
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 شرط ورود انبوه سازان 
 به پروژه نوسازي 
بافت هاي ناكارآمد

 شكايت ايران 
 از امريكا 

به كجا مي كشد؟

 »تعادل«  بسته ملي بازآفريني شهري 
را بررسي مي كند

 نقض پيمان مودت 
مستند شكايت از اياالت متحده

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
2915000 تومان

شاخص بورس
107776            

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

ب��ه نقط��ه عطفي ديگ��ر در تاريخ 
»ش��رايطي  رس��يده ايم.  كش��ورمان 
خطير« كه اگرچه به گفته معاون اول 
رييس جمهوري در نشس��ت با فعاالن 
اقتصادي و سفراي خارجي به معناي 
»ش��رايط بحراني« نيس��ت اما اتخاذ 
تصميماتي سخت و دشوار را ضروري 

مي سازد. 
 اين بار نيز همچون دفعات گذش��ته 
دولت بار مسووليت را بر دوش كشيده 
و قصد دارد كانون عبور از بحران باشد. 
چنانكه آق��اي جهانگيري وع��ده داد: 
»در دوران تحري��م، اقتصاد كش��ور را 
نجات خواهيم داد«، »ممكن اس��ت كه 
با اعالم خ��روج امريكا از برجام، تالطم 
كوتاه مدت��ي در برخ��ي از بخش ه��اي 
اقتصادي كش��ور اتفاق افتد، اما مانع از 
تالطم هاي بعدي خواهيم شد«، »ملت 
ايران منس��جم و يكپارچه اس��ت و در 
آينده نزديك شاهد مانورهاي مختلفي 
از تفاهم جريان هاي سياسي، گروه هاي 
سياس��ي با اختالف نظرهاي جدي در 
داخل ايران براي اين خواهيد بود« و... 

اما دولت براي آنكه مركز و كانون 
اي��ن تحول آفريني قرار گيرد و برنامه 
و سازوكار اجرايي براي گذار كشور از 
اي��ن وضعيت را ارائ��ه و محقق نمايد 
الزم اس��ت اختيار و توان متناسب با 
اي��ن مس��ووليت پذيري را در اختيار 

داشته باشد. 
متاسفانه اين نهاد به علل مختلف 
در كمت��ر دوره يي در س��ال هاي پس 
از انقالب ام��كان و توان الزم براي به 
كرسي نش��اندن اهداف و برنامه هاي 
خود را داشته است. ش��ايد آنچنانكه 
رييس جمه��وري در گفت��اري عنوان 
ك��رد ترس از اس��تبداد در دوره رژيم 
گذش��ته س��بب گردي��د س��اختار و 
س��ازوكاري در قانون اساس��ي پس از 
انقالب ش��كل بگيرد كه عمال اختيار 
و اقتدار دولت براي تصميم گيري ها را 

بسيار محدود نمايد. 
در ح��ال حاضر ام��ا همانطوريكه 
ذكر ش��د ظاهرا دولت قرار اس��ت هم 
در عرص��ه سياس��ت خارج��ي ابتكار 
عمل هايي بيش��تري بخ��رج دهد كه 
از فش��ارهاي وارده از س��وي دول��ت 
ترامپ بكاه��د و هم در عرصه داخلي 
و به خص��وص عرصه اقتصادي امكان 
معيش��ت معقول مردم و كسب و كار 
معمول فعاالن اقتصادي را در شرايط 
بس دش��وار فعل��ي و روزها و ماه هاي 
آتي فراهم آورد. وضعيتي كه بخودي 
خود و بدون اعمال تحريم هاي قريب 
الوقوع نيز با چالش هاي جدي همچون: 
نرخ باالي بيكاري به خصوص بيكاري 
بدهي هاي  فارغ التحصيالن،  و  جوانان 
نظ��ام بانك��ي، كس��ري هاي بودج��ه 
كارآمدي صندوق هاي  كاهش  دولت، 
بازنشستگي، كمبود شديد منابع آبي 
وآلودگي هاي ش��ديد زيست محيطي 

مواجه است. 
الزم��ه انج��ام اين وظايف بس��يار 
دش��وار، افزايش اقتدار و بسط اختيار 
»دولت« در چارچوب قانون اساس��ي 
و فرارفتن آن از ص��رف قوه مجريه و 
تبدي��ل به كانون اصلي قدرت اس��ت. 
متاس��فانه در دولت ه��اي نهم و دهم 
جايگاه دولت به سبب سو سياست ها 
بهره ب��رداري  و  غل��ط  و تصميم��ات 
ناصحيح از قدرت بس��يار نازل گشت 
و نهاده��اي خارج از دولت اين خأل را 
پرك��رده و قدرتي دو چن��دان يافتند. 
در واق��ع س��اختار تصميم س��ازي و 
تصميم گي��ري دولت كه در چارچوب 
حقوقي و سياس��ي مشخص و توسط 
يك سلس��له مراتب روش��ن اداري يا 
همان نظ��ام بوركراتيك ب��ه اجرا در 
مي آمد دچار آس��يب هاي جدي شد؛ 
از تعداد مصوب��ات دولت كه از طرف 
مجلس خالف قانون تش��خيص داده 
مي شدند تا قوانين ابالغ شده به دولت 

كه اجرا نمي شدند و... 
اينك اما الزم است اين اقتدار دولت 

نه به عنوان »مج��ري« بلكه در مقام 
»سياست گذار« احيا شود. الزمه انجام 
اين مهم در درجه اول پذيرفته شدن 
مشروعيت تصميمات دولت به عنوان 
نهاد مجري قانون است. بدين معنا كه 
از دخالت هاي بي رويه و خالف منطق 
قانوني كه عمدتا برنامه ريزي ش��ده و 
براي تضعي��ف دولت صورت مي گيرد 

جلوگيري شود. 
ش��رط ديگ��ر ب��راي قدرت گيري 
دولت پذيرش حق اين نهاد در تربيت 
و اس��تخدام كادرهاي مناس��ب براي 
سياس��ت گذاري و اجراي تصميماتش 
اس��ت ك��ه در س��طوح مختل��ف ب��ا 
س��نگ ان��دازي مخالف��ان و رقب��اي 
سياس��ي دول��ت در نهادهاي مختلف 
مواجه اس��ت. در حوزه اقتصادي نيز 
بي ش��ك اختيار و امكان شفاف سازي 
و قانونمدار كردن فضاي كسب و كار 
ش��رطي حياتي براي بازسازي دولت 
است. گس��ترش انكارناپذير فساد كه 
نمونه هايي بس تاس��ف ب��ار از آن را 
طي روزها و هفته هاي اخير مش��اهده 
نموديم، بيانگر ضرورت شفاف س��ازي 
فضاي اقتصادي و بسط اختيار دولت 
براي شفاف س��ازي و پاس��خگويي به 

جامعه است. 
بخ��ش مه��م ديگ��ر بازس��ازي و 
توانمن��دي دول��ت بي تردي��د، وجود 
و  منس��جم  و  علم��ي  برنامه ي��ي 
سياس��ت گذاران و مجرياني كارآمد و 
وهماهنگ با يكديگر اس��ت. در واقع 
دولتي ناهماهنگ و فاقد گفتار روشن 
مبتن��ي بر تجربه و دان��ش روز كمتر 
امكان ايجاد تحول مثبت امور را دارد. 
بهره گي��ري از نيروه��اي تحول خواه، 
اصالح طل��ب و دموكراس��ي خواه در 
دولت مي تواند نقش بسزايي در تحول 

مثبت امور داشته باشد. 
 در اي��ن مي��ان ض��رورت قدرت 
بخش��ي ب��ه م��ردم ني��ز اهميت بس 
اساس��ي دارد. مردمي ك��ه نه فقط از 
حقوق يكسان و برابر برخوردار باشند 
بلكه امكان تشكل يابي و سازماندهي 
خود را داش��ته و بتوانند از اين طريق 
خواس��ته ها و مناف��ع خوي��ش را پي 
بگيرن��د. اين ام��ر مي تواند با بس��ط 
حقوق و آزادي هاي قانوني و مش��روع 
ش��هروندان چنانكه م��ورد نظر دولت 
نيز هست )منشور حقوق شهروندي(، 
ب��راي  الزم  اجتماع��ي«  »س��رمايه 
مقاومت در مقابل بحران هاي فرا رو را 
تدارك و اجراي اصالحات س��اختاري 

الزم را فراهم آورد. 

سخن نخست

ضرورت »قدرت گيري« دولت 
  حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

در ش��رايطي ك��ه موض��وع شفاف س��ازي در 
خصوص كس��اني كه از ارز دولتي ب��راي واردات 
كاالهاي مورد نياز مردم اس��تفاده مي كنند طي 
روزهاي اخير بازتاب هاي فراواني داشته، دادستان 
كل كش��ور گفت: ديروز عصر جلسه شوراي پول 
و اعتبار ب��ود به رييس بانك مركزي گفتم ظرف 
48 س��اعت بايد ليست را كامل تحويل دهيد. به 
دادس��تان تهران نيز س��پرديم اين ليست ها را به 

درستي مورد بررسي قرار دهد. 
به گزارش ايس��نا، محمدجعف��ر منتظري در 
بخش��ي از س��خنراني خ��ود در نخس��تين دوره 
مش��ترك تعال��ي اس��اتيد و نخبگان بس��يجي 
حوزه هاي علميه استان هاي خراسان رضوي، قم، 

تهران و اصفه��ان در مجتمع امامت در خصوص 
مولفه هاي مبارزه با فساد، اظهار كرد: شفاف سازي 
يكي از مولفه هاست كه دشمنان و مخالفان زيادي 
دارد. تصدي امور بايد به دس��ت افراد شايسته و 
پاكدست باش��د. مديري كه خود آلوده يا درگير 
مس��ائل مالي، اقتصادي و پولي است نمي تواند با 
فس��اد مبارزه كند. معتقديم بازرس��ي آنگونه كه 
بايد به داليلي موفق نبوده و نيست. برخورد قاطع 
اداري و قضاي��ي مولفه ديگري اس��ت كه موثر و 
تاثيرگذار بوده اما در مرحله آخر است. مولفه هاي 

ديگر نيز نظارت و مراقبت است. 
وي با قابل انتقاد دانس��تن عملكرد دس��تگاه 
قضايي خاطرنشان كرد: من دادستان كل هستم 

و از حقوق عامه دفاع مي كنم. از دس��تگاه قضا و 
دول��ت دفاع نمي كنم. منتظري در بخش ديگري 
از س��خنانش گفت: عده يي آمدن��د ارز دولتي با 
مبلغ 4200 تومان اخذ كردند نصف آن را تحويل 
گرفتيم اما كامل نبود. ديروز عصر جلسه شوراي 
پ��ول و اعتبار بود به ريي��س بانك مركزي گفتم 
ظ��رف 48 س��اعت بايد ليس��ت را كامل تحويل 
دهيد. به دادستان تهران نيز سپرديم اين ليست ها 
را به درستي مورد بررسي قرار دهد. 14 هزار نفر 
كساني هس��تند كه ارز را با قيمت 4200 تومان 
خري��داري كردند و بعد چپ��ه كردند، بايد تنبيه 
شوند. او در خصوص پرونده ثامن الحجج، عنوان 
كرد: اين پرونده 120 جلد اس��ت. قاضي بايد آن 

را بخواند و بررس��ي كند. ما در پرونده هاي مالي 
بانك ه��ا و جرايم اقتصادي با جدي��ت ورود پيدا 
كردي��م اما در فرايند رس��يدگي با موانعي مواجه 
مي ش��ديم. بايد طب��ق موازين ش��رعي و قانوني 
برخ��ورد كنيم. قانون بازداش��ت را محدود كرده 
است. مگر ما تابع اسالم و قران نيستيم؟ در مقام 
دادگاه و محكمه اگر بخواهيم حكم عادالنه صادر 

كنيم زمان مي برد. 
او اف��زود: حكم اعدام باب��ك زنجاني نيز صادر 
ش��ده و اعدام خواهد ش��د اما باي��د بيتالمال را 
بازگرداند. اين بدين معنا نيست كه ما در دستگاه 
قضاي��ي نقص نداريم. كليد رفع همه مش��كالت 

دست دستگاه قضايي است. 
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ليست تغييرات دولت روي ميز روحاني
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در روزهايي كه س��وژه اصلي خبري كش��ور، 
ضرورت تغييرات در تركيب اقتصادي كابينه است؛ 
طبيعي است كه بخش قابل توجهي از پرسش هاي 
خبرن��گاران از اعضاي كابينه ح��ول و حوش اين 
موض��وع بچرخد؛ نح��وه انتخ��اب وزرا و معاونان 
رييس جمهوري ب��راي رويارويي با خبرنگاران در 
حياط دولت نيز به گونه يي تنظيم ش��ده بود كه 
در آن بيش��تر كاراكترهاي اقتصادي كابينه براي 
پاس��خگويي به ابهامات انتخاب ش��ده بودند. اما 
هرچند س��خنگوي دولت در نشست خبري روز 
سه ش��نبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسش هايي 
كه درباره تغييرات چهره هاي اقتصادي در كابينه 
مطرح مي ش��دند تالش كرد تا با پاسخي مبهم از 
كنار اين موضوع بگذرد؛ اما برخالف نوبخت؛ واعظي 
رييس دفتر رييس جمهوري در حاش��يه نشست 
هيات وزيران، در مواجهه با پرسش هاي دامنه دار 
خبرنگاران درباره تغييرات در تيم اقتصادي كابينه؛ 
از قرار داشتن ليست تغييرات احتمالي روي ميز 
رييس جمه��وري خبر داد و اعالم كرد كه هرچند 
هنوز هيچكس نمي داند كه نام چه فرد يا افرادي 
در ليست تغييرات كابينه قرار دارد؛ اما نكته يي كه 
همه در خصوص آن اتفاق نظر دارند اين واقعيت 
اس��ت كه كابينه نيازمند تغيير است و بايد انرژي 

تازه يي به پيكره كابينه تزريق شود. 
محمود واعظي در پاس��خ به پرسش��ي درباره 
ج��وان گرايي در كابينه دوازده��م به عنوان يك 
مطالب��ه عمومي گف��ت: اعضاي كابين��ه با توجه 
ب��ه ش��رايط جديد خ��روج امريكا از برج��ام بايد 
برنامه هاي خوبي داشته باشند و اطمينان خاطري 
كه رهبري به دولت دادند قوت قلبي براي ما بود و 
همه اينها مي طلبد كه بخشي از اعضاي كابينه كه 
رييس جمه��وري در حالت عادي انتخاب كرده اند 
در حال حاضر مش��غول فكر و تام��ل درباره آنها 

هستند تا در زمان الزم تغيير كنند. 
اظهارنظري كه به نوعي ديگر هم توسط محمد 
نهاوندي��ان معاون اقتصادي كابينه و هم توس��ط 
اميري معاون پارلماني رييس جمهوري نيز تاييد 
شدند تا اين پيام به افكار عمومي و اهالي اقتصاد 
مخابره شود كه رييس جمهوري صداي مطالبات 

آنها را ش��نيده و در مرحله تصميم گيري در اين 
خصوص قرار دارد. 

رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به پرسش 
ديگ��ري كه آيا دولت برنامه يي براي برون رفت از 
وضعيت فعلي دارد يا نه، گفت: گروهي با محوريت 
س��ازمان برنامه و بودجه به دستور رييس جمهور 
س��ه نقش��ه راه را براي عبور از وضعيت فعلي آن 
هم پيش از آنكه ترامپ به ش��كل رس��مي اعالم 
كند كه از برجام خارج مي ش��ود، در نظر گرفتند 
كه به تدريج مطرح خواهند ش��د. واعظي با بيان 
اينكه وقت��ي امريكا مي خواهد ب��راي مردم ايران 
تصميم گيرد مردم خودشان تصميم گيري خواهند 
كرد و با اين موضوع مقابله مي كنند، گفت: اينكه 
مي گوين��د ايران به دنبال مذاكره با امريكا مي رود 
تا االن كه غير از اي��ن بوده و وقتي آقاي روحاني 
به مقر سازمان ملل رفت اين آقاي ترامپ بود كه 
هش��ت بار درخواست گفت وگو با آقاي روحاني را 
مطرح كرد ولي آقاي روحاني اين درخواس��ت را 
قبول نك��رد. او همچنين با اش��اره به نامه يي كه 
به امضاي محس��ن رضايي درباره FATF منتشر 
ش��ده بود گفت: نامه يي كه آقاي محسن رضايي 
امضا كرده را ما بررس��ي كردي��م و بخش هايي از 
آن ربطي به مجمع تش��خيص ندارد و به شوراي 
عالي امنيت ملي مربوط مي شود كه در هر حال به 
نظرم كار عجوالنه يي صورت گرفته، ولي در نهايت 
پاس��خ به اين نامه نيز از سوي آقاي روحاني اعالم 

خواهد شد. 

بيمه ها براي حمايت از فعاليت  هاي اقتصادي 
تقويت شوند

اما قبل از آغاز نشست رسانه يي اعضاي كابينه 
ب��ا خبرنگاران؛ هيات وزيران در جلس��ه ديروز به 
رياس��ت رييس جمهوري به »غالمرضا سليماني 
امي��ري« به عن��وان ريي��س كل بيم��ه مركزي 
جمهوري اس��المي اي��ران رأي اعتم��اد داد و از 

خدمات رييس كل پيشين تقدير كرد. 
 روحاني در اين نشس��ت ب��ر تقويت آمادگي 
بيمه ها ب��راي مقابله با تحريم و ل��زوم ارتباطات 
منطقه ي��ي و بين المللي بيمه ها ب��راي حمايت از 
فعاليت  هاي اقتصادي و جريان بهينه امور، توسط 
بيمه مركزي ايران تاكيد كرد. رئييس جمهور در 
اين جلس��ه رييس كل جدي��د بيمه مركزي را به 
گس��ترش چتر حمايتي بيمه و پوشش كامل آن 
در ح��وادث طبيعي و غيرمترقبه و نيز بهره گيري 
از نيروهاي جوان و خالق و تحول در اين صنعت 

از طريق گسترش شفافيت و رقابت توصيه كرد. 
روحان��ي همچنين بيمه قدرتمن��د و قوي را 
بيمه يي با بيش��ترين پوش��ش در زندگي روزمره 
م��ردم و بنگاه هاي اقتصادي دانس��ت و بر تالش 
براي كاهش هزينه هاي مردم از مس��ير توس��عه 

حضور بيمه و تكميل پوشش آن تاكيد كرد. 
تقويت آمادگي بيمه ه��ا براي مقابله با تحريم 
و لزوم ارتباط��ات منطقه يي و بين المللي بيمه ها 
ب��راي حمايت از فعاليت  ه��اي اقتصادي و جريان 
بهينه امور، از ديگر مطالبات رييس جمهور از بيمه 

مركزي در اين جلسه بود. 

تصويب آيين  نام�ه اجرايي ديگري از قانون 
بودجه سال 1397 كل كشور

هي��ات وزي��ران در ادامه، آيين نام��ه اجرايي 
ديگري از قانون بودجه س��ال 1397 كل كش��ور 
مربوط به اختصاص بخش��ي از منابع شركت هاي 
س��ودده، بانك ها و موسس��ات انتفاعي وابسته به 
دولت براي توس��عه فناوري و ارتقاي بهره  وري را 
بررس��ي و به تصويب رساند. به موجب آيين  نامه 
مذكور، ش��ركت ها، بانك ها و موسسات ياد شده 
موظفند در پايان هر س��ه ماه مع��ادل 25 درصد 
از مبل��غ منابع مربوط به اين آيين  نامه را با هدف 
ارتقاي عملكرد شركت ها، بانك ها و موسسات در 
زمينه توسعه و ارتقاي فناوري و نوآوري، افزايش 

بهره  وري، اصالح س��اختار، كاه��ش هزينه هاي 
تولي��د و توس��عه بازار و نيز هدفمن��د و كاربردي 
شدن پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و 
دكتري و پروژه هاي پسا دكتري اختصاص دهند. 
همچنين هدف اين آيين  نامه ايجاد س��از و كاري 
است تا شركت هاي سود ده و بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت بخشي از اعتبارات خود را 
در امور پژوهشي هزينه كنند و از سوي ديگر يكي 
از اهداف سياست هاي كلي علم و پژوهش، يعني 
كمك به حل مس��ائل و چالش هاي كشور محقق 
شود. دولت همچنين مقرر كرد حداقل 60 درصد 
مبلغ هر پروژه به دانش��جويان يا پژوهشگران پسا 
دكتري يا دانش آموختگان پژوهشگر يا نيروهاي 

كارورز فعال در پروژه پرداخت شود. 

در ميدان اقتصادي ميان داري با دولت است
يكي ديگر از چهره ه��اي اقتصادي كابينه كه 
حض��ورش در نشس��ت حياط دولت با س��واالت 
خبرن��گاران روب��ه رو ش��د؛ مع��اون اقتص��ادي 
رييس جمه��وري ب��ود كه ه��م درب��اره تغييرات 
در تركي��ب اقتصادي كابينه صحب��ت كرد و هم 
درب��اره برنامه ه��اي آتي اقتصادي دولت س��خن 
گفت. نهاونديان درباره ترميم تيم اقتصادي گفت: 
طبعا تصميم گيري هم در محتواي اين موضوع و 
همزمان آن، با رييس جمهور اس��ت، هر زماني كه 
ايشان ش��رايط را براي مطلب مناسب تشخيص 
دهند حتما تصميم مي گيرند و دستور مي دهند. 
معاون اقتصادي رييس جمهوري درباره اطالع وي 
از اين تصميم گفت: طبع��ا وقتي تصميم گرفته 
شود همه خبردار خواهند شد. او در بخش ديگري 
از صحبت هاي��ش گفت: رهبر معظ��م انقالب در 
جلسه با هيات دولت تاكيد داشتند كه در ميدان 
اقتصادي ميان��داري با دولت اس��ت و همه قوا و 

نهادها همكاري الزم را خواهند داشت. 
محمد نهاونديان در پاس��خ به س��والي درباره 
وج��ود نقش��ه راه و وحدت تي��م اقتصادي گفت: 
ب��ا توجه به ش��رايط ويژه ي��ي كه م��ا در اقتصاد 
خ��ود داريم خوش بختانه بي��ش از پيش ضرورت 

هماهنگي حاصل شده است. 

رييس دفتر رييس جمهوري خبر داد

ليست تغييرات دولت روي ميز روحاني

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به نقطه عطف��ي ديگر در تاريخ كش��ورمان 
رس��يده ايم. »ش��رايطي خطير« ك��ه اگرچه به 
گفته معاون اول رييس جمهوري در نشس��ت با 
فع��االن اقتصادي و س��فراي خارجي به معناي 
»شرايط بحراني« نيس��ت اما اتخاذ تصميماتي 
س��خت و دش��وار را ضروري مي س��ازد.  اين بار 
نيز همچون دفعات گذش��ته دولت بار مسووليت 
را ب��ردوش كش��يده و قصد دارد كان��ون عبور از 
بحران باش��د. چنانكه آقاي جهانگيري وعده داد: 
»در دوران تحريم، اقتصاد كشور را نجات خواهيم 
داد«، »ممكن اس��ت كه با اع��الم خروج امريكا از 
برج��ام، تالطم كوتاه مدتي در برخي از بخش هاي 

اقتصادي كشور اتفاق افتد ...

 وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
اقدامات اين وزارتخانه ب��راي تثبيت قيمت در بازار 
تلفن هم��راه اظهار ك��رد: بر اس��اس اعالم تصميم 
نهايي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني 
بر تامين ارز گوش��ي هاي تلف��ن همراه با قيمت زير 
300 دالر از گ��روه دو، مقداري تكلي��ف بازار تلفن 
همراه روشن خواهد شد. محمدجواد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در حاش��يه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي 
درباره وارد كردن گوش��ي هاي موبايل با تعرفه باال و 
پيگيري هاي وزارتخانه متبوعش در اين زمينه اظهار 
كرد: س��خنگوي محترم دس��تگاه قضا در نشس��ت 
خبري خود اع��الم كرد كه در اين زمينه تعدادي را 

بازداشت كرده  ...

ضرورت »قدرت گيري« دولت 

 قيمت  گوشي موبايل 
در بازار تثبيت مي شود

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

كالن

3

افزايش دستمزد 19.8 
درصدي امسال، خنثي شد
گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|

نماين��دگان كارگ��ري در حال��ي خواه��ان 
بازنگ��ري در رق��م حداقل مزد س��ال 1397 
ش��دند كه مدعي هس��تند افزايش دس��تمزد 
19.8درصدي اس��فند 1396 ن��ه تنها اكنون 
تاثي��ري در بهب��ود وضعيت معيش��ت خانوار 
كارگري نداش��ته بلكه ب��ا افزايش قيمت ارز و 
تكانه هايي كه در بازارهاي ديگر مشاهده شد، 
اكنون وضعيت زندگ��ي كارگران و مزدبگيران 
از س��ال گذشته هم س��خت تر شده است. يك 
نماين��ده كارگري با اش��اره ب��ه افزايش فاصله 
طبقاتي حين اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها 
مدعي ش��د بايد از اين تجرب��ه آموخت، هنوز 
نتوانس��تيم شكاف هاي آن شوك را حل كنيم، 
ش��وك بعدي وارد ش��ده و براي اينكه دوباره 
كشور با مشكالت تكراري مواجه نشود چاره يي 
نيس��ت جز آنكه ترميم مزدي را در ميان سال 

در دستور قرار دهيم ...

 حسين حقگو   

دادستان كل كشور: ظرف 48 ساعت بايد ليست كامل گيرندگان ارز دولتي تحويل داده شود



 خانواده معظم شهدا مايه فخر ملت و عزت 
كش�ور هس�تند؛پاد |رييس جمهور با حضور در 
منزل ش��هيدان غالمرضا و محمد ياس��ري، ضمن 
ديدار با مادر اين شهيدان واالمقام، از ايثار فرزندان 
و صبر اعضاي خانواده ياسري تجليل كرد. روحاني 
ش��امگاه س��ه ش��نبه با بيان اينك��ه تربيت چنين 
فرزندان��ي براي ه��ر خانواده يي س��عادت دنيوي و 
اخروي اس��ت، گف��ت: وجود جواناني كه اش��تياق 
دارند در راه دين و كش��ور ج��ان خود را فدا كنند 
و خانواده هاي كه با نهايت رغبت حاضرند فرزندان 
خ��ود را به عنوان گرانبهاترين دارايي ش��ان در اين 
راه تقدي��م كنند، ماي��ه فخر ملت و عزت كش��ور 
است. در اين مراسم كه حجت االسالم والمسلمين 
ش��هيدي رييس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران نيز 
حضور داشت، رييس جمهور با تقديم لوحي از مادر 
و خواهران شهيدان ياس��ري كه هر دو فرزند پسر 

خود را تقديم انقالب نمودند، تقدير كرد. 
 اختالفات سياس�ي حواس زائ�ران را پرت 
نكن�د؛ باش�گاه خبرنگاران|نماينده واليت فقيه 
در ام��ور حج و زيارت گفت: زائران مراقب باش��ند 
تا اختالفات سياسي حواس آنها را از اماكن زيارتي 
مكه و مدينه پرت نكند. قاضي عسكر با بيان اينكه 
بيش از يكسال است كه مجموعه عظيمي مشغول 
فعاليت اند تا بستر خوبي براي حجاج امسال فراهم 
شود، گفت: مس��ووالن در س��ازمان حج و زيارت، 
بعثه مقام معظم رهب��ري و همه نهاد ها و ارگان ها 
با اخالص ت��الش كردند تا حج 97 آبرومند برگزار 
ش��ود. وي بيان ك��رد: آنجا جاي تفرقه نيس��ت و 
وحدت حرف اول را مي زند. ما بايد تالش كنيم كه 
در اين راه در دام توطئه گران قرار نگيريم تا بتوانيم 

حجي شايسته و آبرومند داشته باشيم. 
 پاس�خ به ادعاي ارتباط بين خاموشي هاي 
اخير و معاهده پاريس؛تعادل |معاون ارتباطات و 
اطالع رساني دفتر رييس جمهور نسبت به ادعاهاي 
مطرح شده درباره ارتباط بين خاموشي هاي اخير و 
معاهده پاريس پاسخ داد. پرويز اسماعيلي در توئيتر 
خود نوش��ت: منتقد محترم ادعا كرده: پش��ت پرده 
خاموشي   هاي اخير، تعهد دولت در معاهده  پاريس 
براي كاهش اس��تفاده از سوخت فس��يلي از سال 
۲۰۲۰ است. برادر جان! مشكل، همان  پشت صحنه 
شماس��ت. اين همه  چراغ و لوستر براي يك  دروغ 
و ايجاد س��وءظن بين مردم و مس��ووالن؛ اسمش 
 اصالح الگوي مصرف نيست، اسراف است. اجرا، قانون 
مي خواهد. مگر الحاق اي��ران به معاهده پاريس در 
مجلس تصويب و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده 
كه دولت اجرا كند؟! ضمنا؛ اگر برق براي مردم مان 
نداشته باشيم، صادراتش را هم قطع مي كنيم. چه 
رس��د به معاهده! آنچه نمي دانيد نگوييد، گناهش 

نزد خدا بزرگ است. )سوره نور.( 
 اعالم خبرهاي خوب در حوزه صنعت هوايي 
در آين�ده اي نزديك؛ ايس�نا|وزير دفاع از اعالم 
خبرهاي خوب در حوزه صنعت هوايي در آينده يي 
نزدي��ك خبر داد. امير حاتمي گفت: روز ۳۱ مرداد 
خبرهاي خوب و خوشي درباره دستاوردهاي دفاعي 
خواهيم داشت كه خاص نيروهاي مسلح است. وي 
افزود: يكي از خبرهاي خوب در حوزه هوايي است 

كه ۳۱ مرداد رونمايي مي شود. 
 فراكس�يون اميد دوش�نبه آتي با روحاني 
دي�دار مي كن�د؛ ايرنا| عض��و ش��وراي مركزي 
فراكس��يون اميد مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
اعضاي هيات رييس��ه اين فراكس��يون ب��ه همراه 
اعضاي هيات رييس��ه مجلس كه عضو فراكسيون 
اميد هس��تند دوش��نبه آينده ب��ا رييس جمهوري 
دي��دار مي كنند. س��يد ابوالفضل موس��وي بيوكي 
اظهارداشت: اعضاي اين فراكسيون در اين ديدار در 
مورد مسائل و مشكالت كشور و راهكارهاي حل آن 
با حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني رييس 
قوه مجريه گفت وگو مي كنن��د. نماينده مردم يزد 
در مجلس اظهار داش��ت: در اين ديدار نمايندگان 
عضو فراكس��يون اميد پيش��نهادهاي خود را براي 
برون رف��ت از وضعيت موجود ب��ه رييس جمهوري 
ارائه مي كنند و راهكارهاي حل مشكالت اقتصادي 

كشور بررسي مي شود. 
 جاي بررسي پالرمو ديگر در مجلس نيست؛ 
خانه ملت| قاسم ميرزايي نيكو نماينده مجلس در 
خصوص ايرادات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نس��بت به اليحه »الح��اق ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
)پالرمو(« و ارتباط آن باFATF ، گفت: بايد اذعان 
ك��رد ك��ه دو تفكر در اي��ن خصوص وج��ود دارد؛ 
عده يي مي گويند مهم نيس��ت و عدم تصويب آنها 
در هيچ امري خدش��ه وارد نمي كند. نماينده مردم 
دماوند و فيروزكوه در مجلس ش��وراي اسالمي در 
اين راستا، اظهار كرد: افراد ديگري نيز اعتقاد دارند 
تم��ام معضالت بانكي و غيره بر اين مبنا اس��ت از 
اين رو تصويب آنها مي تواند برطرف كننده مشكالت 
باشد. وي اعتقاد دارد ظاهرا تفكر اول كه مي گفت 
پالرمو همان تركمانچاي اس��ت غالب اس��ت، مگر 
اينكه س��ران كشور به اين نتيجه برسند كه مساله 

حياتي است. 
 مقابله با تهاجم رس�انه اي ماموريت قرارگاه 
جنگ نرم س�پاه است؛ ايس�نا| سخنگوي سپاه 
گفت: مقابله با تهاجم رسانه يي ماموريت قرارگاه جنگ 
نرم سپاه است وتسلط س��ردار آبرومند بر موضوعات 
جن��گ نرم منجر ب��ه تصميم سرلش��كر جعفري در 
انتصاب وي به عنوان جانشين خود در قرارگاه جنگ 
نرم ش��ده اس��ت. سردارسرتيپ دوم پاس��دار رمضان 
شريف با اشاره به انتصاب سردار جمال الدين آبرومند 
به عنوان جانش��ين فرمانده قرارگاه جنگ نرم س��پاه، 
گفت: با توجه به شرايط تهاجم رواني و جنگ رسانه يي 
تركيبي دشمن عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي و 
سپاه پاسداران از مدت ها قبل قرارگاهي تحت عنوان 
قرارگاه جنگ نرم در س��پاه ش��كل گرفته است. وي 
اف��زود: از آنج��ا كه در ماه هاي اخي��ر ضرورت تقويت 
اين قرارگاه مورد توجه مس��ووالن س��پاه قرار گرفته 
بود، فرمانده كل س��پاه تشخيص داد يكي از سرداران 
خوش فكر، قوي و پاي كار سپاه در دوران دفاع مقدس 
و پس از آن به نام س��ردار آبرومند كه سال ها در حوزه 
طرح و برنامه و لجس��تيك منشأ خدمات و خير براي 

سپاه بوده به اين قرارگاه منتقل شود. 

روي موج خبر

نقض پيمان مودت، مستند شكايت از اياالت متحده

شكايتايرانازامريكابهكجاميكشد؟

ليست تغييرات دولت روي ميز روحاني
ادامه از صفحه اول:

او با اش��اره به تدبير رهبر معظم انقالب درباره 
تشكيل جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
گفت: ب��ا توجه به اينكه در برخي از مس��ائل الزم 
است تصميمات سريع اتخاذ شود اين جلسات براي 
ارتقاي سطح هماهنگي، ظرفيت جديدي را ايجاد 
كرده است. معاون اقتصادي رييس جمهوري اضافه 
كرد: تاكنون بيش از چهار جلس��ه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي با حضور سران قوا تشكيل شده 
است؛ در اين جلسات از تمامي ظرفيت كارشناسي 
سه قوه از جمله مراكز پژوهشي قوا استفاده مي شود. 
نهاونديان به اصالح نظ��ام بانكي به عنوان يك 
همگرايي محتوايي در ميان س��ه قوا اش��اره كرد و 
افزود: مركز پژوهش هاي مجلس و بانك مركزي در 

اين مورد كار كرده اند. 
وي بح��ث نقدينگي، تورم و تنظيم ب��ازار را از 
ديگر موضوعات مهم دانس��ت و گفت: اين مسائل 
در هفته هاي گذش��ته در دس��تور كار قرار گرفته 
است؛ اين شرايط ضرورت هماهنگي را بيشتر مورد 
توجه قرار داده اس��ت كه بايد مغتنم شمرد.معاون 
اقتص��ادي رييس جمهوري به جلس��ه اخير هيات 
دولت با رهب��ر معظم انقالب اش��اره كرد و گفت: 
رهبر معظم انقالب در اين جلسه تاكيد داشتند كه 
در اين ميدان ميانداري با دولت اس��ت كه مسائل 
اقتصادي همه قوا و نهادها همكاري الزم را خواهند 
داش��ت. نهاونديان با اش��اره به نقش رسانه هاي در 
بحث افكار عمومي گفت: رسانه ها با توجه به ايجاد 
انطباق فضاي واقعي با فضاي اقتصادي، نقش بسيار 

برجس��ته يي بر عهده دارند، اگ��ر چنين همگرايي 
وجود داشته باشد آسيب پذيري جامعه و اقتصاد ما 
نس��بت به حوادثي كه ممكن است پيش بيايد يا 
ديگراني بخواهند تحميل كنند، كمتر خواهد شد. 

او به مصوبه اخير دولت در رابطه با تهاتر بدهي 
اش��اره كرد و گفت: دولت در رابطه با تهاتر بدهي 
و مطالبات 4 هزار ميلي��ارد تومان تصويب كرد؛ با 
توجه به مش��كالت بخش خصوصي و بدهكاري و 
طلبكاري بخش خصوصي از دولت، به وس��يله اين 
مكانيسم يك روانس��ازي صورت مي گيرد. معاون 
اقتصادي رييس جمهوري به اشتغال روستايي هم 
اش��اره كرد و گفت: در اي��ن ارتباط تصميم گرفته 
ش��د معادل ريالي يك و نيم ميلي��ارد دالر به اين 
امر تخصيص داده ش��ود كه اين امر مي تواند باعث 
ايج��اد ج��وش و خروش در اش��تغال روس��تايي، 
صنايع تبديلي و خدمات شود. نهاونديان در زمينه 
ش��ركت هاي دانش بني��ان هم گفت: درب��اره اين 
موضوع حركت بسيار خوبي در جريان است، به نظر 
مي رسد اگر ما از اين نعمت هم انديشي و همگرايي 
خوب اس��تفاده كنيم وضع واقعي اقتصاد ما كامال 

ظرفيت رشد و اميد به آينده را به ما مي دهد. 

 رييس جمهوري در جريان تصميمات 
مجلس است

مع��اون پارلمان��ي رييس جمه��وري نيز گفت: 
روحان��ي كامال در جري��ان مطالب��ات، تذكرهاي 
نمايندگان و تصميمات مجلس است و همه مسائل 
به رييس جمهوري منتقل مي ش��ود. »حسينعلي 

اميري« درپاس��خ به س��والي درمورد برنامه رييس 
دول��ت دوازدهم براي ترميم كابينه، از اين موضوع 
اظهارب��ي اطالعي ك��رد و افزود: آنچ��ه مربوط به 
ش��خص رييس جمهوري اس��ت در نهايت شخصا 
جمع بن��دي و تصميم گيري مي كن��د. وي يادآور 
ش��د: تمامي اطالعات در اختي��ار رييس جمهوري 
ق��رار داده مي ش��ود و در نهايت اطالع��ات كلي و 
برنامه هاي دولت را سخنگوي دولت اعالم مي كند. 
معاون پارلمان��ي رييس جمهوري همچنين گفت: 
دكتر روحاني بخش��ي از مسائل مربوط به مجلس 
را از كانال هاي مختلف رسانه ها و مشروح مذاكرات 
مجلس مي بيننند و مي ش��نود، بخش هايي را هم 
بنده در دولت مطرح مي كنم. اميري خاطرنش��ان 
ك��رد: در م��واردي هم اگ��ر نيازي به پيام باش��د 
ريي��س مجلس و نمايندگان مجلس مس��تقيم به 
ش��خص رييس جمه��وري پيام مي ده��د. روحاني 
كام��ال در جريان آن چه ك��ه در مجلس مي گذرد، 
مطالب��ات و تذكرهاي نمايندگان و تصميماتي كه 
در مجلس انجام مي ش��ود، قرار دارد، همه مسائل 
به رييس جمهوري منتقل مي شود. معاون پارلماني 
رييس جمه��وري همچني��ن درب��اره ورود مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام به موضوع لوايح مصوب 
مجلس شوراي اسالمي از جمله اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون پالرمو توضيح داد: شوراي نگهبان 
مرجع تش��خيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات 
مجلس با ش��رع مقدس و قانون اساس��ي اس��ت؛ 
اين ش��ورا نس��بت به لوايح دولت مصوب مجلس، 
اظهارنظ��ر و ابالغ كرده اس��ت، وي ب��ا بيان اينكه 

اي��ن موضوع طبقه بندي هم ندارد و كامال روش��ن 
است، يادآور شد: اختالفي نبود كه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بخواه��د ورود كند. او از خبرنگاران 
خواس��ت بقيه م��وارد را از دبير مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام س��وال كنن��د. مع��اون پارلماني 
رييس جمهوري تاكي��د كرد: اين نامه )نامه رييس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به آيت اهلل جنتي( 
زماني به ش��وراي نگهبان رفت كه شورا نسبت به 

اليحه مذكور اظهارنظر كرده بود. 

 پيگيري هاي وزارت علوم
براي تعديل حكم دانشجويان

وزي��ر علوم، تحقيق��ات و فناوري ني��ز آخرين 
پيگيرهاي اي��ن وزارتخان��ه درب��اره تعديل حكم 
دانش��جويان بازداش��تي را تش��ريح ك��رد. منصور 
غالمي در پاسخ به سوالي درباره احكام دانشجويان 

بازداش��تي و پيگي��ري وزارت عل��وم اظه��ار كرد: 
كميته يي در وزارت علوم تشكيل شده و همكارمان 
هم از طريق دانش��گاه ها و هم از طريق س��تاد اين 
موض��وع را پيگيري مي كنن��د و صحبت هايي هم 
ش��ده و خود م��ن هم صحبت هايي انج��ام دادم و 
اميدوارم كه مس��ووالن امر با نگاه محبت آميزتري 
ب��ه موضوع توجه كنند. او با اش��اره ب��ه نامه هايي 
كه به رييس جمهور درباره بازداش��ت دانش��جويان 
نوش��ته بود، گفت: در اين نامه ها درخواس��ت مان 
اين بوده همه كس��اني كه مي توانند تاثير بگذارند 
از جمله خ��ود رييس جمه��ور وارد اي��ن موضوع 
بش��وند تا ان ش��اءاهلل ش��رايطي كه دانشجويان در 
آن قرار گرفته اند برطرف ش��ود. غالمي در پاسخ به 
پرسشي درباره احتمال آزادي دانشجويان تا مهر ماه 
گفت: خواهش مان از قوه قضاييه اين است كه در 

برخوردهايي كه ما مي بينيم تعديل كنند. 

ايران از امريكا به ديوان بين المللي دادگستري 
به خاطر وضع تحريم هاي يك جانبه شكايت كرده 
است. استناد جمهوري اسالمي به نقض معاهدات 
بين المللي و پيمان مودت ميان دو كشور بوده كه 
بر اساس آن، اياالت متحده بندهايي از اين پيمان 
را لغو كرده اس��ت. دادگاه بين المللي الهه هم در 
بيانيه يي با اشاره به شكايت ايران از امريكا نوشت 
كه ايران خواستار لغو تحريم ها و تهديد هاي امريكا 
و همچنين دريافت غرامت از اياالت متحده شده 
اس��ت. خبرگزاري رويت��رز نيز گ��زارش كرد كه 
ايران همچنين از اين ديوان خواس��ته است تا در 
حالي كه پرونده روند قانوني خود را طي مي كند، 
طي حكمي اياالت متح��ده را ملزم به لغو موقت 
تحريم ه��ا كند. اين در حالي اس��ت كه يك مقام 
وزارت كشور امريكا كه نخواسته نامش فاش شود، 
مدعي شده شكايت ايران بي اساس است و امريكا 
در ديوان بين المللي دادگس��تري با قدرت تمام از 

اياالت متحده دفاع مي كند. 

 شكايت ايران در صالحيت »الهه«
برخالف ادعاي مقام امريكايي، يك كارش��ناس 
حقوق بين الملل اعتقاد دارد شكايت ايران از امريكا 
به دليل نقض پيمان مودت قابل بررس��ي اس��ت. 
يوس��ف مواليي درباره صالحيت ديوان بين المللي 
دادگس��تري براي بررسي اين شكايت به »تعادل« 
مي گويد: ايران ش��كايت خود را بر اس��اس پيمان 
مودت به دادگس��تري بين المللي ارائه كرده است؛ 
پي��ش از اين دو بار بر س��ر قضيه انهدام هواپيماي 
مسافربري ايرباس توسط ناو وينسنس و همچنين 
حمله به س��كوهاي نفتي، ايران بر اس��اس همين 
عهدنامه از امريكا به دادگستري بين المللي شكايت 
كرده بود. او مي افزايد: مطمئنا در مقابل، امريكا در 
صالحيت دادگاه بين المللي در بررسي اين شكايت 
ترديد وارد مي كند و اس��تدالل مي كند كه موضوع 
شكايت ايران ارتباطي با مفاد پيمان مودت ندارد. 

اين در حالي اس��ت كه به گفته اين كارشناس 
حق��وق بين الملل، بر اس��اس قواني��ن بين المللي، 
براي بررسي شكايت كشورها از يكديگر در دادگاه 

الهه، يا آنها بايد هردو براي حل اختالف به دادگاه 
شكايت ببرند يا آنكه پيش از بروز اختالف، در سند 
يا پيماني توافق كرده باشند كه در صورت اختالف، 
يك ط��رف بتواند در دادگاه بين المللي عليه طرف 

مقابل شكايت كند. 
موالي��ي در ادامه توضيح مي ده��د: »از اين رو 
ش��كايت ايران از امريكا قابل بررسي است؛ چراكه 
در پيم��ان مودت نيز تاكيد ش��ده كه هر اختالفي 
بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفس��ير 
يا اجراي عهدنامه فعلي كه از طريق ديپلماسي به 
نحو رضايت بخش فيصله نيابد به ديوان دادگستري 
بين المللي ارجاع خواهد ش��د مگ��ر اينكه طرفين 
معظمي��ن متعاهدين موافقت كنند كه اختالف به 

وسائل صلح جويانه ديگري حل شود.«
اما برخي اعتقاد دارند با توجه به روابط سياسي 
دو كشور طي س��ال هاي گذشته، اين پيمان ديگر 

برقرار نيس��ت. مواليي اين استدالل را رد مي كند 
و مي گويد: »هيچ ي��ك از دو طرف از توافق خارج 
نشده اند، از اين رو همچنان اين پيمان برقرار و در 
دعاوي حقوقي قابل استناد است، چنانكه پيش از 
اين درباره قضيه تس��خير س��فارت امريكا و حمله 
اياالت متحده به نفت كش هاي ايراني مورد استناد 

قرار گرفته است.«

 عدم اجراي حكم احتمالي توسط امريكا
اين كارش��ناس حقوق بين المل��ل درباره عدم 
اج��راي حك��م احتمال��ي دادگاه بين المللي عليه 
امري��كا توضيح مي دهد: اين احتم��ال وجود دارد. 
در اين خصوص مي توان به ش��كايت نيكاراگوئه از 
امريكا اش��اره كرد. در سال ۱984 نيكاراگوئه طي 
نامه يي رس��مي از امريكا به دليل تامين مخارج و 
اداره عمليات نظامي و شبه نظامي داخلي عليه اين 

كشور و حمالت نظامي از طريق زمين و هوا و دريا 
كه نقض تعهدات بين المللي اس��ت، شكايت كرد. 
دادگاه بين المللي نيز دو سال بعد، امريكا را محكوم 
ب��ه پرداخت غرامت به نيكاراگوئ��ه كرد؛ اما اياالت 

متحده تن به اجراي اين حكم نداد. 
او مي افزايد: در صورت عدم اجراي حكم دادگاه 
بين المللي، كشورها مي توانند پرونده را به شوراي 
امنيت سازمان ملل ببرند؛ اما از آنجا كه امريكا يكي 
از 5 عضو دايم شوراي امنيت است و حق وتو دارد، 

عمال رسيدن به نتيجه از اين طريق دشوار است. 
مواليي مي گويد از آنجا كه در ساختار بين المللي 
قدرتي ماف��وق دولت ها وجود ندارد، آنها مي توانند 
توافقنام��ه يا حكمي را اجرا نكنن��د؛ با اين حال او 
معتقد است »بر اساس س��ابقه، كشورها عموما از 
آراي دادگاه بين المللي تبعيت مي كنند و يك نظم 

در جامعه بين الملل حاكم است.«

 سابقه استناد به پيمان مودت
شكايت ايران از امريكا با استناد به نقض پيمان 
م��ودت در حالي ص��ورت مي گيرد، ك��ه با وجود 
روابط تيره و تار دو كشور، پيش از اين هم ايران و 
هم امريكا بر اساس اين پيمان از يكديگر در ديوان 

بين المللي دادگستري شكايت كرده بودند. 
در س��ال هاي اوليه بعد از انقالب اس��المي در 
اي��ران، ايران از ارج��اع حقوقي به اين عهدنامه به 
دلي��ل جلوگيري از به وجود آمدن ش��ائبه تمايل 
به از س��رگيري روابط سياسي با امريكا يا هرگونه 
اظهار دوس��تي با اين كش��ور، خودداري مي كرد 
اما امريكا با نخس��تين ش��كايت خود با استناد به 
اين عهدنامه، چنين تابويي را شكس��ت. امريكا با 
اس��تناد به بن��د 4 از ماده ۲ عهدنام��ه در جريان 
واقعه تسخير سفارت، از ايران به ديوان بين المللي 
دادگس��تري ش��كايت كرده بود و ديوان با معتبر 
دانستن عهدنامه، راي به آزادي فوري امريكايي ها 

داده بود. 
كمتر از يك دهه بعد، ايران در جريان حمله ناو 
امريكايي وينسنس به هواپيماي مسافربري ايرباس 
كه به س��قوط اين هواپيما و كش��ته شدن نزديك 
به ۳۰۰ مس��افر غيرنظامي آن انجامي��د به ايكائو 
)س��ازمان بين المللي هوانوردي( شكايت كرد اما با 
نااميدي از به نتيجه رسيدن اين شكايت، با استناد 
به بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه، در ديوان شكايتي عليه 
امريكا مطرح كرد كه بررس��ي آن م��ورد پذيرش 
ديوان قرار گرفت كه به معني معتبر بودن عهدنامه 
۱955 اس��ت هرچند تا پيش از اعالم راي، ايران و 

امريكا بطور دوجانبه مصالحه كردند. 
دومين باري كه ايران با استناد به اين عهدنامه 
از امري��كا به ديوان ش��كايت ك��رد نوامبر ۱99۲ و 
موضوع آن حمله امريكا به س��كوهاي نفتي ايران 
در خلي��ج فارس بود. همزمان با پذيرش ش��كايت 
ايران از امريكا، امريكا هم در همين دوره ش��كايت 
متقابلي را عليه ايران ب��ه ديوان ارجاع كرد. در هر 
دو مورد دي��وان عهدنامه مودت ۱955 را بار ديگر 
معتبر دانست و صالحيتش را براي بررسي موضوع 

تاييد كرد. 
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ايران2

چهرهها

تصريح  كشورمان  امورخارجه  وزير 
و  صلح  برقراري  در  بايد  اروپا  كرد: 
امنيت در منطقه و جهان و به عالوه 
فعال تر  همكاري  و  گفت وگو  ارتقاء 
به  نكند.  بسنده  حرف  به  و  باشد 
گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف وزير 
امورخارجه در گفت وگو با شبكه يورو 
نيوز درباره نقش اروپا در حفظ برجام گفت: آنچه ما نياز داريم 
اروپا انجام دهد، هم تعهد سياسي است كه انجام داده و اكنون 
نيازمند اقدامات عملي و نه فقط حرف و نوشته هستيم؛ در بخش 
بانكداري، در بخش سرمايه گذاري، در بخش انرژي و در بخش 
حمل و نقل. ظريف افزود: من بطور كلي بر اين باورم كه اروپا در 
حال كوچك شمردن نفوذ و قدرت خود است. ما معتقديم كه 
اروپا بايد در برقراري صلح و امنيت در منطقه و صلح و امنيت 
بين الملل و به عالوه ارتقاء هرچه بيشتر گفت وگو و همكاري 
فعالتر باشد. وي همچنين گفت كه ايران روابط خوبي با سوريه 
و روسيه دارد اما امريكا را براي حمايت از داعش مقصر مي داند. 
رييس دستگاه ديپلماسي ايران تصريح كرد: ما روابط و همكاري 
خوبي با روسيه و دولت سوريه داريم و مي خواهيم به آن ادامه 
دهيم. هدف ما در اينجا بسيار روشن است، اين هدف ما و هدف 
فدراسيون روسيه است كه با افراط گرايي و تروريسم مقابله كنيم. 
ترامپ خواهان كسب  رييس جمهور  اگر  اكنون  داد:  ادامه  وي 
اعتبار براي خود است بايد به دليل حمايت امريكا و متحدانش از 

داعش كه تمام مدت انجام مي دهند امتياز كسب كند.

 اروپا به حرف
بسنده نكند

امور خارجه گفت:  وزارت  سخنگوي 
وزارت  ماهه  سه  گزارش  دهمين 
برجام  اجراي  درباره  خارجه  امور 
شد.  اسالمي  شوراي  مجلس  تقديم 
به گزارش مركز ديپلماسي رسانه يي 
وزارت امور خارجه بهرام قاسمي افزود: 
دهمين گزارش سه ماهه وزارت امور 
خارجه درخصوص اجراي برجام روز گذشته تقديم كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي شده 
است. سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد: در گزارش سه 
ماهه وزارت امور خارجه خاطرنشان شده كه تحوالت سه ماهه 
اخير بطور كامل متاثر از اقدام غيرقانوني و يكجانبه دولت امريكا 
بوده است. وي  ارديبهشت ۱۳97  برجام در ۱8  از  در خروج 
اقدام ها و  اين گزارش، ضمن اشاره به تشديد  اضافه كرد: در 
مسووليت  دوره  در  ايران  عليه  امريكا  دولت  رويكرد خصمانه 
رييس جمهوري كنوني اين كشور و نقض مكرر تعهدات دولت 
امريكا وفق برجام، اقدام هاي دولت امريكا در سه ماهه اخير و 
پس از سخنراني اختصاصي رييس جمهوري اين كشور راجع 
به سياست جديد اين كشور در قبال ايران در ۱8 ارديبهشت 
تشريح شده است. سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار داشت: در 
بخش ديگري از دهمين گزارش سه ماهه، اقدام هاي وزارت امور 
خارجه درباره پيگيري مطالبات بر حق ايران تشريح شده و به 
تعهدات و اقدام هاي طرف هاي ديگر برجام براي استمرار انتفاع 

ايران از مزاياي لغو تحريم ها اشاره شده است. 

دهمين گزارش وزارت خارجه درباره اجراي 
برجام تقديم مجلس شد

رييس س��ازمان ان��رژي اتمي از 
تكمي��ل كارخانه تولي��د روتور براي 
استفاده در سانتريفيوژهاي پيشرفته 
در چارچوب فرمان اخير رهبر معظم 
انقالب مبني بر آمادگي س��ريع براي 
رسيدن به ۱9۰ هزار سو غني سازي 
خب��ر داد. علي اكبر صالحي با تبيين 
اقدامات اين سازمان براي اجراي اين فرمان مقام معظم رهبري 
گفت: ما اين كارخانه را به جاي اينكه در هفت، هش��ت س��ال 
آينده بس��ازيم در حين مذاكره ساختيم، اما راه اندازي نكرديم 
البته حضرت آقا، كاماًل آگاهي دارند و آن زمان اطالعات الزم را 
به ايشان مي داديم و اكنون كه دستور دادند اين كارخانه كاماًل 
به راه افتاد. او افزود: يك روز پس از دستور رهبر معظم انقالب 
در روز ۱4 خرداد كه بخش��ي از كارخان��ه را راه اندازي كرديم، 
رس��انه ملي تصاويري از آن تهيه و پخش كرد. همان روز اعالم 
كردم كه بخش ديگر كارخانه تا يك ماه راه اندازي مي شود كه 
اكنون تقريباً كامل شده است. صالحي در گفت وگو با خبرگزاري 
صدا و سيما، با انتقاد از نفي اقدامات و پيشرفت هاي هسته يي 
گفت: با وجود اين اقدامات، برخي مي پرس��ند اين كارها را كه 
بايد انجام مي دادي��د چرا انجام نداديد؟ مظلوميت ما از همين 
است كه نمي توانيم همه حرف ها را در هر زماني بزنيم. رييس 
سازمان انرژي اتمي تصريح كرد: به عنوان نمونه، من اين حرف 
را اكنون مي گويم درحالي كه سه سال پيش نمي توانستيم اعالم 

كنيم كه چنين كارخانه يي را مي سازيم. 

اقدامات سازمان انرژي اتمي در چارچوب 
فرمان مقام معظم رهبري

ريي��س دادگاه انقالب اس��المي 
كرم��ان از تايي��د حك��م دو نف��ر از 
اعضاي گروه تروريس��تي داعش در 
دادگاه تجديدنظ��ر اس��تان كرمان 
خب��ر داد و گفت: اين افراد از طريق 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس 
ب��ا س��رويس هاي اطالعات��ي تبادل 
اطالعات داش��ته اند. به گزارش ايسنا؛ احمد قرباني در تشريح 
جزييات اين خبر اظهار كرد: محكومين »ع.ب« و »ر.ب« كه 
از اعضاي گروهك تروريستي داعش هستند در سال 96 پس 
از رصد اطالعاتي توس��ط سربازان گمنام حضرت بقيةاالعظم 
عليه السالم در كرمان شناسايي و دستگير شدند. او اعالم كرد: 
از نامبردگان مقاديري مواد شيميايي و تعدادي چاشني و ديگر 
لوازم كه در جهت ساخت بمب استفاده مي شود كشف گرديده 
است. اعضاي دستگير شده گروه تروريستي داعش در ساخت 
انواع بمب ها مهارت كامل داش��ته و ضمن تهيه اقالم مذكور 
قصد تخريب تاسيس��ات عمومي و قتل و ع��ام مردم بي گناه 
كرمان را داشته اندكه قبل از هراقدام ايذايي دستگير مي شوند. 
او افزود: همچنين اين افراد باتوجه به شناختي كه از جغرافياي 
اس��تان وكشور و نيز ش��ناختي كه از فرهنگ وآداب و رسوم 
مردم داشته اند جهت قتل عام گسترده مردم و ترور بعضي از 
شخصيت ها، طرح هاي زيادي را به صورت مكتوب به گروهك 
داعش ارائه و خود نيز جهت اجراي آن طرح ها اعالم آمادگي 

كرده بودند.

جزئيات تاييد حكم 2 نفر از اعضاي گروه 
تروريستي داعش در كرمان
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3 كالن
   فروش ۴۴۰۰ميليارد تومان 

اموال مازاد بانك ها
وزير اقتصاد با اعالم فروش ۴۴۰۰ ميليارد تومان از اموال 
م��ازاد بانك ها، از دس��تور رييس جمهور ب��راي جلوگيري از 
افزايش هزينه هاي جاري دول��ت و همچنين گزارش روزانه 

پرداخت هاي خزانه از طريق وزارت اقتصاد خبر داد. 
به گزارش تعادل، مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و 
دارايي در يك يادداش��ت اينستاگرامي عنوان كرد: قرار ما در 
وزارت اقتصاد با رهبري، رييس جمهور و مردم اين اس��ت كه 
در مقابل فساد ايستادگي و انضباط مالي را در رفتارهاي قوه 
مجريه بيش��تر كنيم. از ابتداي هفته تمام سازمان ها و ستاد 

وزارتخانه براي حركت در اين مسير همراه شده اند. 
به برخي از اقدامات انجام شده اشاره مي كنم: 

يك-گمرك ن��ه تنها اكنون كه از هنگام ب��روز ابهام در 
شيوه ثبت س��فارش با دقت و حساس��يت موضوع را دنبال 
مي كرده و مي كند. بر همين اس��اس گمرك در اجراي ماده 
۲ دس��تورالعمل تش��كيل و نحوه برگزاري جلسات كارگروه 
پرونده ه��اي س��ازمان يافته، ملي و مهم و با اس��تناد به بند 
)س( م��اده يك قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارزي، مانع از 
ترخيص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه 
جامع هوشمند گمركي امكاني را ايجاد كرده كه حتي پس از 
ترخيص كاال باز هم مسير انتقال اين كاال به بازار قابل رديابي 
است و امروز هم تمام جزييات در اختيار دستگاه هاي نظارتي 

قرار گرفته است. 
دو- خواسته صريح رييس جمهور و كارآفرينان اين است 
كه بانك ها دس��ت از بنگاه داري بردارند و همچنين در بازار 
مسكن هم حضور نداشته باشند. پيگيري هاي ما طي چند ماه 
گذش��ته موجب شد تا بانك ها ۴۴۰۰ ميليارد تومان از اموال 
مازاد خود را بفروشند. بخشي از اين اموال سهام بوده و قابل 
توجه اينكه ۱۳۰۰ ميليارد تومان از اين اموال مازاد مربوط به 
مس��كن بوده است. كار بانك ارائه خدمات به مردم است و نه 

خريد و فروش ملك. 
سه- خزانه داري كل به غير از هزينه هاي اجتناب ناپذير 
مانند حقوق و دستمزد كاركنان شاغل و بازنشسته با دقت 
و قاطعيت و با هماهنگي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
در مقابل رش��د هزينه هاي جاري ايستادگي مي كند. ما در 
خزانه امانت دار مردم هس��تيم و قطع��ا حتي يك ريال از 
بودجه بدون رعايت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد 
ش��د. عمليات خزانه داري در راس��تاي افزايش شفافيت و 
انضباط مالي به ص��ورت الكترونيكي درآمده به طوري كه 
كلي��ه گزارش هاي دريافت و پرداخ��ت به طور مكانيزه و از 
طري��ق س��امانه هاي جديد و به روز ش��ده در خزانه انجام 
مي ش��ود. به عالوه با دس��تور رييس جمهور و در راستاي 
ش��فافيت و تكريم حقوق ش��هروندي كلي��ه پرداخت هاي 
دولت به ط��ور روزانه از طري��ق درگاه وزارت اقتصاد براي 
همگان قابل روئيت اس��ت. همچنين در راستاي مديريت 
نقدينگي ترتيبي اتخاذ ش��ده تا حق��وق و مزاياي بيش از 
۲.۵ ميليون از كاركنان دولت به طور مستقيم و همزمان از 
س��وي خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شديم رشد 
كسري تزاز عملياتي را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ 
درصد در سال گذش��ته كاهش دهيم. يعني انضباط مالي 
در دولت افزايش يافته اس��ت. وزارت اقتصاد در اين مسير 

لحظه يي كوتاهي نخواهد كرد. 

   استقرار گمرك در مبادي 
مناطق آزاد عملياتي شد

براساس دس��تورالعمل تدوين شده، استقرار گمرك 
در مبادي ورودي و خروجي مناطق آزاد عملياتي ش��د 
و ورود و خروج كاال فقط از طريق سامانه جامع گمرك 

امكان پذير است. 
به گزارش فارس، دستورالعمل استقرار گمرك در مبادي 
ورودي و خروج��ي مناطق آزاد تدوين ش��د. براين اس��اس 
استقرار س��امانه جامع امور گمركي به عنوان سامانه داخلي 
مناطق و چگونگي سيستم مديريت ريسك طي مراحل شش 
گانه ورودي كاال اعمال خواهد شد. اين دستورالعمل در حال 
حاضر از س��وي گمرك به تمامي گمركات اجرايي سراس��ر 

كشور ابالغ شده است. 
در اين دس��تورالعمل دستور داده شده است كه با رعايت 
مفاد بندهاي ذيل نس��بت به اجراي صورت جلسه ياد شده 
ضمن رعايت ساير مقررات مربوطه اقدام الزم معمول دارند: 

الف(: ا- مرحله اول: مقرر شد نسبت به ارسال مانيفست به 
پنجره واحد تجارت فرامرزي اقدام شود. 

۲- مرحله دوم: با استقرار گمرك در اسكله، عمليات پاس 
كشتي بر مبناي مانيفست ارسالي به پنجره واحد به صورت 

سيستمي توسط گمرك و منطقه انجام شود. 
۳- مرحله س��وم: عمليات اظهار به صورت حمل يكسره 
يا انباري توس��ط خدمت گيرنده بر اس��اس مانيفست و ثبت 
سفارش از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزي صورت گيرد. 

۴- مرحله چهارم: عمليات ارزيابي بر اساس قانون امور 
گمركي و آيين نامه اجرايي آن پس از اظهار صاحب كاال، 
توس��ط ارزياب منطقه بر مبناي مق��ررات مناطق صورت 
مي گي��رد و نتيجه ارزيابي در بس��تر پنجره واحد ارس��ال 
و نس��بت به فعال س��ازي مجوزهاي الزم در بستر مذكور 

توسط ارزياب منطقه اقدام خواهد شد. 
۵- مرحله پنجم: عمليات كارشناس��ي توسط كارشناس 
گمرك )غيرمجازي انجام مي شود و پس از تعيين ارزش كاال 
و اتمام مراحل كارشناسي اظهار، جهت تاييد مرحله صندوق 
در بس��تر پنجره واحد به مس��وول منطقه ارس��ال مي گردد. 
حداكثر زمان انجام كارشناسي توسط گمرك يك روز كاري 

خواهد بود. 
6- مرحله ششم: عمليات درب خروج به صورت وضعيت 
موجود توسط پرسنل سازمان در س��امانه گارد درب خروج 

گمركي صورت خواهد پذيرفت. 
ب(: ۱- پس از استقرار سامانه جامع امور گمركي به عنوان 
سامانه داخلي مناطق، سيستم مديريت ريسك جهت تعيين 
ريس��ك در سرويس ارزيابي و درب خروج در اظهارنامه فعال 
خواهد ش��د. مديريت ريسك براي مناطق توسط كارگروهي 

متشكل از نمايندگان گمرك و مناطق آزاد تعيين مي شود. 
۲- مق��رر ش��د دسترس��ي مش��اهده پروان��ه در اختيار 

سازمان هاي عامل منطقه قرار گيرد. 
۳- وب س��رويس استعالم فعاالن مجاز از سوي دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد در اختيار پنجره واحد قرار گيرد كه 

مالك اظهار در منطقه خواهد بود. 
۴- اس��تقرار س��امانه جامع در مناطق آزاد با هماهنگي 
و حضور دفت��ر فناوري اطالعات و ارتباط��ات گمرك ايران، 
همچنين مديريت توسعه و تسهيل صادرات و امور گمركي و 
مديريت فناوري اطالعات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

صورت خواهد گرفت. 

اخبار كالن

رييس كميسيون سياست خارجي مجلس آخرين مواضع ايران و FATF را تشريح كرد

2عامل بازدارنده از ليست سياه

در ديدار رييس كل گمرك ايران و دبيركل اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي بررسي شد 

برنامه هاي ايران و اروپا براي توسعه ترانزيت

گروه اقتصاد كالن|
پيش از برگزاري نشست اخير FATF كه در 
آن قرار بود براي س��ومين بار درباره تعليق ايران 
از ليست سياه تصميم گيري نهايي شود، بسياري 
با توجه به بيانيه هاي س��ختگيرانه قبلي اين نهاد 
بين المللي و مسكوت گذاشتن كنوانسيون مبارزه 
با پولش��ويي، پيش بيني مي كردن��د كه احتماال 
راي به برگش��ت دوباره ايران به ليس��ت س��ياه 
داده ش��ود. اما برخالف اين مواض��ع گروه اقدام 
مشترك براي سومين بار راي به تعليق سه ماهه 
داد. رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارج��ي مجلس در اي��ن ب��اره توضيحاتي ارائه 
داده كه نش��ان مي دهد دو عام��ل اصلي در رقم 
خوردن اين موضع گروه وي��ژه اقدام مالي نقش 
بازي كرده اس��ت. عامل اول ب��ه اين برمي گردد 
ك��ه دس��تورالعمل هاي اين س��ازمان دو بخش 
اصلي دارد كه الحاق به كنوانس��وين هايي مانند 
پولش��ويي و پالرمو تنها بخشي از آنهاست و عدم 
اج��راي آنها لزوما به معناي قط��ع كامل ارتباط 
با آنها نيس��ت. عامل دوم ب��ه بازيگري و حمايت 

اروپايي ها از ايران برمي گردد. 

FATF توصيه هاي دو بخشي 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه، رييس كميسيون 
امني��ت مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس در 
خص��وص اي��رادات ش��وراي نگهب��ان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نسبت به اليحه »الحاق 
اي��ران به كنوانس��يون مبارزه با جرايم س��ازمان 

 ،FATF يافته فراملي )پالرمو( « و ارتباط آن با
گفت: بايد اذع��ان كرد FATF مقوله يي جدا از 

كنوانسيون هاي چندگانه است. 
نماين��ده مردم اس��الم آباد غ��رب و داالهو در 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت با اشاره به اينكه خيلي از اوقات برخي 
از مفاد كنوانس��يون ها با يكديگر تالقي مي كند، 
تصري��ح كرد: در اي��ن بين نيز بايد يادآور ش��د 
در دنيا بخشي از س��ازمان هاي بين المللي مانند 
ش��وراي امنيت و س��ازمان ملل تابعي از قدرت 
هس��تند و بخش��ي ديگر مانند FATF تابعه يي 

از ثروت محسوب مي شوند. 
وي با اشاره به اينكه FATF براي كشورهايي 
كه در ارتباط اس��ت فهرس��ت هايي را مش��خص 
مي كن��د و وضعيت آنها را اع��الم مي كند، ادامه 
داد: بر اين اساس كشورمان در ليست كشورهاي 
مضر يا ليست سياه كه امكان همكاري محدود و 
مش��روط داشت قرار گرفت و البته در نوسان بود 
اما هم اكنون در ليست تعليق قرار گرفته است. 

اي��ن نماين��ده مردم در مجلس ده��م با بيان 
اينكه FATF يكس��ري توصيه به كشورها ارائه 
مي كن��د از اي��ن رو به ميزاني ك��ه اين توصيه ها 
عملي شود، كشورها طبقه بندي شده و از ليست 
سياه خارج مي ش��وند، اظهار كرد: بر اين اساس 
بي��ش از ۴۰ توصي��ه به ايران ش��ده ك��ه در دو 
بخش قابل تامل اس��ت. بخشي از توصيه مرتبط 
با هموار كردن يكسري قوانين در راستاي اهداف 
FATF است و همچنين در بخش ديگر توصيه 

به پيوس��تن برخي كنوانس��يون هاي بين المللي 
مانند پالرمو، پولشويي، و غيره شده كه در لوايح 
مذكور هم به تعداد ۴۰ توصيه اعالم شده است. 
ريي��س كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس ش��وراي اس��المي افزود: بر اين 
اساس اگر كنوانسيون ها در كشورمان راي نياورد 
يا بررس��ي آنها به تاخير بيفت��د، به معناي پايان 

ارتباط ايران به FATF نيست. 
نمايندگان مجلس اخي��را اليحه  الحاق ايران 
به كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريس��م 
)CFT( ك��ه يكي از بخش ه��اي اجراي مقررات 
گ��روه ويژه اق��دام مال��ي )FATF( براي حذف 
ايران از ليس��ت س��ياه اين س��ازمان بود را براي 
دو ماه مس��كوت گذاش��تند. البت��ه نماينده هاي 
مجلس بنا بر س��خنان مقام معظم رهبري مبني 
بر استفاده از قوانين بومي مشابه، اليحه ديگري 
مرب��وط به مبارزه با تامين مالي تروريس��م را به 
تصويب رساندند. گفته مي شود اين اليحه مربوط 
به دولت دهم بوده ك��ه با برخي تغييرات جزئي 
دوباره از س��وي دولت دوازدهم به مجلس تقديم 
شده است. مسووالن دولت معتقدند كه محتواي 
اي��ن اليحه به گونه يي اس��ت ك��ه مي تواند نظر 
اف. اي. تي.  اف را تامين كند. تصويب اين اليحه 
با نشس��ت گروه اقدام مش��ترك همزمان ش��د؛ 
نشس��تي كه در آن راي به تعلي��ق دوباره ايران 

داده شده است. 
فالحت پيش��ه در اين زمينه با اشاره به اينكه 
در كش��ورمان اين موضوع همانند مباحث ديگر 

تح��ت تاثير سياس��ت قرار گرفته اس��ت، گفت: 
بايد يادآور ش��د زماني كه برجام مورد توجه قرار 
گرفت و گش��ايش ديپلماس��ي رقم خورد، زمينه 
بررسي براي كنوانس��يون ها نيز به وجود آمد اما 
زماني كه عهدش��كني ترامپ بر مبناي تحريم و 
محدودس��ازي ايران در حوزه مالي رخ داد كمي 

روند تغيير كرد. 
وي ادامه داد: بنابراين اعتقاد دارم تا زماني كه 
گشايش ديپلماتيك شكل نگيرد، موضوع پالرمو، 
پولش��ويي و غيره در ايران با نوسان جدي مواجه 

خواهد بود. 
اين نماين��ده مردم در مجل��س دهم تصريح 
ك��رد: موضوع FATF در اي��ران با بازي جبري 
صفر شكل نگرفت؛ خيلي ها پيش بيني مي كردند 
بعد از خ��روج ترامپ، ايراني��ان از برجام و روند 

مذاكرات خارج مي ش��وند اما مش��اهده ش��د كه 
ايران حوزه هاي جديد از ديپلماسي را رقم زدند. 
نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: بر اين اساس مشاهده 
ش��د كه اتحاديه اروپايي مانع از قرار گرفتن نام 
ايران در ليست سياه و منع همكاري با كشورمان 
براي دوره س��ه ماه )مهرماه( ش��د و در واقع در 
حالت تعليق ق��رار گرفت. همچني��ن اروپايي ها 
قوانين مربوط به انس��داد را به روزرساني خواهند 
كرد. رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
ع��زم هم��كاري در اروپا وج��ود دارد اما موضوع 
محل بحث اس��ت، خاطرنش��ان كرد: سرنوش��ت 
لواي��ح مرتبط با كنوانس��يون ها من��وط به آينده 

مناسبات ديپلماتيك است. 

گروه اقتصاد كالن|
برنامه هاي جديد ايران و اروپا براي توس��عه 
و تس��هيل ترانزيت كاال در دي��دار امبرتو دپرتو 
دبيركل اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده يي 
)IRU( و ف��رود عس��گري ريي��س كل گمرك 

ايران بررسي شد. 
به گزارش گمرك توس��عه كارن��ه تير محور 
اصلي اين برنامه ها اس��ت كه توافق ش��د تا در 
چارچوب كريدور شمال -جنوب، شرق به غرب 
و با اتصال كش��ورهاي چين، هند و پاكستان به 
تير همكاري هاي گمرك ايران با ايرو گس��ترش 

يابد. 
بنابراين گزارش؛ فرود عس��گري رييس كل 
گم��رك اي��ران در اين ديدار با اش��اره به اينكه 
فرآين��د الكترونيك��ي ش��دن ام��ور گمركي در 

كش��ورمان از چهار سال قبل شروع و در حاضر 
مراحل تكميلي را سپري مي كند، به دخالت ۲۷ 
س��ازمان همجوار گمرك در تشريفات ترخيص 
كاال اش��اره كرد و افزود: ارتب��اط گمرك با اين 
۲۷ س��ازمان قبل از سيستمي شدن به صورت 
فيزيكي بود، اما با الكترونيكي ش��دن گمرك و 
پياده سازي پنجره واحد تجاري، ارتباط گمرك 
با اين س��ازمان ها به ص��ورت الكترونيكي انجام 
مي شود. عس��گري گفت: يكي از كارهاي بزرگ 
دكتر كرباس��يان وزير ام��ور اقتصادي و دارايي، 
ايج��اد پنجره واحد اس��ت. وي تصريح كرد: به 
دلي��ل اقدامات گم��رك در الكترونيكي ش��دن 
فرآيندها، س��ال گذش��ته در ديجيتالي ش��دن، 
گم��رك ايران به عنوان س��ازمان برتر معرفي و 

لوح برتر دريافت كرد. 

ريي��س كل گم��رك اي��ران در ادام��ه ب��ه 
پياده س��ازي موفق تير الكترونيك در كشورمان 
اش��اره كرد و گفت: اين پروژه براي نخستين بار 
در دني��ا توس��ط گم��رك اي��ران ب��ا موفقيت 
پياده س��ازي ش��د. ما رويه كارنه تير را توس��عه 
دادي��م و اخيرا به ۷ گمرك كش��ور مجوز كارنه 

تير داده ايم. 
فرود عس��گري ب��ه عالقه مندي كش��ورهاي 
همجوار براي توس��عه و تسهيل ترانزيت با ايران 
اش��اره كرد و ادامه داد: هفته پيش من در سفر 
ب��ه جمهوري آذربايجان ب��ا همتاي آذري خود 
ديدار و درخصوص تير الكترونيك صحبت كردم 
و به توافقات خوبي رسيديم. با اتصال آذربايجان 
ب��ه هن��د از طريق اي��ران ما كريدور ش��مال _ 
جنوب را پياده خواهيم كرد و اخيرا كارنه تير را 

با كشور پاكستان با موفقيت پياده سازي كرديم 
و خوشبختانه از اين سياست هاي گمرك ايران 
از سوي كشورهاي ديگر استقبال خوبي به عمل 

آمده است. 
وي ادام��ه داد: گمرك ايران در بخش تبادل 
الكترونيك��ي داده ه��ا تجربيات خوب��ي دارد كه 
نمون��ه آن اجراي موفق تير الكترونيك اس��ت و 
آمادگ��ي داريم تجربيات خود را به كش��ورهاي 

عالقه مند منتقل كنيم. 
بنابراي��ن گ��زارش؛ امبرت��و دپرت��و دبيركل 
حمل ونقل بين الملل��ي جاده يي )IRU( نيز در 
اين دي��دار گفت: اروپا هميش��ه بهترين نتيجه 
را در همكاري مش��ترك با گمرك ايران گرفته 
اس��ت كه نمونه موفق آن پياده سازي و توسعه 
ترانزي��ت و كارنه تير اس��ت. وي افزود: گمرك 

ايران با پيش��قدم ش��دن در اج��راي كارنه تير 
الكترونيك به همه كش��ورها نش��ان داد كه اين 

پروژه قابليت اجرايي شدن را دارد. 
دپرت��و با اش��اره به پيوس��تن چي��ن، هند و 
پاكس��تان ب��ه كارنه تي��ر اعالم كرد ك��ه با اين 
اق��دام فص��ل جديدي در ح��وزه كارن��ه تير و 
حمل ونق��ل تركيبي با توجه خ��اص به بنادر و 
راه آه��ن و با محوريت ايران آغاز خواهد ش��د. 
 )IRU( دبيركل حمل ونقل بين المللي جاده يي
به پياده س��ازي موفق پروژه حمل ونقل تركيبي 
و چن��د وجهي تحت عنوان پروژه اس��لووني _ 
ايران براي نخستين بار تحت رويه تير اشاره كرد 
و از گم��رك ايران كه رهبري ديجيتالي ش��دن 
حمل ونقل تحت رويه كارن��ه تير را دارد تقدير 

و تشكر كرد. 

درخواست كارگران براي ترميم حداقل مزد سال 97 به دليل كاهش ارزش پول

افزايش دستمزد 19.8 درصدي امسال خنثي شد
گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|

نمايندگان كارگري در حالي خواهان بازنگري 
در رقم حداقل مزد سال ۱۳۹۷ شدند كه مدعي 
هستند افزايش دس��تمزد ۱۹.8 درصدي اسفند 
۱۳۹6 نه تنها اكن��ون تاثيري در بهبود وضعيت 
معيش��ت خانوار كارگري نداشته بلكه با افزايش 
قيم��ت ارز و تكانه هاي��ي ك��ه در بازارهاي ديگر 
مش��اهده ش��د، اكنون وضعيت زندگي كارگران 
و مزدبگيران از س��ال گذشته هم سخت تر شده 
اس��ت. يك نماينده كارگري با اش��اره به افزايش 
فاصله طبقاتي در حين اجراي برنامه هدفمندي 
يارانه ها مدعي ش��د بايد از اي��ن تجربه آموخت، 
هنوز نتوانس��تيم ش��كاف هاي آن ش��وك را حل 
كنيم، شوك بعدي وارد شده و براي اينكه دوباره 
كشور با مش��كالت تكراري مواجه نشود چاره يي 
نيست جز آنكه ترميم مزدي را در ميان سال در 

دستور قرار دهيم. 
به گ��زارش »تع��ادل« نماين��دگان كارگري 
ش��وراي عال��ي كار با امض��اي نامه ي��ي خواهان 
بازنگ��ري در م��زد س��ال ۱۳۹۷ ش��دند. در اين 
نامه كه به احمد مش��يريان، دبير ش��وراي عالي 
كار نوشته ش��ده آمده است: »با توجه به شرايط 
پيش آمده اقتص��ادي كه منجر به تورم در اقالم 
ضروري خانوار گريده اس��ت و به تبع آن قدرت 
خريد جامعه كارگري به شدت كاهش يافته است 
خواهشمند است موضوع بازنگري دستمزد سال 
۹۷ در دس��تور كار نخستين جلسه شوراي عالي 
كار ق��رار گيرد.« چنان چه اين اتفاق بيافتد براي 
نخستين بار خواهد بود كه در ميانه سال شوراي 
عال��ي كار ن��رخ دس��تمزد را تغيير داده اس��ت. 
پيش تر در بيس��تم تيرماه روزنامه تعادل خبر از 

اين موضوع داده بود. 

 معاون وزير كار: 
درخواست كارگران را مي شنويم

هر ساله در اس��فندماه رقم افزايش مزد سال 
بعد به تصويب مي رسد. اين ميان مساله آن است 
كه با وجود تاكيد قانون كار بر اينكه حداقل مزد 
بايد به گونه يي تعيين ش��ود كه بتواند هزينه هاي 
معيشتي يك خانوار را تامين كند، اما اين اتفاق 
رخ نداد. درنتيجه هنگامي كه ش��وراي عالي كار 
به بررس��ي حداقل سبد معيش��تي يك خانواده 
دست زد متوجه ش��د در حالي كه تا پايان سال 
گذش��ته رقم حداقل دس��تمزد ۹۳۰ هزار تومان 

بود، حداقل هزينه هاي زندگي بيش از دوميليون 
و 6۰۰ هزار تومان اس��ت. ب��ه بيان ديگر حداقل 
دستمزد س��ه برابر كمتر از نرخ حداقل معيشت 
در كشور است. به همين دليل تصميم گرفته شد 
در سال هاي آتي به مرور اين شكاف كمتر شود. 
افزايش ۱۹.8 درصدي حداقل مزد و رساندن آن 
ب��ه يك ميلي��ون و ۱۱۱ هزار توم��ان در ماه، به 

همين دليل صورت گرفت. 
آن چه به ذهن تصميم گيران شوراي عالي كار 
نمي رس��يد، ادامه افزايش قيمت ارز در روزهاي 
نخس��تين س��ال ۱۳۹۷ و خروج امريكا از برجام 
بود. اين دو اتفاق كافي بود تا به گمان نمايندگان 
كارگري ش��وراي عالي كار، اثرات افزايش��ي نرخ 
م��زد خيل��ي زود از بي��ن بروند. تي��م كارگري 
ش��وراي عالي كار با بررس��ي هايي ك��ه در هفته 
اول ديماه انجام داد، مدعي است نه تنها افزايش 
مزد نتوانس��ته وضعيت زندگي مزدبگيران بهبود 
بخشد، بلكه شرايط نس��بت به گذشته سخت تر 
هم ش��ده اس��ت. علي خدايي نماين��ده كارگري 
ش��وراي عال��ي كار در رابطه با مي��زان افزايش 
هزينه ه��اي معيش��تي خانوار مي گوي��د: » اجازه 
بدهيد اكنون قيمت نهايي را اعالم نكنم چرا كه 
مي خواهيم بع��د از تاييد كارفرمايان و دولت آن 
را اع��الم كنيم. اما مي توان��م بگويم افزايش مزد 
هيچ تاثيري در بهبود زندگي خانوارهاي كارگري 
نداش��ته و اكنون وضعيت معيشت اين بخش از 

جامعه از سال گذشته هم بدتر است.«
در همين رابطه احمد مشيريان معاون روابط 
كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت وگو 
ب��ا فارس و با تاييد اين درخواس��ت ، گفت: البته 
معموالً بحث هاي مزدي در پايان سال در دستور 
كار ش��ورا قرار مي گيرد ام��ا گروه هاي كارگري 

درخواست بازنگري را به شورا ارائه داده اند. 
وي از برگ��زاري نشس��ت ش��وراي عالي كار 
در هفت��ه آين��ده خبر داد و گفت: در نخس��تين 
نشس��تي كه برگزار ش��ود، درخواست گروه هاي 
كارگري بررس��ي و اس��تدالل هاي آنها ش��نيده 

خواهد شد. 

 شرايط زندگي سخت تر از سال گذشته است
در همي��ن رابط��ه عل��ي خداي��ي، از اعضاي 
كارگري شوراي عالي كار و يكي از امضاكنندگان 
نامه ترميم مزد، به تعادل گفت: »اتفاقاتي كه در 
اقتصاد كش��ور رخ داد سبب شد تا ما درخواست 
جلس��ه براي ترميم مزد را داشته باشيم. به باور 
ما افزايش مزدي امسال تماما بي اثر شده است و 
حاال بايد براي اين مهم چاره جويي شود. آخرين 
باري كه اعداد و ارقام س��بد معيش��تي خانوار را 
اع��الم كرديم، م��الك خ��ود را روي قيمت هاي 
هفت��ه آخ��ر دي م��اه ۱۳۹6 قرار دادي��م. اين بار 
قيمت ه��ا را در هفت��ه اول تحلي��ل كرديم و بر 
اين اس��اس ادعا مي كنيم تاثي��ر افزايش مزد نه 

تنها از بين رفته بلكه وضعيت معيش��تي نسبت 
به اسفند سال گذش��ته هم سخت تر شده است. 
البته من ادعا نمي كنم ك��ه تورم اكنون بيش از 
۲۰ درصد است اما مي گويم هزينه هاي ضروري 
زندگي يك خانواده آنقدر افزايش يافته است كه 
افزايش ۱۹.8 درصدي مزد نتوانسته زندگي آنها 

را بهبود بخشد.«
او با اعالم اينكه وضعيت معيشتي خانواده هاي 
كارگري و حقوق بگير هم اكنون از س��ال گذشته 
بدتر ش��ده اس��ت، اف��زود: »متاس��فانه آمارها و 
بررس��ي ها نش��ان مي دهند وضعيت در ماه هاي 
آينده و تا پايان امس��ال ب��از هم وخيم تر خواهد 
ش��د و با اين وضع دوباره اتفاقاتي كه در ماجراي 
هدفمندي يارانه ها رخ داد، تكرار مي شود. اعتقاد 
تيم كارگري شوراي عالي كار اين است كه روند 
افزايش تورم گاهي طبيعي است، مانند سال هاي 
۹۲ ب��ه اين س��و؛ در اي��ن دوران اتفاقات خاصي 
ه��م رخ نمي دهد كه ناگه��ان بخش هاي مهمي 
از جامع��ه را متاثر كن��د. در اين ش��رايط پايان 
سال زمان مرس��وم تعيين حداقل مزد است. در 
سال هايي كه چنين وضعيتي نيست و شرايط با 
شوك هاي مداوم وخيم مي شود بايد راهي ديگر 

برگزيد.«
او ادام��ه داد: »از آغ��از س��ال جاري نوس��ان 
بازار ارز بس��يار زياد شد و اين نوسانات بازارهاي 
ديگ��ر را هم تح��ت تاثير ق��رار داد. بر هيچكس 
پوش��يده نيس��ت كه زيان اصلي در اين اتفاقات 
به حقوق بگيراني مي رس��د كه جز فروش نيروي 
كار خود چاره ديگ��ري براي امرار معاش ندارند. 
به همي��ن دليل ما فكر مي كني��م وظيفه دولت 
و تش��كل هاي كارگري اس��ت كه از اين مسائل 
جلوگي��ري كنند. بايد از تجارب گذش��ته درس 
گرفت و متوجه ش��د افزايش ش��كاف طبقاتي و 
ناكافي بودن دستمزد چه عواقب نگران كننده يي 

بر جامعه خواهد داشت.«

 شوكي مشابه شوك هدفمندي يارانه ها
اين نماينده كارگري شوراي عالي كار، گفت: 
»در مقطع هدفمندي يارانه ها ش��وكي مشابه به 
جامعه وارد ش��د. آن زمان هيچ سياست جبراني 
در دستور نبود و همين سبب شد با وجود اينكه 
هر سال براس��اس نرخ تورم، دستمزدها افزايش 
يافت، اما ش��كاف مزد و معيشت به جايي برسد 
كه حداقل مزد نتواند بيش از ۳۵ درصد حداقل 

معيش��ت را تامين كند. هنوز م��ا درگير تبعات 
ش��وك اول هستيم و ش��وك دوم آغاز شد. حاال 
ما فكر مي كنيم بايد از اش��تباهات گذشته درس 
گرف��ت و حداقل از افزايش ش��كاف جلو گرفت. 
اين وظييفه ما به عنوان نمايندگان كارگران هم 
هس��ت.« خدايي در رابطه با واكنش كارفرمايان 
و دولت به اين پيش��نهاد گفت: »به شكل رسمي 
واكن��ش خاص��ي نش��ان داده نش��ده اس��ت اما 
برخوردهاي غير رسمي نشان دهنده نارضايتي دو 
طرف مقابل اس��ت. آنها تمايلي به باز شدن اين 
مساله ندارند ولي ما هم موظف هستيم نسبت به 
وظايف خود محكم و سرسخت باشيم و از حقوق 

كارگران ايران در چارچوب قانون دفاع كنيم.«
او در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه هدف 
تيم كارگري افزايش مزد است يا خير، پاسخ داد: 
»به هيچ عنوان هدف ما صرفا افزايش دس��تمزد 
نيست. ما مي خواهيم قدرت خريد از دست را به 
كارگران بازگردانيم. ش��ايد اي��ن مهم از راه هايي 
جز افزايش دستمزد باشد. طبعا اگر طرف مقابل 
پيش��نهاد معقولي بدهد ما حتما از آن استقبال 

خواهيم كرد. 
الزم به يادآوري است كه نمايندگان كارگري 
هيچ��گاه به دنب��ال افزايش مزد نبودي��م بلكه ما 
همواره باال بردن، تقوي��ت و ترميم قدرت خريد 
را هدف خود قرار داديم. متاس��فانه بايد اعتراف 
كن��م در اين زمينه چندان ه��م موفق نبوديم و 
سال به سال ارزش واقعي مزد نسبت به گذشته 
كمتر ش��د. تنها در سال گذشته حس مي كرديم 
ب��ه بهبود وضعيت معيش��تي ني��روي كار كمك 
كرديم كه نوسانات قيمتي سبب شد كام شيرين 

ما دوباره تلخ شود.«
خدايي خاطرنش��ان كرد: »به عنوان نماينده 
طبقه يي كه در سياس��ت گذاري هاي كشور هيچ 
نقش��ي ندارد و به عنوان نماين��ده كارگراني كه 
در ايجاد مش��كالت كش��ور كمترين تاثير را هم 
نداش��تند، حق خود مي دانيم كه از حداقل هاي 
زندگي خ��ود و خانواده هايمان دفاع كنيم. تاوان 
اي��ن وضعيت را به جاي كارگ��ران و مزدبگيران 
باي��د كس��اني بدهند ك��ه ب��ا تصميم گيري هاي 
اشتباه همه كش��ور را به اين سمت سوق دادند. 
درنتيج��ه ضمن اينكه كامال مش��كالت را درك 
مي كنيم و نمي خواهيم مشكلي براي كسي ايجاد 
شود، بايد بگوييم ما هم حق داريم و نبايد هر بار 

دود مشكالت به چشم ما برود.«
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سليماني اميري رييس كل 
بيمه مركزي شد

گروه بانك و بيمه| هيات دولت غالمرضا سليماني 
اميري را به عنوان گزينه پيش��نهادي رييس كل بيمه 

مركزي تاييد كرد. 
به گزارش »تع��ادل«، وزير امور اقتصادي و دارايي، 
غالمرضا سليماني اميري را به عنوان گزينه پيشنهادي 
براي س��مت رييس كل بيمه مرك��زي به هيات دولت 

معرفي كرد. 
براس��اس ماده 19 قانون تاس��يس بيم��ه مركزي، 
رييس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد 
وزي��ر امور اقتصادي و داراي��ي و تصويب هيات وزيران 
و معاون��ان بيمه مركزي ايران به پيش��نهاد رييس كل 
بيم��ه مركزي و موافقت وزير ام��ور اقتصادي و دارايي 
به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند. 

 بررسي تحوالت ارزي 
در جلسه شوراي پول و اعتبار

شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر سه شنبه 26 
تير 97، به ش��نيدن و بررس��ي گزارش جامع بانك 
مركزي در خصوص چالش هاي نظام بانكي كش��ور، 
چگونگي تامي��ن مالي توليد و نيز تحوالت مرتبط با 

بازار ارز پرداخت. 
به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، گزارش 
جامع اين بانك درخص��وص چالش هاي نظام بانكي 
كش��ور و چگونگي تامين مال��ي توليد در يك هزار و 
دويست و پنجاه و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار 

به بحث و بررسي گذاشته شد. 
اين گزارش كه به صورت ادواري و فصلي توس��ط 
كارشناس��ان حوزه هاي مختلف بان��ك مركزي تهيه 
و براي تنظيم جهت گيري هاي سياس��ت گذاري هاي 
پولي ش��ورا ارائه مي ش��ود ش��امل مواردي از جمله 
رويكردها واقدامات نظام بانكي در حوزه تامين مالي، 
مشكالت و چالش هاي موجود در شبكه بانكي كشور 
و مش��كالت س��اختاري توليد و فضاي كسب و كار 
است. همچنين تحوالت مرتبط با بازار ارز و اقدامات 
انجام شده براي مديريت و كنترل بهينه و موثرمنابع 
و مص��ارف ارزي از طريق بازار ثانوي��ه ارز، به اطالع 

اعضاي شورا رسيد. 

ارائه وام قرض الحسنه به 
متقاضيان خريد فرش دستباف

بانك قرض الحس��نه مهرايران در راستاي حمايت از 
كاالي ايران��ي و ارتقاي حقوق مصرف كننده با ش��ركت 
س��هامي فرش ايران تفاهمنامه هم��كاري امضاء كرد تا 
متقاضيان بتوانند با برخورداري از تسهيالت قرض الحسنه 

اين بانك فرش دستباف ايراني خريداري كنند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي بانك قرض الحس��نه 
مهرايران، اين تفاهمنامه با اعتباري بيش از 250 ميليارد 
ريال براي تقويت سياست هاي كلي اشتغال و در راستاي 
منويات مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از كاالي 
ايراني ميان مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحسنه 
مهرايران و احمدرضا عابد، مديرعامل ش��ركت سهامي 

فرش ايران به امضاء رسيد. 
عابد در مراسم انعقاد اين تفاهمنامه بيان داشت: در 
حال حاضر شركت سهامي فرش ايران يكي از بزرگ ترين 
و معتبرترين توليدهاي فرش دس��تباف ايران است كه 
نزديك به 4 هزار بافنده را تحت پوشش قرار داده است. 
وي افزود: اين ش��ركت با توجه به حمايت هاي بانك 
قرض الحس��نه مهرايران و انعق��اد تفاهمنامه همكاري 
در قال��ب كمك به ايجاد و حف��ظ تقاضا در بازار داخلي 
مي توان��د از توليدات بي��ش از 10 هزار قاليباف حمايت 
كند. مديرعامل شركت سهامي فرش ايران تصريح كرد: 
بيشتر قاليبافان افراد زحمتكش و كم تواني هستند كه 
در شهرستان هاي مناطق كمتر برخوردار قرار گرفته اند و 
نياز به حمايت دارند تا درخشش اين صنعت منحصر به 

فرد در بازار جهاني تداوم يابد. 
وي در رابطه با استقبال و حجم فروش فرش دستباف 
ايراني در س��ال گذشته بيان داشت: در سال 96 فروش 
فرش دس��تباف ايران��ي توليد ش��ده در كارگاه هاي اين 
ش��ركت در اقصي نقاط كش��ور نزديك به 250 ميليارد 
ريال بوده كه 10 درصد اين ميزان به صورت اقس��اطي 
محقق ش��ده اس��ت. عابد تاكيد كرد: امسال، با حمايت 
مادي و معنوي بانك قرض الحسنه مهرايران براي تحرك 
و افزايش انگيزه در بازار فرش داخلي اين ميزان با رشد 

چشمگيري مواجه خواهد بود. 
در ادام��ه، مرتض��ي اكب��ري ني��ز گف��ت: بانك 
قرض الحسنه مهرايران در اين تفاهمنامه 250 ميليارد 
ريال اعتبار به پرداخت تس��هيالت قرض الحس��نه با 
كارم��زد 4 درصد به افراد متقاضي براي خريد فرش 
دس��تباف اختصاص داده اس��ت كه اين مبلغ با كل 

فروش سال گذشته برابري مي كند. 
وي افزود: در اين راستا، به هر يك از افراد متقاضي 
خريد فرش دستباف كه از سوي شركت سهامي فرش 
ايران داراي معرفي نامه باش��ند تا سقف 200 ميليون 
ريال تسهيالت قرض الحسنه با دوره بازپرداخت حداكثر 
24 ماهه اعطا مي ش��ود. مديرعامل بانك قرض الحسنه 
مهر ايران نيز، گفت: اين بانك در راستاي سياست هاي 
 كل��ي نظام و حماي��ت از كاالي ايراني، در س��ه حوزه 
محيط زيست، صنايع دس��تي و گردشگري وارد شده 
و ف��رش نيز يكي از اين حوزه ها اس��ت كه با همكاري 
ش��ركت سهامي فرش ايران پرداخت تسهيالت در اين 
حوزه عملياتي شده اس��ت. اكبري افزود: براي دريافت 
تس��هيالت خريد فرش مانند س��اير انواع تس��هيالت 
 قاب��ل دريافت، ضامن الزامي اس��ت و براي مبلغ باالي

10 ميليون تومان نياز به دو ضامن و پايين تر از آن نياز 
به يك ضامن است. وي تصريح كرد: اعتقاد دارم كارمزد 
14 تا 1۸ درصد هيچ نوع تسهيلي در خريد به صورت 
اقساطي ايجاد نمي كند و به خريدار فشار وارد مي كند 
و تنها تس��هيالت قرض الحس��نه در حوزه افزايش بازار 
مي تواند موثر واقع شود. اكبري درباره فعاليت بانك هاي 
قرض الحس��نه گفت: با رس��وب مبال��غ در بانك قرص 
الحس��نه مهر ايران مي توان به افراد نيازمند وام هايي با 
نرخ كم تسهيالت و وام هاي مناسب ارائه شود؛ لذا بايد 
مردم فرهنگ قرض الحسنه را جدي بگيرند و شركت ها 

منابعي كه نياز ندارند در اين بانك ها قرار دهند. 

اخبار

افزايش قيمت سكه و طال 

قيمت دالر رسمي به 4350 تومان رسيد
گروه بانك و بيمه| 

بازار سكه و طال در روز چهارشنبه 27 تير ماه 
97 و در شرايطي كه نرخ اونس جهاني به 1223 
دالر كاهش يافته و تحويل سكه هاي پيش فروش 
شده با سررس��يد س��ه ماهه در بانك ملي ادامه 
دارد، شاهد رش��د قيمت انواع سكه بود به طوري 
كه قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
 جدي��د با 65 هزار تومان افزاي��ش قيمت به رقم

2 ميليون و ۸۸1 هزار تومان به فروش رسيد. 
به گزارش »تعادل«، هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز 10 ه��زار تومان افزايش 
ياف��ت و به ارزش 2 ميلي��ون و 704 هزار تومان 
داد و س��تد شد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 
37 هزار تومان رش��د قيمت يك ميليون و 3۸0 
ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 20 
هزار توم��ان افزايش ب��ه ارزش 717 هزار تومان 

معامله شد. 
همچنين هر قطعه س��كه گرمي ب��ا 10 هزار 
تومان رشد به قيمت 416 هزار تومان معامله شد 
و قيم��ت هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با رش��د 2 
هزار و 530 توماني ب��ه ارزش 237 هزار و 330 

تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رس��مي نيز قيمت ارزها همچنان 
روبه افزايش اس��ت و ه��ر دالر امريكا با ۸ تومان 
افزاي��ش 4 هزار و 350 توم��ان قيمت خورد. هر 
يورو با 17 تومان كاهش 5 هزار و 69 تومان و هر 
پوند نيز با 47 تومان كاهش 5 هزار و 703 تومان 

ارزش گذاري شد. 

 ارائه خدمات ارزي در ساختمان 
فردوسي بانك مركزي 

از س��وي ديگر، بانك مركزي اع��الم كرد كه 
خدم��ات حضوري در زمينه ام��ور ارزي در قالب 
ميز خدمت، از روز شنبه مورخ 30 تير ماه 1397 
در محل ساختمان فردوس��ي بانك مركزي ارائه 
مي ش��ود. اين بانك ب��راي رفاه ح��ال هموطنان 
محترم و در راستاي پاسخگويي مناسب و هر چه 
بهت��ر، خدمات حضوري در زمين��ه امور ارزي در 
قالب ميز خدمت را از روز شنبه مورخ 30 تير ماه 
1397 صرفاً در محل س��اختمان فردوسي بانك 
به نش��اني ميدان امام خميني، خيابان فردوسي، 
نرسيده به چهارراه استانبول، ارائه مي كند. پيش 
از اين ارائه خدمات ارزي در س��اختمان ميرداماد 

بانك مركزي انجام مي شد. 

 كشف قاچاق ارز و طال از تركيه به ايران
همچني��ن مام��وران گم��رك دو محمول��ه 
ارز قاچ��اق و يك محموله طال كش��ف كردند. 
مام��وران گم��رك ب��ازرگان از يك دس��تگاه 
خودروي س��واري ۸۸ ه��زار دالر و 19 هزار و 
600 لير تركي��ه ارز قاچاق و 147 گرم طالي 
قاچاق كشف و ضبط كردند. بنا بر اين گزارش، 
راننده اين خودروي س��واري قصد داش��ت اين 
مي��زان ارز و ط��ال را به صورت قاچ��اق از مرز 
تركيه وارد كش��ور كند كه با دقت و هوشياري 
ماموران گم��رك و با رصد اطالعات محموله ها 
كشف و ضبط شد. گمرك ايران در سال 2017 
موفق ش��د رتبه نخس��ت مبارزه با قاچاق مواد 
مخ��در و رتبه دوم را در مب��ارزه با انواع كاالي 
قاچ��اق در دنيا كس��ب كند. ورود ارز / اس��ناد 
بانك��ي و اوراق بهادار بي نام مجموعاً تا س��قف 
مبلغ ده هزار )000 ,10( يورو يا معادل آن به 

س��اير ارزها مجاز بوده و ورود ارز / اسناد بانكي 
و اوراق به��ادار بي نام مجموعاً بيش از مبلغ ده 
هزار )10,000( يورو يا معادل آن به ساير ارزها 
مجاز نيست. همچنين خروج ارز/ اسناد بانكي 
و اوراق بهادار بي نام توسط هر مسافر به خارج 
از كشور از طريق ساير مبادي، مجموعا تا سقف 
مبلغ پنج ه��زار )5,000( يورو يا معادل آن به 
ساير ارزها از مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو 
هزار )2,000( يورو يا معادل آن با س��اير ارزها 
از مرزهاي زميني، ريلي و دريايي مجاز بوده و 
خرج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام مازاد 

بر سقف مبلغ مذكور مجاز نيست. 

 توليد نخستين نمونه آزمايشگاهي
ارز رمزنگار 

از سوي ديگر، مدير گروه بانكداري الكترونيك 
پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از طراحي 
نخستين نمونه آزمايشگاهي ارز رمزنگاري شده در 

پژوهشكده پولي وبانكي خبر داد. 
نيم��ا امير ش��كاري در گفت وگو ب��ا ايِبنا در 
خص��وص مباحثي ك��ه در خص��وص ايجاد ارز 
رمزنگاري شده ملي در كشور شده، اظهار داشت: 
يكي از ضروريات در كشور حركت به سمت ارز 
ديجيتال ملي اس��ت ازاين رو پژوهشكده پولي و 
بانك��ي بانك مركزي در اي��ن زمينه اقداماتي را 
انجام داده و حتي يك نمونه آزمايشگاهي از ارز 
رمزنگاري شده ملي را نيز ساخته كه آماده ارائه 
است. وي افزود: پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي اين ارز را به س��فارش نهادي نس��اخته 
ازاين رو منتظر يك سفارش دهنده موثر در اين 
بخش است. امير شكاري تاكيد كرد: پژوهشكده 

پولي و بانكي به عنوان يك نهاد پژوهشي وظيفه 
تحقي��ق و مطالعه در اين بخش را به عهده دارد 
ازاين رو در اين مركز، در حد پژوهش و س��اخت 
آزمايشگاهي ارز رمزنگاري شده ملي پيش رفته 

و معايب و مزايايي آن را بررسي كرده است. 
وي ادام��ه داد: پژوهش��كده پول��ي و بانكي 
به منظور ارائ��ه اين ارز رمزنگاري ش��ده با چند 
مرك��ز مذاكرات��ي انج��ام داده و منتظ��ر عقد 

تفاهم نامه به منظور ارائه اين ارز به بازار است. 
امير شكاري خاطرنشان كرد: واقعيت اين است 
كه در همين مدل آزمايش��گاهي به سوال هايي 
رسيده ايم كه بايد در سطح استراتژيك و كالن 
جواب داده ش��ود. زيرا ممكن اس��ت مسووالن 
 كش��ور بخواهند بخش��ي از پايه پولي كشور را 
ب��ر مبناي ارزه��اي ديجيتال جل��و ببرند و اين 
مس��اله كه پش��توانه ارز ديجيتال ملي چه بايد 
باشد، س��والي است كه مس��ووالن نظام پولي، 
بانكي و حتي بازار سرمايه كشور بايد جواب آن 

را بدهند. 
اين پژوهش��گر اقتص��ادي گفت: ه��ر نظام 
اقتصادي كه در دنياي امروز بخواهدبه س��مت 
اقتص��اد ديجيتال حرك��ت كن��د، چاره يي جز 
ش��ناخت ارزهاي رمزنگاري ش��ده و حركت به 
س��مت آن نخواهد داش��ت زيرا هزينه هاي پول 
فيزيكي تا چند س��ال آينده بس��يار باالتر از آن 
است كه بتواند اقتصاد ديجيتال را حمايت كند. 
وي ادامه داد: ازاين رو بايد به س��مت بهره گيري 
از ارزه��اي ديجيتال كه به مرات��ب هزينه هايي 
كمتر به خصوص در بخ��ش نظارتي نياز دارند 
در اقتص��اد ديجيتال رفت. امير ش��كاري بابيان 
اينكه ارز رمزنگاري شده در ادبيات امروز بيشتر 

يك ماهيت تلفيقي از پول و سرمايه دارد، گفت: 
بين بازار پول و سرمايه درگذشته تفكيكي اتفاق 
مي افتاد و همچنين كاربرد هر يك از اين بازارها 

متفاوت بود. 
وي اف��زود: افرادي كه در ب��ازار پول فعاليت 
مي كردن��د كه ش��امل بانك مرك��زي، بانك ها، 
س��پرده گذاران هس��تند به منظ��ور تامين مالي 
اوليه پروژه ها و بازار كم ريس��ك سپرده گذاري، 
تس��هيالت گيري و س��رمايه گذاري در بانك ها 
را انتخ��اب مي كردند. اين پژوهش��گر اقتصادي 
اذع��ان كرد: از ط��رف ديگر اف��رادي بودند كه 
ريس��ك پذيري باالت��ري داش��تند و در ب��ازار 
س��رمايه، بورس اوراق به��ادار و ديگر بازارهاي 
بورس��ي فعالي��ت مي كردن��د و ريس��ك باال در 

سرمايه گذاري را به جان مي خريدند. 
امير شكاري ادامه داد: بر اين اساس بازار پول 
و سرمايه هركدام ويژگي ها و قابليت هاي خاص 
خود را داشت ولي با ورود ارزهاي رمزنگاري شده 
ماهيت جديدي ايجاد شد زيرا از طرفي اسم ارز 
ب��ه آن دادند و ش��باهت به بازار پ��ول دارد و از 
طرف ديگر ماهي��ت كاربردي آن به كاال و بازار 

سرمايه نزديك تر است. 
وي تاكي��د ك��رد: م��ردم در ابت��داي امر از 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده به ج��اي خريدوفروش 
روزان��ه بيش��تر به چش��م س��رمايه گذاري نگاه 
مي كردند زيرا تاكنون اين نوع ارزها قابليت هاي 

سرمايه گذاري زيادي از خود نشان داده اند. 
امير شكاري خاطرنشان كرد: در اصل با ورود 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده يك ابزار مالي جديدي 
ب��ه وجود آمد كه كاربردي دوگانه دارد و در هر 
دو بازار پول و سرمايه قابل استفاده است ازاين رو 

در برخ��ي مراكز و فروش��گاه ها مي توان با بيت 
كوين و اتريوم نس��بت ب��ه خريد كاال و خدمات 
اقدام وهم مي توان مثل يك كاالي س��رمايه يي 
در بازارهاي بورسي روي آن سرمايه گذاري كرد. 
اين پژوهشگر اقتصادي گفت: اين اتفاق باعث 
ش��د نهادها و افرادي كه ماهي��ت محافظه كارانه 
داش��ته و در ب��ازار پ��ول فعال هس��تند ازجمله 
بان��ك مركزي و نظام بانكي نس��بت ب��ه ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده ماهي��ت محافظه كارانه در پيش 
بگيرن��د و از طرف ديگر اف��رادي كه در بازارهاي 
س��رمايه فعاليت مي كردند با قبول ريس��ك اين 

مدل از سرمايه گذاري به سمت آن رفتند. 
 امير ش��كاري خاطرنش��ان كرد: در ايران نيز 
ف��را ب��ورس خيلي س��ريع ب��ه س��مت ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده رف��ت ام��ا بانك مرك��زي به آن 
مالحظات��ي نش��ان داد و درمجموع الزم هس��ت 
ك��ه مس��ووالن كش��ور تم��ام جوان��ب ارزهاي 
رمزنگاري شده را مطالعه و نسبت به اين فناوري 

واكنش منطقي نشان دهند. 
وي ادامه داد: ايران نيز بايد مانند كش��ورهاي 
بزرگ و پيش��رفته دنيا به سمت تعيين چارچوب 
و نظام من��د ك��ردن فعاليت ها در ح��وزه ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده حركت كند زي��را در حال حاضر 
برخي كش��ورها فعاليت ارزهاي رمزنگاري ش��ده 
را مح��دود و برخي آزاد گذاش��ته اند و همچنين 
برخ��ي ديگر براي فعالي��ت در اين بخش ماليات 
وضع كرده اند. درصورتي كه در ايران هنوز در اين 

خصوص بالتكليفي وجود دارد. 
امير ش��كاري با تاكيد بر اينكه در ش��رايط 
فعلي مش��خص نكردن سياس��ت در مواجهه با 
ارزهاي رمزنگاري شده راهكار مناسبي نيست، 
گف��ت: باي��د بامطالعه اين نوع ارزه��ا و تجربه 
كش��ورهايي ك��ه از آن در سيس��تم اقتصادي 
كشورش��ان بهره  گرفته اند از مزايا و معايب اين 
ارزها مطلع ش��ويم و راهكار درس��تي به منظور 
بهره مندي از مزايا و جلوگيري از آس��يب هاي 

احتمالي آن در پيش بگيريم. 
وي اف��زود: ارزه��اي رمزنگاري ش��ده در حال 
حاضر به كش��ور واردش��ده اند و خريدوفروش ها 
نيز در اين بخش ش��كل گرفته ازاين رو بايد با يك 
سياست مشخص و منطقي با آن برخورد كنيم. 

 ايجاد كارگروه هاي تخصصي 
براي تعيين چارچوب

امير ش��كاري يادآور ش��د: بهترين راهكار در 
بهره گي��ري از مزاي��اي ارزهاي رمزنگاري ش��ده 
اس��تفاده از توان مراكز آموزش��ي و پژوهش��ي و 
همچنين پژوهشگران خبره در اين حوزه است تا 
ب��ا ايجاد كارگروه ها تخصصي در اليه هاي باالتر و 
مطالعه بر روي فناوري هاي نوين ازجمله ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده نقاط مثبت و منفي به حاكميت 
و مس��ووالن ام��ر گزارش ش��ود تا در م��ورد آن، 
تبادل نظ��ر و تصميم گيري ش��ود. وي ادامه داد: 
اينكه هي��چ تصميم در قب��ال فناوري هاي نوين 
گرفته نش��ود موضوع را با چالش هاي بيش��تري 
هم��راه مي كند. امير ش��كاري اظهار داش��ت: هر 
فناوري جديدي كه وارد كشور مي شود بطورقطع 
ه��م نكات مثبت و منفي دارد ازاين رو مش��خص 
نكردن سياس��ت در قبال آن نكات منفي و اثرات 
تخريب��ي آن را بيش��تر و تعيي��ن چارچ��وب در 
خصوص آن، منجر ب��ه بهره گيري از مزايايي آن 

در كشور مي شود. 

از كسري بودجه تا استقراض و فروش اوراق بدهي
سعيد بيات| 

آيا در ش��رايط تهديد و نااطميناني نس��بت ب��ه آينده، روش 
ف��روش اوراق بدهي براي تامين مالي كس��ري بودجه، به اندازه 

كافي كارآمد و مقرون به صرفه است؟
آماره��اي مربوط به وضعيت بودجه عمومي دولت در س��ال 
گذش��ته نشان مي دهد كه دولت تا پايان سال 1396 حدود 75 
هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي داشته، كه معناي ساده 
آن اين اس��ت ك��ه درآمدهاي مالياتي دولت به ان��دازه 75 هزار 

ميليارد تومان كمتر از هزينه هاي جاري آن بوده است. 
در كنار آن، س��هم دولت از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي 
در س��ال 1396 حدود 92 هزار ميليارد تومان بوده كه 44 هزار 
ميليارد تومان از اين پول صرف اجراي پروژه هاي عمراني ش��ده 
و مابقي آن براي جبران بخش��ي از كسري تراز عملياتي هزينه 

شده است. 
مابقي كس��ري تراز عملياتي هم از مح��ل فروش اوراق مالي 
اس��المي تامين شده است. بنابراين آشكار است كه سهم دولت 
از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي نقش مهمي در تامين بودجه 

پروژه هاي عمراني و جبران كسري تراز عملياتي بازي مي كند. 
ام��ا تهدي��د ترامپ به قط��ع درآمدهاي نفتي اي��ران از آبان 
1397 ب��ه بعد، يك تفس��ير فني دارد و آن هم اين اس��ت كه 
ن��ه تنها ديگر منبعي براي اج��راي پروژه هاي عمراني در اختيار 
دولت نيس��ت بلكه دولت با چالش��ي جدي براي جبران كسري 

تراز عملياتي خود نيز روبرو خواهد ش��د.  حتي اگر دولت ناچار 
ش��ود اجراي پروژه هاي عمراني را بطور كامل متوقف كند و آثار 
منفي آن بر رش��د اقتصادي سال هاي آتي را نيز بپذيرد اما براي 
جبران كسري تراز عملياتي خود راهي ندارد جز اينكه به دنبال 
روش هاي جايگزين براي تامين مالي خود باش��د چراكه كسري 
تراز عملياتي از نوع تعهدات جاري محسوب مي شود و قابل فسق 

يا تاخير نيست. 
حال اگر از اقتصاددانان سوال كنيد كه در كوتاه مدت بهترين 
جايگزي��ن براي درآمد نفت چيس��ت، بس��ياري از آنها پاس��خ 
مي دهند كه فروش اوراق بدهي دولتي بهترين راه اس��ت چون 
هم امكان تامين مالي را فراهم مي كند و هم از دس��ت اندازي به 

منابع بانك مركزي و شبكه بانكي پيشگيري مي نمايد. 
اما آيا در شرايط تهديد و نا اطميناني نسبت به آينده، روش 
ف��روش اوراق بده��ي به اندازه كافي كارآم��د و مقرون به صرفه 
است؟ و آيا دولت به سادگي مي پذيرد كه از چنين روشي براي 

تامين كسري بودجه خود استفاده كند؟
بررس��ي متوس��ط نرخ بازدهي اسناد خزانه اس��المي )اوراق 
بدهي دولتي عرضه ش��ده در ف��را بورس( تا پاي��ان 23 تيرماه 
 1397 نشان مي دهد كه متوسط نرخ بازدهي اين اوراق از سطح

16٫5 درصد در دي ماه 1396، با پيمودن مسيري صعودي، به 
سطح 26٫4درصد در تيرماه 1397 رسيده است. 

 دي ماه 1396 مقارن با قوت گرفتن احتمال خروج امريكا از 

برج��ام بود كه با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد همراه ش��د و نرخ 
دالر در بازار آزاد كه در دي ماه 1396 در سطح 4300 تومان بود 
با ش��يب صعودي رو به افزايش گذاشت و فروردين 1397 را با 

رقمي بيش از 5000 تومان به پايان رساند. 
 ه��ر چند از ارديبهش��ت 1397 به بعد آمار رس��مي از نرخ 
دالر در بازار آزاد در دست نيست اما اطالعات غير رسمي نشان 
مي دهد كه روند صعودي نرخ دالر بازار آزاد از ارديبهشت تا تير 

1397 كماكان ادامه داشته است. 
در حقيق��ت چون در فاصله دي ماه 1396 تا تير ماه 1397 
نرخ بازدهي سرمايه گذاري در بازار ارز روز به روز در حال افزايش 
بوده، بنابراين بس��ياري از دارندگان اسناد خزانه اسالمي ترجيح 
داده اند اوراق خود را در فرا بورس عرضه كنند و با خروج از بازار 
بورس، راهي بازار ارز ش��وند كه همين امر نرخ بازدهي اس��ناد 

خزانه اسالمي را پيوسته افزايش داده است. 
 حت��ي دول��ت نيز ك��ه مطابق قان��ون بودجه س��ال 1397 
مي توانسته بخشي از اسناد خزانه اسالمي را براي تامين بودجه 
جاري خود مس��تقيما در بازار عرضه كند ناچار ش��ده با قيمت 

كمتري اوراق را به متقاضيان واگذار نمايد. 
 بنابراين مي توان گفت فضاي ملتهب سياسي در دوره زماني 
مورد اش��اره، نقش موثري در افزايش نرخ بازدهي اس��ناد خزانه 
اسالمي داشته اس��ت. حال فرض كنيد آبان ماه 1397 برسد و 
دول��ت تالش كند تا براي جبران افت درآمدهاي نفتي و تامين 

مالي كسري بودجه خود، حجم فروش اوراق بدهي )نظير اسناد 
خزانه اسالمي( را افزايش دهد. 

 در چنين شرايطي كه افت درآمدهاي نفتي به معناي كاهش 
عرض��ه ارز و افزايش نرخ دالر و س��اير ارزها در بازار آزاد خواهد 
بود، اس��تدالل س��طور فوق اين نكته را به ذهن متبادر مي كند 
كه بايد منتظر افزايش بي��ش از پيش نرخ بازدهي اوراق بدهي 
در فرا بورس بود كه اين بدان معناس��ت كه تامين مالي كسري 
بودجه از طريق فروش اوراق بدهي، براي دولت بسيار پر هزينه 

خواهد شد. 
 در واقع، دولت براي اينكه بتواند كسري بودجه خود را تامين 
مالي كند ناچار اس��ت اوراق بدهي را با قيمت بس��يار نازل تري 
نس��بت به ارزش اسمي آنها واگذار نمايد. بروز اين اتفاق در آبان 
ماه 1397 سبب خواهد شد تا در بدنه اقتصادي دولت اين تفكر 
شكل بگيرد كه انتش��ار و فروش اوراقي كه تعهد پرداخت اصل 
آن در سررسيد همپايه حقوق و دستمزد كارمندان دولت و جزو 

بدهي هاي ممتاز دولت است، آيا اصال مقرون به صرفه است؟
نگارنده پاس��خ اين س��وال را هنوز نمي داند اما اميدوار است 
كه دولتمردان از همين امروز به اين سوال بينديشند، و پيش از 
آنكه با آن روبرو شوند و فورا تصميم بگيرند كه استقراض از بانك 
مركزي و شبكه بانكي را در دستور كار قرار داده و فروش اوراق 
بدهي را متوقف نمايند، چالش هاي اينچنيني تامين مالي كسري 

بودجه را شناسايي كرده و راه حل آن را پيدا كنند. 

اخطار دادستان مالياتي به بانك ها و موسسات اعتباري
دادس��تان انتظام��ي مالياتي س��ازمان ماليات��ي از آخرين 
اخطار خود به بانك ها و موسسات اعتباري كه به اين سازمان 
اطالع��ات مورد نياز پايگاه اطالعات موديان را نمي دهند، خبر 

داد. 
به گ��زارش ايِبنا، عباس بهزاد در اين باره گفت: در صورت 
ع��دم همكاري ت��ا مهلت تعيين ش��ده، عليه اي��ن بانك ها و 
موسس��ات اعتباري اعالم جرم مي ش��ود. بهزاد ب��ا بيان اينكه 
در اجراي ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم و براي 
ش��فافيت اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطالعات مالياتي، 

كليه بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري كه اطالعات مورد 
ني��از پاي��گاه اطالعات هويت��ي، عملكردي و داراي��ي موديان 
ماليات��ي را در اختيار دارند، موظف به ارائ��ه اطالعات به اين 
س��ازمان هس��تند، گفت: در اين رابطه بانك مركزي و تمامي 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري، به استثناي چند بانك و 
موسس��ه مالي و اعتباري، همكاري شايسته يي با اين سازمان 
داش��ته و به چارچوب تفاهمنامه هاي منعق��ده پايبند بوده و 
اطالعات خود را در اختيار س��ازمان امور مالياتي كش��ور قرار 

داده يا در شرف تكميل اطالعات هستند. 

وي با تش��كر از همكاري عمده بانك ها و موسس��ات مالي 
و اعتب��اري با س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور اظهار داش��ت: 
درخص��وص چند بانك و موسس��ه مالي و اعتباري كه تاكنون 
همكاري الزم را معمول ننموده اند، اين دادستاني شفاف سازي 
الزم و اعالم اخطار را به عمل آورده و اخيرا آخرين اخطار نيز 

كتبا اعالم شده است. 
بهزاد تصريح كرد: در صورتي كه اين چند بانك و موسس��ه 
مال��ي و اعتب��اري تا پاي��ان مهلت تعيين ش��ده، بس��ته هاي 
اطالعاتي خود را به هر دليل و بهانه يي به نظام مالياتي كشور 

ارس��ال نكنند كه اين امر موجبات عدم شفافيت مالي و زمينه 
فرار مالياتي و پولشويي را فراهم مي سازد، دادستاني انتظامي 
مالياتي سازمان امور مالياتي كشور حسب وظايف قانوني خود 
و در راستاي استيفاي حقوق حقه دولت )بيت المال( و مطالبه 
حقوق عمومي آحاد جامعه، ضمن اس��تفاده از كليه اهرم هاي 
حاكميت��ي و اختي��ارات قانوني، بطور قط��ع در اجراي تبصره 
2 م��اده 274 قانون ماليات هاي مس��تقيم، عليه آن دس��ته از 
مديراني كه مرتكب تخطي از قانون شده  اند، اعالم جرم خواهد 

كرد. 

هر نظام اقتصادي كه در دنياي امروز بخواهدبه سمت اقتصاد ديجيتال حركت كند، چاره اي جز شناخت ارزهاي 
رمزنگاري شده و حركت به سمت آن نخواهد داشت زيرا هزينه هاي پول فيزيكي تا چند سال آينده بسيار باالتر از آن است 
كه بتواند اقتصاد ديجيتال را حمايت كند. ازاين رو بايد به سمت بهره گيري از ارزهاي ديجيتال كه به مراتب هزينه هايي كمتر 
به خصوص در بخش نظارتي نياز دارند رفت. ارز رمزنگاري شده در ادبيات امروز بيشتر يك ماهيت تلفيقي از پول و سرمايه 

دارد، بين بازار پول و سرمايه درگذشته تفكيكي اتفاق مي افتاد و همچنين كاربرد هر يك از اين بازارها متفاوت بود
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5 بورس و فرابورس
 احتمال انتشار اوراق سكه

در بازار سرمايه
با وجود اينكه طرح انتش��ار اوراق س��كه در بازار 
سرمايه مدتي است متوقف شده و برخي گمانه زني ها 
درباره منتفي ش��دن آن وج��ود دارد، دبيركل بانك 
مركزي مي گويد كه اين طرح همچنان پابرجاس��ت 
و روي مي��ز ق��رار دارد. ب��ه گ��زارش ايس��نا، طبق 
برنامه ريزي ها قرار بر اين بود تا از نهم تيرماه س��ال 
جاري بازار سرمايه معامالت اوراق سكه را آغاز كند؛ 
اما اين اتفاق نيفتاد و تاكنون نيز اجرايي نشده است. 
آن ط��ور كه محمود احمدي -دبيركل بانك مركزي 
اعالم كرده، طرح انتش��ار اوراق سكه منتفي نشده و 
مذاك��رات و هماهنگي هايي براي اجراي آن در حال 
انجام است، بنابراين به محض اينكه به نتيجه قطعي 
رسيده و ساز و كار كامل شود، حتما اجرايي خواهد 

شد و در دستور كار قرار مي گيرد. 

 عرضه صكوك اجاره
3900 ميليارد ريالي 

صكوك اجاره 3900 ميليارد ريالي ش��ركت سايپا 
)سهامي عام( با نماد »صايپا104« هفته آينده از طريق 
ش��ركت ب��ورس اوراق بهادار تهران به مدت س��ه روز 
كاري با روش حراج عرضه خواهد شد. به گزارش سنا، 
مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه 
با اعالم اين خبر گفت: با مجوز سازمان بورس و اوراق 
بهادار، شركت واس��ط مالي اسفند يكم )با مسووليت 
محدود( به عنوان ناشر، اقدام به انتشار صكوك اجاره 
به مبلغ 3900 ميليارد ريال از طريق ش��ركت بورس 
اوراق بهادار تهران براي خريد نقدي خط مونتاژ جديد 
پرايد، خط پرس و قالب ابزار، ماشين آالت و تجهيزات 
خط رنگ قديم و جيگ و فيكسچرهاي توليدي از باني 
اوراق )ش��ركت سايپا( و اجاره به شرط تمليك آنها به 
وي مي كند. غالمرضا ابوترابي افزود: اين اوراق 4 ساله 
و با نرخ اجاره بهاي 18 درصد است كه اين اجاره بها هر 
س��ه ماه يك بار توسط شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه به حساب دارندگان اوراق 
واريز خواهد ش��د. مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه در خصوص ديگر اركان انتشار اين 
اوراق توضيح داد: ضامن اين اوراق، بانك ملت )سهامي 
عام( است. شركت تامين سرمايه بانك ملت )سهامي 
خاص( نيز مسووليت بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي 
اين اوراق را بر عهده دارد. پيش از اين ش��ركت سايپا 
دو بار از طريق انتشار صكوك مرابحه و اجاره در بازار 
س��رمايه مجموعاً با حجم 8500 ميليارد ريال تامين 
مالي شده كه اين اوراق در نمادهاي »صايپا9081« و 
»صايپا1431« در شركت بورس اوراق بهادار تهران در 

حال معامله است. 

واكنش مثبت آسيايي ها
بورس هاي آسيايي در نخستين واكنش خود به سخنان 
جروم پاول در كنگره امريكا كه اوضاع اقتصادي اين كشور را 
اطمينان بخش توصيف كرده بود وارد محدوده سبز شدند. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، جروم پاول روز چهارشنبه 
از چشم انداز مثبت بازار كار امريكا گفت و اعالم كرد تورم 
در س��طوح هدف گذاري شده اين بانك است. اين سخنان 
ش��اخص »داوجونز« وال استريت را با 0.2 درصد افزايش 
به سطح 25119.89 واحدي رساند. در لندن هم شاخص 
»فوتسي 100« 0.3 درصد باال رفت و به 7626.33 واحد 
رس��يد. از سويي ديگر، استفان اينس- مدير بخش آسيا- 
اقيانوسيه در موسسه »اودانا« گفت: سخنان پاول طنيني 
دل نشين براي گوش س��رمايه گذاران بود و به چهارمين 
رش��د متوالي داوجونز و ركورد ش��دني شاخص »نزدك« 
منجر شد. با اين حال نگراني ها از پيامدهاي جنگ تجاري 
كماكان جو س��نگيني را بر بورس ها تحميل كرده اند. روز 
سه ش��نبه ژاپن و اتحاديه اروپا كه آنها هم مورد تهديدات 
تعرفه يي ترامپ قرار گرفته اند با يكديگر پيمان تجارت آزاد 
جديدي امضا كردند. بر اس��اس اين گزارش، در بازارهاي 
آس��يايي، ش��اخص »نيك كي 225« بورس ژاپن با يك 

درصد افزايش همرا ه شد. 

بررس�ي دالي�ل كاهش س�ود »ولصنم«: ش��ركت 
ليزينگ صنعت و معدن در گزارش 6 ماهه منتهي به پايان 
خرداد 97 به ازاي هر سهم 104 ريال سود محقق كرد كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل افت 36 درصدي داشت. 
بر اين اس��اس، شركت با انتش��ار گزارش هاي مياندوره يي 
6 ماه��ه منتهي به پايان خرداد 97 براي س��ال مالي پايان 
آذر ماه به ازاي هر س��هم 104 ريال س��ود محقق كرد كه 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل كاهشي بود. اين در حالي 
اس��ت كه، »ولصنم« در پايان س��ال مالي منتهي به آذرماه 
96 براي هر س��هم 243 ريال سود شناسايي كرد. از سويي 
ديگر، صورت هاي مالي اين شركت نشان مي دهد كه سود 
انباشته پايان دوره مورد بررسي نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل 36 درصد كاهش يافت. همچنين س��ود خالص پس 
از كس��ر ماليات هم 36 درصد افت كرده و سود ناخالص با 
كاهش 50 درصدي مواجه ش��ده است. بررسي صورت هاي 
مالي خبر از افزاي��ش 263 درصدي خالص درآمد )هزينه( 
 ه��اي متفرقه در اي��ن مجموعه را مي دهد. بر اس��اس اين 
گزارش، شركت در اواسط ماه جاري نيز در اطالعيه يي خبر 
از پيش��نهاد افزايش سرمايه هيات مديره به مجمع عمومي 
 فوق الع��اده را اعالم و گ��زارش توجيهي افزايش س��رمايه

100 درصدي از محل آورده نقدي سهامداران، مطالبات حال 
شده و سود انباشته براي حفظ سرمايه مالي پيرو نوسانات 
اقتصادي اخير و كاهش ريس��ك ش��ركت، فعاليت در يك 
مقياس اقتصادي توجيه پذير، توسعه فعاليت ها و بهره گيري 
 از فرصت هاي شناس��ايي ش��ده موجود در بازار ها و رش��د 

سودآوري و تقسيم سود براي سهامداران را، منتشر كرد.

نگاه

خبر

بينالملل

رويخطشركتها

رييس سازمان خصوصي سازي تشريح كرد

افزايش سود سهام عدالت در سال ۹۷
با توجه به مجامع برگزار شده پيش بيني مي شود 
امسال سود بيش��تري ميان مشموالن سهام عدالت 
نس��بت به سال گذشته تقسيم شود. مير علي اشرف 
عبداهلل پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي 
با اش��اره به مطالب فوق اظهار داشت: طبق قانون هر 
آن چيزي را كه دولتي و عمومي به مفهوم نهادهاي 
عمومي غيردولتي نباش��د، بخش خصوصي قلمداد 
مي ش��ود. به گزارش س��ازمان خصوصي سازي، وي 
اف��زود: بر اين اس��اس مطابق قانون مكلف هس��تيم 
ه��ر آنچه متعلق به دولت اس��ت به بخش خصوصي 
واگ��ذار كنيم. وي در خصوص مش��كالت موجود در 
زمينه اجراي سياست خصوصي سازي در كشور اظهار 
داشت: مقاومت هايي كه در زمينه واگذاري ها صورت 
مي گيرد يكي از اين مش��كالت است، به عنوان مثال 
هيات مديره ش��ركت ها در برخي شركت ها به دليل 
رانت ها و مزايايي ك��ه دارند، حقوق و مزاياي خود را 
ب��ه صورت كامل دريافت مي كنند. بنابراين از همين 
جا انحرافات و مقاومت ها ش��روع مي شود و در نتيجه 
دلس��وزي براي بهبود به��ره وري در اين مجموعه ها 

اتفاق نمي افتد. 

 مقاومت در مسير واگذاري 
پوري حس��يني افزود: بر اين اس��اس شركت هاي 
ب��زرگ دولتي داريم كه ع��دم واگذاري آنها از جنس 
مقاوم��ت اس��ت و در برخي مواقع، واگذاري س��هام 
يك ش��ركت به صورت 100درصد تصويب مي شود 
اما با مقاومت هايي كه صورت مي گيرد، آن ش��ركت 
از ليس��ت واگذاري ها خارج مي شود. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي ادامه داد: مث��ال ديگر در خصوص 
واگذاري دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس است كه 
در طول م��دت واگذاري، صورت ه��اي مالي خود را 
به س��ازمان خصوصي س��ازي نمي دادند و مقاومت ها 
موجب ش��د تا ما به ارزش گذاري برند اين دو باشگاه 
براي واگذاري بس��نده كرديم كه در عمل هم مزايده 
واگذاري آنها به سرانجام نرسيد. وي همچنين با بيان 
اينكه قانون اصل 44 قانون خوب و محكمي اس��ت، 
گفت: در اين زمينه ضعف در اجراي قانون داريم كه 
بخش قابل توجهي از آن مربوط به دلبستگي مديران 
و مقامات دولتي به شركت هاي قابل واگذاري است. 

 فشار و آسيب هاي اجراي خصوصي سازي 
رييس س��ازمان خصوصي سازي گفت: ميانگين 
عرضه ه��اي اي��ن س��ازمان ب��راي ف��روش س��هام 
ش��ركت هاي دولت��ي به ط��ور متوس��ط 4 مزايده 
اس��ت كه اي��ن عرضه ها به دليل مش��كالت فراوان 
به ثمر نمي رس��ند و به عنوان يكي از آس��يب هاي 
اجراي خصوصي س��ازي در كش��ور مطرح هستند. 
پوري حس��يني همچنين اظهار داشت: از سال 80 
سازمان خصوصي س��ازي تاس��يس و دستگاه هاي 
اجراي��ي بايد ب��ا هماهنگي اين س��ازمان، اقدام به 
واگذاري سهام و ش��ركت هاي خود كنند، بنابراين 
واگذاري بدون تشريفات مزايده از سال 80 تاكنون 
انجام نشده اس��ت و بر اين اساس نمي توان اتهامي 
را به س��ازمان خصوصي س��ازي وارد ك��رد. وي در 
خصوص س��اير مشكالت اين سازمان به ارائه مثالي 
پرداخت و افزود: وقتي شركت آلومينيوم المهدي را 
فروختيم بدهي و زيان بسياري داشت. اين شركت 
قبل از واگذاري به بخ��ش خصوصي 450 ميليارد 
تومان زيان انباشته داش��ته است. پس از واگذاري 
360 ميلي��ارد تومان بدهي ب��ه ايميدرو تا حدودي 
زيادي توس��ط خريدار كه از بخش خصوصي واقعي 

اس��ت پرداخت و تسويه ش��د. با اين حال ببينيد تا 
چه اندازه فشار و ايراد به اين واگذاري وارد مي شود. 
دليلش اين است كه اين شركت به بخش خصوصي 
واقعي واگذار شده است و اگر اين شركت را به شبه 
دولتي ه��ا مي داديم تا اين اندازه مورد اتهام و تحت 

فشار قرار نمي گرفتيم. 

 انحصار مانعي بزرگ
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي افزود: اجراي 
سياس��ت خصوصي س��ازي باي��د در برخ��ي موارد 
از خط��وط انحص��ار بگ��ذرد و انحص��ار نبايد مانع 
خصوصي س��ازي ش��ود. وي با بيان اينكه متاسفانه 
در واگ��ذاري برخ��ي بنگاه ه��اي دولت��ي در حوزه 
ياران��ه همچ��ون آب، ب��رق و گاز به  ش��دت دچار 
مش��كل هستيم كه به طور مش��خص در اين زمينه 
مي توان به حوزه برق اش��اره ك��رد، گفت: با توجه 
به مش��كالت موج��ود در ش��ركت هاي توزيع برق 
هي��چ ي��ك از فعاالن بخ��ش خصوص��ي حاضر به 
خريد اين ش��ركت ها نيستند. بنابراين تا زماني كه 
قيمت ها واقعي نشوند نبايد منتظر اجراي سياست 

خصوصي سازي در اين حوزه بود. 

 عمومي سازي اقتصاد
پوري حسيني ادامه داد: طبق قانون شبه دولتي ها 
مي توانند تا 40 درصد سهام يك شركت را خريداري 
كنند كه البته همين كه زير 50 درصد س��هام يك 
شركت را مي توانند خريداري كنند، سيگنالي است 
كه خصولتي ها نبايد در بنگاهداري شركت كنند و 
باي��د اجازه دهند بخش خصوصي در اقتصاد حضور 
داشته باشد. وي همچنين در خصوص دستيابي به 
اهداف اصل 44 قانون اساس��ي گفت: عمومي سازي 

اقتصاد يكي از اين اهداف اس��ت كه ظهور و تحقق 
آن را مي توان در طرح س��هام عدالت مشاهده كرد. 
پوري حس��يني اضاف��ه كرد: عالوه بر اي��ن، يكي از 
هدف هاي مه��م اصل 44 قانون اساس��ي، افزايش 
كارايي و بهره وري اس��ت ك��ه تحقق آن را مي توان 
در فروش بنگاه ها و س��هام شركت هاي دولتي ديد. 
همچني��ن اينكه اهداف تا چه اندازه تحقق يافته اند 
بايد گفت در اين راس��تا ارزيابي و كنترل هاي الزم 
توسط س��ازمان خصوصي سازي در زمينه واگذاري 
س��هام ش��ركت ها صورت مي گيرد. به طوري كه در 
سال گذشته طي برگزاري همايشي اقدام به معرفي 
ش��ركت هايي برتر در زمينه واگذاري ها شد و طي 
ارزياب��ي ص��ورت گرفته نيز مش��خص ش��د كه در 
مجموع از ميان حدود 90 ش��ركتي كه س��هام آنها 
به صورت كنترلي واگذار ش��ده اس��ت در مجموع 
معياره��ا بيش از 50 درصد افزايش بهره وري اتفاق 

افتاده است. 

 اليحه ساماندهي، حلقه آخر سهام عدالت
پوري حس��يني در بخش ديگ��ري در خصوص 
س��هام عدال��ت نيز مطالب��ي را ارائه ك��رد و افزود: 
در حال حاضر س��هامداران س��هام عدالت با توجه 
ب��ه دريافت س��ود اين س��هام متوجه ش��ده اند كه 
س��هامدار س��هام عدالت هس��تند. رييس سازمان 
خصوصي سازي با اش��اره به اينكه مشموالن سهام 
عدالت حدود 60درصد جمعيت كش��ور را ش��امل 
مي شوند، گفت: با تالش س��ازمان خصوصي سازي 
وضعيت اين مشموالن ساماندهي شده است. وي با 
بيان اينكه اليحه ساماندهي سهام عدالت حلقه آخر 
طرح سهام عدالت اس��ت، اظهار داشت: در صورت 
تصويب و اجراي اين اليحه، مشموالن سهام عدالت 

متوجه خواهند ش��د ك��ه چه ميزان س��هام از چه 
ش��ركت هايي دارند. پوري حسيني در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا فرزند مشموالن سهام عدالت نيز اين 
س��هام را دريافت خواهند كرد، گفت: طبق قانون، 
پس از ثبت نام قطعي مش��موالن اگر صاحب فرزند 
بشوند، سهام عدالت به فرزندانشان تعلق نمي گيرد. 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي اذعان داش��ت: با 
توج��ه ب��ه برنامه ريزي ه��اي صورت گرفت��ه از 16 
تيرماه امس��ال وراث مشموالن متوفي سهام عدالت 
مي توانستند به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كرده 
و در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفي 
اقدام كنند كه ب��راي برطرف كردن نواقص موجود 
و براي هماهنگي هاي بيش��تر اين كار متوقف شده 
است و در آينده دوباره اين امكان فراهم خواهد شد. 

 ۴9 شركت سرمايه پذير
پوري حس��يني ادام��ه داد: در حال حاضر 49 
ش��ركت سرمايه پذير در سبد سهام عدالت حاضر 
هس��تند كه براي س��ال مالي 95 اين شركت ها 
4200ميليارد تومان سود مربوط به سهام عدالت 
مصوب شد كه پس از كسر 400 ميليارد تومان از 
اين رقم براي شركت در افزايش سرمايه، بقيه اين 
رقم كه حدود 3800 ميليارد تومان اس��ت ميان 
مشموالن تقس��يم شده اس��ت. وي در خصوص 
ميزان س��ود تقسيمي مربوط به س��ال مالي 96 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير نيز گفت: با توجه به 
مجامع برگزار ش��ده پيش بيني مي ش��ود امسال 
سود بيشتري ميان مشموالن سهام عدالت نسبت 
به سال گذشته تقسيم ش��ود. البته بايد تا پايان 
فصل مجامع منتظر بمانيم تا رقم دقيق اين سود 

مشخص شود. 

 واگذاري 630 بنگاه در سال 97
از س��وي ديگر جعفر س��بحاني مشاور رييس 
س��ازمان خصوصي س��ازي از برنامه ريزي هاي اين 
س��ازمان براي تس��ريع در واگذاري اموال دولتي 
خب��ر داد و گفت: براي س��ال ج��اري 630 بنگاه 
در فهرس��ت واگذاري س��ازمان خصوصي س��ازي 
ق��رار گرفته اس��ت. به گ��زارش س��نا، وي درباره 
جديدتري��ن برنامه هاي ف��روش بنگاه هاي دولتي 
گفت: جديدترين مزايده سازمان خصوصي سازي 
كه يكي از بزرگ تري��ن مزايده هاي اين مجموعه 
ب��ه ارزش پاي��ه بي��ش از 2ه��زار و 600 ميليارد 
توم��ان اس��ت، روز دوم مردادماه برگ��زار خواهد 
ش��د. وي درباره شركت هايي كه قرار است در روز 
دوم م��رداد ماه براي فروش عرضه ش��وند، گفت: 
ش��ركت كش��اورزي و دامپروري مغ��ان به عنوان 
بزرگ ترين قطب كشاورزي و صنعتي كشور، يكي 
از شركت هايي است كه روز سه شنبه هفته آينده 
به مزايده گذاش��ته مي شود. ارزش پايه اين بنگاه 
ي��ك هزار و 760 ميليارد تومان محاس��به ش��ده 
اس��ت. س��بحاني افزود: مجتمع صنعتي اسفراين 
ب��ا ارزش پايه 611 ميليارد تومان و لوله گس��تر 
اس��فراين با ارزش مع��ادل 161 ميليارد تومان از 
ديگر ش��ركت هاي بزرگي هس��تند كه دوم مرداد 
روي مي��ز ف��روش مي رون��د. وي بنگاه هاي فوق 
را س��ه نمونه بزرگ واگذاري ه��اي اين روز اعالم 
ك��رد و ادام��ه داد: همچنين قرار اس��ت 8 تا 10 
ش��ركت ديگر نيز با ارزش هاي پايه كمتر از ارقام 
باال به فروش برس��ند. از جمله ش��ركت هايي كه 
در فهرس��ت ف��روش روز دوم مرداد ق��رار دارند 
جايگاه هاي سوخت، شركت هاي سيلو و غله و دام 
هستند. وي مجموع ارزش پايه همه اين شركت ها 
را 2هزار و 600 ميليارد تومان اعالم كرد و اظهار 
داشت: با توجه به شرايط خاص كشور و تاكيدهاي 
دولت بر فروش اموال مازاد، باقي شركت هايي كه 
در فهرس��ت واگذاري امسال قرار دارند به سرعت 

ارزش گذاري و به فروش خواهند رسيد. 

 واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري
سبحاني درباره فروش اموال مازاد دولت در قالب 
واحد صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ه مردم گفت: 
تاكنون در اي��ن خصوص برنامه يي نداش��ته ايم اما 
واگذاري سهام عدالت در قالب واحدهاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مطرح ش��ده است. مش��اور رييس 
سازمان خصوصي س��ازي برنامه هاي اين نهاد براي 
اجراي دستور دولت مبني بر واگذاري اموال مازاد را 
مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصي سازي 
در راس��تاي اجراي دس��تور دول��ت، تالش مي كند 
فرآيند واگذاري 630 بنگاهي كه در فهرست امسال 
هستند را به سرعت اجرايي كند. وي ارزش مجموع 
اي��ن 630 بنگاه را هزاران ميليارد تومان دانس��ت و 
گفت: البته نمي توان رقم دقيقي براي اين فهرست 
اعالم كرد، چراكه ارزش گذاري همه اين ش��ركت ها 
هنوز انجام نشده است. به گفته سبحاني براي انجام 
ارزش گذاري بايد تا زمان برگزاري مجمع منتظر ماند 
چراكه ارزش شركت ها معموال پس از مجمع تغيير 
مي كند و به همين دليل اكثر قيمت گذاري ها پس از 
برگزاري مجامع انجام مي شود. سبحاني تاكيد كرد: 
س��ازمان خصوصي سازي امس��ال در چندين نوبت 
آگهي مزايده منتش��ر خواهد كرد كه نوبت بزرگش 
دوم مرداد ماه با واگذاري هايي به ارزش پايه 2هزار و 

600 ميليارد تومان است. 

در راستاي رشد شفافيت و تداوم اجراي سياست قيمت تضميني  صورت گرفت 

موافقت هيات دولت با عرضه ذرت و جو در بورس كاالي ايران
در جلس��ه روز چهارش��نبه هي��ات دولت ب��راي تداوم 
اج��راي سياس��ت قيم��ت تضميني با عرض��ه محصوالت 
ذرت و جو در بورس كاالي ايران موافقت ش��د. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دولت، در جلس��ه هي��ات وزيران كه 
روز گذش��ته به رياست حجت االس��الم والمسلمين حسن 

روحان��ي رييس جمهوري برگزار ش��د، دول��ت براي تداوم 
اجراي سياس��ت قيمت تضميني براي محصوالت ذرت و 
جو، افزايش شفافيت معامالت و كاهش بار مالي دولت، با 
عرضه محصوالت ذرت و جو در بورس كاالي ايران موافقت 
كرد. بر اين اس��اس، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف 

ش��د مابه التفاوت قيمت تابلوي ب��ورس با قيمت تضميني 
محصوالت فوق الذكر را به عالوه كارمزد معامله در بورس، 
به تفكي��ك از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه س��ال 

1397 كل كشور تامين و پرداخت كند.
 س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز مكلف ش��د نسبت 

به بسترس��ازي، اصالح ضوابط و مقررات موجود در رابطه 
ب��ا تعيين انبارهاي بخش خصوص��ي و نحوه اخذ تضمين 
از آنه��ا و تقوي��ت زيرس��اخت هاي مورد نياز ب��راي ورود 
محصوالت كش��اورزي طب��ق سياس��ت هاي وزارت جهاد 

كشاورزي اقدام كند. 

رويداد

گروه بورس|
 ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
معامالت آخرين روز كاري هفته با كاهش 4 واحدي 
همراه شد و به رقم 107 هزارو 776 واحدي ريزش 
پي��دا كرد. از همي��ن رو، در جري��ان معامالتي روز 
گذشته ش��اخص آزاد ش��ناور با افت 156 واحد به 
رقم 116 هزار و 664 و ش��اخص ب��ازار اول پس از 
115 واح��د كاهش به رقم 77 ه��زار و 791 واحد 
رسيد. اما شاخص بازار دوم 523 واحد رشد كرد و تا 
رقم 222 هزار و 320 واحد افزايش يافت. همچنين، 
پتروشيمي پارس، توسعه معادن و فلزات و معدني 
و صنعتي گل گهر س��ه نمادي بودند كه هر يك به 

ترتيب 132، 55 و 46 واحد در نوس��انات شاخص 
تاثيرگذار بودند اما در طرف مقابل ملي صنايع مس 
ايران، مخابرات ايران و گسترش نفت و گاز پارسيان 
به ترتيب با 92، 63 و 35 واحد تاثير كاهنده به روند 
كاهشي شاخص هاي بازار سرعت بخشيدند. افزون 
بر اين، ديروز در گروه فلزات اساسي، بيشتر نمادها 
در آخري��ن قيمت معامله كاه��ش را تجربه كردند. 
همچنين در گروه خودرو با نوس��ان قيمتي عمدتا 
كمتر از دو درصد به سمت باال يا پايين روبرو بوديم. 
اين در حالي اس��ت كه، خودرويي ها ديروز ش��اهد 
معامله 769 ميليون س��هم ب��ه ارزش 79 ميليارد 
تومان بودند و فلزات اساس��ي شاهد معامله حدود 

76 ميليون سهم به ارزش 21 ميليارد تومان بودند. 
بر اساس اين گزارش، گروه فرآورده هاي نفتي، كك 
و سوخت هسته يي نيز ديروز عمدتا با كاهش قيمت 
همراه بودند و بيش��تر نمادهاي اين گروه با كمتر از 
دو درصد افت قيمت مواجه ش��دند. در اين گروه 3. 
5 ميليون سهم به ارزش حدود يك ميليارد و 800 
ميليون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت كه نشان 
از كاهش حجم و ارزش معامالت در اين گروه است. 
ارزش معام��الت بورس تهران روز گذش��ته به رقم 
615 ميليارد تومان و حجم معامالت به بيش از 1.4 

ميليارد سهم و اوراق مالي رسيد. 

 آيفكس در رقم 1210 واحد
از س��ويي ديگر، در آخري��ن روز كاري فرابورس 
ايران در هفته جاري، آيفكس با يك واحد رش��د در 
نزديك��ي ارتفاع يك هزار و 210 واحدي ايس��تاد و 
معامله گران 253 ميليون ورقه به ارزش 2 هزار و 34 

ميليارد ريال را ميان خود دادوستد كردند. از همين 
رو، معامالت بيست و هفتم تيرماه در فرابورس با چند 
توقف و بازگش��ايي نماد در بازارهاي مختلف دنبال 
ش��د كه بر اساس آن نماد پتروشيمي غدير به دليل 
رفع ابهام يا اصالح اطالعات و نماد »اخزا6011« به 
دليل سررسيد اس��ناد خزانه اسالمي در اين نماد و 
بازپرداخت مبالغ اسمي و نماد »فوالد971« متعلق 
به اوراق مرابحه ش��ركت ف��والد مباركه اصفهان به 
دليل سررس��يد آن در بيس��ت و نهم تير ماه س��ال 
ج��اري، در پايان معامالت ديروز متوقف ش��دند. در 
سمت ديگر نيز شاهد بازگشايي نمادهاي »حسينا«، 
»كمينا«، »كميناح« و »خودكفا« در بازارهاي سهام 
فراب��ورس بوديم. در اين مي��ان نگاهي به معامالت 
صورت گرفته در بازارهاي فرابورس نشان مي دهد روز 
چهارش��نبه در بازار اول 60 ميليون سهم به ارزش 
125 ميلي��ارد ريال و در بازار دوم تعداد 89 ميليون 
س��هم به ارزش 251 ميليارد ريال ميان سهامداران 

تغيير مالكيت يافته اس��ت. نماد معامالتي ش��ركت 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي نيز بيشترين 
حج��م و ارزش معامالت را در ميان معامالت اين دو 
بازار تجربه كرده و در صدر ايستاده است. در همين 
حال معامالت بازار پايه در سه تابلو معامالتي اين بازار 
اعم از الف، ب و ج با تغيير مالكيت 99 ميليون سهم 
ب��ه ارزش 134 ميليارد ريال خاتمه يافت. نگاهي به 
دادوستدهاي انجام شده در بازار ابزارهاي نوين مالي 
نيز حاكي از آن است معامله گران 5 ميليون ورقه را به 
ارزش يك هزار و 521 ميليارد ريال ميان خود دست 
به دس��ت كردند. همچنين نمادهاي »ش��غدير« و 
»سمگا« به ترتيب پربيننده ترين نمادهاي معامالتي 
ميان دو بازار اول و دوم ش��ناخته شدند و در حالي 
نمادهاي »زقيام« و »دس��انكو« با بيش��ترين رشد 
قيمت تا س��قف 5 درصد روبرو شدند كه نمادهاي 
»كمرجان« و »س��بزوا« باالتري��ن افت قيمتي را تا 

حدود 4 درصد تجربه كردند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

كاهش ۴ واحدي شاخص كل

عضو هيات مديره سازمان بورس خبر داد

كاهش تاخير در افشاي اطالعات شركت ها
عضو هيات مديره س��ازمان بورس معتقد است كه با توجه به 
اصالح دستور العمل توقف و بازگشايي نماد ها تعداد شركت هايي 
كه اطالعاتي ارائه نمي كردند، به ش��دت كاه��ش پيدا كرده و در 
عين حال تاخير كمتري در افشاي اطالعات ديده مي شود. حسن 
اميري بر اين باور است كه بايد سعي كرد تا فرصت  هاي جديدي 
براي بهبود افش��اي اطالعات ايجاد شود. به گزارش ايسنا، حسن 
اميري درباره اصالح دستور العمل بازگشايي و توقف نماد ها اظهار 
كرد: در سال گذشته دستور العمل توقف و بازگشايي نماد ها مورد 
بازنگري قرار گرفت. بر اين اساس، از جمله دستور العمل هايي كه 
بازنگري شد مي توان به نحوه پذيرش، افشا و معامالت نيز اشاره 
ك��رد. آثار اين موض��وع را در طول اين چند ماه ديديدم، چرا كه 
سرعت بيشتري را در ارائه اطالعات ناشران مشاهده مي كنيم. وي 

ادامه داد: دستورالعمل جديد افشا باعث شده كه تعداد نماد هاي 
بس��ته كمتر ش��ود و نماد هاي بس��ته هر چه كمتر باش��د روي 
نقدينگي اثر مثبت مي گذارد. عضو هيات مديره س��ازمان بورس 
در پاسخ به اينكه آيا در طول هفت ماهي كه دستور العمل جديد 
توقف و بازگش��ايي نماد ها عملياتي شده، شركت ها صورت هاي 
مالي خود را س��ريع تر افش��ا مي كنند، گفت: شفافيت حد ندارد. 
در نتيج��ه هر قدر روي ش��فافيت كار ش��ود، نمي توانيم بگوييم 
كه آن مقدار كافي اس��ت. بر اين اس��اس، مي توانيم فرصت  هاي 
جديدي براي بهبود افش��اي اطالعات داش��ته باشيم. بررسي ها 
نشان مي دهد كه ش��ركت  ها در دو شاخص مهم يكي عدم ارائه 
اطالعات و ديگري تاخي��ر در ارائه اطالعات بهبود پيدا كرده  اند. 
اميري اضافه كرد: آمار شركت  هايي كه اطالعاتي ارائه نمي كردند، 

به شدت كاهش پيدا كرده و در عين حال تاخير خيلي كمتري در 
افشاي اطالعات ديده مي شود اما طبيعتا اين آمار به صفر نرسيده 
 اس��ت. وي ادامه داد: نمي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه يك 
دستور العمل را تغيير دهيم و همه مشكالت بازار سرمايه حل شود. 
هر دس��تور العملي يك هدف مشخص دارد. هدف ما اين بود كه 
سرعت ارائه اطالعات بيشتر شود. بر اين اساس، فرم  هاي افشاي 
اطالعات را به دو دس��ته الف و ب تقسيم بندي شد و اين فرم  ها 
مكانيزه ش��دند و ديگر دست كارشناس نيستند. در نتيجه ديگر 
اين كارشناس نيست كه تصميم مي گيرد نماد باز يا بسته بماند. 
بلكه اين اتفاقات به صورت سيستمي رخ مي دهد. اين موضوعات 
باعث بهبود عملكرد خواهد شد. عضو هيات مديره سازمان بورس 
ادامه داد: اما در مورد اينكه آيا تعداد س��هام آزاد ش��ناور افزايش 

داشته است يا خير، بايد بگويم كه اصالح دستور العمل ها با اين 
هدف انجام نش��ده است. هدف از تغيير دس��تور العمل توقف و 
بازگشايي نماد ها، تغيير سهام آزاد شناور نبوده است. ما بايد سهام 
آزاد ش��ناور را از طريق مكانيس��م  هاي ديگري افزايش دهيم. در 
بخش پذيرش بايد سختگيري بيشتري داشته باشيم و اين اتفاق 
تا حدودي رخ داده اس��ت. اميري افزود: در گذشته به اين شكل 
بود كه تنزل شركت  ها به راحتي بر روي تابلو اتفاق نمي افتاد. اما 
با اصالحي كه در حال حاضر روي دس��تورالعمل  ها انجام ش��ده، 
تنزل يا رشد شركت  ها روي تابلو سريع  تر رخ مي دهد. اگر شركتي 
دو يا س��ه بند از دستورالعمل را رعايت نكند، امكان دارد به بازار 
پايه تنزل پيدا كند كه اين موضوع باعث مي ش��ود شركت  ها به 

دستورالعمل  ها پايبندتر باشند. 
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هزينه 1.6ميليارد دالري 
ايراني ها در تركيه

ايس�نا| دبير اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و تركيه 
اعالم كرد كه ايراني ها در رتبه اول توريسم تركيه هستند 
و هش��ت  برابر آسياي ميانه به اين كشور سفر مي كنند؛ 
بطوري كه امسال حدود يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر 
هزينه گردشگري ايراني ها در تركيه بوده است. سيدجالل 
ابراهيمي، اعالم كرد: طي چهار ماه گذشته تركيه ميزبان 
هشت ميليون نفر توريست از ۱۸۰ كشور بوده كه از ميان 
آنه��ا ۸۰۰ هزار نفر ايراني  بوده ان��د. به عبارتي يك دهم 
از مجموع كل بازديدكنندگان تركيه را ايراني ها تشكيل 
مي دهن��د و ايراني ها در رتبه اول هس��تند. پس از ايران، 
آلمان ه��ا دومين رتبه بازديد از تركيه را دارند. او تصريح 
كرد: طبق استانداردهاي جهاني اگر ۱۵۰۰ دالر براي هر 
گردشگر در نظر گرفته شود، با احتساب بيش از يك هزار 
دالر خريد براي هر گردش��گر، حدود يك ميليارد و ۶۰۰ 

ميليون دالر صرف هزينه هاي گردشگران شده است. 
به گفته ابراهيمي، گردش��گران كش��ورهاي آسياي 
ميان��ه به تركي��ه در مجموع ۱۰۰ هزار نفر هس��تند در 
صورتيكه ايراني ها هش��ت برابر آنها به اين كش��ور سفر 
مي كنند. ريي��س مركز مطالعات اي��ران و تركيه گفت: 
طبق بررس��ي مركز گردشگري جهاني، تركيه بيشترين 
جمعيت گردش��گر را از ايران دارد؛ يعني در مجموع ۱۰ 
كشور، ايران حدود ۱۰۰ برابر گردشگر به تركيه فرستاده 
است. همچنين به گفته رييس اتحاد هتل داران تركيه به 
لحاظ جمعيت و جغرافياي منطقه يكي از سه منبع اصلي 

توريست تركيه، ايران است. 
او علت تفاوت هزينه ه��ا را اين گونه بيان كرد: گراني 
بليت هاي هواپيما، هتل ها، باال بودن هزينه ها و نامنظمي 
و نوس��انات قيمت ها س��بب سوءاس��تفاده از بليت هاي 
ارزان قيمت كش��وري مثل تركيه شده است و بيشترين 
افراد را از ايران به خارج س��وق مي دهد كه باعث خروج 
ارز نيز مي شود. در صورتيكه اگر نيمي از هزينه ميلياردي 
كه صرف سفر به تركيه مي شود را در صنعت گردشگري 

داخلي هزينه كنيم از خروج ارز نيز جلوگيري مي شود. 

 سخت گيري بيمه ها
صنعتگران را خسته مي كند

ايرنا| رييس خانه صنعت و معدن كشور گفت: قانون 
ارزش افزوده فشار زيادي به صنعت وارد كرده است و در 
واقع كمر اين بخش را شكس��ته است. سيد عبدالوهاب 
س��هل آبادي در جشن بزرگداش��ت روز صنعت و معدن 
اس��تان مركزي با تاكيد بر اينكه در شرايطي سختي به 
س��ر مي بريم و حتي وضعيت از جنگ نظامي دش��وارتر 
است، افزود: امروز دنيا پرونده ايران را روي ميز مسووالن 
اقتصادي خود قرار داده است، اما صنعتگران ايستاده اند، 
مقاومت مي كنند و با تمام توان و فكر و انديش��ه مثبت 
كش��ور را نجات مي دهند. او با انتقاد از قطع برق صنايع 
گف��ت: در هيچ نقطه يي از دني��ا در قدم اول برق صنايع 
قطع نمي شود، اما در ايران اين شرايط رقم خورده است 
در حال��ي كه صنعت، برق اضافي مصرف نمي كند و بايد 

مجلس اين موضوع را پيگيري كند. 
س��هل آبادي تصريح ك��رد: متاس��فانه در كنار همه 
مش��كالت، قانون ارزش افزوده فش��ار زيادي را به بخش 
صنعت وارد مي كند به شكلي كه اين شرايط كمر صنعت 
را شكسته است. او با طرح اين سوال كه آيا مي دانيد كه 
در روزهاي اخير چه ميزان مواد اوليه مورد نياز صنايع در 
گمرك ترخيص نشده و صنايع درگير كد ۱٤ رقمي بانك 
مركزي هس��تند؟ تاكيد كرد: نبايد فش��ار بانك ها به تن 
صنعت بخورد. براي كاهش اين فشار بايد دولت و مجلس 
تصميم گيري موثري داش��ته باش��ند، مگر تمام اتفاقات 
اقتصادي امروز به گردن صنعت و صنعتگران اس��ت كه 
بايد اين بخش تاوان اين ش��رايط را بدهند؟ رييس خانه 
صنعت كشور با تاكيد بر اينكه اجازه آسيب زدن به نظام 
را نخواهيم داد و دولت را حمايت خواهيم كرد، افزود: در 
كنار اين حمايت انتظار جلوگيري از فس��اد و س��رقت از 
بيت المال را داريم، بازار سكه و ارز به دست كيست كه ٢ 
تن سكه خريداري مي كند، ما صنعتگران اين حجم پول 
را در اختيار نداريم، همه ما مقروض بانك ها هستيم پس 

اين بازار به دست كيست؟

 لزوم كنترل حجم نقدينگي
در كشور

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| مشاور اقتصادي 
و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران گفت: موج فعلي رش��د و 
حجم نقدينگي به س��مت هر بازاري برود، نظام آن بازار 
را مختل و نابود مي كند. محمدباقر مجتبايي در نشست 
جمعي از روساي اتاق اصناف استان ها با ارائه گزارشي از 
عملك��رد اتاق اصناف به بي��ان داليل گراني هاي اخير به 
رشد و حجم نقدينگي كشور اشاره كرد و افزود: اقتصاد از 
تامين واردات و توليد تا توزيع مانند يك زنجيره است كه 
به واردات و بخش لجس��تيك و همزمان به شبكه توزيع 
يكسان بايد توجه و تمركز شود كه اگر هماهنگي بين اين 
زنجيره محقق نشود، اين حلقه از هم پاشيده مي شود و 

نظام بازار دچار اختالل مي شود. 
مجتباي��ي با بيان ضرورت توجه جدي مس��ووالن به 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط اظهار ك��رد: در حالي كه 
۹٢درصد ساختار اقتصادي را بنگاه هاي كوچك و متوسط 
تش��كيل مي دهد، مي توان با تغيير سياست در قبال اين 
بنگاه ه��اي كوچك وض��ع موجود را حفظ كرد. مش��اور 
اقتصادي اتاق اصناف ايران گفت: در نشست با استانداران 
به موضوع مش��اركت ندادن اتاق هاي اصناف اشاره شده 
و ما گاليه كرديم كه برنامه ريزي بدون اصول و س��اختار 
مناسب انجام مي شود. از سوي ديگر با امضاي تفاهم نامه 
با وزارت كش��ور بر ضرورت استفاده كامل از ظرفيت ها و 
مزيت تاكيد ش��ده است. بنابر اين در وضع موجود نبايد 
فقط و فقط به كارخانه هاي بزرگ توجه كنيم. مجتبايي 
در ادامه افزود: با امضاي تفاهمنامه مذكور در اس��تان ها 
مي توان با تاسيس شركت هاي تعاوني صنفي و به دنبال 
آن، تخصيص ارز مناسب و همچنين تامين درست كاال بر 
نقش مثبت و فعاالنه مديريتي و نظارتي اتاق هاي اصناف 
تاكيد بيشتري كرد. مجتبايي گفت: واحدهاي صنفي كه 
ب��راي محصوالت خود در گمرك مش��كل ترخيص كاال 
دارند، با امضا و براساس اين تفاهمنامه و با تشكيل كميته 
براي تس��ريع تامين مواد اولي��ه در كارگاه هاي توليدي 

مي توان مشكل ترخيص كاالهاي شان را رفع كرد. 

اخبار

چالش هاي تخصيص ارز دولتي

چرا در كشورهاي ديگر توازن ارزي وجود دارد؟
پس از روش��نگري نس��بي درباره ارز تخصيص 
داده شده براي واردات اين بحث مطرح شد كه چرا 
مديريت صحيحي در اين خصوص صورت نگرفته 
اس��ت. بخش��نامه هاي پشت س��ر يكديگر منتشر 
مي ش��ود. انگشت اتهام به س��مت بانك مركزي به 
عنوان متولي مديريت ارزي گرفته ش��ده اس��ت و 
بانك مركزي در بيانيه ي��ي اعالم كرد فرايند ثبت 
سفارش براي واردات، اولويت بندي كاالها و تعيين 
اينكه ورود چه كااليي براي كش��ور مهم تر اس��ت 
اساس��ا در اختيار بانك مركزي نيس��ت و سازوكار 
آن خ��ارج از بانك مركزي انجام مي ش��ود. در اين 
خص��وص موضع بان��ك مركزي از ابتدا مش��خص 
بوده كه با تخصي��ص ارز به برخي از مصارف ارزي 
مخالف است. همچنين در اين بيانيه آمده است كه 
براس��اس فرآيند موجود پس از ثبت سفارش براي 
واردات، معموال مشتريان به بانك هاي عامل مراجعه 
و فرآين��د پذيرش، نوبت دهي و خريد ارز توس��ط 
بانك هاي عامل يا صرافي آنان انجام مي ش��ود، لذا 
بانك مركزي دخالتي در فرآيند پذيرش شركت ها 

و بررسي اهليت و  شرايط آنان ندارد. 
اما س��وال اساسي اين اس��ت كه چرا اصوال بايد 
بحثي مانند تخصي��ص ارز دولتي و مديريت بحث 

كاالها در يك اقتصاد وجود داشته باشد. 

 چرخه اقتصاد دولتي
اقتصاد يك زنجيره است و اين زنجيره در تمامي 
مراحل به هم وصل اس��ت. حضور دولت در اقتصاد 
و س��اختار اقتصاد نفتي باعث شده است كه بخش 
قابل توجهي از درآمد نفتي از س��مت دولت باشد. 
از س��وي ديگر حضور پررنگ شركت هاي دولتي و 
عمومي باعث شده اس��ت كه مصرف كننده عمده 
ارز نيز خود دولت باش��د. در چنين شرايطي دولت 
در تم��ام مراح��ل ارزي حض��ور دارد و ب��ه همين 
دلي��ل ارز را به مانن��د يك ابزار ج��دي براي حل 
مش��كالتي همچون خط فقر و درآمد پايين اقشار 
كمتر برخوردار مي بيند. ب��راي اين منظور قيمت 
ارز پايين نگه داش��ته مي شود كه موجبات افزايش 
تقاضا و ش��كل گيري بازار ثانويه را ايجاد مي كند و 
از همين جاس��ت ك��ه بحث تخصي��ص منابع آغاز 
مي شود. اما مش��كل آن است كه مساله تخصيص 
خود نوعي رانت ايجاد مي كن��د و دولت ها قادر به 
حل كالف س��ر در گم مديريت تجارتي نيس��تند 
كه در اقتصادهاي طبيعي س��از و كار بازار و دست 

نامرئي آن را مديريت مي كند. 

 مشكالت تخصيص ارز دولتي
موضوع��ي ك��ه اين روزه��ا، مبح��ث داغ تمام 
محافل اقتصادي كش��ور ش��ده، مبحث ارز دولتي 
اس��ت. تخصيص ارز دولتي و تعيي��ن قيمت پايه 
٤٢۰۰ تومان ب��راي آن، اتفاقي بود كه دولتمردان 
در ش��رايط بحران افزايش قيمت ارز س��نجيدند. 
اينكه تدوين قانون هاي جديد ارزي چه تاثيري بر 
رويدادهاي اقتصادي كشور داشت، در اين گزارش 
مورد بحث ما نيست بلكه آنچه از ديد نگارنده اين 

مطلب اهميت دارد، تخصيص ارز دولتي به بسياري 
از كاالهايي اس��ت كه به نظر مي رسد واردات آنها 
به كشور در ش��رايط كنوني ضرورت زيادي ندارد. 
دولت هم براي نش��ان دادن تسلط خود بر بازار ارز 
مي خواهد ش��رايط ذخيره ارزي را فراتر از واقعيت 
موجود نش��ان ده��د و در نتيجه در اين راس��تا به 
كاالهايي ارز دولتي داده شده است كه عدم واردات 
آنها و نبود اين كاالها در بازار كش��ور، نمي توانست 

زمينه ساز مشكل جدي باشد. 
بس��ياري از كارشناس��ان ورود م��وز، خ��ودرو، 
ل��وازم خانگي و كاالهايي از اين دس��ت را ضروري 
نمي دادند و واردات اين كاالها را به ش��رط خريد با 
ارز آزاد به نفع كشور و توليد كننده داخلي مي دانند 
زيرا ع��دم ورود اين كاالها، رقاب��ت موثر را از بين 
مي ب��رد و واردات اين كاالهاي غيرض��روري با ارز 
دولتي تنها موجب زيان به اقتصاد كش��ور و تنگ 

شدن عرصه بر توليدكننده داخلي خواهد شد. 

 مسووالن دولتي اصرار دارند بگويند 
ذخاير ارزي مشكلي ندارد

محمدرض��ا بركتين  دبير خانه صنعت، معدن و 
تج��ارت اصفهان اظهار كرد: به ط��ور كلي دو گونه 
تفكر و نگاه داريم؛ يك ديدگاه اقتصاددانان، رعايت 
تناسب به معناي اينكه بايد شرايط امروز را ببينيم 
مطرح است و در آن تنها به فكر حل مشكالت روز 
اقتصاد هس��تيم و در نگاه ديگر، دور نماي آينده را 

بررسي مي كنيم. 
وي افزود: محدوديت هايي همچون ارز هميشه 
براي بازار مشكل س��از بوده و حتي كشورهايي كه 
هزاران ميليارد ذخي��ره ارزي دارند، هيچ گاه اعالم 

نمي كنند كه همه  چيز آزاد است. 

بر كتين تاكيد كرد: تناس��بات ب��ه ما مي گويد 
حس��اب ش��ده قدم برداريم و حس��اب ش��ده قدم 
برداش��تن ب��ه اين معنا نيس��ت كه دس��ت از كار 
بكشيم يا نيازهاي جامعه را تامين نكنيم با چنين 
شرايطي كه اكنون در كش��ور به وجود آمده بهتر 
اس��ت س��نجيده عمل ك��رده و با در نظ��ر رفتن 
محدوديت ه��اي ارز براي آينده اقتصادي كش��ور 

برنامه ريزي كنيم. 
دبير خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت اصفهان 
تش��ريح ك��رد: در اي��ن ش��رايط بهتري��ن روش 
اولويت بن��دي ارزي ب��راي مواد مورد نياز كش��ور 
اس��ت و بدون ش��ك مواد اوليه مورد نياز به توليد 
و كارخانه هايدر اولوي��ت اول بايد قرار بگيرند، زيرا 

وجود اين مواد باعث چرخش چرخ توليد مي شود
وي ب��ا تاكيد بر اولويت كارشناس��ي واردات به 
داخل كش��ور گفت: ممكن اس��ت كارشناس��ان و 
صاحب نظران تش��خيص دهند كه واردات خودرو، 
لوازم لوكس، لوازم خانگي و محصوالتي چون ميوه 
براي كشور ضروري است و در چنين شرايطي بايد 

براي آنها ارز دولتي اختصاص دهيم. 
بر كتي��ن ادام��ه داد: رس��يدن به اي��ن آمارها 
و اولويت بن��دي ك��ردن صحي��ح نياز ب��ه يك كار 
كارشناسي دقيق داشته تا بتوان تمام واردات كشور 

را بر اساس آن انجام داد. 
دبير خانه صنعت، مع��دن و تجارت اصفهان با 
اشاره به واردات انواع لوازم خارجي به كشور تصريح 
ك��رد: با تغيير اولويت ها قيمت محصوالت خارجي 
گران تر شده و ش��رايط بهتري براي رقابت لوازم و 
محصوالت داخلي با نوع مش��ابه خارجي به وجود 
مي آي��د و همين موضوع موج��ب تقويت توليد در 
آينده خواهد شد. وي افزود: اما اگر واردات كاالهاي 

خارجي بطور كامل قطع شود، توليد كننده داخلي 
بدون رقيب ش��ده و بطور كلي زمينه سازي چنين 

شرايطي موجب ضعف توليد ملي خواهد شد. 
بر كتين يادآور ش��د: واردات ب��ه اندازه كاالهاي 
خارجي موجب تقويت توليد مي شود اما در صورتي 
ك��ه اين ميزان قطع ش��ود موجب كاهش كيفيت 
توليد شده و اگر بيش از اندازه صورت بگيرد موجب 

نابودي توليد داخلي خواهد شد. 
وي ب��ا انتق��اد از واردات كاالهاي��ي مانند تلفن 
هم��راه ب��ا ارز ٤٢۰۰توماني بيان ك��رد: زماني كه 
مسووالن دولتي مي خواهند، تصميم را اتخاذ كنند 
 باي��د به اليه ه��اي مختلف و نتايج آن در س��طوح 
مختل��ف توجه كرده و مس��ووالن  بايد تمام تالش 
خود را براي بستن راه هاي سوءاستفاده سودجويان 

به كار ببندند. 
بر كتي��ن اذعان كرد: اينكه بعضي از مس��ووالن 
دايما در تال ش��ند ك��ه بگويند منابع ارزي كش��ور 
محدوديتي ندارد، درست نيست بلكه بايد براي هر 
يك از موارد مورد نياز و حياتي كشور ميزان ارزي 
تخصيص داده و اگر وارد كننده يي تمايل به واردات 
كاالي لوكس دارد بايد با ارز غير دولتي كاالها را به 

كشور وارد كند. 
دبير خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت اصفهان 
اف��زود: متاس��فانه مس��ووالن در رده هاي مختلف 
تصميم گيري، يك س��ري از واقعيت ه��اي جامعه 
را به درس��تي نديده اند و بيش��تر به دنبال نش��ان 
دادن و جهه مثبتي از خود هستند بنابراين ديدگاه 
بسياري از كارشناسان را نپذ يرفته و در تال شند كه 

قيمت ارز را به صورت تصنعي پايين نگه دارند. 
وي ي��ادآور ش��د: در صورت��ي كه مس��ووالن 
واقعيت ه��اي جامعه را ببينند، ابتدا ممكن اس��ت 

ش��رايط سختي پيش بيايد اما در نهايت بتوانند به 
درستي براي اقتصاد تعيين تكليف كنند. 

بر كتين تصريح كرد: هيچ يك از افرادي كه ارز 
٤٢۰۰ توماني گرفته اند كاالي خود را متناس��ب با 
آن قيم��ت ارائه نمي دهند و متاس��فانه بايد گفت 
كه فرهنگ س��ودجويي در بين برخي افراد جامعه 
حاكم شده است. دبير خانه صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان ابراز كرد: جو و ذهنيت بازار به سمتي رفته 
كه از ديدن هيچ قيمت جديدي تعجب نمي كنيم. 
وي بيان كرد: در صورتي كه نرخ هاي متفاوت بر 
اساس ديد كارشناسي براي كاالهاي وار داتي تعيين 
ش��ود در نتيجه تع��ادل در واردات و اختصاص ارز 

دولتي برقرار خواهد شد. 
بر كتي��ن ي��ادآور ش��د: بعضي از ش��ركت هاي 
دريافت كننده ارز دولتي مانند شركت هاي وابسته 
به وزارت نفت، اعتماد مس��ووالن را بيش��تر جلب 
كرده اند در صورتي كه اگر يك توليد كننده داخلي 
بخواهد كاال وارد كند مجبور است مراحل سختي را 

طي كند تا بتواند ارز دولتي دريافت كند. 
دبيرخان��ه صنع��ت، معدن و تج��ارت اصفهان 
تصريح كرد: افرادي كه در فعاليت هاي غيرمرتبط 
بتوانند ارز دولتي به راحتي بگيرند معموال كاالهاي 
واردات را به صورت گرا ن تري در بازار وارد مي كنند 
و اين به دليل سقوط اخالق در بين اين افراد است 
كه ب��ه انصاف بي توجه بوده و تنه��ا به فكر تامين 

منافع خود هستند. 

 لزوم تغييرات زيربنايي در حوزه قوانين 
واردات كشور

بهرام شهرياري كارش��ناس تجارت اظهار كرد: 
در صورتي كه دولت بتواند روند بازار را به س��مت 
طبيعي شدن سوق دهد باب رانت و رانت بازي بسته 

شده و بازار دچار تنش كمتري خواهد شد. 
وي اف��زود: وقتي اقتصاد دولتي اس��ت، عوارض 
زيادي را به دنبال مي آورد. دولت بايد متوجه باشد 
ك��ه در وهله اول با بخش خصوص تعامل داش��ته 
و در مرحل��ه بعد پاي خود را از ورود مس��تقيم به 
اقتصاد بيرون بكشد. اين كارشناس تجارت گفت: 
دولت براي واردات قطعات خودرو به ش��ركتي ارز 
دولتي داده اما اين شركت لوازم خانگي وارد كرده 
اس��ت و مواردي  از اين دس��ت كه تخلفات در بين 
شركت هاي وارد كننده را نشان مي دهد، كم نيست 
و دليل اصلي اين نوع رفتارها، جزيره يي فكر كردن 

بنگاه هاي اقتصادي و تامين منافع شخصي است. 
شهرياري افزود: برخي مديران دولتي هم به اين 
افراد سود جو كمك مي كنند و شرايط را براي ورود 
بيش��تر اين افراد در زمينه ه��اي مختلف تجاري و 

اقتصادي فراهم مي آورند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه با ممنوعي��ت واردات هيچ 
كاالي��ي موافق نيس��تم، گفت: ط��رح ممنوعيت 
كاالهاي مختلف در س��ال هاي گذش��ته توس��ط 
دولتمردان انجام ش��د اما موفقيت آميز نبود و اين 
مساله نشان مي دهد كه بايد در اين حوزه اقدامات 

زيربنايي صورت گيرد. 

مع��اون ام��ور صنايع و مدي��ركل صنايع غذاي��ي، دارويي و 
بهداشتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه يي محرمانه به 
محمد شريعتمداري، پيشنهاداتي را به منظور ساماندهي وضعيت 
تامي��ن مواد اوليه بطري ارائه كرده  كه با موافقت وزير، ابالغ آن 

جهت اجرا در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. 
به گزارش ايس��نا، از ابتداي س��ال جاري كمب��ود و گراني 
بطري براي بس��ته بندي مواد صناي��ع غذايي اعم از آب معدني 
و آش��اميدني، روغن نباتي، لبنيات، نوش��ابه و ماءالشعير، مواد 
ش��وينده و... دردس��ر ساز ش��ده اس��ت و علي رغم يك مرتبه 
نامه نگاري از سوي مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اما 
كماكان هيچ گونه اتفاقي در راستاي حل بحران و مشكل پيش 
آمده براي صنايع وابس��ته به بط��ري رخ نداده و افزايش قيمت 
هركيلوگرم پت )PET( از حدود ٤ هزار به ۱۶هزار تومان نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته، باعث شده است تا براي دومين 
بار صرفا نامه نگاري در دس��تور كار مسووالن اين وزارتخانه قرار 
گيرد تا ش��ايد اين بار با دس��تور مستقيم وزير صنعت، معدن و 
تجارت اتفاقي در راستاي بازار آشفته مواد اوليه بطري رخ دهد. 
محس��ن صالحي نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ومهدي صادق نيارك��ي مديركل دفتر صنايع غذايي و 
داروي��ي وزارت صنعت معدن و تج��ارت، در نامه يي خطاب به 
وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهادات خود را جهت كنترل 
و بهبود وضعيت بازار مواد اوليه )PET( ارائه كرده اند كه محمد 
ش��ريعتمداري با اين پيشنهادات موافقت و دستور الزم را براي 

ابالغ به مديران مربوطه ارسال كرده  است. 
پيم��ان فروه��ر دبير انجم��ن آب معدني و آش��اميدني، در 
گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به وضعيت چالش برانگيز مواد اوليه 
بطري، اظهار كرد: قيمت هر كيلوگرم PET به كانال ۱۶ هزار 
تومان رس��يده و در ب��ازار عالوه بر گراني با كمبود دسترس��ي 
مواجه هس��تيم. عالوه بر اين نقدفروشي مشكل ديگري است 
كه به ش��دت واحدهاي توليدي را با دردس��ر روبه رو كرده و به 
دلي��ل اينكه ديگر فروش مدت دار و اعتباري صورت نمي گيرد، 
در نتيجه بس��ياري از واحدهاي توليدي صنعت آب بسته بندي 
خاموش ش��دند. در پ��ي ادعاي برخي از صناي��ع غذايي مبني 
ب��ر كمبود بطري براي بس��ته بندي و عرضه محصول در بازار و 
همچنين افزايش قيمت اين ظروف از سوي مجتمع پتروشيمي 
تندگوي��ان، اين ش��ركت اوايل خردادماه اع��الم كرد كه داللي 
در بازار و قاچاق اين محصول به خارج از كش��ور باعث كاهش 
عرضه شده است. اين در حالي بود كه صنايع روغن نباتي، آب 
آشاميدني و بسته بندي، ماءالشعير و نوشابه و همچنين برخي 
كارخانه هاي شوينده اعالم كردند كه ظروف بسته بندي ندارند 
و عرضه اين محصول از س��وي مجتمع پتروش��يمي تندگويان 

كاهش يافته است. اما شركت مربوطه اين موضوع را رد واعالم 
كرد كه علت اصلي الته��اب در بازار كنوني )PET، پلي اتيلن 
ترفتاالت( حضور دالالن و قاچاق اين محصول است. طبق اعالم 
ش��ركت پتروش��يمي تندگويان، توليد و عرضه محصوالت اين 
مجتمع از سال گذشته تاكنون بسيار مطلوب بوده است اما به 
دليل پايي��ن بودن قيمت اين محصول در بازار بورس )كيلويي 
۵۷۰۰ تومان( و باال بودن قيمت در كشورهاي همسايه )حدود 
۱۵۰۰ دالر در ه��ر تن بر مبناي ف��وب خليج فارس( جذابيت 
بسيار بااليي براي دالالن و حتي برخي از خريداران بورس براي 
صادرات اين محصول ايجاد شده است. بنابراين دالالن و حتي 
برخ��ي خريداران در بورس، از تامين نياز صنايع داخل كش��ور 
خ��ودداري و به صادرات قانوني و غيرقانوني اين محصول اقدام 

مي كنند. 
به گزارش ايسنا، ۱۳ خردادماه سال جاري مديركل صنايع 
غذايي، دارويي و بهداش��تي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در نامه يي به مديركل نظارت بر كاالهاي غير فلزي س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواس��تار »نظارت 
و جلوگيري از فروش پريفرم و س��اير ملزومات پالس��تيكي با 
قيمت هاي حاش��يه يي بازار توسط توليد كنندگاني شده است 
كه مواد را از طريق بورس خريداري مي كنند.« در همان زمان 
و از س��وي توليدكنندگان و فعاالن صنايع وابس��ته به بطري 
پيش��نهاد شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد 
مس��وول نس��بت به بحران پيش آمده ورود كند و متخلفان و 
خري��داران كاذب كه توليدكننده واقعي نيس��تند و از طريق 
س��ايت بهين ي��اب وزارت صنعت به ب��ورس مي روند و خريد 
مي كنند را شناسايي كرده تا اين مواد به دست توليدكنندگان 
واقعي برسد. عالوه بر اين نيز الزم است تا بورس عرضه هفتگي 
را تنظيم كرده و از طرفي مجتمع تندگويان هم بايد كف عرضه 
خود را در هفته هاي پي��ش رو افزايش دهد تا بازار به آرامش 
الزم برسد. اين  در حالي است كه ليست توليدكنندگان پريفرم 
كه از ش��ركت بورس كاالي ايران خري��د مي كنند نيز اخذ و 
تهيه ش��ده اس��ت؛ بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درخواست 
كرد ضمن نظ��ارت كامل بر فعاليت واحده��اي توليدكننده 
پريفرم گزارش مربوطه را به اداره كل صنايع غذايي، دارويي و 
بهداشتي وزارت صنعت و كارگروه ساماندهي عرضه و تقاضاي 
محصوالت پتروشيمي منعكس كند. اتفاقي كه در عمل تاثيري 
نداشته و موجب شده تا مسووالن اين وزارتخانه براي دومين 
بار نامه نگاري را در دستور كار خود قرار دهند تا شايد اين گونه 
و با دس��تور مس��تقيم وزير صنعت، معدن و تجارت بحران به 

وجود آمده در بازار تامين مواد اوليه بطري حل شود. 

در پي افزايش ۴برابري قيمت مواد اوليه بطري صورت گرفت 

نامه نگاري محرمانه با وزير صنعت
دبي��ركل اتاق اي��ران مي گويد: اتاق بازرگاني ب��ه همراه وزارت 
صنع��ت فقط متولي صدور كارت بازرگاني هس��تند و اگر تخلفي 
با استفاده از اين كارت ها انجام شد نمي توان صادركننده كارت را 
مقصر دانست؛ همان گونه كه اگر كسي گواهينامه رانندگي داشت 
و تخلف كرد كس��ي راهنمايي و رانندگي را به عنوان صادركننده 
گواهينامه مقصر نمي داند بلكه شخص راننده بايد پاسخگو باشد. 
عليرضا اشرف با بيان اينكه هرگونه فعاليت با كارت بازرگاني قابليت 
رصد و پيگيري دارد، افزود: دس��تگاه هايي كه ادعا مي كنند كسي 
مث��ال با كارت بازرگاني اقدام ب��ه واردات كاال كرده و ماليات آن را 
نپرداخته يا تعه��دات بعدي خود را انجام نداده اس��ت، عموما به 
 صورت سيس��تمي به سايت اتاق ايران متصل هستند و مي توانند 
جزئيات دارنده كارت را بررس��ي كنند و حتي اگر دارنده كارت به 
ش��خص ديگري وكالت داده باشد نيز از اين مسير قابل پيگيري و 
بررس��ي بوده و هر وكالتي در س��امانه ثبت اسناد با جزئيات قابل 
مش��اهده است. اشرف در پاس��خ به پرسشي مبني بر اينكه ديگر 
كشورها چه راهكارهايي براي جلوگيري از تخلفات در حوزه تجارت 
در پيش گرفته اند، گفت: در دنيا دو شيوه عمده براي كنترل قاچاق 
و واردات بي رويه، در دستور كار دولت ها قرار گرفته كه شيوه اول، 
طرح عضويت فراگير اس��ت و بر اساس آن فعاالن اقتصادي گرچه 
در اتاق بازرگاني ثبت نام مي كنن��د اما كارت بازرگاني نمي گيرند 
بلكه با مجوز تاسيس شركت و ثبت آن در اتاق بازرگاني به عنوان 
يك فعال اقتصادي شناخته مي شوند و فعاليت آنها بر اساس قوانين 

جاري كشور مديريت و كنترل مي شود. 
او درباره ش��يوه دوم تصريح كرد: برخي از كش��ورها نيز مانند 
ايران ب��راي افرادي ك��ه مي خواهند فعاليت اقتص��ادي در حوزه 
تجارت يا توليد داش��ته باش��ند، كارت بازرگاني يا كارت عضويت 
تعريف كرده اند كه به عنوان مدرك شناسايي فعال اقتصادي، طبق 
ضوابط و ايين نامه ها صادر شده و براي انجام فعاليت هاي اقتصادي 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. دبيركل اتاق اي��ران افزود: در ايران، 
ات��اق بازرگاني در چارچوب آيين نامه هايي كه منش��ا آنها قانون و 
آيين نامه هاي ش��وراي عالي نظارت است، به عنوان متولي صدور 
كارت بازرگاني تعريف ش��ده كه پس از پذيرش درخواست فعاالن 
اقتصادي، آن را بررس��ي كرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مي فرس��تد و پس از بررس��ي اين وزارتخانه، كارت بازرگاني صادر 
مي ش��ود. اش��رف با تاكيد بر اينكه در روند صدور كارت بازرگاني 
ميزان تخلفات ناچيز است، گفت: صالحيت دريافت كنندگان كارت 
بازرگاني دو بار با بررسي سامانه هاي وزارت اقتصاد، ثبت شركت ها، 
گمرك، تامين اجتماعي و... به  صورت سيس��تمي توس��ط اتاق و 
وزارت صنعت كنترل مي ش��ود و تعداد بس��يار اندكي از كارت ها 
مي تواند براي افراد فاقد صالحيت صادر شود؛ آن هم به دليل اينكه 
اتاق و وزارت صنعت قادر به تشخيص تخلف يا جعل سند نيستند. 

ب��ه گفت��ه او در فرآيند صدور كار بازرگاني اگر فردي مش��كل 
يا بده��ي در اداره امور مالياتي، تامي��ن اجتماعي، گمرك يا ثبت 
ش��ركت ها داش��ته باش��د، در صدور كارت بازرگاني او وقفه ايجاد 
خواهد شد. دبيركل اتاق ايران ادامه داد: در اين وضعيت عمال كسي 
كه از نظر دس��تگاه هاي دخيل در امر تجارت و بازرگاني صالحيت 
درياف��ت كارت بازرگاني ندارد، عمال قادر نخواهد بود اين مدرك را 
دريافت كند اما اگر شخصي بدون اينكه مشكلي در اين دستگاه ها 
داش��ته باشد، مدركي را جعل كرد و اتاق بازرگاني و وزارت صنعت 
امكان تش��خيص جعل شدن سند را نداشته باش��ند، كارت براي 
فردي كه صالحيت ندارد، صادر مي ش��ود. با اين  وجود، باز هم در 
مس��ير اس��تفاده از اين كارت همه دستگاه ها مي توانند بر عملكرد 
اين فرد نظارت تام داش��ته باشند. اش��رف با اشاره به مصوبه اخير 
هيات دولت درباره اصالح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات 
و واردات گفت: بر اس��اس اين مصوبه مقرر شده از اين  پس سقف 
ارزش واردات براي اش��خاص حقيق��ي و خصوصي دريافت كننده 
كارت بازرگان��ي جديد در س��ال اول معادل ۵۰۰ ه��زار دالر و در 
سال دوم معادل ٢ميليون دالر باشد كه به نظر من تاحدي جلوي 
سوءاس��تفاده شركت هاي جديدالتاسيس كاغذي در حوزه تجارت 
را مي گيرد. او ادامه داد: بر اس��اس اين اصالحيه، فعاالن اقتصادي 
دارن��ده كارت بازرگاني، بايد محل كس��ب با موقعيت اداري اعم از 
ملكي و اس��تيجاري داراي شناس��ه رهگيري به نام شركت داشته 
باشند، ضمن اينكه دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن غير 
ب��راي واردات را ندارند. به عقيده اين مقام مس��وول در اتاق ايران، 
تعيين س��قف براي ميزان واردات كارت هاي بازرگاني جديد باعث 
مي ش��ود، كار كساني كه درگير رانت و فساد هستند و مي خواهند 
با دريافت كارت بازرگاني در سال اول واردات سنگيني انجام دهند 
و دولت را دور بزنند، مشكل شود اما در مجموع اين اقدام فقط به 
عنوان مس��كن عمل مي كند و در بلندمدت باعث رفع تخلفاتي از 
اين  دست نمي ش��ود. دبيركل اتاق ايران تاكيد كرد: اعتقاد ما اين 
است كه همه سازمان هاي مسوول در سوءاستفاده از كارت بازرگاني 
بايد كار خود را به  درستي انجام دهند، به  گونه يي كه حتي اگر فرد 
متخلفي توانس��ت اتاق و وزارت صنع��ت را دور بزند، باز هم نتواند 
تخلفي در حوزه تجارت انجام دهد. به گفته اش��رف، موضوع انجام 
تخلف توسط دارندگان كارت بازرگاني مانند انجام تخلف از سوي 
دارندگان گواهينامه رانندگي است كه در آن راهنمايي و رانندگي 
مقصر معرفي نمي شود بلكه راننده بايد پاسخگوي تخلف خود باشد. 
او معتقد است: زماني كه سامانه هاي گمرك، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، س��ازمان ام��ور مالياتي، ثبت ش��ركت ها و... امكان رصد 
فعاليت هاي مربوط به واردات و صادرات را مي دهند، بايد مسووليت 
اتفاقات اعالم شده در خصوص سوءاستفاده يا انجام تخلف دارندگان 

كارت هاي بازرگاني را خارج از حوزه صدور آن دانست. 

عليرضا اشرف عنوان كرد 

»اتاق« مسوول تخلفات كارت بازرگاني نيست



 Thu. July   19. 2018  1152   پنج شنبه    28   تير 1397     5 ذي القعده 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

 رييس كميسيون اروپا
به واشنگتن مي رود 

 خروج ساكنان دو شهرك
شيعه نشين در سوريه 

 بررسي واردات غيرقانوني
زغال سنگ كره شمالي به كره جنوبي 

گروه جهان 
ژان كلود يونكر رييس كميس��يون اروپا در بحبوحه تنش روزافزون در روابط با 
واش��نگتن، هفته آينده با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در كاخ سفيد ديدار 
مي كند. به گزارش هيل، سخنگوي كاخ سفيد با صدور بيانيه اي اعالم كرده يونكر 25 
جوالي براي انجام يك ديدار از قبل برنامه ريزي شده با محوريت »تقويت روابط تجاري 
ترانس آتالنتيك و مشاركت قوي تر اقتصادي« به كاخ سفيد مي رود. كميسيون اروپا 
هم با تاييد سفر يونكر به امريكا اعالم كرده دو طرف درباره همكاري ها درباره طيف 
گسترده اي از اولويت هاي مشترك از جمله سياست هاي خارجي و امنيتي، مبارزه با 
تروريسم، امنيت انرژي و رشد اقتصادي گفت وگو خواهند كرد. تقويت روابط تجاري 
ترانس آتالنتيك )اروپا و امريكا( و همكاري اقتصادي قوي تر هم از جمله محورهاي 
مذاكرات پيش رو خواهد بود. اين ديدار در حالي برنامه ريزي شده كه دونالد ترامپ 
به تازگي اتحاديه اروپا را دش��من امريكا توصيف كرده است. وي همچنين با اعمال 
تعرف��ه براي واردات فوالد و آلومينيوم از اروپا نش��انه هاي آغاز يك جنگ تجاري را 
نمايان كرده كه با اقدام متقابل مواجه شده است. ترامپ با بسيار ناعادالنه خواندن 
رفتار اروپا با امريكا در مس��ائل تجاري، همچنين از اتحاديه اروپا به ويژه آلمان براي 
ساخت يك خط لوله جديد انتقال گاز از روسيه و حمايت اروپايي از توافق هسته يي 
با ايران انتقاد كرده است. رييس جمهوري امريكا عملكرد ترزا مي نخست وزير بريتانيا، 
را در چگونگي مديريت خروج لندن از اتحاديه اروپا نيز زير سوال برده و از وي انتقاد 
كرده است. نخست وزير بريتانيا هم گفته كه ترامپ به او توصيه كرده از اتحاديه اروپا 
ش��كايت كند. روزنامه انگليسي اينديپندنت به نقل از برخي مقام هاي اتحاديه اروپا 
نوشته: »ترامپ از اروپا متنفر است و سياست او به نفع اين قاره نيست. « اين روزنامه 
همچنين به نقل از زيگمار گابريل وزير خارجه پيش��ين آلمان نوشته كه ترامپ به 

دنبال تغيير حكومت در اين كشور است. 

گروه جهان 
براساس توافق براي آزادي كامل ساكنان دو شهرك شيعه نشين كفريا و الفوعه 
در حومه ادلب و بقيه ربوده ش��دگان از شهرك اش��تبرق چهارشنبه ۹۰ اتوبوس  از 
مجموع ۱2۱ اتوبوس براي انتقال س��اكنان وارد اين دو ش��هرك شدند. به گزارش 
ايس��نا، روند خروج س��اكنان بين 2۴ تا ۴۸ س��اعت طول خواهد كش��يد. پيش تر 
خبرگزاري رسمي سوريه )سانا( اخباري منتشر كرده بود مبني بر اينكه هزاران تن 
از س��اكنان دو شهرك شيعه نش��ين كفريا و الفوعه كه از سال ها پيش در محاصره 
هستند، آزاد مي شوند. اين توافق منجر به آزادي هزاران تن از ساكنان اين دو شهرك 
به اضافه بقيه ربوده ش��دگان روستاي اشتبرق واقع در منطقه جسر الشغور در غرب 
ادلب مي شود. اكثر ساكنان روستاي اشتبرق علوي  هستند. ساكنان كفريا و الفوعه 
از آگوس��ت 2۰۱5 از سوي شورشيان كه بر ادلب مسلط هستند، در محاصره بوده 
و همواره مورد حمله قرار گرفته اند. طبق توافقات قبلي هزاران تن از س��اكنان اين 
دو شهرك آزاد شده اند كه يكي از آن توافقات مربوط به زمان آزادسازي شهر حلب 
و خروج تروريس��ت ها بود. از سال 2۰۱5 توافق براي خروج ساكنان اين دو شهرك 
در چند مرحله انجام شده، در اين راستا در آوريل 2۰۱۷ براساس توافق بين دولت 
سوريه و شورشيان بزرگ ترين روند خروج رقم خورد اما در همان زمان كاروان حامل 
ساكنان الفوعه و كفريا در معرض انفجاري عظيم قرار گرفت كه منجر به كشته شدن 
۱5۰ تن شد كه ۷2 تن آنها كودك بودند. از اين رو مرحله دوم توافق اجرايي نشد 
و حدود ۸۰۰۰ تن از غيرنظاميان و شبه نظاميان در اين دو شهرك ماندند و منتظر 
دستيابي به توافقي براي خروج و برقراري ثبات در مناطق تحت كنترل ارتش سوريه 
ش��دند. ديده بان حقوق بشر سوريه اعالم كرده، روسيه و تركيه به توافقي در زمينه 
خارج كردن س��اكنان الفوعه و كفريا كه مورد حمايت ارتش سوريه هستند، دست 

يافته اند. اين دو شهرك از آخرين مناطق محاصره در سوريه هستند. 

گروه جهان 
كره جنوبي اعالم كرده مس��اله ورود دو فروند كش��تي حامل زغال سنگ به 
اين كش��ور را كه از كره ش��مالي بارگيري شده اس��ت، پيگيري مي كند. در اين 
ميان دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، گفته براي غير اتمي كردن كره شمالي 
براس��اس گفت وگويي كه با رهبر آن كشور داشته، مهلت زماني مشخصي وضع 
نش��ده اس��ت. به گزارش يونهاپ، وزارت خارجه كره جنوب��ي در بيانيه يي آورده 
اس��ت دو فروند كشتي سال گذش��ته با بار زغال سنگ از كره ش��مالي وارد اين 
كشور شده است. براساس اين گزارش ابتدا محموله هاي زغال سنگ در ماه هاي 
جوالي و سپتامبر از بندر»وون س��ان« كره شمالي به بندر »كولمسك« روسيه 
بارگيري ش��ده و از آنجا به كش��تي هايي با پرچم پاناما انتقال يافته و سپس به 
مقصد كره جنوبي بارگيري شده است. اين كشتي ها سپس بار مذكور را در ماه 
اكتبر در دو مرحله به بنادر اينچيون و پوهانگ انتقال داده اند گفته مي شود فقط 
يكي از اين كشتي ها كه به پوهانگ رفته 5 هزار تن بار زغال سنگ داشته است 
كه ارزش��ي معادل 325 هزار دالر دارد. براساس قطعنامه 23۷۱ شوراي امنيت 
س��ازمان ملل، صادرات مواد معدني از كره ش��مالي از جمله زغال س��نگ ممنوع 
است. كره شمالي اگرچه در حال مذاكره با امريكا و كره جنوبي بر سر خلع سالح 
شبه جزيره و همچنين صلح در منطقه است اما سئول و واشنگتن اعالم كرده اند 
تا تحقق اين موارد از تحريم ها كاسته نخواهد شد. خبرگزاري فرانسه نيز گزارش 
داده ترامپ سه ش��نبه گفته: »در مورد غير اتمي كردن ش��به جزيره كره مهلت 

زماني نداريم و حداكثر سرعت مجاز هم نداريم.«
رييس جمه��ور امري��كا همچني��ن گفته در هلس��ينكي با والديمي��ر پوتين 
رييس جمه��ور روس��يه، نيز در اين زمينه گفت وگو ك��رده و او قصد دارد به نفع 

مواضع اياالت متحده در اين ماجرا دخالت كند. 

 »مي« محافظه كاران را به 
انتخابات زودهنگام تهديد كرد

گ�روه جه�ان| نخس��ت وزير بريتاني��ا پي��ش از 
راي گي��ري در مجلس عوام اين كش��ور هم حزبي هاي 
خود را ب��ه برگزاري انتخابات زودهنگام در تابس��تان 
امسال تهديد كرد. ترزا مي  به اعضاي حزب محافظه كار 
هش��دار داد در صورت عدم همراهي با برنامه برگزيتي 
دول��ت در راي گيري روز سه ش��نبه، پارلمان را منحل 
خواهد كرد. به گزارش يورونيوز، گروهي از نمايندگان 
محافظه كار به  اصطالح »شورش��ي« با ارائه طرحي به 
پارلمان خواستار آن شده بودند كه در صورت شكست 
مذاكرات تجاري با اتحاديه اروپا، دولت مكلف به باقي 
ماندن در نظام گمركي اروپا باش��د. برخي نمايندگان 
پيش قدم در ارائه اين طرح گفته بودند راي آوردن آن 
آغاز روند راي  )عدم( اعتم��اد به دولت خواهد بود. در 
نهاي��ت دولت »ِمي« با فاصله بس��يار اندك و با كمك 
چه��ار نماينده كارگر با 3۰۷ در برابر 3۰۱ راي جلوي 
اين مصوبه را گرفت. اين در حالي بود كه ش��ماري از 
نماينده ه��اي حزب محافظه كار عليه خواس��ته دولت 
ت��رزا مي راي دادند. بااين ح��ال دولت در طرح ديگري 
در زمينه استانداردهاي دارويي اتحاديه اروپا شكست 
خورد. اين طرح دولت را ملزم به حفظ اس��تانداردهاي 
دارويي اتحاديه اروپا و به كار بردن همه تالش ها براي 
ملحق ماندن به شبكه نظارتي آن مي كند. ۱2 نماينده 
شورش��ي حزب محافظه كار در اي��ن زمينه در مقابل 
دولت ايستادند. از زمان برگزاري همه پرسي برگزيت، 
هم��واره نگراني هايي درباره كمب��ود دارو و اختالل در 
واردات و توزيع آن وجود داشته است. بريتانيا در چهار 
سال گذش��ته، چهار راي گيري سرنوشت ساز را شاهد 
بوده است. س��ال 2۰۱۴ ميالدي همه پرسي استقالل 
اسكاتلند، سال 2۰۱5 انتخابات سراسري، سال 2۰۱۶ 
همه پرسي خروج از اتحاديه اروپا و سال 2۰۱۷ انتخابات 
سراسري زودهنگام در بريتانيا برگزار شد. بريتانيا روز 
2۹ مارس 2۰۱۹ از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد و تا 
آن روز بايد بتواند با اتحاديه اروپا بر سر روابط تجاري، 
امنيتي و سياسي آينده به هر توافقي كه الزم مي داند، 
برس��د. در غير اين صورت، در تاريخ مذكور بدون هيچ 
تواف��ق و مزيتي بطور خ��ودكار از بلوك اروپايي خارج 
خواهد ش��د. طرح ارائه شده در زمينه روابط گمركي با 
اين درخواست ارائه شد كه اگر تا 2۱ ژانويه پيشرفتي 
در مذاكرات به دس��ت نيامد، دولت برنامه باقي ماندن 
در نظام گمركي را دنبال كند. حزب كارگر موافق طرح 
پيش��نهادي بود، اما دولت »ِمي« استدالل مي كرد كه 
پيوس��تن به گم��رك اروپا مانع قراردادهاي مس��تقل 

تجاري با شركاي بين المللي مي شود. 

  تعويق سفر هيات عراقي
به عربستان 

س��فر هيات عراقي متشكل از قاسم الفهداوي، وزير 
نيرو و س��لمان الجميل��ي، وزير برنامه ري��زي عراق به 
عربستان به تعويق افتاده است. به گزارش سومريه نيوز، 
اين س��فر به دليل عدم تكميل پرونده هايي كه قرار بود 
مورد رايزني قرار بگيرند، به تعويق افتاد. به دنبال اعتراض  
مردمي به قطعي برق، حيدر عبادي نخست وزير عراق، 
از فهداوي و الجميلي خواسته بود براي عقد قرارداد در 

زمينه انرژي به عربستان سفر كنند. 

  عملي شدن فروش
خدمت سربازي در تركيه

رييس فراكسيون حزب حاكم عدالت و توسعه گفته 
اليحه تنظيمي دولت درباره فروش خدمت س��ربازي 
در راس��تاي عمل به وعده قبل از انتخابات، در مجلس 
مطرح ش��ده اس��ت. به گزارش ايرن��ا، در طرح فروش 
خدمت سربازي پرداخت ۱5 هزار ليره براي متقاضيان 
پيش بيني شده است. بيش از 5 ميليون از شهروندان 

تركيه منتظر تصويب نهايي اين طرح هستند. 

  كويت اجاره جزاير خود
به چين را تكذيب كرد

معاون وزير خارجه كويت گزارش برخي رس��انه ها 
در مورد اجاره دادن برخي جزاير اين كش��ور به چين 
را تكذيب كرد. اين مقام كويتي گفته »توافق دو كشور 
شامل همكاري هاي اقتصادي، سرمايه گذاري و تجارت 
است.« چين و كويت در حاشيه نشست عربي و چين 
براي س��رمايه گذاري ۴۹۰ ميليارد دالري چين در دو 
جزيره كويت و ش��هر الحرير و ۴5۰ ميليارد دالري در 

دو جزيره فلكه و بوبيان موافقت كردند. 

 پايان رزمايش قطر و فرانسه
ني��روي دريايي قطر تمرين نظامي مش��تركي را 
با نيروي دريايي فرانس��ه در آب هاي منطقه يي قطر 
برگ��زار كرد كه چهار روز به ط��ول انجاميد.نيروهاي 
دريايي قطر و فرانسه تمرين عبور آموزشي مشترك را 
اجرا كردند و تمرين هاي دريايي شامل دفاع و حمله 
هوايي، يورش و بازرس��ي و تفتي��ش دريايي، دفاع از 

كشتي ها در وسط دريا و عمليات هلي برن بود. 

  چين: آباداني امارات را
تكميل مي كنيم

رييس جمهوري چين كه قرار اس��ت به زودي به 
امارات س��فر كند، گفته امارات س��رزمين توس��عه و 
منطقه يي آباد در جهان عرب است دو كشور در كنار 
يكديگر اين آباداني و توس��عه را تكميل مي كنند. به 
گزارش اسكاي نيوز، ش��ي جين پينگ رييس جمهور 
چي��ن، گفته دو كش��ور ب��راي هماهنگ��ي در امور 
بين المللي و منطقه يي ش��ركاي مهمي هستند زيرا 
ديدگاه هاي توسعه يي نزديك به هم، اهداف سياسي 

يكسان و روابط همكاري در حال توسعه دارند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

باراك اوباما در صدمين سالگرد تولد »نلسون ماندال« خواستار شد

خيزش در برابر عوام گرايي
گروه جهان| 

در ش��رايطي ك��ه م��وج انتقاده��ا از س��خنان 
رييس جمه��وري امري��كا در كنفران��س خب��ري 
هلس��ينكي، دونالد ترامپ را به عقب نش��يني وادار 
كرده اس��ت، ب��اراك اوبام��ا در يك��ي از مهم ترين 
س��خنراني هاي پس از پايان رياست جمهوري اش 
از سياستمداران جهان خواسته تا در برابر بدبيني 
حاصل از ظهور ايده انس��ان قوي تر بايس��تند و از 

دموكراسي دفاع كنند. 
باراك اوباما در مراس��م بزرگداشت يكصدمين 
سالگرد تولد نلس��ون ماندال در آفريقاي جنوبي با 
اشاره آش��كار به ظهور رهبران عوام گرا در بسياري 
از كش��ورهاي جهان گف��ت: »م��ردم در دهه ۹۰ 
ميالدي از پيروزي دموكراس��ي حرف مي زدند اما 
حاال از پيروزي قبيله گرايي و انس��ان قوي تر حرف 
مي زنن��د. ما بايد در برابر اين بدبيني بايس��تيم. ما 
فقط به يك رهبر نياز نداريم... چيزي كه ش��ديدا 
به آن نياز داريم آن روحيه جمعي اس��ت.« نلسون 
ماندال در سال 2۰۱3 در سن ۹5 سالگي درگذشت. 
باراك اوباما هم مثل ماندال نخستين سياهپوستي 

بود كه رييس جمهور كشورش شد. 
به گزارش يوروني��وز، گرچه باراك اوباما در اين 
مراس��م بطور مس��تقيم از دونالد ترامپ نام نبرده 
اما س��خنراني سياس��ي خود را پس از پايان دوران 
رياست جمهوري اش با نقد تلويحي عملكرد جانشين 
خود در كاخ سفيد ايراد كرد. اوباما با اشاره به اينكه 
دوره فعلي دوره يي نامطمئن و عجيب است كه در 
آن هر روز اخبار تكان دهنده يي به گوش مي رسد، 
گفت: »شمار بس��يار زيادي از سياستمداران امروز 
انگار خوِد مفه��وم واقعيت عيني را انكار مي كنند. 
از پيش خود چيزهايي س��ر ه��م مي كنند. اينها را 
در رشد دستگاه هاي تبليغاتي دولتي، در جعليات 
دس��ت پروده اينترنت و در محو ش��دن مرز ميان 
اخبار و س��رگرمي مي توان ديد. ش��اهد بي حيايي 
مطلق رهبران سياسي هستيم، وقتي مچ شان را در 
دروغ گفتن مي گيرند آنها دو چندان بدتر مي كنند 
و بيش��تر دروغ  مي گويند. اين در حالي اس��ت كه 

نمي شود حقايق را ناديده گرفت. بدون حقايق هيچ 
مبنايي براي همكاري وجود نخواهد داشت. اگر من 
بگويم كه اين تريبون اس��ت و شما بگوييد كه اين 
يك فيل اس��ت، به راحتي نخواهيم توانست با هم 

همكاري كنيم.«
اوبام��ا درب��اره تغيي��رات اقليم��ي ني��ز گفت: 
»نمي توانم با كس��ي كه مي گويد تغييرات اقليمي 
حقيقت ندارد درحالي كه تقريبا همه دانشمندان 
مي گويند واقعيت دارد زمينه مش��ترك همكاري 
پي��دا كنم. اگ��ر با اين حرف ش��روع كنيد كه اين 
يك داس��تان ساختگي اس��ت، اصال همكاري رقم 
نمي خورد.« ترامپ گفته تصور مي كند تغييرات آب 
و هوايي وجود خارجي ن��دارد و خروج امريكا را از 

توافق بين المللي موسوم به پاريس اعالم كرده است. 
رييس جمهور سابق امريكا خطاب به هزاران تن 
در ژوهانسبورگ با تاكيد بر اينكه برخي راستگرايان 
در غرب به قدرت رسيده و سياست  مرزهاي بسته 
را در پي��ش گرفته اند، يادآور ش��د كه امروز نوعي 
نژادپرستي ملي گرايانه آشكار نيز به چشم مي خورد. 
باراك اوباما در بخش��ي از سخنانش درباره برابري 
نژادي به تيم ملي فرانسه اشاره كرد و گفت: »درباره 
تيم فرانس��ه كه ب��ه تازگي قهرمان ج��ام جهاني 
ش��د... من بين اين بچه ها گل هاي )سفيدپوستان 
فرانس��وي تبار از نژاد گل( زيادي نمي بينم. اما آنها 

فرانسوي هستند!«
باراك اوباما از زماني كه دوران رياست جمهوري 

خ��ود را به پايان رس��انده از ورود ج��دي به حوزه 
 سياس��ت پرهي��ز كرده اس��ت. گرچه بس��ياري از
هم حزبي هاي سابق او خواستار اين هستند كه وي 

نقشي جدي تر در اين زمينه بازي كند. 

 عقب نشيني ترامپ 
در همي��ن ح��ال دونال��د ترامپ ك��ه پس از 
نشس��ت خبري ب��ا پوتين در هلس��ينكي فنالند 
ب��ا انتق��ادات ش��ديدي مواجه ش��د، گفته طي 
اظهاراتش در اين نشس��ت درباره مداخله نكردن 
روس��يه در انتخابات امريكا اشتباه كرده است. به 
گزارش رويترز، رييس جمهور  امريكا در بيانيه يي 
از پيش تنظيم ش��ده اعالم ك��رده: »بياناتم را با 

تاكيد بر ايمان و حمايت��م از نهادهاي اطالعاتي 
امريكا ش��روع مي كنم. من كام��ال به آژانس هاي 

اطالعاتي كشورمان باور دارم.«
ترام��پ مدعي ش��ده، پس از م��رور كنفرانس 
خبري مش��تركش با پوتين متوجه ش��ده در يك 
جمله كليدي به جاي فعلي منفي، از حالت مثبت 
آن فعل استفاده كرده است. او با اشاره به پاسخش 
به پرسش يكي از خبرنگاران حاضر دراين كنفرانس 
مبني بر احتمال تالش روس��يه ب��راي مداخله در 
انتخابات امريكا گفت: »من به جاي استفاده از كلمه 
 »would« گون��ه منفي فعل( از( »wouldn’t«

)گونه  مثبت فعل( استفاده كرده ام.«
رييس جمهور امري��كا در اين كنفرانس خبري 
گفته بود: »مردم ن��زد من آمدند و گفتند كه فكر 
مي كنند روس��يه در انتخابات مداخله كرده است. 
من دليلي نمي بينم كه روسيه چنين كاري را انجام 
داده باش��د.« اين اظهارات اعتراض هاي شديدي را 
حتي از س��وي هم حزبي هاي ترامپ در پي داشت. 
حال ترام��پ در خصوص اتهامات مطرح ش��ده از 
سوي وزارت دادگس��تري امريكا عليه بيش از 2۰ 
ش��هروند روس به دليل مداخله در انتخابات امريكا 
گفته: »نتيجه گيري جامع��ه اطالعاتي را مبني بر 
مداخله روسيه در انتخابات 2۰۱۶ قبول دارم. البته 
افراد ديگري هم مي توانند در اين اقدام سهيم بوده 

باشند، افراد بسياري.«
ترامپ در ادامه س��خنانش بار ديگر تاكيد كرد 
كه كمپين انتخاباتي او با روسيه تباني نكرده است. 
او گف��ت: »همان طور كه پيش تر گفته ش��ده و در 
گذشته نيز اعالم كرده ايم، تباني اي صورت نگرفته 
اس��ت.« اما اين فق��ط اظهارات ترام��پ نبوده كه 
انتقادهاي داخلي گس��ترده يي را در پي داشت. در 
آغوش گرفتن پوتين از سوي ترامپ نيز قانونگذاراني 
از هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه امريكا را 
خش��مگين كرد و س��ناتور جان مك كين از حزب 
جمهوري خ��واه در بيانيه ي��ي، كنفران��س خبري 
هلسينكي را ننگين ترين عملكرد يك ريس جمهور 

امريكايي در تاريخ دانست.

رييس فدرال رزرو اظهار كرد

جنگ تجاري به كشاورزان امريكايي آسيب مي رساند
گروه جهان| طال تسليمي|

ارزش دالر پس از ارزيابي خوش بينانه اقتصاد 
امريكا توس��ط جرومي پاول رييس بانك مركزي 
امري��كا )فدرال رزرو( افزايش يافت و به س��قوط 
بيش��تر ارزهاي كش��ورهاي نوظهور منجر ش��د. 
بيش��تر ش��اخص هاي سهام در وال اس��تريت نيز 
موفق شدند خسارت هاي گذشته را جبران كنند 
و معامالت را با افزايش ارزش به پايان برس��انند. 
در همي��ن حال، بهره وري اوراق قرضه دو س��اله 
وزارت خزانه داري امريكا به بيش��ترين سطح در 
نزديك به يك دهه گذش��ته رس��يد. پاول دليل 
اصلي اين خوش بيني به اقتصاد را وضعيت خوب 
اش��تغال زايي و نزديك ماندن ن��رخ تورم به نرخ 
هدف دو درص��دي ف��درال رزرو توصيف كرد و 
گف��ت به رغم عدم اطمينان به سياس��ت تجاري 
كشور، چشم انداز اقتصادي همچنان خوب است 
و به همين دليل، فدرال رزرو به افزايش تدريجي 

نرخ بهره ادامه مي دهد. 
به گ��زارش بيزينس  تايم��ز، جرومي پاول در 
برابر كميته مالي س��نا كه هر ش��ش ماه يك بار 
ص��ورت مي گيرد به اين مس��اله اش��اره كرد كه 
قان��ون كاهش ماليات ه��ا كه اخيرا ب��ه تصويب 
رسيده، با افزايش هزينه مصرف كنندگان همراه 
بوده و سرمايه گذاري هاي تجاري نيز در وضعيت 
خوبي ق��رار دارند. در همين حال، س��ناتورهاي 
نگ��ران از تاثي��رات مخرب سياس��ت گذاري هاي 

تجاري دول��ت ترامپ رييس ف��درال رزرو را در 
جلس��ه استماع به چالش كش��يدند. نگراني ها بر 
سر مناقشات تجاري جهاني در چند ماه گذشته 
بازاره��ا را دچار آش��فتگي كرده اس��ت. اما پاول 
در ش��هادت كتبي ب��ه كميته بانكداري س��نا و 
در واكنش به س��واالت درب��اره »جنگ تجاري« 
محتمل، چنين مخاطره يي را ناچيز دانسته است. 
او در عين حال در اش��اره يي آشكار به تعرفه هاي 
تهاجمي دولت ترامپ ب��ر محصوالت وارداتي از 
چين و بس��ياري از ديگر ش��ركاي تجاري امريكا 
كه اقدامات تالفي جويانه را در پي داشتند، گفت 
ك��ه پيش بيني نتيج��ه نهايي مباحث��ات كنوني 
درباره سياست تجاري دشوار است. رييس فدرال 
رزرو در پاس��خ به س��وال هاي مكرر سناتورها در 
اين زمين��ه گفته اگر اختالف��ات تجاري كنوني 
به تعرفه ه��اي باالتر بينجام��د، چنين اتفاقي به 
اقتصادهاي امريكا و جهان و به ويژه به كشاورزان 
امريكاي��ي آس��يب خواهد رس��اند. پ��اول گفته: 
»سياس��ت تجاري تاثير قابل توجه��ي بر اقتصاد 
دارد و پيش ت��ر هيچ گاه س��ابقه چنين مباحثات 
گسترده تجاري را نداش��ته ايم. اگر نتيجه نهايي 
كاهش تعرفه ها در س��طح جهاني باش��د، خوب 
خواهد بود؛ اما اگ��ر تعرفه هاي باالتر براي مدت 
زماني طوالني اجرايي شوند، چنين مساله يي هم 
براي اقتصاد ما و هم ب��راي ديگر اقتصادها خبر 
بدي اس��ت. « او افزوده نظ��ام بين المللي ازاد و 

قانون م��دار براي امريكا خوب بود و كاهش موانع 
ب��ر س��ر راه تج��ارت را در پي داش��ت. صندوق 
بين المللي پول نيز روز دوشنبه هشدار داده است 
كه ايج��اد تنش هاي تجاري و تهديدها به اعمال 
تعرفه مي تواند به رشد جهاني آسيب برساند و در 

سرمايه گذاري ها اختالل ايجاد كند. 
در واكنش به اظهارات پاول، ارزش ش��اخص 
س��هام داو جونز ۰. 22 درص��د، اس اند پي 5۰۰ 
براب��ر با ۰.۴ درص��د و ن��زدك كامپوزيت ۰.۶3 
درصد افزاي��ش يافت. در بازاره��اي اروپايي نيز 
س��هام عمدتا عملك��رد خوبي داش��تند و ارزش 
ش��اخص فوتس��ي 3۰۰ براب��ر ب��ا ۰.2۶ درصد 
افزاي��ش يافت. ش��اخص دالر نيز در مقايس��ه با 
سبد ارزهاي مطرح جهاني ۰.۴۷ افزايش داشت؛ 
ام��ا ارزش يورو با ۰.۴ درصد كاهش به ۱ دالر و 
۱۶ س��نت امريكا رس��يد. در همين حال، ارزش 
اوراق قرضه ۱۰ ساله امريكا 2.32 درصد كاهش 
داش��ت و ميزان بهره وري آن از 2.۸5 درصد در 
معامالت پاياني روز دوش��نبه، روز سه ش��نبه به 

2.۸۶ درصد رسيد. 
جرومي پاول در اشاره به افزايش نرخ بهره هم 
گفت ك��ه كميته بازار آزاد فدرال كه مس��ووليت 
تعيين ن��رخ بهره را بر عه��ده دارد، از تالش هاي 
بانك مركزي براي بازگرداندن سياست هاي پولي 
به وضعيت ع��ادي از طريق افزاي��ش نرخ بهره و 
كاهش حجم انباشت سرمايه گذاري ها كه در روند 

مقابله با بحران مالي س��ال 2۰۰۸ صورت گرفت 
)تس��هيل كمي(، راضي بوده اس��ت. او افزود: »با 
توجه به عملكرد قوي بازار كار، نزديك بودن نرخ 
تورم به نرخ هدف و توازن ايجاد شده در مخاطرات 
احتمالي چش��م انداز اقتصادي، كميت��ه بازار آزاد 
فدرال باور دارد كه در حال حاضر بهترين ش��يوه 
براي پيشروي، افزايش تدريجي نرخ بهره است. « 
فدرال رزرو در ماه هاي مارس و ژوئن شاخص نرخ 
وام ده��ي )نرخ بهره( را يك چهارم درصد افزايش 
داد؛ از دس��امبر 2۰۱5 تاكن��ون ن��رخ بهره هفت 
مرتبه افزايش يافته و بيشتر كارشناسان اقتصادي 
پيش بيني مي كنند دو مرتب��ه ديگر افزايش نرخ 

بهره در سال جاري صورت بگيرد. 
به رغم رش��د بيش��تر اقتصاد و افزايش قيمت 

نف��ت در بازاره��اي جهاني، رييس ف��درال رزرو 
همچنان تصوير مثبتي از روند افزايش نرخ بهره 
ارائ��ه داده و گفته نرخ بهره پ��س از اينكه براي 
مدت زماني طوالني پايي��ن مانده بود، اكنون به 
تدريج در حال افزايش اس��ت و س��رعت افزايش 
آن نيز زياد نيس��ت. به گفته پاول، دس��تمزدها 
ني��ز كه ب��راي مدت زمان زيادي ب��ه رغم بهبود 
عملك��رد اقتصادي افزايش نمي يافت، در ش��ش 
ماهه اول س��ال 2۰۱۸ در مقايسه با مدت زمان 
مشابه در س��ال پيش از آن، افزايش داشت. نرخ 
بي��كاري امري��كا نيز در حال حاض��ر ۴ درصد و 
نزديك به پايين ترين س��طح نرخ بيكاري در 2۰ 
سال گذشته است و عمال امكان دستيابي به نرخ 
اشتغال زايي كامل فدرال رزرو فراهم آمده است. 



 Thu. July   19. 2018  1152   پنج شنبه    28   تير 1397     5 ذي القعده 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

پرونده8
رسيدگي به وضعيت آب هاي 

مرزي از اولويت هاست
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
گفت: يكي از مهم ترين اولويت هاي نظام بهره برداري، 

رسيدگي به وضعيت آب هاي مرزي كشور است. 
ب��ه گزارش س��ازمان مرك��زي تعاون روس��تايي، 
مديرعامل اين سازمان در نشست ساماندهي آب هاي 
م��رزي كش��ور كه با حض��ور مجري ط��رح جامع و 
ش��بكه هاي آبياري و زهكش��ي فرع��ي رودخانه هاي 
مرزي كشور و روس��اي سازمان هاي جهاد كشاورزي 
۶ اس��تان كشور )آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
ايالم، كرمانش��اه، اردبيل و كردس��تان( برگزار ش��ده 
بود، اظهار داش��ت: يك��ي از مهم تري��ن اولويت هاي 
نظ��ام بهره برداري، رس��يدگي به وضعي��ت آب هاي 
مرزي كش��ور است. حسين شيرزاد با تاكيد بر اينكه 
يكي از مهم تري��ن اولويت هاي نظام هاي بهره برداري، 
رس��يدگي و س��اماندهي آبهاي مرزي كش��ور است، 
گفت: اميدواريم رديف هاي بودجه مناسبي براي حوزه 
نظام هاي بهره برداري مصوب شود تا اين بخش بتواند 
قوي تر و پررنگ تر به وظايف ذاتي خود در اين زمينه 
عمل كند. وي يادآور شد: در طرح ساماندهي آب هاي 
م��رزي، عوامل كالن موثر در ش��كل گيري نظام هاي 
بهره برداري شامل س��اختار و نوع منابع در دسترس 
مانند آب، خاك و منابع ژنتيكي گياهي، ش��يوه هاي 
غالب تولي��د ضريب نفوذ تكنول��وژي و نظاير آن در 

سطح ملي از ساختارمندي واحدي برخوردار است. 

عرضه واكسن بيماري هاي 
طيور تا پايان سال

رييس موسس��ه واكسن و سرم س��ازي رازي با بيان 
اينكه تا پايان امس��ال۲ واكس��ن س��ه گانه نيوكاسل و 
آنفلوآنزا و گامبورو به بازار عرضه مي شود، گفت: نگراني 
بابت تامين واكسن دامي و طيور مورد نياز وجود ندارد. 
علي اس��حاقي رييس موسس��ه واكس��ن و سرم سازي 
رازي در گفت وگ��و ب��ا مهر ايران را كش��وري موفق در 
توليد واكس��ن انس��اني و حيواني معرف كرد و گفت: 
در حوزه دامپزش��كي موسسه سرم سازي رازي تاكنون 
دس��تاوردهاي علمي خوبي داشته اس��ت كه از جمله 
آن مي توان به توليد واكس��ن بورس عفوني )گامبورو(، 
دوگانه نيوكاس��ل و آنفلوآنزا طي سه، چهار سال اشاره 
ك��رد. وي اظهار اميدواري كرد: تا پايان امس��ال نيز ۲ 
واكسن سه گانه نيوكاسل و آنفلوآنزا و گامبورو به بازار 
عرضه خواهد شد. واكسن سه گانه واكسني است كه در 
قالب يك واكسن، همزمان با سه بيماري مقابله مي شود. 
اسحاقي افزود: هيچ نگراني بابت تامين واكسن دامي و 
طيور مورد نياز در كشور وجود ندارد و اكنون عالوه بر 
تامين نياز داخلي، بخشي از توليدات نيز صادر مي شود. 
به عنوان مثال سال گذشته ميالدي نزديك ۱۲۰هزار 
آمپ��ول ضد مار و عقرب توليد و صادر ش��د كه تالش 

مي شود اين ميزان به ۱۴۵هزار آمپول افزايش يابد. 

افشاگري درباره 
سوء استفاده  مافياي گندم

نماينده سبزوار در مجلس از آنچه فساد برنامه ريزي 
شده در بخشي از بدنه سازمان غله ايران و ناپديد شدن 
۱۰۰هزار تن گندم تنها در يك استان، مي خواند، خبر 
داد.  رمضانعلي سبحاني فر در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اين مطلب كه »در خريد تضميني گندم از گندم كاران و 
تحويل گندم خريداري شده به سيلوها تخلفات گسترده 
مالي و اجرايي در جريان اس��ت« مدعي ش��د: دالالن 
گندم از ارتباطاتي كه با بخش��ي از بدنه س��ازمان غله 
كش��ور دارند گندم را از گندم كاران خريداري مي كنند 
اما به جاي تحويل گندم خريداري ش��ده به سيلوهاي 
دولت��ي، آن را در انبارها و محوطه هاي بدون س��قف و 
روز باز به صورت كامال غيراس��تاندارد و غيربهداش��تي 

نگهداري مي كنند. 
نماينده س��بزوار در مجلس ادامه داد: اين شبكه 
مافياي��ي ب��ا هماهنگي عوامل خود در س��ازمان غله 
كش��ور، گندم خريداري ش��ده را به انبارهاي رو باز 
بزرگ انتقال مي دهند و همزمان دو اقدام غيراخالقي 
و غيربهداش��تي انج��ام مي دهن��د اول اينك��ه اجازه 
مي دهند اي��ن گندم زير باران يا از طريق پاش��يدن 
آب توسط تانكرهاي سيار آبرسان، خيس و غيرقابل 
اس��تفاده ش��ود و دوم اينكه بخش��ي از اين گندم را 
با »خاك« و »ش��ن« مخل��وط مي كنند و بعد گندم 
ناخال��ص را از طري��ق ش��بكه مافياي خ��ود تحويل 
سيلوهاي غيراس��تاندارد اداره غله كشور مي دهند و 

پول هاي هنگفتي را به جيب مي زنند. 
س��بحاني فر با تشريح ش��يوه كار مفس��دان غله 
كش��ور، گفت: مافياي گندم با خي��س كردن گندم 
در انباره��اي رو ب��از ه��زاران ت��ن ب��ر وزن گن��دم 
خريداري ش��ده اضافه مي كنن��د و گندم آب خورده 
را با هماهنگي ش��بكه مافيايي خود در بدنه سازمان 
غله كش��ور، تحويل سيلوهاي دولتي كه باز نيروهاي 
همين ش��بكه در آنجا مس��ووليت دارند، مي دهند و 
پول هنگفتي را عايد ش��بكه مافيايي خود مي كنند. 
وي ادامه داد: شبكه مافيايي غله، حجم گندم خيس 
ش��ده را در گزارش هاي خود چندي��ن برابر گزارش 
مي كنند و به اس��م »گندم فاسد ش��ده« از سيستم 
گندم خريداري ش��ده دولتي خارج مي كنند و بدين  
ترتيب زمينه »مفقود شدن« آن را به وجود مي آورند 
و از اي��ن راه ني��ز صدها ميليون تومان س��ودجويي 
مي كنن��د. نماينده س��بزوار در مجلس با اش��اره به 
عكس ه��اي ثبت ش��ده از انب��ار رو ب��از مافياي غله 
كشور و غير اس��تاندارد بودن اين سيلوها گفت: اين 
عكس ها در اس��تان خراس��ان رضوي گرفته شده اما 
همين منظره در اكثر اس��تان هايي كه گندم در آنها 
كش��ت مي شود، قابل رويت است. به عنوان نمونه در 
يك اس��تان كوچك كه نمي خواهم اسمي از آن ببرم 
طي يك س��ال بيش از ۱۰۰ هزار ت��ن گندم مفقود 

شده است. 
سبحاني فر با اشاره به اقدامات اوليه انجام شده توسط 
دستگاه هاي ناظر گفت: پس از اطالع، دستگاه هاي ناظر 
و بازرس��ان از اين تخلف بزرگ و حس��اب ش��ده، وارد 
كار ش��ده و با گزارش گيري هاي اولي��ه يكي، دو نفر را 

بازداشت كرده اند. 

اخبار كشاورزي

مولف: ديويد ماسكروپ| مترجم: ميالد اعظمي مرام|
بوس�تون ريوي�و| دونالد ترامپ موفق ش��د با طرح 
دو شعار به ظاهر ناسازگار پيروز انتخابات شود. شعار 
نخس��ت درباره ني��از به نجات و تقوي��ت كارگران از 
طريق محدودك��ردن پيش��رفت هاي تكنولوژيك و 
جهاني ش��دن بود. اگر به س��خنان او درباره اشتغال 
توج��ه كنيد، ص��داي غژغژ و تق تق و وزوز وس��ايل 
صنعتي را خواهيد ش��نيد ك��ه كاري صنعتي انجام 
مي دهند و دستان پرتوان كارگران اياالت متحده آنها 
را كنترل مي كند. به عالوه، رييس جمهور سياس��ت 
خود را بر احياي ش��غل هايي مرده يا در حال مرگ 
در صنايعي استوار كرده است كه چارلز ديكنز از آنها 
حرف م��ي زد: معادن و كارگاه ه��ا و كارخانه ها و هر 
جاي ديگ��ري كه مردم »عادي« كار »واقعي« انجام 

مي دهند؛ كاري كه ترامپ هرگز انجام نداده است. 
اما اين عهد -اين نويد اش��تغال ك��ه در طرح هاي 
آب رنگ پرس��وز و گذار نرمن راكول بيان مي شود -در 
لفاف داس��تاني ديگر مطرح مي گردد: داستاني درباره 
آزادي. به گفت��ه رييس جمهور، امريكايي ها و جماعت 
شاغل اياالت متحده -موتور ماشين ملي- تحت فشار 
هس��تند. ماليات ها، مقررات و عضويت در اتحاديه -و 
البته تعه��دات بين المللي نظير »توافق نامه آب وهوايي 
پاريس« و عضويت پولي در سازمان ملل متحد- به آنها 
ستم مي كند.  در نگاه نخست، اين داستان ها ناسازگار 
به نظر مي رس��ند. در اين داس��تان دوم، همزيس��تي و 
همبس��تگي در نقطه مقابل آزادي ق��رار مي گيرند. در 
اين بي��ن، فداكاري هايي كه براي حماي��ت از ماليات 
منصفانه، فعاليت ه��اي كاري عزتمندان��ه و همكاري 
بين المللي جهت حل بحران هاي جهاني الزم اس��ت، 

كامال مستبدانه تصوير مي شوند. 
اما اگر خودكارس��ازي )اتوماتيزاس��يون( اين دو 
داس��تان را به ه��م پيوند بدهد چه؟ دگرديس��ي به 
كار روبات مح��ور براي ه��ر دوي مريدان ب��ازار آزاد 
و سوسياليس��م هم زمان تهديد و فرصت به ش��مار 
مي رود. تكنولوژي هاي جديد توليد اين خطر را دارند 
كه برخي از ش��غل ها را از بين ببرند و برخي ديگر را 
متزلزل كنند، و سودهايي باالتر به صاحبان ابزارهاي 
توليد برس��انند. اما اگر بتوان از همين تكنولوژي ها 
به عن��وان راهنمايي در عصر آزادي بي س��ابقه مردم 

استفاده كرد چه؟
هربرت ماركوزه فيلسوف آلماني- امريكايي بود كه 
عالوه بر مسائل ديگر، در حوزه تكنولوژي و آزادي نيز 
صاحب نظر است. او تصور مي كرد كه ماشين مي تواند 
اميد ما به آزادي را تحقق بخشد، اما تنها اگر بتوانيم 
رابطه ديالكتيك بين پيش��رفت هاي تكنيكي و حق 

حيات مدرن را بفهميم.
او كتاب انسان تك ساحتي: مطالعاتي در ايدئولوژي 
جامعه پيش��رفته صنعت��ي را با خالصه ي��ي از امكان 

ديالكتيك منطوي در جهان مدرن آغاز مي كند: 
يك نوع اسارت راحت، نرم، منطقي و دموكراتيك 
در تمدن صنعتي پيش��رفته غالب مي گردد؛ نشاني از 
پيش��روي تكنيكي. به  عالوه، چه چي��زي مي تواند از 
سركوب فرديت در مكانيزه  شدن رفتارهاي الزامي اما 

دردناك اجتماعي منطقي تر باش��د؛ تمركز بنگاه هاي 
منفرد در ش��ركت هايي مولدتر و با بهره وري بيش��تر؛ 
مق��ررات رقاب��ت آزاد در مي��ان فاعالن��ي اقتص��ادي 
كه امكانات يكس��ان ندارن��د؛ قطع امتي��ازات ويژه و 
س��لطه هايي ملي كه مانع از س��ازماندهي بين المللي 
منابع مي ش��ود. اينكه اين نظم تكنولوژيك مس��تلزم 
نوعي هماهنگي سياس��ي و فكري است نيز مي تواند 
پيشرفتي تاسف برانگيز و در عين حال نويدبخش باشد. 
اين ماركوزه را آزار مي داد كه، به تعبير او، »امكان 
واقعي« تضمين »خالصي از نياز« مس��تلزم وضعيت 
تماميت خواهانه يي بود كه در آن كار و تزلزل كافي بر 
زندگي غلبه كرده باشد. او مي دانست كه براي نيل به 
آزادي واقعي )يعني آزادي »عيني«( اين شرايط ناگزير 
بود، اما در نهاده��اي اجتماعي-اقتصادي، فرهنگي و 
سياس��ي ما، مخالفت اثربخش با ش��رايط اجتماعي 
و سياس��ي ميس��ر نيس��ت. كارگران برمي خيزند، به 
س��مت كارخانه ها مي روند، س��خت كار مي كنند، به 
خانه برمي گردند، براي خود و خانواده ش��ان غذا تهيه 
مي كنند و جل��وي راديو يا تلويزيون، يا امروزه جلوي 
كامپيوت��ر دراز مي كش��ند تا پس از ي��ك روز كاري 
طوالني و خس��ته كننده »تجديد ق��وا كنند.« كار در 
طول روز به خمود سياس��ي رن��گ و لعاب مي دهد و 

فراغت در عصر آن را لذت بخش مي سازد. 
اما اگر ماشين ها را به استخدام خود دربياوريم چه؟

ماركس در س��ال ۱۸۵۸ در گروندريسه نوشت كه 
خودكارش��دن كامل به عنوان بخشي از گذار به دوره 
پساس��رمايه داري، زمان مورد نياز ب��راي توليد كاال و 
خدمات را مي كاهد و انس��ان ها مي توانند در اين زمان 
آزادشده يي كه به يمن كار ماشيني به دست مي آورند، 
به خودس��ازي بپردازند. به جاي اينك��ه كارگران مازاد 
كار خود را در پياله س��رمايه داران -كه هميشه لبريز 
مي ش��ود- بريزند، آزاد خواهند بود تا پيشرفت هنري، 

علمي، ورزشي و... خود را پيگيري كنند. 
ماركوزه در اروس و تمدن تهديد ديگري را تشريح 
كرد. تقريبا يكصد سال پس از اظهارنظر ماركس درباره 
اينكه خودكار شدن كامل مي تواند به آزادي بشر كمك 
كند، ماركوزه مدعي شد به جايي رسيده ايم كه اين امر 
ميسر است: »پيش��روي تمدن تحت اصل عملكرد به 
سطحي از باروري رسيده است كه تقاضاهاي اجتماعي 
براي انرژي انساني اي كه بايد صرف كار الينه شده شود، 

مي تواند به نحو چشمگيري كاهش يابد.«
اين فيلس��وف مكتب فرانكفورت به شناسايي 
ش��رايطي پرداخت ك��ه در آن ش��هروندان تحت 
س��يطره چيزي ان��د ك��ه او آزادي تك س��احتي 
مي خواند: رويكردي غيرانتقادي و تس��كين يافته 
به تفكر درباره زندگي معاصر. تفكر تك س��احتي 
بر س��تم زيركانه، بر متقاعدكردن مردم به اينكه 
آزادند، بر تامين كاال و خدمات كافي جهت اغفال 
آنها، بر گفتمان مدني اغفال كننده و بر توده هايي 
كه با نخبه ها يكسان مي ش��وند، استوار است. در 
مقابل، تفكر دوس��احتي انس��ان را قادر مي سازد 
تا ام��كان آزادي در نظم رايج ام��ور و امكان رفع 

تناقضات آن براي بازسازي جهان را ببيند. 

مي بينيم كه ماركوزه در اين س��احت هاي متضاد 
ماشيني شدن ستم معاصر را در همان ساليان آغازينش 
ديده است؛ درست زماني كه اوضاع داشت بدتر مي شد، 
اما هنوز به رقابت هاي تكان دهنده كامال حساب شده يي 
نرسيده بود كه در دهه ۱۹۷۰ و پس از آن اتفاق افتاد. 
خودكارشدن و كامپيوتري  شدن ۵ چند دهه پيش از 
جهاني سازي آغاز ش��ده بود. در ساليان پس از انتشار 
نافذتري��ن كتاب ماكوزه، س��رعت، مقي��اس و دامنه 
تكنولوژيك ش��دن كار، و همگام با آن، ظهور آيين كار 
و قداست بخشي به فرهنگ مصرفي در اياالت متحده، 
به صورت چش��مگيري باال رفت. اگر ماركوزه ساليان 
نس��بتا ايده آل ده��ه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اياالت متحده را 
تماميت خواهانه مي دانس��ت، در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ 
تصور ملتي كه هميشه يا مشغول به كار بود يا در مراكز 
خريد پرسه مي زد، شبيه تابلويي چنان دلگير بود كه 

روي هيرومينوس بوش۶ را سفيد مي كرد. 
البت��ه، ماركوزه چندان عمر نكرد كه دهه ۱۹۸۰ 
را ببيند؛ او اندكي پس از جش��ن تولد هشتاد و يك 
سالگي خود بر اثر سكته درگذشت. اما انديشه هايش 
همچن��ان زنده ان��د. براي مث��ال، مارك اس��لوكاي 
رمان نويس و مقاله نويس در ۲۰۰۴ يادداش��تي براي 
مجله هارپرنوش��ت و در آن وس��واس اياالت متحده 
به كار را ش��ماتت كرد. »ت��رك كارخانه رنگرزي« با 
چه��ار جمله آغاز مي ش��ود كه آيين مش��غول بودن 
ب��ه كار را به تمس��خر و چالش مي كش��د: »من به 
اشتغال مدام بدبينم؛ هميشه بدبين بوده ام. آدم هاي 
پرجنب وجوش شبيه موش هاي صحرايي مسموم در 
حلقه هاي تنگ و كوچك مي لولند. آدم هاي تنبل تر 
۸۰ سال از عمرشان را سخت كار مي كنند و ۱۰ سال 
را به پرهيزگاري و درد مي گذرانند. آنها روح خوارند.« 

صاحب اين سخنان ماركوزه هزاره جديد است. 
به هرحال، نكته مرتبط تر اين اس��ت كه اس��لوكا 
داللت هاي سياسي نه صرفا كار، بلكه كار بي پايان را 
تشريح مي كند، تاحدي بدين خاطر كه كار به قيمت 
از دس��ت دادن بطال��ت پيش بيني ش��ده و از جمله 
فرصتي براي تفكر تمام مي شود. وقتي او مي نويسد 
»بطالت صرفا ضرورتي روان ش��ناختي نيست، بلكه 
ب��راي س��اختن يك انس��ان كامل ضروري اس��ت« 
سخنان ماركوزه و مكتب فرانكفورت را تكرار مي كند. 

اسلوكا ادامه مي دهد: 
... بطال��ت نوعي فضاي سياس��ي نيز مي س��ازد؛ 
فضايي كه براي مث��ال به اندازه مطبوعات آزاد براي 
فعاليت هاي يك دموكراسي واقعي الزم است. اين كار 
را چگونه انجام مي دهد؟ با زمان دادن به ما تا بفهميم 
كي هس��تيم و به چه چيز باور داري��م؛ با زمان دادن 
به ما تا بدانيم چه چيز ظالمانه اس��ت و درخصوص 
آن چه بايد كرد... دقيقا چه چيز بطالت را خطرناك 
مي كند؟ انواع چيزها ممكن اس��ت از آن خاك باير 
بروي��د. بي دليل نبود كه وقتي »زم��ان زيادي براي 
خودمان داش��تيم« مادران مان مشكوك مي شدند. 
آنها مي دانس��تند چيزهايي در سر داريم. و بي دليل 
نبود وقتي كه چيزهايي در سر داشتيم، باهم زمزمه 

مي كرديم: »بجنب، خودتو مشغول نشون بده.« 

گويي اينها كافي نبود و اسلوكا پيامش را با اين 
گفته روش��ن كرد: »اگر زمان��ي براي تفكر و تامل 
نداريم، اگر زماني براي تلفيق تداعي هاي ناگهاني 
و بينش ه��اي غيرمنتظره زي��ر دوش حمام را كه 
حاصل عقايد مستقل ماست نداريم، نشانگر موس 
كامپيوتر بيشتر از ما ش��هروند محسوب مي شود، 
به سادگي مديريت مي شويم و در برابر جريان هاي 

قدرت شكننده ايم.« 
و ما همين هستيم. 

در ۲۰۱۸ نيز، با وجود وس��عت خودكار شدن كه 
چنان عمي��ق وارد زندگي كاري و فراغتمان ش��ده 
اس��ت، كه مارك��وزه حتي فكرش را ه��م نمي كرد، 
همچنان تب وتاب زندگي معاصر تفكر دوساحتي را 

سركوب مي كند. 
اكنون خودكارش��دن ما را از كارخانه يا دفتر كار 
تا ماش��ينمان يا اتوبوس يا قط��ار تعقيب مي كند و 
مستقيم وارد منزلمان مي شود. برخي خودكارشدن ها 
س��اده اند و هدفش��ان اين اس��ت كه تكاليف روزانه 
زندگي را س��اده تر كنند؛ نظي��ر المپ ها كه مطابق 
زماني كه تنظيمش��ان كرده ايم يا به هنگام ورودمان 
و خروجمان از آپارتمان روشن و خاموش مي شوند. 

ديگ��ر اتوماتيك ش��دن ها پيچيده تر هس��تند و 
متناس��ب با صنعت، از فرآيندهاي كارخانه گرفته تا 
خلباني هواپيماها. ظهور تكنولوژي هاي خودكارشدن 
ب��ه خرده فروش��ي ها، كارهاي معدني، ماش��ين هاي 
بدون راننده و فراتر از آن نيز رس��يده اس��ت. اكنون 
فرضيه پ��ردازي درباره گس��ترش خودكارش��دن در 
بخش هاي شغلي بس��يار تخصصي امري رايج شده 
اس��ت و خطر اين مس��اله، متوجه شغل هايي است 
نظير بانكداري و مشاوره مالي، برنامه نويسي كامپيوتر، 

حقوق و حتي هنر. 
اما گرچه برخي از خودكارش��دن ها شغل ها را به 
خطر مي اندازند، ديگر خودكارشدن ها بهره وري شغلي 
را بهبود مي بخش��ند و انواع جديد كارهاي مكمل را 
ايجاد مي كنند. اين جايگزين شدن شغل هاي جديد 
با قديم، تاحدي توضيح مي دهد كه چرا امريكايي ها 
تقريبا به اندازه گذشته -يا دست كم به اندازه ۱۶ سال 
گذشته- كار مي كنند. در ۲۰۱۶، سازمان همكاري و 
توس��عه اقتصادي گزارش داد كه امريكايي ها ساالنه 
بطور متوسط ۱۷۸۳ ساعت كار مي كنند )حدود ۳۴ 
ساعت در هفته(، كمي كمتر از ۱۸۳۴ ساعت )حدود 

۳۵ ساعت در هفته( در سال ۲۰۰۰. 
اما ارقام متوس��ط مي توانند گمراه كننده باشند. 
در سال ۲۰۱۶، ۱۲۴ ميليون امريكايي در هفته ۳۴ 
ساعت يا بيشتر كار مي كردند كه اين نشان مي دهد 
امريكايي ه��ا بيش از حد نياز كار مي كنند. به  عالوه، 
اگر زمان هايي كه آنها به دنبال كار مي گردند، درباره 
كار حرف مي زنند يا دل مش��غول كار هستند را نيز 
حس��اب كنيم، اس��تبداد كار چي��زي انكارناپذير و 

طاقت فرسا جلوه خواهد كرد. 

بنابراين، امريكايي ها وقتي در حال كار نيس��تند، 
»تجديد قواي« خود را به مصرف كردن مي گذرانند. 
همان گون��ه كه مكتب فرانكصفورت چند دهه پيش 
پي ب��رد، هياهوي زندگ��ي و تالش روزم��ره باعث 
خمود و بي تفاوتي سياسي مي شود: جديدترين تلفن 
هوشمند، نازك ترين تلويزيون، درخشان ترين ماشين. 
در ۲۰۱۷، بدهي مصرفي اياالت متحده به باالترين 
رقم خود رس��يد: ۱۲.۸ تريليون، شامل ۷۸۴ ميليارد 
دالر بدهي كارت اعتباري. بيشتر اين قرض ها مربوط 
به وام مسكن است )۸.۷ تريليون(، اما وام خودرو )۱.۲ 
تريليون( و وام دانش��جويي )۱.۳ تريليون( نيز در اين 
بدهي سنگين شريك اند. چرخه كار مستلزم تمام انواع 
بدهي هاست، و كامل شدن آن بيانگر يك نقص است. 

بخشي از داستان دموكراسي تماميت خواهي كه 
ماركوزه درباره آن هشدار داده بود، ستم و فرسودگي 
فكري و جسمي اس��ت كه نتيجه چرخه كار است: 
بيدارش��دن، شتافتن به س��ر كار، كار در تمام طول 
روز و برگشتن به خانه براي يك استراحت مختصر، 

خوردن غذايي اندك و سپس بيدارشدن در روز بعد 
و باز تكرار تمام اينها. علت تداوم اين چرخه چيست؟ 
چ��ه چيز ش��ما را در حرك��ت مدام نگه م��ي دارد و 
دليل بدهي مصرفي، وام مس��كن، خودرو و تحصيل 

چيست؟ روشن است: روياي امريكايي. 
در واقعيت، روياي امريكايي مورد نظر ترامپ بيش 
از آنكه مثل يكي از نقاشي هاي راكول باشد، نمونه يي 
از يك تس��ت رورشاخ است كه همزمان شامل تمام 
امكان هايي اس��ت كه ش��ركت كنندگان آرزويش را 
داشتند: بازگش��ت به »ثبات« ش��صت سال پيش، 
اتوپياي ب��ازار آزاد اختيارگرايان، فرار به ش��يوه هاي 

قديم كار و افق گسترده يي براي شيوه هايي جديد. 
روياي امريكايي اخير همان مفهوم قدرت جورج 
اورول اس��ت كه بس��ط يافته اس��ت. همان گونه كه 
اين مدافع ش��كاك آزادي در كتاب ۱۹۸۴ توصيف 
مي كند، قدرت حزب در اين است كه »افكار انسان ها 
را تكه پاره كند و در قالب ش��كل هايي جديد در برابر 
انتخاب خود شما قرار دهد.« اكنون به لطف نيروهاي 
انباشت بي سابقه سرمايه، اقتدار وسيع و قاهرانه دولت 
و نظ��ارت فراگير تكنولوژي، م��ردم ابژه هاي منفعل 
پروژه هاي سياسي و شخصي يكي ديگرند؛ مي توان 
آنها را بخش بخش كرد، هدف قرار داد، به حركت وا 
داشت، متحد نمود، تقسيم كرد، مورد توجه قرار داد، 
فراموش كرد، از آنها استفاده نمود، تهديدشان كرد، 
مجازات شان كرد، از آنها سوءاستفاده كرد يا حتي )با 
محدوديت هايي( آنها را كش��ت تا دستور كار روزانه 
انجام شود. و با وجود اين، از مردم انتظار مي رود كه 
از الگوهاي��ي پيش بيني پذير تبعيت كنند، زيرا »كار 
سخت« و »رعايت قواعد« راهي است كه از طريق آن 

نويد روياي امريكايي را تحقق مي بخشيد. 
اما روي��اي امروز درب��اره كنترل نخبه ها و س��لطه 
ثروتمن��دان اس��ت. ب��راي نمون��ه، ش��ركت گرايي و 
حمايت گرايي شعار »نخست امريكا«ي ترامپ، همزمان 
نوعي ابزار قدرت و كااليي براي تجارت است. اين پيامي 
بود كه او، به عنوان رييس جمهور منتخب، نوامبر پيش 
در »ش��ركت يونايتد تكنالجيز« ايراد كرد. اين شركت 
برنامه ريزي ك��رده بود كه ۸۰۰ ش��غل را از اينديانا به 
مكزيكو منتقل كند، اما چيزي نگذشت كه تصميمش 
را تغيير داد. ش��ركت مذك��ور، در يك چرخش فكري، 
به جاي حف��ظ كارگران قرار اس��ت ب��ر خودكاركردن 
سرمايه گذاري كند تا هزينه هاي كار را بكاهد و »رقابتي 
بماند.« اكثر شركت ها در مواجهه با تعرفه ها و اليحه هاي 

ضد مهاجرتي به چنين اقداماتي متمايل مي شوند. 
درحال��ي كه قط��ار »س��اخت امري��كا«ي ترامپ 
مش��وق هايي مالياتي ب��راي محص��والت داخلي قائل 
مي ش��ود، اين سوال مطرح مي گردد: ساخت چه كس؟ 
يا با چه چيز؟ دولت ترامپ به س��هم خود نش��ان داده 
اس��ت كه به فكر اين مساله نيست. بهار گذشته استيو 
منوشين، وزير خزانه داري، مدعي شد خطر ازدست دادن 
شغل ها به دليل خودكارشدن »حتي در تصورمان نبود« 
و افزود به جاي اينكه نگران باش��د، »خوش بين« است. 
ب��ه  عالوه، تا آنجا كه به او مربوط مي ش��ود، اين تهديد 

دست كم ۵۰ سال يا يك قرن با ما فاصله دارد. 
درس تمام مطالب مذكور اين اس��ت كه روبات ها 
-يعن��ي، خودكار ش��دن- ب��ه اين زودي ها كس��ي را 
نجات نمي دهد. خودكارش��دن جايي ب��راي آزادي باز 
نمي كند، زيرا س��اختارهاي قدرتي كه شكل و مسير 
نوآوري تكنولوژيك را تعيين و هدايت مي كنند، تحت 
كنترل منافع كساني اس��ت كه هدف شان رسيدن به 
خودكارشدن كامل به عنوان ابزاري براي توانمندسازي 
م��ردم -يا ه��ر چيز ديگري ش��بيه به آن- نيس��ت. 
سرمايه داران همچنان ماشين ها را تصاحب مي كنند، 
و تاسيسات سياسي از آن آنهاست. همزمان، نهادهاي 
زندگ��ي اياالت متحده و داس��تان مل��ي اي كه آنها را 

تضمين مي كند، عليه آزادي مردم عمل مي كنند. 
از زمان��ي ك��ه انق��الب صنعتي راهنماي ش��يوه 
جديدي از كاركردن -و از آن مهم تر، شيوه جديدي از 
تصاحب- شد، تكنولوژي نيز رو به پيشرفت بوده است. 
اما شكل اقتصاد سازمان يافته و مناسبات اجتماعي اي 
كه آن را مي س��ازد كمابيش يكسان مانده است، جز 
اينك��ه منطق و تاكتيك هاي صنعت��ي به عرصه هاي 

بيشتري از زندگي انسان گسترش يافته است. 
با خودكار شدن، ثروتمندان به بهره وري و عوايد 
افزايش يافته ماش��يني  ش��دن و فرآيندهاي جديد 
مي رس��ند؛ و مابقي به حقوق ثابت، ش��غل هايي روز 
به روز متزلزل تر و پسماندهاي فرهنگي. اين دنياي 
قش��نگ نو همزمان هم نو است و هم مثل هميشه. 
بنابراين، اين مس��اله همچون هميش��ه صادق است 
كه پروژه آزادي بخش��ي ب��ه انبوه م��ردم از مجراي 
دگرديسي كار، صرفا به طور اتفاقي به تغيير ابزارهاي 
مورد اس��تفاده ما مربوط مي شود؛ چراكه مناقشه بر 

سر تغيير روابط توليد است.
منبع: ترجمان 

    قاسم مصطفوي|
س��نگ بناي س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
حماي��ت  صن��دوق  ايج��اد  ب��ا  توليدكنن��د گان  و 
مصرف كنندگان با هدف تهيه فهرس��ت كاالهايي كه 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان آن بايد مورد حمايت 

قرار گيرند در سال ۱۳۵۳ گذاشته شد. 
در طول سال هاي بعدي و تغيير ساختار اقتصادي 
كش��ور، تغييرات��ي در اهداف و كاركرد اين س��ازمان 
نيز ايجاد ش��د. آخرين تغيير مطابق وبسايت رسمي 
اين س��ازمان مربوط به سال ۱۳۸۴ است كه سازمان 
بازرس��ي و نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات در 
اين سازمان ادغام شد. بديهي است در شرايط نابسامان 
اقتصادي كشور، بر اهميت كاركرد و نقش اين سازمان 
افزوده مي شود و نظارت دقيقتري در بازار را مي طلبد. 
مداخله هر چه بيشتر نهادها و سازمان هاي دولتي در 
قيمت گ��ذاري و اعمال دس��تكاري در اصول حاكم بر 
اقتصاد بازار، به منزله عدم امنيت سرمايه گذاري است 
و ب��ا اصول اوليه علم اقتصاد مبني بر تعيين قيمت ها 
توس��ط نظام عرضه و تقاضا مناف��ات دارد. لذا يكي از 
مهم ترين انتظاراتي كه از اين سازمان مي رود اين است 

ك��ه از مداخله بي مورد و غيرمنطقي در قيمت گذاري 
ودخالت در بازار پرهيز نمايد. چرا كه در غير اين صورت، 
در ميان مدت و بلندمدت، اقتصاد دچار تنش و بحران 
بيش��تري ناش��ي از عدم س��رمايه گذاري هاي جديد، 
كاه��ش انگيزه توليدكنندگان، گس��ترش فس��اد و... 
خواهد ش��د. سال جاري توس��ط مقام معظم رهبري 

سال حمايت از كاالي ايراني نامگذاري شده است. 
بدين منظوركه بيش از گذش��ته، همه مسووالن و 
دس��ت اندركاران توليد در بسترسازي بهتر و موثرتر 
براي افزايش حجم تولي��دات با كيفيت كاالي ايراني 
تالش كنند. اين مهم در ش��رايطي نهادينه و اجرايي 
مي ش��ود كه ريش��ه پديده هاي اقتصادي به درستي 
شناسايي شده و با راهكارهاي كارشناسي با آن مقابله 
شود. از اواخر سال قبل تا به امروز، نشانه هاي خوبي را 
در شاخص هاي اقتصادي مشاهده نمي كنيم. متاسفانه 
گاها با تصميمات نامناسب دس��ت اندركاران، نه تنها 
بهبودي در ش��رايط مشاهده نمي ش��ود بلكه فضاي 
ناامني و نااطميناني بيش��تر از قبل احساس مي شود. 
متاس��فانه در س��ال جاري بر خالف سال هاي قبل و 
هدف گذاري امس��ال، ش��اهد افزايش چشمگيري در 

قيمت نهاده هاي توليدي مانند مس، فوالد، آلومينيوم، 
حمل و نقل، دستمزد نيروي انساني، نرخ ارز و... هستيم 
كه تماما توسط ش��ركت هاي دولتي يا شبه دولتي يا 
سياست گذاري هاي دولتي تعيين مي شوند. به عبارت 
روش��ن تر، دولت كه داعيه كنترل تورم و حفظ قدرت 
خريد مردم را دارد، خود ش��روع كننده افزايش قيمت 
تمام ش��ده كاالهاي ايراني است.  تاسف آورتر اينكه بر 
خالف رويه دولت در افزايش قيمت نهاده هاي توليدي، 
حضور حداكث��ري آن را در قيمت گذاري دس��توري 
كاالها از جمله كاالهاي غير اساس��ي شاهد هستيم. 
چنانكه في المثل پيگيري دس��تورات دولت مبني بر 
كاهش قيمت فروش لوازم خانگي توسط سازمان هاي 
نظارتي، مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده 
و توليد كننده نشان دهنده عدم شفافيت در خط مشي 
اقتصادي، عدم وجود ساختار و تفكر اقتصادي در بدنه 
دولت و... اس��ت. به نظر مي رس��د تصميم گيري هاي 
كوتاه مدت بر مبناي فشارهاي سياسي و نه اقتصادي، 
نه تنها مش��كل را رفع نمي كند بلكه اوضاع اقتصاد را 
بحراني تر از قبل مي كند.  به نظر مي رس��د متاسفانه 
م��ا در درك و تعيين خط مش��ي هاي اوليه اقتصادي 

و اص��ول حاكم بر بازار نيز عاج��ز مانده ايم. موارد زير 
نشانه هاي بارز اين موضوع است: 

 هيچ گاه اين سوال اساسي توليد كنندگان پاسخ 
روش��ن و منطقي دريافت نكرده اس��ت كه باتوجه به 
افزايش قيمت تمام ش��ده نهاده ه��اي توليدي، با چه 

منطقي قيمت فروش بايد كاهش يابد؟ 
 براس��اس گروه بندي ه��اي كااليي در س��ازمان 
حماي��ت از حق��وق مصرف كنن��ده و توليد كنندگان، 
مطابق نص صريح قانون، قيمت گذاري كاالهاي »گروه 
سوم« بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعيين مي شوند. با 
چه منطقي، دولت با اعمال نظر در اين حيطه، فضاي 

سرمايه گذاري و توليد را دچار خدشه مي كند؟
 نرخ س��ود بانك��ي، بدون هيچ ريس��كي حداقل 
۱۵درصد تعيين شده است. به جرات مي توان ادعا كرد 
نرخ س��ودآوري توليد در همين مثال ذكر شده يعني 
لوازم خانگي به مراتب پايين تر از عدد مزبور است كه 
با هيچ منطق اقتصادي اين مساله قابل توجيه نيست. 
به همين دليل است كه نرخ سرمايه گذاري جديد در 
اين حوزه بس��يار پايين است و س��رمايه گذار ترجيح 
مي دهد سرمايه خود را در بازارهاي واسطه يي پرسود 
و كم ريسك تري مانند مسكن، ارز، طال و... به گردش 
در آورد. اين مورد مهم متاس��فانه اثر خود را در آينده 
نزدي��ك بيش از پيش نمايان خواهد كرد. متاس��فانه 

هيچ نه��ادي در مقابل اين خواس��ته بحق و منطقي 
توليدكنندگان پاسخ روشني ارائه نمي دهد. 

 بس��ياري از توليد كنن��دگان صرف��ا ب��ه دليل 
س��رمايه گذاري هاي كالن قبل��ي، و از طرفي عالئق 
حرفه يي و عش��ق به كار مولد و ايجاد ش��غل براي 
هموطنان خود به عن��وان يك وظيفه اجتماعي و... 
كماكان تمام فشارها را تحمل كرده و خواهند كرد. 
ام��ا نااميدي و ياس و ع��دم خوش بيني به آينده در 
ميان توليد كنندگان رو به فزوني است. چه بسيارند 
اي��ن افراد كه دنبال بهانه يي ان��د تا كارخانه توليدي 
خود را با فشار قيمت گذاري دستوري دولت تعطيل 
كنند كه متاس��فانه با توجه به انواع س��وء تدبيرها و 
كمبودها و به خصوص با فش��ارهاي وارده از س��وي 
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده، اين 

مساله در حال وقوع است. 
 به نظر مي رسد حتي در اصول بديهي نيز دچار 
خطا شده ايم. با توجه به داليل مذكور و عدم توجه 
س��ازمان حمايت به توليد كننده پيشنهاد مي شود 
كه نام اين س��ازمان صرفا به سازمان رعايت حقوق 
مصرف كنندگان )آن ه��م البته در كوتاه مدت و اال 
در ميان و بلندمدت مصرف كننده هم بازنده خواهد 
بود( تبديل ش��ده و عب��ارت حمايت از توليد از آن 

حذف شود. 

لزومبازنگريدرنقشوكاركردسازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان

دنياي قشنگ نو و قديمي

آياروباتهاآزادمانخواهندكرد؟

ماركس گمان مي كرد پيشرفت 
تكنولوژي و خودكارشدن فرآيند 

توليد، كارهاي طاقت فرسا را از دوش 
انسان ها برخواهد داشت و آزادي آنها 
را بيشتر خواهد كرد. اين تصور براي 

سال هاي طوالني بين متفكران انتقادي 
رواج داشت، اما اين خوش بيني يك 
بخش از ماجرا را تصور نكرده بود: 

انحصار ساخت و مالكيت اين ابزارهاي 
تكنولوژيك در دست تعدادي محدود 
و ظهور نوع جديد و بسيار فراگيري از 

محروميت و بردگي براي بقيه
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پاشنه آشيل طرح بازآفريني شهري
گروهراهوشهرسازي|آزادهكاري|

بافت ه��اي فرس��وده جزو مش��كالت اساس��ي 
به خصوص در كالن ش��هرها محسوب مي شود. در 
كالن شهري مانند تهران كه خطر زلزله آن را تهديد 
مي كنند و بن��ا به اظهارات كارشناس��ان زلزله هر 
لحظه بايد منتظر زلزله 7ريشتري در اين كالن شهر 
باشيم قطعا وجود بافت هاي فرسوده مي تواند ميزان 
آسيب هاي زلزله احتمالي را تا چندين برابر افزايش 
دهد. شهرداري تهران از سال 84 با تشكيل سازمان 
نوس��ازي شهر تهران رسما به نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده ورود پيدا كرد و كار نوس��ازي بافت هاي 
فرسوده در ش��هر تهران را كليد زد. از سوي ديگر 
باتوج��ه به اينكه يكي از اولويت هاي دولت روحاني 
نيز نوس��ازي بافت فرسوده عنوان شده بود، وزارت 
راه و شهرس��ازي هم نوسازي بافت هاي فرسوده را 
در دس��تور كار قرار داد و س��ال گذشته طرح ملي 
بازآفريني شهري را كليد زد. براساس اين طرح قرار 
اس��ت با سه روش طرح نوسازي بافت هاي فرسوده 

انجام شود. 
به گزارش تعادل، در روش اول كه از آن با عنوان 
محله سازي ياد ش��ده، »اسكان موقت ساكنان« از 
س��وي »توس��عه گرها« در دس��تور كار قرار دارد و 
۵۰درصد از واحدهاي ساخته شده در هر پروژه در 
قالب »مشاركت در ساخت« يا »معاوضه« به مالكان 
بافت فرسوده واگذار مي شود؛ اين درحالي است كه 
مابقي واحدها كه دراختيار توس��عه گر قرار خواهد 
گرفت به عنوان »ظرفيت بالقوه براي نوس��ازهاي 
بعدي در قالب واحدهاي مس��كوني مناسب براي 
اسكان موقت س��اكنان واحدهاي فرسوده در ساير 

پروژه ها«، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
به عبارت ديگر، راهبرد اصلي نوس��ازي در قالب 
اين روش، راهبرد »معاوضه« است؛ به اين معنا كه 
نيمي از واحدهاي نوسازي شده به مالكان بافت هاي 
فرس��وده )س��اكنان قبل��ي واحدهاي فرس��وده( 
واگذار مي ش��ود، در اي��ن روش همچنين »اصالح 
و بازآفريني تدريجي بافت هاي فرس��وده« محور و 

هدف اصلي نوسازي است. 
در روش دوم ك��ه محلي س��ازي مرحله يي نام 
دارد، مقياس هر پروژه نسبت به روش محلي سازي 
بيشتر است؛ يعني فرآيند تجميع به صورت »بلوك  
ش��هري« صورت مي گيرد كه در قالب آن بيش از 
۵ پالك مس��كوني براي س��اخت هر بلوك جديد 
با يكديگر تجميع مي ش��ود. در روش محله سازي 
مرحله يي، راهب��رد »بازتنظيم زمين« مورد تاكيد 
قرار دارد؛ به عبارت ديگر عمليات تجميع بس��تگي 
مس��تقيم به گنجايش زمين و نوس��ازي در قالب 
پروژه هاي بلوك سازي دارد؛ در اين روش همچنين 
بخشي از قطعات براي تامين سرانه هاي عمومي و 
باز و همچنين خدمات ش��هري اختصاص خواهد 
يافت. اما در روش س��وم كه محلي سازي جايگزين 
نامگذاري ش��ده، مقياس پرو ژه ها از دو روش ديگر 
بزرگ تر است و نوسازي به شكل »شهرك سازي« 
انجام خواهد گرفت؛ راهب��رد اصلي در اجراي اين 
روش »ساخت محالت جديد در زمين هاي ذخيره 
دراختيار دولت در همس��ايگي محالت فرسوده و 
استقرار جمعيت محله فرسوده در محالت جديد« 
و سپس »استقرار ساكنان محله فرسوده بعدي در 
محله نوسازي ش��ده قبلي« است؛ به اين معنا كه 
در اين روش زمين هاي ذخيره موجود در ش��هر 
تهران كه تحت مالكيت دولت و ش��هرداري قرار 
دارد به عن��وان اهرم نوس��ازي دراختيار فرآيند 
نوسازي قرار خواهد گرفت. انبوه سازي مسكن در 
بافت هاي فرس��وده نيز عمدتا در قالب اين روش 

مصداق پيدا مي كند. 
با وجود طرح ملي بازآفريني ش��هري، دو هفته 
گذش��ته در جلسه ش��وراي ش��هر تهران محمود 
ميرلوحي عضو ش��ورا طرح��ي را جهت بازآفريني 
بافت هاي فرس��وده ارائه كرد كه به داليل مختلف 
راي ني��اورد و تصويب نش��د. اين طرح قرار اس��ت 
در كميس��يون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
مجددا مورد بازنگري قرار گيرد و ش��وراي شهر در 
آين��ده نزديك طرح��ي را در اين خصوص مصوب 
خواهد كرد. س��والي كه پيش مي آيد اين است كه 
آيا فعاليت شوراي ش��هر موازي كاري با طرح ملي 
بازآفريني هس��ت يا خير. اكبر رحمتي كارشناس 
مسكن و بافت فرسوده در گفت وگو با »تعادل« به 

اين سوال پاسخ داد.
 

شهرداريهامجريطرحمليبازآفريني
رحمت��ي با بيان اينكه ش��هرداري ب��ه عنوان 
ي��ك بخش از مديريت ش��هري بايد در اين طرح 
مش��اركت داش��ته باش��د،  تصريح كرد: ش��ركت 
عمران و بهس��ازي ش��هري به عنوان متولي طرح 
بازآفريني ش��هري نقش سياس��ت گذار را دارد و 
برنامه و راهبردها را تعيين مي كند، اما اجراي اين 
راهبردها برعهده شهرداري هاست. در واقع مجري 
اصلي اين طرح ش��هرداري ها هستند. اكنون ۵۵ 
دفتر خدمات نوس��ازي در سطح محله هاي داراي 

بافت فرسوده شهر تهران،  فعاليت مي كنند. 
رحمتي با تاكيد بر اينكه سياست هاي كالن در 
ستاد ملي بازآفريني شهري برنامه ريزي مي شود، 
تصريح كرد: ش��هرداري تهران نيز عضو اين ستاد 
هس��ت. در سطح اس��تان ها نيز س��تاد بازآفريني 
اس��تان و در سطوح اجرايي نيز س��تاد بازآفريني 
شهرس��تان ها را داري��م اما در پايتخت به ش��كل 
جداگانه س��ازمان نوسازي ش��هر تهران به عنوان 
دبيرخانه س��تاد بازآفريني اس��تان تهران تعيين 
ش��ده اس��ت. بنابراين اجراي برنامه ها براس��اس 

سياست هايي است كه دولت ارائه كرده است. 
وي ادامه داد: البته ش��هرداري تهران همواره 
يكس��ري اختياراتي داشته و اس��تثناهايي براي 

ش��هرداري تهران قايل ش��ده اند. شايد دليل آن 
وجود منابع گس��ترده مالي در ش��هرداري است 
ك��ه مي تواند در اين زمينه برنامه هاي مس��تقلي 
را انجام دهد. راه اندازي دفاتر خدمات نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده نيز اقدامي است كه شهرداري 
تهران به ش��كل داوطلبانه انجام داده و در جهت 
جذب مش��اركت هاي مردمي فعالي��ت مي كند. 
فعاليت اين دفاتر از س��ال 87 ش��روع ش��ده در 
حال��ي كه س��تاد بازآفريني از س��ال 93 فعاليت 

خود را شروع كرده است. 

شكستاكثرطرحهايبازآفريني
به گزارش »تعادل«، يكي از انتقادهاي وارد به 
طرح بلوك محله يي اين اس��ت كه جلب رضايت 
همزم��ان تم��ام صاحبان پالك ه��اي ثبتي عمال 
ممكن نيس��ت و حتي ي��ك از داليل عدم راي به 
طرح محمود ميرلوحي در شوراي شهر نيز وجود 
بند مش��ابه در آن بود كه بايد صاحبان پالك هاي 
فرسوده به تخريب و نوس��ازي منازلشان رضايت 
مي دادن��د. اين يكي از مش��كالت مهم اس��ت كه 
تاكنون چاره يي براي آن انديشيده نشده و به نظر 
مي رسد تسهيالتي كه براي صاحبان اين پالك ها 
درنظر گرفته اند آن قدر جذاب نبوده كه آنها را به 
اي��ن موضوع متمايل كند. ش��ايد بتوان گفت اين 
مش��كل به نوعي پاش��نه آش��يل طرح بازآفريني 
شهري محس��وب شده و ممكن اس��ت در آينده 

باعث شكست اين طرح شود. 
رحمتي در اين باره با بيان اينكه طرح هايي كه 
تاكنون در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد داشته ايم، 
اكثرا شكس��ت خورده اند، گف��ت: نمونه اين مورد 
اتوبان محمديه اس��ت كه در مح��دوده بافت هاي 
فرسوده ساخته شد اما در جلب مشاركت ساكنان 
آن محله ها نتوانس��تند موفق باشند. يكي ديگر از 
طرح هاي شكس��ت خورده در بافت فرسوده طرح 
بزرگراه نواب اس��ت كه ع��الوه بر ايجاد يك معبر 
ش��مالي-جنوبي تهران قرار بود محرك توسعه يي 
در سطح آن محالت باشد كه نتوانست به اهداف 
پيش بيني شده اش برس��د. واقعيت اين است كه 

طرح هاي بازآفريني ش��هري و ه��ر طرح اجرايي 
كه بخواهد در س��طح محالت ش��هري اجرا شود، 
چنانچ��ه نتواند مش��اركت مردمي را ب��ه عنوان 
س��اكنان يا مصرف كنندگان آن طرح جلب كند، 

قطعا با شكست مواجه خواهد شد. 
وي در پاسخ به اينكه چگونه مي توان مشاركت 
مردم��ي براي حضور در اين ط��رح را جلب كرد، 
توضي��ح داد: درخصوص جلب مش��اركت مردم و 
نهادينه س��ازي اين موضوع براي صاحبان مستقر 
در بافت فرس��وده ساختاري تعريف شده است كه 
يك بخش آن در سطح وسيع تر و ملي توسعه گرها 
هستند و در سطح محلي تسهيل گران ايفاي نقش 
مي كنند. دفاتر خدمات نوسازي بافت هاي فرسوده 
كه درباره آن صحبت كردم نيز در اين راستا ايجاد 
ش��ده اند تا محالت را مديريت كنند و با چانه زني 
وآگاه كردن م��ردم آنها را به تجميع و نوس��ازي 

امالكي كه دارند تشويق كنند. 
اين كارش��ناس مس��كن با اش��اره ب��ه اينكه 
نوس��ازي بافت هاي فرس��وده ش��امل دو بخش 
است،  در اين باره توضيح داد: بخش اول نوسازي 
خانه ه��اي فرس��وده و يك بخش ديگر توس��عه 
عرصه هاي عمومي است كه ترميم فضاها و ارائه 
خدمات پش��تيباني در آن مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. چنانچه در اجراي طرح ه��اي بازآفريني 
جزئي��ات آن به ش��كل دقيق م��ورد توجه قرار 
گرفته و اجرا ش��ود مي تواند در جلب مش��اركت 
مردم موفق ش��ود و اعتماد عمومي را در اجراي 

اين طرح ها به وجود آورد. 

منابعدولتياهرماصلياجراياينطرح
كارش��ناس ش��ركت عمران و بهسازي شهري 
درباره اينكه طرح بازآفريني شهري مي تواند موفق 
ش��ود يا جزو طرح هاي از پيش شكس��ت خورده 
محسوب مي شود، اظهار كرد: از آنجا اقتصاد كالن 
كش��ور يك اقتصاد دولتي است، به همين ميزان 
اجراي برنامه ها در حوزه مديريت ش��هري وابسته 
به منابع كالن دولتي اس��ت. تا وقتي حمايت هاي 
ج��دي دولتي از حب��س بيرون نياي��د و به عمل 

تبديل نش��ود اين طرح كامل نمي شود. همچنين 
تا زماني ك��ه اعتبارات الزم پيش بيني ش��ده كه 
قرار است از طريق مشاركت بخش هاي مختلف از 
جمله بخش خصوصي، شهرداري و نيز اعتباراتي 
ك��ه قرار اس��ت دول��ت از محل ذخي��ره صندوق 
توسعه ملي اختصاص به اين طرح اختصاص دهد، 
تامين نشود نمي توان آينده خوبي براي اين طرح 
پيش بيني كرد و گفت كه با موفقيت اجرا خواهد 

شد. 
وي ادام��ه داد: برنامه ه��اي پيش بيني ش��ده 
براي اجراي طرح هاي بازآفريني ش��هري مربوط 
ب��ه قب��ل از تحريم هاي جديد و خ��روج امريكا از 
برجام است. در ش��رايط كنوني اجراي طرح هاي 
بازآفريني نيازمند و وابسته به منابع دولتي است و 
منابع دولتي اهرم اصلي اجراي اين طرح هاست تا 
وقتي اين منابع تامين نشود چشم انداز روشني در 

اجراي طرح هاي بازآفريني وجود ندارد. 

بافتهايفرسوده،سرمايهگريزند
يك سوي اين طرح س��رمايه گذاران يا همان 
توس��عه گران قرار دارند اما به گفته بس��ياري از 
كارشناس��ان به دليل پايين ب��ودن ارزش افزوده 
و ناكارآمدي تامين مالي طرح بازآفريني شهري، 
سرمايه گذاران عالقه چنداني براي ورود به طرح 
مذكور و سرمايه گذاري در آن را ندارند. رحمتي 
در اين باره گفت: واقعيت اين است كه بافت هاي 
فرس��وده س��رمايه گريز هس��تند و به علت سود 
پايي��ن بخش خصوصي تمايلي براي ورود به اين 

عرصه ندارد. 
وي ادامه داد: در كشورهاي ديگر براي تشويق 
مردم به س��رمايه گذاري در بافت هاي فرسوده از 
انتش��ار اوراق رهني اس��تفاده كرده اند كه ما نيز 
مي توانيم از تجربه اين كش��ورها استفاده كنيم. 
اما به دليل ريس��ك بااليي كه انتش��ار اين اوراق 
دارد ي��ا به دليل عدم هماهنگ��ي با نظام بانكي، 
هنوز نتوانس��ته ايم در اين عرصه موفق باش��يم. 
تاكن��ون جذب س��رمايه گذار در مح��دوده بافت 
فرس��وده در زمينه محلي س��ازي و بلوك س��ازي 

در ح��د يك پالك ي��ا تجميع دو يا س��ه پالك 
توس��ط س��ازندگان محلي بوده است و خبري از 
س��رمايه گذاري كالن يك موسس��ه يا بانك هاي 
بزرگ كه س��رمايه كالني را براي نوس��ازي يك 

محله اختصاص دهند،  نيست. 

غفلتازعرصههايعمومي
اين كارشناس ادامه داد: تا به امروز برنامه هايي 
كه براي نوس��ازي بافت فرسوده انجام شده صرفا 
س��اخت مسكن بوده اس��ت و عرصه هاي عمومي 
و تامين خدمات زيرس��اختارها م��ورد غفلت قرار 
گرفت��ه اس��ت. نوس��ازي خانه هاي فرس��وده ذاتا 
ارزش افزوده كمتري به س��رمايه گذار مي دهند و 
در نتيجه سرمايه گذاران مسكن ترجيح مي دهند 
در مناطقي سرمايه گذاري كنند كه ارزش افزوده 
بيشتري براي شان داشته باشد. براي مثال در شهر 
تهران بخش زيادي از بافت هاي فرسوده در محور 
پايي��ن ميدان انقالب قرار دارد كه قيمت ش��ان از 
ميانگين قيمتي خريد و فروش مس��كن در شهر 
ته��ران كمتر اس��ت. البت��ه دولت براي تش��ويق 
توسعه گران به سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده 
تسهيالتي براي آنها درنظر گرفته كه يكي از آنها 
ارائ��ه تس��هيالت ۵۰ ميليون توماني ب��ه ازاي هر 
واحد اس��ت، از آنجا كه توسعه گرها براي استفاده 
از اين تس��هيالت نيازي به استفاده از يارانه سود 
وام بانك��ي ندارند، تس��هيالت ۵۰ميليون توماني 
س��اخت مس��كن در بافت هاي فرس��وده كه طي 
4 س��ال گذش��ته -از زمان تصويب تاكنون- فاقد 
كاراي��ي بود، اثر خود را نش��ان خواهد داد و قابل 
استفاده خواهد ش��د. برمبناي برآوردهاي صورت 
گرفته در طرح تامين مسكن در بافت هاي فرسوده 
ش��هر تهران، كل هزينه اجراي طرح براي ۵ سال 
آينده تعريف ش��ده، 9 هزار و ۶۲۲ ميليارد تومان 
است كه به فراخور تعداد پروژه ها و پالك هايي كه 
قرار است نوسازي شوند به پروژه هاي تعريف شده 

تزريق خواهد شد. 
اين كارشناس در اين باره گفت: چندين سال 
اس��ت كه بحث اعطاي تس��هيالت ساخت مطرح 
اس��ت اما در عمل، حركت قابل قبولي را از سمت 
دول��ت و نظام بانكي نديديم. ش��ايد منابع آن هم 
وجود داش��ته باش��د براي مثال برگش��ت اقساط 
مس��كن مهر مبالغ قابل توجهي اس��ت كه هنوز 
مردم نمي دانند اين منابع چگونه تخصيص خواهد 
يافت. متاس��فانه دراين دو س��ال گذش��ته بيشتر 
ش��اهد حرف، دستورالعمل و ابالغيه هايي بوده ايم 

كه اجرا نشده است. 

شهركسازيدربافتشهري
همان گونه كه اشاره شد يكي از مراحل بازآفريني 
شهري شهرك سازي است. رحمتي در اين خصوص 
اظهار كرد: من با واژه شهرك س��ازي مشكل دارم. 
بحث شهرك س��ازي به اين معني اس��ت كه بايد 
يك زمين بس��يار بزرگ داشته باشيم. اكنون غير 
از تعداد محدودي زمين كه دراختيار سازمان هاي 
دولتي و ش��هرداري قرار دارد كه در آنها نمي توان 
شهرك سازي انجام داد،  زمين مناسب براي اين كار 
وجود ندارد. از سوي ديگر، شهرك سازي زماني معنا 
مي دهد كه توسعه جديد ش��هرها مد نظر باشد و 
به دنبال ايجاد عرصه هاي جديد شهري در حاشيه 
شهر يا خارج از محدوده شهر ها باشيم مانند مسكن 

مهر كه در دولت هاي قبل اجرا شد. 
اي��ن كه تح��ت عن��وان بازآفريني ش��هري در 
داخل محدوده شهري، شهرك سازي صورت گيرد 
كمكي به حل مشكل بافت فرسوده نمي كند. براي 
شهرك سازي توس��عه گر ابتدا بايد تملك گسترده 
زمين در بافت هاي فرس��وده داشته باشد كه هدف 
بازآفريني ش��هري اين نيس��ت و بيش��تر به دنبال 
مش��اركت مردم و س��هيم كردن آنه��ا در فرآيند 
نوس��ازي اس��ت. بنابراين نمي توان از اين موضوع 

تحت عنوان شهرك سازي ياد كرد. 
وي ادامه داد: در مجموع مي توان گفت تا زماني 
ك��ه دولت، نظ��ام بانكي، مديريت ش��هري و همه 
دستگاه هاي عضو ستاد ملي كه ذي مدخالن اصلي 
بازآفريني شهري هستند، با هم همراه نباشند كار 
به خوبي پيش نمي رود. همچنين تامين منابع مالي 
نقش مهمي در اجراي كامل اين طرح دارد. اينكه 
فقط يك س��ال يك هزينه يي ب��راي آن تخصيص 
دهن��د دردي را دوا نمي كن��د. بلكه بايد يك منبع 
مال��ي از محل مش��خص و به ص��ورت پايدار براي 

اجراي آن در نظر گرفته شود. 

اجرايطرحمليبازآفرينيدردودهه
رحمتي با بيان اينكه اجراي طرح ملي بازآفريني 
شهري حدود يك يا دو دهه طول مي كشد، گفت: 
۲هزار و 7۰۰ محله براي نوس��ازي شناسايي شده 
اس��ت. رويكرد مديريت ش��هري و نيز وزارت راه و 
شهرس��ازي بر اين اس��ت كه توسعه محلي مبناي 
اجراي بازآفريني ش��هري قرار گيرد. اگر قرار باشد 
اين ۲ ه��زار و 7۰۰ محله در يك ب��ازه زماني 1۰ 
ساله نوسازي شوند، بايد مجموعه همكاري دولت، 
مديريت شهري و همه ۲3 دستگاهي كه عضو ستاد 

ملي هستند را داشته باشيم. 
وي با بيان اينكه نظام بانكي و بازار سرمايه هم 
بايد با اين طرح همراه باشند، تصريح كرد: نوسانات 
بازار ارز، س��كه و طال به عنوان بازارهاي جايگزين 
در اقتصاد مي توانند بازار مسكن را تحت تاثير قرار 
دهند. بازاري كه از سال گذشته وارد فاز رونق شد 
اما ناگهان با ايجاد نوسانات ارز و سكه مجددا روند 
ركود را آغاز كرده است. بنابراين عوامل بسياري بايد 
دس��ت به دست هم بدهند تا طرح ملي بازآفريني 

شهري طي دو دهه به ثمر بنشيند. 

مسكنپيشگامشبيه
طرحبلوكبنديبارسلون

»طرح تامين مسكن در 
شهر تهران« با عنوان طرح 
»پيش��گام« ب��راي اجرا در 
بافت فرسوده به عنوان يكي 
از اقدامات دولت و شهرداري 
در جهت نوسازي و بهسازي 
بافت ه��اي  بازآفرين��ي  و 
فرس��وده مطرح شده است. 
ق��رار اس��ت طي ي��ك بازه 
زماني ۵ س��اله، در فاز اول، 

۵۵ ه��زار واحد مس��كوني در محدوده ها و محالت 
هدف نوس��ازي ش��هر تهران با اولوي��ت ۵ منطقه 
فرسوده پايتخت به اجرا در بيايد. اين طرح با توجه 
به اصل امكانپذيري، به س��ه روش »محلي سازي«، 
»محله سازي مرحله يي« و »محله سازي جايگزين« 
ي��ا تركيب��ي از اينه��ا اجرا مي ش��ود. ب��ا توجه به 
مورفولوژي بافت شهري تهران، دو روش اول يعني 
روش »محلي سازي« و »محله سازي مرحله يي« در 
بسياري از محالت شهر تهران قابل اجرا است ولي 
بايد توجه داش��ت كه آيا مطالعات الزم براي تهيه 
اين سه نس��خه براي كل بافت فرس��وده تهران به 

درستي انجام شده است ياخير؟ 
 اي��ن مطالع��ات بر اس��اس چه مش��خصه ها و 
فاكتور هايي و توسط چه كساني انجام شده است؟ 
و آيا اصال اين درس��ت اس��ت كه ما بافت فرسوده 
ش��هر تهران با اين همه پيچيدگي و تنوع زيستي 
و فرهنگي و حتي مورفولوژي را فقط با س��ه روش 
مطرح ش��ده درمان كنيم؟ معموال وقتي يك پروژه 
بزرگ توسط دولت و شهرداري شروع مي شود، همه 
عوامل فقط سعي در انجام آن دارند و متاسفانه يك 
نگاه رفت و برگش��تي به نتيج��ه پروژه و اصالح آن 
وجود ندارد. اين نگاه بايد توس��ط يك تيم بازرسي 
و با تش��كيل ي��ك اتاق فكر با حض��ور متخصصان 
مختلف علوم ش��هري وجود داش��ته باشد و در هر 
مرحله از كار در صورت وجود مش��كل، راه حل ارائه 
كند و س��پس طرح اصل��ي را تغيير دهند. دولت و 
ش��هرداري بايد توجه داشته باش��ند نبايد فقط بر 
اجراي طرح خود پافشاري نمايند زيرا ممكن است 
قس��مت هايي از طرح اشتباه باشد و بدين ترتيب با 
قدرت به اش��تباه خود ادامه خواهند داد و ماجراي 
مس��كن مهر مجددا به گونه يي ديگر تكرار خواهد 

شد. 
روش دوم تعريف ش��ده در طرح پيش��گام براي 
اجراي طرح عملياتي نوسازي در بافت هاي فرسوده 
طي ۵سال پيش رو، روش»محله سازي مرحله يي« 
است؛ در اين روش مقياس هر پروژه نسبت به روش 
محلي سازي بيش��تر اس��ت؛ يعني فرآيند تجميع 
به صورت »بلوك  ش��هري« صورت مي گيرد كه در 
قالب آن بيش از ۵ پالك مسكوني براي ساخت هر 

بلوك جديد با يكديگر تجميع مي شود. 
در اين روش بايد توجه داش��ت كه معموال همه 
پالك هاي مس��كوني در يك بلوك شهري فرسوده 
نيستند و ممكن است پالك هاي درحال ساخت و 
نوساز هم داش��ته باشيم در اين صورت اگر مالكان 
پالك هاي فرسوده بخواهند نوسازي انجام دهند، از 
ك��دام روش بايد پيروي كنند و چه ش��اخص هايي 
كارشناس��ان را به انتخاب روش هاي مطرح ش��ده 
هدايت مي كند؟ ما بايد توجه داش��ته باشيم كه با 
تغييرات اساس��ي اينچنيني كه در بافت فرس��وده 
ايجاد مي كنيم در حال تغيير چهره و نقشه و بافت 
ش��هر هس��تيم و اين تغيير بايد به گونه يي باش��د 
ك��ه تا ج��اي ممكن »حس تعلق به م��كان« براي 
س��اكنان آنجا از بين نرود و به اصول شهرس��ازي 
اسالمي و اصل تقارن، حركت آب، فضاي سبز، عدم 
يكنواختي، خوانايي، المان هاي شهري و محله يي و 
بسياري از عوامل ديگر توجه داشته باشيم زيرا نبايد 
هدف ما فقط نوس��ازي و تجميع باشد و مي توانيم 
در همين مرحله بس��ياري از مش��كالت محالت را 

بررسي و در حين انجام پروژه برطرف نماييم. 
طرح پيشگام از نظر ريخت شناسي شبيه به طرح 
بلوك بندي شهر بارس��لون است. در 18۵9، دولت 
مادريد يك ش��بكه از بلوك هاي هش��ت ضلعي كه 
متناس��ب با متراژ هاي واحد مسكوني و فرم نواحي 
شهري و چهارراه ها بود، طراحي كردند. گوشه هاي 
پخ هر بلوك، يك فرص��ت براي فضاي عمومي در 
تقاطع هايي از ه��ر خيابان ايجاد مي كرد و بلوك ها 
به صورت تجميع ش��ده و حي��اط مركزي طراحي 
شده بودند كه اين تجميع به طراحان شهري اجازه 

مي داد مسيرهاي سبزي را ايجاد كنند. 
 در ط��رح پيش��گام نيز با تجمي��ع پالك هاي 
مس��كوني، فرصت هاي��ي ب��راي ايجاد فض��اي باز 
عمومي ايج��اد مي ش��ود ولي بايد توجه داش��ته 
باش��يم اين فرصت ها فقط با كاش��ت چند درخت 
و ايج��اد فضاي س��بز محدود به وج��ود نمي آيد. 
براي مثال اگر قرار اس��ت س��رانه فضاي س��بز در 
اين محله تامين ش��ود واقعا بايد فضاي سبز ايجاد 
شود فضاي سبزي كه قابليت حضور شهروندان و 
س��اكنان محله را داشته باش��د و ايمني و امنيت 
آن تامين شده باشد. همچنين بايد زيرساخت هاي 
ش��هري از جمل��ه ش��بكه آب و گاز و برق در اين 
محالت به روزرس��اني شود زيرا در صورت تجميع 
پالك هاي مسكوني و س��اخت آپارتمان هاي چند 
طبقه، فش��ار آب در طبقات باال بسيار كم خواهد 
بود و س��اختمان ها مجبور به استفاده از پمپ آب 
خواهند شد و در صورت قطع برق، آب واحد هاي 
مس��كوني هم قطع مي گردد، بنابراين بايد شبكه 
برق به گونه يي باش��د كه هنگام تقس��يم بار اين 
موارد درنظر گرفته ش��ود. همچني��ن بايد قبل از 
طراح��ي در پروژه ه��اي بافت ه��اي فرس��وده، به 
عوام��ل و عناصر ت��اب آوري ش��هري توجه ويژه 
ش��ود تا بتوانيم بافت ش��هري ت��اب آور در مقابل 
مخاطرات طبيعي مانند زلزله داشته باشيم و اين 
موارد توس��ط طراحي ش��بكه راه هاي دسترسي، 
ايمن سازي عناصر الحاقي به نماهاي ساختمان ها، 
طراحي مس��ير هاي آت��ش نش��اني و آمبوالنس، 
طراح��ي فضا ه��اي باز عموم��ي ايم��ن، طراحي 

سيستم هاي هشدار خطر و... امكانپذير است. 

يادداشت

عباسرياضت
رييسانجمن
شهرسازي

زه��را نژادبهرام عضو كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي شوراي شهر تهران با اشاره به طرح 
محمود ميرلوحي در خصوص نوسازي بافت هاي 
فرسوده تهران گفت: طرحي كه آقاي ميرلوحي 
مطرح كردند، س��واي طرح بازآفريني ش��هري 
بود. بر اس��اس طرح ميرلوح��ي بايد يك بلوك 
۵۰هكتاري در اختيار سازندگان قرار مي گرفت 
كه اين طرح هم از سوي كميسيون معماري و 
شهرسازي و هم از سوي سازمان نوسازي شهر 
تهران رد شد و قرار است اين طرح مجددا مورد 
بازنگري قرار گيرد. وي افزود: البته اين طرح به 
نوعي شبيه طرح هاي بازآفريني شهري بود اما 
با يك نگاه متفاوت. براي ش��هرداري مهم است 
تا هم شرايط محيطي را براي نوسازي بافت هاي 
فرس��وده فراه��م ك��رده و هم امكان س��كونت 
را براي كس��اني ك��ه قصد نوس��ازي خانه هاي 
فرسوده ش��ان را دارند، مهيا كند. بر اين اساس، 
شهرداري تهران سه قطعه زمين در سه منطقه 
17،  18 و 1۵ را ك��ه بخش��ي از آن متعل��ق به 
ش��هرداري و بخش��ي از آن دولت است را براي 
اين كار در نظر گرفته تا در اختيار توسعه گران 
قرار دهد. وي با اش��اره به اقدام هاي س��ازمان 
نوسازي ش��هرداري تهران گفت: آنچه سازمان 
نوسازي شهرداري تهران طي يك دهه گذشته 
در اين خصوص انجام داده، تجربه بسيار جدي 
در عرضه نوسازي بافت فرسوده فراهم كرده كه 
اين تجربه در كن��ار تجربه جهاني ظرفيت هاي 
تازه ي��ي را ب��راي بازآفريني ش��هري به وجود 
آورده اس��ت. بازآفريني شهري به تمركز بيشتر 
و مش��اركت حداكثري شهروندان نياز دارد. در 
اين راس��تا سازمان نوسازي ش��هرداري معتقد 
است بهسازي محيطي از بهترين روش ها براي 
نوس��ازي 3۲۶۰ هكتار بافت فرسوده تهران به 
ش��مار مي رود. حدود 1۰ تا 1۵ درصد جمعيت 

ته��ران در اين بافت فرس��وده زندگي مي كنند 
و باي��د آنها را در نوس��ازي محل سكونتش��ان 
كمك كنيم. وي ادامه داد: بهس��ازي محالت به 
اين معني اس��ت كه خدمات هفت گانه از قبيل 
بهداش��ت، آموزش و پرورش، محيط زيست و... 
فراهم شود تا ميل به ادامه سكونت در اين اماكن 
در مردم تقويت شود. عضو هيات رييسه شوراي 
ش��هر تصريح كرد: براي تش��ويق مردم محالت 
بافت فرس��وده به نوس��ازي بايد ارزش سكونت 
در اي��ن مح��الت را باال ببريم تا زمينه س��اخت 
و س��از مشاركتي فراهم ش��ود. زماني كه ارزش 
مكان س��كونت باال رود طبعا ارزش اقتصادي 
مل��ك هم افزايش مي ياب��د. در نتيجه ميل به 
ساخت و ساز در بين مردم و سازندگان ايجاد 
مي ش��ود. رويكرد ما در شورا و شهرداري اين 
اس��ت كه تمايل مردم براي س��اخت و ساز را 
بين ساكنان بافت هاي فرس��وده ايجاد كنيم. 
براي اين منظور بس��ته هاي تش��ويقي هم در 
نظر گرفته شده از جمله تخصيص ۵۰ ميليون 
تومان جهت پول پيش هر واحد مس��كوني و 

رايگان بودن پول آب و برق و امثالهم. 
وي افزود: س��تادهاي بازآفريني كه در سطح 
ش��هر تهران تش��كيل ش��ده نيازمند هماهنگي 
هستند. اين ستادها با توجه به دستورالعملي كه 
دولت تعيين كرده سازمان هاي مختلف را به انجام 
وظايف محوله مجبور مي كند و ناهماهنگي ها را 
به اين س��ازمان ها گوش��زد مي كند. براي مثال 
اگر طبق قانون بانك بايد به س��اكنان بافت هاي 
فرسوده وام بدهد س��تاد بازآفريني اين مورد را 
دنبال مي كند تا ساكنان اين مناطق بتوانند وام 
خود را دريافت كنند. در واقع بايد همه بخش ها 
وسازمان ها دست به دست هم بدهند تا موضوع 
بازآفريني در ش��هرهاي بزرگ مانن��د تهران به 

بهترين شكل صورت گيرد. 

نژادبه��رام ادام��ه داد: تجاربي ك��ه اكنون در 
نوس��ازي بافت فرسوده به دس��ت آورده ايم بهتر 
از زماني اس��ت كه خود شهرداري اقدام به خريد 
زمين و ساخت و ساز كرده است. منطقه 1۵ يكي 
از مناطقي اس��ت كه شهرداري به شكل مستقيم 
وارد اين قضيه ش��د و به عنوان مجري ش��روع به 
ساخت و س��از كرد و شروع به ساخت خانه هايي 
كرد كه عمال نتوانست محله ها را بارور كند و زنده 
نگ��ه دارد. خانه ها فروش نرفت و مورد اس��تقبال 
م��ردم قرار نگرفت و منجر به تداوم س��كونت در 
آنها نش��د. به نظر مي رسد روندي كه اكنون براي 

نوسازي انجام مي شود، روند مطلوبي است. 
نژادبهرام با اش��اره به نق��ش دفاتر خدمات 
نوس��ازي گفت: نقش دفاتر خدمات نوس��ازي 
در محالت بسيار ارزشمند بوده است. در دفاتر 
نوس��ازي كارشناسان مختلفي اعم از كارشناس 
معماري،  حقوقي، اقتصادي و اجتماعي فعاليت 
مي كنند. مقوله سكونت يك مقوله چند وجهي 
اس��ت و فقط كالبد و س��اخت و ساز نيست. به 
عنوان مثال حاشيه شمالي بازار تهران نوسازي 
ش��ده اما تبديل به انبار ش��ده اس��ت و ارزش 
س��كونتي خود را از دس��ت داده و سكونت در 

آنها وجود ندارد. 
دفاتر خدمات نوس��ازي با تشويق و ترغيب 
م��ردم و شناس��ايي پروژه هاي محرك توس��عه 
مانند ساخت ايس��تگاه اتوبوس، مركز تفريحي 
يا گش��ايش معبر و... فرصت هايي را براي ادامه 
س��كونت ايج��اد كرده اند و مش��اوره رايگان در 
اختيار ش��هروندان اين محله ه��ا قرارمي دهند. 
اينها ابتدا دفاتر محلي بودندكه بعدها تبديل به 
دفتر تس��هيل گري شده و اكنون با عنوان دفاتر 
خدمات نوسازي فعاليت مي كنند. اكنون حدود 
۶۰دفتر نوس��ازي در محله هاي مختلف ش��هر 

فعال هستند. 

بهسازي محيطي، بهترين روش نوسازي بافت فرسوده تهران
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آخرين تصميمات از نحوه تخصيص ارز به واردات تلفن همراه

قيمتگوشيموبايلدربازارتثبيتميشود
گروه دانش و فن| 

 وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
اقدامات اين وزارتخانه ب��راي تثبيت قيمت در بازار 
تلفن همراه اظهار كرد: بر اساس اعالم تصميم نهايي 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت مبني بر 
تامين ارز گوشي هاي تلفن همراه با قيمت زير ۳۰۰ 
دالر از گ��روه دو، مقداري تكلي��ف بازار تلفن همراه 

روشن خواهد شد. 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در حاش��يه جلس��ه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ي درباره وارد كردن 
گوش��ي هاي موبايل ب��ا تعرفه ب��اال و پيگيري هاي 
وزارتخان��ه متبوع��ش در اي��ن زمينه اظه��ار كرد: 
س��خنگوي محترم دس��تگاه قضا در نشست خبري 
خود اعالم كرد كه در اين زمينه تعدادي را بازداشت 
كرده و روند بازپرس��ي و تش��كيل پرون��ده در حال 
انجام اس��ت. تاكنون اطالعاتي كه دس��تگاه قضايي 
از ما خواس��ته در اختيار آنها قرار داده ش��ده است و 
اين خيلي خوب است كه در كوتاه مدت و با جديت، 

دستگاه قضا وارد عمل شده است. 
وي همچنين در پاس��خ به پرسشي درباره برنامه 
وزارت ارتباطات براي به تعادل رساندن بازار گوشي 
تلفن همراه خاطرنشان كرد: طبيعتا موضوع تعادل 
بازار تلفن همراه مقدار زيادي به نرخ ارز وابسته است. 
در اين زمينه بر اساس نامه يي كه آقاي شريعتمداري 
وزير صنعت، معدن و تجارت ش��ب گذش��ته ارسال 
كردند براي گوش��ي هاي با قيمت زير ۳۰۰ دالر ارز 
از گروه دوم از طريق سامانه نيما تامين خواهد شد، 
همچنين براي گوش��ي هايي با قيمت باالتر از ۳۰۰ 
دالر نيز ارز از گروه سوم تخصيص داده خواهد شد. 

وزي��ر ارتباطات با بي��ان اينكه انج��ام اين اقدام 
مق��داري تكليف بازار را روش��ن مي كن��د، افزود: در 
تامين نيازمندي هاي بازار بر اساس پيگيري هايي كه 
انجام داديم با دو موضوع مواجه شديم؛ موضوع اول 
اين بود كه بخش��ي از تجهيزات مربوطه در گمرك 
قرار داش��ت. بر اين اساس قرار شد كه روند ترخيص 
آنها تسهيل و اين تجهيزات در بازار عرضه و در اختيار 

متقاضيان نهايي قرار بگيرد. 
آذري جهرمي خاطرنشان كرد: همچنين درباره 
بي��ش از ۱۰۰ ه��زار گوش��ي تلفن هم��راه كه در 
حال توقيف هس��تند قرار ش��د كه تعيين تكليف 
صورت بگيرد و نحوه عرضه آنها به بازار مش��خص 
ش��ود. در اين زمينه دس��تگاه قضا اعالم آمادگي 
ك��رده كه از تصميماتي ك��ه در كميته ثبت تلفن 
هم��راه در خص��وص نحوه واگ��ذاري و عرضه اين 
گوشي ها اتخاذ مي ش��ود، حمايت و در اين زمينه 
همكاري ه��اي الزم را انجام داد.  وي گفت: با اين 
دو اقدام فكر مي كنيم، بتوانيم ش��رايط مناس��بي 

فراهم كنيم و ش��اهد تثبيت قيمت در بازار تلفن 
همراه باشيم. 

وزير ارتباطات همچنين درباره زمان تحقق تثبيت 
در بازار تلفن همراه نيز اظهار كرد: جلسه مربوطه با 
حض��ور معاونان وزارت ارتباطات تش��كيل ش��ده و 
ان شاءاهلل طي هفته آينده شرايط مقداري با تثبيت 
بيشتري مواجه خواهد شد. ما پيش بيني كرده بوديم 
كه طي ۱۰ روز بازار تلفن همراه متعادل مي شود اما 
به دليل طوالني شدن تصميم گيري در بازار ارز اين 
اتفاق اندكي با تاخير مواجه ش��د.  آذري جهرمي در 
ادامه در پاسخ به پرسش ايسنا درباره اظهارات رييس 
سازمان پدافند غيرعامل نسبت به بازديد خبرنگاران 
از يكي از طبقات س��اختمان هاي وزارت ارتباطات و 
تبليغاتي تلقي كردن اين بازديد، اظهار كرد: طبيعتا 
زماني كس��ي كار تبليغاتي انجام مي دهد جواب او را 
با كار تبليغاتي مي دهند؛ ادعاي اينكه در طبقه نهم 
يك��ي از س��اختمان هاي وزارت ارتباطات تجهيزاتي 
با كاربري اعالم ش��ده وجود دارد ادعايي اس��ت كه 
مخاط��ب نهايي تصور مي كند ك��ه زماني كه با ذكر 
جزئيات موضوعي اعالم مي ش��ود حتما صحت دارد 
و آن را ب��اور مي كند.  وي تاكي��د كرد: آنها به جاي 
اينكه بگويند اق��دام وزارت ارتباطات تبليغاتي بوده، 
بايد پاسخ دهند كه چرا آنها پيش از اين اقدام چنين 
ادعايي مطرح كردند. وزير ارتباطات با بيان اينكه اين 
فرآيند پينگ پونگي خيلي به مصلحت نيست، افزود: 

ما همچنان بر ادعاي خود مبني بر اينكه امكاناتي در 
اختيار آنها قرار نداديم، هستيم و بنايمان نيز بر اين 
بوده كه به مردم بگوييم چيزي براي پنهان كردن از 
آنها نداريم. به هر حال تصميم گيري درباره فعاليت 
دو نس��خه از تلگرام تا زمان گذار در مركز ملي اتخاذ 
ش��ده و اينكه دو، سه دستگاه برخالف قانون درباره 
اين تصميم گيري صحبت كنن��د و به دولت تهمت 

بزنند همچنان مورد سوال است. 

 وصل مجدد گوشي هاي مسافري
همچنين در پي دستور اعالم سامانه رجيستري 
مبني بر آغاز قطع گوشي هاي مسافري فاقد شرايط 
از روز گذش��ته، وزير ارتباطات، دستور وصل مجدد 

گوشي هاي مسافري را تا پايان امروز صادر كرد. 
س��امانه طرح ثبت گوش��ي هاي تلفن همراه روز 
گذش��ته از آغاز فرآيند شناسايي و قطع گوشي هاي 
مسافري فاقد شرايط خبر داد. براساس اين تصميم 
مس��افراني ك��ه در فرج��ه ۳۰ روزه بع��د از ورود به 
كش��ور اقدام به ورود اطالعات صحيح گوشي تلفن 
همراه خود كرده اند توس��ط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت فعال خواهند ش��د و در صورت عدم رعايت 
اي��ن موضوع ب��ا وج��ود ورود اطالع��ات و پرداخت 
عوارض گوشي، عالوه بر آنكه مبلغ پرداختي مسترد 

نمي شود، تجهيزات هم فعال سازي نخواهد شد. 
در اين زمينه اين س��امانه امروز از دس��تور وزير 

ارتباط��ات ب��راي وصل ش��دن مجدد گوش��ي هاي 
مسافري خبرداد. 

در اي��ن اطالعي��ه آمده اس��ت كه با مس��اعدت 
و دس��تور وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، 
گوشي هاي تلفن همراه كه در فرايند ثبت مسافري 
با تخلف اظهار ش��ده بودند و در روزهاي گذش��ته از 
طرف سامانه همتا شناس��ايي و قطع شده بودند، تا 
پايان امروز مج��ددا وصل خواهند ش��د.  اين اقدام 
محمدج��واد آذري جهرمي در جه��ت تنظيم بازار و 
جلوگيري از متضرر شدن اصناف و كمبود گوشي در 
بازار صورت گرفته است؛ در آينده يي نزديك تدابيري 
انديشيده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت كاالي 

مسافري جلوگيري به عمل آيد. 

 در سالن طبقه نهم هيچ چيزي نيست 
همچنين محمدجواد آذري جهرمي در پاسخ به 
اين ابهامات كه بايد كارشناس��ان به جاي خبرنگاران 
از طبقه نمه��م بازديد مي كردند، ب��ه خبرنگار الف 
گفت: در س��الن طبقه نهم هيچ چيزي نيست؛ حاال 
چه تفاوتي مي كند كه كارشناس��ان بازديد كنند يا 

خبرنگاران، ما شفاف اعالم كرديم. 
وي افزود: وزارت ارتباطات جمهوري اسالمي ايران 
هيچ امكاناتي را از محل اعتبارات خود در اختيار اينها 
قرار نداده است؛ حاال مي گويند يك شركتي آمده از 
شما س��رور گرفته، خوب آن شركت گرفته و پولش 

را پرداخت كرده اس��ت. ما امكانات مجاني در اختيار 
كسي قرار نداديم، بعد آقايان عنوان كردند در طبقه 
نهم است و گفتيم بياييد و از طبقه نهم بازيد كنيد 

كه روز دوشنبه هفته جاري بازديد انجام شد. 
آذري جهرمي ب��ا بيان اينكه اين دع��وا، دعواي 
سياسي اس��ت، بيان كرد: مي فهمم موضوع چيست 
و شما و مردم هم مي دانيد كه قضيه چيست. يك بار 
در دي ماه سال گذشته توسط مركز ماهر و بار ديگر 
در اواس��ط خردادماه امسال اطالعيه داديم و شفاف 
گفتم كه ما س��روري در اختي��ار تلگرام قرار نداديم، 
حاال عده يي اصرار دارند كه وزارت ارتباطات اين كار 

را انجام داده است و در طبقه نهم گذاشه است. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات تصريح كرد: 
آدرس غل��ط به م��ردم مي دهند؛ درواق��ع بگونه يي با 
اطمينان خاطر مساله را بيان مي كنند كه تصور مي شود 
ك��ه اين اتفاق آن طور كه بي��ان كردند، حتماً رخ داد و 

وجود دارد و به اين بزرگي كه دروغ نمي گويند. 
جهرمي با اش��اره به اينكه آقايان مي توانند بروند 
و طبق��ه نه��م را ببيند ك��ه در اين س��الن جز ميز 
پينگ پونگ و فوتبال دس��تي چيزي نيست، اظهار 
كرد: چهار ماه است اين گروه سياسي اين موضوعات 
را مطرح مي كنند، البته آقاي سردار جاللي خودش 
ش��خصا چنين نكته يي ندارد و ايشان فرد متدين و 
غيرتمندي اس��ت، ولي گزارش غلط به او دادند و ما 
مي دانيم چه كس��ي گزارش غلط داده اس��ت، ما آن 
افراد را دقيقاً مي شناس��يم، ديدگاه فكرش��ان را هم 
مي دانيم و خط سياس��ي آنها را هم مي دانيم. وزارت 
ارتباطات ش��فاف گفته است يك سر سوزن امكانات 
رايگان در اختيار آنها قرار نداده  است. پس با مردم و 

روان مردم بازي نكنيم. 
وي گف��ت: مي گوين��د اينترن��ت گرفته اس��ت، 
خ��ب اگر گرفته پول��ش را مي ده��د و اين مكانيزم 
در اي��ن چارچوب ها قرار نمي گيرد و هرچه هس��ت 

حاشيه سازي است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مورد اينكه 
اين پش��ت پرده ها و جريان چه كس��ي است، گفت: 

مردم مي دانند و نياز به گفتن ما نيست. 

 تشكيل كارگروه ملي براي موضوع پارازيت ها
وي در مورد سوال ديگري مبني بر اينكه درباره 
پارازيت ها سازمان ها اظهارنظرهاي متفاوتي دارند و 
مردم در اين مورد س��رگردانند لذا به نظر مي رسد 
بايد يك »كارگروه ملي« متش��كل از دستگاه هاي 
مرتبط و تخصصي ايجاد شود و جمع بندي نهايي را 
به مردم اعالم كنند، گفت: به نظرم اگر اندازه گيرها 
را شفاف نش��ان دهيم، مابقي موضوع حل خواهد 
شد و انش��ا اهلل اين موضوع )تشكيل كارگروه( هم 

پيگيري خواهد شد. 

جدي��د  آماره��اي  فون آرن�ا| 
نش��ان مي دهند كه درآمد فروشگاه 
اينترنت��ي اپ اس��تور اپ��ل دو برابر 
رقي��ب اندرويدي خود يعني گوگل 
پلي استور، با وجود دانلودهاي كمتر 

شده است. 
بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر 
 Sensor( شده از سوي سنسور تاور
Tower(، با اينكه تعداد دانلودهاي 
از  كاربران  موردنظر  اپليكيشن هاي 

فروش��گاه آنالين و اينترنتي اپ اس��تور اپل نصف تعداد دانلودهاي فروشگاه گوگل پلي 
استور بوده است، اما ميزان درآمد آن از رقيب اندرويدي خود بيشتر بوده به گونه يي كه 

در اين گزارش دو برابر آن اعالم شده است. 
اين گزارش به طور دقيق ميزان درآمد اين دو پلتفرم موبايلي را مقايسه كرده است، به 
گونه يي كه در آن عنوان شده درآمد دقيق پلي استور گوگل در نيمه نخست سال جاري 
۲۰۱8 ميالدي، ۱۱.8 ميليارد دالر از دانلودهاي كاربران بوده اين در حالي است كه درآمد 
اپ اس��تور اپل در همين بازه زماني ۲۲.6 ميليارد دالر گفته شده است، يعني اپ استور 

تقريبا دو برابر رقيب خود كسب درآمد و سودآوري داشته است. 
به طور قطع تعداد باالي اپليكيش��ن هاي پولي كه در فروشگاه اپ استور براي كاربران 
گوش��ي هاي آيفون و محصوالت اپل درنظر گرفته و توس��عه داده ش��ده است، دليل اين 

نابرابري در ميزان درآمد است. 
در اين گزارش همچنين ذكر شده است كاربراني كه اهل اياالت متحده امريكا هستند، 
تمايل بيشتري به دريافت اپليكيشن هاي پولي و پرداخت هزينه براي استفاده از برنامه هاي 

موردنظرشان داشته اند. 
قبال گزارش هايي كه در فصل آخر س��ال ۲۰۱۷ ميالدي )از ماه اكتبر تا دسامبر سال 
گذش��ته(، منتشر شده بود، نش��ان مي داد بيش از ۱۹ ميليون اپليكيش��ن اندرويدي از 
فروشگاه اينترنتي و آنالين پلي استور گوگل دانلود شده است و گوياي اين حقيقت بود 
كه كاربران اندرويدي از كاربراني كه از فروشگاه اينترنتي اپ استور اپل، اپليكيشن دانلود 

كرده اند، بسيار بيشتر بوده و به نوعي از آنها سبقت گرفته اند.

ورج| شبكه اجتماعي اينستاگرام 
قص��د دارد ب��ا افزودن ي��ك قابليت 
جديد، صفحات كاربري باز و عمومي 
)public( كارب��ران را ب��ه محيطي 

امن تر و بهتر تبديل كند. 
 اگ��ر ش��ما نيز جزو آن دس��ته از 
كاربراني باش��يد كه صفح��ه كاربري 
آنها باز و عمومي اس��ت، حتما برخي 
اوق��ات از مزاحمت برخ��ي از فالورها 
و دنبال كنندگان��ي ك��ه دسترس��ي 

آزادانه يي به محتويات و پس��ت هاي منتشرش��ده تان دارند، آزرده خاطر ش��ده ايد. كاربران و 
منتقدان بس��ياري در فضاي مجازي از نبود آسايش از دس��ت برخي فالورهاي مزاحم انتقاد 
كرده بودند و از اين ش��بكه اجتماعي درخواس��ت داش��تند كه هر چه سريع تر با افزودن يك 
قابليت جديد به آن دسته از كاربراني كه براي صفحات كاربري باز و عمومي مزاحمت ايجاد 
مي كنند، كمك كند تا از شر اين دنبال كنندگان خالص شوند. صاحبان حساب هاي كاربري 
باز و عمومي همواره از اين مس��اله كه حتي نمي توانند با مس��دود كردن حساب هاي كاربري 
مزاحمان اينستاگرامي آنها را از ديدن محتويات و پست هاي منتشر شده خود باز دارند، گاليه 

و شكايت دارند. 
حاال به نظر مي رس��د كه متخصصان فعال در اينس��تاگرام به فكر افزودن چنين امكان 
جديدي افتاده اند تا كاربران بتوانند كنترل و مديريت بيشتري روي افرادي كه از محتويات 

صفحه كاربريشان ديدن مي كنند، داشته باشند. 
ظاهرا اينس��تاگرام تصميم گرفته است به زودي قابليت جديدي را به پلتفرم خود بيفزايد 
ت��ا كارب��ران بتوانند فالور و دنبال كنندگان مورد نظر را به طور دس��تي از مش��اهده تصاوير و 
پست هاي خود حذف كنند. كاربران در شبكه اجتماعي اينستاگرام قادر خواهند بود محتويات 
و پس��ت هاي به اشتراك گذاش��ته ش��ده خود را در دو حالت از صفحه كاربري باز و عمومي 
)public( و خصوصي )private( به نمايش و در معرض ديد دنبال كنندگان خود بگذارند. 

پيش بيني مي شود اين قابليت در وهله نخست، در دسترس كاربران گوشي هايي با سيستم 
عامل اندرويد قرار بگيرد. همين طور اينستاگرام در ادامه اعالم كرده است كه دنبال كنندگان 
حذف شده از اين اقدام كاربران و صاحبان صفحات كاربري public آگاه و مطلع نخواهند شد. 

از  تي��م  ي��ك  پي س�ي ورلد 
تازگي  ب��ه  امنيت��ي  متخصص��ان 
دريافته ان��د كه هكرهاي بس��ياري 
در جهان توانس��ته اند با انتشار يك 
بدافزار به مودم ه��اي اينترنت واي 

فاي برند D-Link نفوذ كنند. 
مدت هاست كه محققان بسياري 
پروتكل ه��اي  ضعي��ف  امني��ت  از 
مودم هاي اينترنت بي س��يم واي فاي 
مي گوين��د و هم��واره ب��ه كارب��ران 

واي فاي هشدار مي دهند كه به امنيت سايبري در مودم هاي خانه يا محل كارشان اطمينان 
نكنند. همان طور كه محققان هشدار داده اند، امنيت اينترنت بي سيم واي فاي همچنان در 
هاله يي ابهام و شبهه هاي متعددي به سر مي برد؛ حاال متخصصان امنيتي فعال در شركت 
امنيت��ي ESET كه به توليد و ارائه آنتي ويروس هاي پيش��رفته مي پردازد، به تازگي اعالم 
كرده اند كه هكرهاي بسياري با انتشار بدافزار توانسته اند مودم و روترهاي اينترنت واي فاي 
برند D-Link را هك كرده و به اطالعات كاربران آنها دسترسي پيدا كنند.  اين متخصصان 
در ادام��ه گزارش خود خاطرنش��ان كرده اند كه دو نوع بداف��زار در اين حمالت بدافزاري و 
سايبري مشاهده شده است كه برآورد مي شود ميليون ها كاربر متصل به اينترنت واي فاي 

در جهان را با آسيب ها، تهديدات و خطرهاي بي شماري رو به رو كرده است. 
اين هكرها با انتش��ار اين بدافزارها موفق ش��ده اند كه به اطالعات ش��خصي و حريم 
خصوصي كاربران متصل به مودم هاي اينترنت واي فاي با برند D-Link نفوذ كرده و به 
آنها دسترسي پيدا كنند. هكرها و مجرمان سايبري براي دستيابي به اهداف شوم خود 
نظير س��رقت اطالعات سري و محرمانه از حساب هاي كاربري افراد ناشناس و قربانيان 

اينترنتي سوءاستفاده مي كنند تا از پيگيري و رديابي هاي امنيتي مصون بمانند. 
بدي��ن منظ��ور كاربراني كه به مودم ه��اي اينترنت واي فاي برن��د مذكور متصل 
مي شوند، بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه هر از گاهي با انجام به روزرساني و 
آپديت و همچنين فعال سازي امكانات امنيتي روترهاي مورد استفاده خود، احتمال 
دسترس��ي و نفوذ هكرها و مجرمان س��ايبري و همچنين سرقت اطالعات شخصي 

شان را به حداقل برسانند.

برنامهپوليبهداد»اپاستور«رسيد هكآسانمودمهاياينترنتي»D-Link«صفحههايعمومي»اينستاگرام«امنترميشوند

كاربر سايبراپليكيشن

آزادسازي قيمت هاي اينترنت 
از پايان تابستان

مهر| مع��اون وزي��ر ارتباطات از اص��الح تعرفه 
اينترنت و آزادس��ازي اين تعرفه ها تا پايان تابستان 
امسال خبر داد. حسين فالح جوشقاني هدف از تغيير 
اص��الح و تغيير تعرفه اينترنت را آزادس��ازي نرخ ها 
و رقابت��ي كردن اين بخش عن��وان كرد و گفت: در 
جلساتي كه با اپراتورهاي اينترنت داشتيم، از نظرات 
و پيش��نهادات اين بخش ب��راي اجراي اين تصميم 
اس��تفاده كرديم.  وي با بيان اينكه در نظرس��نجي 
اصالح تعرفه اينترنت، اپراتورهاي ارتباطي و سازمان 
نظام صنفي يارانه يي شركت كرده اند، افزود: در حوزه 
اصالح نرخ اينترنت، بحث ما آزادسازي قيمت ها در 
بخش خرده فروشي و ارائه خدمات به مشتركان نهايي 
است و اميدواريم تا پايان تابستان امسال كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات به اين پيشنهاد رأي مثبت 
ده��د و آن را مصوب كند.   رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي ادامه داد: با آزادس��ازي 
نرخ ه��اي اينترنت، اپراتورها به س��متي مي روند كه 
در ي��ك فضاي رقابتي، خودش��ان براي مش��تركان 

كم مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص مي كنند. 

بزرگ ترين پرينتر 
ساختماني جهان ابداع شد

نيواطلس| يك ش��ركت روس بزرگ ترين پرينتر 
سه بعدي ساختماني جهان را ابداع كرده كه مي تواند 
يك س��ازه 6 طبقه را پرينت بگيرد. يك شركت روس 
بزرگ ترين پرينتر سه بعدي ساختمان سازي جهان را 
ساخت.  اين پرينتر مي تواند كل يك ساختمان 6 طبقه 
را خيلي س��ريع پرينت بگيرد. پرينتر S-۵۰۰ توسط 
ش��ركت AMT-SEPTSAVIA در روسيه ساخته 
شده است.   اين پرينتر مي تواند سازه يي در ابعاد ۱۱. ۵ 
در ۱۱ در ۱۵ متر را پرينت بگيرد. به گفته سازندگان 
پرينت��ر ارتفاع )اندازه آخر( را مي ت��وان تا 8۰ متر نيز 
افزود.  با محاس��به يي س��اده مي توان دريافت پرينتر 
S-۵۰۰ مي توان��د يك س��اختمان ۲6 طبقه را پرينت 
بگيرد.  با وجود آنكه اين پرينتر قادر به ساخت سازه يي 
در اين مقياس است، نمي توان لزوما ادعا كرد ساختمان 
حاصل بي نقص خواهد بود.  اين پرينتر مي تواند با نرخ 
۲.۵ مترمربع سيمان در ساعت پرينت بگيرد. نخستين 

پرينتر درسال جاري بارگيري مي شود. 

 مايكروويو هوشمند
غذاي كاربر را آماده مي كند

انگجت| يك ش��ركت توليد كننده ل��وازم خانگي 
مايكروويو هوش��مندي س��اخته كه مجه��ز به قابليت 
نوين »اس��كن براي پخت« اس��ت.  شركت GE از يك 
مايكروويو هوش��مند با قابليت »اس��كن ب��راي پخت« 
رونمايي كرده اس��ت. اين دس��تگاه با دستيار هوشمند 
صوتي الكسا و البته ويژگي اسكن هم نام خود يكپارچه 
مي ش��ود تا فرايند پخ��ت و پز را انجام ده��د.  كاربر با 
كمك دس��تيار صوتي الكسا مي تواند مدت زمان پخت 
و ويژگي هاي مختلف را به دس��تگاه دس��تور دهد.  اما 
نكته جالب اين مايكرويو قابليت اسكن براي پخت است 
كه بس��يار كارآمد است. كاربر مي تواند با كمك موبايل 
باركد پشت بسته بندي غذاهاي آماده را اسكن كند. در 
مرحل��ه بعد قابليت مذكور به طور خودكار زمان پخت و 
درج��ه حرارت را تنظيم مي كند. به عبارت ديگر غذا به 
راحتي براي كاربر آماده مي شود. در مخزن اطالعاتي اين 
مايكروويو بيش از ۳ هزار وعده غذايي ذخيره شده است، 
ام��ا ش��ركت GE Applances وع��ده داده در آينده 

كاتالوگ غذاهاي اين مخزن را گسترده تر خواهد كرد. 

هدست هاي واقعيت مجازي كه 
با كابل »يو اس بي«  كار مي كند

ورج| چند ش��ركت تجاري موفق به طراحي نس��ل 
جدي��دي از هدس��ت هاي واقعيت مجازي ش��ده اند كه 
براي اس��تفاده تنها نيازمند اتصال ب��ه پورت يو اس بي – 
سي هستند. ويرچوال لينك كه كنسرسيومي متشكل 
از  اي ام دي، ان ويدي��ا، اوكول��وس، والو و مايكروس��افت 
اس��ت اعالم كرده تعداد كابل هايي كه براي اس��تفاده از 
هدس��ت هاي واقعيت مجازي مورد نياز است، در آينده 
نزديك كاهش يافته و به تنها يك كابل يواس بي – سي 
محدود خواهد شد.  در حال حاضر ارائه خدمات واقعيت 
مجازي نياز به تمهيدات سخت افزاري گسترده يي دارد و 
بايد از چندين كابل يواس بي  و HDMI براي اتصال اين 
هدس��ت ها به رايانه استفاده كرد كه محدوديت هايي در 
زمينه استفاده از هدست هاي يادشده به وجود مي آورد.  
انتظار مي رود، ابداع اي��ن فناوري جديد هم هزينه هاي 
استفاده از هدست هاي واقعيت مجازي را كاهش دهد و 
هم افراد بيشتري را به استفاده از اين فناوري عالقه مند 
كن��د. اس��تاندارد ياد ش��ده موجب خواهد ش��د، بتوان 
هدست هاي واقعيت مجازي را به راحتي به نوت بوك ها، 

تبلت ها و لپ تاپ هاي معمولي هم متصل كرد. 

نقص فني در خدمات »كلود«
فن��ي در زمين��ه  نق��ص  ونچربي�ت| ايج��اد 
دسترسي به خدمات كلود ش��ركت گوگل در روز 
گذش��ته موجب ش��د ده ها س��ايت پرطرفدار اعم 
از اس��پاتيفاي، اس��نپ چ��ت و غيره از دس��ترس 
خ��ارج ش��وند.  گ��وگل خ��ود وقوع اين مش��كل 
را تايي��د ك��رده و مي گوي��د برخ��ي اب��زار مورد 
 اس��تفاده در وب س��ايت ها و س��رويس هايي مانند

Discord، Spotify و Snapchat ب��ه همي��ن 
علت از دسترس خارج شده اند. گوگل بعد از وقوع 
اين مش��كل ضمن عذرخواهي از كاربران از تالش 
براي حل مش��كل يادش��ده خبر داد و بعد از چند 
ساعت توانست خدمات كلود خود را به حالت عادي 
بازگردان��د. از جمله س��ايت هاي پرطرفدار ديگري 
 كه به همين علت دچار مش��كل شدند، مي توان به

 Dialogflow و AppEngine، Stackdriver
اشاره كرد.  س��ايت بازي پوكمون گو نيز به همين 
علت دچار مشكل شد و كاربران اين بازي واقعيت 
مجازي براي اجراي آن با مشكالتي مواجه شدند.

سهبرابرشدندرآمدهكرهاازاستخراجارزديجيتالي

چك پوينت| در نيمه نخس��ت سال جاري ميالدي حمالت 
بدافزاري براي استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده نسبت 

به نيمه دوم سال گذشته سه برابر شده است. 
از آنجا كه اين روزها تب استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري 
ش��ده در كش��ورهاي مختلف جهان باال گرفته اس��ت، كاربران 
و هكرهاي بس��ياري ني��ز از ابررايانه هايي ك��ه پردازنده و كارت 
گرافيك هاي بسيار قدرتمندي دارند، براي استخراج و ماينينگ 
ارزهاي مجازي استفاده مي كنند و در اين طريق هم درآمدهاي 

هنگفتي را كسب مي كنند. 
 تازه ترين گزارشي كه موسس��ه تحقيقاتي چك پوينت ارائه 
داده، نش��ان مي دهد در نيمه نخست سال جاري ۲۰۱8 ميالدي 
در مقايسه با نيمه دوم س��ال گذشته، تعداد افراد و شركت هاي 
قرباني بدافزارهاي مربوط به استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري 

شده همچون بيت كوين سه برابر شده است.  براساس گفته هاي 
تحليلگران، زماني كه بيت كوين در سال ۲۰۰۹ براي نخستين بار 
در بازاره��اي جهاني ظهور پيدا كرد، ارزش آن حتي از يك دالر 
هم كمتر بود اما در ماه هاي گذش��ته حتي تا مرز ۲۰ هزار دالر 
هم رسيد. درواقع، فناوري بيت كوين  كه يك پول رمزنگاري شده 
اس��ت، اين ام��كان را به كاربران مي دهد كه ب��دون نياز به هيچ 
بانكي مبادالت مالي خود را انجام دهند و همچنين هويت طرفين 
معامله نيز ناشناس باقي مي ماند.  متخصصان و كارشناسان فعال 
در حوزه امنيت س��ايبري كه در موسس��ه تحقيقاتي ديگري كه 
Security Vendor فعاليت مي كنند، به تازگي در جديدترين 
آمارهاي خود اعالم كرده اند كه ميزان حمالت سايبري از طريق 
بدافزارهاي استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده همچون 
بيت كوين در نيمه دوم س��ال گذشته ميالدي ۲۱ درصد بوده و 

حاال در نيمه نخس��ت سال جاري ۲۰۱8 ميالدي به بيش از ۴۲ 
درصد رسيده است. اين آمار و ارقام خود به تنهايي نشان مي دهد 
كه هكرها و مجرمان سايبري به سمت و سوي ارزهاي ديجيتالي 
گرايش بيشتري پيدا كرده اند چراكه سرقت پول هاي هنگفت از 
اين طريق برايشان بسيار آسان تر، كم هزينه تر و كم خطرتر از ساير 

روش هاي ديگر است. 
يكي از داليلي كه بس��ياري از كشورها به خصوص در ابتداي 
آغ��از به كار ارزهاي مجازي نظير بيت كوين، نقل و انتقاالت پول 
از اين طريق را ممنوع اعالم كرده بودند، همين ناش��ناس بودن 
مبدا و مقصد مبادالت پولي اس��ت و همين مساله اين امكان را 
به مجرمان، تروريست ها، سوداگران و قاچاقچيان ارز، مواد مخدر، 
دارو و اسلحه مي دهد تا با خيال آسوده به فعاليت هاي غيرقانوني 
و غيرمجاز خود ادامه دهند و از طرف نهادهاي امنيتي و اطالعاتي 

قابل ردگيري و پيگيري نباشند. 
تحليلگ��ران همچنين پيش بيني كرده اند بس��ياري از افراد و 
هكرها از طريق حمالت بدافزاري به رايانه و حساب هاي شخصي 

كاربران قرباني توانسته اند تاكنون ۲.۵ ميليارد دالر به جيب بزنند 
و درامده��اي كالن��ي را در يك بازه زماني 6ماهه كس��ب كنند.  
تاكنون تعداد كثيري از كاربران در فضاي مجازي قرباني حمالت 
بدافزاري وب سايت هاي حاوي تبليغات براي استخراج و ماينينگ 
ارزهاي ديجيتالي ش��ده اند و حساب هاي كاربري و دستگاه هاي 
الكترونيكي متصل به اينترنتش��ان مورد سوءاس��تفاده هكرهاي 

ارزهاي ديجيتالي قرار مي گيرد.

دريچه



 Thu. July   19. 2018  1152   پنج شنبه    28   تير 1397     5 ذي القعده 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 از ژاپن تا خوزستان در جست وجوي ِشرِدنگ

اه�واز  ش��ردنگ ي��ا ش��يردينگ ي��ا ش��ردينگ از 
صنايع دس��تي زنان كوچ نشين است كه در اندازه هاي 
متفاوت، نقش ها و رنگ هاي متنوع و جذاب بافته و در 
عروسي ها و جشن ها به شكل نوارهاي تزييني آويزان 
مي ش��د. يك بانوي ژاپني راه دور و دراز شرق آسيا تا 
استان خوزستان را در جست وجوي ِشرِدنگ مي پيمايد 
تا از نزديك آن را ببيند. خانم توماكو از روزي كه بطور 
اتفاقي در جريان تحقيقاتش به شردنگ برخورد شيفته 
آن ش��د و از همان زمان تصميم گرفت به ايران سفر 
كند. توماكو سرانجام به همراه مترجمش پاييز پارسال 
به خوزستان آمد. استاد دانشگاه هنر ژاپن كه همزمان 
در حال نگارش كتابي در زمينه صنايع دس��تي است 
تعطيالت نوروز امسال موفق شد در جريان سفر دوم 
خود ابتدا به ش��هر باس��تاني ايذه برود و سپس راهي 
انديكا ش��ود تا به تحقيق و پژوهش در زمينه دس��ت 

بافته هاي زنان بختياري بپردازد. 
 اس�ناد بقعه ش�يخ صفي الدين قابليت ثبت 
جهاني را دارد؛ اردبيل| سرپرس��ت اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان اردبيل 
گفت: اس��ناد مرتبط با بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي 
قابلي��ت ثبت جهاني را دارد.  نادر فالحي در جلس��ه 
برنامه هاي اداره كل براي گراميداش��ت هفته اس��تان 
اردبيل تصريح كرد: اس��ناد متعدد تاريخي منتس��ب 
به مجموعه جهاني ش��يخ صفي الدين اردبيلي است. 
او افزود: اين اس��ناد در تعداد با اس��ناد آستان قدس 
رضوي براب��ري مي كند ام��ا در دهه هاي اخير بخش 
اعظمي از آن به موزه هاي ديگر از جمله خود آس��تان 
قدس رضوي و موزه باستان شناسي تهران انتقال يافته 
اس��ت. سرپرس��ت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري اس��تان تاكيد كرد: در گذشته 
هش��ت صندوق از اين اس��ناد به تهران انتقال يافته و 
بررس��ي هاي اوليه نشان مي دهد به دليل اهميت اين 

اسناد قابليت ثبت جهاني را دارد. 
 ميزبان�ي آب�ادان از پيك�ر پاك ۷۵ ش�هيد؛ 
آبادان|پيكر پاك ۷۵ شهيد گلگون كفن دفاع مقدس 
از مرز بين المللي ش��لمچه وارد كشور شد.  جمعي از 
مردم شهيد پرور خرمشهر و آبادان، خانواده هاي معظم 
شهدا، عشاير عرب و ش��ماري از مسووالن كشوري و 
لش��كري با حضور در نقطه صفر مرزي از اين ش��هدا 
اس��تقبال كردند. س��ردار باق��ر زاده فرمان��ده كميته 
جس��ت وجوي مفقودين ستاد كل نيرو هاي مسلح در 
ش��لمچه گفت: پيكر پاك اين ش��هداي واال مقام به 
تازگي در مناط��ق علمياتي زبيدات، كتيبان و جزيره 

بوارين تفحص شده است.
 زكات جم�ع آوري ش�ده هرمنطق�ه در همان 
منطقه هزينه مي شود؛ شيراز| رييس كميته امداد 
كشور گفت: در شوراي زكات، ريالي از زكات صدقات و 
انفاقات مردم به عنوان حق الزحمه به عامالن پرداخت 
نمي شود.  فتاح در همايش زكات استان فارس با اشاره 
به اينكه سهم زكات كشور پارسال ۳۷۰ ميليارد تومان 
ب��وده و از اي��ن ميان بيش از ۱۱ ت��ا ۱۲ درصد يعني 
حدود ۴۰ ميليارد تومان س��هم اس��تان فارس است، 
گف��ت: زكات هر منطقه براي مردم آن منطقه هزينه 
ش��ده و ريالي از آن حق الزحم��ه به عامالن پرداخت 
نمي ش��ود.  او بيان كرد: از ۴۰ ميلي��ارد تومان زكات 
جمع آوري ش��ده، سال گذش��ته ۳۰ درصد به فقرا و 
مس��اكين و ۱۰ درصد ب��ه كار هاي عمراني اختصاص 

داده شده است. 
 موفقي�ت ش�هرداري اصفهان در جش�نواره 
ملي انتش�ارات روابط عمومي ها؛ اصفهان| اداره 
كل ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداري اصفهان در 
سيزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي 
كش��ور موف��ق ب��ه كس��ب دو رتب��ه در بخش هاي 
مستندسازي و گزارش شد.  سيزدهمين جشنواره ملي 
انتش��ارات روابط عمومي به همت انجمن متخصصان 
روابط عمومي و با شركت روابط عمومي وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها و ش��ركت هاي خصوصي و دولتي در دو 
بخ��ش رقابت��ي و آموزش��ي برگزار ش��د و به معرفي 
برگزيدگان خود پرداخت.  در اين جش��نواره اداره كل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان در بخش 
مستند سازي رتبه نخس��ت و در بخش گزارش، رتبه 

دوم را كسب كرد. 
 اعمال بيمه تكميلي 900 هزار راننده كاميون؛ 
اصفه�ان|  بيمه تكميلي 9۰۰ هزار راننده كاميون و 
خانواده هايش��ان از اول مرداد اعمال مي شود.  معاون 
وزير راه و شهر سازي در اصفهان با بيان اينكه موضوع 
قرار گرفتن رانندگان در رديف مشاغل سخت و زيان آور 
در مجلس در حال پيگيري اس��ت گفت: از اول مرداد 
امسال 9۰۰ هزار راننده و خانواده هايشان بيمه تكميلي 
مي شوند كه منابع مالي آن را شركت هاي صدور بارنامه 
تامين كرده اند.  حس��ن نيا با بيان اينكه در نخستين 
قدم افزايش ۲۰ درصدي كرايه ها در ۴۵روز گذش��ته 
انجام ش��ده افزود: درخواست تعيين قيمت حمل بار 
بر اس��اس تن - كيلومتر، شفاف سازي كرايه حمل بار 
بين صاحب شركت و راننده، توزيع عادالنه الستيك، 
بيمه تامي��ن اجتماعي و بيمه تكميل��ي از مهم ترين 
خواسته هاي رانندگان وسايل نقليه سنگين است كه 
در چند روز گذشته از مسووالن خواستار رسيدگي به 

مشكالتشان شده بودند. 
 خس�ارت ي�ك ميلي�اردي خاموش�ي ها ب�ه 
واحد هاي صنعت�ي مراغه؛تبري�ز| قطعي برق به 
۲۰واحد توليدي - صنعتي شهرك صنعتي مراغه يك 
ميليارد ريال خسارت وارد كرده است.  معاون استاندار 
و فرماندار شهرستان ويژه مراغه گفت: خاموشي هاي 
گاه و بي گاه برق موجب خرابي دستگاه ها، از بين رفتن 
مواد اوليه و س��وختن دس��تگاه هاي الكترونيكي اين 
۲۰ واحد ش��ده است.  حميدي ش��كري در بازديد از 
واحد هاي صنعتي مراغ��ه افزود: عالوه بر اين به علت 
قطعي برق، توليد برخي واحد ها كاهش يافته، تعدادي 
از واحد ها تعطيل ش��ده و در برخي موارد بخش��ي از 

كارگران به مرخصي اجباري فرستاده شده اند. 

اخبارشهرستانها

مديرعامل راه آهن در بازديد از خط راه آهن چابهار- زاهدان :

اولويت كشور توسعه حمل ونقل است

هدف گذاري ۲000 واحد بوم گردي در كشور

گروه  بنگاه ها| 
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي و مديرعامل 
راه آه��ن ايران ديروز به زاهدان مركز سيس��تان 
و بلوچس��تان سفر كرد تا بخش��ي از پروژه هاي 
عمراني تدارك ديده ش��ده در حوزه حمل و نقل 
را مورد بررس��ي ميداني قرار ده��د. واقعيت آن 
است كه بدون س��رمايه گذاري در بخش حمل و 
نقل فرآيند توس��عه پايدار استاني بيشتر به يك 
شوخي ش��بيه اس��ت تا واقعيتي كه بتوان روي 
آن حس��اب جدي باز كرد؛ براساس اين اهميت 
راهبردي اس��ت كه دولت تدبير و اميد از س��ال 
9۲تالش ك��رد تا بخش قاب��ل توجهي از تمركز 
س��رمايه گذاري هايش را براي توس��عه در بخش 
حمل و نقل به كار بگيرد تا از طريق بستر سازي 
مختل��ف  اس��تان هاي  در  »توس��عه«  مناس��ب 

كشورمان روند عيني به خود بگيرد.
كانون��ي  نقطه ه��اي  مهم تري��ن  از  يك��ي 
س��رمايه گذاري هاي دولت در استان سيستان و 
بلوچس��تان با محوريت چابهار است كه مي تواند 
ارزش اف��زوده فراواني را هم براي كش��ور و هم 
براي اس��تان سيستان و بلوچس��تان فراهم كند. 
با اي��ن توضيحات معاون وزير راه و شهرس��ازي 
راهي زاهدان و چابهار شد تا پيشرفت پروژه هاي 
مربوط به حمل و نقل را از نزديك مورد بررس��ي 

قرار دهد. 
بازديد از ايس��تگاه ب��اري و بررس��ي نواقص 
موج��ود در آن، كلن��گ زن��ي خ��ط فرع��ي ۷، 
۵كيلومتري از ايس��تگاه باري به سيلوي وحدت 
زاه��دان، بازديد از ايس��تگاه جيگول��ي - انتهاي 
خط چابه��ار قطعه هش��ت، بازديد از ايس��تگاه 
زاهدان و طرح هاي در دست اجرا، افتتاح آشيانه 
كايرو، آغاز پوشش مخابراتي همراه اول به طول 
۱۰۰كيلومتر، نشست در شوراي اداري راه آهن، 
بازديد از مدرسه ۲۱كالسه شيرآباد، نشست هم 
انديشي با اساتيد دانشگاه سيستان و بلوچستان و 
نشست توسعه حمل و نقل صنعت ريلي از جمله 
برنامه هاي س��فر يك روزه س��عيد محمد زاده به 

زاهدان است. 
در جري��ان اي��ن بازديد مديرعام��ل راه آهن 
ايران گفت: تم��ام هم��ت و پيگيري هاي اركان 
مختل��ف مديريتي كش��ور ب��راي تكميل هرچه 
سريع تر راه آهن چابهار - زاهدان به دليل اهميت 
فوق الع��اده آن در توس��عه محور ش��رق معطوف 

شده است. 
س��عيد محمدزاده دي��روز در زاه��دان اظهار 
داش��ت: تكميل پروژه راه آهن چابهار - زاهدان 

در اولويت نخس��ت وزارت راه و شهرس��ازي قرار 
دارد و بطور جد در حال پيگيري اس��ت. او بيان 
كرد: پيش��رفت فيزيكي اين خ��ط ريلي به طول 
۷۰۰ كيلومت��ر با خطوط جانب��ي بطور جدي از 

سال 9۲ آغاز شده است. 
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: شاخص هاي 
راه آهن چابهار - زاهدان نسبت به ساير طرح هاي 
عمراني مش��ابه از پيشرفت بسيار خوبي برخوردار 
است. اولويت بندي طرح ها در بخش هاي مختلف 
كش��ور به جه��ات گوناگون همواره م��ورد تاكيد 

وزارت راه و شهرسازي قرار دارد. 
محمد زاده اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب 
بطور وي��ژه تاكيد ب��ر اجراي س��ريع خط ريلي 
چابه��ار - زاه��دان دارن��د و رييس جمهوري نيز 
از جه��ات گوناگون در تالش اس��ت تا اين طرح 
هرچه سريع تر تكميل شود. عالوه بر اهميت راه 
آهن چابهار - زاهدان براي كش��ورهاي همسايه 
تكميل اين خ��ط ريلي دغدغه تمام مس��ووالن 
كش��ور است. براي تامين منابع اين طرح تاكنون 
در دول��ت تم��ام تالش و جديت ص��ورت گرفته 
اس��ت.  او ادامه داد: طي سه سال گذشته بيش 

از هزار ميليارد تومان از سوي دولت به اين خط 
ريلي اعتبار نقدي تزريق و تاكنون هزينه ش��ده 
اس��ت. مديرعامل راه آهن اي��ران گفت: مجري 
طرح راه آهن چابه��ار - زاهدان با تمام توان در 
حال اجراي اين طرح است تا در سريع ترين زمان 
ممك��ن تكميل ش��ود اما نمي ت��وان زمان دقيق 

اتمام آن را مشخص كرد. 

 جابجايي 60 هزار تن كاال از طريق 
خط ريلي زاهدان ميرجاوه

معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: پارس��ال 
6۰ ه��زار تن كاال از طري��ق خط ريلي زاهدان - 
ميرجاوه جابه جا شده است كه امسال اين ميزان 

جابه جايي افزايش خواهد يافت. 
محمد زاده اظهار داشت: خط موجود زاهدان 
تا ميرجاوه به دليل قدمت زياد كيفيت مناسب 
را ن��دارد اما فعال اين خ��ط قابليت بهره برداري 
را دارد. او بي��ان كرد: با وجود كمبود اعتبارات، 
بهس��ازي اين خط ريلي آغاز شده و اميدواريم 

هرچه سريع تر تكميل شود. 
محم��د زاده گف��ت: براي جابه جاي��ي زائران 

پاكس��تاني در وزارت راه و شهرس��ازي تدابي��ر 
بسيار خوبي انديشده شده تا بتوانيم اين زائران 

را با خطوط ريلي جابه جا كنيم. 
او ادام��ه داد: تصميمات اتخاذ ش��ده در اين 
رابط��ه در كمت��ر از ۲ ماه آينده اطالع رس��اني 
مي ش��ود.  اين مسوول در پاس��خ به اين سوال 
كه چرا قطار مسافري زاهدان - اصفهان كه در 
هفته ۳ بار انجام مي شده هم اينك به يك بار در 
هفته رسيده است گفت: شركت هاي خصوصي 
در مس��اله حمل و نقل مس��افري برخي موارد 
ب��ا محدوديت هايي رو به رو مي ش��وند كه اين 

مساله نيز يكي از همين موارد است. 
مديرعامل راه آهن جمهوري اس��المي ايران 
بيان كرد: مس��ير زاه��دان - اصفهان از جهت 
اقتصادي نيازمند حمايت است و تالش مي شود 
تا س��رويس هاي مختلفي به مس��افران در شهر 

زاهدان ارائه كنيم. 
او تاكي��د ك��رد: راه آه��ن وظيف��ه خودش 
مي داند كه در توس��عه سيس��تان و بلوچستان 
با اين مي��زان پهناوري نهايت تالش خودش را 

انجام دهد. 

محمد زاده بيان ك��رد: حدود ۴۰ هزار نفري 
كه بطور مستقيم در راه آهن مشغول به فعاليت 
هس��تند در تالش اند تا بهتري��ن خدمات را به 

مردم عزيز كشور ارائه كنند. 

 تنها 10 تا 1۲ درصد مسافران
از طريق راه آهن جابه جا مي شوند 

مديرعامل راه آهن ايران گفت: س��هم حمل و 
نقل ريلي از مسافر كشور حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد 
اس��ت كه سهم بااليي نيس��ت. با توجه به اينكه 
ريل همچون جاده در تمام كشور وجود ندارد به 
همين دليل س��هم ما از جابه جايي مسافر بسيار 

كم است. 
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي بي��ان كرد: 
براس��اس برنامه شش��م توس��عه بايد ۲۰ درصد 
جابه جايي مس��افر در كل كشور از طريق ناوگان 
حمل و نقل ريلي انجام شود. در تالش هستيم تا 
در شهرهاي بزرگ در بخش حومه يي جابه جايي 
مس��افر از طريق ناوگان حمل و نقل ريلي افزايش 
يابد. محمد زاده اظهار داش��ت: در شهرهاي بزگ 
بايد ۴۰ درصد جابه جايي مسافر از طريق ناوگان 
حم��ل و نقل ريل��ي انجام ش��ود. در تهران يك 
ميليارد س��فر حومه يي در س��ال رخ مي دهد كه 
تنها ۴۰ درصد اين سفرها از طريق خطوط ريلي 

انجام مي شود. 
ب��ه گفته اس��تاندار سيس��تان و بلوچس��تان 
طول مس��ير اصل��ي راه آهن چابه��ار - زاهدان 
6۱۰كيلومتر اس��ت كه از دروازه ش��رقي اسكله 
شهيد بهش��تي چابهار واقع در درياي عمان آغاز 
شده و با عبور از ش��هرهاي نيكشهر، ايرانشهر و 

خاش در نهايت به زاهدان متصل مي شود. 
س��يددانيال محب��ي ادام��ه داد: اج��راي اين 
ط��رح يكي از برنامه هاي مهم براي تحقق اهداف 
اقتص��اد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقالب 
اس��ت. او هدف اصلي راه آهن چابهار - زاهدان- 
ميلك را ايجاد كريدور ريلي شرق كشور، اتصال 
بندر ش��هيد بهش��تي چابهار به عنوان تنها بندر 
اقيانوس��ي كش��ور ب��ه ش��بكه ريل��ي، كمك به 
توسعه سواحل مكران، اتصال كشورهاي آسياي 
ميانه و افغانس��تان به آب هاي آزاد، ايجاد بس��تر 
مناسب براي توسعه و رشد اقتصادي سيستان و 

بلوچستان و منطقه برشمرد. 
استاندار سيس��تان و بلوچس��تان مبلغ اوليه 
قرارداد ساخت اين طرح را ۲ هزار و ۴۱ ميليارد 
توم��ان ذكر ك��رد و ادامه داد: اين پ��روژه داراي 

٨قطعه است. 

ريي��س س��ازمان مي��راث فرهنگ��ي، صنايع 
دستي و گردشگري از هدف گذاري ۲۰۰۰ واحد 

بوم گردي در كشور خبر داد. 
به گزارش ايسنا، علي اصغر مونسان در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: اعتقاد داريم غرب كش��ور 
يكي از مناط��ق خوب، بكر و طبيعي اس��ت كه 
مي توان حوزه طبيعت گردي را در آن گس��ترش 

داد.  
وي ب��ا بي��ان اينكه ش��هرها و مراكز بس��يار 
خوبي براي توس��عه گردش��گري در غرب كشور 
داريم، افزود: شايد كمتر به اين مناطق پرداخته 
شده باش��د بنابراين اميدواريم كه بتوانيم از اين 

ظرفيت ها به نحو احسن استفاده كنيم. 
را  لرس��تان  ب��ه  س��فر  از  ه��دف  مونس��ان 
برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت هاي طبيعي 

استان عنوان كرد و گفت: قصد داريم با استاندار 
در اين رابط��ه برنامه ريزي كنيم تا مناطق غربي 
كش��ور در ام��ر طبيعت گردي نق��ش ايفا كنند. 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و 
گردش��گري صنايع دستي را از جمله بخش هاي 
مه��م برش��مرد و گف��ت: اميدواريم ك��ه به اين 

موضوع نيز پرداخته شود. 
از ديگ��ر اهداف خود براي س��فر به لرس��تان 
بازديد از قلعه فلك االفالك را عنوان كرد و ادامه 
داد: اين اثر باش��كوه تاريخي نماد لرستان است 
كه اميدواريم اگر بحث هاي مرمتي دارد براي آن 
تمهيداتي انديشيده شود، همچنين قلعه و حريم 
آن بتوان��د كامل در اختيار موزه ميراث فرهنگي 
قرار گيرد.  مونسان اظهار اميدواري كرد كه اين 
س��فر منجر به رونق گردشگري در مناطق غربي 

كش��ور به ويژه لرس��تان ش��ود و در ادامه گفت: 
طبيع��ت گردي يك��ي از موضوع��ات مهمي كه 
مي توان��د اقامت را در منطق��ه فراهم آورد بحث 

بوم گردي است. 
رييس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري با بيان اينكه ۲۰۰۰ واحد بوم گردي 
را هدف گذاري كرديم، ادامه داد: حدود ۱6 هزار 

شغل در اين رابطه ايجاد خواهد شد. 
وي با بيان اينكه براي طرح اشتغال روستايي 
بالغ ب��ر ۲ هزار و ۴۰۰ ميلي��ارد تومان به حوزه 
گردشگري روس��تايي و صنايع دستي اختصاص 
پيدا كرده است، افزود: سهم لرستان از اين محل 
مش��خص بوده و يكي از موضوعاتي كه در استان 
بايد پيگيري ش��ود اين است كه بدانيم اين طرح 

تا چه حدي پيش رفته است . 

آزمايش��ي  فعالي��ت  هرم�زگان   
اقيانوس پيم��اي مس��افربري  كش��تي 
»س��اني« با حضور اس��تاندار هرمزگان 
در بندر ش��هيد باهن��ر بندرعباس آغاز 
ش��د.  به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، 
فري��دون همت��ي اس��تاندار هرمزگان 
پ��س از بازديد از بخش ه��اي مختلف 
كش��تي اقيانوس پيماي مسافربري »ساني«، عنوان كرد: با توجه به 
برنامه ريزي هايي كه براي توس��عه گردشگري دريايي در هرمزگان 
صورت گرفته اس��ت، كشتي اقيانوس پيماي مس��افربري »ساني« 
در س��فري آزمايشي در بندر شهيد باهنر بندرعباس پهلو گرفت تا 
فعاليت هايي داشته باشد.  فريدون همتي ادامه داد: تالش مي كنيم 
با ارائه بهترين امكانات و خدمات و كاهش هزينه ها، اين كشتي پايه 
اصلي فعاليت هاي خود را بندر ش��هيد باهنر بندرعباس قرار دهد و 
از اين بندر س��فرهاي دريايي را به مقصد جزاير استان و همچنين 
كشورهاي حاشيه خليج فارس انجام دهد.  استاندار هرمزگان افزود: 
ب��ا توجه به وجود جاذبه هاي منحصربه فرد گردش��گري دريايي در 
هرم��زگان از اين كش��تي كه داراي امكانات بس��يار خوبي اس��ت، 
مي توان در راستاي توسعه سفرهاي دريايي خانوادگي و درياگردي 
در استان هرمزگان بهره برد.  همچنين معاون امور دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي در اين بازديد ضمن اشاره به اعطاي تسهيالت و 
كاهش هزينه هاي بندري براي رونق بخشي به گردشگري دريايي 
گفت: كشتي ساني براي ايجاد ارتباط بين بنادر سرزمين اصلي مثل 
بندر شهيد باهنر با جزاير كيش و قشم و همچنين بنادر كشورهاي 
همسايه جنوبي فعال مي شود.  هادي حق شناس اظهار كرد: كشتي 
ساني كه شناوري مناسب براي تردد دريايي بين بنادر اصلي استان 
هرمزگان با جزاير اس��ت، ۴۱۷ نفر ظرفي��ت دارد و مي تواند ۳۰۰ 
نفر مس��افر بگيرد. همچنين اين شناور قادر به حمل ۳۰۰ دستگاه 

خودرو و ۴۰ دستگاه كانتينر يخچالي چرخ دار است. 

 فعاليت آزمايشي
اقيانوس پيماي مسافربري »ساني«

كرم�ان   مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري كرمان با 
بيان اينكه صنايع دس��تي اين اس��تان 
به سمت جهاني شدن حركت مي كند، 
گفت: س��ال گذش��ته يك ميليون دالر 
صناي��ع دس��تي بطور چمدان��ي از اين 
منطقه ص��ادر ش��د.   غالمرضا فرخي 
دي��روز در گفت وگو با ايرنا افزود: بخش زي��ادي از صادرات صنايع 
دس��تي كرمان از گمركات تهران و استان هاي ديگر انجام مي شود 
كه به دليل وسعت و پراكندگي، آمار دقيقي از آن در دست نيست. 
گليم شيركي پيچ، قالي، پته، شال و صنايع فلزي بيشترين ميزان 

صادرات صنايع دستي كرمان را به خود اختصاص داده است. 
فرخي تصريح كرد: درصدد هس��تيم براي برندس��ازي صنايع 
دس��تي كرمان، نش��ان جغرافيايي طراحي كنيم و گليم ش��يركي 
پيچ س��يرجان نخستين محصول در استفاده از اين نوع برندسازي 
خواهد بود.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
استان كرمان بيان كرد: اين اداره با اجراي دوره هاي آموزشي صنايع 

دستي، از فعاالن و عالقه مندان اين حوزه حمايت مي كند. 
او با اش��اره به ثبت جهاني گليم شيركي پيچ سيرجان تصريح 
ك��رد: ٨۰ درص��د از تولي��دات اين بخش به خارج از كش��ور صادر 
مي شود و در زمان حاضر تقاضا براي خريد گليم افزايش يافته است. 
فرخي با بيان اينكه برخي از رشته هاي صنايع دستي در كرمان 
منسوخ شده يا در حال فراموشي است افزود: ميراث فرهنگي براي 
احياي صنايعي مانند مسگري، چاقو سازي، زيورآالت و غيره در حال 

برنامه ريزي و حمايت است. 
او با اشاره به قدمت ديرينه شالبافي در كرمان گفت: اين صنعت 
با همت مسووالن و س��رمايه گذاري بخش خصوصي در حال احيا 
ش��دن اس��ت و در س��ال هاي آينده يكي از صنايع دستي شاخص 

استان خواهد بود.

 يك ميليون دالر صنايع دستي
از كرمان صادر شد

كردس�تان  مديرعامل شركت غله 
و خدم��ات بازرگاني كردس��تان گفت: 
در رون��د خريد گن��دم، كمبود كاميون 
همچنان مش��كل اصلي اس��ت.  جمال 
صالح��ي در گفت وگو با ايس��نا، كمبود 
كاميون را مش��كل عمده در روند خريد 
گندم اعالم كرد و يادآور شد: اميدواريم 
اين مش��كل هم با فراخواني كه س��ازمان پايانه ها داده، حل شود و 
بيش از اين، روند را با مشكل مواجه نكند.  او علت كمبود كاميون 
را تمايل نداش��تن رانندگان براي حمل كاال به خارج از اس��تان و 
همچني��ن كمبود ظرفي��ت دفاتر حمل و نقل اعالم ك��رد و افزود: 
مش��كلي در پرداخت حق رانندگان كاميون وجود ندارد و شركت 
حم��ل و نقل آبادان مربوط به شس��تا همه بدهي هاي س��ال هاي 
گذش��ته را كامال تسويه كرده و تاكيد داشته به محض اينكه بار به 
مقصد برس��د، هزينه آن به صورت نقدي پرداخت خواهد شد.  وي 
با اش��اره به تاثيرات منفي قطعي برق در خريد گندم اظهار كرد: با 
توجه به نوسانات برق، امكان كار به صورت آفالين فراهم شده و در 
برخي مراكز نيز با استفاده از موتور برق تالش شده تا از هر طريقي، 
گندم خريداري و مانع از متوقف ش��دن روند خريد گندم شوند.  او 
در رابطه با روند خريد گندم در اس��تان، اظهار كرد: تا روز گذشته 
۱6٨ ه��زار و ۲۱۳ تن گندم به ارزش ۲۲۳ ميليارد و ۲۵۷ ميليون 
تومان از كشاورزان كردستاني خريداري شده كه تاكنون ۴۷ ميليارد 
تومان آن پرداخت ش��ده است.  او افزود: بيشترين خريد مربوط به 
شهرستان سقز با 6٨ هزار تن، بيجار ۴6 هزار تن، كامياران ۲6 هزار 
تن و كمترين ميزان گندم خريداري شده نيز مربوط به شهرستان 
بانه با ۵۰۰ تن بوده است.  مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني 
كردس��تان عنوان كرد: استان كردس��تان داراي ۱6 سيلو است كه 
۵۳۰ هزار تن ظرفيت دارند و ۲۵۰ هزار تن هم ظرفيت انبارهاست 
و با اين وجود، از نظر جايگاه ذخيره گندم مشكلي نخواهيم داشت.

 معضلي به نام كمبود كاميون
در كردستان

اصفهان  مديرعامل شركت واحد 
اتوبوس��راني اصفهان و حومه از ورود 
۵۰ دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان 
اتوبوسراني شهر در هفته آينده خبر 
داد. به گ��زارش »تعادل« ب��ه نقل از 
ارتباطات رس��انه يي شهرداري  اداره 
اصفهان، قدرت افتخاري با اش��اره به 
آيين بهره برداري رسمي از طرح هاي توسعه حمل و نقل شهر 
اصفهان در هفته آينده اظهار كرد: ۵۰ دس��تگاه اتوبوس جديد 
با اس��تاندارد يورو ۴ هفته آينده به صورت رس��مي رونمايي و 
به ناوگان ش��هر اصفهان اضافه مي شود. همچنين ۳۰دستگاه 
اتوبوس بهس��ازي خواهند ش��د. او اضافه كرد: در هفته آينده 
۳۰دس��تگاه اتوبوس مجهز به سيستم گرمايشي و سرمايشي 
بازس��ازي ش��ده و به صورت رس��مي ب��ه ناوگان اتوبوس��راني 
بازمي گ��ردد.  مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني اصفهان 
و حومه به بهره برداري رس��مي ٨ خط جديد در س��طح شهر 
اصفه��ان در هفته آينده اش��اره و تصريح كرد: افتتاح س��امانه 
اتوبوس تندرو خيابان ش��يخ بهايي-جه��اد به طول يك و نيم 
كيلومتر، خط ويژه ۲6 ميدان امام حسين عليه السالم _ آتشگاه 
-پايانه ش��هداي درچه با ۲۰ دس��تگاه اتوبوس بازسازي شده و 
خط سامانه تندرو ميدان جمهوري اسالمي _ ميدان استقالل با 
۲۰ دستگاه اتوبوس نو از مهم ترين خطوطي است كه در هفته 
آينده به صورت رس��مي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. او 
اضافه كرد: خط ۷۴ پل ش��يري_ پايانه قدس )شهرك كوثر(، 
خط ۴۵ ميدان جمهوري _ پايانه قدس )ش��هرك كوثر(، خط 
٨ ميدان ش��هيد عليخاني _ پايانه قدس )شهرك كوثر(، خط 
۱۵۲پايانه باقوشخانه _ارزنان_حصه شمالي و خط ۱۲۰ ميرزا 
طاهر _ خياب��ان بابك _ ميدان جمهوري نيز در هفته آتي به 

صورت رسمي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.

 بهره برداري 8 خط جديد اتوبوسراني
در سطح شهر اصفهان
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اقتصاد اجتماعي12
ممنوعيت رقابت هاي فردي 

دانش آموزان از مهر۹۷
وزير آموزش وپرورش در كنگره مجامع اعضا، مربيان و 
مدرسين سازمان دانش آموزي اظهار كرد: خط كشي هاي 
 بين تش��كل هاي دانش آم��وزي نبايد ب��ه دانش آموزان 

منتقل شود. 
محمدبطحاي��ي اظهار كرد: يكي از مش��كالت نظام 
تعليم و تربيت ما، برخالف نيازهاي اجتماعي جامعه، به 
آموزش مهارت هاي اجتماعي در مدارس كمتر پرداخته 
مي ش��ود و مهارت هاي ف��ردي جايگزي��ن مهارت هاي 
اجتماعي ش��ده و اي��ن موضوع رو به افزايش اس��ت. او 
افزود: آنچه براي آماده س��ازي دانش آموزان براي زندگي 
آين��ده به آن احتياج داريم چنان كه بايد به آن پرداخته 
نش��ده و ما شاهد آن هستيم كه بچه ها از جمع گريزان 
هستند و دوس��ت دارند بيشتر تنها باش��ند؛ البته تنها 
آموزش وپرورش مقصر نيس��ت، بلكه ساير عوامل خارج 
از آموزش وپرورش نيز دخيل است. وزير آموزش وپرورش 
تصريح كرد: بر اساس سندتحول، رويكردي كه در قالب 
يكي از سياست هاي سند در پيش گرفتيم افزايش سهم 
آموزش مهارت هاي اجتماعي در مدارس است، هرچند 
تحقق اين موضوع دشوار است. او از ممنوعيت رقابت هاي 
فردي از مهر۹۷ خبر داد و افزود: بايد به س��متي برويم 
كه هيچ رقابت فردي برگزار نش��ود و هيچ كس به خاطر 
موفقيت هاي فردي تش��ويق نش��ود؛ بلكه افراد به شكل 
گروهي مورد تش��ويق قرار گيرن��د. بطحايي اظهار كرد: 
برنامه هاي خوبي در خصوص نظام تعليم و تربيت منتشر 
مي ش��ود؛ اما اثر آن را عمال شاهد نيستيم و براي تحقق 

برنامه ها بايد موانع را برطرف كرد. 

تشكيل داروخانه هاي زنجيره اي 
كارشناسي شده نيست

عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس با بيان اينكه 
تشكيل داروخانه هاي زنجيره يي كارشناسي شده نيست، 
گفت: ايجاد داروخانه ها بدون رعايت حد فاصل استاندارد 

منطقي نيست. 
بهروز بنيادي درباره تشكيل داروخانه هاي زنجيره يي 
در كشور، گفت: قوانين منطبق در داروخانه ها بر مبناي 
ضوابط س��ازمان غذا ودارو تعيين ش��ده است و تاكنون 
خوش��بختانه ما گزارش هايي در زمينه توزيع نامناس��ب 
دارو از س��وي ش��هروندان در داروخان��ه دريافت نكرديم 
كه تاس��يس داروخانه هاي زنجيره ي��ي در ضرورت قرار 
بگيرد بنابراين اگر خواهان ايجاد اشتغال فارغ التحصيالن 
داروس��ازي هس��تيم مي بايس��ت فكري اساس��ي براي 
بازنشستگي افراد در حيطه هاي پزشكي و دارو خانه داري 
كرد تا افراد جوان تر جايگزين افراد با تجربه در اين عرصه  
ش��وند. او با بيان اينكه ايجاد داروخانه هاي زنجيره يي در 
كشور نه تنها ضرورتي ندارد، بلكه به نظر مي رسد اقدامي 
غيركارشناس��ي ش��ده باش��د، به خانه ملت گفت: منشأ 
تاس��يس داروخانه هاي زنجيره يي امكان دارد براي ايجاد 
اشتغال براي فارغ التحصيالن در رشته داروسازي طراحي 
ش��ده باش��د اما اگر اقدامات در اين خصوص كارشناسي 
ش��ده نباش��د، امكان دارد درآينده موجبات پشيماني را 
فراهم كند. وي ادامه داد: يكي از مس��ائلي كه مي بايست 
در حيطه پزش��كي بدان مبادرت ورزيده شود، همفكري 
براي ايجاد زماني براي بازنشستگي پزشكان و داروسازان 
اس��ت تا به جاي در نظر گرفتن اقداماتي از جنس ايجاد 
داروخانه ه��اي زنجيره ي��ي ب��راي رفع معضل اش��تغال، 
تدابيري براي تعيين منطقي سن بازنشستگي در كشور 
كرد. بنيادي افزود: سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت 
ودرمان و مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي با 
برگزاري جلسات همفكري مي بايست، سقف بازنشستگي 
در پزش��كي را ب��ا رعايت اصول اس��تاندارد تعيين كنند 
تابتوان وضعيت اش��تغال در داروخانه ها را توسعه داد. او 
ادامه داد: تاسيس داروخانه ها بايد همسو باتعداد پزشكان 
رقم بخورد ت��ا خدمات رس��اني در داروخانه ها بر محور 
تخصص اس��توار شود تا پزش��كي كه دولت براي تربيت 
آن هزينه كرده اس��ت به اموري همچ��ون فروش لوازم 
بهداشتي مشغول نشود. عضو كميسيون بهداشت ودرمان 
مجل��س با بيان اينكه تش��كيل داروخانه هاي زنجيره يي 
كارشناسي شده نيست يادآورشد: ايجاد داروخانه ها بدون 

رعايت حد فاصل استاندارد منطقي نيست. 

دستگيري، راهكار نهايي مقابله 
با اوباشيگري نيست

عضو كميس��يون اجتماع��ي مجلس با بي��ان اينكه 
دس��تگيري راهكار نهايي مقابله با اوباش گري نيس��ت، 
گفت: دول��ت در زمينه مقابله با آس��يب هاي اجتماعي 
سست و پكر شده است و نياز به تزريق انرژي تازه دارد. 

س��هيال جلودارزاده درباره طرح هاي جم��ع آوري اراذل 
و اوباش و كاهش س��ن اوباش��گري در كشور، به خانه ملت 
گفت: ه��ر نوع پيش گيري و جلوگي��ري از تحركات ُمخل 
نظ��م اجتماعي مي تواند مفيد باش��د و عدم انجامش باعث 
همه گير ش��دن و نشر آن رفتار است. نماينده مردم تهران، 
ري، شميرانات و اسالمشهر در مجلس شوراي اسالمي ابراز 
داشت: اما دس��تگيري راهكار نهايي نيست مهم برخورد با 
ريشه هاي اين معضالت اجتماعي و اقناع و اصالح تفكر اين 
افراد اس��ت كه مي تواند باعث كاه��ش اين نوع بزهكاري ها 
در جامعه ش��ود. اگر ريش��ه اين مسائل فقر و بيكاري باشد 
بايد همزمان با برخوردها زمينه هاي بهبود زيرساخت هاي 
اجتماع��ي را نيز براي مقابله ب��ا اين معضالت فراهم كنيم. 
ام��ا اينكه اين بخش مهم تر قضيه را هنوز نتوانس��ته ايم به 
جايي برس��انيم در بخش ديگر هم از مردم آزاري اين افراد 
جلوگيري نكنيم هم درس��ت نيست و اگر هم فقط همين 
روش را هم ادامه دهيم به جايي نمي رسيم. او ادامه داد: ما 
باي��د در كنار طرح هاي جمع آوري اراذل و اوباش، در جهت 
اش��تغال زايي براي اين افراد بكوشيم، زمينه هاي تفريحات 
س��الم و آموزش هاي الزم در مراكز اصالح و تربيت را براي 
آنها فراهم كنيم تا كم كم از آمار اين قش��ر بكاهيم وگرنه 
بدون اين زمينه ها، هر س��ال به تعداد اينها افزوده و س��ن 
بزهكاري اجتماعي كاهش مي يابد. ما بايد به صورت ترميمي 
و درماني كار را پيش ببريم. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
داليل اصلي افزايش اين معضالت اجتماعي چيست، گفت: 
يكي مسائل فرهنگي حاصل از فقر اقتصادي و نبود امكانات 
الزم آموزشي اس��ت كه باعث مي شود در حاشيه شهر ها و 
مناطق فقير نشيني كه معموال محل سكونت اوباش با سابقه 

هم هست، اين معضل اشاعه پيدا كند. 

اخبار

پرداخت ديه محيط بانان زنداني، در گرو تصويب اليحه حمايت از محيط بانان

دولتديهمحيطبانهاراميدهد؟
براس��اس قان��ون به كارگيري س��الح، دولت 
مكلف اس��ت ديه محيط بانان��ي را كه در جريان 
ماموريت با متخلفان درگير  و مجبور به استفاده 
از س��الح مي ش��وند بپردازد، اما تا امروز نه تنها 
بودجه ي��ي براي اين موضوع از س��وي دولت در 
نظر گرفته نش��ده، بلكه دي��ه محيط بانان زنداني 
از س��وي خيرين و كمك هاي س��ازمان حفاظت 
محي��ط زيس��ت،  تامين مي ش��د ح��ال آنكه در 
صورت تصوي��ب اليحه حمايت از محيط بانان در 
مجلس شوراي اس��المي، دولت بايد براي تامين 
ديه قابل پرداخت جه��ت آزادي محيط بانان در 

بند، بودجه مشخصي در نظربگيرد. 

 اما و اگرهاي يك ماده قانوني
اليحه حماي��ت از محيط بانان، به پيش��نهاد 
وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در تاريخ هشت اس��فند سال 13۹5، به 
تصوي��ب هي��ات وزيران رس��يد ام��ا از آن زمان 
تاكنون در پيچ و خم مجلس ش��وراي اس��المي 
مانده تا نوبت بررسيش در صحن علني مجلس از 
راه برس��د. با اين وجود اگرچه ارديبهشت امسال 
كليات اليحه در كميس��يون حقوق��ي و قضايي 
مجلس ش��وراي اس��المي، تصويب ش��د، ميان 
نظرات برخ��ي نمايندگان مجلس با مس��ووالن 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بر سر موضوع 
پرداخت ديه محيط بانان زنداني از س��وي دولت، 
تناقض وج��ود دارد. در م��اده 12 اين اليحه به 
وض��وح درب��اره پرداخت مبلغ دي��ه محيط بانان 
زندان��ي، توضيحاتي ارائه ش��ده اس��ت،  در متن 
اين ماده از اليحه حماي��ت از محيط بانان آمده 
اس��ت: »ماموران اجرايي محيط زيست )محيط 
بانان( و جنگل بانان از حيث مس��ووليت جزايي 
و مدني ديه و خس��ارات وارده به اش��خاص ثالث 
و همچنين جب��ران خس��ارات وارده به آنان در 
قب��ال صدمات جاني و ض��رر و زيان مالي كه در 
جه��ت انجام وظيفه متحمل مي ش��وند و كمك 
مالي به آنان و خانواده ش��ان در دوران تعقيب و 
بازداش��ت و بعد از آن، مشمول مواد12 تا )15( 
قانون به كارگيري س��الح توسط نيروهاي مسلح 
در م��وارد ضروري و در مورد بيمه عمر و حوادث 
و ان��واع بيمه ه��اي متداول ديگ��ر و نحوه تامين 
ح��ق بيمه مش��مول قانون بيمه عم��ر و حوادث 
پرسنل، بازنشس��تگان و وظيفه بگيران نيروهاي 
مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
سازمان تابعه يا وابسته به آنها و اصالحات بعدي 
خواهند بود. « بر طبق ماده 12 اش��اره شده در 
اين بخش، ماموريني كه ب��ا رعايت مقررات اين 

قان��ون مبادرت ب��ه به كارگيري س��الح كنند از 
اين جهت هيچ گونه مس��ووليت جزايي يا مدني 
نخواهند داش��ت. بر طبق م��اده 13، در صورتي 
كه مامورين با رعايت مقررات اين قانون س��الح 
ب��ه كار گيرن��د و در نتيجه طب��ق آراي محاكم 
صالحه ش��خص يا اش��خاص بيگناهي مقتول يا 
مجروح شده يا خس��ارت مالي بر آنان وارد شده 
باش��د، پرداخت ديه و جبران خس��ارت برعهده 
سازمان مربوط خواهد بود. اما آنطور كه عزت اهلل 
يوس��فيان مال، در تش��ريح قان��ون پرداخت ديه 
بي��ان كرد، هزينه ديه در صورتي توس��ط دولت 
پرداخت مي ش��ود كه در راستاي اجراي وظايف 
زيس��ت محيطي ب��ه صورت غير عمد به كس��ي 
صدمه يي وارد ش��ود. او اف��زود : »پرداخت ديه از 
طرف دولت نبايد تنها ش��امل محيط بانان ش��ود 
چرا كه ارگان هايي مانند نيروي انتظامي هستند 
كه در ماموريت هايش��ان به ص��ورت غير عمد به 
طرف كس��ي تيراندازي ك��رده و موجب مجروح 
يا كش��ته ش��دن فردي ش��وند هم نبايد شخصا 

هزينه هاي ديه را پرداخت كند. «
نماين��ده م��ردم آم��ل و الريج��ان در مجلس 
ش��وراي اس��المي بيان كرد: »طبق قان��ون نبايد 
بي��ن افراد تفاوتي قائل ش��ويم و اين موضوع بايد 
در همه ش��غل ها تس��ري پيدا كند، اگر فردي در 

راس��تاي انجام وظيفه و نه خصومت ش��خصي به 
كسي آسيبي رساند و قاضي غير عمد بودن حادثه 
را تايي��د كرد، دول��ت هزينه دي��ه آن را پرداخت 
مي كن��د. در برخي از موارد فرد محيط بان عمدا و 
بعد از مش��اجره، فردي را مي كشد. در اين صورت 
براي كس��ي ك��ه عمدا موجب قتل ش��ده نبايد از 

طرف دولت مبلغي پرداخت شود. «
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجل��س ش��وراي اس��المي گف��ت: »بهت��ر بود 
محيط زيس��ت با همكاري ش��ركت هاي بيمه اي، 
محيط بانان را تحت پوش��ش بيم��ه حوادث قرار 
مي داد تا در صورت وقوع حادثه و تاييد غير عمد 
ب��ودن آن به ج��اي خزانه دولت��ي از طرف بيمه 

هزينه ديه پرداخت شود. «
 اظه��ارات يوس��فيان مال در حالي اس��ت كه 
جمش��يد محبت خاني، فرمان��ده يگان حفاظت 
محيط زيس��ت س��ازمان محيط زيس��ت كشور، 
معتقد است، محيط بانان تاكنون از خدماتي كه 
دولت براي س��اير نيروهاي مسلح در نظر گرفته 
بوده اس��ت،  محروم بوده اند حال آنكه بايد براي 
اين قش��ر هم مانند نيروي مسلح بودجه در نظر 
گرف��ت. او درباره اين موضوع بيان كرد: » اگر به 
ه��ر نحوي فردي از قان��ون تبعيت نكند و منجر 
به قتل كس��ي ش��ود، خود فرد خاطي بايد براي 

دريافت رضاي��ت از خانواده مقت��ول اقدام كند. 
حال اگر قتل ش��به عمد باش��د، سازمان محيط 

زيست مكلف به پرداخت ديه است. «
او افزود: »متاسفانه دولت بودجه يي براي حمايت 
از محيط بانان به سازمان محيط زيست اختصاص 
نداده اس��ت تا اگر محيط باني برابر قانون از سالح 
استفاده كرده و محكوم به ديه شده است، ما بتوانيم 
براي پرداخت ديه بودجه يي تخصيص دهيم. دولت 
براي نيروهاي مسلح رديف بودجه يي را اختصاص 
مي دهد، اما براي س��ازمان محيط زيست اين كار 

انجام نمي شود. «
محبت خاني گفت: »محيط بانان نيز بايد همانند 
مامورين ناجا به صورت دوره يي و مستمر آموزش هاي 
الزم از جمل��ه نحوه بكارگيري س��الح را فرا گيرند. 
سازمان محيط زيست از محيط باني حمايت مي كند 
كه آموزش قانون به كارگيري از سالح را ديده باشد و 

به صورت قانوني از سالح استفاده كند. «

 مخالفت هايي كه در راه تصويب اليحه 
سنگ انداخت

 اما و اگرهاي مطرح شده در اظهارات يوسفيان مال
و محبت خاني بر س��ر اليح��ه حمايت از محيط 
بانان در حالي اس��ت كه فرهاد دبيري، مس��وول 
دبيرخانه شوراي عالي محيط زيست، با اشاره به 

مخالفت هايي كه در مس��ير تدوين و تصويب اين 
اليحه وجود داش��ت، به تع��ادل گفت: » يكي از 
مواردي كه مطرح مي شد اين بود كه چرا بايد از 
محيط بانان حمايت شود در حالي كه آنها ضابط 
نيس��تند اين در حال��ي بود كه م��واد قانوني به 
صراحت تاكيد مي كنند كه آن دسته از ماموران 
گارد محيط زيس��ت كه دوره ضابط دادگستري 
را زيرنظر دادس��تان طي كردند به لحاظ اجراي 

قوانين ضابط خاص هستند. 
دبيري با يادآوري اينكه تنها به دليل استفاده 
از لب��اس محيط بان��ي نمي توان كس��ي را ضابط 
قضايي دانس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: محيط بانان 
ب��ه ص��ورت پيش فرض و به ش��رط آنك��ه دوره 
ضابط بودن را گذرانده باش��ند ب��ه عنوان ضابط 
دادگستري شناخته مي شوند و بالغ بر ۹۰ درصد 

محيط بانان، ضابط قضايي هستند. «
او افزود: »در اين اليحه قيد ش��ده اس��ت كه 
مام��وران يگان حفاظت محيط زيس��ت به لحاظ 
مس��ووليت مدني، جزايي، ديه، خس��ارات وارده 
به اش��خاص ثال��ث همچنين جبران خس��ارات 
آنها در قبال صدم��ات جاني و ضرر و زيان مالي 
ك��ه در جهت انجام وظيفه متحمل مي ش��وند و 
كم��ك مالي به آنها و خانواده هايش��ان در دوران 
تعقيب، بازداش��ت و پس از آن مش��مول قانون 
بس��يار حمايت گرانه به كارگيري س��الح توسط 
نيروهاي مس��لح در مواقع ضروري هس��تند. اين 
افراد مش��مول مواد 12 تا 15 قانون به كارگيري 
سالح توس��ط نيروهاي مسلح در مواقع ضروري 
مي ش��وند و هر نوع حمايتي كه الزم اس��ت، در 
صورتي كه مربوط به اين موارد باشد، طبق قانون 

دولت مكلف به انجام آن است.«
دبيري بيان كرد: »در مورد بيمه عمر، حوادث 
و ان��واع بيمه هاي متداول ديگ��ر همچنين نحوه 
تامين ح��ق بيمه مش��مول قانون بيم��ه عمر و 
حوادث پرس��نلي نيز محيط بان ها مشمول همان 
قانون حمايت از نيروهاي مس��لح مي ش��وند كه 
بيمه بسيار خوبي است. بدين شكل محيط بان ها 
و جنگلبان ها از حالت فردي عادي خارج شده و 
مش��مول قانون بس��يار فراگير در مورد نيروهاي 

مسلح مي شوند.«
به گفته مسوول دبيرخانه شوراي عالي محيط 
زيست، اين اليحه يك تبصره نيز دارد كه دادگاه ها 
و دادس��راها را مكلف مي كند تا پرونده آن دس��ته 
از محيط بان ه��ا و جنگلبان هايي كه در حين انجام 
وظيفه، كش��ف، تعقيب جرايم يا درگيري، كشته 
و زخمي مي ش��وند را خارج از نوب��ت و به فوريت 
رسيدگي كند و طرف مقابل را به مجازات برساند. 

كنوانس��يون تنوع زيس��تي، اين روزها محل مناقشه بين 
دولت و فعالن محيط زيس��ت ش��ده اس��ت. برخ��ي خبرها 
حكاي��ت از اي��ن دارد كه دول��ت قص��د دارد مرجعيت اين 
كنوانس��يون را از س��ازمان حفاظت محيط زيست به وزارت 

جهاد كشاورزي واگذار كند. 
اه��داف  كنوانس��يون  تنوع زيس��تي كه اي��ران نيز آن را 
پذيرفته، عبارتند از حفظ  تنوع  زيس��تي ، اس��تفاده  پايدار از 
گونه ها و س��هيم  ش��دن  عادالنه  و برابر در مزاياي  حاصل  از 
كاربرد منابع  ژنتيكي ، از جمله  از طريق  دسترسي  مناسب  به  
منابع  ژنتيك��ي  و انتقال  صحيح  تكنولوژي هاي  مربوط ، با در 
نظ��ر گرفتن  كليه  حقوق مربوط  به  آن  منابع  و تكنولوژي ها، 

همچنين  از طريق  تامين  مالي  الزم . 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي در اين 
باره گفت: حوزه كاري كنوانس��يون تنوع زيس��تي از توان و 
اختيارات جهاد كشاورزي خارج است و در صورت واگذاري 
مرجعيت اين كنواسيون از سازمان حفاظت از محيط زيست 

يه وزارت كشاورزي در برابر آن سكوت نخواهيم كرد. 
علي ابراهيمي در در مورد زمزمه هاي واگذاري مرجعيت 
»كنوانسيون تنوع زيستي« از سازمان محيط زيست كشور 
به وزارت جهادكش��اورزي از س��وي دولت، گفت: اين اتفاق 
در صورت واقعيت داش��تن، درست به نظر نمي رسد چرا كه 
هر يك از دس��تگاه ها رسالت و فلسفه وجوديشان مشخص 
است. مسووليت جهاد كش��اورزي در حوزه سياست گذاري 
و برنامه ريزي توليد محصوالت كش��اورزي است و متفاوت 
با حوزه زيس��ت محيطي اس��ت. نماينده مردم ش��ازند در 
مجلس ش��وراي اس��المي به خانه ملت گفت: عموماً مرجع 
ما در مس��ائل زيست محيطي كه خيلي گسترده تر از حوزه 
كش��اورزي است و ش��امل حيات وحش، جنگل ها، كوه ها و 
درياها مي ش��ود، س��ازمان حفاظت از محيط زيست است. 
كنوانس��يون تنوع زيس��تي نيز زيرمجموعه هاي مشترك با 
محي��ط زيس��ت دارد و در حوزه فعاليت س��ازمان حفاظت 

از محيط زيس��ت مي گنج��د. او با تاكيد بر اينكه س��ازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت يك دستگاه فرابخشي محسوب 
مي ش��ود و محدود به يك بخش نيس��ت تا بتوان وظايفش 
را ب��ه يك بخ��ش واگذار كرد، گفت: اگ��ر دولت تصميم به 
واگذاري مرجعيت كنوانس��يون زيست محيطي از سازمان 
محيط زيست به وزارت كشاورزي داشته باشد، ما در مجلس 
ش��وراي اسالمي در اين باره س��كوت نخواهيم كرد و به آن 
واكنش نش��ان خواهيم داد. عضو كميسيون كشاورزي، آب 
و منابع طبيعي ابراز داش��ت: در اين صورت بايد كميسيون 
كش��اورزي به موضوع ورود پيدا كند ت��ا تداخل وظايف يا 
تخلفي در دس��تگاه ها صورت نگرفته باش��د. چرا كه حوزه 
كاري كنوانس��يون تنوع زيس��تي از توان و اختيارات جهاد 
كشاورزي خارج است. او در مورد چگونگي مواجهه مجلس 
به اين موضوع، گفت: كميس��يون كشاورزي وظيفه نظارت 
بر قانون را دارد وقتي ببيند مصوبه يي از دولت گذشته است 
كه با قوانين و اس��ناد باال دس��تي مغايرت دارد به موضوع 
ورود پي��دا مي كند. هر چند اين خب��ر يك مقدار براي من 
عجيب اس��ت و هر ط��ور فكر مي كنم مي بين��م كه چنين 

چيزي نمي تواند امكان داشته باشد. 

ريي��س مركز برنامه ريزي منابع انس��اني وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه در س��اختار نظام اداري 52 هزار پست 
مص��وب داريم گف��ت: در اي��ن 52 هزار پس��ت مصوب، 35 
هزار نفر ش��اغل هس��تند و مابقي پست هاي مصوب اداري ما 

بالتصدي است. وجود 1۰۰ هزار نيروي مازاد صحت ندارد. 
اس��فنديار چهاربند در پاس��خ به اظهاراتي از سوي رييس 
امور آمار و تامين نيروي انس��اني سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور مبني بر وجود 1۰۰ هزار ني��روي مازاد در آموز ش و 
پرورش اظهار كرد: اين عدد كامال اشتباه است و حتي وجود 

يك مورد نيروي مازاد را هم قبول نداريم. 
او افزود: علت اين اختالف آماري اين است كه تعريفي كه 
آنها از نيروي پش��تيباني دارند، تعريف درستي نيست. رييس 
مرك��ز برنامه ريزي منابع انس��اني وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه در س��ازمان اداري اس��تخدامي مدير مدرس��ه كه 
نيروي پش��تيبان است را جزو كادر اداري مي دانند گفت: اين 

در حالي است كه مديرمدرسه طبق طرح طبقه بندي مشاغل 
كه يك قانون اس��ت، معلم محسوب مي ش��ود. او امروز معلم 
اس��ت، فردا مدير مي ش��ود و برعكس. در واقع مدير مدرسه 
نيروي اداري نيس��ت. چهاربند ادامه داد: خوش��حال مي شوم 
اس��امي 5 نف��ر از اي��ن 1۰۰ هزار نف��ر را به م��ا ارائه دهند، 
ببينم كجا هس��تند و سمتشان چيس��ت؟ او با بيان اينكه در 
تش��كيالت وزارتخانه بر اساس س��اختار نظام اداري 52 هزار 
پست مصوب داريم اظهار كرد: در اين 52 هزار پست مصوب، 
35 هزار نفر ش��اغل هستند و مابقي پست هاي مصوب اداري 
ما بالتصدي اس��ت. چطور مي شود در چنين شرايطي نيروي 
مازاد هم داشته باشيم؟ رييس مركز برنامه ريزي منابع انساني 
وزارت آموزش و پرورش افزود: وزارتخانه يي كه كل ساختار و 
تش��كيالت اداري اش 52 هزار نيرو دارد چطور مي تواند 1۰۰ 
هزار مازاد داش��ته باشد؟ اساس��ا تعريف آنها تعريف درستي 

نيست و اين رقم را از اساس تكذيب مي كنيم. 

زمزمه  خروج محيط زيست از مرجعيت كنوانسيون تنوع زيستي

۱۰۰ هزار نيروي مازاد در آموزش و پرورش صحت ندارد

س��ارق مسلحي كه صبح ديروز در يكي از شعب بانك ملي 
در محدوده نعمت آباد تهران دست به سرقت زده بود مي گويد 
براي اينكه ش��صت ميليون توم��ان بدهي اش براي خريد خانه 
را بپردازد دس��ت به سرقت زده اس��ت. صبح ديروز فردي كه 
صورت خود را با عينك و ماسك پوشانده بود وارد شعبه بانك 
ملي در محدوده نعمت آباد ش��ده و با شليك تير هوايي اقدام 
به س��رقت مقاديري وجه نقد كردو در حالي كه قصد داشت از 

محل متواري شود، توسط ماموران دستگير شد. 
اين فرد به كالنتري 153 ش��هرك وليعصر منتقل شده و 

تحقيقات از او در حال انجام است. 
منص��ور حميدوند، س��ركالنتر پنجم پليس پيش��گيري 
پايتخت در نشس��ت خبري ظهر امروز خود كه براي تشريح 
جزييات دس��تگيري س��ارق مس��لح بانك ملي شعبه نعمت 
آباد در كالنتري 153 ش��هرك وليعصر برگزار شد، جزييات 

سرقت مسلحانه از اين بانك را تشريح كرد. 
او گفت: در ساعت ۷:45 صبح ديروز مردي در حالي كه 
چهره خود را با عينك و ماس��ك پوشانده بود وارد بانك شد 
و اقدام به ش��ليك تير هوايي كرد س��پس با زدن يك قفل 
در بان��ك را از داخل قفل كرده و با تهديد رييس ش��عبه و 
كاركنان اق��دام به باز كردن در گاوصن��دوق و خالي كردن 

وجوه داخل آن به يك ساك آبي رنگ كرد. 
اين فرد پس از سرقت قصد خروج از شعبه بانك را داشت 
كه با در بس��ته مواجه شد و هنگام خروج نتوانست قفلي را 
ك��ه خ��ودش بر در بانك زده بود باز كن��د و به همين دليل 
پش��ت در گير افتاد. در همين راستا نيز اقدام به شليك تير 
كرده و همين امر س��بب سوختگي شلوار يكي از كارمندان 

بانك شد. 
س��ركالنتر پنجم پليس پيش��گيري تهران بزرگ با بيان 
اينكه س��ارق در باز كردن در بانك ناكام ماند اظهار كرد: در 
عرض حدود س��ه دقيقه عوامل پليس در محل حاضر شده 
و تيم هاي پش��تيباني نيز در محل حض��ور يافته و اقدام به 

دستگيري اين فرد كردند. حميدوند با اشاره به انتقال متهم 
به كالنتري گفت: در بررسي پول هاي همراه متهم مشخص 
ش��د كه وي حدود ۷۰ ميليون تومان تراول چك را از بانك 

سرقت كرده است. 
متهم دستگيرشده 51 سال داشته و فاقد هر گونه سابقه 
كيفري است. اقدام او در تيراندازي كه با فشنگ هاي جنگي 
انجام شده منجر به آسيب ديدگي به هيچ يك از كارمندان 

و شهروندان داخل بانك نشده است. 
عامل اين س��رقت مسلحانه كه در كالنتري 153 شهرك 
وليعصر حضور داش��ت در پاسخ به ايسنا اظهار كرد: اسلحه 
را از س��ال ها قب��ل خريداري ك��رده ب��ودم و آن را در خانه 
نگه مي داش��تم. او درباره هدفش از سرقت اظهار كرد: خانه 
س��اخته ب��ودم و ح��دود ۶۰ ميليون تومان بدهي داش��تم. 
موعد چك هايم رس��يده بود و اگر چك ها را پاس نمي كردم 
دستگير مي شدم به همين دليل فكر سرقت از بانك به سرم 
زد و روز قبل از س��رقت به اين ش��عبه از بانك آمده بودم و 

آنجا را بررسي كردم و تصميم به سرقت گرفتم. 
او افزود: پيش از اين دس��ت به خالف نزده بودم اما واقعا 

شرايط طوري بود كه هيچ راه ديگري نداشتم. 

عضو مجمع نمايندگان استان تهران، از حمايت بزه ديدگان 
و قربانيان در طرح مبارزه با اسيدپاشي خبرداد. 

فاطمه حس��يني با اش��اره به آخرين پيگيري ها درخصوص 
طرح مبارزه با اسيدپاشي، گفت: كليات اين طرح دركميسيون 
قضاي��ي و حقوق��ي مجل��س به تصويب رس��يده اس��ت، البته 
كميته يي در اين كميس��يون براي بررسي پيشنهادات تشكيل 
و مقرر شده بررسي هاي بيش��تري درخصوص اين طرح انجام 
دهد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
درمجلس شوراي اس��المي، با بيان اينكه درجلسه مشترك با 
مركز پژوهش هاي مجلس اين طرح بررس��ي بيش��تري خواهد 
شد، افزود: همچنين در هفته آينده نيز پيشنهادات طرح شده 
دركميس��يون قضايي و حقوقي بررسي شده و پس از تصويب 
جزييات به هيات رييس��ه مجلس براي بررسي درصحن ارجاع 
مي شود. او با اشاره به اينكه در طرح اوليه مبارزه با اسيدپاشي 
تش��ديد مجازات ب��ا تاكيد بر جنبه عمومي ج��رم مورد توجه 

قرار گرفته اس��ت، به خانه ملت گف��ت: بطورطبيعي قصاص ها 
در اسيدپاش��ي يا اجرايي نش��ده يا قابل اجرا نيست، بنابراين 
مج��ازات عمومي درحقيقت يعني حبس تعزيري بين 5 تا 1۰ 
س��ال كه از بازدارندگي كافي درمبارزه با اسيدپاشي برخوردار 
نيس��ت؛ لذا براي اسيدپاشي بايد مجازات خاص در نظر گرفته 
ش��ده و بايد دراين مورد با توجه به خأل قانوني قوانين الزم را 
تصويب كرد. حس��يني با تاكيد بر اينكه درطي ساليان گذشته 
تعداد اسيدپاش��ي ها افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: درطرح 
تدوين شده نمايندگان تش��ديد مجازات مرتكبين اسيدپاشي 
و تش��ديد مج��ازات معاونت در اين جرم در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، ضمن اينكه براي فردي كه قصد ش��روع به انجام جرم 
اسيداشي دارد؛ بايد متناسب با اين قصد درجه حبس تعزيري 
افزاي��ش پيدا كند؛ از اين رو براي پاش��يدن اس��يد به صورت 
حبس تعزيري درجه يك م��د نظر قرار دارد؛ البته بطورخاص 
دسته بندي مجازات ها با توجه به عضو بدن انجام شده است. 

سارق مسلح بانك: براي پاس كردن چك هايم بانك زدم 

پيش بيني حبس درجه يك براي اسيدپاشي 
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»تعادل«بستهمليبازآفرينيشهريرابررسيميكند

شرط ورود انبوه سازان به پروژه نوسازي بافت هاي ناكارآمد
گروهراهوشهرسازي|

براس��اس تازه ترين تصميمات ارائه ش��ده در 
جلسه پيگيري روند اجراي برنامه ملي بازآفريني 
ش��هري اميد )نوس��ازي بافت هاي فرسوده( كه 
سه ش��نبه شب به رياست رييس جمهوري برگزار 
ش��د، بايد تا پايان سال جاري بيش از 100 هزار 
واحد مس��كوني ساخته و تحويل متقاضيان شود 
و دراي��ن ميان ب��راي كاهش قيمت تمام ش��ده 
واحدها و همچنين تش��ويق سازندگان، بسته يي 
تش��ويقي هم ارائه شده است كه درآن تسهيالت 
بانك��ي ب��ا تخفي��ف 50 درصدي نرخ س��ود به 

سازندگان پرداخت مي شود. 
همچنين غيراز بانك مس��كن به عنوان بانك 
تخصصي اين بخش س��اير بانك هاي كش��ور هم 
مي توانند پرداخت تس��هيالت اي��ن طرح را آغاز 
كنن��د و... البته ناگفته نماند كه مفاد اين بس��ته 
تشويقي پيش از اين هم در طرح ملي بازآفريني 
ش��هري وجود داشت اما طي س��ه سال گذشته 

اجرايي نشد. 
دراين جلس��ه، همچنين خبري درباره اجراي 
طرح ملي بازآفريني ش��هري رس��انه يي شد كه 
نش��ان مي داد، در چهار ماه گذش��ته ساخت 40 
هزار واحد مس��كوني در بافت هاي فرسوده كشور 
آغاز شده است كه 2 هزار واحد آن در تهران قرار 
دارد و براس��اس برنامه قرار اس��ت تا پايان سال 

100 هزار واحد مسكوني ساخته شود. 
جلس��ه پيگي��ري روند اج��راي برنام��ه ملي 
بازآفريني ش��هري اميد در حالي برگزار ش��د كه 
از معرف��ي اي��ن ط��رح ملي 3 س��ال مي گذرد و 
هم اكن��ون طبق گزارش هاي رس��مي 140 هزار 
هكتار از مناطق ش��هري را بافت هاي فرس��وده، 
تاريخي و س��كونتگاه هاي غيررس��مي تش��كيل 
مي ده��د و 19 ميلي��ون نفر ه��م دراين مناطق 
زندگ��ي مي كنند و بازس��ازي و نوس��ازي بافت 
فرس��وده نيازمند عزمي جدي و ارائه بس��ته هاي 
حمايتي بيشتري از سازندگان و صاحبان امالك 

در بافت هاي فرسوده است. 
ام��ا ف��ارغ از ابهامات بس��ياري ك��ه درباره 
تاخيردر اجراي اين طرح وجود دارد اين س��وال 
مطرح مي ش��ود كه آيا انبوه س��ازان ب��ه عنوان 
بخش خصوصي در اين طرح س��هيم هس��تند 
يعن��ي درش��رايطي ك��ه امتيازاتي ب��راي آنها 
درنظرگرفته شده اس��ت آيا براي آغاز همكاري 
با آنها رايزني ش��ده است و اينكه آيا سازندگان 
مس��كن، مفاد تشويقي ذكرشده در اين طرح را 
براي ايجاد رغبت براي بازس��ازي بافت فرسوده 

كافي مي دانند؟ 

ماجراي10ميلياردتوماناعتبار
حس��ن محتش��م، عضو هيات مدي��ره انجمن 
انبوه س��ازان تهران درباره بس��ته تش��ويقي ارائه 
شده براي انبوه س��ازان در برنامه ملي بازآفريني 
شهري )اميد( به »تعادل« مي گويد: اين ستاد در 
س��ال 94 به رياست رييس جمهور تشكيل شد و 

رياست جمهوري هم اين مسووليت را به وزيرراه 
و شهرسازي تفويض كرد. 

محتش��م مي افزايد: وزيرراه و شهرسازي اين 
مسووليت را به شركت عمران و بهسازي شهري 
واگذار كرد و پس از آن اين شركت هم مسووليت 

را به شركت نوسازي شهر تهران تفويض كرد. 
او ادام��ه مي دهد: در س��ال هاي 94 و 95 كه 
جلس��ات ستاد ملي بازآفريني شهري در سازمان 
نوس��ازي شهرتهران تش��كيل مي شد نماينده يي 
هم از انجمن انبوه س��ازان تهران دراين جلسات 
حضور داشت اما كم كم از حجم جلسات كاسته 
شد و به نظر مي رسد ديگر جلسه يي برگزار نشد 
يا اگر تشكيل مي ش��د نماينده يي از انبوه سازان 

درجلسات حضور نداشت. 

به گفته اين فعال بخش مس��كن، در جلساتي 
ك��ه ط��ي س��ال هاي 94 و 95 برگزار مي ش��د 
نماينده هاي��ي از بان��ك مركزي، بان��ك تجارت، 
 انجم��ن انبوه س��ازان و... حض��ور داش��تند ام��ا 
متاس��فانه برگزاري اين جلسات نتيجه خاصي به 
همراه نداش��ت.  محتش��م اظهار مي كند: پس از 
برگزاري جلس��ات، صندوقي تاس��يس شد و 10 
ميلي��ارد تومان اعتبار براي اي��ن صندوق درنظر 
گرفته ش��د اما پس از راه ان��دازي صندوق اقدام 
خاصي در زمين��ه اجراي طرح مل��ي بازآفريني 
ش��هري انجام نش��د.  عضو هيات مدي��ره انجمن 
انبوه سازان تهران بيان مي كند: البته در ماه هاي 
اخي��ر ش��ركت عم��ران و بهس��ازي ش��هري، تا 
حدودي به اجراي طرح ملي بازآفريني ش��هري 

پرداخته اس��ت و به نظر مي رسد تشكيل همين 
جلس��ات هم نش��ان از تالش جديد اين شركت 

براي عملياتي شدن اين طرح است. 
او با اش��اره به اينكه حدود 3 س��ال از معرفي 
طرح ملي بازآفريني ش��هري مي گذرد، مي گويد: 
متاس��فانه وزارت راه و شهرسازي در اجراي اين 

طرح موفق عمل نكرده است. 

شرطپسانداز،پسزنندهاست
ب��ه گفته محتش��م، بند مربوط ب��ه پس انداز 
20 درصد از حجم تس��هيالت از سوي انبوه ساز، 
مورد استقبال توس��عه گران قرار نمي گيرد زيرا 
هم اكنون انبوه س��ازان مي توانند تسهيالت بدون 
س��پرده درياف��ت كنن��د ضمن اينك��ه پرداخت 

تس��هيالت با س��پرده گذاري گزينه خوبي براي 
انبوه س��ازان كه فعال اقتصادي هستند، محسوب 

نمي شود. 
اين فع��ال بخش مس��كن، تصري��ح مي كند: 
انبوه س��ازان تمايلي ب��ه درياف��ت اينگونه وام ها 
با س��پرده گذاري و نرخ س��ود پايين ندارند آنها 
ترجيح مي دهند كه تسهيالتي با نرخ سود باالتر 

و بدون سپرده دريافت كنند. 
محتشم با اش��اره به اينكه بندهاي ارائه شده 
در اين بسته در س��ال94 هم مطرح شده است، 
مي افزاي��د: البت��ه نص��ف كردن نرخ س��ود براي 
انبوه س��ازان اقدام خوبي اس��ت اما سپرده گذاري 
انبوه سازان موجب مي شود كه اين بسته از سوي 

آنها مورد استقبال قرار نگيرد. 
او ادامه مي دهد: انبوه س��ازان از هر نوع پروژه 
مش��اركتي با دولت اس��تقبال مي كنند به شرط 
اينك��ه اي��ن پرو  ژه ها توجيه اقتص��ادي و قابليت 

اجرايي شدن داشته باشد. 
عض��و هيات مديره انجمن انبوه س��ازان تهران 
درب��اره س��ودده ب��ودن پروژه ه��اي مرب��وط به 
بازآفريني ش��هري اضافه مي كند: در بازس��ازي 
بافت فرس��وده به دليل امتيازاتي كه به انبوه ساز 
ارائه مي شود آنها از اين موضوع استقبال مي كنند 
اما موضوع تملك زمين ها توس��ط ش��هرداري و 
ش��ركت عمران هر چه زودتر حل شود تا اجراي 

طرح تسريع شود. 
به گفته محتشم، طرح ملي بازآفريني شهري 
مي تواند اجرايي شود به شرطي كه اراده يي براي 
واگذاري پالك و زمين در بافت فرس��وده وجود 

داشته باشد. 
اي��ن فع��ال بخ��ش مس��كن درب��اره حضور 
انبوه س��ازان در ساخت 2 هزار واحد مسكوني در 
شهر تهران مي گويد: رايزني با انبوه سازان دراين 
زمينه انجام نش��ده اس��ت و دليل آن اين است 
كه س��اخت و س��از را به يك مجموعه متخصص 
و اجرايي واگذار نمي كنند و س��ازندگان شخصي 

اقدام به احياي بافت فرسوده مي كنند. 
او اظه��ار مي كن��د: اگ��ر از 15 س��ال پيش، 
قراردادي با انجمن انبوه س��ازان بس��ته مي شد و 
بازسازي بافت فرسوده دراختيار انبوه سازان قرار 
مي گرف��ت هم اكنون هيچ واحد فرس��وده يي در 

پايتخت وجود نداشت. 
محتش��م بيان مي كند: آثار ساخت و ساز در 
بافت فرسوده محسوس نيست براي اينكه احياي 
بافت فرس��وده به سازندگان شخصي واگذار شده 

است. 
عضوهيات مديره انجمن انبوه سازان با اشاره به 
اينكه 13 هزار هكتار بافت فرس��وده داريم كه 3 
هزار هكتار آن مربوط به بافت فرسوده ويژه است 
و بايد هر چه س��ريعتر بازسازي آن انجام شود و 
برهمين اساس ساخت 2 هزار واحد رقم خاصي 
نيس��ت زيرا اگر درهر هكتار 100 واحد ساخته 
ش��ود 300 هزار واحد مس��كوني بايد در منطقه 

ويژه ساخته شود. 

بررسيدوباره
سوانحوحوادثهوايي

ميالدصادقي| پژوهشگرحقوقهوافضا|
در حقوق بررسي سوانح و حوادث هوايي، بررسي دوباره 
يا مجدد، با آنكه در غايت و هدف خود، به نهاد تجديدنظر 
خواهي )پژوه��ش( از آراي محاكم ش��باهت دارد، ولي در 
س��اختار و ش��كل خود از كمترين شباهت با نهاد پژوهش 
برخوردار است. شباهت در غايت و هدف از اين جهت است 
كه بررسي دوباره، واقعه هوايي و گزارش نهايي آن واقعه را 
مورد بازبيني قرار مي دهد و عنداللزوم، با اعالم بي اعتباري 
گزارش نهايي، گزارش جديدي را پيرامون اوضاع و احوال، 
نتايج، يافته ها و اس��باب واقعه هوايي ص��ادر مي كند. ولي 
بررسي دوباره، از جهات عديده با تجديد نظر خواهي از آراي 
محاكم، تفاوت دارد. نخست به خالف تجديدنظر خواهي كه 
مرجع باالتر يا ديگري، راي دادگاه نخستين را مورد بازبيني 
قرار مي دهد، بررس��ي دوباره وقايع هوايي با مرجع ثالث يا 
باالتر نيست؛ رسيدگي مجدد با همان سازمان بررسي كننده 
است، اگرچه ممكن است در بررسي هاي موردي و آن دسته 
از كشورهايي كه هنوز از يك نهاد دايمي براي بررسي فني 
سوانح و حوادث برخوردار نيستند، كميته موردي جديدي 
براي بررس��ي دوباره تشكيل ش��ود؛ دوم، در حقوق بررسي 
س��وانح و حوادث هوايي، دوباره بررسي كردن، برخاسته از 
اصل دو درجه يي بودن رس��يدگي نيست، يعني هر سانحه 
و حادثه هوايي در دو مرحله مورد بررس��ي قرار نمي گيرد؛ 
اين درحالي اس��ت كه در رسيدگي به دعاوي، ظاهرا اصل 
تجديدنظر پذي��ري آرا حاكم اس��ت. به همين دليل به نظر 
مي رس��د كه اس��تعمال اصطالح »بررس��ي نخستين« در 
برابر بررس��ي دوباره )مجدد( چندان با طبع ادبيات حقوق 
بررسي فني سوانح و حوادث هوايي مناسبت ندارد. موضوع 
يادداش��ت حاضر اهميت بررسي دوباره س��وانح و حوادث 
هوايي و تمايل كش��ورها به بررس��ي دوباره، است؛ مسائل 
حقوقي مربوط به بررسي دوباره از قبيل موجبات )جهات(، 
مهل��ت و متقاض��ي آن، تكليف ي��ا عدم تكليف س��ازمان 
بررسي كننده در بررسي مجدد و شكايت از امتناع سازمان 
بررسي كننده از مالحظه مجدد نزد مرجع قضايي و به طور 
كلي درخواس��ت بازبيني قضايي از گزارش نهايي سازمان 
بررس��ي كننده، به دليل اهميت خود در يادداش��ت ديگري 
مورد گفت وگو قرار خواهند گرفت. به نظر من بررسي دوباره 
سوانح و حوادث هوايي، نهادي است كه از ظرفيت آن كمتر 
استفاده شده است. من اهميت اين مساله را به ويژه در آن 
دس��ته از كشورهايي كه هنوز از فقدان يك مرجع مستقل 
براي بررس��ي سوانح و حوادث هوايي، رنج مي برند و اوضاع 
و احوال، نتايج، يافته ها و اس��باب وقايع هوايي به درس��تي 
و آنچنان كه بايد ترس��يم نمي ش��وند، فوق العاده مي دانم. 
البته در چنين كش��ورهايي، هميش��ه اين ايراد وجود دارد 
كه چگونه مي توان از همان مرجع بررس��ي كننده كه فاقد 
اس��تقالل و بي طرفي در بررسي اس��ت، تقاضاي رسيدگي 
مجدد كرد يا از همان مرجع انتظار داش��ت كه خود، واقعه 

هوايي را مورد بررسي مجدد قرار دهد؟ 
با وجود اين در پاره يي از موارد ديده مي شود كه مرجع 
بررس��ي كننده به  دليل فش��ارهاي بيروني از جمله دستور 
دادگاه و شكايت خانواده هاي قربانيان سوانح هوايي، به ناچار 
عقب نشيني مي كند. در سال هاي اخير دو سانحه دلخراش 
مورد بررس��ي مجدد ق��رار گرفته اند، يكي در پاكس��تان و 

ديگري در لهستان: 
- در پاكستان، سانحه يي در تاريخ 28 جوالي 2010 )از 
مبدا كراچي به مقصد اسالم آباد( اتفاق مي افتد و تمام 152 
سرنشين آ ن كه عمدتا اتباع پاكستاني بودند، جان خود را از 
دست مي دهند. گزارش بررسي اين سانحه در تاريخ 7 مارس 
2011، به رييس سازمان هواپيمايي كشوري پاكستان ارائه 
مي شود و در تاريخ 28 دس��امبر همان سال، روي تارنماي 
سازمان هواپيمايي كشوري پاكستان قرار مي گيرد. دعوايي 
در ديوان عالي پيشاور از جمله به خواسته ي اجراي بررسي 
مستقل و بي طرفانه و انتش��ار اسباب وقوع سانحه از جانب 
خانواده هاي قربانيان و يكي از زنان سياس��تمدار پاكستاني، 
اقامه مي شود. ديوان با رد بررسي سازمان هواپيمايي كشوري 
و ناقص خواندن آن، به دولت فدرال دس��تور تشكيل هيات 
تحقيق جديد با استخدام كارشناسان بين المللي را مي دهد. 
گفته مي ش��ود ك��ه در 28 مارس س��ال 2013، س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري، گزارش جديد را ب��ه ديوان عالي ارائه 
داده و ضم��ن آن بي تجربگي و عدم مه��ارت كاركنان برج 
كنترل و فقدان تجهيزات راداري را در زمره داليل س��انحه 
معرفي كرده  است. از منظر كارشناسان بين المللي، گزارش 
س��ازمان هواپيمايي كشوري فاقد اطالعات حياتي از جمله 
ش��رايط آب و هوايي حين پرواز بوده است. به عقيده آنان، 
پيش نويس گزارش نخس��ت، حاوي جزئيات بيشتري بوده 
ك��ه پس از بازبيني آن در ماه مارس 2011 توس��ط رييس 

سازمان در گزارش منتشر شده انعكاس نيافته است. 
-  واقع��ه ديگ��ر مرب��وط ب��ه س��انحه هواپيماي��ي 
توپولوف-154، نيروي هوايي لهس��تان در تاريخ 10 آوريل 
2010 اس��ت كه در غرب روسيه منجر به كشته شدن لخ 
كاچينس��كي، رييس جمهور اين كشور )=لهستان( و ده ها 
مامور رد باالي دولتي شد. با آنكه نظام بررسي اين سانحه به 
دليل دولتي و نظامي )=غيركشوري( بودن آن، تابع پيمان 
شيكاگو و مقررات مندرج در ضميمه سيزدهم پيمان نبود، 
ولي دو دولت روس��يه و لهس��تان توافق كردند كه بررسي 
فني بر بنيان ضميمه س��يزدهم پيمان شيكاگو اجرا شود. 
پس روس��يه به عنوان دولت محل وقوع سانحه، رهبري و 
مسووليت بررسي را برعهده گرفت ولي لهستان نيز به عنوان 
دولت محل ثبت هواپيما، با وجود حق انتصاب يك نماينده 
معتبر جهت شركت در بررسي و يك يا چند مشاور معتبر 
جهت مساعدت نماينده معتبر )مطابق با ضمميه سيزدهم(، 
تحقيقات مستقل خود را آغاز و دنبال كرد. گزارش روسيه 
در 12 ژانوي��ه 2011 و گ��زارش لهس��تان در 29 جوالي 
2011، منتشر ش��د، اما در تاريخ 11 آوريل 2018، دولت 
لهس��تان طي يك اعالميه، گزارش فني ديگري را پيرامون 
س��انحه مذكور منتشر كرد. در اين گزارش، كميته بررسي 
مجدد سانحه، يافته هاي كميته پيشين را براساس بررسي  
دوباره نادرست مي خواند؛ كميته جديد، بي اعتباري و بطالن 
گزارش پيش��ين دولت لهستان را اعالم مي كند. در گزارش 
فني جديد، حقايق، اطالعات و اوضاع و احوال مهمي عنوان 
شده اند كه در هيچ يك از دو گزارش قبلي مورد توجه قرار 
نگرفته اند. از جمله، كنترل كنندگان ترافيك هوايي روسيه 
در فرودگاه س��ورني به طور مداوم، اطالعات نادرستي را در 
اختي��ار خدمه پرواز قرار داده بودند. هر دو بررس��ي مجدد 
ب��ه خوبي دخالت و نقش عوامل ديگري از جمله واحدهاي 
كنترل ترافيك هوايي را در سانحه نشان مي دهند؛ عواملي 
كه در گزارش هاي پيشين به داليل مختلفي از قبيل تعارض 
منفعت، عدم استقالل در بررسي و حتي در دسترس نبودن 

مدارك يا ناكافي بودن آن مذكور نبودند. 

يادداشت

معاون وزير راه و شهرس��ازي اجراي نوس��ازي بافت فرس��وده را يكي از 
برنامه هاي مهم در اش��تغالزايي عنوان كرد كه اين برنامه مي تواند 300 هزار 
فرصت شغلي در سال ايجاد كند به اين ترتيب كه در بخش ساخت مسكن 
250 هزار شغل و در بخش ساخت روبناها نيز 50 هزار شغل ايجاد مي شود. به 
گفته هوشنگ عشايري اكنون ساخت يك ميليون مترمربع خدمات روبنايي 
در بافت هاي فرسوده در حال اجرا است كه 50 هزار شغل ايجاد كرده است. 
مديرعام��ل ش��ركت بازآفريني ش��هري همچنين با اش��اره به فرمان 
رييس جمهوري براي آغاز اين برنامه از اواخر س��ال گذش��ته گفت: در 4 
ماه گذش��ته ساخت 40 هزار واحد در قالب برنامه شروع شده است كه از 
اين تعداد 11 هزار واحد در زمين هاي واگذارش��ده از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي است. 4 هزار واحد در زمين هاي واگذاري از طرف شهرداري ها 

و 24 هزار واحد هم در زمين هاي مردم است.

يكي از ابزارهاي تش��ويقي در برنامه نوس��ازي بافت فرس��وده، 
سپرده وجوه اداره ش��ده توسط سازمان برنامه و بودجه براي كاهش 
نرخ سود تسهيالت براي توس��عه گران مشاركت كننده در اين برنامه 
خواهد بود. بر اين اس��اس سازندگان براي دريافت تسهيالت به جاي 
25 درصد بايد 20درصد تس��هيالت درخواستي كه شامل 10 درصد 
حس��اب مالكانه و 10 درصد هزينه هاي غيرس��اختماني است را نزد 

بانك سپرده گذاري كنند. 
نرخ سود تسهيالت پرداختي به سازندگان هر سال نصف سودي 
اس��ت كه بانك مركزي اعالم مي كند امس��ال كه نرخ س��ود 18 درصد 

است نرخ سود اين تسهيالت 9 درصد خواهد بود. 
عالوه بر بانك مس��كن ديگر بانك ه��ا هم بتوانند در اجراي برنامه 

ملي بازآفريني شهري مشاركت كنند. 

ابزارهايتشويقيبرايسازندگانايجاد300هزارشغلدربرنامهبازآفريني

سراهايمحلهتهرانرانميفروشيم
معاون اجتماعي ش��هرداري تهران تاكيد كرد كه س��اماندهي 
سراي محالت تهران در دستور كار است و قصد فروش اين مكان ها 
را نداريم.  به گزارش فارس، ولي اهلل ش��جاع پوريان در پاسخ به اين 
پرسش كه اعالم شده برخي سراهاي محله به فروش مي رسد گفت: 
اين طور نيست يكي از راهكارهايي كه پيشنهاد داده بودند فروش 

سراي محله بود اما اين كار انجام نمي شود. 
وي در پاس��خ به اينكه برخي سراهاي محله تغيير كاربري داده 
و اقدام��ات ديگري انجام مي دهند گفت:  در حال مطالعه هس��تيم 
تا مش��كالت موجود در سراهاي محله را برطرف كنيم و به زودي 
س��اماندهي الزم صورت مي گيرد. امس��ال 30 درص��د در بودجه 
كاس��تي اعتبار داشتيم، اما با ارائه راهكار هاي جديد بدون كاستي 
در مسير برنامه ها حركت كرديم. در واقع ما دايره را گسترش داديم 
و همه اقشار را دعوت كرديم. در اين شكل جديد، بخش زيادي از 

هزينه هاي مجموعه كاسته شد.

آبياريفضايسبزدرطولروزممنوعاست
علي محمد مختاري با بيان اينكه آبياري فضاي سبز از ساعات 6 
بعدازظهر تا 6 صبح مجاز است، با تاكيد بر اينكه با خاطيان برخورد 
خواهد ش��د، گفت: درخصوص ورشكس��تگي آبي اگر وزارت نيرو به 
ما پس��اب تصفيه ش��ده دهد ديگر از آب چاه براي آبياري استفاده 
نمي كنيم.  به گزارش ايلنا، علي محمد مختاري رييس سازمان فضاي 
سبز شهرداري تهران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بخشنامه هاي 
جديدي در خصوص آبياري فضاي س��بز صادر ش��ده است، گفت: 
مناطق براس��اس بخش��نامه هاي صادر ش��ده موظفند از ساعت 6 
بعدازظهر تا 6 صبح به آبياري فضاي س��بز بپردازند و بخشنامه هاي 
متعددي از س��وي سازمان پارك ها فضاي سبز شهر تهران به عنوان 
متولي و سياس��ت گذار فضاي سبز تهران صادر ش��ده است.  وي با 
بيان اينكه مناطق موظفند به اين بخشنامه ها پايبند باشند، تصريح 
كرد: هر پيمانكاري كه در اين زمينه قصور كند، جريمه مي ش��ود و 
اعالم مي كنيم كه اين جريم��ه از صورت وضعيت پيمانكار مربوطه 

كاس��ته ش��ود. وي ادامه داد: اگر آبياري در طول روز انجام شود 50 
درصد آن تبخير خواهد ش��د. نبايد اين اقدام انجام ش��ده و شب ها 
نيز بايد ناظري براي كنترل گذاشته شود. مناطق بايد روي عملكرد 
پيمانكاران نظارت داش��ته باشند.  مختاري با بيان اينكه بازديدهاي 
ش��بانه دارد، افزود: اگر پيمانكاري سه بار جريمه شود او را خلع يد 

كنيم و جريمه بار دوم از دفعه اول سنگين تر خواهد بود. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه چه تعداد پيمانكار در اين شرايط 
بح��ران آبي تاكنون جريمه ش��ده اند، گفت: تعداد جريمه ش��دگان 
در دفتر اصلي س��ازمان بوس��تان ها موجود است و ميزان جريمه به 
مساحتي كه پيمانكاران در آن قصور مرتكب شده اند مربوط مي شود.  
رييس سازمان فضاي سبز ش��هرداري تهران در پاسخ به اين سوال 
كه چه زماني سازمان فضاي سبز شهرداري تهران قصد دارد فضاي 
سبز تهران را به وسيله آب چاه آبياري كند، گفت: ما به توافق اوليه 
با وزارت نيرو رس��يده ايم كه تا سال 1410 بتوانيم به جاي آب هاي 

زيرزميني از پساب براي آبياري فضاي سبز تهران استفاده كنيم. 

سرنوشتچشمهعليدرابهام
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران معتقد است كه چشمه علي 
همچنان خش��ك است اين در حالي اس��ت كه مديرعامل شركت 
مترو تهران معتقد اس��ت كه آب به چشمه علي بازگشته است.  به 
گزارش فارس، حس��ن خليل آبادي با تاكيد بر اين موضوع كه آب 
به چشمه علي بازنگشته است، گفت:  متاسفانه اين چشمه همچنان 
خش��ك اس��ت و من نمي دانم چرا آقاي امام مديرعامل ش��ركت 
مترو تهران و حومه اعالم مي كند كه آب به چش��مه علي بازگشته 
است.  عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه كمي آب در 
حوضچه وجود دارد اما معلوم نيس��ت آب چيست، گفت:  تغييري 
در چشمه علي صورت نگرفته است قبال يك مقدار كمي آب وجود 
داشت االن هم همان شرايط است و هنوز آبي جاري نشده است. 

وي با بيان اينكه قبال آب در چش��مه علي سرريز مي شد گفت: 
روزي دو ب��ار به چش��مه علي س��ر مي زنم و اع��الم مي كنم آب به 

چشمه علي بازنگشته و همچنان خشك است. 

در شهر

رييس كميته معماري ش��وراي ش��هر تهران س��ه 
رويكرد اصلي در تدوين مصوبه جديد برج باغ را تشريح 
كرد.  به گزارش ايس��نا، علي اعطا در همايش باغ هاي 
گمشده تهران و چالش ها و راهكارها با بيان اينكه جامعه 
مهندس��ان مش��اور به دليل نوع كارشان ديده اند كه بر 
اس��اس قوانين مختلف چه اتفاقاتي براي باغ ها رخ داده 
است و بر همين اساس مي توانند نظرات خوبي در مورد 

مصوبه جايگزين برج باغ ارائه دهند. 
وي با بيان اينكه مصوبه برج باغ ملغي ش��ده و حاال 
به دنبال آن هس��تيم ك��ه در پي ثبات مديريتي كه در 
ش��هرداري ايجاد شده مصوبه جايگزيني داشته باشيم، 
گفت: مدت ارائه پيش��نهاد جايگزي��ن مصوبه برج باغ 
توس��ط ش��هرداري به پايان رسيده اس��ت و از آنجايي 
كه شاهد شرايط ناپايدار مديريت شهري بوده ايم هنوز 
پيشنهاد جايگزين ارائه نشده است و اميدواريم هر چه 
زودتر پيشنهاد جايگزين از سوي شهرداري ارسال شود. 
وي ب��ا بيان اينكه بايد در ارائه مصوبه جايگزين برج 
باغ مناف��ع خصوصي و عمومي همزمان ديده ش��ود و 
تعادل ايجاد شود، گفت: در بحث صيانت از باغات بيشتر 

به موضوع حفظ منافع عمومي توجه مي شود. 
وي با بيان اينكه س��ه رويكرد اصلي در جايگزيني 
مصوب��ه برج ب��اغ داريم، گفت: يا باي��د نگاهمان همان 

ساخت و ساز باش��د اما تنها تراكم و طبقات را كاهش 
دهيم يا به قبل از سال 82 كه همان ساخت و ساز كم 
در باغ بود اكتفا كنيم و از رويكرد س��اخت و س��ازي در 
باغات خارج شويم اما مي توان رويكرد ديگري داشت و 
آن تعريف كاربري هاي خاص در باغات تهران است كه 
حتما در اين رويكرد تش��ويق هاي غير تراكمي و مالي 

براي صاحبان باغ در نظر گرفته مي شود. 
وي با بيان اينكه مهندسان مشاور در فضاي حرفه يي 
كار كرده و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل كرده اند، 
گفت: مش��كل برج ب��اغ اين بود ك��ه كار قانوني انجام 
مي ش��د اما در نهايت موجب نابودي باغات شده بود و 
مهندسان مشاور نيز بيشتر از هر كسي شاهد بودند كه 
اين باغات چگونه بر اساس ضوابط نابود مي شدند و در 
جريان سير و روال نابودي باغات بودند و طبيعي است 

كه بخواهيم از اين مشاوران خوب استفاده كنيم. 

ساخت۲۵0برجدرباغهادرسهسال
آرش ميالني، رييس كميته محيط زيس��ت شوراي 
ش��هر تهران نيز مشاركت ش��هروندان در تملك باغات 
ش��هر تهران را يكي ديگ��ر از راهبردهاي حفظ باغات 
دانست و گفت: همانطور كه خيرين مدرسه ساز داريم 
بايد بتوانيم از ظرفيت مردم و خيرين براي نجات باغات 

ش��هر كمك بگيريم. به گفته ميالني ش��وراي پنجم با 
رويكرد حفظ باغات ته��ران تصميم به لغو مصوبه برج 
باغ ها گرفت كه البته اين تصميم با مخالفت هايي مواجه 
شد از جمله اينكه چنانچه محدوديت هايي در اين زمينه 

ايجاد شود اقتصاد شهري دچار مشكل خواهد شد. 
ميالني با ي��ادآوري اين موضوع كه طبق گزارش 
اخير معاون شهرسازي شهرداري بين سال هاي 93تا 
96 حدود 250برج باغ س��اخته شده است گفت: آيا 
به اين اس��تدالل كه بارگذاري در باغ��ات به اقتصاد 
ش��هري كمك مي كند مي توان اجازه تخريب باغات 

باقي مانده شهر را داد؟
رييس كميته محيط زيس��ت ش��ورا افزود: شوراي 
پنجم به دنبال كس��ب درآمد از باغات شهر نيست و 
اين قول را از ش��هردار منتخب اسبق و شهردار فعلي 
گرفته اس��ت كه در مس��ير تخريب باغات مجوزي را 
صادر نكند. وي در بخش ديگر س��خنانش با اش��اره 
ب��ه موضوع شناس��نامه باغات ش��هر گف��ت: تاكنون 
بيش از3000 پالك صادر ش��ده اس��ت كه آمار قابل 
اس��تفاده يي را از وضعيت باغات ش��هر ته��ران به ما 
مي دهد. از جمله اينكه مشخص شده است كه 400 
هكتار باغات م��ا ارزش اكولوژيكي و 24هكتار از اين 
باغات نيز ارزش ميراثي را خود دارند. بنابراين تكليف 

ما را از نظر اولويت بندي ب��راي برنامه ريزي و تملك 
مش��خص مي كند. وي افزود: از عوارض جريمه قطع 
درختان، ش��هرداري حدود 60ميليارد تومان درآمد 
داشته است كه تنها براي خريد 3يا 4باغ كافي است 
اين در حالي است كه براي تملك باغات كن بيش از 

2400 ميليارد تومان بودجه الزم است. 

ضرورتوروددادستانيبهتخريبباغها
رحمت اهلل حافظي عضو پيشين شوراي شهر تهران 
نيز كه در اين همايش حضور داشت با بيان اينكه اگر از 
مالك خصوصي حمايت نشود، مالك باغ چاره يي ندارد 
جز اينكه بنشيند و تخريب ش��دن باغش را نظاره گر 
باش��د، گفت: در قانون آمده اس��ت ك��ه اگر مالك در 
نگهداري از باغش ناتوان باشد شهرداري بايد با هزينه 
خ��ود از باغ حمايت كن��د و در صورتي كه مالك هم 
مانع حضور شهرداري ش��ود، شهرداري بايد با هزينه 

شهرداري باغ را آبياري و نگهداري كند. 
وي با تاكيد بر اينكه متاس��فانه در پي مصوبه برج 
ب��اغ حدود 400 هكتار از باغ��ات از بين رفتند، گفت: 
آقايان تصويب كننده برج باغ مدعي بودند كه اگر اين 
مصوبه تاييد نشود مالكين، باغات را خشك مي كنند 
اما نمي دانند كه قانون تعريف دقيقي دارد و حتي اگر 
مالك باغ را خشك كند، زمين باغ مي ماند و نمي تواند 
مالك در آن س��اخت و س��ازي انجام دهد.  وي با بيان 
اينكه براي حف��ظ باغات باقيمانده پيش��نهادي دارم 
و آن ارائ��ه تس��هيالت خاص براي مالكي��ن باغات در 
راس��تاي بهره برداري اقتصادي از باغات اس��ت، گفت: 
كاري كني��م تا مالكي��ن درهاي باغ را ب��از كنند و به 

مانند باغ هاي حاش��يه چالوس و... آالچيق بگذارند و 
ضمن بهره برداري اقتصادي، باغ ها را حفظ كنند. وي 
با اش��اره به اينكه اگر حفظ باغات به يك مطالبه عمومي 
تبديل شود ديگر نمي توان آن را تخريب كرد، گفت: يكي 
از بحث هاي مورد تاكيد عالوه بر باغات، بحث گسل است 
كه ساخت و ساز روي گسل ممنوع و در حريم گسل نيز با 
رعايت شرايط خاص امكان پذير است و در مورد باغات نيز 
بايد شرايط خاص حاكم شود اما مي بينيد كه روي گسل 
بدون ضوابطي ساخت و سازهاي حجيم انجام مي شود و 
چه كسي پاسخگوي اتفاقات خواهد بود؟ و اينجا است كه 
دادستان و مدعي العموم بايد وارد شوند و پاسخ دهند كه 
چه كس��اني اجازه ساخت و س��از در باغ يا روي گسل را 
داده اند.  وي افزود: آقاي دادس��تان وارد ش��ود و ببيند چه 
كسي اجازه ساخت و ساز روي گسل را داده و چه كساني 
پايان كار صادر كردند و جاي س��وال اس��ت كه چرا تعلل 

مي شود و بعد اگر اتفاق بيفتد تاسف مي خوريم. 
وي با تاكيد بر اينكه سه سال است كه پيش نويس لغو 
مصوبه برج باغ در شوراي شهر آماده بود اما هيات رييسه 
اجازه طرح آن را نداد، اظهاركرد: قانون مش��خص است و 
صراحتا اعالم كرده كه اگر باغي عمدا تخريب ش��ود بايد 
به نفع مردم مصادره ش��ود و ما 220 پرونده از امالكي كه 
تخريب شدند به قوه قضاييه فرستاديم اما حتي يك مورد 
هم اعمال قانون نش��د و اگر در گام اول با دانه درش��ت ها 
و نهادهاي حكومتي برخورد مي شد قطعا صاحبان بخش 
خصوصي مس��ير ديگري در پي مي گرفتند و بيشترين 
چالش ما در حوزه باغات با بخش عمومي و حاكميتي است 
و اميدواريم شوراي شهر پنجم با استفاده از ظرفيت هاي 

قانوني با اين مساله برخورد كند. 

درهمايشباغهايگمشدهتهرانوچالشهاوراهكارهاصورتگرفت

تشريح3رويكرداصليشورادرمصوبهجديدبرجباغ
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در يك همايش پژوهشي تشريح كرد

راهحفظمبادالتتجاريدردورجديدتحريمها
تعادل| 

آيا تجارت الكتروني�ك مي تواند ايران را 
از دام تحريم هاي همه جانبه اقتصاد برهاند؟ 
اين پرسشي است كه پاسخ به آن در روزها 
و ماه هاي آينده مشخص خواهد شد و البته 
پاس�خ هر چه باشد، ايران احتماال نخستين 
كش�وري اس�ت ك�ه به ش�كل گس�ترده از 
مزاي�اي تجارت الكترونيك ب�راي دور زدن 
تحريم ه�اي اقتص�ادي به�ره خواه�د برد. 
همين چند روز پيش هم اش�تفان ش�ولتز، 
س�فير اتريش در ايران در همايشي كه براي 
بررس�ي فرصت هاي ايران براي بهره مندي 
از فواي�د برجام برگزار ش�ده ب�ود، به نقش 
 )cryptocurrencies( رمزپاي�ه  ارزه�اي 
ب�راي حفظ مبادالت تجاري با ايران اش�اره 
ك�رده بود. اكن�ون ام�ا نتايج بررس�ي هاي 
موسس�ه مطالعات و پژوهش ه�اي بازرگاني 
نشان مي دهد كه با وجود برخي ريسك هاي 
تجاري، اي�ران مي تواند از اين ش�يوه براي 
دور زدن تحريم ه�ا اس�تفاده كن�د. اين اما 
در حالي اس�ت كه تحريم هاي اقتصادي كه 
آثار آنها هنوز به طور كامل هويدا نش�ده اند، 
با اثرگذاري هاي متفاوت بر صنايع گوناگون 
ايران، س�يماي صنعتي كش�ور را به تدريج 
تغيي�ر خواهن�د داد. بر اين اس�اس، به نظر 
مي رس�د ب�ر اثر افزاي�ش ن�رخ ارز، صنعت 
خودرو به لحاظ وابس�تگي شديد در تامين 
قطع�ات و مواد اولي�ه بيش�ترين تاثير را از 
بازگش�ت تحريم ه�ا تجرب�ه خواه�د كرد. 
صنايع�ي مانن�د تولي�د كاغ�ذ، محصوالت 
كاغ�ذي و صنايع پالس�تيكي ني�ز به دليل 
واردات محور بودن مواد اوليه، با بازگش�ت 
تحريم ها شرايط سختي را محتمل مي شوند. 
از ديگر سو اما صنايع غذايي و صنعت توليد 
توت�ون و تنباكو از جمله صنايعي هس�تند 
كه كمتري�ن تاثير را از بازگش�ت تحريم ها 

مي گيرند. 

 مشت تحريم ها بر سر صنعت ايران
 مدير گروه پژوهش هاي كالن و آينده پژوهشي 
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��اي بازرگاني، در 
هماي��ش »بررس��ي ابع��اد حقوقي و تج��اري دور 
جديد تحريم هاي يكجانبه اي��االت متحده امريكا 
علي��ه جمهوري اس��المي ايران« گف��ت: تورم به 
معن��ي افزاي��ش عموم��ى قيمت ها ه��م در بازار 
كاالها و خدمات و هم در بازار عوامل توليد اس��ت. 
 اي��ن نوع تورم دامنگير بيش��تر جوام��ع اقتصادى 
مى باش��د و حتى اقتصاد كش��ورهاى توسعه يافته 
نيز از آن مصون نيس��تند. احمد تش��كيني گفت: 
يك��ي از داليل اصلي تورم در ايران جنبه پولي آن 
است كه از طريق رشد سريع تر عرضه پول نسبت 
به توليدات بخش واقعي اقتص��اد ايجاد مي گردد. 
تش��كيني با بيان اينك��ه در س��ال 95 و 96 نرخ 
تورمي تك نرخي را تجربه كرديم، گفت: بنابراين 
مي توانيم اميد داشته باشيم كه دوباره به اين عدد 
دس��ت پيدا كنيم. او ادامه داد: در س��ال جاري با 
تورم 13.5 درصدي مواجه هستيم كه بررسي اين 
روند نش��ان مي دهد كه در سال 98 تورمي با نرخ 

20 درصدي رو به رو خواهيم بود. 

تش��كيني با بي��ان اينكه بازگش��ت تحريم ها به 
معن��اي كام��ل جنگ تجاري اس��ت، گف��ت: براي 
جلوگي��ري از بي انضباطي ه��اي مال��ي در كش��ور 
دولت بايد ابت��دا از بدنه خود ش��روع كند؛ بطوري 
ك��ه هزينه هاي خ��ود را با توجه به كس��ري بودجه 
كاهش ده��د. او در ادامه اف��زود: اثر تورمي حاصل 
از بازگش��ت تحريم ها روي صنايع نيز تاثير يكسان 
ن��دارد و در اين رابطه نخس��تين صنايعي كه دچار 
آسيب مي شوند گروه هاي نفت و پتروشيمي، صنعت 
و معدن و بخش توليد اس��ت. او همچنين گفت: در 
گروه كش��اورزي، به دليل اينكه وابستگي به واردات 
چندان زياد نيست، تاثير پذيري اين گروه به نسبت 
س��اير گروه ها بس��يار كمت��ر خواهد ب��ود. به گفته 
تش��كيني، از س��وي ديگر تورم حاصل از تحريم ها 
باعث رشد قيمتي و ركود در بازار مسكن مي شود. او 
اف��زود: بطور كلي بايد گفت كه در تمامي گروه هاي 

صنعتي شاهد كاهش ميزان توليد خواهيم بود. 
اما آيا ايران در اين مرحله، راهي براي كاهش 
اثرات تحريمي در اختيار دارد؟ تش��كيني گفت: 
براي كاه��ش اثر تحريم ها بر تورم، دولت بايد در 
م��ورد تخصيص ارز به متقاضي��ان دقيق تر عمل 
كند و ارز را تنها به كاالهاي استراتژيك اختصاص 
بده��د. او ادامه داد: از طرف ديگ��ر، بايد ذخيره 
مناس��بي از كاالهاي اساسي و استراتژيك داشته 
باش��يم. جلوگيري از گرانفروشي ها و احتكار هم 
بايد به سرعت در دستور كار دولت قرار بگيرند. 

 دورنماي صنعت از دريچه نرخ ارز
تاثير افزايش قيمت ارز بر شاخص هاي صنعتي 
اما همين حاال هم مش��هود اس��ت و با اين همه، 
پيش بيني ها نش��ان مي دهند اثرگ��ذاري كامل 
نرخ هاي فزاينده ارزي بر ش��اخص هاي صنعتي، 
هنوز بطور كام��ل خودنماي��ي نكرده اند. يكي از 
پ ژوهش��گران موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني، با ترسيم روند افزايش قيمت نرخ ارز در 
كش��ور گفت: نرخ ارز از اواخر سال 96 روند رو به 

افزايش را تجربه كرده، اما از فروردين سال جاري 
س��رعت روند افزايش نرخ ارز بيش��تر شده است. 
حسن حيدري افزود: اين روند هم متاثر از عوامل 
سياس��ي و هم متاثر از عوامل اقتصادي در داخل 
كش��ور بود. به گفته حيدري، م��واردي از جمله 
»شكاف ميان تورم و نرخ ارز«، »كاهش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي« و »تقاضا براي خروج سرمايه 
با منشأ ارز«، عمده ترين داليل اقتصادي موثر بر 
افزايش نرخ ارز در كش��ور بوده اند. او افزود: عالوه 
بر عوام��ل اقتصادي، عوامل سياس��ي نيز در باال 
رفتن ن��رخ ارز دخيل بودند. اعالم تصميم امريكا 
براي خروج از برجام، سفر دونالد ترامپ به چين و 
ايجاد مشكالت بانكي براي ايراني ها از مواردي بود 
كه باعث ايجاد تنش در اقتصاد كش��ور و افزايش 
نرخ ارز به دنبال اين تنش بود. پ ژوهشگر موسسه 
مطالع��ات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه گفت: 
صنايع مختلف تاثيرپذيري يكس��اني از تحريم ها 
ندارند و افت صنعتي ناشي از افزايش قيمت ارز، 
در برخ��ي گروه هاي صنعتي بيش��تر و در برخي 
نيز كمت��ر اتفاق مي افتد. به عنوان نمونه، صنعت 
خودرو به لحاظ وابستگي شديد در تامين قطعات 
و مواد اوليه بيشترين تاثير را از بازگشت تحريم ها 
تجربه خواهد كرد. حسن حيدري همچنين گفت: 
كاغذ، محصوالت كاغذي و صنايع پالستيكي نيز 
از ديگر صنايعي هس��تند كه به لحاظ اينكه اكثر 
مواد اوليه و حتي محصوالت آنها وارداتي اس��ت، 
با بازگش��ت تحريم ها ش��رايط سختي را متحمل 
مي ش��وند. اما صنايع غذاي��ي و توتون و تنباكو از 
جمله صنايعي هس��تند كه كمتري��ن تاثير را از 

بازگشت تحريم ها مي گيرند. 
حي��دري گف��ت: دول��ت اقدامات��ي در زمينه 
مواج��ه با افزايش ن��رخ ارز در پي��ش گرفت كه 
به عن��وان مثال، مي توان به »افزايش نرخ س��ود 
بانكي«، »مش��اركت ارزي و پيش فروش سكه«، 
»تك نرخي شدن ارز« و »تبادالت ارز در سامانه 
نيم��ا« اش��اره كرد. البت��ه در هيچ ك��دام از اين 

سياس��ت ها نه تنها دولت موف��ق نبود بلكه باعث 
افزايش تقاضا براي ارز ش��د. پ ژوهش��گر موسسه 
مطالع��ات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه گفت: 
اما در اقدامي ديگر، دولت سياس��ت اولويت بندي 
كااليي را در دس��تور كار خود قرار داد و تقاضاي 
واردكنندگان��ي كه نياز به ارز براي واردات كاالي 
م��ورد نياز خ��ود داش��تند را در قال��ب 4 گروه 
تقس��يم بندي كرد. اين سياست دولت موفق بود 
و توانس��ت روند افزايش قيم��ت را متوقف كند و 
ب��ازار را به ثبات رس��اند. او در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود با بيان اينكه وضع موجود در بازار 
ارز متاثر از ش��رايط اقتصادي و سياس��تي است، 
اف��زود: ب��راي جلوگيري از بي ثبات��ي در بازار ارز 
راهكار هاي��ي از جمله »راه ان��دازي بورس ارزي«، 
»ارائه يارانه به توليد در مقابل تحريم ها«، »نقش 
شبكه هاي صرافي در نقل و انتقاالت مالي خرد« 
و نيز »كنترل رش��د نقدينگي« در پيش رو است 
كه مي توان در ش��رايط بازگشت تحريم ها از آنها 

بهره برد. 

 دور زدن تحريم ها با ارزهاي رمزپايه
مرجان فقيه نصيري، رييس موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگان��ي نيز در س��خنان خود 
به تش��ريح نقش ابزارهاي ديجيتالي در كس��ب 
و كار پرداخ��ت و گفت: بر اس��اس آم��ار جهاني 
ديجيتال، ميزان كارب��ران اينترنت در جهان 53 
درصد، كاربران فعال در شبكه هاي اجتماعي 42 
درصد، كاربران موبايل 68 درصد و كاربران فعال 
شبكه هاي اجتماعي موبايل 39 درصد است. فقيه 
نصي��ري ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه تعداد 
كارب��ران اينترن��ت در ايران 69 درص��د، كاربران 
فعال در شبكه هاي اجتماعي 49 درصد، كاربران 
موباي��ل 154 درصد و كاربران فعال ش��بكه هاي 
اجتماع��ي موبايل 49 درصد اس��ت. او ادامه داد: 
كش��ورهاي چين، هن��د، برزيل، روس��يه، كانادا، 
انگيس، امريكا، كره جنوبي، ژاپن و اس��تراليا، به 

ترتيب بيش��ترين رشد تجارت الكترونيكي جهان 
را در س��ال 201۷ داشتند. بر اين اساس، چين با 
8/63 درصد، هند با 5/31 درصد و برزيل با 1/19 
درصد مقام اول تا س��وم جهان را در رشد تجارت 

الكترونيك در جهان دارند. 
فقيه نصيري با اش��اره به تج��ارت الكترونيكي 
خرده فروش��ي نيز گفت: در س��ال 201۷، ميزان 
خرده  فروش��ي تجارت الكترونيكي در جهان با 10 
درصد رشد نسبت به سال قبل، به 2٫3 هزار ميليارد 
دالر رس��يده اس��ت. چين با 33 درصد و امريكا با 
26 درصد، بيش��ترين حجم تجارت الكترونيكي را 
در س��ال 201۷ داش��ته اند. او گفت: حجم تجارت 
الكترونيك��ي در ايران با 3۷ درصد رش��د به 82٫9 
هزار ميليارد تومان در س��ال 1395 رسيده، اما با 
وجود پيشرفت هاي تجارت الكترونيكي در كشور، 
حجم تج��ارت الكترونيك در ايران در مقايس��ه با 

كشورهاي پيشرو بسيار اندك است. 
فقيه نصي��ري تحريم هاي اقتص��ادي و مالي، 
حوزه فناوري، سياس��ي و ديپلماتيك و نظامي را 
از جمله تحريم هاي امريكا عليه ايران ذكر كرد و 
اف��زود: تحريم هاي مالي كمتر بر كاالها و اجناس 
تج��اري تمركز مي كنند و بيش��تر بر نحوه انجام 
تجارت تمركز دارند و هدف تحريم كنندگان اين 
اس��ت كه توانايي ايران براي انج��ام فعاليت هاي 
معم��ول اقتص��ادي و تجاري س��خت، پيچيده و 
پرهزينه  ش��ود. او ادامه داد: ب��راي كم اثر كردن 
تحريم ه��اي مال��ي مي ت��وان از بس��تر تج��ارت 
الكتروني��ك و ارزهاي رمز پاي��ه بهره گرفت. اين 
اب��زار ديجيتالي ب��ه لحاظ ويژگي خ��اص خود، 
 قابلي��ت محدودي��ت ندارند و بنابراي��ن به عنوان 
راه كاري مفيد در جهت توس��عه تجارت مي توان 

از آنها بهره جست. 
فقي��ه نصيري، در پاس��خ به س��وال »تعادل« 
مبني بر نبود بستر مناسب براي تجارت الكترونيك 
در كشور، گفت: در حال حاضر پلتفرم هاي زيادي 
در داخل كشور داريم كه مي توانيم آنها را توسعه 
بدهي��م و اگر عزم ملي براي اس��تفاده از تجارت 
الكترونيك در جهت جايگزيني تبادالت فيزيكي 
ش��كل بگيرد، مي ت��وان از اين روش در ش��رايط 
تحريم نقل و انتقاالت مالي و ارزي استفاده كرد. 
فقيه نصيري افزود: همچنين بسترهايي در خارج 
از كش��ور نيز وجود دارد كه مي توان با بهره گيري 
از تفاهمنامه دوجانبه با س��ازندگان آن، ريس��ك 
اس��تفاده از اين بس��تر را كاهش داد و در جهت 

توسعه مراودات تجاري بهره برد. 
ام��ا در حالي كه بانك هاي مرك��زي در ايران و 
بس��ياري از كش��ورهاي جهان، حاض��ر به پذيرش 
ريس��ك اس��تفاده از ارزهاي رمزپايه نيس��تند، آيا 
ايران مي تواند از اين روش براي دور زدن تحريم ها 
اس��تفاده كند؟ فقيه نصيري در اي��ن مورد هم به 
»تع��ادل« گف��ت: در دنيا اس��تفاده از ارز هاي رمز 
پايه در حال نهادينه شدن است. دليل اين موضوع 
هم آن اس��ت كه اي��ن ارز ها مش��مول هيچ گونه 
محدوديت��ي نمي ش��وند و ايران ه��م از اين قاعده 
مستثني نيست و مي تواند براي دور زدن تحريم ها 
از ارزه��اي رمزپايه اس��تفاده كن��د. بنابراين بايد 
قوانين��ي را براي به كارگيري از ارزهاي پايه رمزي 
در كش��ور وضع كنيم تا با نگاه همه جانبه، ريسك 

استفاده از ارز هاي رمزپايه را به صفر برسانيم. 

دستورالعمل فعاليت 
امدادخودروها به وزارت صنعت

ايس�نا| دبي��ر انجم��ن صنفي ش��ركت هاي 
خدم��ات پ��س از ف��روش خ��ودرو، از تدوي��ن 
ش��ركت هاي  فعالي��ت  ضواب��ط  دس��تورالعمل 
امدادخودرويي و ارس��ال آن ب��ه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت براي تصويب و اجرا خبر داد. 
عباس��علي غياثي اظه��ار كرد: اخي��را هيات 
دولت م��اده 31 آيين نامه اجرايي قانون حمايت 
از حقوق مصرف كنن��دگان خودرو را اصالح كرد 
كه براساس آن وظيفه صدور مجوز و ساماندهي 
فعاليت تمام ش��ركت هاي ام��داد خودرويي، به 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت واگذار ش��ده 
اس��ت. وي با بي��ان اينكه به دنب��ال آن تدوين 
ضواب��ط فعاليت ش��ركت هاي ام��داد خودرويي 
در انجم��ن صنفي ش��ركت هاي خدمات پس از 
فروش خودرو آغاز ش��د، خاطرنشان كرد: تدوين 
اين دس��تورالعمل به پايان رسيده و اخيرا براي 
بررسي، تصويب و اجرا به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارسال شده است. 
دبير انجمن صنفي شركت هاي خدمات پس 
از فروش خودرو ادامه داد: با اجرايي ش��دن اين 
دستورالعمل تمام ش��ركت هاي امداد خودرويي 
بايد براس��اس ضوابط جديد، مجوز فعاليت را از 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت دريافت كنند. 
همچنين مجوزهاي پيش��ين صادر ش��ده براي 
ش��ركت هاي امداد خودرويي نيز بايد از س��وي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت تمديد ش��ود. 
وي افزود: با اجرايي ش��دن دستورالعمل جديد، 
فعاليت شركت هاي امداد خودرو ساماندهي شده 
و از برخي مش��كالت و تخلف��ات صورت گرفته 
از س��وي ش��ركت هاي امداد خودروي متفرقه و 

غيرمجاز، جلوگيري خواهد شد.
غياثي تصري��ح كرد: در قانون س��ابق، مجوز 
فعالي��ت ام��داد خودروها از س��وي چند مرجع 
مختلف صادر مي شد كه اين موضوع ناهماهنگي ها 
و مش��كالتي را در اين حوزه ايجاد كرده و باعث 
زمينه س��ازي براي بروز برخي تخلفات شده بود. 
گران فروشي و استفاده از قطعات يدكي تقلبي و 
دس��ت دوم از جمله تخلفاتي اس��ت كه از سوي 
برخي ش��ركت هاي ام��داد خ��ودروي متفرقه و 

غيرمجاز صورت مي گيرد. 

 امكان صادرات قانوني 
»سير« به عراق

س�ازمان توس�عه تجارت| رايزن بازرگاني 
اي��ران در ع��راق اع��الم ك��رد واردات محصول 
سير ايران كه از س��ال 2015 بر اساس تصميم 
وزارت كش��اورزي ع��راق متوق��ف ش��ده بود با 
 پيگيري هاي رايزن بازرگاني ايران در عراق رفع 

ممنوعيت شد. 
ناص��ر بهزاد راي��زن بازرگاني اي��ران در عراق 
گفت: واردات محصول س��ير ايران كه از س��ال 
2015 براس��اس تصميم وزارت كشاورزي عراق 
متوقف ش��ده بود با پيگيري هاي صورت گرفته 
توس��ط دفتر رايزني اي��ران در ع��راق دوباره از 
س��ر گرفته ش��د. بهزاد افزود: باتوج��ه به اينكه 
استان هاي خراسان، همدان، سمنان، مازندران، 
خوزستان، هرمزگان، مركزي و زنجان بيشترين 
توليد س��ير را دارند، استفاده از اين فرصت براي 
توسعه صادرات به عراق موثر خواهد بود. رايزن 
بازرگاني ايران در عراق اظهار داش��ت: در ايران 
ساالنه بيش از يكصد هزارتن سير توليد مي شود 
ك��ه باتوجه به كيفيت محصول، بخش عمده آن 

قابل صدور است.
گفتني اس��ت، ب��ازار عراق ظرفي��ت زيادي 
ب��راي واردات محصول س��ير اي��ران به صورت 
تازه، گرانول، پودر و خشك شده در بسته بندي 

مناسب را دارد. 

قانون الحاق موادي به قانون 
رفع موانع توليد ابالغ شد

مهر| قانون الحاق موادي به »قانون رفع موانع 
تولي��د رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور« 
مصوب 30 ارديبهش��ت ماه سال 139۷ مجلس 

شوراي اسالمي به شبكه بانكي ابالغ شد. 
در م��اده )61( الحاق��ي، مقرر ش��ده اس��ت 
ب��راي بررس��ي و اتخ��اذ تصمي��م در خصوص 
حل و فصل مش��كالت واحده��اي توليدي، به 
ويژه در م��وارد مربوط به تكمي��ل و راه اندازي 
طرح هاي نيمه تمام، تامين مالي، تعيين تكليف 
بدهي هاي مع��وق و همچنين رفع مش��كالت 
مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن 
و رفع موانع صادراتي، »س��تاد تس��هيل و رفع 
موان��ع توليد« پس از تهي��ه و تدوين آيين نامه 
اجرايي آن، توس��ط دولت ايجاد شود و متعاقباً 
در همين راس��تا، كارگروه هايي نيز در استان ها 

به رياست استاندار تشكيل شوند. 
همچنين در م��اده )62( الحاق��ي، بانك ها و 
موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي موظف 
ش��ده اند با تس��هيالت يا موارد امهال مصوب در 
كارگروه تس��هيل، حداكثر ظ��رف مدت يك ماه 
موافق��ت كرده يا داليل مخالف��ت خود را همراه 
با مس��تندات مربوط به هيات موضوع تبصره آن 

ماده تسليم كنند. 
طبق تبصره ماده )62( مقرر ش��ده اس��ت در 
صورت مخالفت بانك با اعطاي تسهيالت مصوب 
كارگ��روه تس��هيل، داليل و مس��تندات بانك ها 
براي اس��تنكاف از پرداخت تسهيالت موردنظر، 
توس��ط هياتي متش��كل از خبرگان مورد وثوق 
بانك��ي و اقتصادي در هر اس��تان مورد بررس��ي 
و اظهارنظ��ر قرار گي��رد و در صورتي كه داليل 
بان��ك ب��راي اس��تنكاف از پرداخت تس��هيالت 
مورد نظر، مورد تاييد هيات مذكور واقع نش��ود، 
 بانك موظف به پرداخت تس��هيالت مورد نظر به 

متقاضي شود. 

مديركل بازرگاني سفارت انگليس در تهران: 

انگليس به دنبال همكاري با ايران است
مديركل بازرگاني سفارت انگليس در تهران گفت 
به دنب��ال يافتن بهترين راه ها در ارتباط و همكاري 
با ايران هس��تيم و اينكه كدام يك از شركت ها بهتر 
عمل مي كنند و صالحيت بيش��تري براي برقراري 
روابط ب��ا همتايان ايراني خ��ود دارند. كيت ولينگز 
)Keith Wellings( درباره سياست هاي انگليس 
در ت��داوم همكاري ها با اي��ران در چارچوب برجام 
پس از خروج امريكا گفت: دولت اين كش��ور مانند 
ديگر ش��ركاي اروپايي خود بطور شفاف بيان كرده 
كه همكاري هاي خود در زمينه هاي تجاري با ايران 

را ادامه خواهد داد. 
به گ��زارش ايرن��ا، اين مق��ام س��فارت انگليس 
اف��زود:  گ��ر چه خروج امري��كا از برجام ب��ه پويايي 
آن آس��يب زده اما در تجارت با ايران تغييراتي رخ 
نخواهد داد. ولينگز، ادامه همكاري هاي س��ازنده را 
به س��ود دو كش��ور دانس��ت و گفت: چالش اصلي 
پيش روي ما در مس��ائل بانكي اس��ت ك��ه بايد در 
اين زمينه تدابيري انديش��يده شود. او راهبرد مهم 
دولت انگلستان را برقراري روابط تجاري بين بخش 
خصوصي دو كشور و يافتن راهكارهايي براي حفظ 
اي��ن ارتباط اعالم كرد. اين مقام بازرگاني س��فارت 
انگلس��تان در تهران درباره موانع پيش روي برجام 
ني��ز گفت: همه مس��ائل در روابط تج��اري لندن - 

تهران س��رجاي خ��ود قرار دارد اما ش��ركت ها بايد 
بدانند كه در ش��رايط كنوني پ��س از خروج امريكا 
از برجام، محدوديت هايي وجود دارد و بايد روش ها 
و كانال هاي جديدي ب��راي برقراري ارتباط با ايران 
پيدا كنند تا دچار محدوديت نش��وند. ولينگز درباره 
سرمايه گذاري هاي مشترك بين دو كشور نيز گفت: 
بايد بدانيم بازارهاي دو كش��ور پاس��خگوي چه نوع 
س��رمايه گذاري ها هس��تند و اينك��ه بت��وان ارتباط 
شركت به ش��ركت را ايجاد كرد. مديركل بازرگاني 
سفارت انگلس��تان در تهران افزود: حتي اگر خروج 
امريكا از برجام را در نظر نگيريم، در برقراري روابط 
در ش��رايط پس��ابرجام ني��ز با چالش هاي��ي مواجه 
هس��تيم كه رفع اين مسائل مستلزم آگاهي داشتن 
از قوانين دو كش��ور و چگونگي تداوم همكاري ها با 
وجود محدوديت هاي آتي است. او گفت: تا جايي كه 
به دولت انگلس��تان مربوط مي شود بايد راهي براي 
غلبه بر چالش هاي موج��ود پيدا كرد. ولينگز نقش 
دولت هاي دو كش��ور در تعامل بخش هاي خصوصي 
با يكديگر را حمايتي و تش��ويقي دانس��ت و گفت: 
ش��ركت ها بايد به يكديگر معرفي ش��وند تا بتوانند 
ب��ه خوبي ارتباط گيري كنند؛ در واقع بهترين روش 
براي حركت رو به جلو، فعال سازي بخش خصوصي 

براي ارتقاي روابط تجاري بين دو كشور است. 

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي: 

چابهار، فرصت ايران براي توليد صادرات محور است
با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، 
 مراس��م كلنگ زني چه��ار پروژه ب��ا موضوعاتي 
همچون زيربنايي و ترانزيت، توليد و پرورش گل 
و ميوه، توليد پوش��اك و پرورش تمس��اح گاندو 
برگزار ش��د. به گزارش رواب��ط عمومي دبيرخانه 
ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي، 
بزرگ تري��ن گلخان��ه هيدروپوني��ك اي��ران ب��ا 
سرمايه گذاري 500 ميليون يورو در منطقه آزاد 
چابهار كلنگ زني ش��د. اين مجتم��ع گلخانه يي 
مجموع��ا در 200 هكتار س��اخته مي ش��ود كه 
125 هكت��ار آن ب��ه فضاي گلخان��ه و مابقي آن 
به س��اختمان ها و مراكز جانب��ي اختصاص دارد. 
اي��ن گلخانه مي توان��د ان��واع گل، صيفي جات 
و ميوه ه��اي خ��ارج از فصل را ب��ه بهره گيري از 
جديدترين تكنولوژي با بهره گيري از متخصصين 
اروپايي و كش��ور هلند توليد و پرورش دهد. اين 
پ��روژه ب��راي 3 هزار نفر اش��تغال ايجاد مي كند 
و تكنولوژي س��اخت اين گلخانه ب��ر عهده يك 

شركت هلندي است. 
پروژه احداث مركز نظارتي و ساختمان اداري 
مانيتورينگ محموله ه��اي ترانزيتي، صادراتي و 
ص��ادرات مجدد از منطقه آزاد چابهار به س��مت 

بازارهاي هدف ب��ا حضور مرتضي بانك به زمين 
زده ش��د. در اين پ��روژه كه قرار اس��ت 3 هزار 
دس��تگاه تريلر و كش��نده براي امور حمل و نقل 
و تقويت بندر شهيد بهشتي چابهار به متقاضيان 
و ش��ركت هاي حمل و نقل واگذار شود؛ 5 واحد 
تير پارك در مح��ور مواصالتي چابهار � خاش � 
نهبندان � گناباد و مشهد مجموعا در 20 هكتار 
س��اخته ش��ده و در ف��از اول 500 ميليارد ريال 
براي آن س��رمايه گذاري و ب��راي 12 هزار نفر به 
صورت مس��تقيم و غير مس��تقيم اشتغال ايجاد 

خواهد شد. 
همچني��ن با حض��ور مرتضي بانك، مش��اور 
رييس جمه��ور، كلن��گ احداث مرك��ز پرورش 
تمس��اح با ه��دف جلوگي��ري از انق��راض نژاد 
بومي تمس��اح پ��وزه كوتاه و راه ان��دازي صنايع 
مرتبط با آن به زمين زده ش��د. مس��احت اين 
مرك��ز 50 هزار متر مربع اس��ت و براي آن 50 
ميليارد ريال اعتبار از س��وي س��رمايه گذار در 
نظ��ر گرفته ش��ده ك��ه 150 نفر را ب��ه صورت 
مس��تقيم مش��غول به كار خواهد ك��رد. كلنگ 
زني اح��داث مجتم��ع توليدي م��واد غذايي و 
پوشاك با عنوان س��پيد پالست و افتتاح واحد 
توليدي پالستيك، دوخت و بسته بندي نيز كه 

توس��ط يك سرمايه گذار پاكس��تاني انجام شده 
ب��ود از ديگر برنامه هاي مرتضي بانك در س��فر 
به منطقه آزاد چابهار ب��ود. مرتضي بانك، دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي در 
اين مراس��م گفت: چابهار ب��ا توجه به موقعيت 
راهبردي و جغرافيايي منطقه يي بسيار مناسب 
ب��راي توليد ان��واع محصوالت ص��ادرات محور 
اس��ت. او افزود: منطقه آزاد چابهار با راه اندازي 
طرح ه��اي توليدي در زمينه افزايش توليد ملي 
و ايجاد اش��تغال موفق بوده اس��ت. پروژه هايي 
همچون فوالد و پتروش��يمي نيازمند اهتمام و 

سرعت بيشتري براي تكميل و تجهيز است. 
بانك تاكيد كرد: تاسيس و راه اندازي كارخانه ها 
و كارگاه ه��اي ب��زرگ و كوچ��ك در منطق��ه آزاد 
چابهار مي تواند هزاران ش��غل در اس��تان سيستان 
و بلوچس��تان ايج��اد كند و موجب رونق و توس��عه 
اقتصادي در اين اس��تان شود. مشاور رييس جمهور 
با اش��اره با قابليت هاي منطقه آزاد چابهار در جذب 
سرمايه گذاري گفت: ظرفيت افزايش سرمايه گذاري 
داخل��ي و خارجي و توليد و بس��ته بندي كاالها در 
چابهار وج��ود دارد. طرح هايي كه امروز كلنگ زني 
شد نش��ان مي دهد كه چابهار در راس��تاي اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني گام بر مي دارد. 

روايت رييس سابق اتاق بازرگاني از محدوديت هاي جديد تجاري
رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران از س��ه محدوديت جديد 
تجاري براي ايران خبر داد كه باعث ش��وكه ش��دنش ش��ده 
اس��ت. به گزارش تس��نيم، محس��ن جالل پور رييس س��ابق 
ات��اق بازرگاني اي��ران و ريي��س فعلي انجمن پس��ته و عضو 
هي��ات نمايندگاني اتاق در ياداش��تي دركانال فضاي مجازي، 
خود نوش��ت: »س��اعت 10 صبح امروز ايميلي از يك مشتري 
اروپايي دريافت كردم كه خبر از مس��دود ش��دن راه هاي نقل 
و انتق��ال پول را مي داد.« نوش��ته بود؛ »از ديروز امكان انتقال 
پول به دليل تحريم ها به ش��دت محدود شده است. درصورتي 

مي توانيد براي من كااليي ارس��ال كنيد كه بپذيريد پول خود 
را از همان بانكي بگيريد كه در آن حس��اب دارم. در غير اين 
ص��ورت قادر به حواله پول به ديگر بانك ها نيس��تم.« ش��وك 
بزرگي بود. همكاران حقوقي و بازرگاني را فراخواندم تا درباره 
اين مش��كل چاره جويي كنيم. يكي دو ساعتي مشغول بوديم 
كه ايميل ديگري دريافت كردم. اين بار شركت كنترل كيفيت 
معتبري كه بايد شركت ما را مميزي و گواهي BRC را براي 
ما تاييد كن��د، پيام داده بود كه با بيش از 40 بازرس و مميز 
 خ��ود صحبت كرده اما ب��ه دليل ت��رس از تحريم هاي امريكا 

)تحريم ويزا( هيچ كدام حاضر نش��ده اند به ايران سفر كنند.« 
جالل پور در ادامه نوش��ته است: »هرسال پيش از آغاز فرآيند 
صادرات، بازرس��ان اين ش��ركت از كارخانه ما بازديد مي كنند 
ت��ا گواهينامه مورد تاييد اتحاديه اروپا را تاييد و تمديد كنند. 
براي بسياري ازخريداران مغزسبز پسته در كشورهاي اتحاديه 
اروپا، خريد كاال ازش��ركت هاي فاقد اين گواهي ممنوع است. 
اين دومين شوك امروز بود اما كارمان به همين جا ختم نشد. 
بايد براي هردو ش��وك بزرگ برنامه ريزي مي كرديم. اين بود 
ك��ه هركس را مامور پيگيري يك��ي از كارها كردم. در همين 

شرايط اطالع دادند كه از سوي برگزاركنندگان نمايشگاه مواد 
غذايي س��يال )SIAL( فرانسه نمابري ارسال شده كه در آن 
اطالع داده اند امس��ال از واگذاري غرفه به ش��ركت هاي ايراني 
معذورند. در نمابر خواس��ته بودند كه ش��ماره حس��ابي اعالم 
كني��م تا وجه واريزي بابت دريافت غرف��ه را به ما بازگردانند. 
30 س��ال است كه مشتري ثابت دو نمايش��گاه بزرگ صنايع 
غذايي يعني آنوگا و سيال هستيم. حتي در دوره جنگ نيز از 
حضور در اين نمايش��گاه هاي معتبر محروم نشده بوديم. اينها 

شوك هايي بود كه امروز از بيرون به ما وارد شد.«
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15 نفت و انرژي
  قرارداد نفت در برابر غذا

در كار نيست
خانه ملت| مس��عود پزشكيان نايب رييس مجلس 
شوراي اس��امي، با اش��اره به طرح مباحثي مبني بر 
مبادله نفت ايران با كاالي روسي، گفت: چنين موضوعي 
را نشنيده ام و تصور نمي كنم كه ايران با روسيه درباره 
تبادل نفت در برابر غ��ذا توافقي كرده و اقدامي انجام 
دهد و در ش��رايط كنوني تنها كش��ور امريكا بوده كه 
موض��وع تحريم را بزرگ جلوه مي دهد و كش��ورهايي 
همانند چين و روسيه و حتي كشورهاي اروپايي زيربار 
حرف هاي ترامپ نرفته اند. وي افزود: مش��كات ايران 
مسائل ارزي بوده كه با توجه به وقوع تحريم هاي امريكا 
ش��كل گرفته اس��ت. نماينده مردم تبريز در مجلس 
تصريح كرد: برخي شركت هاي سرمايه گذار در ايران با 
امريكا جوينت بوده يا فعاليت مشترك انجام مي دهند، 
لذا در ش��رايط تحريمي نمي توانند با ايران همكاري و 
معامله كرده كه اين موصوع براي اين شركت ها مشكل 
ايجاد كرده است. پيش تر در اين هفته، بهرام قاسمي، 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ به پرسشي 
درباره ادعاي تفاهم نفت در برابر غذا در س��فر واليتي 
به روس��يه تصريح كرد: من نق��ل قولي از طرف ايراني 
در اين باره نش��نيده ام. اين موضوع را يك مقام روسي 
مط��رح كرد كه نمي توانم در مورد آن قضاوت كنم، اما 
رسيدن به تفاهم و همكاري در هر زمينه يي به حضور 
هيات هاي كارشناسي ازسوي دستگاه هاي ذي ربط نياز 

دارد كه آن هم مسيري طوالني است. 

  تگزاس درآستانه تبديل
به سومين قدرت نفتي جهان

ايس�نا| بانك HSBC پيش بين��ي كرد با كاهش 
هزينه هاي حفاري و رش��د انفجاري توليد در منطقه 
پرمي��ان تگزاس غربي، اين ايالت به ميزاني نفت توليد 
مي كند كه سال آينده از توليد ايران و عراق باالتر خواهد 
رفت!به گزارش سي ان ان ماني، اين بانك سرمايه گذاري 
در گ��زارش اخيري اعام كرد اگر تگزاس كش��ور بود، 
س��ومين توليدكننده بزرگ نفت جهان پس از روسيه 
و عربستان سعودي قرار مي گرفت. رشد انفجاري توليد 
نفت در تگزاس ضروري به شمار مي رود زيرا قيمت هاي 
نفت رش��د چش��مگيري پيدا كرده و توليدكنندگان 
بزرگي مانند عربس��تان به سرعت توليدشان را تغيير 
مي دهند. پيشرفت هاي سريع فناوري هزينه توليد نفت 
در امري��كا به خصوص در منطقه پرميان را پايين برده 
و چاه هاي نفتي در اين منطقه با قيمت پايين ۴۰ دالر 
در هر بشكه همچنان مي  توانند سودآور باشند. ظهور 
تگزاس به عنوان يك قدرت نفتي نش��ان مي دهد كه 
چگونه انقاب نفت ش��يل، افق انرژي جهاني را دچار 
تغيير و تحول كرد. امريكا نفت بيشتري نسبت به سابق 
توليد مي كند و اتكاي كمتري به توليدكنندگان نفت 
خاورميانه دارد. طبق گزارش HSBC، انتظار مي رود 
مجموع توليد پرمين و ايگل فورد از 2.5 ميليون بشكه 
در روز در سال 2۰۱۴ به 5.6 ميليون بشكه در روز در 
سال 2۰۱۹ صعود كند به اين ترتيب تگزاس در بيش 

از نيمي از توليد نفت امريكا سهم خواهد داشت. 

  مصرف روزانه گاز از
نيم  ميليارد متر مكعب گذشت

شانا| س��عيد مومني، مدير گازرساني شركت ملي 
گاز، درباره ميزان مصرف گاز طبيعي كشور در سه ماه 
نخست امسال گفت: از ابتداي امسال تا پايان خردادماه، 
۴۷ميلي��ارد و ۷۰۰ ميليون مترمكعب گاز در كش��ور 
مصرف شده اس��ت. وي افزود: ميانگين مصرف روزانه 
گاز در سه ماه نخست سال، 5۱2 ميليون و ۸۰۰ هزار 
مترمكعب بود كه اي��ن رقم در تيرماه به 52۱ ميليون 
مترمكعب در روز افزايش يافت. مدير گازرساني شركت 
مل��ي گاز، مقدار مصرف گاز در بخش خانگي را در 2۴ 
س��اعت گذش��ته ۱55 ميليون مترمكعب اعام كرد و 
ادام��ه داد: در يك روز اخير، مصرف صنايع عمده ۱۰۱ 
ميلي��ون مترمكعب، مصرف نيروگاه��ي 26۹ ميليون 
مترمكعب و ص��ادرات گاز ب��ه ۳۹ ميليون مترمكعب 
رسيده است. ايران با در اختيار داشتن بيش از ۳۴ هزار 
ميليارد مترمكعب گاز، بطور ميانگين روزانه بين ۸۰۰ تا 
۸۳۰ ميليون مترمكعب گاز توليد مي كند كه به گفته 
مديرعامل شركت ملي گاز، اين رقم تا پايان امسال به 
يك ميليارد مترمكعب افزايش مي يابد. ظرفيت انتقال 
گاز در كشور نيز متناسب با افزايش ميزان توليد، رشد 
مي كند، به گونه يي كه با راه اندازي كامل خط شش��م 
سراس��ري و بهره من��دي از توان خط نهم سراس��ري، 
ظرفي��ت انتقال گاز كش��ور ب��ه ح��دود ۸5۰ ميليون 

مترمكعب در روز رسيده است. 

  پارس جنوبي در انتظار
۴ سكوي جديد

باش�گاه خبرنگاران جوان| محمد مشكين فام، 
مديرعامل ش��ركت نف��ت و گاز پ��ارس، در بازديد از 
يارد ش��ركت صنعتي دريايي ايران، پيشرفت ساخت 
س��كوهاي B۱۳ ،C۱۴ و D۱۳ و A2۴ را بي��ش از 
۹۰ درص��د اعام كرد و افزود: از مجموع ۱۰ س��كوي 
در قرارداد همكاري با ش��ركت صدرا، يك سكو نصب 
و س��كوي دوم جه��ت نصب در موقعي��ت دريا، آماده 
بارگيري شده اس��ت. مشكين فام با اشاره به اينكه، با 
احتساب سه سكوي ديگر، تا پايان شهريور امسال، پنج 
سكو از مجموع اين ۱۰ سكو نصب مي شود، يادآور شد: 
سكوي A۱۴ نيز كه مراحل ساخت آن در يارد ايزوايكو 
بندرعباس انجام شده بود، ارديبهشت ماه سال جاري 
وارد مدار توليد شد. به گفته مديرعامل شركت نفت و 
گاز پ��ارس با بهره برداري از 6 س��كوي گازي جديد تا 
پايان سال، سه ميليارد فوت مكعب در روز به ظرفيت 
توليد گاز از پارس جنوبي افزوده خواهد شد. مديرعامل 
ش��ركت نفت و گاز پارس به پيش��رفت باالي عمليات 
ساخت اين س��كوها در يارد صدرا اشاره و اظهار كرد: 
مطابق تصميمات عملياتي ش��ده، ب��راي جلوگيري از 
ه��در رفت زمان، افزايش هزين��ه و موانع كار در دريا، 
بيشترين ميزان فعاليت هاي اجرايي در بخش خشكي 

و يارد سكوساز درحال انجام است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي بررسي مي كند

هيوالي سرمايش در مصرف برق 
گروه انرژي| نادي صبوري|

هر قدر ارديبهش�ت و بخش�ي از خرداد 
م�ردم را در چند ش�هر ايران ب�ا بارش هاي 
نامعمول شگفت زده كرد، تابستان با قطعي 
ب�رق به س�وي آنها حركت كرد. به واس�طه 
كم ش�دن آب پشت س�دها، ايران تابستان 
امس�ال نتوانس�ته اس�ت از ظرفي�ت كامل 
نيروگاه ه�اي برقاب�ي خ�ود اس�تفاده كند. 
اي�ن نيروگاه ها نزديك ب�ه 12 هزار مگاوات 
ظرفيت توليد دارند اما امسال نزديك به 7 
هزار مگاوات از آن راهي مدار ش�ده است. 
از س�ويي، پيك مص�رف در ح�ال افزايش 
است. روز دوشنبه هفته جاري پيك مصرف 
رك�ورد قبلي 57 ه�زار مگاواتي خود را نيز 
زد. در اي�ن گزارش س�عي كرده اي�م به اين 
موض�وع بپردازيم كه بخ�ش خانگي تا چه 
اندازه به وسيله ايجاد انگيزه فردي و تا چه 
اندازه با بازنگري در سياس�ت هاي وارداتي 
ب�ا تح�ول در مصرف ب�رق روبرو مي ش�ود. 

مشروح گزارش را در ادامه مي خوانيد.
   

چندي پيش همايون حائري معاون وزير نيرو 
اعام كرد كه از حدود 2 هزار مگاوات صرفه جويي 
در مصرف برق كه اخيرا رقم خورده است، سهم 
بخ��ش خانگي چي��زي بيش��تر از ۱5۰ مگاوات 
نبوده اس��ت. اين يعني در حالي كه فقط بخش 
»سرمايش« خانگي سهمي در حدود ۳۰ درصد 
از مصرف برق دارد، در كاستن از آن سهم كمي 
باالتر از ۷ درصد بوده اس��ت. اي��ن اصا روندي 
مناسب نبوده و نشان مي دهد سياست هاي كان 
نتوانسته اند مصرف بخش خانگي را به تبع سهم 
باال از كل مصرف، به سمت كاهش سوق دهند. 
اما اين كاهش قرار اس��ت چگونه رقم بخورد؟ 
گاه و ب��ي گاه مس��ووالن وزارت نيرو توصيه هايي 
را در خص��وص س��اعت اس��تفاده از تجهي��زات 
سرمايش��ي و نحوه آن ب��ه م��ردم كرده اند. اين 
توصيه ها كه البته منطقي نيز به نظرمي رس��د از 

تغيير ساعت و درجه دستگاه فراتر نمي روند. 
وقتي ش��ما با بخشي س��ر و كار داريد كه در 
تابس��تان س��ال ۹6 معادل 2۱ هزار مگاوات برق 
به مصرف رس��انده و ۳۷ درصد مصرف كل برق 
در ساعت پيك را از آن خود كرده است، طبيعتا 
الزم اس��ت با ابزاري فراتر از چند توصيه كلي به 
س��وي تغيير آن گام برداريد. اينجا است كه پاي 

»كيفيت« اين تجهيزات به ميان مي آيد. 
تجهيزات سرمايشي تابستان سال گذشته در 
س��اعات پيك مصرف 2۱ هزار مگاوات از مصرف 
ب��رق را به خود اختص��اص دادند. اين ۳۷ درصد 
مصرف برق را ش��امل ش��ده اس��ت. البته مساله 
تقاضاي رو به فزوني بخش س��رمايش نه فقط در 
اي��ران بلك��ه در دنيا يك دغدغه مهم اس��ت، اما 

س��طح مصرف برق در اين حوزه در ايران، نسبت 
به متوسط جهاني كه آژانس بين المللي انرژي آن 

را 2۰ درصد معرفي مي كند بسيار باالتر است. 
IEA چن��دي پيش در گزارش��ي ب��ا عنوان 
»آينده س��رمايش« به اين مس��اله پرداخت كه 
تمام آناليزها حاكي از اين اس��ت كه س��هم اين 
بخ��ش از تقاضاي مصرف برق ب��ه اين دليل كه 
رش��د جمعيتي و اقتصادي بيشتر در كشورهاي 
»گرم تر« متمركز خواهد شد، روندي صعودي را 

طي مي كنند. 
از س��وي ديگر، در حالي كه در ايران داشتن 
دستگاه هاي خنك كننده هوا در انواع مختلف آن 
تقريبا امري معمول اس��ت، در ش��مار زيادي از 
كشورها هنوز بسياري از مردم به دليل باال بودن 
قيمت برق از اين تجهيزات اس��تفاده نمي كنند. 
اما IEA در گزارش خود مي نويس��د كه با باال تر 
رفتن اس��تانداردهاي س��طح زندگي، بر ش��مار 
افرادي كه مي خواهند يك تجهيز سرمايش��ي را 

در خانه داشته باشند افزوده مي شود. 
آژان��س بين الملل��ي ان��رژي در اي��ن گزارش 
مي نويس��د: »آژانس سعي مي كند بر نقاط كمتر 
پرداخته ش��ده در سياست گذاري هاي انرژي نور 
بتاباند. تقاضاي حوزه س��رمايش براي برق يكي 
از اين نقاط اس��ت. اگر در سياس��ت گذاري هاي 
اين بخش تغييري ايجاد نش��ود »خنك س��ازي« 
ت��ا س��ال 2۰5۰ با ۳ برابر ش��دن تقاضا از حوزه 

برق روبه رو مي شود. در آن حالت تقاضاي حوزه 
س��رمايش براي ب��رق مع��ادل كل تقاضاي برق 
چي��ن خواهد بود.« ام��ا همانطور ك��ه در ايران 
بس��ياري، ناكارآم��د بودن تجهيزات سرمايش��ي 
را به عن��وان مقصر نخس��ت باال ب��ودن مصرف 
اين بخ��ش در برق قلم��داد مي كنند، IEA نيز 
در تش��ريح راهكارها ب��راي جلوگيري از رش��د 
مصرف اين بخش مي نويس��د: »پاس��خ در وهله 
نخس��ت در بهبود كارايي سيستم هاي تهويه يي 
نهفته اس��ت. اين مي تواند به س��رعت مصرف را 
كاهش دهد. در حال حاضر تفاوت كارايي زيادي 
بين سيستم هاي خنك كننده در سرتاسر جهان 
وج��ود دارد. با مداخله سياس��ي امكان تغيير در 

اين حوزه وجود دارد.«
در اينجا اي��ران با چالش هاي مختلفي روبه رو 
اس��ت و هر ازگاهي گزارش هايي تاييد نشده در 
خصوص كيفيت پايين كولرهاي گازي وارد شده 

از چين منتشر مي شود. 
دس��تگاه هاي تهويه مطبوع بخش عمده يي از 
واردات ماشين آالت به ايران را به خود اختصاص 
مي دهند. طبق آمار سازمان گمرك، در سال ۹5 
سهم دالري واردات اين دستگاه ها ۴۱۰ ميليون 
دالر بوده اس��ت كه معادل يك ششم كل ارزش 

دالري واردات ماشين آالت به ايران است. 
بررسي »تعادل« از آمارهاي واردات ۱۰ ماهه 
س��ال ۹6 نش��ان مي دهد كه واردات »دس��تگاه 

تهويه مطبوع دوتكه ازنوع ديواري، براي پنجره، 
ب��ه حالت محفظه اي« در اي��ن مدت نزديك به 
۱۷۰ ميليون دالر ارزش دالري داش��ته اس��ت. 
اين واردات از كش��ورهاي چين، امارات، تايلند، 
كره جنوبي و تركيه انجام ش��ده و چين با فاصله 

بيشترين سهم را از اين ميزان واردات دارد. 
ه��ر چند هي��چ تحقي��ق قابل اس��تنادي در 
خصوص كيفيت تجهيزات سرمايش��ي در ايران 
انج��ام نگرفته اما ب��ه نظر مي رس��د كه اجناس 
چيني درج��ه چندم نقش زي��ادي در باال بودن 

مصرف در اين زمينه بازي مي كنند. 
آژان��س بين الملل��ي انرژي البت��ه در ادامه به 
اي��ن موض��وع مى پ��ردازد كه »نح��وه طراحي و 
ساخت« س��اختمان ها نيز فاكتوري تعيين كننده 
در مورد مصرف برق براي س��رمايش اس��ت. اما 
IEA همچن��ان تاكيد مي كن��د كه دولت ها بايد 
به اهميت »كارايي« و افزايش آن براي مقابله با 
مصرف افسار گسيخته انرژي بيشتر توجه كنند. 
آژانس در اين گزارش خود نوش��ته اس��ت كه 
همچنان 2.۳ ميلي��ارد پنكه الكترونيكي در دنيا 
 در حال اس��تفاده اس��ت. طبق اين آمار حداقل
55 درصد منازل افراد در جهان به يك دس��تگاه 

پنكه مجهز است. 
IEA در بخشي از گزارش خود مي نويسد كه 
به جز س��ال 2۰۰۸ كه جهان درگير يك بحران 
اقتصادي بود، فروش دس��تگاه هاي خنك كننده 

هوا در فاصله سال هاي ۱۹۹۰ تا 2۰۱6 معادل ۴ 
برابر رش��د كرد تا به فروش ساالنه ۱۳5 ميليون 
دس��تگاه برسد. طبق آمار س��ال 2۰۱6 در تمام 
جهان يك ميليارد و 6۰۰ دس��تگاه خنك كننده 

استفاده شده است. 
اين تعداد دستگاه، س��هم بخش سرمايش از 
مص��رف برق جهان��ي را از ۴ هزار گي��گاوات در 
سال ۱۹۹۰ به ۱۱65۷ گيگاوات در سال 2۰۱6 
رس��انده  اس��ت. بيش از نيمي از اين مصرف، در 

بخش خانگي صورت گرفته است. 
طبق بخشي از داده هاي اين گزارش در سال 
2۰۱6 در خاورميان��ه ۱۴۷ گيگاوات برق صرف 
 IEA سرمايش بخش خانگي شده است. گزارش
نش��ان مي دهد اياالت متحده بيش��ترين ش��مار 
نصب دس��تگاه هاي خنك كننده ه��وا را به خود 
اختص��اص داده و در واق��ع ۴۰ درص��د ظرفيت 
نصب ش��ده تجهيزات سرمايش��ي دني��ا در اين 

كشور است. 

 بلندمدت فداي كوتاه مدت
واضح اس��ت كه وضعيت كلي در ايران اكنون 
به نحوي است كه س��ازمان ها و نهادهاي دولتي 
تمايل��ي ب��ه اينكه حتي يك خش��ت ب��ه ديوار 
نارضايت��ي مردم اضافه كنن��د ندارند. اين به اين 
معناس��ت كه اولويت در حال حاضر قطع نشدن 
ب��رق مصرف كننده خانگي اس��ت. اين در حالي 
است كه كمبود برق در بخش صنعت آسيب هايي 

به مراتب جبران ناپذير تر به همراه دارد. 
چند روز پيش س��يد عبدالوهاب سهل آبادي 
رييس خانه صنعت و معدن كش��ور گفته است: 
»در هيچ نقطه يي از دنيا در قدم اول برق صنايع 
قطع نمي ش��ود، ام��ا در ايران اين ش��رايط رقم 
خورده اس��ت در حالي كه صنع��ت، برق اضافي 
مص��رف نمي كند و بايد مجلس اي��ن موضوع را 

پيگيري كند.«
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش عنوان 
كرده اس��ت: »قطعي ب��رق طي روزه��اي اخير 
مش��كات بس��يار زيادي براي صنايع مختلف به 
وج��ود آورده اس��ت و خس��ارت هاي مختلفي را 
ب��ه موتورها و الكتروموتوره��اي صاحبان صنايع 
وارد كرده اس��ت ك��ه اگر فش��ارها و قطعي هاي 
وارد در ح��وزه برق در ارتب��اط با صنايع كماكان 
ادامه داشته باشد مطمئن باشيد وضعيت صنعت 

كشور از اين بدتر خواهد شد.« 
 در اينج��ا توج��ه ب��ه بخش��ي از گ��زارش 
آژان��س بين الملل��ي ان��رژي قابل توجه اس��ت. 
IEA در گ��زارش »آين��ده س��رمايش« تاكيد 
مي كند كه چيزي كه مي توان��د انگيزه افزايش 
كاراي��ي دس��تگاه هاي خنك كنن��ده را ايج��اد 
كند، در بس��ياري از مواقع تغيير در س��از و كار 

قيمت گذاري است. 

گروه انرژي| عليرضا كياني| 
قيم��ت نفت در معامات روز چهارش��نبه به دنبال انتش��ار 
آماري كه نش��ان داد ذخاير نفت امريكا هفته گذشته افزايش 
يافت��ه اس��ت، با كاهش روبرو ش��د. به گ��زارش رويترز، بهاي 
معامات آتي نفت برنت ۳۱ سنت يا ۰.۴درصد كاهش يافت و 
به ۷۱.۸5 دالر در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز سه شنبه پس 
از اينكه ابتدا به پايين ترين ركورد سه ماه اخير سقوط كرد، ۳2 
درصد افزايش يافته و به ۷2.۱6 دالر در هر بشكه رسيده بود. 
بهاي معامات آتي نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا با 
۳6 س��نت يا ۰.5 درصد كاهش، به 6۷.۷2 دالر در هر بش��كه 
رس��يد. قيمت نفت امريكا روز گذش��ته با 2 سنت افزايش، در 

6۸.۰۸ دالر در هر بشكه بسته شده بود. 
ه��ر دو قيمت پايه پ��س از آنكه روز دوش��نبه و به دنبال 
يك ريزش س��نگين در هفته گذش��ته باز هم سقوط كردند، 
تحت تاثير دورنماي كاهش بيش��تر توليد ونزوئا و پيش بيني 
تحليلگ��ران از كاهش ذخاير نفت امريكا به ميزان ۳.6 ميليون 
بش��كه در هفته گذش��ته ثابت بودند اما ش��بح عرضه مازاد به 
سرعت بازگش��ت. گزارش موسسه امريكن پتروليوم نشان داد 
ذخاير نفت امريكا در هفته منتهي به ۱۳ جوالي، بيش از 6۰۰ 

هزار بشكه در روز افزايش يافته است. 
بر اس��اس گزارش رويترز، در بخش تقاضا، شركت بي ام اي 
ريس��رچ اعام كرد ريس��ك ها بر س��ر تنش هاي تجاري ميان 
امريكا و چين كه ممكن اس��ت به اقتصاد جهاني آس��يب وارد 
كند، تش��ديد ش��ده اند. كندي رش��د تج��ارت، روي تقاضاي 

فيزيكي براي نفت تاثير منفي خواهد گذاشت. 

 نفت 80 دالري در راه 
ام��ا روند قيمت نفت در روزه��اي اخير باعث موضع گيري 
جديد برخي نهادها در خصوص قيمت نفت ش��ده است. بانك 
امريكايي گلدمن ساكس كه در سال جاري هميشه برآوردهاي 
مبني بر افزايش قيمت نفت را منتشر كرده است، اين بار نيز از 
انتظار خود براي افزايش قيمت نفت خام درياي شمال، يعني 
برنت و رس��يدن آن به ۸۰ دالر در هر بش��كه در سال 2۰۱۸ 
خب��ر داد؛ هرچند كه وقوع اين مهم را انتهاي س��ال جاري و 
نه در فصل تابس��تان، محتمل دانست. به گزارش اويل پرايس، 
دليل اين امر، عدم قطعي��ت  موجود درباره ماندگاري و تكرار 

اختاالت كنوني يا آتي در بازار نفت است. 
اين بانك امريكايي در يادداشتي كه در ميانه هفته منتشر 
كرد، نوش��ت: »اخت��االت توليد و تغيي��رات در ميزان عرضه 
كه بيش��تر از سياس��ت هاي اياالت متحده تاثير مي پذيرد، از 
عوامل اصلي نوس��انات بازار بوده است. تقاضا نيز همچنان باال 
باقي مانده اس��ت«. اين بانك در ادامه متذكر مي شود كه اين 
نوس��انات بنيادين باعث مي شود تا قيمت برنت در بازه ۷۰ تا 

۸۰ دالر تعيين شود. يك ماه پيش، گلدمن ساكس با اشاره به 
رش��د قابل ماحظه تقاضا، استمرار كمبود عرضه و كاهش در 
حجم ذخاير، پيش بيني كرده بود كه قيمت برنت در تابستان 
به ۸2 دالر و 5۰ س��نت در هر بش��كه برسد و در پايان سال 
2۰۱۸ قيمت نفت خام درياي ش��مال در هر بشكه به قيمت 

۷5 دالر نزديك شود. 
اي��ن بانك هنوز هم بر اين عقيده پاي��دار مانده كه قيمت 
برنت بار ديگر و در انتهاي سال به ۸۰ دالر در هر بشكه خواهد 
رسيد؛ هرچند كه اين موضوع را بيشتر تابعي از سياست هاي 
نفتي اياالت متحده و دول��ت دونالد ترامپ مي داند. دو هفته  
پيش اين بانك س��رمايه گذاري نگراني هاي��ي را درباره جنگ 
تج��اري ميان اي��االت متحده و چين را مط��رح كردن و اين 

مخاطرات را عاملي براي كاهش قيمت نفت معرفي كرد. 
در هفته ه��اي گذش��ته، اخت��االت عرض��ه در ونزوئ��ا، 
كان��ادا، ليبي و افق كاهش ص��ادرات نفت ايران پس از اعمال 
تحريم ه��اي نفت��ي امري��كا عليه اين كش��ور باع��ث افزايش 
قيمت هاي نفت شده است. در همين حال، روسيه و عربستان 
س��عودي توليد خود را افزاي��ش داده اند و جنگ تجاري ميان 
دو ق��درت اقتصادي جهان فش��اري رو ب��ه پايين را بر قيمت  

نفت گذاشته اند. 
گلدمن س��اكس در يادداش��تي كه توس��ط رويترز منتشر 
ش��ده است، مي نويس��د: »عدم قطعيت در مورد زمان وقوع و 
ماندگاري و بزرگي مش��كاتي كه در سمت عرضه بازار اتفاق 
مي افتد، افق كوتاه مدت فاندمنتال هاي بازار را تيره و تار كرده 

است«. 
از طرف��ي، از اي��االت متح��ده هم اخباري درب��اره كاهش 
سخت گيري نس��بت به كش��ورهاي واردكننده نفت ايران به 
گوش مي رس��د. روز دوش��نبه، خبرگزاري رويترز نوش��ت كه 
اياالت متحده مي تواند در مواردي كه كشور هاي خريدار نفت 
ايران به زمان بيشتري براي كاهش واردات خود از اين كشور 
احتياج دارند، اس��تثنا قائل شود. با اين همه وزير خزانه داري 
امريكا ب��ه خبرنگاران گفت��ه بود كه امري��كا مي خواهد همه 
كش��ورها واردات خ��ود از ايران را به »صفر« برس��انند اما در 
مواردي كه »آنها نتوانند يك ش��به اين كار را به انجام رسانند، 

امريكا تخفيف هايي را در نظر مي گيرد«. 
به گزارش رويترز، اين حرف ها در حالي مطرح ش��د كه در 
روزهاي اخير مقاماتي از امريكا و اروپا گفته بودند واش��نگتن 
احتمال در نظر گرفتن هرگونه استثناء و معافيت در خصوص 
تحريم هاي ايران را رد كرده اس��ت. اما استيون منوچين وزير 
خزانه داري امريكا، گفته بود: واشنگتن نمي خواهد در بازارهاي 
جهاني نفت اخال ايجاد كند و در مواردي خاص معافيت هايي 
را براي كشورهايي كه زمان بيشتري براي كاهش واردات نفت 

خود از ايران الزم دارند بررسي مي كند. 

ايسنا| 
يك مقام بلندپاي��ه انرژي در امريكا اظهار كرد برخي در 
واشنگتن انتظار دارند چين عمده صادرات نفت ايران را كه 
ساير كش��ورها به دليل تهديد تحريم هاي امريكا خريداري 
نخواهند كرد، جذب كند و در نتيجه تاثير تحريم ها كمرنگ 

شود. 
به گزارش وال اس��تريت ژورنال، خريد بيشتر نفت ايران 
از س��وي چين تاثير اقتص��ادي تحريم هاي امريكا را ضعيف 
خواهد كرد و ايران را در شرايطي كه تنش هاي بااليي ميان 
پكن و واشنگتن بر سر تجارت وجود دارد، به چين نزديك تر 

خواهد كرد. 
دونال��د ترامپ، رييس جمهور امري��كا در ماه مه از توافق 
هس��ته يي بين المللي با ايران خارج ش��د و دستور بازگشت 
تحريم ها عليه تهران را صادر كرد. قيمت هاي نفت بافاصله 
پ��س از تصميم مذكور، جهش يافت. معامله گران مي گويند 
اگر چين نفت بيش��تري از ايران خريداري كند، قيمت هاي 
نفت تحت فشار بيشتري قرار گرفته و كاهش خواهد يافت. 
ش��ركت هاي نفتي خارجي با ظهور تهدي��د تحريم هاي 
امري��كا، فعاليت ه��اي خ��ود در ايران را متوق��ف كرده اند و 
بانك هاي بين المللي به دليل واهمه از تحريم ها، از فاينانس 
تج��ارت نفت امتناع مي كنن��د. در حالي كه اتحاديه اروپا از 
تجديد تحريم ها حمايت نكرده اما كش��ورهايي مانند يونان 

خريدشان را كاهش داده اند. 
ام��ا به گزارش وال اس��تريت ژورنال به نق��ل از يك مقام 
مطل��ع، چين ك��ه بزرگ ترين واردكننده نفت ايران اس��ت، 
آماده مي ش��ود نفت بيشتري از اين كش��ور خريداري كند. 
ي��ك مقام ايران��ي آگاه اظهار كرد: »ته��ران در حال حاضر 
س��رگرم مذاكره با ش��ركت هاي چيني ب��راي تضمين اين 

موضوع است. ما مشكلي در فروش نفت به چين نداريم.« 
كاخ سفيد، وزارت خارجه چين و شركت ملي نفت چين 
و چاينا پتروكميكال -دو شركت نفتي بزرگ چين- در اين 
باره حاضر به اظهارنظر نشدند. پكن در گذشته توسل امريكا 
به تحريم هاي طوالني مدت يكجانبه در تعامات بين المللي 

را محكوم كرده بود. 
دول��ت امري��كا در ابتدا اعام كرده ب��ود هدفش به صفر 
رس��اندن صادرات نفت ايران اس��ت اما اخيرا از مواضع خود 
عقب نشيني كرده اس��ت. مايك پامپئو، وزير خارجه امريكا 
هفته گذش��ته اظهار كرد امريكا درخواست معافيت شماري 
از كش��ورها از تحريم هاي نفتي ايران را بررسي خواهد كرد. 
كره جنوب��ي، هند و ش��مار ديگ��ري از كش��ورها در دوران 
تحريم ه��اي قبلي در فاصله س��ال 2۰۱2 ت��ا 2۰۱5 براي 
خري��د نفت ايران معافيت گرفته بودند اما واش��نگتن اعام 
كرده كه ش��ركت هاي چيني ك��ه در امريكا فعاليت دارند را 

در ص��ورت نقض تحريم هاي ايران، تحت پيگرد قرار خواهد 
داد. به  گزارش وال اس��تريت ژورنال، استيون منوچين وزير 
خزانه داري امريكا هفته گذش��ته ب��ه كميته خدمات مالي 
مجلس امريكا اعام كرد تصمي��م ما بر اجراي تحريم  عليه 
اي��ران در ارتباط با نفت عليه همه از جمله چين اس��ت. اما 
يك مقام س��ابق امريكايي اظهار كرد مطمئنا همه در دولت 
ترام��پ تصور نمي كنند چي��ن واردات نفت ايران را افزايش 

خواهد داد. 
تقاض��اي كمت��ر به دلي��ل تحريم ه��ا، نفت اي��ران را در 
ش��رايطي ك��ه دو صادركننده ديگر نفت چي��ن يعني ليبي 
و ونزوئا با مش��كات داخلي دس��ت و پنجه نرم مي كنند، 
ارزان تر مي كند. نيازهاي رو به رشد چين، خريد بيشتر نفت 
از ايران را بدون كاهش خريد از ساير تامين كنندگان مانند 
عربستان امكان پذير مي كند. بنابر جديدترين گزارش ماهانه 
آژان��س بين الملل��ي انرژي، چين كه دومي��ن اقتصاد بزرگ 
جهان اس��ت به 5۰۰ هزار بشكه در روز نفت بيشتر در سال 
2۰۱۸ و ۴۰۰ هزار بشكه در روز نفت بيشتر در سال 2۰۱۹ 

نياز خواهد داشت. 
چي��ن اي��ن موض��وع را روش��ن ك��رده كه از بازگش��ت 
تحريم هاي امريكا حمايت نمي كند. اين كشور از تحريم هاي 
سال 2۰۱۰ س��ازمان ملل متحد حمايت كرد و خريد نفت 
اي��ران را در مقطع مذكور بيش از ي��ك چهارم كاهش داد. 
به گزارش ژورنال به نقل از يك مقام فرانس��وي و يك مقام 
بلندپاي��ه امريكايي، چين ب��راي دور زدن تحريم ها احتماال 
خري��د را از طري��ق بانكي كه معموال ب��راي معامله با ايران 
در دوران تحريم هاي قبلي استفاده مي كرد، تسهيل خواهد 

كرد. 
به گزارش وال اس��تريت ژورنال، بانك ها به دليل واهمه از 
قطع دسترسي به سيستم مالي امريكا، براي انجام مبادالت 
مالي ايران احتياط مي كنند اما بانك كانان كه زيرمجموعه 
ش��ركت ملي نفت چين اس��ت، در موقعيت مناس��بي براي 
هم��كاري مالي با ايران قرار دارد. ب��ه گفته يك منبع آگاه، 
بان��ك مركزي ايران در بانك كانان حس��اب دارد و در اين 
بانك خري��داران چيني مع��ادل ميليارده��ا دالر پول نفت 
را پرداخ��ت مي كنند. بان��ك كانان در اين ب��اره حاضر به 

اظهارنظر نشد. 
چين؛ ايران را در تاش براي گسترش نفوذ اقتصادي خود 
در قال��ب طرح »يك كمربند، يك جاده« كليدي مي بيند و 
سرمايه گذاري زيادي در زيرساخت از جمله خطوط ريلي و 
جاده ها در ايران انجام داده اس��ت. چين بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران است و پس از اعام تصميم ترامپ براي اعمال 
تحريم ه��ا، محمدجواد ظريف وزير امورخارجه ايران ابتدا به 

پكن رفت. 

وال استريت ژورنال از احتمال تغيير مسير صادرات نفت ايران پس از تحريم ها خبر داد

نگراني امريكا از افزايش خريد چين از نفت ايران
»تعادل« از كاهش قيمت نفت خام در معامالت روز گذشته گزارش مي دهد
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بازارهنر

»پيانو«و»ويولنسل«همنواميشوند
مجید علیزاده آهنگس��از و نوازنده 
پیان��و از برگزاري كنس��رتي ويژه در 
قالب س��ومین فس��تیوال ش��ب هاي 
موسیقي در تاالر استاد جلیل شهناز 
خان��ه هنرمن��دان اي��ران خب��ر داد. 
مجید علیزاده با اش��اره ب��ه جزئیات 
اين كنس��رت توضیح داد: قرار بر اين 
است كه پنج شنبه ۲۸ تیرماه در قالب 
سومین فس��تیوال شب هاي موسیقي 

در تاالر اس��تاد جلیل ش��هناز خان��ه هنرمندان 
ايران كنسرتي داشته باشیم و موسیقي فیلم هاي 
برگزيده س��ینما و دريافت كننده جايزه اسكار را 

براي مخاطبان اجرا كنیم. 
او ادامه داد: اين كنس��رت در ابتدا قرار بود به 
ص��ورت تك نوازي برگزار ش��ود اما پس از مدتي 
تصمی��م گرفتم ب��راي پرهیز از يكنواختي س��از 
ويولن س��ل را نیز اضافه كن��م و به همین دلیل 

غزاله ش��یرازي مدتي اس��ت به گروه 
ما پیوس��ته است. ۲ هنرمند در حوزه 
ُوكال نی��ز همراه م��ا خواهند بود كه 
تص��ور مي كنم با توج��ه به چارچوبي 
ك��ه در نظ��ر گرفته اي��م، مي توان��د 
كنسرت متفاوتي باش��د. اين نوازنده 
پیانو درباره محتواي كنسرت به مهر 
گفت: آنچه در اين كنس��رت در نظر 
گرفته شده اجراي موسیقي در فضاي 
نئوكالس��یك است ولي برخي از آنها الهام گرفته 
از آثار سینمايي با فضاي موسیقي كالسیك اما با 
ساختار امروزي است كه قطعات آوازي نیز براي 
آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. علیزاده در پايان 
گفت: در اين كنسرت در كنار اجراي آثار ماندگار 
و برگزي��دگان اس��كار فضايي به مخاط��ب ارائه 
مي شود كه به لحاظ س��ازبندي و محتوا رضايت 

مخاطبان را به همراه داشته باشد. 

»تالشمذبوحانه«افسردهترينآدمجهان
ژان  مذبوحانه  »ت��الش  كارگردان 
پل برش��توك پنجم براي تبديل دنیا 
به جاي بهتري ب��راي زندگي« عنوان 
ك��رد: اين اثر نمايش��ي ي��ك فانتزي 
گروتسك است كه به مسوولیت فردي 

در قبال جامعه توجه دارد. 
آناهیت��ا قرچه كارگ��ردان »تالش 
مذبوحان��ه ژان پ��ل برش��توك پنجم 
ب��راي تبديل دنیا به جاي بهتري براي 

زندگي« درباره اجراي اين اثر نمايش��ي كه تا ۲۹ 
تیرماه در پالتو اجراي مجموعه تئاتر ش��هر روي 
صحنه اس��ت به مهر گفت: اي��ده اين نمايش بعد 
از خواندن نمايش��نامه »شاه اس��كوريال« نوشته 
میش��ل دوگلدرود و ش��ناخت آيین��ي مايايي كه 
ي��ك رق��ص - درام در س��تايش زندگي اس��ت، 
ش��كل گرفت. اين ايده را با محمدحسین معارف 
نويسنده نمايشنامه مطرح كردم و قرار بر اين شد 
كه ما به سمت اجراي اثري اجتماعي با وام گیري 
از آيین ها و بدون شعارزدگي برويم كه در ستايش 
زندگ��ي باش��د. او درب��اره انتخاب ن��ام نمايش و 
داس��تان اثر توضیح داد: عنوان »تالش مذبوحانه 
ژان پل برش��توك پنجم براي تبديل دنیا به جاي 
بهتري براي زندگي« بخشي از خالصه داستان را 
در خ��ود دارد. اين نمايش به س��تايش زندگي از 
جنبه يي متفاوت مي پردازد به ش��كلي كه چطور 
با مس��وولیت پذيري فردي، دنیا را به جاي بهتري 
تبديل كنیم. در ش��یوه اجرايي نیز تالش كرديم 

فضاي��ي گروتس��ك خلق كنی��م و از 
تكنیك فاصله گذاري نیز در اجرا بهره 

بگیريم. 
به گفت��ه او، تالش ش��ان اين بوده 
در اج��راي اث��ر ي��ك درام فانتزي - 
اجتماع��ي خل��ق كنند. قرچ��ه ادامه 
داد: اي��ن نماي��ش داس��تان ف��ردي 
اس��ت كه پولدارترين و در عین حال 
افسرده ترين آدم روي كره زمین است 
و در زندگي همه تالش��ش اين بوده كه دنیا را به 
بهتري��ن جاي جهان تبديل كند ام��ا در اين كار 
موفق نش��ده است و حاال آمده در سِر سر دنیا كه 
اول راه آهن سیبري است و فضوالت انساني را از 
روي ريل پاك مي كند تا... اين اثر نمايشي به اين 
مساله اشاره دارد كه هركدام از ما تك به تك چه 
مس��وولیت هايي داريم و اينكه يك نفر به تنهايي 

نمي تواند كاري انجام دهد. 
او همچنی��ن اظهار ك��رد: در اي��ن نمايش از 
جغرافیا و زمان خاص��ي صحبت نمي كنیم چون 
قرار نیس��ت ارجاعي به كش��ور خاصي داده شود. 
درس��ت اس��ت كه اسم ش��خصیت اصلي ژان پل 
اس��ت اما از طرف ديگر فامیلش برش��توك است 
كه نشان دهنده بي جغرافیا بودن اوست و در عین 

حال به باز فانتزي نمايش نیز افزوده است. 
خشايار قرچه و حسام افسري بازيگران اين اثر 
نمايش��ي هس��تند كه تا ۲۹ تیرماه ساعت ۱۸ در 

پالتو اجراي تئاترشهر روي صحنه است. 

اليتسايتدريكقدمياسكاردانشجويي
انیمیشن »اليت سايت« ساخته 
س��ید مس��لم طباطبايي با ورود به 
فهرس��ت نیمه نهايي در يك قدمي 
ورود به چهل و پنجمین دوره اسكار 

دانشجويي قرار گرفت. 
انیمیش��ن كوتاه »اليت سايت« 
س��اخته س��ید مس��لم طباطباي��ي 
ك��ه ب��ا حض��ور در بخش مس��ابقه 
مورد  دانش��جويي چهار جش��نواره 

تايید اس��كار، واجد شرايط شركت در رقابت ها 
اسكار دانشجويي ش��ده بود با ورود به فهرست 
نیمه نهايي اس��كار در يك قدمي ورود به چهل 
و پنجمین دوره اسكار دانشجويي قرار گرفت. 

امس��ال ۱۵۸۲ فیل��م كوتاه واجد ش��رايط 
ثبت نام در اين رقابت ها شده بودند كه انیمیشن 
كوتاه »اليت س��ايت« موفق ش��د به جمع ۸۱ 
فیل��م پاياني ك��ه نامزدهاي نهاي��ي از بین آنها 
انتخاب خواهند شد راه پیدا كند. اين انیمیشن 

كوتاه به عنوان يك��ي از موفق ترين 
فیلم هاي ۲ س��ال گذشته سینماي 
اي��ران در عرصه مل��ي و بین المللي 
موفق به حضور در ۳۰۰ جش��نواره 
بین الملل��ي در ۵۵ كش��ور جهان و 
كسب ۸۰ عنوان جايزه و ۳۱ عنوان 

نامزدي دريافت جايزه شده است. 
عوام��ل اي��ن انیمیش��ن كوت��اه 
»اليت س��ايت« كه نخستین تجربه 
كارگرداني س��ید مس��لم طباطبايي به ش��مار 
مي رود عبارتند از: نويس��نده و كارگردان: سید 
مسلم طباطبايي، تهیه كننده، دستیار كارگردان 
و برنامه ريز: س��یمین فرخ احمدي، موس��یقي: 
امیر پورخلج��ي، نورپردازي، رن��در، جلوه هاي 
بصري و كامپوزيت: س��ید مس��لم طباطبايي، 
طراحي كاراكتر، مدل س��ازي، ريگ و انیمیت: 
سید مسلم طباطبايي، پشتیباني سخت افزاري: 

سید عباس اصطهباناتي. 

مديترانه؛گورستانمهاجران
الپايس:

به نظر مي رسد اخبار 
غرق شدن مهاجران در 
آب هاي مديترانه، بخش 
ثابت نشريات شده است. 
ال پايس، در صفحه اول 
خ��ود، بار ديگ��ر خبري 
از م��رگ پناهجويان در 
آب هاي مديترانه منتشر 
كرد. طب��ق اين گزارش، 

كش��تي امداد »پرواكتیوا اوپ��ن آرمز« خود را به 
بقاياي يك قايق مهاجران در نزديكي س��واحل 
لیبي رساند تا سه پناهجويي را كه روي آن شناور 
بودند نجات دهد اما امدادگران اسپانیايي در حالي 
توانستند يك زن را نجات دهند كه يك زن و يك 
كودك ديگر پیش از رس��یدن آنها جان باختند. 
امدادگران اين كش��تي نجات مدعي شده اند كه 
گارد ساحلي لیبي كه براي نجات پناهجويان اين 
قايق آمده بود، پس از آنكه اين س��ه نفر از سوار 
شدن به كش��تي آنها خودداري مي كنند، آنها را 
روي بقاياي قايق ش��ان به حال خود رها مي كند. 
اين در حالي اس��ت كه گارد س��احلي لیبي، اين 

ادعا را رد مي كند. 

داالسمورنينگنيوز:
دونالد ترامپ اظهارات 
خود در دفاع از روسیه را با 
توسل به »اشتباه لفظي« 
توجیه كرد. اين روزنامه، 
در صفح��ه اول خ��ود، با 
اين خبر، گزارشي  اعالم 
در اين باره منتش��ر كرد. 
طبق اين گ��زارش، يك 
روز بعد از س��خناني كه 

دونالد ترامپ در هلسینكي ادا كرد و بهت و حیرت 
ناظران و حتي نزديك ترين طرفداران سیاسي خود 
را برانگیخت، ريیس جمهوري امريكا به عنوان تنها 
توضیح يا توجیه گفت كه در اداي جمالت اشتباه 
كرده بوده است. وي در آخرين پیام هاي توئیتري 
خود نوش��ته اس��ت كه ديدارش با پوتین »نتايج 
بزرگ« در پي خواهد داشت. آنطور كه گفته شده، 
يك  روز پس از س��خنراني ترامپ در هلسینكي، 
اعالم كرد كه س��خنانش طي اين نشست خبري 
مشترك با والديمیر پوتین نیاز به توضیح دارد. او 
گفت: »من به جاي اينكه بگويم »بعید نیس��ت«، 

گفتم »بعید است ...«

فايننشالتايمز:
ات��ح��ادي���ه اروپ���ا 
تجارت  توافق  بزرگ ترين 
آزاد را ب��ا ژاپن امضا كرد. 
طبق گزارش��ي ك��ه اين 
روزنامه در صفحه اول خود 
منتشر كرد، اتحاديه اروپا 
و ژاپن يكي از بزرگ ترين 
توافقنامه هاي تجارت آزاد 
را امضا كرده اند كه تقريبا 

يك س��وم تولید ناخالص داخلي جهان و جمعیتي 
معادل ۶۰۰ میلیون نفررا در بر مي گیرد. به گزارش 
فايننش��ال تايم��ز، اين توافق در تقاب��ل با اقدامات 
دولت دونالد ترامپ، ريیس جمهور امريكا است كه 
به تازگي تعرفه هاي وارداتي گس��ترده يي را معرفي 
كرده است. ژان كلود يانكر، ريیس كمیسیون اروپا 
اعالم كرد كه اين توافق تصمیم متقابال سودمندي 
است كه تجارت آزاد شرايط آن را فراهم كرده است. 
آنطور كه گفته ش��ده، بر اساس اين قرارداد بیش از 
۹۰ درصد تعرفه هاي گمركي براي ورود كاالها بین 
دو اقتصاد بزرگ جهان لغو مي شود. طبق اين سند 
لبنیات از بزرگ ترين اقالم صادراتي اتحاديه اروپا به 
ژاپن و اتومبیل از بزرگ ترين صادرات ژاپن به اروپا 

خواهد بود. 

كيوسك

پرستويي:هدفيجزنشاندادنرنجهمميهنانمندارم
پرويز پرستويي مي گويد همواره تنها هدفش كنار مردم بودن است و هیچ هدفي جز نشان دادن درد و رنج هم میهنانش 
ندارد. در بخش��ي از آنچه پرس��تويي در صفحه اينستاگرام خود نوشت، آمده اس��ت: »مدت هاست كه براي ماندن در فضاي 
مجازي يك دلیل بیشتر نداشته ام. از همان روز اول تنها دلیل حضورم آن بود كه در اين روزگارِ سخت اقتصادي بتوانم اندازه 
توانم دغدغه ها و گرفتاري هاي مردم كشورم را در اين صفحه بازتاب بدهم تا بلكه بتوانم صدايشان را به گوش شنوايي برسانم. 
هیچ وقت و در هیچ حال هدفي جز نش��ان دادن درد و رنج هم میهنانم نداش��ته ام. در تمام اين مدت بارها براي گذاش��تن 
پست هاي تبلیغاتي از جانب بِرندهاي معتبر پیشنهادهاي آنچناني داشتم اما هیچ وقت بازگوكردن درِد دردمندان كشورم را با 
مال اندوزي و كسب درآمد در فضاي مجازي عوض نكرده و نخواهم كرد. در آخر عرض كنم تا روزي كه در اين صفحه كنار 

شما باشم جز انعكاس صداي خوِد شما هدف ديگري نخواهم داشت.«

چهرهروز

بررسيافكارعموميامريكاييهادرپذيرفتنروسيهبهعنواندوستوهمپيمان

هزارتويروابطمسكووواشنگتن
الههباقري|

سال هاس��ت ك��ه رواب��ط مس��كو و 
واش��نگتن، رنگ آرامش ب��ه خود نديده 
اس��ت. نوسان در مراودات اقتصادي و سیاسي اين دو 
كش��ور در حدي بوده كه رويارويي روس��یه و امريكا 
در س��ال ۲۰۱7، به عنوان يكي از مهم ترين رويدادها 
در س��ال هاي اخیر معرفي ش��ده است. در سال هايي 
كه گذش��ت، پیام هاي تند و اقدامات محدودكننده، 
بیش��ترين مراودات اين دو كش��ور ب��ود. اكنون، اين 
تنش ه��ا، تا جايي پی��ش رفته كه به گفت��ه يكي از 
مقامات روس��یه، روابط مس��كو و واشنگتن در حال 
فروپاشي است. همچنین، در سال ۲۰۱7 نیز، وزارت 
خارجه روسیه اعالم كرد كه روابط اين كشور با امريكا 

در بدترين وضعیت از زمان جنگ سرد قرار دارد. 
در اوج اين تنش ها، پوتین و ترامپ در ۱۶ جوالي 
در هلسینكي با يكديگر ديدار كردند. پس از اين ديدار 
ريیس جمهوري امريكا بر اين باور بود كه اين مالقات، 
ش��روع خوبي براي روابط اين دو كشور است. اين در 
حالي اس��ت كه پیش از ديدار، بس��یاري از مقامات 
امريكايي، ترامپ را از مالقات با پوتین منع كرده بودند 
و پس از ديدار نیز، نقدهاي بسیاري بر اين مذاكرات 
داشتند. همچنین، در حالي كه ريیس جمهوري امريكا 
از نتايج مذاكرات خود با پوتین اظهار رضايت مي كند، 
اين ديدار منجر ب��ه افزايش اختالف ترامپ و كنگره 
امريكا ش��ده است. آنطور كه گفته ش��ده، با افزايش 
انتقادها از دونالد ترامپ ريیس جمهوري امريكا مبني 
بر ناتواني او از طرح مساله دخالت روسیه در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در ديدارش با پوتین، كنگره 

اين كشور از تحريم هاي جديد علیه مسكو گفت. 
همانطور كه گفته ش��د، تنش در روابط مس��كو 
و واش��نگتن، س��ابقه يي طوالن��ي دارد. طبق نتايج 
بررس��ي هاي صورت گرفته از سوي موسسه گالوپ، 
در س��ال ۱۹۹۹، زم��ان رياس��ت جمهوري بوريس 
يلتس��ین، كمتر از نیمي از امريكايي ها، روس��یه را 
دوس��ت و هم پیمان كشور خود مي دانستند. در آن 
سال، حدود ۳۲ درصد، بر اين باور بودند كه روسیه 
به عنوان دشمني مهم براي امريكا به شمار مي رود. 
آنطور كه نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد، تنها 
در اواي��ل دوران رياس��ت جمهوري پوتین، رضايت 
امريكايي ها از روابط واشنگتن و مسكو افزايش يافت. 
بر اساس آمار منتشر ش��ده، در سال ۲۰۰۶، حدود 
7۶ درصد از امريكايي ها، به روس��یه خوشبین شده 

و اين كشور را دوست و هم پیمان خود مي دانستند. 
اين در حالي اس��ت كه پس از حمالت ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱، سیاست هاي يكجانبه و نظامي گري امريكا، 
انتقادهاي روسیه را به همراه داشت اما طبق بسیاري 
از گزارش هاي منتشر ش��ده، در سال ۲۰۰۶، بوش 
و پوتین، در رابطه با منع گس��ترش تس��لیحات به 
يكديگر به توافق رسیده و موافقت كردند بر تعهدات 
خود پايدار باش��ند. زمان زيادي نگذشته بود كه در 
س��ال ۲۰۰۸، تنش در روابط بوش و پوتین افزايش 
يافت. آنطور كه گفته ش��ده، در فوريه سال ۲۰۰۸، 
جمهوري كوزوو به صورت يكجانبه با حمايت امريكا، 
اعالم اس��تقالل از صربستان كرد؛ اقدامي كه روسیه  
ب��ه عنوان يك��ي از مهم ترين حامیان صربس��تان با 
تالش هاي ديپلماتیك مانع آن ش��ده ب��ود. بر اين 
اساس، ۲۰ درصد از امريكايي ها كه در سال ۲۰۰۶، 
روس��یه را دشمن خود مي دانستند، در سال ۲۰۱۳ 
به بیش از 4۰ درصد افزايش يافتند و رشد جمعیت 
مخالفان، در سال هاي آينده نیز، سیر صعودي يافت. 
در مقاب��ل، اف��رادي ك��ه در س��ال ۲۰۰۶ و در آغاز 
رياست جمهوري پوتین، روسیه را دوست و هم پیمان 

امريكا مي دانستند، كاهش يافتند. 
همانطور كه گفته شد، بسیاري از مقامات سیاسي 
امري��كا اعالم كرده اند كه روابط مس��كو و واش��نگتن 
تاكن��ون، به ان��دازه س��ال ۲۰۱7 و ۲۰۱۸ تیره و تار 
نبوده است. روس ها نیز، رابطه اين دو كشور را در حال 
فروپاش��ي مي دانند. نتايج نظرسنجي گالوپ نیز، اين 
موضوع را تايید مي كند، چرا كه آنطور كه گفته شده، 

در افكار عمومي امريكا، اعتماد به دوس��تي روسیه به 
كمترين میزان خود رسیده است. بر اساس آمار منتشر 
شده، در سال ۲۰۱۸، حدود ۶۶ درصد از امريكايي ها 
روس��یه را دش��من امريكا مي دانند. تنه��ا حدود ۳۳ 
درصد بر اين باورند كه روس��یه دوس��ت و هم پیمان 
امريكاست. هرچند كه در افكار عمومي امريكا، نگاه ها 
به روسیه منفي شده، اما بر اساس بررسي هاي موسسه 
گالوپ، جمهوري خواهان در جوالي ۲۰۱۸، به روسیه 
خوشبین تر شده اند. آنطور كه گفته شده، در ماه جاري 
میالدي، حدود 4۰ درصد از جمهوري خواهان، روسیه 
را دوست و هم پیمان امريكا مي دانند كه اين تايید در 
سال ۲۰۱4، تنها در میان ۲۰ درصد از اين حزب بود. 
نكته قابل توجه اين اس��ت كه حتي اعتماد به روسیه 
در می��ان دموكرات ه��ا نیز افزايش پیدا كرده اس��ت، 
هرچند بس��یار اندك. آنطور كه گفته شده، در سال 
۲۰۱4، حدود ۲۲ درصد از دموكرات ها، روس��یه را 
به عنوان هم پیمان خود مي شناختند كه اين میزان 
در س��ال ۲۰۱۸ افزايش يافته و به 4۰ درصد رسید. 
اين در حالي اس��ت كه در 4 س��ال گذشته، جدايي 
كريمه از اوكراين، سقوط هواپیماي مالزيايي بر فراز 
اوكراين )كه بسیاري روس��یه را مسوول اين حادثه 
مي دانستند( و اتهام نفوذ روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ 
امريكا، تنش هاي بسیاري در روابط روسیه و امريكا 
ايجاد كرده بود. همچنین، دموكرات ها، از بزرگ ترين 
مدعیان دخالت روس��یه در انتخابات ۲۰۱۶ بودند؛ 
دخالتي كه ب��ه گفته دموكرات ها، منجر به پیروزي 

دونالد ترامپ شد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

نخست وزير بركنار شده، وزير دربار شد 
بیست و هش��تم تیر ۱۳۲۸، عبدالحسین هژير 
نخس��ت وزير پیش��ین به وزارت دربار برگزيده شد. 
جمعیت فدايیان اسالم او را در ۱۳ آبان همان سال 
اعدام انقالبي كردند. عبدالحسین هژير، فرزند يكي 
از كارمندان مشروطه خواه دربار مظفرالدين شاه كه 
به واسطه انفجار ترقه در كودكي يك چشم خود را 
از دس��ت داده بود، در درب��ار پهلوي جزو معتمدان 
بهحس��اب مي آمد و همانطور كه گفته ش��د، روابط 
حسنه يي با دربار به خصوص با اشرف پهلوي داشت. 
اش��رف، هژي��ر را از هر نظر پش��تیباني مي كرد 
و سیاس��ت او را مي س��تود. بعد از س��قوط كابینه 
هژي��ر در آبان ماه ۱۳۲7 اش��رف براي دهن كجي 
به مخالفان و مجلس ترتیبي داد كه ش��اه، هژير را 
به مقام نیابت ريیس سازمان شاهنشاهي اجتماعي 
منصوب كند و بعد از آن هم در س��ال ۱۳۲۸ هژير 
را به مقام وزير دربار شاهنشاهي گمارد چون اشرف 
مي خواس��ت همیشه هژير بر س��ر كار باشد. بنا به 
عقیده اشرف پس��ت وزارت دربار، پست استراحت 
و تجديد قوا بود كه هژير مي توانس��ت در نخستین 
فرصت مناسب با پرشي كوتاه از روي آن، ديگر بار 

بر كرس��ي نخس��ت وزيري تكیه زند. به گفته خود 
اشرف »در خرداد ۱۳۲7 برادرم، عبدالحسین هژير 
را به نخس��ت وزيري منصوب ك��رد. هژير يكي از 
دوستان خوب من بود و بايد بگويم كه من تاحدي 
در انتص��اب او موث��ر بودم. او در س��مت هاي وزير 

دارايي و وزير دربار نیز خدمت كرده بود.«
رواب��ط صمیم��ي و متقابل دربار و هژير س��بب 
ش��د كه او از س��وي نمايندگان مجلس پانزدهم به 
عنوان نخس��ت وزير انتخاب شود اما نخست وزيرى 
هژير با مخالفت ش��ديد آيت اهلل كاش��انی و فدايیان 
اسالم روبه رو ش��د. آيت اهلل كاشانی، در مخالفت با 
هژير، اعالمیه تندى منتش��ر كرد و بازاريان نیز، به 
رهبرى »نواب صفوى«، تظاهراتی در برابر ساختمان 
مجل��س ب��ه راه انداختند. در مجل��س هم اكثريت 
موافق��ان او به مخالف تبديل ش��ده بودند. در اواخر 
دوره نخست وزيري او روزي جمعیت از منزل آيت اهلل 
كاشاني با پاي پیاده به سوي مجلس حركت كردند 
ت��ا اعتراض خود را عن��وان كنند. وقتي جمعیت به 
مجلس رسید شخصي به نام سید هاشم حسیني، در 
حالي كه قرآن در دس��ت داشت جلو مجلس گفت: 

آمده ايم تا مخالفت خود را نسبت به هژير اعالم كنیم 
چون او لیاقت حكومت بر مسلمین را ندارد. 

مخالفت ها با دولت هژير در داخل و خارج مجلس 
به تدريج چنان ش��د كه او در بن بست قرار گرفت و 
ناچار، پس از چهار ماه، كناره گیرى كرد اما چند روز 

بعد به سمت وزير دربار منصوب شد. 

ميراثنامهايستگاه

مستندزندگيپلواكردرپارامونتديدهميشود
پارامونت نت ورك اعالم كرد به زودي 
مستندي را كه براي گرامیداشت ياد پل 
واكر بازيگر فقید »س��ريع و خشمگین« 
تهیه ديده است، پخش مي كند. به گزارش 
ورايتي، مس��تندي كه براي گرامیداشت 
زندگي پل واكر فقید تهیه شده شنبه ۱۱ 
آگوست ساعت ۹ ش��ب از شبكه آنالين 

پارامونت در دس��ترس عالقه مندان خواهد بود. اين فیلم مس��تند كه با عنوان 
»من پل واكر هستم« تهیه شده با فیلم هاي خانوادگي كه از وي موجود است 
و با مصاحبه هايي با خانواده واكر و دوس��تان وي از جمله هم بازي هاي وي در 
مجموعه پرطرفدار »سريع و خشمگین« تهیه شده است. تیرز گیبسون بازيگر 
و راب كوهن و وين كرامر كارگردان و نیز پدر و مادر واكر، برادران و خواهر او در 
اين مستند صحبت كرده اند. مستند »من پل واكر« هستم براي نخستین بار در 
پارامونت نت ورك ديده مي شود. اين كمپاني اعالم كرده اين فیلم مستند درباره 
ستاره بس��یار پرطرفداري است كه زندگي اش به طرزي تراژيك در نیمه راه و 
خیلي زود بر اثر تصادف اتومبیل از بین رفت. پل واكر بر اثر تصادف اتومبیل در 
سال ۲۰۱۳ در گذشت. او در صندلي جلوي اتومبیل پورشه يي سوار بود كه هم 
تیمي اش راجر روداس آن را مي راند. پلیس لس آنجلس در سال ۲۰۱4 سرعت 
ب��اال را دلیل وقوع اي��ن تصادف عنوان كرد. اين مس��تند را آدرين بیوتنهوس 
كارگرداني كرده كه فیلم هاي مستند تحسین شده يي درباره هیث لجر، كريس 

فارلي و محمدعلي كلي را كارگرداني كرده است. 

كشفقديميتريننسخه»اُديسه«هومردريونان
موف��ق  يون��ان  در  باستان شناس��ان 
به كش��في ش��دند ك��ه گفته مي ش��ود 
قديمي تري��ن نس��خه برگرفت��ه از كتاب 
حماسي »اُديس��ه« اثر »هومر« است. به 
گزارش رويترز، تیمي از باستان شناس��ان 
يونان��ي و آلمان��ي در كاوش هاي خود در 
ش��به جزيره پلوپنز و در محوطه باستاني 

المپیا موفق به كشف بخش هايي از شعرهاي حماسي هومر در كتاب »اُديسه« 
شدند كه روي يك لوح ِگلي حكاكي شده است. وزير فرهنگ يونان درباره اين 
اكتشاف توضیح داد: اين لوح گلِي شامل ۱۳ قطعه شعر از راپسودي چهاردهم 
كتاب ش��عر »اُديسه« اس��ت كه در آن قهرمان داس��تان يعني »اوديسئوس« 
دوس��ت قديمي اش »ائومايوس« را مورد خطاب قرار مي دهد. برآوردهاي اولیه 
حاكي از آن اس��ت كه قدمت اين اثر كشف شده به عصر رومي ها پیش از قرن 
سوم پس از میالد بازمي گردد. هنوز قدمت دقیق اين اثر نیاز به بررسي و تايید 
دارد اما اين لوح ِگلي يك كتیبه باستاني فوق العاده و يك اثر تاريخي ادبي است. 
كتاب اشعار حماسي »اُديسه« را كه داراي ۱۲۱۰۹ خط شعر است به »هومر« 
شاعر يونان باستان نسبت مي دهند و داستان آن درباره »اوديسئوس« پادشاه 
شهر ايتاكاست كه پس از سقوط تروا بعد از ۱۰ سال سرگرداني در تالش براي 
بازگش��ت به خانه اس��ت. اين كتاب دومین اثر عمده و مهمي است كه پس از 
»ايلیاد« به »هومر« نس��بت داده مي ش��ود و محققان زمان نگارش آن را بین  

سال هاي 7۲۵ تا ۶7۵ قبل از میالد تخمین مي زنند. 
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