حزب دموكرات مسيحي، سوسيال مسيحي و سوسيال 
دموكرات تش��كيل شده اس��ت. دو حزب نخست، به 
حضور نظام��ي در خليج فارس بطور تلويحي رضايت 
داده اند، اما حزب سوسيال دموكرات مي گويد كه اگر 
قرار اس��ت يك نيروي مش��ترك اروپايي مسووليت 
تأمين امنيت تنگه هرمز را به عهده بگيرد، اين نيرو بايد 

مستقل از امريكا عمل كند.

بي توجهي معترضان 
هنگ كنگي به هشدارهاي چين 
گروه جهان| معترضان ضددولتي هنگ كنگ با وجود 
هشدارهاي جدي چين شنبه بار ديگر به خيابان آمدند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، هنگ كنگ دو ماه است كه 
شاهد اعتراض ها و درگيري هايي بوده كه توسط مخالفان 
اليحه قانون استرداد آغاز شده است. اين اعتراض ها به 
سرعت به جنبش وسيع تري براي اصالحات دموكراتيك 
تبديل شده است.  مقامات در هنگ كنگ و پكن در چند 
روز گذشته با اقداماتي از جمله بازداشت چندين تن از 
معترضان موضع سفت و سخت تري را اتخاذ كرده و ارتش 
چين اعالم كرده اگر از آن درخواست شود آماده است تا 
اين ناآرامي را سركوب كند. اما معترضان در هنگ كنگ 
همچنان با قدرت راهپيمايي برگزار مي كنند و متعهد 
به برگزاري چندين راهپيمايي در سراسر اين منطقه در 
روزها و هفته هاي آينده شده اند. نخستين راهپيمايي 
شنبه در منطقه مانگ كوك برگزار شد. دو راهپيمايي 
نيز براي يك ش��نبه )امروز(، يك اعتصاب سراس��ري 
براي دوشنبه )فردا( و چندين راهپيمايي در بخش هاي 
مختلف هنگ كنگ برنامه ريزي شده است. هنگ كنگ 
هشت هفته متوالي است كه ش��اهد راهپيمايي هاي 
گسترده بوده كه اغلب به درگيري هاي خشونت آميز ميان 
پليس و معترضان منجر شده است. پليس هنگ كنگ 
شنبه از معترضان خواسته بود تا در چارچوب زماني و 
مكاني تعيين شده راهپيمايي خود را برگزار كنند. در 
همين حال يانگ چيه چي ديپلمات ارشد چين، امريكا و 
كشورهاي غربي را به ارتباط با رهبران اعتراضات و ترغيب 
آنان به برگزاري راهپيمايي متهم كرده است. چيه چي 
گفته امريكا و برخي دولت ه��اي غربي به ناآرامي ها در 

هنگ كنگ دامن مي زنند.

امريكا مشاركت در اجراي طرح 
گاز طبيعي با چين را لغو كرد

گروه جهان| آالس��كا بزرگ ترين ايالت امريكا، 
مش��اركت با ش��ركت هاي چين��ي در اجراي يك 
طرح عمده گاز طبيعي را به دليل آنچه نگراني هاي 
امنيتي توصيف كرده است، لغو كرده است. روزنامه 
ساوت چاينا نوشته طرح اين همكاري در چارچوب 
توافقنامه اي در 201۷ و در حضور شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، و ترامپ و با حضور بيل واكر 
فرماندار وقت آالس��كا امضا ش��ده بود.  با اين حال 
مايك دان ليوي فرماندار جديد آالس��كا مي گويد 
همكاري با طرف ها و شركت هاي چيني مي تواند 
نگراني هاي امنيتي براي آالسكا داشته باشد و دولت 
تصميم گرفته از اين برنامه مشاركت كه به طرح گاز 
طبيعي مايع آالسكا شهرت يافته است، صرف نظر 
كند. قرار بود شركت هاي چيني در اجراي يك طرح 
گاز طبيعي مايع با آالس��كا همكاري كرده و براي 
خريد ۷۵درصد از سهم آن سرمايه گذاري كنند اما 
دولت جديد قرارداد را تمديد نكرده اس��ت. پيشتر 
در سال 2016 آالس��كا قراردادهايي را با بريتيش 
پتروليوم و اكسون موبيل اجرا مي كرد و ظاهرا دولت 
جديد مي گويد كه بهتر است بار ديگر همكاري ها با 
شركت هاي بزرگ نفتي بجاي چيني ها از سرگرفته 
شود. امريكا در شرايطي مشاركت در اجراي طرح 
گاز طبيعي با چين را لغو كرده كه تنش هاي تجاري 
دو كشور بار ديگر باال گرفته است. ترامپ پس از پايان 
بدون نتيجه دور اخر مذاكرات تجاري تهديد كرده بر 
300 ميليارد دالر كاالي چيني تعرفه وضع مي كند. 
چين نيز شنبه هشدار داده كه در برابر اياالت متحده 

كوتاه نخواهد آمد. 
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ترامپ از پيمان جديد  هسته اي 
با چين و روسيه مي گويد

گروه جهان| دونالد ترامپ در نخستين واكنش 
پس از خروج كش��ورش از پيمان منع گسترش 
موشك هاي هس��ته اي ميان برد خواستار الحاق 
چين و روسيه به يك پيمان جديد هسته اي شده 
است. به گزارش يورونيوز، رييس جمهوري امريكا 
كه پيشتر نيز از خواست روسيه براي حركت در 
جهت يك پيمان جديد هسته اي ياد كرده بود با 
اش��اره به اين موضوع و ابراز تمايل براي پيوستن 
چين به توافقنامه جديد تصريح ك��رده: »اقدام 
بس��يارخوبي براي جهان و به خصوص براي سه 
كشور )امريكا، روسيه و چين( خواهد بود چرا كه 
از حجم سالح هسته اي كاسته مي شود. “ دونالد 
ترامپ همچنين تاكيد كرده پيش از اين درباره 
يك پيمان جديد بر سر موشك ها و سالح هسته اي 
با طرف هاي روس و چيني خود صحبت كرده و با 
استقبال آنها مواجه شده است. خبر خروج امريكا 
از پيمان تاريخي اين كش��ور با روسيه بر سر منع 
گسترش موشك هاي هسته اي ميان برد جمعه 
از س��وي مايك پمپئو وزير خارجه اين كش��ور، 
در بانكوك اعالم ش��د. پمپئو كه براي شركت در 
اجالس منطقه اي آسه آن به تايلند سفر كرده بود با 
اشاره پايبندي نبودن مسكو به مفاد INF  و تعليق 
عضويت كشورش در ماه هاي گذشته بطور رسمي 
از كناره گيري هميش��گي از اين پيمان خبر داد. 
مسكو كه پيشتر در واكنش به كناره گيري موقت 
واشنگتن مشاركت خود را در اين پيمان به حال 
تعليق درآورده بود براي جلوگيري از منقضي شدن 
كامل اين پيمان پيشنهاد كرده بود كه استفاده از 
موشك هاي ميان برد تا زماني مشخص از سوي 
هر دو كش��ور به حال تعليق درآيد. واش��نگتن 
اوايل فوريه در اعتراض به س��اخت موشك هاي 
غيرمتعارف عضويت خود را در اين پيمان به حال 
تعليق درآورد تا دوره اي انتقالي براي خروج كامل 
از پيمان منع گسترش موش��ك هاي هسته اي 
ميان برد آغاز ش��ود. پيمان منع توليد و آزمايش 
موشك هاي هسته اي كوتاه برد و ميان برد 1۹۸۷، 
توسط رونالد ريگان رييس جمهوري وقت امريكا 
و ميخاييل گورباچف دبيركل حزب كمونيست 
اتحاد جماهير شوروي، امضا شد. اين پيمان سبب 
شد تا س��ايت هاي هسته اي دو كش��ور به مدت 
10سال مورد بازرسي قرار گيرد و بيش از دو هزار 

موشك هسته اي كوتاه و ميان برد نابود شود.

آغاز دور هشتم مذاكرات 
امريكا و طالبان 

طالبان اعالم كرده دور هش��تم مذاكرات ميان 
نمايندگان امريكا و گروه طالبان از شنبه در دوحه 
پايتخت قطر، آغاز ش��ده اس��ت. زلمي خليلزاد 
نماينده ويژه امريكا براي صلح افغانس��تان، نيز 
پيش��تر گفته بود اي��ن احتمال وج��ود دارد كه 
امري��كا و طالب��ان در اين دور مذاك��رات به يك 
توافق نهايي برس��ند. نماينده ويژه امريكا براي 
صلح افغانستان تاكيد كرده كه هدف اصلي اين 
مذاكرات توافق صلح است، نه توافق براي خروج 

نيروهاي امريكايي از اين كشور.

نشست 3 جانبه عربي در بغداد 
وزارت خارجه عراق از برگزاري نشست سه جانبه 
كش��ورهاي عربي در بغ��داد درخصوص مبارزه 
با تروريس��م خبر داد. به گزارش س��ومريه نيوز، 
س��خنگوي وزارت خارجه عراق گفته نشس��ت 
سه جانبه اي در سطح وزراي خارجه عراق، اردن 
و مصر يك ش��نبه )امروز( در ساختمان وزارت 
خارجه عراق در بغداد برگزار خواهد شد. مبارزه 
با تروريسم، سرمايه گذاري و همچنين حمايت 
از فرايند بازس��ازي عراق در مرحله پساداعش از 

محورهاي اين نشست خواهد بود. 

پاكستان، هند را به استفاده از 
بمب هاي خوشه اي متهم كرد

ارتش پاكس��تان اعالم ك��رده نيروهاي هندي 
در تنش هاي مرزي هفته گذش��ته از بمب هاي 
خوشه اي استفاده كرده اند كه باعث كشته شدن 
دو غيرنظامي و مجروح شدن 11 نفر ديگر شد. 
همزمان با تش��ديد تنش مرزي ميان پاكستان 
و هن��د، كاردار دهلي نو در اس��الم آباد چهار بار 
در طول يك هفته گذش��ته ب��ه وزارت خارجه 
پاكستان احضار ش��د. اختالفات بر سر كشمير 
را مي توان دليل عمده تنش در روابط پاكستان 
و هند دانس��ت. تعامالت دو كشور هسته اي در 
جنوب آسيا از زمان استقالل پاكستان در 1۹۴۷ 

رقابتي بوده است.

رد اعتراض به بلوكه شدن 
اموال اقوام صدام 

دادگاه فدرال س��ويس لغو بلوك��ه دارايي هاي 
برادرزاده هاي صدام، ديكتاتور سابق عراق را رد 
كرده است. به گزارش ايسنا، دادگاه فدرال سويس 
شكايات مطرح شده از سوي پسر و دو دختر بارزان 
التكريتي، برادر ناتني صدام عليه دادگاه اداري اين 
كشور را نپذيرفت. اين دادگاه با لغو ضبط و مصادره 
محتويات صندوق امانت برادرزاده هاي صدام در 
يكي از بانك هاي اين كشور و نيز دو حساب بانكي 
آنها مخالفت كرده بود. حكم مصادره اين اموال 
يا بلوكه آنه��ا از 200۴ به دلي��ل درج نام  آنها در 
فهرست اشخاص و شركت هاي داراي برنامه هاي 

اقتصادي عليه عراق صادر شد.
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عكسروز

چهرهروز

»بالداچي« بار ديگر پرفروش شد
نام »ديويد بالداچي«،  نويس��نده مش��هور و پرفروش رمان هاي جنايي بار ديگر در جديدترين فهرس��ت پرفروش هاي داس��تاني 
نيويورك تايمز ديده مي شود. رمان »يك اقدام خوب« نام جديد ترين اثر »ديويد بالداچي« است كه در اولين هفته حضورش در فهرست 
پرفروش هاي داستاني )hard cover( با كنار زدن رمان پرفروش »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« در صدر فهرست قرار گرفت. 
اين اولين باري نيست كه »ديويد بالداچي« با كنار زدن »دليا اونز« جايگاه اول را به خود اختصاص مي دهد. پيش تر، »رستگاري« 
ديگر رمان اين نويسنده جايگاه اول را از چنگ »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« درآورده بود. »بالداچي« در رمان جديد خود 
داستان سرباز كهنه كار جنگ جهاني دوم به نام »آرچر« را روايت مي كند كه تحت آزادي مشروط براي مدتي از زندان آزاد مي شود.

بازارهنر

ميزباني جشنواره ايتاليايي از ۳  انيميشن ايراني

»مردي بدون سايه« از چهارشنبه در سينماها

حقوقدانان دوشنبه به تئاترشهر مي آيند

هفدهمي��ن جش��نواره بين الملل��ي انيميش��ن 
»Imaginaria« در كشور ايتاليا از سه انيميشن 
كوتاه ايراني براي حض��ور در بخش هاي مختلف 
اين رويداد سينمايي دعوت كرد. در اين جشنواره 
سينمايي انيميشن »جبير« به كارگرداني ريحانه 
ميرهاش��مي در بخ��ش رقابتي انيميش��ن هاي 
كوتاه حضور خواهد داش��ت. همچنين انيميشن 
»س��ينك« از توليدات مركز گسترش سينماي 
مستند و تجربي به كارگرداني محبوبه كاليي در 
بخش مسابقه آثار دانش��جويي و انيميشن كوتاه 
»آقاي بي تفاوت« ساخته آرياسب فيض در بخش 
رقابتي انيميشن هاي كودكان به روي پرده خواهند 
رفت.  انيميشن ۱۰ دقيقه اي »جبير« قصه رشادت 
و عشق محيط باني را روايت مي كند كه با طبيعت و 
حيوانات همسان مي شود تا از آنان محافظت كند. 
انيميشن »سينك« نيز اثري تجربي است كه به هم 
آميختگي فيلم زنده و خيال، اس��اس آن را شكل 
مي دهد. در اين فيلم زن و مردي به شكل ته مانده  

قهوه از دو فنجان درون سينك بيرون مي آيند و... 
»آقاي بي تفاوت«« هم داستان مديري است كه 
از نظر كاري س��رش بسيار ش��لوغ است و به هيچ 
عنوان به اطرافيانش توجهي ن��دارد تا اينكه يك 
روز پيرزني براي عبور از خيابان دست او را به اجبار 
مي گيرد و اين اتفاق در زندگي مدير مغرور تغيير 
شگفتي ايجاد مي كند. هفدهمين دوره جشنواره 
بين المللي انيميشن »Imaginaria« از ۱۹ تا 
۲۴ اوت )۲۸ مرداد تا دوم ش��هريورماه( در شهر 

كانورسانو ايتاليا برگزار مي شود. 

فيل��م »مردي ب��دون س��ايه« س��اخته عليرضا 
رييس��يان اين هفته روي پرده سينماها مي رود. 
زمان قطعي اكران »مردي بدون سايه« هفتمين 
فيلم بلند عليرضا رييس��يان مشخص شده و اين 
فيلم از چهارش��نبه هفته جاري در س��ينماهاي 
تهران و شهرس��تان ها به نمايش درخواهد آمد.  
اين فيلم كه در ايران و اسپانيا فيلمبرداري شده 
از بازيگران هر دو كش��ور بهره مي برد و س��ومين 
فيلم از س��ه گانه عاش��قانه اين فيلمس��از پس از 

»چهل سالگي« و »دوران عاشقي« است.
 همزمان ب��ا اعالم اين خبر، از لوگو »مردي بدون 
س��ايه« كه توس��ط عرفان بهكار ط��راح لوگو و 
پوس��تر اين فيلم طراحي ش��ده رونمايي ش��ده 
اس��ت.  ليال حاتمي، علي مصف��ا، فرهاد اصالني، 
امير آقايي، گوهر خيرانديش، نادر فالح، به آفريد 
غفاريان و آويس��ا س��جادي در كن��ار بازيگران 
اس��پانيايي در اين فيل��م حضور دارن��د. روايت 
فيلم داستان فيلمسازي است كه درگير ساخت 
مس��تندي درب��اره خش��ونت هاي خانوادگي و 
قتل هاي ناموسي مي شود و اين موضوع رفته رفته 

زندگي خود او را تحت تأثير قرار مي دهد... عليرضا 
رييس��يان )تهيه كنن��ده و كارگردان(، مس��عود 
س��المي )مدير فيلمبرداري(، هايده صفي ياري 
)تدوين(، محمدرضا دلپ��اك )طراحي و تركيب 
صدا(، س��تار اوركي )موسيقي(، ايمان اميدواري 
)ط��راح چهره پردازي(، امي��ر نوبخت )صدابردار 
صحنه(، مجي��د كريمي )مجري ط��رح(، ايمان 
توكلي  )دس��تيار اول و برنامه ريز(، اميرحس��ين 
ش��جاعي )عكاس(، عرفان بهكار )طراح پوستر و 
لوگو(، نيكان خبازي )ساخت تيزر( و اميد عشيري 
)مشاور رس��انه اي( از عوامل فيلم »مردي بدون 

سايه« هستند.

دومين نشست پژوهشي واحد »ارتباطات، آموزش 
و پژوهش تئاترش��هر« با عنوان »آسيب شناسي 
حقوق هنرمندان تئاتر و س��ينما در قراردادهاي 
هنري« روز دوشنبه ۱۴ مردادماه ساعت ۱7:3۰ 
در س��الن مش��اهير اين مجموعه برگزار خواهد 
ش��د. پس از برگزاري نخستين نشست پژوهشي 
اي��ن مجموعه با عنوان »والت��ر بنيامين، برتولت 
برشت و تمامي فرشتگان تاريخ«، در دومين گام 
به س��راغ يكي از چالش هاي اساسي هنرمندان 
تئات��ر در ارتباط ب��ا حقوق م��ادي و معنوي آثار 
هنري ايش��ان رفته و از طريق نگاهي تخصصي و 
كاربردي به مس��ائل مبتال به قراردادهاي هنري 
ح��وزه تئاتر و س��ينما خواهد پرداخ��ت. در اين 
نشس��ت حقوقدانان شناخته ش��ده اي همچون 
»كاوه رضواني راد« وكيل و مشاور حقوقي خانه 
موس��يقي، »وحيد آگاه« حقوقدان و عضو هيات 
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، »مهدي نوده« 
وكيل و مدير موسسه حقوقي داتيكان و همچنين 
»مريم كاظمي« كارگردان تئاتر و عضو ش��وراي 
داوري خانه تئاتر س��خنراني خواهند داش��ت و 
در پايان در قالب پرس��ش و پاس��خ به س��واالت 
حقوقي تمامي حضار پاسخ خواهند داد. عناوين 
سخنراني هاي حضار اين نشست پژوهشي عبارت 
است از: »آسيب شناس��ي قراردادهاي شفاهي«، 
»قراردادهاي هن��ري در چارچوب حقوق كار«، 

»تقلب نسبت به قانون در قراردادهاي هنري« و 
»شرط داوري در قراردادهاي هنري« و همچنين 
با نگاهي كاربردي به مس��ائل حقوقي هنرمندان 
تئات��ر در اين نشس��ت كه در قال��ب رويدادهاي 
فرهنگي و پژوهشي اين مجموعه برنامه ريزي شده 
است. اين رويداد كه با همكاري موسسه حقوقي 
داتيكان برگزار خواهد شد، دومين برنامه در قالب 
»نشست هاي پژوهشي مجموعه تئاتر شهر« است 
كه با هدف گسترش گفت وگوهاي آگاهي بخش 
ِ انتق��ادي، زيبايي شناس��انه و فرهنگي پيرامون 
تئاتر، مي كوش��د در جهت نشر دانش و باالبردن 
آگاه��ي هنرمن��دان و مخاطبان اي��ن حوزه گام 
بردارد. حضور در اين نشست كه در روز دوشنبه 
۱۴ مرداد در س��اعت ۱7:3۰ در س��الن مشاهير 
مجموعه تئاتر ش��هر برگزار مي شود براي تمامي 
هنرمندان تئاتر و سينما، دانشجويان، مخاطبان، 

عموم عالقه مندان تئاتر آزاد است.

تاريخنگاري

ميلسپو از ايران رفت
در روز سيزدهم مرداد ۱3۰۶، آرتور ميلسپو مستشار مالي امريكا به دليل اختالف با سران 
حكومت وقت از جمله رضاخان و نصرت الدوله فيروز، وزي��ر دارايي، ايران را ترك كرد. او 
كه ۲7 آبان ۱3۰۱ وارد ايران شده بود، تحت فشار انگليس و روسيه از ايران رفت.   قبل از 
افتتاح مجلس چهارم مشكالت فراوان مالي و اقتصادي گريبان گير كشور ايران شده بود، 
از اين جهت كه جنگ جهاني اول صدمات و خسارات فراواني را فراهم آورده بود و سازماني 
منطقي هم براي اداره اقتصاد كشور كه به لحاظ عدم برنامه ريزي و دخالت هاي نابجاي 
داخلي و خارجي آسيب ديده بود، وجود نداشت. اوضاع مالي همچنان رو به وخامت بود. در 
۲۹ فروردين ۱3۰۱ آژان ها )پاسبان ها( به علت آنكه شش ماه حقوق نگرفته بودند اعتصاب 
كردند. در اين زمان خليل فهيمي ملقب به فهيم الملك، وزير ماليه بود و اين امر بهانه اي شد 
كه دولت هاي بعد از كودتاي اسفند ۱۲۹۹ و همچنين وكالي مجلس با استناد به اينكه 
دولت هاي روسيه و انگليس با مداخالت خود در امور ايران اوضاع اداري و مالي ايران را به 
وضع تاسف آوري كشانده اند، اعالم كنند دولت بايد براي اصالح امور ماليه از اتباع كشور ثالثي 
مثل امريكا استفاده كند. اينچنين بود كه دوره رييس الوزرايي احمد قوام السلطنه و وزارت 
ماليه خليل فهيمي در ۲۰ مرداد ۱3۰۱ اليحه استخدام دكتر »آرتور ميلسپو« را به عنوان 
رييس كل خزانه ايران در مجلس چهارم به تصويب رساند. ميلسپو در واقع رييس كل ماليه 
ايران بود و وظيفه او اين بود كه بر حسن جريان كارهاي وزارت ماليه همواره نظارت داشته 
باشد و بعد از وزير ماليه باال ترين مقام تصميم گيرنده است.  ميلسپو از ۱3۰۱ تا ۱3۰۶ همه 
كاره ماليه ايران بود. او با وجود مشكالت بسيار در امور مالي ايران با آهنگي ماليم شروع به 
كار كرد و با بررسي دقيق و در نظر گرفتن احتياجات اصلي قدم به قدم به جلو آمد تا در آخر 
كار به آنچه دلخواه مردم بود، برسد و به امور مالي و اقتصادي كشور سر و ساماني بخشيد. از 
كارهاي بسيار با ارزش وي به موارد زير مي توان اشاره كرد: لغو ماليات هاي دست و پاگير، 
وضع ماليات هاي نافع، اخذ ماليات از رجال و متنفذين مملكت، تاسيس ادارات ماليه و بسط و 
نفوذ مامورين مالياتي در اغلب شهرهاي ايران، تامين مخارج قشون كشي هاي رضاخان، براي 
قلع و قمع گردن كشان و بسط امنيت، موازنه بودجه كشور، تصويب قانون خزانه داري كل، 
تمركز عايدات و مخارج در خزانه داري كل به موجب قانون، توقف در تبعيض در اخذ ماليات، 
اصالح كارخانه ضراب خانه و صرفه جويي و بهبودي در عمليات آن، اصالح تشكيالت اداري 

اياالت بزرگ مثل تهران، آذربايجان و خراسان. از   همان لحظه نخست كه هيات مستشاران 
امريكايي شروع به كار كردند، با مخالفت مالكان بزرگ و اشراف كشور كه ساليان متمادي از 
زير بار پرداخت عوارض قانوني خود طفره مي  رفتند، روبه رو شدند. در ۲۱ بهمن ۱3۰۴ وقتي 
مجلس شوراي ملي مخارج تاجگذاري رضاشاه را به مبلغ يكصد هزار تومان تصويب كرد، 
ميلسپو كه رييس كل خزانه بود موافقت كرد اين پول را در اختيار دولت بگذارند و شاه در ۴ 
ارديبهشت ۱3۰۵ تاجگذاري كرد. ولي در پاره اي از مواقع با تخصيص اعتبارات مخالفت 
كرد، چنانكه در تيرماه ۱3۰۵ وقتي كه در خراسان نظاميان به علت نرسيدن حقوق دست 
به شورش زدند، رضاشاه كه مي خواست براي رسيدگي به اين امر به خراسان برود تقاضاي 
يكصدهزار تومان از ميلسپو كرد تا هزينه سفر كند ولي ميلسپو آن را به شاه نداد. از آن زمان 
رضاشاه مصمم شد كه ترتيب لغو قرارداد استخدام ميلسپو را فراهم كند. ميلسپو در اواخر 
خرداد ۱3۰۶ به خدمت خود خاتمه داد و در ۱3 مرداد ۱3۰۶ از ايران خارج شد و اختيارات 

او به حاج مخبرالسلطنه هدايت نخست وزير منتقل شد.

میراثنامه

سنگاب قديمي دروازه حسن آباد اصفهان
كاِر پتك نبود، اما صداي شكسته شدن سنگاب صفوي دروازه حسن آباد در اصفهان 
به اندازه اي مهيب بود كه كسبه اطراف اين محوطه تاريخي نخست فكر كردند 

يكي از مغازه ها آوار شده، تا بقاياي سنگاب شكسته شده را به چشم خود ديدند.
سنگاب قديمي صدها سال قبل درس��ت در ميانه ورودي مقبره »بابا عبداهلل« يكي از 
شاگردان بابا طاهر همداني در محله حسن آباد اصفهان گذاشته شد، تا حدود ۸۰ سال 
قبل كه مردم سنگاب را روي سكوي ورودي مقبره قرار دادند. اما حاال اين سنگاب تاريخي 
كه اثري از ضربه هاي پتك بر آن وجود ندارد، شكسته و تكه هاي شكسته اش در اطراف آن 
روي زمين پراكنده اند. امين ناطقي، پژوهشگر و فعال ميراث فرهنگي اصفهان مي گويد: هر 
روز از كنار اين سنگاب قديمي عبور مي كردم، اما شب گذشته متوجه شكسته شدن آن 
شدم، از كسبه محله كه پرس وجو كردم آنها زمان اين اتفاق را ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه 
۹ مرداد بيان كردند. او به نقل از كسبه دروازه حسن آباد اظهار مي كند: »وقتي داشتيم كار 
مي كرديم صداي مهيبي آمد، طوري كه فكر كرديم سقف يكي از حجره ها پايين آمده 
است، اما اينكه كسي را ديده باشيم يا متوجه شده باشيم كه شخص خاصي آن را شكسته 
متوجه نشديم. وضعيت اين سنگاب بعد از شكسته شدن به گونه اي است كه مشخص 
است با پتك نشكسته است، چون خرد نشده و سنگاب به چند تكه بزرگ و كوچك تبديل 
شده است.« او با اشاره به اينكه اين سنگاب تا حدود ۸۰ سال قبل، جلوي ورودي مقبره 
بابا عبداهلل قرار داشته و حتي تا مدت ها داخل آن زباله ريخته مي شد، به چز چند ماه قبل 
كه به تازگي تميز شده بود، مي افزايد: همسايگان براي رفت وآمد بهتر اين شيء سنگي را 
روي سكو در كنار مقبره گذاشتند تا آسيبي نبيند، اما با شكسته شدن آن، تاكنون فقط 
نيروهاي شهرداري آمدند سنگ را بررسي كردند و در نهايت گفتند بررسي وضعيت اين 
اثر با توجه به قديمي بودن آن بر عهده ميراث فرهنگي اس��ت و بدون انجام هيچ كاري 
رفتند. اين پژوهشگر با اشاره به اينكه دروازه حسن آباد اصفهان يكي از مسيرهايي است 
كه از دوره صفويه به ميدان نقش جهان مرتبط مي شد، ادامه مي دهد: دروازه حسن آباد 
در اصفهان كه امروز حدفاصل خيابان هاي نشاط و فرشادي قرار دارد و اين دو خيابان را 
به ميدان نقش جهان مي رساند، يكي از قديمي ترين كوچه ها و مسيرهاي اصفهان است 

كه مردم منطقه آن را »كوچه – موزه« مي نامند، چون رخدادها و وقايع زيادي در آن رخ 
داده است. ناطقي همچنين به انتشار خبري مبني بر دزديده شدن زنجير بست نشيني 
مسجد حكيم اصفهان در حدود يك هفته گذشته واكنش نشان داد، اتفاقي كه آن را 
فريدون الهياري- مديركل اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اصفهان- در گفت وگويي تاييد كرده است. او با بيان اينكه زنجير بست نشيني مربوط 
به دوره صفوي ش��ايد هم بيش از آن بوده و در ورودي مساجد و حتي برخي خانقاه ها 
مي بستند تا كساني كه استمداد مي طلبيدند و به فضاهاي مقدس توسل مي جستند 
براي اداي احترام به آن مكان مقدس آن را حركت مي دادند، ادامه مي دهد: حتي برخي از 
پژوهشگران اين اقدام را رسمي متعلق به قبل از اسالم و دوره انوشيروان دادگر مي دانند 
كه او به در كاخ خود چنين زنجيري نصب كرده بود و زماني كه كسي با او كار داشت، اين 
زنجير را تكان مي داد، حتي گفته مي شد اگر حيوانات نيز روي اين زنجير بنشينند و آن 

را تكان دهند، پاسخ خود را مي گرفتند.

ايستگاه

فيلم »ادوارد نورتون«  پايان
 بخش جشنواره نيويورك شد

احتمال حضور »كيت 
بالنشت« در فيلم »دل تورو«

فيلمي ب��ه كارگرداني 
ادوارد نورتون به عنوان 
فيلم اختتاميه جشنواره 
فيلم نيوي��ورك ۲۰۱۹ 
معرفي شد. به گزارش 
ورايت��ي، »بروكلي��ن 
بي مادر« تجربه جديد 
كارگرداني ادوارد نورتون 

فيلم اختتاميه جشنواره فيلم نيويورك امسال شد. 
اين فيلم كه اقتباسي از رمان پرفروش جاناتان لتم 
است و داستان آن در نيويورك دهه ۱۹۵۰ مي گذرد، 
پايان بخش اين جشنواره سينمايي پاييزي مي شود. 
در اين فيلم يك كارآگاه خصوصي با بازي نورتون كه 
دچار سندرم توره است، نقش اصلي را ايفا مي كند. 
نورتون خودش زمان فيلم را تغيير داد و آن را به دوره 
۱۹۵۰ برد، در حالي كه رمان لتم در نيويورك امروز 
مي گذرد. جز نورتون و آلك بالدوين، بروس ويليس، 
ويليام دفو، گوگو مباتا-راو، بابي كاناواله، لسلي مان 
و چري جونز ديگر بازيگران فيلم هستند. اين فيلم 
جمعه ۱۱ اكتبر در س��الن آليس تالي نمايش داده 
مي شود و اواخر س��ال اكران عمومي خود را تجربه 
مي كند. نورتون هم نويسنده فيلمنامه بوده، هم آن 
را كارگرداني كرده و هم در نقش اصلي آن ظاهر شده 
است. او با صدور بيانيه اي از اينكه فيلمش كه به نوعي 
نشان دهنده عشق او به نيويورك است براي جشنواره 
انتخاب شده اظهار خوشوقتي كرد. جشنواره فيلم 
نيويورك به م��دت ۱7 روز در مركز لينكلن برگزار 
مي ش��ود و كار خود را با نمايش فيلم »ايرلندي« 
اسكورسيزي آغاز مي كند. فيلم مياني جشنواره هم 
»داستان ازدواج« نوآ باوم باخ خواهد بود. نورتون ۴۹ 
ساله اولين تجربه كارگرداني اش را با فيلم »حفظ 

ايمان« در سال ۲۰۰۰ انجام داده بود.

كيت بالنشت احتماال 
بازيگ��ر فيل��م بعدي 
گي يرم��و دل ت��ورو با 
عنوان »كوچه كابوس« 
خواهد ب��ود. به گزارش 
ورايتي، كيت بالنشت در 
حال گفت وگو با دست 
اندركاران ساخت فيلم 

بعدي گي يرمو دل تورو است. اگر اين مذاكرات به 
خوبي پيش ب��رود او بازيگر فيلم »كوچه كابوس« 
در كنار بردلي كوپر خواهد بود. دل تورو كارگرداني 
اين فيلم را برمبناي فيلمنام��ه اي كه خودش آن 
را با كيم مورگان نوش��ته اس��ت، انج��ام مي دهد. 
تهيه كنندگي »كوچه كابوس« را دل تورو خودش 
با تي اس جي انترتينمنت انجام مي دهد و فاكس 
سرچاليت توزيع كننده فيلم خواهد بود. در حالي 
كه فاكس »كوچه كابوس« را سال ۱۹۴7 ساخته 
بود، اين فيلم با اقتباس از رماني به همين نام از ويليام 
ليندسي گريشام دوباره ساخته مي شود. در فيلم 
۱۹۴7 تيرون پاور در نقش يك تبهكار جوان كه با 
زني روانشناس دوست مي شود كه از خود او كلك تر 
است، بازي كرده بود. پس از اينكه »شكل آب« دل 
تورو برنده چندين جايزه اسكار شد كه جايزه بهترين 
فيلم و كارگرداني هم از جمله آنها بود، او بيشتر بر 
تهيه چند فيلم متمركز بود كه همه با موضوع هاي 
ترسناك بودند و به زودي »داستان هاي ترسناك 
براي گفته ش��دن در تاريكي« از جمله آنها اكران 
مي شود. ابتدا قرار بود دي كاپريو در نقش شخصيت 
مرد اصلي فيلم ظاهر شود، اما بعد كوپر جايگزين 
لئوناردو دي كاپريو  ش��د. بالنشت به زودي با فيلم 
ريچارد لينك ليتر با عنوان »كجا مي روي برنادت؟« 
ديده مي شود. او اكنون در حال بازي در يك سريال 

كوتاه با عنوان »خانم امريكا« است.

AFC جريمه استقالل و ذوب آهن از سوي

جزييات غرق شدن ۳  نفر در حاشيه مسابقات  دانش آموزي دختران

كنفدراسيون فوتبال آسيا در جديدترين 
احكام انضباطي خود تيم هاي استقالل و 
ذوب آهن را جريمه كرد. كنفدراسيون 
فوتبال آسيا جديدترين احكام انضباطي خود را اعالم 
كرد و بر اين اساس استقالل به دليل پرتاب نارنجك 
و ناتواني تيم ميزبان در كنترل تماش��اگران ۱۰ هزار 
دالر جريمه شد كه در صورت تكرار اين مورد، باشگاه 
با جريمه س��نگين تري مواجه خواهد شد. همچنين 
باشگاه ذوب آهن نيز به حضور يك تماشاگر در زمين 
بازي چهار هزار و ۵۰۰ دالر جريمه شد. باشگاه الزورا 
ع��راق نيز به خاطر اتفاقات بازي ب��ا ذوب آهن به يك 
جلس��ه بازي بدون تماش��اگر و ۸۵ هزار دالر جريمه 
محكوم شد. س��هند رضاپور بازيكن تيم فوتسال زير 
۲۰ سال ايران به دليل اخراج در بازي برابر ژاپن ۲ هزار 

دالر جريمه و ۶ ماه از حضور در ميادين محروم شد.

رييس فدراسيون دانش آموزي جزييات غرق شدن سه 
نفر از همراهان تيم هاي ورزشي دختران در رقابت هاي 
دانش آموزي را تشريح كرد. حسين بابويي در ارتباط با 
غرق شدن سه نفر از همراهان تيم هاي ورزشي دختران 
در مس��ابقات دانش آموزي كه هم اكنون در رامسر در 
حال برگزاري است، اظهاركرد: مسابقات دانش آموزي 
دختران در رش��ته هاي ش��طرنج، تني��س روي ميز و 
بدمينتون در حال برگزاري است و براساس دستورالعمل 
اردوي��ي در وزارت آموزش و پرورش ع��الوه بر مربي و 
سرپرس��ت هر يك از تيم هاي اعزامي بايد يك همراه 
آقا داشته باشند. او با اش��اره به اينكه تيم هاي ورزشي 
مختلف از 3۰ استان در اين رقابت ها حضور پيدا كرده اند، 
گفت: 3۰ همراه آقا موظف بودند تا تيم هاي ورزشي را 
از اس��تان هاي مختلف به رامسر همراهي كنند و پس 
از آن نيز تيم ها را به استان هايش��ان بازگردانند. رييس 
فدراس��يون ورزش دانش آموزي ب��ا بيان اينكه محلي 
بي��رون از اردوگاه دانش آم��وزي دختران كه متعلق به 
وزارت آموزش و پرورش نبود براي اقامت همراهان آقا در 

نظر گرفته شد، به ايسنا گفت: با توجه به اينكه همراهان 
آقا از اس��تان هاي مختلف تيم هاي ورزشي دختران را 
همراهي كرده بودند و بعضا ش��اهد وجود مسافت هاي 
طوالني بوديم از قبل هماهنگي هاي الزم صورت گرفته 
بود و محلي براي اقامت آقايان در نظر گرفته شد. رييس 
فدراس��يون ورزش دانش آموزي ضمن ابراز تاس��ف، 
همدردي و تسليت به خانواده هاي داغدار اين عزيزان و 
خصوصا فرهنگيان استان هاي خراسان شمالي، قزوين 
و همدان گفت: متاسفانه ساعت شش صبح روز گذشته 

با وجود توفاني بودن دريا و هشدارهاي هواشناسي، ٩ نفر 
از آقايان همراه كاروان ها با اتخاذ تصميم فردي و خارج 
از برنامه اردويي، در محلي خ��ارج از طرح و در منطقه 
ممنوعه شنا، وارد ساحل دريا مي شوند و هشت نفر از آنان 
وارد آب شده و دچار حادثه مي شوند و در نهايت متاسفانه 
بر اثر مواج بودن شديد دريا سه نفر از همكاران ما جان 
خود را از دست مي دهند و اين مصيبت تلخ رقم مي خورد. 
بابويي با تاكيد بر اينكه در اردوگاه در نظر گرفته ش��ده 
براي رقابت هاي دانش آموزي دختران امكان حضور هيچ 
آقايي مجاز نبود، گفت: عالوه بر اينكه هر تيم ورزش��ي 
داراي مربي و سرپرس��ت خانم بود طبق دستورالعمل 
وزارت آموزش و پرورش يك همراه آقا نيز صرفا جهت 
همراهي تيم هاي ورزشي حضور داشته و هيچ قصوري در 
اين بين صورت نگرفته است. به گفته وي اين مسابقات 
هم اكنون با حضور تمامي ش��ركت كنندگان و عوامل 
برگزاري در رامسر در جريان است و برنامه هايي براي 
يادبود اين عزيزان از دس��ت رفته، در ادامه مسابقات 

تابستان ۹۸ پيش بيني شده است.

ورزشي
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