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محمود خاقاني|
كارشناس بين المللي انرژي |

روز دوش��نبه 25 ش��هريورماه 98 براس��اس گزارش 
خبرگزاري رويترز به دليل خارج ش��دن حدود پنجاه 
درصد حجم توليد نف��ت عربس��تان از گردونه توليد و 
افزايش تنش در خليج ف��ارس )انفجار درمنطقه بقيق 
و ُخريص عربس��تان كه حدود پنج درصد عرضه نفت 
خام به بازار جهان��ي را تامين مي كند( قيمت نفت خام 
در بازار ه��اي بين المللي 15 درصد افزاي��ش پيدا كرد. 
دراين ميان بدليل اينكه دالر داران دچار نگراني شدند 
وتصميم گرفتند كه دالر هاي ش��ان را از حس��اب هاي 
بانكي دربياورند و به خريد قرارداد ه��اي نفتي در بازار 
اختصاص دهند دالر امريكا سقوط كرد و ارزش برابري 
نرخ ارز كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت و گاز 
غير عضو اوپك نظير دالر كانادا پنج دهم درصد و كرون 
نروژ ش��ش دهم درصد دربرابر دالر امري��كا باال رفتند. 
چرا؟ براي اينكه ارزش برابري ارز برخي از كش��ورهاي 
توليد كننده و صادر كننده نف��ت و گاز معموال به باال و 

پايين رفتن درآمد هاي نفتي آنها متصل است. 

  دربازار نفت چه اتفاقي افتاد؟
هفته گذش��ته قيمت نف��ت خام رو به كاهش داش��ت 
زيرا با خروج ج��ان بولتون از كابين��ه پرزيدنت ترامپ 
گروه »ب« دچار تزلزل ش��د و خيال بازار تا حدودي از 
خطر وقوع جنگ در خليج فارس آس��وده ش��د. بحث 
احتمال مالقات بين روس��اي جمهوري امريكا و ايران 
و برگزاري نشس��ت 1+5 هم مطرح بود. بنابراين، بازار 
منتظر بازگش��ت نفت ايران و افزايش عرضه نفت خام 
بود و به همين دلي��ل قيمت هاي خري��د در بازارهاي 
آتي غرب و شرق رو به كاهش داشت. دست اندر كاران 
بازار نفت مي گويند تمام اين نظريه ها با حمله اي كه به 
حوثي هاي يمني نسبت داده مي ش��ود و آقاي پومپئو 
س��عي دارد ثابت كند كه حمله توس��ط ايران صورت 
پذيرفته به هم خورد و احتم��ال جنگ در خليج فارس 
با توجه به شعار هاي اعضاي باقيمانده از گروه »ب« در 
كابنيه آقاي ترامپ نظير آق��اي پومپئو و حاميان گروه 
»ب« در ميان سناتور هاي امريكايي افزايش پيدا كرده 
است. از سوي ديگر يكي ديگر از اعضاء گروه »ب« آقاي 
ناتانياهو هم براي پيروزي در انتخابات اسراييل نيازمند 
جنگ افروزي است. دولت آقاي بوريس جانسون هم با 
مشكالت داخلي مرتبط با خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
دست به گريبان است. برخي هم معتقدند كه اصحاب 
ثروت هاي باد آورده درايران كه نگران مبارزه با فس��اد و 
اختالس و افشاي نام شان هستند از بروز جنگ و توسعه 

بحران بين ايران و امريكا استقبال مي كنند. 

  چه كسي متضرر  و  چه كسي منتفع شده است؟ 
چين از حادثه اي كه درمنطقه بقيق و ُخريص عربستان 
رخ داده اس��ت متضرر ش��ده اس��ت. زيرا، چين روزانه 
ده ميليون بش��كه نفت خام وارد مي كن��د و اگر قيمت 

هربشكه نفت خام در نتيجه اين حادثه حدود ده دالر باال 
برود چين ناگزير است كه روزي صد ميليون دالر بيشتر 
پول به پردازد. يكي از اعضاء گروه »ب« يعني بن سلمان 
هم متضررو دچار شوك شده است. زيرا قرائن حاكي از 
آن است كه مسبب اصلي ايجاد انفجار درمنطقه بقيق و 
ُخريص هواپيماي بدون سرنشين حوثي ها نبوده است، 
بلكه ورود اين هواپيما ها به آس��مان عربستان بهانه اي 
بوده كه درداخل عربس��تان كس��اني كه درگير توطئه 
جنگ افروزي در خليج فارس و اثبات نظر جان بولتون 
بوده اند از آن استفاده و منطقه بقيق و ُخريص را به آتش 
بكشند. بنابراين، بن سلمان اين خطر را احساس كرده 
اس��ت كه ش��ايد گروه جان بولتون قصد دارد به نحوي 
اورا قرباني كنند. دراين ميان روسيه منتفع شده است 
وافزايش قيمت نفت براي روس��يه خوب بوده است و از 
سوي ديگر نگراني اروپا از بي ثباتي در منطقه مي تواند 
اروپا و روس��يه را به هم نزديك تر كند. اروپا به ش��دت 
دلواپس است و سعي خواهد كرد كه احتمال بروز يك 

جنگ در منطقه را كاهش دهد. 

  چالشـي بـراي بودجـه نظامـي عربسـتان
 و سالح هاي امريكايي؟

بحثي كه كارشناسان درباره آن س��خن مي گويند اين 
واقعيت است كه فقط در طول نه ماهي كه از سال 2019 
گذشته است عربس��تان نزديك به سيصد ميليارد دالر 
به امريكا براي خريد انواع سالح هاي امريكايي پرداخت 
كرده اس��ت. اين مبلغ افزون بر هفتصد ميليارد دالري 
است كه عربستان براي خريد سالح به امريكا در دوران 
روس��اي جمهوري قبل از ترامپ پرداخت كرده اس��ت. 
درمقام مقايس��ه بودجه نظامي ايران بسيار اندك است 
و حوثي ها هم با كمترين امكانات و تس��ليحات در برابر 

ائتالف عربستان در حمله به يمن مقاومت مي كنند. 
يك مركز پژوهشي كه درباره جنگ و تسليحات مطالعه 
مي كند بنا به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس به اين 
 Patriot نتيجه رسيده كه رادار موش��ك هاي پتريوت
)امريكايي( عربس��تان در زمان ورود پهپاد هاي يمني 
كار نمي كرده اند و درنتيجه هواپيماهاي بدون سرنشين 
يا موشك هاي يمني كه آقاي پومپئو مدعي است كار 
آنها نيست منظقه بقيق و ُخريص عربستان را به آتش 
كشيده اند. البته حوثي ها درماه مي 2019 هم با استفاده 
از پهپاد موفق شدند كه خط لوله بسيار مهم انتقال نفت 
عربس��تان از ش��رق به غرب را دچار اختالل كنند ودر 
 Shaybah ماه اوت هم موفق ش��دند به ميدان نفتي
صدمه وارد نمايند. جالب اين اس��ت ك��ه در ماه مارس 
سال 2018 هم سيستم دفاعي خريداري شده از امريكا 
نتوانس��ت در برابر يكي از حمالت موشكي حوثي ها به 

خوبي عمل كند و شكست خورد. 

  پيروزي  برجام؟
بس��ياري درايران كه دلواپس موفقي��ت برجام بودندو 
هس��تند س��عي دارند ثابت كنند ك��ه برج��ام از ابتدا 

محكوم به شكس��ت بود و ب��درد نخ��ورد و نمي خورد. 
چنانچه منصفانه ب��ه مذاكرات برج��ام و نتيجه برجام 
نگاه كنيم ثابت مي شود كه دلواپسان اشتباه مي كنند. 
زيرا، برجام ثابت كرد كه ديپلماس��ي بهت��ر از جنگ و 
خونريزي است و درصورت بروز جنگ اين ايران نيست 
كه جنگ افروزي كرده است بلكه دفاع مي كند.طبيعي 
اس��ت كه برخورد هاي نظامي هم سرانجام به مذاكرات 
براي صلح ختم خواهند شد. پس چرا جنگ؟ طبيعي 
است كه توليد كنندگان سالح و متخصصين نبرد هاي 
نظامي طرفدار جنگ و خون ريزي باشند و امريكا در اين 
راستا همواره در جهان پيش قدم بوده و هست. درزمان 
حاضر وقتي خوب دقت مي كنيم مالحظه مي شود كه 
ش��عار ها و اقدامات و عمليات امريكا عليه برجام نشان 
مي دهد مذاكره كنندگان برجام تدبير خوبي داشته اند 
و برنامه هاي��ي كه تاكنون در چارچ��وب آن براي رونق 
ديپلماس��ي به جاي جنگ طراحي و عمل كرده اند هم 
نتايج مثبتي دربرداشته كه كمترين آن متزلزل كردن 
گروه جنگ طلب »ب« و اخراج ج��ان بولتون از دولت 

ترامپ بوده است. 

  ديدار روساي جمهوري ايران و امريكا؟
پ��س از اينك��ه رييس جمه��وري اس��المي اي��ران 
احتمال ديدار روس��اي جمه��وري اي��ران و امريكا را 
رد ك��رد، رييس جمه��وري امريكا هم روز دوش��نبه 
25 شهريورماه 98 با انتش��ار توييتي تمايل به انجام 
مذاكرات بدون پيش ش��رط ب��ا اي��ران را رد كردو آن 
را نادرس��ت خوان��د. وي نوش��ت: »رس��انه ها اخبار 
جعلي مي گويند كه من تمايل دارم ب��ا ايران »بدون 
پيش شرط« ديدار كنم. اين  يك شرح غلط است )مثل 
هميشه!(«. اين درحالي است آقاي دونالد ترامپ بارها 
در جمع خبرنگاران يا گفت وگوهايي كه با رسانه هاي 
مختلف داش��ته از تمايل اش به مذاكره با ايران بدون 
هيچ پيش شرطي سخن گفته بود و اين ايران بود كه 
مي گفت تا تحريم ها رفع نش��ود مذاكره معني ندارد. 
عالوه برآقاي ترامپ مقام هاي ارشد دولت امريكا نيز از 
آمادگي براي انجام مذاكرات بدون پيش شرط با ايران 

سخن گفته اند. 

    نتيجه گيري: 
صدور مجوز توسط آقاي ترامپ براي استفاده از ذخائر 
اس��تراتژيك نفت امريكا با وجود اينكه عربستان ادعا 
كرده است كه توليد ميدان هاي آسيب ديده به زودي 
وارد بازار خواهند ش��د نمايانگر اين واقعيت است كه 
امريكا براي جلوگيري از ورود ش��وك ب��ه بازار نفت 
تالش مي كند. درهرحال بايد منتظر تحوالت بعدي 
بود و هرگونه اظهارنظر در اين شرايط ممكن است بعدا 
ثابت شود كه نظري اشتباه بوده اس��ت. اما بايد براي 
دفاع و پيشبرد اهداف ديپلماسي صلح به جاي جنگ 
و رسوا كردن هر چه بيش��تر گروه »ب« تالش كرد و 

آماده بود. 

توطئه براي جنگ افروزي در خاورميانه 
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

توطئه براي جنگ افروزي 
در خاورميانه 

روز دوشنبه 25 شهريور 
ماه 98 براساس گزارش 
خبرگ��زاري رويترز به 
دليل خارج شدن حدود 
پنج��اه درص��د حجم 
توليد نفت عربستان از 
گردونه توليد و افزايش 
تنش در خلي��ج فارس 
)انفج��ار درمنطقه بقيق و ُخريص عربس��تان كه 
حدود پنج درصد عرضه نف��ت خام به بازار جهاني 
را تامي��ن مي كند( قيمت نفت خ��ام در بازار هاي 
بين المللي 15 درصد افزايش پيدا كرد. دراين ميان 
بدليل اينكه دالر داران دچار نگراني شدند وتصميم 
گرفتند كه دالر هاي شان را از حساب هاي بانكي 
دربياورند و به خري��د قرارداد هاي نفت��ي در بازار 
اختصاص دهند دالر امريكا س��قوط كرد و ارزش 

برابري نرخ ارز كشورهاي توليد كننده و ...

محمود خاقاني

 همين صفحه  

يادداشت

 اهتمام وزارت صمت
براي تنظيم بازار

محسن شمشيري |
بررس��ي عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در يك سال اخير، نش��ان دهنده اين واقعيت است 
كه وزير صمت و مدي��ران و هم��كاران او، نه تنها 
برنامه حمايت از رونق توليد و كاهش مش��كالت 
توليدكنندگان را در دستور كار قرار داده و در كاهش 
انتقادهاي مشتريان صنايعي مانند خودروسازي 
موث��ر بوده اند، بلك��ه در برنامه تنظيم ب��ازار نيز با 

استفاده از تجربه گذشته بهتر عمل كرده و...

مسكن

روزگار ناخوش اوراق وام 
مسكن در دوران ركود

 شهال  روشني|
در گذش��ته افراد ب��ا مراجعه  به بانك مس��كن و 
واريز 9 ميلي��ون تومان به عنوان س��پرده بانكي 
پس از مدتي وام مس��كن دريافت مي كردند. در 
حال حاضر ب��ه افرادي كه حس��ابي تحت عنوان 
»حساب سپرده س��رمايه گذاري ممتاز« افتتاح 
مي كنند و موجودي خود را در زماني مشخص در 
آن حساب نگه داري مي كنند،  اوراق گواهي حق 
تقدم استفاده از وام مسكن تعلق مي گيرد. كساني 
كه براثر سپرده گذاري مالك اين اوراق مي شوند، 
يا مي توانند وام مسكن بگيرند يا اوراق حق تقدم را 
در فرابورس بفروشند. شما مي توانيد با خريد اين 
اوراق تسهيالت بانك مسكن، بدون سپرده گذاري 
صاح��ب وام مس��كن ش��ويد. اوراق ح��ق تقدم 
تسهيالت بانك مسكن )به صورت خالصه تسه( 
اوراقي هستند كه مالك آنها مي تواند با مراجعه به 

بانك در ازاي هر برگه از آن...
9

جهان

روز سرنوشت ساز نتانياهو 

15

  »بوك«  از شركت متناظر، بانك مركزي
 و اتاق بازرگاني بازديد كرد

 ركورد زني تاريخي نفت 
در نخستين واكنش به حمله به آرامكو 

 سفر رييس جديد اينستكس
 به تهران

  3 سناريو 
قيمت آتي نفت

گروه انرژي| نادي صبوري |
قيمت نفت برنت در نخس��تين واكنش ب��ه حمالت به 
تاسيسات نفتي عربستان) آرامكو( با 19 درصد رشد به 
بشكه اي 71.95 دالر رس��يد تا سريع ترين رشد قيمت 
در يك نوبت معامالتي را تجربه بكند. مقامات عربستان 
اعالم كرده اند كه حمالت صبح شنبه به ميدان هاي نفتي 
بقيق و خريص در شرق عربستان موجب شده است توان 
صادرات نفت خام اين كش��ور روزانه 5.7 ميليون بشكه 
كم بش��ود؛ اين چيزي در حدود نصف كل توان توليدي 
عربس��تان و حدود 5 درصد از كل نف��ت خام معامالتي 
جهان اس��ت. آن طور ك��ه نيويورك تايمز مي نويس��د 

تاسيس��اتي كه مورد حمل��ه قرار گرفتن��د بزرگ ترين 
تاسيسات فرآورشي نفت خام جهان بوده اند.  عبدالعزيز 
بن سلمان برادر ناتني محمد بن س��لمان چهارمين روز 
كاري اش را با يك فاجعه تمام عيار شروع كرد؛ تاسيسات 
فرآورش نفتي عظيم عربس��تان در دو مي��دان بقيق و 
خريص مورد حمله ق��رار گرفتند؛ تصاوي��ر ماهواره اي 
از برخاستن دود از اين تاسيس��ات حكايت داشت و در 
ادامه عبدالعزيز بن س��لمان مجبور شد نخستين بيانيه 
تاريخ وزارتش را به اعالم اين اختصاص دهد كه به خاطر 
حمالت روزانه 7‚5 ميليون بشكه نفت خام توليدي اين 

كشور از مدار خارج شده است. 

4

گزارش مركز آمار از وضعيت هزينه و درآمد دهك هاي 
درآمدي نشان مي دهد 

 200 هزار تومان كسري فقرا 
در مقابل 2‚1 ميليون تومان مازاد اغنيا

 صفحه 3  

 صفحه 7  

محسن شمشيري |
دبير گروه بانك و بيمه|

بررس��ي عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
يك سال اخير، نشان دهنده اين واقعيت است كه وزير 
صمت و مديران و همكاران او، نه تنها برنامه حمايت 
از رونق توليد و كاهش مشكالت توليدكنندگان را در 
دستور كار قرار داده و در كاهش انتقادهاي مشتريان 
صنايعي مانند خودروس��ازي موث��ر بوده اند، بلكه در 
برنامه تنظيم بازار نيز با استفاده از تجربه گذشته بهتر 
عمل كرده و حت��ي بهره ب��رداري از برخي طرح هاي 

صنعتي و عمراني را در دستور كار قرار داده اند.
وزارت صنع��ت و مع��دن و تج��ارت در همراه��ي و 
همكاري با س��اير دس��تگاه هاي اجرايي كشور نظير 
بانك مركزي، گمرك، وزارت اقتصاد ودارايي، ضمن 
پذيرش واقعيت ه��اي موجود اقتص��اد مانند التهاب 
بازار ارز، رشد قيمت ها و هزينه هاي توليد، از روش ها 
و منطق اقتصادي در جهت كاهش مش��كالت بهره 
برده و اولويت را به تامين كاالهاي اساسي و مايحتاج 
مردم داده اند.  به عبارت ديگر، ب��ه جاي تكرار تجربه 
گذش��ته و كتك زدن تورم و قيمت ه��ا، بگير و ببند 
فعاالن اقتصادي و ايجاد محدوديت در بازارها، تالش 
كرده اند كه با پذيرش واقعيت هاي رشد هزينه توليد و 
قيمت ها و تورم و... عمال به جاي دستكاري قيمت ها، 
رون��د حماي��ت از توليد، تامي��ن مايحت��اج و كاالي 
اساس��ي با ارز 4200 توماني، س��رعت دادن به ثبت 
سفارش، ترخيص كاال از گمركات و پر كردن بازارها و 

فروشگاه ها از كاالها را در دستور كار قرار دهند.
اين موضوع باعث ش��ده كه امروز اگرچه قيمت هاي 
باال در بازار و فروش��گاه ها احس��اس مي شود و قدرت 
خريد مردم در مقايس��ه با گذش��ته كاهش يافته، اما 
نگاهي به بازارها و فروشگاه ها، حكايت از فراواني كاال 
و نعمت است و حداقل بازار از كمبود كاال رنج نمي برد 
و سياست هاي تنظيم بازار اصولي بازار، باعث شده كه 
توليد كننده و صنعتگر تش��ويق به ادامه توليد شود و 
كار ترخيص كاال و واردات مواد اوليه به سرعت انجام 
شده و كاال وارد كارخانه ها و بازار و فروشگاه ها شود و 
در نتيجه هم صادرات افزايش يافته و از فرصت نرخ ارز 
باال اس��تفاده كرده و هم بازار داخلي مملو از كاالهاي 

مختلف است. 
براين اس��اس، توجه به اصل احترام به نهاد قيمت در 
تنظيم و تعادل بازار، موجب ش��ده ك��ه كمبود كاال 
احس��اس نش��ود و به تدريج با ايجاد ثبات در بازار ارز 
و هماهنگي و همكاري وزارت صمت با بانك مركزي 
و گمرك و وزارت اقتصاد و داراي��ي، به تدريج فضاي 
با ثبات ت��ري در فض��اي كالن اقتصاد ايجاد ش��ده و 
درنتيجه قيمت بخش عم��ده اي از كاالها در ماه هاي 

اخير كاهش يافته و نرخ تورم را نيز كاهش داده است
از سوي ديگر، مديران اين وزارتخانه نه تنها در شرايط 
س��خت كنوني، به فكر برنامه تنظيم بازار، تعادل در 
عرضه و تقاض��ا و كاهش مش��كالت توليدكنندگان، 

فروشندگان و صادركنندگان بوده اند، بلكه در تكميل 
و راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي عمراني و تكميل 
نيازهاي عمراني و توليدي و صنعتي كشور گام هاي 
بلندي برداش��ته اند و در راه ان��دازي و بهره برداري از 
طرح هاي آلوميني��وم، طرح هاي معدن��ي و صنعتي 
مختلف در يك س��ال اخير، نشان دهنده اين واقعيت 
است كه مشكالت تحريمي باعث نش��ده كه وزارت 
صمت برنامه هاي توس��عه اي و عمران��ي را رها كند و 
تنها به فكر تامين مايحتاج عمومي و كاالهاي اساسي 
و موجوي انبارها باشد، بلكه به مسائل زيرساخت هاي 
صنعت��ي و تولي��دي و تامين كاالهاي اس��ترات ژيك، 
طرح هاي معدني و صنايع معدن��ي و فلزي نيز توجه 
داشته است و نتيجه آن س��ودآوري و افزايش فروش 

و صادرات تعداد قابل توجهي از شركت ها بوده است.
پر بودن بازارها و فروشگاه ها از كاالهاي مختلف در اين 
شرايط، ثابت مي كند كه وزارت صمت برنامه تنظيم 
بازار، افزايش عرضه كاال، كمك ب��ه توليد كنندگان، 
افزايش ص��ادرات و واردات به موق��ع كاال، مواد اوليه، 
ماشين آالت و... را به خوبي انجام داده است. گمركات 
به سرعت در حال ترخيص كاالها و مواد اوليه هستند 
و همكاري وزارت صنعت، سازمان تجارت و برنامه هاي 
ثبت س��فارش، تخصي��ص ارز، ترخي��ص از گمرك 
و رس��يدن به بازار مص��رف و توليد به س��رعت انجام 
شده و باعث رش��د توليد در داخل و افزايش صادرات 

وارزآوري براي كشور شده است. 
وزارت صمت تحت تاثير انتقادها از رش��د قيمت ها، 
به كارهاي غير اصولي يعني كنترل ش��ديد قيمت ها 
و قيمت گذاري غيرمنطقي و بگي��ر و ببند اقدام نكرد 
و برعكس اجازه داد تا عوامل تولي��د به خوبي در بازار 
فعاالنه حركت كند و در عين حال تالش كرد كه نياز 
ارزي كاالهاي اساسي را تامين كند تا مردم تحت فشار 
قرار نگيرند و به تدريج با كاه��ش التهاب هاي عرضه 
و تقاضا و نرخ ارز و... نه تنها بخش��ي از رشد قيمت ها 
كاهش ياف��ت بلكه عرض��ه كاالها و فراوان��ي كاالها 
موجب شد كه مردم از وجود نعمت و كاالهاي فراوان 
رضايت داشته باشند و عرضه كننده و فروشنده نيز از 
قيمت ها بكاهند. نتيجه آن ش��د كه قيمت ها حدود 
10 تا 50 درصد در كاالهاي مختلف در يكسال اخير 
نسبت به قبل كاهش يافته است و البته چه بسا هنوز 
در برخي كاالها مشكالتي وجود دارد كه بايد براي آنها 

نيز راهكارهايي ارايه شود.
از س��وي ديگر، بخش معدن كشور در طول يك سال 
اخير عالوه بر كش��ف و يافتن منابع قاب��ل توجهي از 
مع��ادن و فرصت هاي معدني كش��ور، در اس��تخراج 
معادن و بهره برداري و كمك به رشد صادرات معدني 
و توليد محصوالت معدني كش��ور و بهبود قيمت ها 
و همچني��ن تامي��ن نيازهاي صنعتي كش��ور نقش 
عمده اي داش��ته اس��ت. ميزان س��ودخالص، درآمد 
و فروش ش��ركت هاي معدني نيز افزاي��ش يافته و از 
فرصت رش��د نرخ ارز و صادرات بهره مند شده است و 

عمال تحريم در بسياري از موارد تبديل به فرصت رشد 
فرصت ها و افزايش درآمد شده است. 

در بخ��ش صنعتي كش��ور نيز ع��الوه ب��ر تكميل و 
راه اندازي و بهره برداري طرح هاي جديد و طرح هاي 
قديمي، فازه��اي تكميلي بس��ياري از كارخانه ها به 
بهره برداري رسيده و فرصتي براي رشد توليد فراهم 
كرده است. شركت هايي كه از فرصت صادرات بيشتر 
با نرخ ارز باالتر بهره برده اند يا در داخل فروش موثري 
داشته اند عمال با چند برابر شدن سود و فروش و درآمد 
و اش��تغال همراه ش��ده اند كه مي تواند نشان دهنده 
اهميت استفاده از مزيت هاي نسبي و اتكا به ساخت 

داخل در تامين نيازهاي كشور باشد.
هرچند كه رشد هزينه تمام شده و قيمت مواد اوليه و 
افزايش رقم مورد نياز سرمايه گذاري، محدوديت هايي 
در مس��ير س��رمايه گذاري ها ايجاد كرده است اما در 
مورد بخش هايي از صنعت كشور كه از ارزش افزوده، 
مزيت نس��بي و فرصت هاي متكي به انرژي، معادن و 
نيروي كار ايراني برخوردار است، عمال محدوديت ها 
تبديل به فرصت ش��ده و نه تنها رق��م توليد داخلي و 
ص��ادرات را باال ب��رده بلكه رق��م درآمدو ف��روش و 
س��ودآوري نيز افزايش يافته اس��ت. نتاي��ج ترازنامه 
و س��ود و زيان بس��ياري از ش��ركت ها و فعاليت هاي 
صنعتي كشور نشان مي دهد كه صنايع كشور از اين 
فرصت تاريخي به خوبي بهره برده است.  وزير صنعت 
در ماه هاي اخير در مس��ير راه ان��دازي و بهره برداري 
صنعتي و همچنين تنظيم بازار، رسيدگي به مشكالت 
خودروسازان و مشتريان خودرو، برنامه هاي گسترده و 
موثري را اجرا كرده است چنانچه قيمت خودروهاي 
توليدي داخل كاهش و گاهي قيمت بازار از كارخانه 

در برخي محصوالت كمتر است.
 اقتصاد ايران با شرايط پيچيده و دشواري مواجه است. 
بخشي از اين وضع، ناشي از سوء مديريت ها در گذشته 
و حال و بخشي ناش��ي از وضعيت سياسي و ساختار 
اقتصادي كش��ور اس��ت. از س��وي ديگر همه عوامل 
و عناصر تأثيرگذار اقتص��اد ايران در اختي��ار وزارت 
صمت نيست؛ اما اين وزارت در همين مدت، بسياري 
از مش��كالت موجود در بازار را كاه��ش داده و ميزان 
اعتراضات مشتريان و تجمع ها كاهش قابل توجهي 
داشته و برنامه خودروسازان و بسياري از كارخانه ها به 

مسير مناسبي هدايت شده است
وزير صمت ب��ا ويژگي هاي ف��ردي، منظم، منضبط، 
منسجم و هدفمند است. انضباط و انسجام صنعتي و 
تجاري مي تواند پ��اره اي از چالش ها را از ميان بردارد. 
عالوه بر اين او و تيم همراهش در شرايط بسيار بدي 
وزارت صمت را تحويل گرفته ولي با كار كارشناس��ي 
و آش��نايي با چالش ها بر دش��واري ها و پيچيدگي ها 
برتري يابند. سال ها حضور در سازمان هاي صنعتي و 
اجرايي كشور در ادوار متفاوت و در مناصب تاثيرگذار 
مي تواند پشتوانه موثري براي كارآيي و كارآمدي يك 

تيم مديريتي باشد.

اهتمام وزارت صمت براي تنظيم بازار
يادداشت



روي موج خبر

چارسو

  چ�ون صل�ح مي خواهي�م باي�د خودمان
را براي جنگ آماده كنيم؛  ارتش نيوز|

فرمانده دافوس تصريح كرد كه چون صلح مي خواهيم 
بايد خودمان را براي جنگ آماده كنيم. امير حسين 
ولي وند زماني ديروز در حاش��يه مراس��م افتتاحيه 
نمايشگاه كتاب صلح و دفاع با بيان اينكه »همه بايد 
بدانند كه كار ما در دافوس جنگ است اما اصل كار ما و 
پيام مان صلح است«، افزود: نمايشگاه بين المللي كتاب 
صلح و دفاع با همكاري چند موسسه انتشاراتي داخل 
و خارج از كشور راه اندازي ش��ده و نويد خوبي براي 
تحقيقات پيش رو در مباحث مربوط به »صلح و دفاع« 
و »جنگ و دفاع« است. فرمانده دافوس گفت: بسياري 
از كشورها در برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب صلح 
و دفاع با دافوس ارتش همكاري كردند و ما در اختتاميه 
اين نمايشگاه پيام دبيركل سازمان ملل متحد در باب 
صلح را خواهيم داشت . امير ولي وند در پايان با بيان 
اينكه »پيام نمايشگاه بين المللي كتاب صلح و دفاع 
اين است كه ما هم به دنبال صلح هستيم و هم آماده 
جنگ«، تاكيد ك��رد: ما چون صلح مي خواهيم بايد 

خودمان را براي جنگ آماده كنيم.

  درياف�ت ع�وارض زيارت�ي لغ�و ش�د؛
باشگاه خبرنگاران|

محمدي ف��ر گف��ت: درياف��ت ع��وارض زيارتي از 
۱۸شهريور امسال لغو شده و زائران مي توانند بدون 

پرداخت عوارض به عتبات عاليات سفر كنند.
دبير ستاد مركزي اربعين حسيني درباره آخرين آمار 
ثبت نامي زائران اربعين حس��يني در سامانه سماح 
گفت: بر اس��اس آخرين آمار تاكنون ۵۰۰ هزار زائر 
براي ش��ركت در مراسم اربعين حسيني در سامانه 
س��ماح ثبت نام كرده اند كه بيش��ترين تعداد ثبت 
نامي ها به ترتيب از اس��تان هاي تهران، خوزستان، 
خراسان رضوي، اصفهان و فارس بوده است. او درباره 
رام قطار هاي مستقيم به كربال و ساير شهر هاي عراق 
بيان كرد: متاسفانه هنوز زيرساخت  هاي قطار مستقيم 
به كربال آماده نش��ده، اما برنامه ريزي شده براي ايام 
اربعين تعداد قطار هاي مستقيم از تهران و مشهد به 

خوزستان و كرمانشاه افزايش پيدا كند.

  تح�والت دان�ش هس�ته اي اي�ران غ�رب
را شگفت زده خواهد كرد؛  تسنيم|

مشاور رييس جمهور گفت: مرزهاي دانش و فناوري 
در حوزه هسته اي ديگر جلوي ما را نخواهد گرفت. 
حسام الدين آش��نا درباره گام سوم كاهش تعهدات 
برجام��ي كش��ورمان و همچني��ن گفت وگوهاي 
انجام شده با فرانس��ه درباره مساله برجام گفت: گام 
س��وم يك گام چنداليه است و وقتي گفته مي شود 
محدوديتي در تحقيق و توسعه وجود نخواهد داشت 
يعني مرزهاي دانش و فن��اوري در اين حوزه ديگر 
جلوي ما را نخواهد گرفت و ما به سمت دانش مرزي 
خواهيم رفت، در نتيجه غرب بايد انتظار داشته باشد 
كه تحوالت دانش هسته اي ايران در آينده نزديك او 
را شگفت زده كند. وي افزود: اين تصميمي است كه 
غرب بايد بگيرد كه آيا مي خواهد با ايران به مثابه يك 
قدرت منطقه اي داراي انرژي صلح آميز هس��ته اي 
تعامل كند يا اينكه مي خواهد ايران را مقابل خود قرار 
دهد، اين تصميمي اس��ت كه آنها وقت زيادي براي 

اتخاذ آن ندارند.

  برگزاري انتخابات يك پروژه ملي است؛مهر|
رييس ستاد انتخابات كشور گفت: برگزاري انتخابات 
يك پروژه ملي اس��ت و بايد با بررس��ي سناريوهاي 
محتم��ل پيش رو در عرصه تبليغ��ات و تعامالت با 
اف��كار عمومي، طراحي تدابير رو ب��ه آينده را دنبال 
كنيم.  جمال عرف ديروز در هشتمين جلسه كميته 
اطالع رس��اني ستاد انتخابات كش��ور با مرور اركان 
۴ گانه اصلي انتخابات يعني مش��اركت، س��المت، 
امنيت و رقابت بر نقش آفريني عرصه اطالع رساني 
در تحقق هريك از اين ۴ ركن تاكيد كرد. وي ضمن 
تشريح مولفه هاي شكل گيري مشاركت عمومي در 
انتخابات به مولفه رقابتي بودن انتخابات و توجه به 
ساليق مختلف پرداخت و اطالع رساني موثر و تعامل 
شايسته، با افكار عمومي را از جمله لوازم تحقق اين 

مولفه بسيار مهم دانست. 

روحاني در ديدار با اردوغان: 
 ايران خود را موظف به

تامين امنيت آبراه ها مي داند
حس��ن روحاني در ديدار با رييس جمهور تركيه با 
بيان اينكه حفظ امني��ت آبراه هاي منطقه خليج 
فارس، درياي عمان و تنگه هرمز همواره براي ايران 
به عنوان بزرگ ترين كشور ساحلي مورد توجه بوده 
است، گفت: جمهوري اسالمي ايران خود را موظف 

به تامين امنيت آبراه هاي منطقه اي مي داند.
رييس جمهور تاكيد كرد: امنيت آبراه هاي منطقه 
صرفًا بايد توسط كش��ورهاي ساحلي تامين شود 
و حض��ور نيروهاي امريكايي و دعوت آنها از س��اير 
كشورها براي حضور در منطقه تنها موجب افزايش 

مشكالت و تنش هاي موجود خواهد بود.
رييس جمهور حمالت به يمن را نتيجه محاسبات 
اشتباه و آدرس هاي غلط امريكا دانست و گفت: همه 
بايد تالش كنيم تا با مشاركت سازمان ملل متحد، 

ثبات و آرامش به يمن بازگردد.
روحاني با اش��اره به اينكه همكاري ۳ كشور ضامن 
روند آستانه باعث شده امنيت بيشتري در سوريه 
حاكم باشد و مردم اين كشور در بخش هاي زيادي 
از س��رزمين خود ش��رايط بهتري داش��ته باشند، 
افزود: بايد به دولت سوريه براي مبارزه با باقيمانده 
تروريست ها به ويژه منطقه ادلب و شرق فرات كمك 
كرد و همكاري ها تا ريش��ه كن شدن تروريست در 
منطقه ادامه يابد؛ از اين رو اميدوارم نتيجه تالش هاي 
سه كشور منجر به امنيت پايدار در سوريه و تحقق 

حاكميت مردم آن كشور باشد.

ايران2

رييس سازمان انرژي اتمي ايران: 

سه گام كاهش تعهدات ايران در برجام توازن ايجاد كرد
گروه ايران|

رييس سازمان انرژي اتمي گفت: با برداشتن سه گام در 
كاهش تعهدات، فعال توازني در برجام ايجاد شده است.

به گزارش ايسنا، علي اكبر صالحي در حاشيه نشست 
آژانس اظهار ك��رد: فعال اروپا در حال تالش اس��ت و 
رييسان جمهور ايران و فرانسه در تماس و تالش براي 
حفظ برجام هستند. ما به دنبال بر هم زدن برجام نبوده 
و نيستم اما اگر شرايط اقتضا كند تصميمات الزم را در 
زمان الزم مي گيريم و تصميمات ايران حساب شده و نه 
از روي احساسات بلكه دقيق و متجانس با سير تحوالتي 

است كه با جامعه بين المللي و منطقه شاهد هستيم.
وي گفت: با اين سه گام فعال توازني در برجام ايجاد شده 
است و سازمان انرژي اتمي توانسته اين توازن را برگرداند 
و االن مي بينيد در بحث فني ديگر اقدامي نمانده انجام 
نداده باشيم. مهم است كه ملت ببينند كه با چه سرعتي 
برگشتيم و سانتريفيوژهاي پيشرفته را در عددهاي قابل 
توجه به كار بگيريم كه نشان از هوشياري و هوشمندي 
ايران اس��ت كه با توجه به توصيه مقام معظم رهبري 
انجام شد؛ ما اينها را پيش بيني كرده بوديم. االن هم هر 
گامي اعالم مي شود ما قادر هستيم آن را عملياتي كنيم.

برخ��الف رفتاره��اي غيرقاب��ل پيش بيني و پر نوس��ان 
رييس جمهوري اياالت متحده در خصوص ايران و برجام 
كه هر روز در شكل و شمايل تازه اي پيش روي رسانه هاي 
گروهي و شبكه هاي اجتماعي تصويرسازي مي شود؛ ايران 
نشان داده است كه در مواجهه با عوامل مخرب بيروني از يك 
راهبرد مشخص و اصولي پيروي مي كند و با كمترين تغيير 
در مواضع خود تالش مي كند تا از منافع خود كه در بطن اين 
سند بين المللي نيز روي آن تاكيد شده حفاظت كند. فرقي 
نمي كند اين مواضع توسط روحاني رييس جمهوري تشريح 
شود يا اينكه محمد جواد ظريف وزير خارجه كشورمان به 
آن اشاره كند يا اينكه صالحي رييس سازمان انرژي اتمي 
ايران ابعاد و زواياي گوناگون آن را تشريح كند. در هر حال 
راهبرد ايران مشخص است و آن اينكه در صورت پايبندي 
طرف هاي مقابل به تعهدات برجامي شان ايران نيز آمادگي 
دارد به سرعت به سطح قبل از كاهش تعهدات بازگردد.  اما، 
در شرايطي كه دولتمردان امريكايي اين روزها ايران را متهم 
به نقض برجام و تنش آفريني منطقه اي مي كنند، رييس 
سازمان انرژي اتمي كشورمان به اين نكته اشاره مي كند كه 
»اگر جامعه بين المللي در نجات فوري برجام كوتاهي كند، 
چندجانبه گرايي كارايي خود را از دست خواهد داد، هرگونه 
حل و فصل مس��المت آميز اختالفات به چالش كشيده 
خواهد شد و در نهايت شرايط در راستاي منافع جنگ طلبان 
خواهد بود.« موضوعي كه به اعتقاد صالحي سنگ بزرگي 
بر س��ر راه حل و فص��ل پرونده هاي پيچي��ده بين المللي 
خواهد بود و افكار عمومي بين المللي را نسبت به اثرگذاري 
گفت وگو و مذاكره بد بين مي كند.  علي اكبر صالحي معاون 
رييس جمهوري كشورمان ديروز به وقت محلي در سخناني 
در كنفرانس ساالنه عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
وين، ضمن تاكيد بر نقش مهم انرژي هسته اي در چرخه هاي 
مختلف زندگي و دستاوردهاي جمهوري اسالمي در اين 
حوزه و همچنين انتقاد از عدم اجراي تعهدات طرف هاي 
باقي مانده در برجام، نس��بت به يكجانبه گرايي و اقدامات 
مخرب امريكا در ضربه به چندجانبه گرايي و دستاوردهاي 

مهم ديپلماسي در چند دهه گذشته هشدار داد. صالحي 
در ابتداي س��خنراني خود با تاكيد بر اينكه در اين برهه 
زماني حس��اس براي موضوع چندجانبه گرايي، نشست 
جاري كنفران��س عمومي فرصتي منحصر به فرد جهت 
بررسي چالش ها و تعيين جايگاه اعضاء براي رسيدگي به 
اين چالش ها است، به تشريح ديدگاه ملي كشورمان در 
اين خصوص پرداخت و اظهار داشت: جمهوري اسالمي 
ايران اهداف منطقي را براي گس��ترش برنامه صلح آميز 
هس��ته اي خود و استفاده از فناوري هس��ته اي در حوزه 
توليد انرژي، بهداش��ت، و كش��اورزي در پيش گرفته و 
پيشرفت ها و موفقيت هاي معقوالنه اي را در اين خصوص 
به دس��ت آورده است. جمهوري اس��المي، همچنين بر 
مبناي ظرفيت هاي گس��ترده خود، به ويژه دانشمندان 
جوان و بسيار با استعدادش، از تعامل با شركاي عالقه مند 

به فناوري استقبال مي كند. 
رييس س��ازمان انرژي اتمي در ادام��ه به موضوع ايمني 
هسته اي پرداخت و گفت: ايمني هسته اي، همواره يكي از 
مهم ترين اولويت هاي ما بوده و همه تدابير ايمني تاسيسات 
اتمي ما از جمله نيروگاه اتمي بوشهر، به طور دقيقي تحت 
نظارت محكم نهاد نظام ايمني هسته ايران بوده است. وي 
با اشاره به اينكه سال گذشته، »تيم بررسي ايمني عملياتي 
آژانس«، طي ماموريتي يك بررسي دقيق را از نيروگاه اتمي 
بوشهر به همراه يك جمع بندي قابل قبول انجام داد، افزود: 
جمهوري اسالمي ايران معتقد است كه مسووليت ايمني 
و امنيت هسته اي، به طور كامل با دولت ها بوده و تدابير و 
ابتكاراتي كه با هدف تقويت آنها انجام مي گردد، نبايستي 
به عنوان بهانه يا اهرمي براي نقض، انكار يا محدود كردن 
حقوق غيرقابل تغيير كش��ورهاي در حال توسعه براي 

تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته اي جهت اهداف 
صلح آميز بدون تبعيض قرار گيرد. وي اظهار داشت: »ايران، 
پيشرفت هايي را در تاسيس يك مركز ايمني هسته اي به 
عنوان سازمان پش��تيباني فني نهاد نظام ايمني خود به 
دست آورده كه با فناوري ها و دستگاه هاي مدرن از طريق 
همكاري با اتحاديه اروپا تجهيز خواهد ش��د. همچنين، 
ايران از نزديك در حال بررسي و نظارت بر تحوالت در حوزه 
كنوانسيون هاي هسته اي است و مجلس ما اخيرا اليحه 
الحاق به كنوانسيون مش��ترك در مورد ايمني مديريت 
س��وخت هاي هسته اي مصرف ش��ده و ايمني مديريت 
پس��ماندهاي راديو اكتيو را تصويب نموده كه به محض 

تاييد نهايي، به سرانجام خواهد رسيد.
صالحي تصريح ك��رد: اي��ران تاكيد وي��ژه اي در ايجاد 
شبكه هاي منطقه اي مربوط به افزايش ايمني هسته اي 
و رس��يدگي به وضعيت هاي اضطراري دارد و بواس��طه 
تجربيات، دانش، و ظرفيت هاي گسترده، آمادگي خود 
را براي همكاري مش��ترك با همه كش��ورهاي منطقه 
اعالم مي كند. جمهوري اس��المي ايران مصمم است تا 
امنيت مطلوب را براي مواد و تاسيس��ات هسته اي خود 
فراهم نموده و اخي��را ميزبان يك »كارگاه منطقه اي در 
مورد معرفي معماري تش��خيص امنيت هسته اي«، در 
همكاري ب��ا آژانس بين المللي ان��رژي اتمي در جوالي 

2۰۱9 بوده است.

      موضوع برجام و چشم انداز آينده
معاون رييس جمه��ور در بخش ديگري از بيانيه خود، به 
موضوع برجام پرداخت و گفت: يك اتفاق نظر وسيع ميان 
تمامي دولت هاي عضو وجود دارد و آن اين است كه برجام، 

يك نقطه عط��ف حقيقي در تاريخ چندجانبه گرايي و به 
عنوان يك دستاورد بين المللي مهم است..

وي همچنين افزود: ايران برخي محدوديت هاي موقت را 
روي برنامه هسته اي خود قبول كرد و سطح بي سابقه اي از 
نظارت و دسترسي را براي آژانس در زمينه تعهدات جديد 
ذيل پروتكل الحاقي و برجام در برابر برداشتن تحريم هاي 
مرتبط هس��ته اي ارايه كرده است. در همين رابطه، قابل 
ذكر اس��ت كه ايران با داش��تن تنها ۳ درصد تاسيسات 
هس��ته اي جهان، تقريبا ح��دود 2۰ درص��د از تمامي 

دسترسي ها را براي آژانس فراهم كرده است.
رييس سازمان انرژي اتمي در ادامه با تاكيد بر اينكه ايران 
همواره اين نكته را ش��فاف بيان كرده است كه اكتساب، 
توليد، ذخيره و استفاده از سالح هاي كشتار جمعي نه ذيل 
اصول ديني ما مشروعيت دارد و نه در دكترين دفاعي ايران 
تعريف شده است، افزود: در ميان چنين ركورد بي سابقه اي 
از راستي آزمايي و شفافيت در تاريخ آژانس و موضع اصولي 
ايران در مورد سالح هاي هسته اي، توافق هسته اي از سوي 
دولت اياالت متحده امريكا بدترين توافق تاريخ آن كشور 
خوانده شده است. وي همچنين خاطرنشان كرد كه اياالت 
متحده امريكا تمامي انواع سالح هاي كشتار جمعي، شامل 
سالح هاي هسته اي را توسعه و حتي از آن عليه ديگران 
استفاده نموده و در »بازبيني موقعيت هسته اي« خود نيز 

ديگران را تهديد به استفاده از سالح هاي اتمي مي كند.
صالحي همچني��ن با ذك��ر اينكه برجام ب��ه عنوان يك 
دس��تاورد بارز از سال ها تالش ديپلماتيك مورد ستايش 
واقع شده است، اضافه كرد: با اين حال، دولت هاي مربوطه 
غير از ابراز تاسف از نقض قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت 
سازمان ملل توسط عضو امريكا، كار ديگري انجام نداده اند. 

لذا، خروج��ي اين توافق براي اي��ران هم اكنون تبديل به 
تحريم هاي غيرقانوني و غير انساني عليه تجارت، اقتصاد، 
و سرمايه گذاري خارجي در تضاد آشكار با مقررات برجام و 
قطعنامه شوراي امنيت شده است و متاسفانه اين تحريم ها  
روي بخش هايي مانند غذا، دارو، محصوالت راديو دارويي 
و حتي نهاد نظام ايمني هس��ته اي ايران نيز اثر گذاشته 
اس��ت. معاون رييس جمهور ضمن تاكيد بر اينكه برجام 
يك توافقنامه چندجانبه اس��ت كه در برگيرنده حقوق 
و مس��ووليت هايي براي همه طرفين هست، اظهار كرد: 
بنابراين، اجراي چنين توافقي توسط فقط يك عضو آن، نه 
يك انتظار مشروع و نه يك امكان عملي است. وي در ادامه 
خطاب به اعضاي حاضر در جلس��ه  گفت: اجازه بدهيد از 
شما يك سوال بپرسم و آن اينكه با چنين همكاري گسترده 
ايران با آژانس كه فراتر از تعهدات استاندارد ذيل موافقت نامه 
جامع پادمان است و اجراي كامل تعهداتمان ذيل توافق 
هسته اي بدون به دست آوردن مزاياي آن، عكس العمل ما 
بايست چه مي بود؟ آيا هنوز هم منصفانه است كه ايران به 
اجراي يكجانب��ه اين توافق ادامه دهد؟ با اين حال و بعد از 
خروج يكجانبه امريكا از برجام، ايران براي بيش از يك سال 
از خود صبر استراتژيك نشان داد تا به باقي مانده اعضاي 
برجام اجازه دهد كه اثرات اين خروج را جبران كنند. رييس 
سازمان انرژي اتمي كشورمان با اشاره به همه تالش هايي كه 
تاكنون از سوي برخي كشورها با هدف حفظ برجام صورت 
گرفته و ضمن احترام به آنها افزود: متاسفانه ما كماكان دور از 
تحقق اهداف پايه اي اين توافق و تحقق خواسته هاي مشروع 
ايران هستيم. از اين رو، هيچ گزينه ديگري براي ايران غير 
از توسل به مقررات مربوطه ذيل برجام براي توقف بخشي از 
تعهداتش با هدف ايجاد پنجره جديدي در ديپلماسي براي 
حفظ اين توافق باقي نماند. بايد ذكر شود كه توقف جزيي 
تعهدات ايران در صورت اجراي موثر و كامل برجام توسط 
اعضاي باقي مانده در اين توافق، قابل برگشت است. وي در 
ادامه خاطرنشان كرد كه حفظ برجام، مسووليت مشترك 
همه اعضاي جامعه بين المللي بوده و ضمن هشدار در مورد 
اينكه اگر جامعه بين المللي در نجات فوري برجام كوتاهي 
كند، اف��زود: »در اين صورت، چندجانب��ه گرايي كارايي 
خود را از دست خواهد داد، هرگونه حل و فصل مسالمت 
آميز اختالفات به چالش كش��يده خواهد شد و در نهايت 
شرايط در راستاي منافع جنگ طلبان خواهد بود.« معاون 
رييس جمهور كشورمان در جمع بندي سخنراني خود با 
اشاره به اينكه نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 
كه شامل اعمال تحريم هاي غيرقانوني يك جانبه و اعمال 
فراسرزميني قوانين ملي به ديگر كشورها توسط امريكا 
است، در حال به خطر انداختن رويه هاي ديپلماسي ايجاد 
شده در دهه هاي گذشته است، افزود: به منظور بازگرداندن 
نظم به وضعيت به هم ريخته كنوني كه چندجانبه گرايي 
با آن مواجه اس��ت، تالش هاي فردي و جمعي ما نه تنها 
بايستي معطوف به كسب دستاوردهاي جديد باشد، بلكه 
بايد همچنين معطوف به حفظ دستاوردهايي باشد كه در 
گذشته براي رسيدن به آن تالش هاي سختي انجام شده 
اس��ت. بدين منظور، رفتار مخرب اياالت متحده امريكا و 
پيگيري تروريسم اقتصادي از سوي دولت اين كشور عليه 
ديگر كشورها، بايستي از سوي جامعه بين المللي محكوم 

و  رد  گردد.

سخنگوي وزارت خارجه: 

ديداري بين روحاني و ترامپ رخ نمي دهد
»گام چهارم ايران در حال طراحي اس��ت.« اين عباراتي 
است كه س��خنگوي وزارت امورخارجه با استفاده از آنها 
چش��م انداز آينده ايران در مواجهه با بدعهدي طرف هاي 
اروپايي را تصوير س��ازي مي كند. راهب��ردي كه ايران در 
سالگرد خروج ترامپ از برجام در پيش گرفته و تا به امروز 
س��ه گام آن را عملياتي كرده اس��ت. موسوي همچنين 
در پاسخ به پرس��ش هايي كه در خصوص ديدار احتمالي 
روحاني و ترامپ در نيويورك مطرح مي ش��ود اعالم كرد: 
برنامه اي براي مالقات روس��اي جمهور ايران و امريكا در 
حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك در 

دستور كار نيست.
سيد عباس موسوي در نشس��ت خبري خود در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه برخي رسانه ها مطرح كرده اند كه 
احتماال در حاشيه مجمع عمومي س��ازمان ملل آقايان 
روحاني و ترامپ ديدار و گفت وگو خواهند داشت، تصريح 
كرد: من چنين موضوعي را تاييد نمي كنم چنين برنامه اي 
در دس��تور كار ما نيست و فكر نمي كنم چنين اتفاقي در 

نيويورك رخ دهد.
وي با بيان اينكه فكر نمي كنم چنين اتفاقي در نيويورك 
رخ دهد و م��ا مواضع ايران را اع��الم كرده ايم، اظهار كرد: 
آقاي رييس جمهور نيز در سخنان خود چندي پيش اعالم 
كردند كه ما ديداري براي ديدار، عكس گرفتن، تبليغات 
و پروپاگاندا رسانه اي انجام نمي دهيم. موسوي ادامه داد: 
ديداري اگر صورت مي گيرد بايستي همراه با برنامه باشد 
كه منتج به نتايج قابل قبول باشد. سخنگوي وزارت خارجه 

كشورمان همچنين در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط 
با اقدام اخير كانادا در فروش برخ��ي از اموال ايران در اين 
كشور و واكنش ايران به اين موضوع به ارايه توضيحاتي در 
مورد اين مساله پرداخت و اظهار كرد: ما حق خود را در اين 
زمينه محفوظ مي دانيم كه براي باز پس گيري اموال خود 
اقدامات و تالش هايي را انجام دهيم . اقدامات حقوقي در 
اين زمينه شروع شده و در آينده در مورد آن اطالع رساني 

بيشتري صورت مي گيرد.

      ماجراي سوييفت روسي 
وي همچنين در ارتباط با موضوع س��وييفت با روسيه و 
مطالب منتشر شده در اين زمينه گفت: ايران تصميم گرفته 
كه در انجام مراودات تجاري با كشورهاي مستقل كه حجم 
اين مراودات باالست از مكانيزم هاي خاصي با توافق با اين 
كشور استفاده كند و حذف دالر از مبادالت بين دو كشور 
يكي از اين راهكارهاست و اينكه تبادالت مالي با ارزهاي 
ملي دو كشور انجام شود. ما اقدامات ممكن در اين زمينه 
را انجام داده ايم و آنچه شما اشاره كرديد در راستاي همين 
مكانيزم است كه دولت هاي ايران و روسيه تالش دارند در 
مورد آن همكاري كنند و در چارچوب آن به فعاليت خود 
ادامه دهند.سخنگوي وزارت خارجه كشورمان همچنين 
در پاسخ به سوالي در ارتباط با بازديد چندي پيش بازرسان 
آژانس از برخي از دانشگاه هاي ايران و اينكه آيا اين بازرسي ها 
در چارچوب برجام بوده گفت: آنچه كه شما مورد اشاره قرار 
داديد مربوط به برجام نبوده و نيست. اين بازديدها داوطلبانه 

و در راستاي اجراي تعهدات داوطلبانه ايران ذيل پروتكل 
الحاقي بوده است براي ايجاد شفافيت بيشتر و سلب بهانه 
از مخالفان اين موضوع، چند مورد در گذشته رخ داده است.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در ادامه گفت وگوي 
خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سوالي در 
ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد ميزان سرمايه گذاري 
چين در ايران و ارقام بسيار بااليي كه در اين زمينه در برخي 
از رسانه ها انعكاس پيدا كرده است، گفت: اين اعداد و ارقام 
كه گفته مي شود واقعيت ندارد و گمانه زني است. اين اعداد 
و ارقام دور از ذهن است ولي همان طور كه گفتم دو كشور 
بر گسترش تعامالت و همكاري ها با يكديگر تاكيد دارند و 
موضوع سرمايه گذاري نيز بخشي از همكاري هاي دو كشور 
است. سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه به نظر مي رسد كه برجام ديگر چندان براي 
اروپايي ها از اهميت برخوردار نيست و آيا ايران ممكن است 
در برابر اين گونه رفتارها تصميم بگيرد كه از برجام خارج 
شود، گفت: برجام يك توافق بين المللي بين ايران و ۵+۱ 
بوده است و ايران تا زماني در اين توافق خواهد ماند كه ببيند 
در موضوع تعهدات و اجراي آنها موازنه اي وجود دارد و اگر 
احساس كنيم كه بودن در برجام ديگر به نفع منافع ملي 
ما نيست و اجراي تعهدات در اين توافق بين المللي صرفا 
يك طرفه باشد ديگر ايران عالقه اي به حضور در اين توافق 
نخواهد داشت. وي در عين حال تصريح كرد: به نفع همه 
ماست كه اين توافق چند جانبه حفظ شود و ايران تالش 
دارد اين توافق را تا آنجا كه ممكن است حفظ كند. موسوي 

همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود نشست 
سران آستانه با حضور روساي جمهور ايران، روسيه و تركيه 
را نشست مهمي دانست و اظهار كرد: ان شاء اهلل اين نشست 
دس��تاورد خوبي براي مردم س��وريه، تحقق يك راه حل 
سياسي براي حل بحران اين كشور و بازگشت آرامش كامل 

در سوريه داشته باشد.

      گام چهارم كاهش تعهدات
موسوي همچنين در پاسخ به سوالي در ارتباط با اجراي 
گام س��وم كاهش تعهدات برجامي از س��وي ايران گفت: 
ايران در اجراي گام سوم مصمم است و آن را اجرا مي كند 
گام چهارم در حال طراحي است و اگر اروپايي ها به تعهدات 
و حرف هاي خود عمل نكنن��د اين گام نيز طراحي و اجرا 
مي شود.س��خنگوي وزارت خارجه كش��ورمان در عين 
حال افزود: هنوز اتفاق ويژه اي در اجراي تعهدات از سوي 
اروپايي ها انجام نشده تا ما در گام هاي خود بازنگري كنيم.

وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا ويزاي ظريف براي سفر 
به نيويورك صادر شده با توجه به تحريمي كه امريكا عليه 
ايشان اعمال كرده اس��ت و آيا ويزاي صادر شده همچون 
دفعه پيش براي رفت و آمد وزير خارجه محدوديت هايي را 
ايجاد كرده است، اظهار كرد: همان طور كه اشاره كردم اگر 
شرايط مهيا شود اين سفر انجام مي شود كه شامل مواردي 
كه شما گفتيد نيز است. سخنگوي وزارت خارجه در ادامه 
گفت وگوي خود با رسانه ها در مورد ادعاي مقامات امريكايي 
در موضوع دخالت ايران در حمله به آرامكو اظهار كرد: ما به 

صراحت گفته ايم كه از مردم يمن دفاع مي كنيم ولي اينكه 
آنها اين گونه حمالت و اقدامات دفاعي را به ايران نس��بت 
دهند در راستاي دروغ حداكثري است كه مقامات امريكايي 
عليه ايران دنبال مي كنند. ما از اين حرف ها و اقدامات تعجب 
نمي كنيم. برخي از كشورها وابسته هستند و كشورهايي 
كه آنها را نيز مي دوشند مجبور هستند اين گونه حرف ها را 
بزنند تا در آنها احساس امنيت ايجاد كنند. وي تأكيد كرد: 
اظهارات مطرح ش��ده از سوي مقامات امريكايي محكوم 
و غيرقابل پذيرش اس��ت و هيچ گونه پايه و اساسي ندارد. 
سخنگوي وزارت خارجه درباره آخرين روند مذاكرات ايران 
با كشورهاي اروپايي و موضوع خط اعتباري ۱۵ ميليارد 
دالري كه از س��وي كشورهاي اروپايي پيگيري مي شود، 
 اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران براي توازن بخشي به 
حقوق و تعهدات خود در برجام اقداماتي انجام داده است. 
بعد از اينكه بي عملي كشورهاي اروپايي را مشاهده كرد آنها 
در جريان مذاكرات با ايران متعهد شده بودند كه اقداماتي 
انج��ام دهند كه بخش��ي از اين اقدام��ات راه اندازي خط 
اعتباري با ايران و تسهيل مبادالت بانكي است. در واقع آنها 
۱۱ تعهد به ايران داده بودند كه اين تعهدات را اجرا نكرده اند. 
موسوي با بيان اينكه ما منتظر هستيم كه طرف هاي باقي 
مانده در برجام گام هاي مفيد و موثري براي اجراي تعهدات 
خود بردارند، ادامه داد: رايزني هاي مورد اشاره ادامه دارد و 
به ما ارتباطي ندارد كه ترامپ با پيشنهاد اروپايي ها موافقت 
كند ي��ا نه چرا كه طرف رايزني هاي م��ا اروپايي ها به ويژه 

فرانسوي ها هستند.
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چهره ها

اتهام زني به ايران در موضوع آرامكو، عجوالنه است
سخنگوي دولت گفت: اميدواريم رييس جمهور 
و تيم همراه در سفر به نيويورك بار ديگر بتوانند 
حقانيت ايران را در مورد مس��ائل مختلف به 
گوش جهانيان برس��انند. ربيعي در آغاز اين 
نشست خبري با اشاره به سفر حسن روحاني 
به آنكارا گفت: اين سفر در ادامه ابتكار مذاكرات 
آستانه و مربوط به ايجاد صلح و ثبات در سوريه 
و برقراري نظم و ثبات سياسي در اين كشور و همچنين تعميق ارتباطات 
سياسي دو كش��ور در موضوعات ديگر منطقه اي است. ربيعي با اشاره به 
حمله به تاسيسات نفتي  آرامكو در عربستان سعودي، با اشاره به اينكه براي 

بحران يمن طرح چهار م��اده اي ارايه كرديم، افزود: اتهامات امريكايي ها 
يك اتهام زني غيردقيق و عجوالنه است و به سبك امريكايي انجام شده و 
نخستين بار از سوي وزير خارجه امريكا صورت گرفت كه با فرافكني بخشي 
از سنت عمليات رواني امريكا در اين زمينه را انجام داد. ما معتقديم بحث 
در حال حاضر در منطقه بحث سركوب مردم يك كشور است. ربيعي در 
پاسخ به پرسشي، مبني بر وارد كردن اتهام دوقطبي سازي در جامعه به 
رييس جمهوري در جريان نماز جمعه هفته گذش��ته تهران اظهار كرد: 
گفته هاي آقاي روحاني چيزي جز دعوت مردم به مشاركت در انتخابات 
نبود. ما فكر مي كنيم، هيچ دوره اي همچون دوره كنوني حضور مردم در 

انتخابات داراي پيام بين المللي نبوده است.

اموال كانادا شناسايي و نسبت به توقيف آنها اقدام خواهد شد 
رييس قوه قضاييه با اش��اره به اق��دام كانادا 
در جه��ت توقيف ام��وال ايران، اي��ن اقدام 
را غيرقانون��ي و بر خالف تم��ام ميثاق هاي 
بين المللي دانس��ت و تصريح ك��رد: چنين 
اقداماتي از سوي كش��ورهاي مدعي تمدن 
و احترام به حقوق كش��ورها بس��يار تعجب  
برانگيز است و ما تأكيد مي كنيم كه دست از 
اين كارها بردارند زيرا ملت ما هرگز زير بار زور نمي رود. به گزارش اداره 
كل روابط عمومي قوه قضاييه، حجت االس��الم رييسي پس از بازديد از 
ستاد قوه قضاييه، در جلسه شوراي عالي قضايي به كانادا هشدار داد كه 

در صورت عدم رفع توقيف اموال ايران، با همكاري معاونت بين الملل قوه 
قضاييه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسايي و توقيف اموال كانادا از 
طريق نهادهاي بين المللي اقدام مقتضي صورت خواهد گرفت و به هيچ 
عنوان اجازه تضييع حقوق ملت ايران به هيچ كشوري داده نخواهد شد. 
حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي در خصوص شعار رونق توليد اظهار 
كرد: نبايد اجازه دهيم كه اين راهبرد در حد يك شعار باقي بماند بلكه بايد 
با حمايت حقوقي، قضايي و تسهيالتي از كارآفرينان و صاحبان سرمايه، 
زمينه تحقق اين امر مهم را فراهم سازيم. در اين راستا، اولويت تسهيالتي 
بانك ها بايد به سمت جريان توليد در كشور سوق يابد و مردم بايد در اين 

عرصه شاهد يك اتفاق ملموس باشند.



پاورقي اقتصادي 3 كالن

گزارش مركز آمار از وضعيت هزينه و درآمد دهك هاي درآمدي نشان مي دهد 

200 هزار تومان كسري فقرا در مقابل 2‚1 ميليون تومان مازاد اغنيا

حداقل دستمزد را حذف نكنيد!

گروه اقتصاد كالن|
آنگونه كه اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد 
گرچه بط�ور ميانگين درآمد هر خانوار ش�هري 
ايراني در س�ال 1397 معادل 347 ه�زار و 300 
تومان بيشتر از هزينه هاي آن بوده است ولي اين 
وضعيت در همه دهك هاي درآمدي صادق نيست. 
بطوري كه خانوارهاي واقع در س�ه دهك پايين 
درآمدي در نقاط ش�هري به ترتيب با 249 هزار 
تومان، 137 هزار تومان و 17 ه�زار و 800 تومان 
كسري درآمد نس�بت به هزينه مواجه بوده اند. 
در مقابل خانوارهاي ش�هري واقع در دهك هاي 
درآمدي چهارم تا دهم بطور ميانگين به ترتيب 
55 هزار و 600 تومان، 172 هزار تومان، 205 هزار 
تومان، 320 هزار توم�ان، 390 هزار تومان، 807 
هزار تومان و يك ميليون و 929 هزار تومان بيشتر 

از هزينه ساالنه شان درآمد داشته اند. 

به گزارش »تعادل«، براساس نتايج طرح هاي آمارگيري 
هزينه و درآمد خانوارهاي ش��هري و روس��تايي سال 
1397 هر خانوار شهري در كل سال بطور متوسط 43 
ميليون و 491 هزار تومان درآمد و 39 ميليون و 323 
هزار تومان هزينه داشته است. به اين تربيت هر خانواده 
ايراني بطور متوسط ماهانه 3 ميليون و 624 هزار تومان 

درآمد و 3 ميليون و 277 هزار تومان هزينه دارد.
 هر خانوار روستايي نيز در س��ال مزبور 23 ميليون و 
311 هزار تومان درآمد و 21 ميليون و 447 هزار تومان 
هزينه داشته است. به اين ترتيب هر خانواده ايراني بطور 
متوسط ماهانه يك ميليون و 943 تومان درآمد و يك 

ميليون و 787 هزار تومان هزينه داشته است. 
مابه التفاوت درآمد و هزينه س��االنه خانوارهاي كشور 
در س��ال 1397 نشان مي دهد هر خانوار شهري بطور 
متوسط ساالنه 4 ميليون و 168 هزار تومان و هر خانوار 
روستايي يك ميليون و 864 هزار تومان بيشتر از هزينه 
ساالنه اش درآمد داشته است. )معادل متوسط ماهانه 
347 هزار و 300 توم��ان و 155 هزار و 400 تومان به 

ترتيب براي هر خانوار شهري و روستايي( .

الزم به ذكر است مابه التفاوت درآمد و هزينه خانوار لزومًا 
به معني پس انداز خانوار نيست. بطور ساده پس انداز 
عبارت است از بخشي از درآمدهاي افراد كه خرج نشده 
باشد. اما در تحليل هاي اقتصادي كالن مفهوم صحيح 
پس انداز را باي��د از جريان دايره وار درآمد و توليد ملي 
فهميد. با توجه به اينكه هر درآمدي كه ايجاد مي شود 
از طرف ديگر به معني توليد كاال و خدمات اس��ت، لذا 
خودداري از مصرف و خرج نكردن تمام درآمد به معني 
مصرف نشدن بخشي از كاال و خدمات توليد شده نيز 
بوده و در واق��ع در مفهوم اقتصاد كالن، همين بخش 

از توليد مصرف نشده است كه بيانگر پس انداز است. 

چنانچه به پس انداز از ديد »تشكيل سرمايه« بنگريم، 
مناسب ترين مفهوم براي پس انداز است زيرا پس انداز 
و سرمايه گذاري در دنياي واقعي جدا از هم نيستند. به 
عبارت ديگر همان كاال و خدماتي كه بر اثر خودداري 
افراد جامعه از خرج كردن همه درآمد يا بر اثر پس انداز به 
مصرف نرسيده است، مي تواند تبديل به سرمايه گذاري 
ش��ود. در طرح هاي آمارگيري هزينه و درآمد خانوار 
درآمد يك سال گذشته خانوار سوال شده و آن بخشي 
كه براي سرمايه گذاري از خانوار خارج مي شود پرسيده 
نشده و فقط در صورتي كه در كوتاه مدت )دوره زماني 
يك ساله مورد پرس��ش( داراي بازدهي مالي باشد در 

بخش درآمدها ثبت مي ش��ود. لذا نمي توان پس انداز 
خانوارها را )چه در كوتاه م��دت و چه در بلندمدت( از 

طريق اين آمارگيري محاسبه كرد. 

  روند مابه التفاوت درآمد و هزينه خانوار 
روند مابه التفاوت درآمد و هزينه خانوارها در سال هاي 
اخير از مثبت بودن اين مابه التفاوت از چند سال گذشته 
حكايت دارد؛ ب��ه گونه اي كه در س��ال هاي 1395 و 
1396 نيز هر خانوار شهري به ترتيب 3 ميليون و 239 
هزار تومان و 3 ميليون و 742 هزار تومان و هر خانوار 
روستايي به ترتيب يك ميليون و 996 هزار تومان و 2 

ميليون و 317 هزار تومان بيشتر از هزينه ساالنه اش 
درآمد داشته است. در واقع، از سال 1395 تا 1397 هر 
خانوار شهري به ترتيب 10.2، 10.2 و 9.6 درصد و هر 
خانوار روس��تايي به ترتيب 11.3، 11.5 و 8 درصد از 
درآمدش نسبت به كل هزينه هايش بيشتر بوده است.

همانطور كه ذكر شد، در سال 1397 متوسط ماهانه 
مابه التف��اوت درآمد نس��بت هزينه براي ه��ر خانوار 
ش��هري و روس��تايي به ترتيب معادل با 347 هزار و 
300 تومان و 155 هزار و 400 تومان بوده اس��ت. در 
سال 1397 مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت 
به هزينه ش��ان در دهك هاي مختلف درآمدي نشان 
مي دهد اين مابه التف��اوت در خانواره��اي واقع در 3 
دهك پايين درآمدي در نقاط شهري و 5 دهك پايين 
درآمدي در نقاط روستايي منفي بوده است. بطوري كه 
خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي در نقاط 
شهري به ترتيب با 249 هزار تومان، 137 هزار تومان و 
17 هزار و 800 تومان و خانوارهاي واقع در پنج دهك 
پايين درآمدي در نقاط روستايي به ترتيب با 212 هزار 
تومان، 227 هزار تومان، 198 هزار تومان، 102 هزار 
تومان و 13 هزار و 600 تومان كسري درآمد نسبت به 

هزينه مواجه بوده اند. 
خانوارهاي شهري واقع در دهك هاي درآمدي چهارم تا 
دهم به ترتيب 55 هزار و 600 تومان، 172 هزار تومان، 
205 هزار تومان، 320 هزار تومان، 390 هزار تومان، 
807 هزار تومان و يك ميليون و 929 هزار تومان بيشتر 

از هزينه ساالنه شان درآمد داشته اند. 
همچنين خانوارهاي روس��تايي واق��ع در دهك هاي 
درآمدي شش��م تا دهم ب��ه ترتيب 39 ه��زار و 300 
تومان، 114 هزار تومان، 311 هزار تومان، 394 هزار 
تومان و يك ميليون و 451 هزار تومان بيشتر از هزينه 
ساالنه شان درآمد داشته اند. گفتني است در سال 1396 
مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارهاي شهري دو دهك 
اول و خانوارهاي روس��تايي چهار دهك اول نسبت به 
هزينه شان منفي بوده كه در سال 1397 اين وضعيت به 
خانوارهاي شهري سه دهك اول و خانوارهاي روستايي 

پنج دهك اول گسترش يافته است.

علي خدايي نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار 
كشور طي گفت وگويي هدف ازگزارش ارايه شده از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي را نشانه رفتن 
حداقل دس��تمزد و ساقط كردن آن دانس��ته و بر اين باور 
است كه پيشنهادات ارايه شده از سوي بازوي كارشناسي 
مجلس شوراي اسالمي عمال به معناي حذف پايگاه قانوني 
اعتراضات اس��ت. به گزارش »تعادل« در روزهاي گذشته 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي گزارشي را با 
عنوان چالش ها و راهكارهاي رونق توليد در سال 98 منتشر 
ك��رد كه در اين گزارش به معاي��ب متعدد تعيين حداقل 
دس��تمزد سراس��ري پرداخته و بر ضرورت اشتغالزايي از 
طريق اصالح ساختار دستمزد تاكيد شده بود. همچنين 
بازوي كارشناس��ي مجلس نيز در اين گزارش پيش��نهاد 
داده بود كه بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت هاي ساختار 
رشته فعاليتهاي مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت 

منطقه اي و سني انتخاب شود.
طولي نكشيد كه اين گزارش از سوي نمايندگان كارگران 
در شوراي عالي كار با واكنش هايي مواجه بود و عده اي در 
پاسخ به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 

مبني بر برداشته شدن بار حمايتي از روي حداقل دستمزد 
كارگران و اصالح نظام تامين اجتماعي جهت كاهش فشار 
اجتماعي از طريق حداقل دستمزد اذعان كردند كه اين مركز 
با ارايه يك نگاه غيرحمايتي به دستمزد و ترويج آن سعي در 

تئوريزه كردن سياست هاي انقباضي و فريز مزدي دارد.
يكي از افرادي كه نسبت به اين گزارش واكنش نشان داده بود 
علي خدايي نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار 
كشور است كه طي گفت وگويي هدف اين گزارش را نشانه 
رفتن حداقل دستمزد و ساقط كردن آن دانسته و بر اين باور 
است كه پيشنهادات ارايه شده از سوي بازوي كارشناسي 
مجلس شوراي اسالمي عمال به معناي حذف پايگاه قانوني 
اعتراضات است. علي خدايي طي گفت وگويي در پاسخ به اين 
پرسش كه طرفين گروه كارگري در مذاكرات مزدي يعني 
گروه كارفرمايي و دولت، از چه حربه هايي براي به انحراف 
كشيدن مذاكراِت مزدي از مسير خود سود مي جويند، گفت: 
طرفين ما يا به اصطالح عمومي »شركاي اجتماعي« حتي 
به خود زحمت طراحي يك حربه يا تاكتيك براي به انحراف 
كشيدن مذاكرات مزدي را نمي دهند و تنها و تنها از خود 
بي توجهي نشان مي دهند. وي با بيان اينكه در واقع از ابزار 

بي توجهي براي ناديده انگاشتن منافع عمومي بهره مي برند، 
گفت: آنها مي خواهند با به تاخير انداختن جلسات شوراي 
عالي كار، پيامي را به نمايندگان كارگران در مذاكره هاي 
مزدي، تشكل هاي كارگري و افكار عمومي منتقل كنند. 
پيام آنها اين است كه از فكر تشكيل جلسه توسط شوراي 
عالي كار به منظور بازنگري در حداقل دستمزد 98 بيرون 
بياييم. از سويي نمايندگان دولت در مذاكرات مزدي هزينه 
و فايده كرده اند و به اين نتيجه رسيده  اند كه قرار نيست به 
خاطر عدم تشكيل جلسات شوراي عالي كار در مقابلشان 
مقاومتي شكل بگيرد. عضو كارگري شوراي عالي كار، افزود: 
به همين جهت دولت به اصلي ترين خواسته عمومي يعني 
جبران قدرت خريد از دست رفته كارگران و برگزاري جلسه 
فوق العاده شوراي عالي كار پشت كرده و حتي حاضر نيست 
جلسات ماهانه شوراي عالي كار را برگزار كند. به هر صورت 
دولت انتظار دارد تا گروه كارگري هر روز به دبير شوراي عالي 
كار نامه بزند و تشكيل جلسه را پيگيري كند؛ اما در مقام عمل 

هيچ اقدامي را انجام نمي دهد!
وي با بيان اينكه اين بي توجهي محض دولت به كمبود قدرت 
در تشكل هاي كارگري برمي گردد، افزود: واقعيتي كه بايد 

بپذيريم اين است كه تشكل هاي كارگري حتي در اين حد 
كه دولت را به پاي ميز مذاكره بكشانند، تاثيرگذاري ندارند. 
در كل تمام تشكل هاي كارگري و كليه مدعيان نمايندگي 
كارگران قادر نيستند كه از موضع برابر با دولت وارد چانه زني 

شوند و انتقادات وارد به عملكرد آن را به چالش بكشند.
نائب رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار كشور در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا ناتواني تشكل هاي كارگري در زمينه 
به چالش كشيدن عملكرد دولت به ضعف آنها در نمايندگي 
كردن خواسته هاي كارگران برنمي گردد، گفت: تشكل هاي 
كارگري دچار پراكندگي شده اند و به جاي اينكه به منافع 
كارگران بپردازن��د به دنبال منافع جناحي و گروهي خود 

هستند. آنها مشكالت اصلي كارگران را فراموش كرده اند.
خدايي اف��زود: خيال دولت از اينكه بزرگان تش��كل هاي 
كارگري به دنبال تغيير و تحول و دگرگوني نيستند و گرفتار 
روزمرگي هاي خود شده اند، راحت است. منظور از بزرگان 
تمام مدعيان كارگري است كه از خواسته هاي نمايندگان 

كارگران در شوراي عالي كار حمايت نمي كنند.
وي با بيان اينكه در چنين فضايي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي با ارايه گزارشي پيشنهاد مي دهد بار حمايتي 

از روي حداقل دستمزد برداشته شود، گفت: اين پژوهش به 
زودي در قالب طرحي به مجلس ارايه مي شود تا نمايندگان 
مجلس روي آن مانور بدهند. نمايندگاني كه به اصطالح، 
»وكيِل مردم« هستند، اهميتي براي اصلي ترين پايگاه آراي 

خود يعني كارگران قائل نيستند.
خدايي با بيان اينكه هدف از نشانه رفتن حداقل دستمزد و 
ساقط كردن آن، حذِف پايگاه قانوني اعتراض هاست، گفت: 
كمپين مخالفان حداقل دستمزد مدت هاست كه بر حذف 
حداقل حمايت ها متمركز شده   است. طرفداران اين كمپين 
نه ماده 41 قانون كار را برمي تابند و نه وجود تامين اجتماعي 
را. نمايندگان مي خواهند اندك دستاويزي را كه به واسطه 
قانون براي پيگيري خواسته كارگران در اختيار داريم، دچار 

تغيير و تحول كنند.
عضو كارگري ش��وراي عالي كار، اف��زود: با همه اينها ما به 
عنوان نماين��ده كارگران از وظيفه خود كوتاهي نخواهيم 
كرد. پيگيري هاي ما با قدرت ادامه خواهد داشت و اگر به 
اين نتيجه برسيم كه پيگيري ها موثر نيست به شخصه ديگر 
در اين جايگاه حضور نخواهم داشت. فعال اما به پيگيري ها 

ادامه مي دهيم.

كاهش هزينه هاي دولت امكان پذير نيست
وزير اقتصاد و دارايي درباره كاهش وابس��تگي بودجه 
به نفت گفت: براي اينكه از لحاظ س��اختاري نفت را 
از بودجه ج��دا كنيم يا بايد هزينه ها را كمتر كنيم كه 
امكان اين كار وجود ندارد يا اينكه درآمدهاي مالياتي 
يا ساير درآمدهاي ديگر را افزايش دهيم كه اين امر هم 
نيازمند كارهاي كارشناسي دقيق است فرهاد دژپسند 
در گفت وگو با ايلنا، درب��اره اينكه وي چندي پيش از 
وابستگي بودجه و اقتصاد كشور بعد از گذشت 3 دهه از 
جنگ انتقاد كرده است، گفت: اينكه ما نتوانسته ايم نفت 
را از بودجه جدا كنيم داراي دو بخش است كه بايد حتما 
در آنها بازنگري داشته باشيم. وزير اقتصاد و دارايي ادامه 
داد: بخش اول اين است كه از لحاظ ساختاري اين امكان 
براي ما فراهم نشده است تا بتوانيم نفت را از بودجه جدا 
كنيم. وي تاكيد كرد: براي اينكه از لحاظ ساختاري نفت 
را از بودجه جدا كنيم يا بايد هزينه ها را كمتر كنيم كه 

امكان اين كار وجود ندارد يا اينكه درآمدهاي مالياتي 
يا ساير درآمدهاي ديگر را افزايش دهيم كه اين امر هم 
نيازمند كارهاي كارشناسي دقيق است تا پاسخ مطلوب 
دريافت كنيم. وي افزود: در حال حاضر براي اينكه نفت 
را از بودجه جدا كنيم، ساير درآمدهاي خود را افزايش 

داده ايم تا به بودجه بدون نفت برسيم.
وزير اقتص��اد و دارايي درباره اينكه اين روزها ش��اهد 
كاهش و تقريبا ثبات قيمت ارز هستيم آيا امكان تك 
نرخي شدن ارز وجود دارد، گفت: در حال حاضر فاصله 
بين ارز نيما و سنا بسيار كم است اما امكان دارد يكسري 
اقدامات كارشناسي نشده باعث شود شرايط به گونه  

ديگري رقم بخورد.
وي با اشاره به نرخ ارز دولتي گفت: در اول سال تصميم 
گرفته شد نرخ ارز دولتي 4 هزار و 200 تومان باشد كه 

اين امر به صورت منظم مديريت مي شود.

رفع موانع كسب و كار الزمه رشد اقتصادي است
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت با 
مشكل محدوديت بودجه اي مواجه است و بخش خصوصي 
از طريق س��رمايه گذاري و خريد كاالي سرمايه اي نيز به 
دليل تالطم اقتصادي نزول كرده است. محمدعلي دهقان 
در رابطه با اتخاذ سياست هاي رونق توليد در حوزه اقتصاد، 
بيان كرد: به دليل اينكه در وسط جنگ اقتصادي هستيم و 
محدوديت هاي زيادي براي كشور وجود دارد باعث شده از 
لحاظ تورم و ركود اقتصادي وارد شرايط نامساعدي شويم كه 
برنامه و عزم جدي براي رفع مشكالت بر سر راه توليد را نياز 
دارد. معاون امور اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه 
كرد: در سمت تقاضا دولت با مشكل محدوديت بودجه اي 
مواجه اس��ت و بخش خصوصي از طريق سرمايه گذاري و 
خريد كاالي سرمايه اي نيز به دليل تالطم اقتصادي نزول 
كرده و از طرفي مردم نيز به دليل فش��ار ناش��ي از تورم در 
معرض تهديد هستند كه نياز به اتخاذ سياست هايي براي 

اثر گذاري در اقتصاد و كمك به رشد اقتصاد دارد.  وي ادامه 
داد: با تسهيل فضاي كس��ب و كار و ايجاد بستر الزم براي 
توليد و جلوگيري كردن از تعطيل��ي بنگاه ها مي توان به 
سمت عرضه اقتصاد در جهت روان شدن توليد كمك كرد.  
در سمت عرضه با تسهيل تامين مالي و تامين سرمايه در 
گردش بنگاه ها و پذيرش بيشتر شركت ها در بورس براي 
ايجاد سرمايه گذاري ها دنبال شده كه مجموعه سياست ها 

به گونه اي بوده كه شرايط به سمت بهبود حركت كند. 
وي درباره مستنداتي كه نشان مي دهد عملكرد سياست ها 
در شش ماهه نخست سال مثبت بوده است، اظهار كرد: 
براي بررسي اين موضوع بايد اين مساله را در نظر داشته 
باشيم كه مجموعه سياست هايي كه مي توانند به كار گرفته 
شوند با محدوديت مواجه هستند بطور مثال؛ در پرداخت 
سرمايه در گردش بانك ها به واحد هاي توليد آمارها نشان 
مي دهد 33.9 درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

افزايش تس��هيالت پرداختي بانك ها را داشته ايم اما در 
مقابل در مقايسه با افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه هاي 
بنگاه ها رشد قابل توجهي نخواهد بود. در شرايطي كه با 
تورم مواجه هستيم اتخاذ انبساط سياست هاي تشويقي 
منجر به تورم بيشتر مي ش��ود، بنابراين در كنار اين 34 
درصد رشد تسهيالت پرداختي بانكي، جهت دهي رشد 
تسهيالت پرداختي و نقدينگي بايد به سمت واحدهايي 
باشد كه ظرفيت بيشتري دارند و مي توانند اشتغال بيشتر 
توليد مي كند.  با توجه به محدوديت منابع ستاد تسهيل 
نمي تواند بنگاه ها را از مش��كالت رهايي بخشد بنابراين 
افزايش پراختي وام به بنگاه ها بايد به بخش هايي معطوف 
شود كه بيش��ترين تاثير را داشته باشد.  دهقان دهنوي 
گفت: اگر منابع مالي محدود را در قالب زنجيره توليد بين 
بنگاه ها داشته باشيم با تامين مالي، بهره وري بهتري از 

منابع مالي خواهيم داشت. 
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 تخصيص بيش از 7 هزار 
ميليارد تومان به آموزش عالي

رييس سازمان برنامه بودجه از سرمايه گذاري 7300 
ميليارد توماني براي آموزش عالي در سال جاري خبر 
داد و گفت: تالش مي كني��م اين تخصيص ها براي 
آموزش عالي به 100 درصد برسد. محمد باقر نوبخت 
گفت: سياست و نگاه ما در دولت اين است كه شرايطي 
فراهم شود تا بر اساس آن افراد بتوانند ايده هاي خود 
را به مطلوب و در نتيجه به ثروت تبديل كنند. معاون 
رييس جمهور با تاكيد بر حركت مراكز آموزش عالي 
كشور به سمت دانشگاه هاي كارآفرين گفت: تالش ما 
اين است كه طي 3 تا 5 سال آينده دانشگاه ها وابستگي 
كمتري به خزانه دولت داشته باشند. وي از افزايش 
بودجه آموزش عالي در س��ال آينده خبر داد و گفت: 
ما تعهد داريم براي سال جاري 7300 ميليارد تومان 
در آموزش عالي س��رمايه گذاري كنيم كه البته اين 
ميزان در سال گذشته 6200 ميليارد تومان بود. در 
واقع يكي از مبالغ درشت دولت در حوزه آموزش عالي 
سرمايه گذاري مي شود و اين حوزه در كنار حوزه هاي 
رفاه اجتماعي، كميته امداد و بهزيس��تي بيشترين 

سرمايه گذاري را از آن خود مي كند.

ارتقاي 45 پله اي رتبه كشور 
در شاخص تجارت فرامرزي

گمرك ايران از كاهش 46 درصدي زمان واردات و 39 
درصدي زمان صادرات در شاخص تجارت فرامرزي 
براس��اس گزارش س��ال 2019 خبر داد. به گزارش 
گمرك ايران، رتبه كشور در شاخص تجارت فرامرزي 
در س��ال 2019، 45 پله ارتقا داش��ته كه بيشترين 
رشد در مدت 10 سال گذشته بوده است. همچنين 
كاه��ش 39 درصدي در مولفه زمان صرف ش��ده و 
31 درصدي در مولفه هزينه صرف شده در صادرات 
نسبت به سال گذشته، كاهش 46 درصدي در مولفه 
زمان و 12 درصدي در مولفه هزينه در واردات، مويد 
بهبود فرآيندهاي تجارت فرامرزي است. براساس اين 
گزارش، ارتقاي 39 پله اي در شاخص عملكرد گمرك، 
زير ش��اخص »كارآيي فرآيندهاي ترخيص« طبق 
»گزارش لجستيك بانك جهاني در سال 2018«، 
با توس��عه س��امانه جامع گمركي و نيز جهش 56 
رتبه اي در زيرشاخص هاي »تحويل به موقع كاال« 
و 26 پله اي در »توانايي در تعقيب و رديابي كاالهاي 
ارسالي« براساس اقدامات موثر صورت پذيرفته توسط 
گمرك در زمين��ه بهبود فرآيندهاي گمركي و ارايه 
خدمات الكترونيكي و تبادل الكترونيكي اطالعات 
با سازمان هاي همكار از طريق پنجره واحد تجارت 

فرامرزي ملي انجام شده است.

مردم، قدرت و منافع )79(
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فصل ششم 
   چالش فناوري هاي نو

درسي كه از اين تجربه مي گيريم اين است كه اگر ابداع 
به خوبي مديريت نشود به جاي آنكه رونق و رفاه را براي 
همه بياورد، اثر عكس آن را مي گذارد. امروزه، در نتيجه 
پيشرفت در اقتصاد مي دانيم كه چطور اقتصادي را كه با 
ابداع به تقابل مي افتد مديريت كنيم كليد آن، نگهداري 
اشتغال كامل است . ما مي توانيم اين كار را در زماني 
كه سياس��ت پولي )پايين آوردن نرخ بهره يا افزايش 
عرضه اعتبار( از حيز انتفاع س��اقط است، از سياست 
مالي استفاده كنيم )كاهش ماليات يا افزايش مخارج 
– افزايش در سرمايه گذاري عمومي مي تواند يك راه 
موثر در تحريك اقتصاد باش��د( . هم سياست مالي و 
هم سياست پولي تقاضاي كل را افزايش مي دهند و 
با محرك هاي كافي ديگر به اقتصاد مي توانند هميشه 
اشتغال كامل را ابقا كنند. بنابراين مشكل »اشتغال« 
فناوري هاي باال يك مشكل سياسي است. ايدئولوژي 
كور، به ويژه زماني كه با سياس��ت هاي آلوده تركيب 
بشود، مي تواند از لحاظ سياسي محرك هاي مالي را 

كه به اندازه كافي قابل 
اجرا هس��تند سخت 
بكند. م��ا اي��ن را در 
دوران بح��ران بزرگ 
ديديم. فدرال رزرو نرخ 
بهره را نزديك به صفر 
رساند اما براي ابقاي 
اش��تغال كامل كافي 
نبود. به همين ترتيب، 
جمهوري خواهان و 

ديگر »باز« هاي مالي هرگونه تالش��ي را براي فراهم 
ك��ردن محرك هاي مال��ي مناس��ب رد كردند. اين 
رد كردن ه��ا آزار دهنده بود زي��را در آن زمان، دولت 
مي توانست منابع را به نرخ هاي بهره واقعي منفي به 
دست بياورد )با محاسبه افزايش قيمت ها( و بنابراين 
آن دوره، زمان خوبي براي سرمايه گذاري هاي عمومي 
كه كشور به شدت به آن نياز داشت، بود. تكيه بيش 
از حد بر سياس��ت پولي يك مشكل ديگر هم دارد: با 
هزينه سرمايه پايين، اين سياست به شركت ها هزينه 
ماش��ين هايي را مي پردازد كه جايگزين نيروي كار 
مي شوند.شركت ها مجبور هستند تصميم بگيرند كه 
دالرهاي ناياب سرمايه گذاري و تحقيقات را در كجا 
تخصيص دهند و آنها بر فاكتورهايي تمركز مي كنند 
كه نمايانگر سهم بزرگي از هزينه ها است. سرمايه با 
توجه به نرخ بهره اي ك��ه فدرال رزرو براي مدت هاي 
طوالني بسيار پايين نگه داشته، نسبت به نيروي كار 
پايين مي آيد – و بنابراين تعجبي ندارد كه توجهات 
به س��مت كاهش دادن هزينه هاي نيروي كار جلب 
مي شود.تقريبا با در نظر گرفتن اينكه توجه كافي به 
نگهداري اشتغال كامل نشده است، تقاضا براي نيروي 

كار پس از آن هم به شدت تضعيف مي شود.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

اخبار كالن

س��ازمان امور مالياتي در فراخواني، اسامي 50 صنف 
جديد را براي نصب كارتخوان اعالم كرد.

به گزارش »تعادل« سازمان امور مالياتي طي اطالعيه اي 
به صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازي و 

استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوان داد.
در اين فراخوان آمده است: در اجراي ماده 3 آيين نامه 
اجرايي تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم 
و تبصره يك ماده مذك��ور در خصوص تعيين اولويت 
موديان مالياتي براي نصب راه اندازي و استفاده از سامانه 
صندوق فروش بر اساس قانون مزبور تمامي صاحبان 
حرف و مشاغل از ابتداي س��ال 99 ملزم به استفاده از 
سامانه صندوق فروش پايانه پرداخت متصل به شبكه 
پرداخت بانكي و صدور صورتحس��اب فروش مطابق 
مقررات هستند. لذا از تمامي صاحبان مشاغل و حرف 
مذكور دعوت به عمل مي آيد كه از ابتداي مهرماه سال 
جاري با مراجعه به درگاه عمليات الكترونيكي سازمان 

مالياتي كشور نسبت به ثبت سريال استاندارد پايانه/ 
پايانه هاي پرداخت متصل به ش��بكه پرداخت بانكي 

)كارتخوان بانكي( اقدام نمايند.
الزم به ذكر اس��ت بنابر اطالعيه ابالغ ش��ده از س��وي 
سازمان امور مالياتي، اصناف زير ملزم به نصب كارتخوان 

مالياتي هستند: 
وكال، مش��اوران حقوقي و مش��اوران خان��واده، دفاتر 
اس��ناد رس��مي، مش��اورين امالك، ت��االر پذيرايي، 
رستوران ها، چلوكبابي ها، كبابي ها، اغذيه فروشي ها و 
فست فودي ها، سفره خانه هاي سنتي و كافي شاپ ها، 
كترينگ ها و تهي��ه غذاها، قهوه خانه ها، س��الن هاي 
غذا خ��وري و باغ تاالر ها، باغ س��راها، طباخي ها،  آش و 
حليم پزي ها، جگركي ها، كته كبابي ها، برياني فروشي ها 
و مشاغل مشابه...، مراكز اقامتي از قبيل هتل ها، هتل 
آپارتمان ها، مهمان پذير ها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، 
مس��افرخانه ها، باغ ويالها، اقامتگاه ه��اي بين راهي و 

متل ها، نمايش��گاه ها و فروش��گاه هاي وسايط نقليه 
موتوري )به استثناء ماشين آالت راه سازي، ساختماني 
و كش��اورزي(، آرايش��گاه هاي مردانه و زنانه، آجيل و 
خشكبار فروش��ي ها )به استثناء مش��مولين ماده 81 
قانون ماليات هاي مستقيم و وارد كنندگان(، قنادي ها 
و شيريني فروش��ي ها، آبميوه فروش��ي ها، بس��تني و 
فالوده فروشي ها، ميوه و تره بارفروشي هاي مستقر در 
ميادين ميوه و تره بار، بار فروش��ي هاي مي��وه و تره بار، 
ميوه فروش��ي ها، مجموعه هاي فرهنگي و ورزش��ي، 
لوازم التحري��ر و نوشت افزار فروش��ي ها )به اس��تثناء 
توليد كنندگان و وارد كنن��دگان(، بازار هاي رايانه اي 
)گيم نت ها و كافي نت ها(، دفاتر خدمات ارتباطي )دفتر 
خدمات مشتركين تلفن همراه و ثابت و خدمات پستي(، 
دفاتر خدمات الكترونيكي )از جمله پليس + 10، دفاتر 
خدمات الكترونيك شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت 

و خدمات الكترونيك قضايي(.

اسامي 50 صنف جديد براي نصب كارتخوان مالياتي
معاون فني گمرك ايران با اشاره به مجوز صادرشده 
از سوي ستاد تنظيم بازار گفت: گمركات اجرايي از 
ديروز دوشنبه آمادگي ترخيص محموله هاي برنج 

پروانه شده در حداقل زمان ممكن را داشتند.
مهرداد جمالي ارونقي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره 
به آخرين وضعيت برنج هاي در گمرك مانده با توجه 
به مكاتبه اخير دبير كارگروه تنظيم بازار، گفت: بعد 
از پيگيري هاي به عمل آمده از سوي گمرك ايران، 
معاون بازرگاني داخلي و دبير كارگروه تنظيم بازار، 
در مكاتبه اي با عنوان معاون وزير جهاد كشاورزي 
ترخيص محموله هاي برنج ثبت سفارش و تأمين 
ارز شده با رعايت شرايطي بالمانع اعالم شده است.

وي افزود، گمركات اجرايي كش��ور آمادگي كامل 
در جهت ترخيص محموله هاي دپوشده را داشته 
و صاحب��ان كاال ضمن هماهنگ��ي الزم با مرجع 
ذي ص��الح مربوطه مي توانند نس��بت ب��ه خروج 

كاالهاي خود اقدام نمايند.
معاون فني گم��رك با بيان اينك��ه گمرك ايران 
درخصوص اقالم اساس��ي با صدور بخشنامه هاي 
متعدد تسهيالت الزم از جمله حمل يك سره كاال، 
موافقت با نمونه برداري از كاال قبل از تخليه و هنگام 
تخليه كاال، خروج ش��بانه روزي و ايام تعطيالت 
را قائل ش��ده، ادامه داد: هيچ مش��كلي در خروج 
محموله هاي برنج داراي پروانه با رعايت مقررات 
اشاره ش��ده وجود نداش��ته و صاحبان كاال ضمن 
هماهنگي هاي الزم با مرجع اش��اره  شده، به قيد 
فوريت جهت خروج محموله هاي برنج دپوش��ده 

مراجعه كنند.
روز گذشته دبير كارگروه تنظيم بازار در مكاتبه اي 
با وزارت جهاد كشاورزي از مجوز خروج برنج هاي 
داراي پروان��ه گمرك��ي و با اخ��ذ تعهد محضري 

نگهداري در انبار خبر داده است.

صدور مجوز ترخيص برنج هاي دپو شده



بانك و بيمه4اخبار

بازديد »بوك«  از شركت متناظر، بانك مركزي و اتاق بازرگاني نشانه جدي تر شدن سازو كار مالي اروپاست

رشد كالهبرداري از كارت بانكي
رعايت نكات امنيتي در استفاده از كارت هاي بانكي از سوي 
شهروندان به منظور جلوگيري از سرقت و برداشت غيرمجاز 
وجه ضروري است. به گزارش ايِبنا، گزارش هاي منتشره از 
سوي پليس فتا در سال هاي اخير نشان از رشد سريع و بسيار 
زياد كالهبرداري هاي مالي و سوءاستفاده كالهبرداران از 
كمبود آگاهي مردم در استفاده ايمن و صحيح از كارت هاي 
بانكي به عنوان ابزار و هويت بانكي دارد؛ بر همين اس��اس 
ضروري اس��ت تا نكات امنيتي س��اده اما مهمي از سوي 
شهروندان براي افزايش امنيت كارت بانكي رعايت شود تا 
از رشد فزآينده كالهبرداري هاي مرتبط با كارت از جمله 
برداشت غيرمجاز وجه جلوگيري شود كه در ادامه به چند 
نكته مهم اشاره شده است:  رمز مهم ترين ابزار حفظ امنيت 
كارت بانكي است كه در نگهداري آن بايد دقت بسيار زيادي 
شود و طبق الزامات امنيتي نبايد به هيچ عنوان در اختيار فرد 

ديگري قرار نگيرد؛ بر اساس قانون و الزامات شاپرك و بانك 
مركزي، رمز كارت بايد توسط خريدار در دستگاه كارتخوان 
وارد شود بر همين اس��اس همواره در خريدها رمز كارت 
بانكي را در دستگاه كارتخوان وارد كنيد تا از كالهبرداري با 
استفاده از اسكيمر و كپي شدن كارت بانكي دور بمانيد؛ در 
صورتي كه به اجبار كارت بانكي را به همراه رمز در اختيار 
ديگران قرار داديد و نسبت به فرد مشكوك بوديد، فورا نسبت 
به تغيير رمز كارت بانكي اقدام كنيد.  از انتخاب و قرار دادن 
رمزهاي س��اده و قابل حدس به خصوص سال تولد براي 
كارت بانك��ي در رمز اول و دوم خودداري كنيد؛ همچنين 
يك رمز مشترك را براي تمامي كارت هاي بانكي انتخاب 
نكنيد و رمزهايي متف��اوت براي كارت هاي بانكي تعيين 
شود. رمز كارت بانكي را روي كارت بانكي يادداشت نكنيد 
و در كن��ار كارت بانكي قرار ندهيد چرا كه عالوه بر كاهش 

امنيت، در صورت سرقت كارت احتمال برداشت غيرمجاز 
و سوءاس��تفاده از كارت بانكي بسيار زياد است؛ همچنين 
از ارسال تصوير كارت بانكي در پيام رسان ها و شبكه هاي 
اجتماعي خودداري كنيد.  به صورت دوره اي )حداكثر سه 
ماه يك بار( رمز اول و دوم كارت بانكي خود را تغيير دهيد تا از 
كالهبرداري و سوءاستفاده دور باشيد.  در صورت برخورداري 
بانك عامل خود از زيرساخت رمز اول و دوم يك بار مصرف 
نسبت به فعال سازي آن و اس��تفاده از رمزهاي پويا اقدام 
كنيد تا تراكنش هايي امن تر داشته باشيد تا در نهايت امكان 
سوءاستفاده كاهش پيدا كند.  هنگام افتتاح حساب و دريافت 
كارت بانكي نسبت به فعال سازي سيستم پيامكي بانك براي 
حساب خود اقدام نماييد تا در صورت برداشت يا واريز وجه 
به حسابتان فوراً از موضوع مطلع شويد؛ براي فعال سازي 
پيامك حس��اب به يكي از شعب بانك عامل خود مراجعه 

كنيد.  برگ رسيد ارايه شده از سوي دستگاه خودپرداز را در 
محل رها نكنيد و در صورت نياز نداشتن به رسيد كاغذي 
آن را به صورت كامل از بين ببريد.  يكي از ترفندهاي رايج و 
خطرناك كالهبرداران براي سرقت اطالعات حساب بانكي 
و برداشت غيرمجاز مسابقات تلفني و استفاده از دستگاه 
خودپرداز اس��ت كه ب��ا عنوان كالهبرداري ب��ا خودپرداز 
شناخته مي شود؛ الزم است بدانيد كه لزومي ندارد در زماني 
كه پولي از طريق كارت بانكي به حساب شما منتقل خواهد 
شد به دستگاه خودپرداز مراجعه يا اقدامي كنيد و تمامي 
درخواست هاي مراجعه به دستگاه خودپرداز به منظور واريز 
وجه در حساب شما كالهبرداري است كه بايد به صورت 
فوري به پليس فتا براي پيگيري بيش��تر اطالع داده شود. 
فيشينگ يكي از روش هاي كالهبرداري است كه متاسفانه 
در طول  س��ال هاي اخير با افزايش روند خريد اينترنتي و 

استفاده از درگاه هاي پرداخت الكترونيك رشد بسيار زيادي 
داشته است؛ بر همين اساس رعايت ايمني رمز دوم كارت 
بانكي و توجه به اصالت درگاه هاي پرداخت به منظور انجام 
تراكنش براي جلوگيري از افت��ادن در دام كالهبرداران با 
ترفند فيشينگ و سرقت اطالعات كارت بانكي نياز است 
تا نكات امنيتي درگاه پرداخت را بررسي كنيد كه از جمله 
آنها بايد به وجود قفل س��بز در نوار آدرس اينترنت، وجود 
پروتكل Https، قرار گرفتن نام دامنه شاپرك به صورت 
مثال https: //xxx.shaparak.ir  و تغيير هر باره تصوير 
امنيتي و جايگاه اعداد در صفحه كليد مجازي اشاره داشت؛ 
همچنين توصيه مي شود براي انجام تراكنش هاي اينترنتي 
از واي فاي عمومي يا شبكه هاي اينترنتي كه به امنيت آنها 
اعتماد نداريد استفاده نكنيد تا احتمال سرقت اطالعات 

كارت بانكي كاهش پيدا كند.

سفر رييس جديد اينستكس به تهران
گروه بانك و بيمه|

رييس جديد اينستكس كه از روز يك شنبه به تهران 
آمده ،  قصد دارد با مقامات بانك مركزي و شركت ايراني 

متناظر اينستكس )ساتما( نيز ديدار كند.
به گ��زارش »تعادل«، »ميش��اييل اره��ارد بوك« در 
نخستين روز از س��فر خود، در اتاق مشترك بازرگاني 
و صناي��ع اي��ران و آلمان حاضر ش��د و ب��ا نمايندگان 

شركت هاي ايراني و آلماني ديدار و گفت وگو كرد.
وي در بازديد خود از اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان 
با نمايندگان شركت هاي ايراني و آلماني ديدار و درباره 
موضوعات مختلف تجارت ميان دو كشور گفت وگو كرد. 
در اين ديدار، مشكالتي مانند موانع تراكنش هاي مالي 

مورد بررسي قرار گرفت.
رييس جديد اينس��تكس در س��فر خود به ايران قصد 
دارد با مقامات ايراني از جمله بانك مركزي و ش��ركت 
متناظر اينس��تكس با نام س��اتما ديدار كند تا امكان 
تس��هيل روابط تجاري دو كش��ور را مورد بررسي قرار 
دهد.ميش��اييل ارهارد بوك پانزدهم شهريور امسال 
به  عنوان رييس س��ازوكار ويژه مالي اروپا انتخاب شده 
اس��ت. اين ديپلمات با سابقه آلماني كه پيش تر سفير 
آلمان در كشورهاي كلمبيا، مصر سوئد و بوگوتا بوده، 
سومين فردي به شمار مي رود كه رياست سازوكار ويژه 
مالي اروپا را به عهده گرفته است. كارشناسان معتقدند 
كه اين سفر و بازديد از بانك مركزي و شركت متناظر 
اينستكس و همچنين اتاق بازرگاني ايران، نشان دهنده 
جدي بودن اتحاديه اروپا و رييس جديد ساز و كار مالي 
براي اجراي    اين برنامه و تالش براي باقي ماندن ايران 
در برجام است كه به نظر مي رسد با جدي تر شدن اعتبار 
15 ميليارد دالري، اكنون مسير تجارت بين ايران و اروپا 
مشخص شود و در آينده شاهد همكاري بازرگانان ايراني 
و اروپايي، همكاري بانك مركزي ايران و سازو كار مالي 

اينستكس باشيم. 
رييس جديد سازوكار مالي اروپا، تالش دارد كه مزيت ها 
و ويژگي ه��اي موجود در ايران را به خوبي بشناس��د و 
شرايط را براي شروع معامالت تجاري و اعتباري فراهم 
كند تا كارايي مورد انتظار را از اين سازوكار مالي به اروپا 

و ايران ارايه دهد. 
به دنبال خروج گام به گام ايران از تعهدات برجام، اتحاديه 
اروپا سازوكار مالي اينستكس را جدي تر گرفت و پس از 
كناره گيري برند اربل، سفير سابق آلمان در ايران و عراق 
از رياست ساز و كار مالي اتحاديه اروپا براي همكاري با 
ايران موسوم به »اينستكس«، يك فرد آلماني ديگر به نام 
ميشاييل ارهارد بوك كه پيش تر سفير آلمان در كلمبيا و 
از مديران ارشد سفارت خانه آلمان در مصر و سوئد بوده، 

رييس جديد ساز و كار اينستكس شده است.
برخي كارشناس��ان معتقدند كه انتخاب فرد ديگري 
به عنوان رييس س��ازو كار مالي اينس��تكس و سفر او 
به تهران، نشان دهنده اين واقعيت است كه مسووالن 
اتحاديه اروپا، خروج گام به گام ايران از تعهدات برجام را 
جدي گرفته و تالش مي كنند كه از ابزارهاي موجود از 
جمله اينستكس و پيشنهاد اعتبار 15 ميليارد دالري، 
براي باقي ماندن ايران در برجام نهايت استفاده را داشته 
باشند و از اين طريق، تعدادي از شركت ها و افراد را براي 
مش��اركت با ايران، جهت تامين منابع مالي و تجارت 

ترغي��ب كنند.  ميش��اييل بوك كه به عن��وان رييس 
جديد اينستكس معرفي ش��ده، ديپلمات ۶۶ ساله اي 
است كه از سال 1۹۸۳ وارد وزارت خارجه آلمان شده 
و به عنوان يك ش��خصيت ديپلمات براي اين پس��ت 
مناسب تشخيص داده شده است. زيرا دو رييس قبلي 
اينستكس يعني پر فيشر و برند اربل به دليل فشارهاي 
امريكا مجبور شدند كه از سمت خود استعفا كنند. »برند 
اربل« كه قباًل نامزد رياست اينستكس شده بود اوايل ماه 
آگوست از سمتش استعفا كرد. استعفاي او پس از آن 
صورت گرفت كه رسانه ها تبليغات گسترده اي را عليه 
او به راه انداخته و گفتند كه در او در مصاحبه  با رسانه ها 
با رژيم صهيونيستي مخالفت كرده و ايران را كشوري 
با »حيات دموكراتيك« خوانده است. اربل همچنين 
در مصاحبه اي فعاليت هاي موش��كي اي��ران را قانوني 

اعالم كرده بود.
پيش تر استيون منوچين- وزير خزانه داري امريكا- از 
ارسال نامه اين كشور به اروپايي ها در خصوص هشدار 
براي تجارت با ايران خبر داده و گفته بود هر گونه تجارت 
با ايران در قالب ساز و كار اينستكس بايد در چارچوب 
تحريم هاي واشنگتن باشد. ساز و كار اينستكس، با وجود 
تبليغات رسانه اي گسترده كشورهاي اروپايي روي آن 
تا به حال به تس��هيل معامله با ايران منجر نشده است.

اينستكس نهادي است كه سه كشور اروپايي فرانسه، 
انگليس و آلمان با هدف حفظ روابط تجاري با ايران در 
سايه تحريم هاي امريكا راه اندازي كرده اند اما با وجود 
وعده هاي مكرر نتوانسته اند آن را عملياتي كنند. مقر 
اين نهاد در فرانسه قرار دارد و براساس توافق سه كشور، 
فردي از آلمان بايد رياس��ت آن را برعهده داشته باشد. 
انگليس هم به عنوان سهامدار در آن مشاركت خواهد 

داشت. وزراي خارجه انگليس، فرانسه و آلمان با صدور 
بيانيه مش��تركي در بهمن ماه گذشته رسما ثبت يك 
كانال مالي ويژه براي تجارت با ايران را اعالم كردند. بنا 
 )INSTEX( بر ادعاي آنها، هدف بلندمدت اينستكس
گشايش كانال هاي اقتصادي براي كشور هاي ثالثي است 
كه تمايل به تجارت با ايران را دارند و سه كشور اروپايي 
همچنان تالش مي كنند كه به چنين هدفي دست يابند. 
اما بنا بر گزارش مقامات كشورمان، با گذشت چند ماه از 
ثبت اين سازوكار مالي، هيچ اقدام موثر و عملي در زمينه 

روابط تجاري ايران و اروپا صورت نگرفته است
ريچارد گرنل- سفير امريكا در آلمان- نيز گفته است كه 
شركت هاي آلماني بايد بين ايران و امريكا، يك كشور را 
انتخاب كنند. پيش از اين »برند اربل« سفير سابق آلمان 
در ايران و عراق كه براي تصدي سمت مديرعاملي ساز 
و كار موسوم به »اينس��تكس« نامزد شده بود، مجبور 
به انصراف از پذيرش اين سمت شد.اربل بعد از افشاي 
برخي از س��خنانش درباره »هولوكاست« و همچنين 
قانوني خواندن برنامه موشكي ايران مجبور به استعفا 

شده است.
ناظران سياسي معتقدند كه اربل رييس قبلي اينستكس 
كه مجب��ور ب��ه كناره گي��ري ش��د، از ديپلمات هاي 
نس��ل جديد اروپايي اس��ت كه منتقد سياست هاي 
مداخله جويانه امريكا در جهان بوده و خواستار پيگيري 
حقوق كشورهاي مختلف از جمله ايران بوده است، اما از 
آنجا كه امريكا افراد وشركت هايي كه در سازوكار مالي 
اتحاديه اروپا با ايران همكاري مي كنند را هدف تحريم 
قرار مي دهد، در نتيجه نفرات قبلي مجبور به اس��تعفا 
شده اند.  اين ناظران سياسي معتقدند: به نظر مي رسد كه 
اروپا به دنبال همكاري با ديپلمات هايي است كه كمتر 

تحت فش��ار امريكا قرار مي گيرند و مصونيت سياسي 
دارند، تا از اين طريق بتواند س��ازوكار مالي اينستكس 
را اجرايي كند. همچنين اروپا استفاده از شركت هاي 
متوس��ط و كوچك اروپايي كه سابقه فعاليت كمتري 
در امريكا دارند و احتماال با جريمه هاي كمتري مواجه 
مي شوند و كمتر در معرض ريسك تحريم هاي امريكا 
هس��تند، را براي مش��اركت در اين طرح دعوت كرده 
است. اما در مقابل، برخي ش��ركت ها خواستار بيمه و 
پوشش خسارت و جريمه خود در صورت مقابله به مثل 
وجريمه ها و تحريم هاي امريكا هستند تا از اين طريق 
بتوانند خسارت هاي خود را جبران كنند اما در اين زمينه 
نيز مقامات اروپا با محدوديت هايي مواجه شده و به دنبال 
راهكارهايي هستند تا تامين منابع مالي، خط اعتباري و 

تجارت با ايران را عملي سازند. 
برخي كارشناسان اقتصادي نيز مي گويند: در صورتي 
كه خط اعتباري اروپا يا اينستكس و همكاري تعدادي 
از ش��ركت هاي اروپايي امكان پذير ش��ود، كشورها و 
ش��ركت هاي مختلفي در جهان از امريكاي جنوبي، تا 
آس��يا، هند وچين حاضر به همكاري با ايران هستند 
تا اقدام ب��ه خريد نفت ايران كنند يا ب��ا خط اعتباري 
و تج��ارت با ايران، مش��اركت خ��ود در اي��ن طرح را 
عملي سازند. براين اساس، ش��روع به كار اينستكس 
يا خط اعتباري اروپا مي تواند راهگش��اي بس��ياري از 
 مس��ائل مرتبط با برجام و تحريم هاي امريكا باش��د. 
دولت دونالد ترامپ در ارديبهشت سال گذشته از توافق 
هسته اي با ايران خارج شد و تحريم ها عليه اين كشور 
را مجددا اعمال كرد. رهبران اروپايي ها با اين تصميم 
امريكا مخالفت كرده و براي حفظ روابط تجاري خود با 
ايران اقدام به راه اندازي سيستم مالي اينستكس كرده اند 

كه فعال تنها شامل فرانس��ه، انگليس و آلمان است اما 
برخي كش��ورهاي ديگر اروپايي نظير هلند، اتريش و 
دانمارك براي پيوستن به آن ابراز تمايل كرده اند. برخي 
ديگر كش��ورها نظير روسيه و چين نيز از اين ساز و كار 

استقبال كرده اند.
ساز و كار اينستكس هنوز بطور كامل عملياتي نشده 
است و طبق گفته فدريكا موگريني - مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا - هنوز در حال انجام تراكنش هاي 

مقدماتي خود است.
انتخاب رييس جديد براي اينس��تكس در ش��رايطي 
صورت مي گيرد كه پيش تر يك مقام آگاه فرانسوي در 
گفت وگو با رويترز، ش��رط اجرايي شدن اينستكس را 
پذيرش و اجراي كامل لوايح FATF از سوي ايران عنوان 
كرده بود. ايران تاكنون بخش هاي از لوايح درخواستي 
FATF را پذيرفته است اما اين كارگروه خواستار اجراي 
چهار خواسته باقي مانده خود توسط ايران شده است. 
براين اساس به نظر مي رسد كه يكي از موانع عمده در 
مسير راه اندازي اينس��تكس، پذيرش لوايح مرتبط با 
FATF است كه با عنوان اليحه هاي چهارگانه اصالح 
قانون مبارزه با پولشويي، اصالح قانون مبارزه با تأمين 
مالي تروريسم، پيوس��تن ايران به كنوانسيون مبارزه 
با جرايم سازمان يافته فراملي موسوم به »كنوانسيون 
پالرم��و« و اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مقابله با 
تأمين مالي تروريس��م )CFT( از آن ياد مي شود. اين 
لوايح آخرين بار در مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
دستور كار قرار گرفت و اكنون ايران بايد در فرصت باقي 
مانده اين لوايح را طبق درخواست گروه ويژه اقدام مالي 

يا FATF به سرانجام برساند. 
پس از خروج امريكا از برج��ام، قرارگيري نام ايران در 
ليست كشورهاي پر ريس��ك اين نهاد، به عنوان يكي 
از مهم تري��ن موانع مبادالت پول��ي و بانكي، همكاري 
ش��ركت ها و بانك هاي بين المللي با ايران را با چالش 
مواجه كرد. تدبير انديشي براي بهره گيري از مهلت گروه 
ويژه اقدام مالي به ايران براي تصويب قوانين الزم براي 
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، دولت را به 

ارايه لوايح چهارگانه به مجلس ترغيب كرد.
اليحه هاي چهارگانه اصالح قانون مبارزه با پولشويي، 
اصالح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، پيوستن 
ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي 
موسوم به »كنوانسيون پالرمو« و اليحه الحاق ايران به 
كنوانس��يون مقابله با تأمين مالي تروريسم )CFT( به 
مجلس ارايه شد. دو اليحه نخست به تصويب مجلس 
و سپس ش��وراي نگهبان رس��يد و در مراحل اجرايي 

قرار گرفت.
ولي دو اليحه دوم يعني پالرمو و CFT، با وجود تصويب 
در مجلس، به خاطر اختالف نظر با شوراي نگهبان، براي 
تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارجاع شد و ماه ها است اين دو اليحه در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام معطل مانده است.
براي تصويب اين دو اليحه، بايد دو سوم اعضاي مجمع با 
آن موافقت كنند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد 
همچن��ان موافقان و مخالفان اي��ن لوايح در مجمع به 
نتيج��ه اي نرس��يده اند. فرصت چهار ماه��ه اين نهاد 

بين المللي هم رو به اتمام است.

داليل كاهش قيمت طال پس از يك هفته تعطيلي اعالم شد

فعاليت ۶۸۶ صرافي مجاز در شهريور ۹۸
گروه بانك و بيمه| 

آي��ت محمدولي رييس اتحاديه ط��ال و جواهر داليل 
كاهش قيمت ه��ا در بازار طال و جواه��ر را پس از يك 
هفته تعطيلي تشريح كرد و درباره وضعيت بازار طال و 
سكه كشور با توجه به تعطيلي يك هفته اي اين بازار و 
آغاز ماه محرم و صفر، اظهار داشت: با توجه به شروع ماه 
محرم و در پيش داشتن ماه صفر، مردم مشغول عزاداري 
هستند، طبيعتا مراسم ها و جشن هاي طي اين دوماه نيز 
تعطيل است و بالطبع تقاضا در بازار به روال سال هاي 

گذشته كمتر خواهد شد. 
ب��ه گزارش »تعادل«، وي با اش��اره به اينك��ه اين ايام 
تاثير ملموسي بر داد و ستدها در بازار طال و سكه دارد، 
گفت: اما دليل وضعيت ركود در بازار صرفا به خاطر ايام 
عزاداري نيست. همه ساله در 10 روز اول محرم داد و 
ستدها به صفر مي رس��د.پس از دهه اول محرم نسبتا 
به تدريج مردم داد و س��تد را در بازار آغاز مي كنند و از 
ابتداي هفته شاهد آغاز اين داد و ستدها هستيم، اما نه 
طبق انتظارها و ما همچنان منتظر روزهاي رونق خريد 
و فروش در بازار هس��تيم. محمدولي در پايان درباره 
داليل كاهش قيمت ها در ب��ازار روزهاي اخير، تاكيد 
كرد: كاهش قيمت ه��ا در بازار طي اين روزها به دليل 

رصد صحيح بازار ارز و تامين نيازهاي مردم در اين بازار 
و همچنين نوسانات اونس جهاني است.

    ۶۸۶ صرافي مجاز
از سوي ديگر، بر اساس آمار بانك مركزي ۶۸۶ صرافي 
مجاز درسراسر كشور در حال فعاليت هستند اين تعداد 
در ارديبهش��ت ماه ۶۹۲ مورد بوده كه طي چهار ماه 
فعاليت ۶ صرافي متوقف شده است. بررسي جديدترين 
به روزرساني فهرست صرافي هاي داراي مجوز از بانك 
مركزي نشان مي دهد در حالي تعداد صرافي هاي داراي 
مجوز در شهريور ماه سال جاري با كاهش مواجه شده 
كه تعداد صرافي هاي داراي مجوز در سراسر كشور در 
ارديبهشت ماه با اضافه شدن 5۲ صرافي جديد، به ۶۹۲ 
مورد رسيده بود.  اين آمار در حالي است كه در سال ۹۶ 
تعداد صرافي هاي مجاز ۴1۹ مورد بوده است كه نشان 
از روند رو به رش��د تاسيس صرافي ها در كشور در اين 
سال نسبت به س��ال هاي قبل از آن دارد. از اين تعداد 
صرافي، ۳۴1 مورد در تهران مشغول به كار هستند كه 
بيشتر آنها در محدوده خيابان فردوسي فعاليت دارند و 
ما بقي نيز در ساير شهرستان ها فعال هستند.  در حال 
حاضر براس��اس قوانين بانك مركزي، خريد و فروش 

ارز حاص��ل از صادرات به ص��ورت حواله هاي ارزي در 
چارچوب مق��ررات ارزي بر مبناي نرخ ب��ازار صرفا از 
طريق »سامانه نظام يكپارچه  معامالت ارزي )نيما(« 
مجاز است. همچنين صرافي هاي مجاز معتبر موظفند 
حواله هاي ارزي خريداري شده از صادركنندگان را در 
سامانه نيما راسا يا به واسطه ساير صرافي هاي معتبر 
و بانك هاي عامل حداكثر ظرف مدت س��ه روز كاري 
به فروش برساند. نرخ فروش ارز صرافي هاي مجاز معتبر 
حداكثر يك درصد باالي نرخ خريد مندرج در سامانه 
»نيما« و »س��نا« خواهد بود. با توجه به قوانين جديد 
خريد و فروش ارز به صورت اسكناس )معامالت جزيي 
بر مبناي مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها( توسط 
صرافي هاي مجاز معتبر صرفا با ثبت در »سامانه نظارت 
ارز )سنا( « امكان پذير است و همه صرافي هاي مجاز 
معتبر مي توانند نسبت به خريد ارز به صورت اسكناس 
با رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولشويي اقدام 
كنند. براين اساس فروش ارز به صورت اسكناس توسط 
صرافي هاي مجاز معتبر بابت مصارف ارزي خدماتي با 
رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با پولشويي مجاز 
است و صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند حداكثر پنج 
درصد از حواله هاي ارزي خريداري ش��ده را تبديل به 

ارز كرده و به صورت اس��كناس براي مصارف خدماتي 
به فروش  برس��انند. همچنين همه هزينه هاي نقل و 
انتقاالت و تبديالت ارزي به عهده مشتري خواهد بود.

    نرخ ها در بازار 
از س��وي ديگر، نرخ هاي طال و ارز و س��كه در بازار روز 
دوشنبه ۲5 شهريور ۹۸ نشان مي دهد كه نرخ لحظه اي 
دالر در سامانه سنا به 11۳50 و يورو به 1۲۶50 تومان 
رسيده كه اندكي افزايش داشته است. نرخ دالر در بازار 
آزاد و معامالت نقدي نيز به 11۴50 تومان معامله شده 
اس��ت. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر 
11۲50 تومان و نرخ خري��د دالر 11150 تومان، نرخ 
فروش يورو 1۲۶00 و ن��رخ خريد يورو 1۲500 تومان 
اعالم شده است.  در بازار طال و سكه نيز با افزايش اونس 
جهاني طال به 150۴ دالر، و افزايش نرخ دالر به 11۴50 
تومان، نرخ سكه طرح جديد بار ديگر به باالي ۴ ميليون 
تومان رس��يد و ۴ ميليون و 50 هزار تومان معامله شد. 
نيم سكه ۲ ميليون و ۶0 هزار، ربع سكه 1 ميليون و ۲۶0 
هزار، سكه گرمي ۸۶0 هزار تومان دادو ستد شد. هر گرم 
طالي 1۸ عيار نيز به ۴0۸ هزار تومان، مظنه مثقال 17 
عيار يا طالي آبش��ده نيز 1 ميليون و 7۶7 هزار تومان، 

معامله شده است. در ساعات اوليه معامالت، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار دوشنبه با 55 هزار 
تومان افزايش، به چهار ميليون و ۳5 هزار تومان رسيد. 
همچنين سكه تمام بهار آزادي طرح قديم چهار ميليون 
تومان قيمت دارد كه 50 هزار تومان نس��بت به ديروز 
گران شده است.نيم س��كه نيز ۲0 هزار تومان افزايش 
قيمت را تجربه ك��رده و دو ميلي��ون و ۶0 هزار تومان 
قيمت دارد. ربع سكه هم يك ميليون و ۲50 هزار تومان 
قيمت دارد كه 10 هزار تومان گران ش��ده است. سكه 
يك گرمي نيز ۸50 هزار تومان است كه 10 هزار تومان 
افزايش قيمت داشته است. هر گرم طالي 1۸ عيار هم 
با افزايش۳000 توماني، در طالفروشي ها ۴0۶ هزار و 
۶00 تومان معامله مي شود. بررسي تغيير قيمت ارز در 
معامالت دوشنبه نشان مي دهد كه بانك ها هر دالر را 
11 هزار و ۲50 تومان و هر يورو را 1۲ هزار و ۴50 تومان 
خريداري كردند.ارز مسافرتي نيز حدود 1۲ هزار و ۶50 
تومان بود كه حدود ۲50 توماني كاهش داش��ته است 
كه با اين وجود همچنان قيمتي باالتر از بازار آزاد دارد. 
همچنين صرافي هاي بانكي براي دالر 11 هزار و ۳50 و 
يورو 1۲ هزار و ۶50 تومان قيمت گذاري كردند كه آن 

هم تفاوت قابل توجهي ندارد.
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 امكان رويت قبض برق از طريق 
نرم افزار كيپاد پاسارگاد

بانك پاسارگاد به عنوان نخس��تين بانك در كشور، 
»طرح ملي قبض س��بز« را در نرم اف��زار كيف پول 
همراه )كيپاد( اجرا كرد.  به گ��زارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، »طرح ملي قبض سبز« توسط شركت 
توانير، درراستاي توسعه دولت الكترونيك، حذف قبض 
كاغذي و جايگزيني قبض الكترونيكي رونمايي شد. 
اين طرح با هدف حفظ محيط  زيست و ارتقاي سطح 
رفاه و خدمات مشتريان اجرا شده است. در پي عملياتي 
ش��دن اين طرح، بانك پاسارگاد، با اختصاص گزينه 
»قبض برق« در نسخه جديد نرم افزار كيپاد، پيشگام 
اجراي طرح ملي قبض سبز شد. از اين پس مشتركان 
برق سراسر كشور، مي توانند با نصب نرم  افزار كيپاد و 
مراجعه به گزينه »قبض برق« در اين نرم افزار، تنها يك 
بار شناسه قبض برق خود را وارد كرده و نسبت به رويت 
صورت حساب برق مصرفي و پرداخت مبلغ آن اقدام 
كنند. بر اساس اين خبر، بانك پاسارگاد با مشاركت 
شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد، نسخه جديدي 
از كيف پول همراه پاس��ارگاد )كيپاد( را در راستاي 
توس��عه راه كارهاي پرداخت الكتروني��ك از طريق 
تلفن همراه هوشمند طراحي كرده است. مشتريان 
مي توانند از طريق اين برنامه، به راحتي و بدون اتالف 
وقت، پرداختي سريع، امن و خوش��ايند را در حوزه 
مختلف تجربه كنند.  پرداخت الكترونيك عوارض 
آزادراهي، پرداخت عوارض طرح ترافيك، انتقال پول 
به ديگر كاربران، انتقال به حساب، اشتراك و پخش 
آنالين فيلم و سريال آيو، پرداخت قبض، خريد بسته 
اينترنتي، خريد شارژ مستقيم، انجام امور نيكوكاري، 
اسكن كد QR، افزايش اعتبار كارت شهروندي مشهد 
و... از جمله خدماتي است كه در نرم افزار كيپاد ارايه 
مي شود. گفتني اس��ت اين برنامه براي نسخه هاي 
 www.kipod.ir از طريق سايت IOS اندرويد و
 www.bpi.ir و سايت بانك پاسارگاد به نش��اني
قابل دريافت است. همچنين مشتريان مي توانند براي 
كسب اطالعات بيشتر در خصوص جزييات خدمات 
ارايه شده در اين برنامه، با مركز تماس مشتريان شركت 
پرداخت الكترونيك پاس��ارگاد به شماره ۲۳505 يا 
مركز مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره 

۸۲۸۹0 تماس حاصل كنند. 

آمادگي مجلس براي كمك 
به كاهش معوقات بانكي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر 
ضرورت همراهي بانك ها براي كاهش معوقات بانكي 
تاكيد كرد و از آمادگي مجلس براي كمك به كاهش 
معوقات در قالب تدوين قانون خبر داد. مهرداد بائوج 
الهوتي در گفت وگو با ايِبنا، با بيان اينكه اخذ س��ود 
مركب از سوي بانك ها بايد مورد تجديدنظر واقع شود، 
گفت: تعلل در پرداخت اقس��اط تسهيالت دريافتي 
تخلف بوده و بانك ها بايد نسبت به اين موضوع جديت 
بيشتري به خرج دهند. نماينده مردم لنگرود در مجلس 
شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه با مشكالت شبكه 
بانكي آشنا بوده و نبايد بر حجم اين مشكالت افزود، 
تصريح ك��رد: در برخي مواقع ك��ه توليد كننده توان 
پرداخت جريمه تسهيالت بانكي را ندارد بانك ها بايد 
به دريافت اصل تسهيالت اقدام كنند. وي با بيان اينكه 
بانك ها به جاي دريافت سود مركب نسبت به دريافت 
سود تسهيالت اقدام كنند، افزود: مطابق با مصوبه حذف 
سود مركب، اگر فردي نتواند پول درخواستي حاصل 
از دريافت وام را پرداخت كند بايد جريمه اي منطقي به 
بانك دهد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد 
بر اينكه بانك ها با كنار آمدن با توليدكنندگان به كاهش 
مطالبات فريز شده خود كمك مي كنند، تصريح كرد: در 
شرايط فعلي بانك مركزي بايد با ابالغ به بانك ها شرايط 
كاهش معوقات بانكي را فراهم كند. بائوج الهوتي با بيان 
اينكه با تحوالت رخ داده در حوزه سياست گذاري هاي 
بانكي در ماه هاي اخير منتظر اقدامي در حوزه تسهيالت 
پرداختي نيز هستيم، گفت: مجلس آماده كمك به 
دولت براي كاهش معوقات بانكي حتي نوشتن قانون 

در صورت لزوم است.

اتصال ۱۸ بانك به سرويس 
شاهكار براي احراز هويت

س��ازمان فناوري اطالعات ايران با انتش��ار آمار 
دسترسي به سامانه ش��اهكار از اتصال 1۸ بانك 
به سرويس ش��اهكار خبر داد و اعالم كرد كه ۸ 
بانك، ش��ركت پرداخت الكترونيك و پرداخت 
يار در صف اتصال به سامانه قرار دارند. به گزارش 
ايِبنا، سازمان فناوري اطالعات وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات آمار دسترس��ي به س��امانه 
شاهكار را در قالب پلتفرم س��روا را در سه ماهه 
نخس��ت فعاليت اعالم كرد كه بر اساس آن تا به 
امروز دسترس��ي 1۸ بانك به سرويس شاهكار 
متصل شده و ۸ بانك و موسسه اعتباري، شركت 
پرداخت الكترونيك و پرداخت يار ديگر در صورت 
عقد قرارداد و توافقات نهايي سرويس احراز هويت 
شاهكار براي آنها فعال خواهد شد. بر اساس جدول 
منتشره از جمله بانك هايي كه دسترسي آنها به 
س��رويس احراز هويت شاهكار از طريق سازمان 
فناوري اطالعات ت��ا به امروز برقرار ش��ده بايد 
به بانك هاي قرض الحس��نه رسالت، كارآفرين، 
حكمت ايرانيان، ملت، قرض الحسنه مهر ايران، 
صادرات، شهر، سينا، سامان، رفاه، دي، خاورميانه، 
ايران زمين، آينده، كوثر، گردشگري، پاسارگاد و 
پارسيان اشاره داشت كه بر اساس آن 1۸ بانك به 
سرويس شاهكار متصل شده اند و در حال حاضر 
از خدمات اين س��رويس د ر بخش احراز هويت 
مشتريان و سامانه ها در حال بهره برداري هستند. 
از س��ويي ديگر با توجه به تاكيد رييس سازمان 
فناوري اطالعات بر وعده تسهيل و اتصال هرچه 
سريع تر سامانه شاهكار براي شركت هاي پرداخت 
الكترونيك و پرداخت ياران اعالم شده كه بالغ بر 
۸ نهاد ديگر نيز ارايه سرويس به آنها تاييد شده و با 
عقد قرارداد سرويس براي آنها متصل خواهد شد.



خبر

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«رابطهقيمتجهانينفتبرنمادهايپااليشيبورستهرانرابررسيميكند

از آتش »آرامكو« تا باغ سبز »حافظ«
گروه بورس |محمدامين خدابخش| 

بازار س��رمايه همچنان روزهاي پر رونقي را س��پري 
مي كند. بورس و فرابورس كه در ماه هاي اخير رشدي 
دور از انتظ��ار را در قيمت س��هام اين بازارها ش��اهد 
بوده اند، در حالي شهريور ماه را كم كم به پايان مي برند 
كه طي آخرين ماه تابستان تقريبا هر روز يك درصد 
رش��د را در كارنامه خود به ثبت رسانده اند. افزايش 
قيمت ها كه از ابتداي اسفندماه سال گذشته و تحت 
تاثير متغيرهاي بنيادي آغاز شد اين روزها در حالي 
ادامه يافته است كه چش��م انداز مناسب سودسازي 
در صنايعي نظير فلزي-معدني، بانكي و ش��يميايي 
سبب شده تا موج جديدي از نقدينگي وارد معامالت 
گروه هاي مختلف بازار ش��ود و به دنبال خود س��اير 
خريداران احتمالي را براي ورود به بازار ترغيب كند. 

   لبخند بورس تهران به شعله هاي »بقيق«
با اين حال آنچه در روز دوشنبه به رشد شاخص بورس 
تهران منتهي شد و در ميانه معامالت سطح اين نماگر 
را با رش��د بيش از 4 ه��زار و 500 واحدي وارد كانال 
307 ه��زار واحدي كرد، رونق معامالت در نمادهاي 
پااليشي بود. بر اين اساس معامالت گروه پااليشي روز 
گذشته در حالي آغاز شد كه رشد 10 دالري قيمت 
هر بشكه نفت برنت درياي شمال عالوه بر آنكه تاثير 
رواني ش��گرف بر بازارهاي جهاني داش��ت، توانست 
ميزان تقاضا در نمادهاي پااليش��ي را نيز با رش��دي 

چشمگير رو به رو كند. 

   پااليشي ها برنده آتش بازي يمن
رشد يك باره تقاضا پس از آن اتفاق  افتاد كه در پايان 
روز جمعه در هفته گذش��ته و پس از آنكه بازارهاي 
جهان��ي تعطيالت آخر هفت��ه را آغاز ك��رده بودند، 
تاسيسات نفتي شركت ملي نفت عربستان )آرامكو( 
به دام آتش افتاد و به موجب آن 5.7 ميليون بشكه از 
ظرفيت توليدي عربستان قطع شد. اين سانحه كه به 
علت حمله پهپادي گروه انصارهلل يمن به تاسيسات 
نفتي »بقيق« رخ داد توجه بس��ياري از رسانه ها را به 
خود جلب كرد و موجب ش��د تا بسياري از مفسران 
بازارهاي مالي را روي تحوالت سياس��ي خاورميانه 
حس��اس كند. دليل اين حساسيت توجه بسيار زياد 
بازارهاي جهاني به تحوالت حوزه انرژي است كه تاثير 
مستقيم و با اهميتي روي قيمت تمام شده محصوالت 

توليدي در سراسر جهان دارد. 
ب��ا اين حال حمله ياد ش��ده توانس��ت فش��ار رواني 
س��نگيني را بر جريان تقاضا وارد كند. بطوري كه در 
همان ساعات اوليه با تضمين عربستان در پاسخگويي 
كه جبران كاهش عرضه احتمال��ي همراه بود، تاثير 

س��نگيني بر جريان قيمت در معام��الت بازارهاي 
جهاني نداشت. در واقع اين عامل در كنار تعطيلي آخر 
هفته بازارهاي بين المللي سبب شد تا آغار به كار اين 
بازارها با هيجان تقاضا همراه نشود و تنها شركت هاي 
پااليش��گاهي كه از اين طريق ب��ا افزايش حداكثري 
كرك اسپرد رو به رو مي ش��وند، از قبل بحران توليد 
در عربستان منتفع شوند. اما از عكس العمل بازارهاي 
مالي به پيروزي پهپادي جنبش انصاراهلل كه بگذريم 
در روي ديگر سكه يعني عربستان، اثرات اين حمله 

سخت و سهمگين بود. 

   »آرامكو« حتي باالتر از »اپل«
»آرامك��و« در ش��رايطي روزه��اي اخي��ر را با اعالم 
خبر عرضه 5 درصد از س��هام اين ش��ركت در بورس 
نيويورك س��پري مي كرد ك��ه در هفته جاري حتي 
معلوم نيست چه باليي بر سر ارزشگذاري اين شركت 
در جريان عرضه اولي��ه خواهد آمد. بزرگ ترين غول 
نفتي جهان كه در سال ميالدي گذشته بيش از 111 
ميليارد دالر سودآوري داشته است كه بنا بر ارزيابي 
بلومبرگ، سود اين شركت در سال مالي 2018 برابر 
 با سود ساخته شده در صورت هاي مالي سه شركت

 »ALPHABET« و »EXXON MOBIL«، »APPLE«
بوده است. شركت هاي ياد شده كه در اين برررسي از 
آنها نام برده شده است پس از »آرامكو« در رتبه هاي 

بعدي درآمدزايي در شركت هاي جهان قرار دارند.

    دست سعودي زير ساطور ريسك
 در همين رابطه و به منظ��ور چگونگي تاثير رويداد 
مورد نظر بر ورود آرامكو به بازار سهام اياالت متحده 
به مصاحبه با پيمان مولوي، كارش��ناس بازار سهام 
پرداختيم و نظر وي را در خصوص كم و كيف رويداد 

مورد نظر جويا شديم.
مولوي در اين باره به »تعادل« گفت: آرامكو در چند دهه 
گدشته رشد بسيار زيادي را نسبت به شركت ملي نفت 
شاهد بوده و با وجود آنكه در سال هاي پاياني دهه هفتاد 
ميالدي اختالف توليد چنداني با ايران نداشته در حال 
حاضر نزديك به چهار برابر ايران توليد نفت دارد. دليل 
اين امر امكاناتي بوده كه صنعت نفت اين كش��ور طي 
دهه ها از آن بهره برده است. در واقع طرح هاي عربستان 
در شرايطي سال هاي گذشته را با انتشار اوراق بلندمدت 
بين المللي سپري كرده اند كه صنعت نفت ايران از آن 
بي بهره بوده است. يكي از آخرين امكاناتي كه آرامكو 
در مسير تامين مالي بين المللي از آن بهره خواهد برد 
عرضه پيش روي 5 درصد سهام آن در بورس نيويورك 
است كه حجم وسيعي از نقدينگي را براي اين شركت 

مهيا خواهد كرد.

با اين وجود آتش سوزي گسترده در تاسيسات نفتي 
اين شركت كه 5.7 ميليون بشكه از توليد اين كشور 
را از م��دار خارج كرده اس��ت، نگراني ها در خصوص 
عرضه احتمالي را كه به نظ��ر مي آيد حاال در مرحله 
ارزشيابي و ريسك سنجي اس��ت، برانگيخته است. 
آن طور كه از ش��واهد بر مي آيد حاال يك سوال مهم 
پيش روي خريداران احتمالي س��هام مطرح اس��ت. 
چطور مي توان به آينده ش��ركتي دل بست كه توان 
تامين امنيت فرآيند توليد خود در مقابل چند پهپاد 
را نيز ن��دارد. رويداد مورد نظ��ر از اين حيث اهميت 
دارد كه با افت رتبه اعتباري »آرامكو« نه تنها ارزش 
شركت براي عرضه در بازار سهام كاهش مي يابد بلكه 
هزينه تامين مالي براي پروژه هاي آتي اين شركت نيز 

بيشتر خواهد شد.

    بازار همچنان بي توجه به عوامل بنيادي
اما همانطور كه اشاره شد، در بازار داخل معامله گران 
نگاه��ي مثبت به اثرات حمله ياد ش��ده داش��تند و 
نماده��اي پااليش مخصوصا در س��اعات نخس��ت 
معامالت رشد قيمت خوبي را شاهد بودند. بسياري از 
سرمايه گذاران دليل اين امر را رشد قيمت نفت عنوان 

كردند و افزايش 11 درصدي بهاي طالي س��ياه در 
بازارهاي بين المللي را دليل اصلي افزايش تقاضا روي 
سهم هاي پااليشي در نظر گرفتند. با اين حال آنچه 
از چشم بسياري از تحليلگران خبره بازار دور نمانده 
است، پر رنگ بودن عامل رواني و خوشبيني بيش از 
حد به نحوه تاثيرپذيري نمادهاي پااليشي از تغييرات 

قيمت نفت است.
در واقع بازار در حالي رشد قيمت نفت را به منزله رشد 
سودآوري شركت هاي پااليشگاهي در نظر مي گيرد 
كه اين صنع��ت بيش از هر چي��ز از تغييرات تفاوت 
حاصل از خريد قيمت نفت با محصوالت توليدي اثر 
مي پذيرد. همين امر س��بب شده تا سرمايه گذاران و 
بسياري از فعاالن بازار مبناي معامالت غلطي را براي 
ورود و خروج از معامالت سهام اين گروه در نظر بگيرند 
كه همان قيمت نفت است. در همين رابطه »تعادل« 
به مصاحبه با حميد مرتضي كوش��كي كارش��ناس 
بازار س��هام پرداخت و نظر وي را در خصوص رويداد 

موردنظر جويا شد. 
كوش��كي در اين رابطه گفت: اگرچه وقوع انفجار در 
تاسيس��ات نفتي بقيق در عربستان مي تواند، عرضه 
نفت را در بازار جهاني با مشكل مواجه كند، با اين حال 

اين واقعه تاثيري بر صنعت پااليشي در ايران نخواهد 
داشت، چراكه اوال؛ پااليشگاه هاي ما خوراك خود را از 
منبع داخلي مي گيرند و ثانيا تاثير افزايش قيمت نفت 
بر كرك اسپرد پااليشگاه ها همچنان مشخص نشده 
است. از اين رو افزايش تقاضا در نمادهاي مربوطه در 
روز گذشته ناشي از ديدگاه منطقي نبوده است و تنها 

به دليل جو رواني شكل گرفته بر بازار بوده است.
وي اف��زود: بر اس��اس آخرين برآوردهاي��ي كه ما از 
س��ودآوري صنعت ياد ش��ده داريم، پااليشگاه ها در 
حال حاضر وضعيت خوبي را در گزارش هاي ماهانه 
داش��ته اند و انتظار مي رود كه در نيم��ه اول مهرماه 
گزارش هاي خوبي را روانه كدال كنند. بنابراين انتظار 
مي رود با توجه به رشد قيمت دالر نيمايي و افزايش 
70 درصدي آن نس��بت به سال 97 سود خوبي را در 

صورت هاي مالي سال جاري رونمايي كنند. 
اين كارشناس بازار س��هام ادامه داد: در حال حاضر 
ديدگاهي كه وزن زيادي به قيم��ت نفت براي داد و 
ستد نمادهاي پااليش��ي مي دهد از توجيه منطقي 
چنداني برخوردار نيس��ت؛ ديدگاهي كه براي تغيير 
آن بايد تالش كرد تا تحليل س��رمايه گذاران خرد از 

واقعيت بيشتري برخوردار شود. 

مديرعاملشركتمديريتفناوريبورسخبرداد

درديداررييسسازمانبورسباعضومجمعتشخيصمصلحتعنوانشد

جابهجايي۱۲۸ميليونسهمدربازارپايه

اطالعات كدال بهترين شاخص سنجش عملكرد واقعي اقتصاد 

مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس، معامالت روز نخست بعد از 
اجراي دستورالعمل جديد در بازار پايه را نرمال توصيف كرد و از انجام 

بيش از 9500 معامله در اين بازار خبر داد .
روح اهلل دهقان در گفت وگو با سنا، گفت: امروز با توجه به عملياتي سازي 
دستورالعمل جديد و اجرايي شدن آن در بازار پايه، عمليات بازگشايي 
اين بازار پس از اقدامات فش��رده صورت گرفته در 10 روز گذشته با 
9509 معامل��ه همراه بود. وي افزود: ارزش اين معامالت بالغ بر 420 

ميليارد ريال بوده و سبب جابه جايي حدود 128 ميليون سهم شد.
به گفته دهقان، در طول 10 روز كاري گذش��ته با همت كارشناسان 
شركت مديريت فناوري بورس بالغ بر 290 نماد معامالتي به همراه 

نمادهاي حق تقدم ش��ان طبق دس��تورالعمل جديد در گروه هاي 
معامالتي خود ق��رار گرفته و مقررات هر گ��روه معامالتي مطابق با 

دستورالعمل ابالغ شده، معين و در سامانه معامالت پياده سازي شد.
مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري بورس، ابراز اميدواري كرد كه 
با پياده س��ازي اين مقررات، در راستاي حفظ حقوق سهامداران گام 

موثري برداشته شود.
خاطرنشان مي شود بر اساس طبقه بندي جديد از 181 شركت موجود 
در بازار  پايه، 125 شركت به تابلو زرد، 42 شركت به تابلو نارنجي و 14 
شركت به تابلو قرمز منتقل شده اند و امروز  آن دسته از نمادهاي قابل 

معامله كه در تابلوهاي رنگي قرار دارند بازگشايي شدند.

روز گذشته ش��اپور محمدي، رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با مديران ارشد شفاف ترين شركت هاي 

حاضر در بورس و فرابورس ديدار و گفت وگو كردند.
به گزارش سنا، شاپور محمدي، در اين ديدار كه هدف 
از آن هم انديش��ي با مديران ارشد شركت هاي شفاف 
بورس و فرابورس بود، گفت: توسعه بازار سرمايه و بهبود 
فرآيند هاي داد و ستد سهام همه ناشران بورسي همواره 
مورد حمايت نهاد ناظر است و بورس امروز نقش مهمي 

در اقتصاد ملي ايفا مي كند.

دبير شوراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه شركت هاي 
حاضر در ب��ازار س��رمايه از بزرگ تري��ن و مهم ترين 
مجموعه هاي اقتصادي كشور محسوب مي شوند، افزود: 
اطالعات منتشر شده در كدال بهترين شاخص براي 

سنجش عملكرد واقعي اقتصاد است.
رييس سازمان بورس ادامه داد: شفاف ترين بنگاه هاي 
توليدي و خدماتي در بورس ما حضور دارند و مي توان 
به جرات گفت بازار سرمايه ما شفاف ترين نهاد اقتصاد 
است. محمدي با اش��اره به اينكه قصد داريم در سال 
جاري عالوه بر كيفيت افشاي اطالعات كيفيت آنها را 

نيز افزايش دهيم افزود: اميدوارم با همكاري اهالي بازار 
سرمايه شاهد افزايش شفافيت بيشتر در بازار سرمايه 
باشيم. در ادامه اين ديدار علي آقا محمدي، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با اش��اره به فرمايشات رهبر 
معظم انقالب و تاكيد ايشان به حمايت از توليد ملي، 
گفت: امروز فضا براي خيزش اقتصادي آماده ش��ده و 
اكثر صنايع ما ثابت كرده اند مقابل تحريم ها و فشارها 

تاب آوري دارند.
وي با اش��اره به اينكه حضور حداكثري ش��ركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي در بورس گره گش��اي مشكالت 

اقتصادي كشور اس��ت، ادامه داد: شفافيت مهم ترين 
دست آورد بازار سرمايه است و اميدوارم همه نهادها و 
همچنين شركت هاي بورسي با همكاري يكديگر مسير 

حضور ساير شركت ها در بازار سرمايه را هموار كنند.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام افزود: يكي از 
موضوع��ات امروز اقتصاد حل مش��كل زنجيره توليد 
است و تكميل اين زنجيره و اصالح فرآيند آن، رسالت 
شركت ها و بنگاه هاي توليدي و خدماتي است. تكميل 
زنجيره توليد ضرورت اقتصاد ملي ما است و قطعا يكي 
از راه هاي كنت��رل و مديريت بحران ه��اي اقتصادي 

محسوب مي شود. بايد هرچه سريع تر خألهاي توليدي 
را شناسايي و نقص هاي موجود را برطرف كنيم.

علي آقامحمدي، با اش��اره به اينكه ام��روز مطالعات 
آينده نگر و شركت هاي دانش بنيان دو ركن مهم افزايش 
توليد محسوب مي شوند، تاكيد كرد: پيوند دانشگاه و 
صنعت انگيزه حركت ايجاد مي كند و ناشران بورسي 

بايد به اين دو اصل توجه كنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: امروز روزگار 
همكاري فرا رس��يده و با شفافيت و همدلي مشكالت 

توليد كشور بر طرف مي شود.

معاونبازارهايخارجازبورسفرابورسبيانكرد

شفافسازيدامنهنوسانحراجهايپايانيدربازارپايه
معاون بازارهاي خ��ارج از بورس فرابورس ايران ب��ا ارايه توضيحاتي 
درخصوص دامنه نوسان حراج هاي پاياني در بازار پايه شفاف سازي كرد.

بهنام محسني در گفت وگو با س��نا، در مورد شرايط دامنه نوسان 
حراج هاي پايان��ي در تابلوهاي رنگي بازار پاي��ه گفت: با توجه به 
دريافت نظرات كارشناس��ان در روزهاي اخير در خصوص دامنه 
نوسان در حراج هاي پاياني روزهاي دوش��نبه هر هفته، براساس 
ظرفيت ه��اي موجود در مقررات جديد ب��ازار پايه، تصميم گيري 
شده است كه دامنه نوسان حراج هاي پاياني در اين روزها، دو برابر 
دامنه نوسان نمادهاي معامالتي در بازارهاي عادي باشد به نحوي 
كه مبناي محاسبه دامنه نوس��ان در حراج پاياني، آخرين قيمت 

پاياني در نماد معامالتي باش��د. وي با ذكر مثالي در اين خصوص 
عن��وان كرد: به عنوان مثال اگر قيمت پاياني يك نماد در تابلو زرد 
تا ساعت 30 :11 روز دوشنبه مبلغ 150 ريال باشد، دامنه نوسان 
در حراج پاياني آن روز در مح��دوده مبلغ 141 ريال تا 159 ريال 

اعمال مي شود.
به گفته معاون بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران بر اس��اس 
طبقه بندي جديد از 181 شركت موجود در بازار  پايه، 125 شركت 
به تابلو زرد، 42 ش��ركت به تابلو نارنجي و 14 شركت به تابلو قرمز 
منتقل ش��ده اند و امروز  آن دس��ته از نمادهاي قابل معامله كه در 

تابلوهاي رنگي قرار دارند بازگشايي مي شوند.

گروه بورس| 
شاخص بورس در روز دوشنبه با رشد 3522 واحدي 

در پايان معامالت به 305 هزار و 918 واحد رسيد.
بررسي آمار معامالت بورس نشان مي دهد كه همه 
شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي ديروز با 
رشد مواجه شدند. بر اين اساس شاخص كل با 3522 
واحد رش��د معادل 1.1۶ درصد به 305 هزار و 918 
واحد، شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 94۶ واحد 
افزايش معادل 1.1۶ درصد به 82 هزار و 222 واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با 1۶00 واحد رشد معادل 
1.88 درصد به 8۶ هزار و 589 واحد، شاخص قيمت 

»هم وزن« با 1071 واحد افزايش، معادل 1.88 درصد 
به 58 هزار و 143 واحد رسيد.

از س��ويي ديگر ۶ نماد » شتران با 21۶ واحد، فخاس 
با 173 واحد، فخوز با 1۶4 واحد، شپنا با 132 واحد، 
پارس��ان با 125 واح��د، و جم با 122 واحد« رش��د، 
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي 

گذاشتند.
همچنين رصد بازار نشان مي دهد كه شاخص هاي 
صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند بطوري 
كه شاخص صنايع »اطالعات و ارتباطات با 1۶ واحد 
صعود معادل 4.78 درصد به 3۶9 واحد، انتشار و چاپ 

با 531۶۶ واح��د افزايش معادل 4.39 درصد به يك 
هزار و 2۶4 واحد، ساير مالي با 203 واحد رشد معادل 
4.24 درص��د به 5 هزار و 10 واحد، غذايي به جز قند 
509 واحد افزايش معادل 3.34 درصد به 15 هزار و 
758 واحد، ماشين آالت با 2732 واحد رشد، معادل 
3.25 درصد به 8۶ هزار و 839 واحد، قند و ش��كر با 
1549 واحد افزايش معادل 3.07 درصد به 52 هزار و 
71 واحد، سيمان با 72 واحد رشد معادل 3.0۶ درصد 

به 2 هزار و 449 واحد« رسيد.
در عين ح��ال نگاهي ب��ه آماره��اي معامالتي روز 
گذشته بازار سهام مشخص مي كند كه قيمت سهام 

نمادهاي »غبهنوش، سفانو، سكرد، فباهنر، غدشت، 
دارو و خموتور « بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»خپويش، حتوكا، ختور، خفن��ر، حپترو، ختراك و 
ددام« بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم 

زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روزدوشنبه 
در بورس، در 593 هزار نوبت معامالتي، 7 ميليارد و 
۶81 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 25 هزار و 82 

ميليارد تومان در بورس معامله شد.
شاخص فرابورس نيز طي روز گذشته بيش از 81 واحد 
رشد داشت و بر روي كانال چهار هزار و 11 واحد ثابت 

ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميليارد و 182 هزار 
برگه س��هم به ارزش بيش از 12 هزار و ۶71 ميليارد 
ريال داد و ستد شد. در بين همه نمادها، پتروشيمي 
مارون )مارون(، س��هامي ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشيمي دماوند )دماوند(، سنگ آهن گهرزمين 
)كگهر(، پااليش نفت الوان )ش��اوان(، پااليش نفت 
شيراز )شراز( و پتروشيمي زاگرس )زاگرس( بيشترين 

تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند.
در مقابل بيمه كوثر )كوثر(، هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه )ميدكو( و شركت بيمه اتكايي امين )اتكام( 

مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

جهشمجددشاخصها
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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۱۵۰ هزار ميليارد ريال 
ETF ارزش صندوق هاي

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )س��مات(، ارزش صندوق هاي قابل معامله 
)ETF( در بازار سرمايه را بيش از 150هزار ميليارد 
ريال اعالم كرد. بر اساس جديدترين آمارها، ارزش 
صندوق هاي قابل معامله در پايان مردادماه 98 به 
رقم 150هزار و 39۶ ميليارد ريال رسيد. هم اكنون 
38 صندوق قابل معامله در بازار سرمايه ايران فعال 
هستند كه صندوق سرمايه گذاري آرمان پرند مپنا 
با 41 هزار و۶44 ميليارد ريال بزرگ ترين صندوق 
ETF است. صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين 
پارسيان با 12 هزار و900 ميليارد ريال، امين يكم 
فردا با 10 هزار و199ميليارد ريال، آرمان آتي كوثر 
با 10ه��زار و13۶ ميليارد ريال، كمن��د با 10 هزار 
و118ميليارد ريال، پارند پايدار س��پهر با 10هزار 
و108 ميليارد ري��ال، به ترتيب در رتبه هاي دوم تا 
ششم بزرگ ترين صندوق هاي ETF بازار سرمايه 
قرار دارند. همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري 
كيان، پاداش سهامداري توسعه يكم وآسمان اميد 
در مكان هاي هفت��م تا دهم ج��دول بزرگ ترين 

صندوق هاي ETF  ايستاده اند.

   »غويتا« در ۶ماهه سود تلفيقي را ۳۹5ريال 
اعالم كرد: شركت ويتانا در صورت هاي مالي ميان 
دوره اي تلفيقي ۶ماهه سود هرسهم را 395ريال 
اعالم كرد.  شركت ويتانا در اطالعات و صورت هاي 
مالي مي��ان دوره اي تلفيقي ۶ماه��ه منتهي به 
31خرداد1398 سود هرسهم را 395ريال اعالم 
كرد. اين رقم در حالي منتش��ر ش��ده اس��ت كه 
سود هرسهم در ش��ركت اصلي 400ريال اعالم 
شده است. در صورت هاي مالي تلفيقي »غويتا« 
س��ود عملياتي 242ميليارد ريال، سود خالص را 
237ميليارد ريال و سود انباشته  قابل انتساب به 
صاحبان سهام شركت اصلي را 235ميليارد ريال 
منتشر شده است. اين شركت در تشريح اهداف 
و برنامه هاي راهبردي خ��ود درخصوص توليد و 
فروش محصوالت اعالم كرده اس��ت كه شركت 
به دنبال مديريت بر هزينه ها و افزايش بهره وري 
در جهت بهبود ش��رايط و تحقق و سودآوري در 
سال هاي آتي اس��ت بنابراين درخصوص تمركز 
ويژه بر توليد محصوالت با برندهاي جديد جهت 
ايجاد بستر مناسب براي كسب سهم بيشتر بازار 
و كاهش هزينه ها اس��ت. برآورد اين ش��ركت از 
تغييرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد 
اوليه در نرخ فروش محصوالت در سال مالي جاري 
تابعي از افزايش قيمت مواد اوليه و كشش بازار و 
محصوالت رقبا است و همچنين براي نرخ خريد 
مواد اوليه پيش بيني كرده اس��ت كه در خصوص 
افزايش قيمت مواد اوليه با توجه به نوسان قيمت ها 
در سال جاري افزايش��ي پيش بيني كرده است. 
»غويتا« در سال مالي98 با توجه به افزايش نرخ 
حقوق و دستمزد و ساير هزينه ها، رشد 25درصدي 
به صورت ميانگين خواهيم داش��ت. اين شركت 
در خصوص جزييات منابع تامين مالي ش��ركت 
در پايان دوره اعالم كرده اس��ت كه در دوره مورد 
گزارش مبلغ 80 ميليارد ريال از بانك ملت و مبلغ 
100 ميليارد ريال از بانك صنعت و معدن و 217 
ميليارد ريال از بانك آينده و مبلغ 48 ميليارد ريال 
از بانك توس��عه تعاون و مبلغ 143 ميليارد ريال 
از بانك س��په دريافت كرده است. عالوه بر اين در 
سال مالي جديد شركت در حال پيگيري دريافت 
تس��هيالت از بانك ها جهت پيشبرد اهداف خود 
است كه اين مهم قطعا در سال جاري اتفاق خواهد 
افتاد و مي��زان هزينه مالي اين وامها رش��د قابل 

توجهي نسبت به سال مالي قبل خواهد داشت.

ثبت اطالعات سهامداران
در »سجام« اجباري شد

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد: تمام متقاضيان 
دريافت خدمات پايه مكلف به ثبت اطالعات خود در 
سامانه جامع اطالعات مشتريان »سجام« هستند. 
در اين اطالعيه آمده است: بنا بر مصوبه 22 فروردين 
ماه 1397 س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، كليه 
متقاضيان دريافت خدمات پايه نظير كد معامالتي 
مكلفند نس��بت به ثبت اطالعات خود در س��امانه 
فوق اقدام نمايند. همچنين كليه اش��خاص تحت 
نظارت )ناشران( ملزم به ثبت، تكميل و به روزرساني 
اطالعات مشتريان در اين سامانه هستند. گفتني 
اس��ت، از تاريخ 25 مهرماه 1398 پذيرش، ثبت و 
هرگونه اقدام بابت درخواست ها با ارايه مستندات 
مبتني بر ثبت و به روز رس��اني اطالعات در سامانه 
سجام انجام مي پذيرد. كليه ناشران براي دريافت 
آخرين نس��خه فرم ها به بخش فرم هاي شركت در 
تارنماي شركت س��پرده گذاري مركزي به نشاني 
www.csdiran.com مراجع��ه كنن��د. الزم 
به ذكر است، س��جام يك سامانه زير ساختي براي 
شناسايي مشتريان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار 
سرمايه ايران اس��ت كه تمام فعاالن اين بازار اعم از 
س��رمايه گذاران، مشتريان و مديران نهادها در اين 
سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند كرد و پس از احراز هويت حضوري 
قادر به دريافت خدم��ات مبتني بر داده هاي تاييد 
شده خواهند بود. بر اس��اس اين گزارش، از طريق 
اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، شماره 
موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي فرد ثبت 
مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي به دريافت 
مجدد اطالعات آن س��هامدار را ندارد. سهامداران 
 www.sejam.ir مي توانند با مراجعه به سايت

ثبت نام خود را به صورت الكترونيكي انجام دهند.

نگاه بازار

ديدگاه
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با نامه وزارت صمت به شركت بازرگاني دولتي ايران انجام شد 

آزادسازي برنج هاي محبوس وارداتي 
تعادل| 

دستور ترخيص برنج هاي وارداتي از گمرك صادر شد. به 
تازگي برخي تجار برنج عنوان كردند، كه ۱۵۰ هزارتن برنج 
وارداتي آنها به دليل عدم تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ توماني و 
ممنوع شدن واردات، در گمرك مانده و امكان ترخيص پيدا 
نكرده است. اين موضوع واكنش هايي را به دنبال داشت. در 
همين راستا، رييس پارلمان بخش خصوصي، دو هفته پيش 
در نامه اي به معاون اول رييس جمهور، از رسوب سه ماهه 
بخش��ي از برنج هاي وارداتي انتقاد كرد و تعيين تكليف 
سريع اين محموله ها را خواستار شد. غالمحسين شافعي 
همچنين در نامه ديگري ب��ه محمدباقر نوبخت، رييس 
سازمان برنامه وبودجه، ممنوعيت واردات برنج را مورد اشاره 
قرار داده كه عالوه بر مشكالت ترخيص در صورت تأمين 
ارزي كاالي موجود در بنادر، حمل كاالي خريداري شده 
و داراي ثبت س��فارش در كشورهاي مبدا را دچار مشكل 
خواهد كرد كه ادامه اين روند، سرمايه و اعتبار بنگاه هاي 
اقتصادي كش��ور را در معرض تهديد قرار خواهد داد. اين 
واكنش ها سبب ش��د، تا وزارت صمت در نهايت با ارسال 
نامه اي به شركت بازرگاني دولتي ايران، دستور ترخيص 
برنج هاي وارداتي متوقف در گم��رك را صادر كند. البته 
براساس اين نامه واردكنندگان متعهد مي شوند اين برنج ها 
را پس از فصل برداشت برنج داخلي عرضه كنند. از آن سو، 
وزارت صمت در اطالعيه ديگري اعالم كرد كه اين برنج ها 
از قبل ثبت سفارش شده و به گمرك رسيده بودند، اما فعال 

ثبت سفارش جديدي براي واردات برنج انجام نمي شود.

 ماجراي برنج هاي وارداتي چه بود؟
اخيرا برخي تجار برنج اظهار كرده بودند كه ۱۵۰ هزارتن 
برنج وارداتي آنها به دليل عدم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
و ممنوع شدن واردات، در گمرك مانده و امكان ترخيص 
پيدا نكرده اس��ت. در واكنش به اين موضوع دبير انجمن 
توليدكنندگان برنج در گفت وگويي به ايسنا گفت: تاجراني 
كه مي گويند برنج هايشان در گمرك مانده است، تا زماني 
كه كش��ور به برنج نياز ندارد، برنج هايشان را در يك مكان 
سالم نگه دارند و وارد كشور نكنند. اين موضوع واكنش هايي 
را به دنبال داش��ت به گونه اي كه از يك سو عده اي موافق 
ترخيص اي��ن برنج ها و برخي مخالف بودند و البته برخي 
مس��ووالن دولتي نيز مس��ووليت وضعيت پيش آمده را 
به گردن ديگري مي انداختن��د. در يكي از اين واكنش ها 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اعالم كرد: براي حمايت 
از توليدكنندگان داخلي مجددا به اطالع مي رس��اند، كه 
ثبت سفارش برنج وارداتي تا پايان فصل برداشت ممنوع 
بوده و برنج وارداتي تا پايان فصل برداش��ت در شبكه هاي 
توزيع، عرضه نخواهد شد. در مقابل برخي مسووالن وزارت 
جهاد كشاورزي نيز با اشاره به تغيير و تحوالتي كه حدود 
دو ماه پي��ش )اوايل مرداد ماه( ص��ورت گرفته و وظايف 
ثبت س��فارش و تنظيم بازاري وزارت جهاد كشاورزي به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار ش��د، در اين مورد 
)واردات و توقف برنج هاي وارداتي در گمرك( از خود سلب 

مسووليت كردند.
البته در واكنش به اين موضوع دبير انجمن توليدكنندگان 
برنج در گفت وگو با ايسنا گفته بود: تاجراني كه مي گويند 
برنج هايشان در گمرك مانده، تا زماني كه كشور به برنج نياز 
ندارد، برنج هايش��ان را در يك مكان سالم نگه دارند و وارد 
كشور نكنند. به گفته جميل عليزاده شايق، از سال ۱۳۹۶ تا 
سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مجموعا بيش از ۳ ميليون تن برنج 
وارد كشور شده است؛ در حالي كه نياز ما براي واردات برنج 
تا پايان سال ۱۳۹۸ معادل ۲ ميليون و ۱۰۰ هزارتن است؛ 
بنابراين از پايان خرداد سال ۱۳۹۸ نبايد برنج وارد كشور 

مي شد بلكه مقداري از برنج هايي هم كه وارد شده اند، نبايد 
وارد بازار مي شدند. او همچنين با بيان اينكه سال ها است 
كه از اول مردادماه تا آبانماه واردات برنج ممنوع مي شود، 
اظهار كرد: بنابراين هر تاجري كه كمي تجربه در كار تجارت 
داشته باش��د، مي داند كه بايد قراردادش را طوري تنظيم 
كند كه قبل از ۳۱ تير جنس هايش ترخيص شده باشند؛ 
همچنين امسال ممنوعيت در اواخر مرداد ماه شروع شد 
كه اگر تاجر برنامه ريزي مي كرد اين ممنوعيت تاثيري بر 

ورود جنسش نمي گذاشت.
در همين حال، رييس اتاق ايران دو هفته پيش در نامه اي 
به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، از رسوب 
سه ماهه بخش��ي از برنج هاي وارداتي انتقاد كرد و تعيين 
تكليف س��ريع اين محموله ها را خواستار ش��د. در نامه 
غالمحسين شافعي آمده بود: »بخشي از برنج هاي وارداتي 
حدود ۳ ماه به دليل عدم تخصيص ارز در گمركات كشور 
رسوب كرده و با وجود پيگيري ها و مكاتبات صورت گرفته 
از س��وي انجمن واردكنندگان برنج ايران با وزارت جهاد 
كشاورزي، بانك مركزي، وزارت صمت، هيچ اقدام موثري 

براي تأمين ارز صورت نگرفته است.« 
شافعي همچنين به نامه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان 
برنامه وبودجه در تاريخ ۲۲ مرداد امسال مبني بر ممنوعيت 
واردات برنج اشاره كرده، كه عالوه بر مشكالت ترخيص در 
صورت تأمين ارزي كاالي موجود در بنادر، حمل كاالي 
خريداري ش��ده و داراي ثبت سفارش در كشورهاي مبدا 
را دچار مش��كل خواهد كرد كه ادامه اين روند، سرمايه و 
اعتبار بنگاه هاي اقتصادي كشور را در معرض تهديد قرار 
خواهد داد. به دنبال اين مكاتبه و پس از انجام مراحل اداري 
و نامه نگاري در دولت، دبير كارگروه تنظيم بازار و معاون 
بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن وتجارت در مكاتبه با 
وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به رسوب مقادير قابل توجهي 
از محموله ه��اي برنج در گمركات كش��ور، ترخيص اين 

محموله ها با اخذ تعهد از واردكنندگان را خواستار شد.
بر همين اساس، عباس قبادي در نامه اي به يزدان سيف، 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرده است: 
با عنايت به فرآيند واردات كاالهاي اساس��ي و ضروري در 
وزارت جهاد كشاورزي )قبل از مصوبه سران محترم قوا و 
انتقال آن به اين وزارتخانه( مبني بر انجام واردات و دريافت 
قبض انبار با هدف صيانت از منابع ارز رسمي و هم زمان انجام 
ثبت سفارش و متعاقباً مراجعه جهت دريافت ارز به آگاهي 
مي رساند مقادير قابل توجهي از محموله هاي متقاضيان 
واردات برنج به بنادر كشور رسيده، اما به داليل مختلفي 

ترخيص آنها با مشكل مواجه گرديده است.
در اين نامه آمده است: به منظور جلوگيري از ادامه پرداخت 
هزينه هاي سنگين دموراژ، كاهش بروز آسيب در كيفيت و 
كميت محموله هاي رسيده به بنادر )ناشي از گرما و دپوي 
طوالن��ي محموله ه��اي وارده( و همچنين حفظ حقوق 
مكتسبه صاحبان كاال ناشي از دريافت مجوز ورود از وزارت 
جهاد كشاورزي )ثبت سفارش( و با عنايت به موافقت وزارت 
جهاد كشاورزي طي نامه شماره ۱۴۳۴/۹۸ مورخ ۹۸.۶.۶ 
ضمن دعوت از تمامي صاحبان محموله هاي برنج داراي 
قبض انبار، نس��بت به اخذ تعهد به شرح زير اقدام و مجوز 

ترخيص محموله ها صادر شود.
در بند الف اين نامه در ارتباط با محموله هاي برنج وارداتي 
كه تأمين ارز شده، دو موضوع مورد اشاره قرار گرفته است: 
۱. در خصوص محموله هاي داراي ثبت سفارش و تأمين 
ارز شده، ش��ركت بازرگاني دولتي ايران با تعهد محضري 
از صاحبان محموله هاي داراي قبض انبار رس��مي مبني 
بر نگهداري محموله در انبارهاي تحت كليد آن ش��ركت 
و عرضه كاال به نرخ مصوب فقط با مجوز و تعيين ش��بكه 

مجاز دفتر برنامه ريزي تأمين توزيع و تنظيم بازار پس از 
فصل برداشت برنج داخلي، نسبت به انجام مكاتبات الزم 
با گمرك ايران براي ترخيص اقدام كنند. ۲. صدور مجوز 
ترخيص با عنوان گمرك بايد با ذكر شماره سفارش ثبت 
سفارش، نام شركت، مقدار كاال، قبض انبار، شماره تعهد 
محضري و تعيي��ن انبار ذكر ش��ده در تعهد محضري به 
عنوان مقصد تخليه كاال در اظهار گمركي صورت پذيرد.
در بند )ب( در خصوص محموله هاي برنج وارداتي كه ثبت 
سفارش شده ولي تأمين ارز نشده است نيز آورده شده: » 
براي آن دسته از محموله هاي برنج وارداتي داراي قبض انبار 
و ثبت سفارش كه تأمين ارز نگرديده اند، ضمن اخذ تعهد 
محضري مطابق شرايط ذكر شده در بند الف فوق نسبت به 
معرفي صاحب محموله با درج شماره ثبت سفارش ها، قبض 
انبار، ميزان كاال، شماره تعهد محضري و انبار تحت كليد 
براي نگهداري كاال پس از ترخيص به دفتر امور خدمات 
بازرگاني اين معاونت جهت طي فرآيند تخصيص و تأمين 

ارز اقدام شود.«

 ثبت سفارش برنج وارداتي ممنوع 
در همين ح��ال اما وزارت صنعت، مع��دن و تجارت طي 
اطالعيه اي، ثبت س��فارش برنج وارداتي را تا پايان فصل 
برداشت ممنوع اعالم كرد. مركز اطالع رساني وزارتخانه 
صمت در اطالعيه اي كه در پايگاه اطالع رساني آن منتشر 
شده، اعالم كرد: در جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي 
مجددا به اطالع مي رساند كه ثبت سفارش برنج وارداتي تا 
پايان فصل برداشت ممنوع بوده و برنج وارداتي تا پايان فصل 

برداشت در شبكه هاي توزيع عرضه نخواهد شد. 

 موضع وازرت جهاد كشاورزي چه بود؟ 
از طرفي، به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد 
كش��اورزي، علي اكبر مهرفرد در تحريريه خبر۲۱ شبكه 
يك سيما درباره ادعاي مطرح شده در مورد تعيين تكليف 
موجودي برنج در بنادر كشور و عدم تخصيص ارز از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي به برنج هاي وارداتي شركت بازرگاني 

دولتي كه در بنادر موجود اس��ت، اظهار كرد: از تاريخ دوم 
مردادماه سال جاري، وزارت جهاد كشاورزي هيچ اختياري 
در تنظيم بازار برنج، ثبت س��فارش، تاييد ثبت سفارش، 
تخصيص يا تاييد ارز، تاييد ترخيص يا عدم ترخيص كاالها 
ندارد و تمام اين اختيارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتقل شده اس��ت اما قبل از ۲ ماه پيش، كه وزارت جهاد 
كشاورزي در زمينه هاي ياد شده مسووليت داشت، در يك 
فرايند نزديك به ۹۰۰ هزارتن برنج وارد كشور شده است.

به گفته او، ما در كش��ور حدود ۳ ميليون تن مصرف برنج 
داريم كه بيش از ۲ ميليون تن آن را در داخل توليد مي كنيم 
و يك ميليون تن نياز به واردات داريم كه در اين ۴ س��ال 
رويه وزارت جهاد كش��اورزي اين بوده كه در ۴ ماه فصل 
برداشت برنج داخلي، برنج خارجي وارد نشود و اين واردات 
كه حدود يك ميليون تن است در ۸ ماه ديگر سال انجام 
شود. مهرفرد ادامه داد: در سال جاري، كارگروه تنظيم بازار 
تصويب كرد كه اين محدوديت واردات به خاطر ش��رايط 
تحريم برداشته شود و از زماني كه اين محدوديت برداشته 
شد، ما هيچ مسووليتي در تاييد يا تامين ارز نداشته ايم. او با 
بيان اينكه مسووليت تامين ارز با بانك مركزي است، يادآور 
شد: در دوره اي كه وزارت جهاد كشاورزي مسووليت داشت، 
مواردي كه بود تاييد و تخصيص ارز فرستاده شده و از دو 
ماه قبل، هيچگونه مسووليتي در اين زمينه نداريم. مهرفرد 
همچنين درباره حضور واسطه ها در بازار برنج تاكيد كرد: 
ما مسوول توليد هستيم و مسووليت بازار بر عهده وزارت 
صمت است اما نظر كارشناس��ي خودم اين است كه بايد 

برندسازي و توسعه ذخيره ها انجام شود.

 در فصل برداشت، به برنج وارداتي نياز نداريم
در همين حال، نايب رييس كميس��يون كشاورزي اتاق 
بازرگاني ايران نيز طي اظهاراتي عن��وان كرد: با توجه به 
آغاز فصل برداش��ت برنج در كش��ور، واردات برنج به ضرر 
كشاورزان و توليدكنندگان تمام خواهد شد. امير يوسفي 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: همانطور كه از گذشته نيز 
روال بوده در فصل برداش��ت برنج ايراني، موضوع واردات 

برنج ديگر توجيحي ن��دارد؛ زيرا در اين فصل محصوالت 
كش��اورزان در مدتي كوتاه وارد بازار شده و در صورتي كه 
بازار از سوي خارجي ها اشباع شده باشد، كشاورزان ايراني 
متضرر خواهند شد.  او با بيان اينكه در سال جاري با توجه 
به افزايش قابل توجه بارندگي ها، ميزان سطح كشت برنج 
كشور نيز به شكل قابل توجهي افزايش يافته است، توضيح 
داد: با افزايش س��طح كشت، ميزان محصولي كه از طرف 
توليدكنندگان ايراني به بازار عرضه مي شود، قطعا افزايش 
خواهد يافت و بخش قابل توجهي از نياز كشور به اين ترتيب 

پاسخ داده خواهد شد.
نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران ادامه 
داد: امسال آمارها نش��ان مي دهد، نه تنها در استان هاي 
اصلي كش��ت كننده برنج، كه حتي در ديگر استان ها نيز 
ميزان كشت برنج افزايش يافته است. براي مثال در استان 
گلستان، با وجود محدوديت هايي كه براي كشت وجود 
دارد، ميزان كشت برنج به ۱۲۰ هزار هكتار رسيده كه اين 
عدد در قياس با سال قبل افزايش دو برابري را نشان مي دهد. 
از اين رو به نظر مي رسد، بايد در سال جاري سياست ديگري 

در نظر گرفته مي شد.
يوسفي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به افزايش قيمت 
برنج ايراني در ماه هاي گذشته، در صورت محدود يا ممنوع 
شدن واردات برنج، نياز اقش��ار كم درآمد چگونه برطرف 
خواهد شد؟ توضيح داد: همانطور كه از قبل نيز پيش بيني 
مي شد، با آغاز فصل برداشت، قيمت برنج در بازار داخلي 
كاهش پيدا مي كند و اين اتفاق در روزهاي گذش��ته نيز 
افتاده است. فصل برداش��ت در روزهاي ابتدايي خود قرار 
دارد و ت��ا پايان آبان ادامه پيدا مي كن��د و كاهش بيش از 
اين قيمت برنج نيز دور از تصور نيست. به گفته او، در حال 
حاضر قيمت برنج ايراني نسبت به هفته هاي قبل چند هزار 
تومان در هر كيلو كاهش داشته و احتمال تداوم اين روند 
نيز در هفته هاي پيش رو وجود دارد. در اين شرايط مي توان 
به محدوديت واردات برنج به شكل جدي فكر كرد. بااين 
حال به نظر مي رسد، پرونده برنج هاي وارداتي متوقف در 
گمرك و حواشي آن بايد با دستور وزارت صمت بسته شود.
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آرامش بر بازار حكمفرما است
ش�اتا|وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز 
آرامش بر بازار حكمفرما است و رصد كاالهاي اساسي 
و مورد نياز مردم به صورت روزانه انجام مي ش��ود و 
كاهش يا افزايش قيمت ها مورد پايش قرار مي گيرد. 
رضا رحماني در كارگروه تنظيم بازار افزود: مسائل در 
اين كارگروه به صورت كارشناسي موشكافي مي شود. 
وي در مورد ممنوعيت ثبت سفارش برنج وارداتي تا 
پايان فصل برداشت، نيز بيان كرد: اتفاق غيرمعمولي 
رخ نداده و از اول هم بنا بر اين بود كه در جهت حمايت 
از توليد داخل، برنج در فصل برداشت وارد نشود. وزير 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: بايد جلوي 
صادرات كاالهاي غيركيفي و غيراستاندارد گرفته 
ش��ود، اين كار يك تكليف است و صادرات اينگونه 
كاالها عالوه بر اينكه از نظر شرعي درست نيست، به 

آبروي كشور آسيب مي زند.

راه اندازي بورس بين الملل 
در مناطق آزاد از دهه فجر

 مرتضي بانك در »نهمين نشس��ت كميسيون 
فني- تخصصي فناوري اطالعات و ارتباطات« با 
اشاره به اهميت نقش فناوري اطالعات و تبادل 
 IT و بررس��ي برنامه و ارتق��اي برنامه هاي حوزه
در مناطق آزاد كش��ور گف��ت: مهم ترين عامل 
توسعه اقتصادي مناطق آزاد سيستم مبادالت 
بانكي و جذب سرمايه است. پس اين سه محور 
تكميل كننده يكديگرند و اگ��ر در مناطق آزاد 
كشور پيشبرد فعاليت اين سه محور به جد دنبال 

شود آثار مطلوبي را بر جاي خواهد گذاشت. 
به گزارش فرينا، او ادامه داد: امروزه فلسفه ايجاد 
مناطق آزاد اجراي برنامه هاي اقتصادي متفاوت 
با س��رزمين اصلي اس��ت، اما در ايران نمي توان 
بين قوانين مناطق آزاد با قوانين سرزمين اصلي 
تفكيك قائل ش��ويم. قانون مناطق آزاد به مدير 
منطقه اختياراتي داده است كه بتواند برنامه هاي 
خود را پياده سازي كند. اين موضعي است كه در 
مناطق آزاد امارات و بنادر آزاد آن اجرا مي شود و 
حاصل آن را مي بينيم ول��ي مناطق آزاد ايران با 
چالش هاي متعددي به لحاظ قوانين و مقررات 

مواجه هستند. 
مشاور رييس جمهور، رسيدن به موفقيت هاي 
اقتصادي در جامعه بين المللي را توجه به توسعه 
ارتباطات دانس��ت وگفت: فن��اوري ارتباطات و 
اطالعات هم اكنون در دهكده جهاني حرف اول را 
مي زند و روابط ميان كشورها با كمترين تعارضات 
و تفاوت ها در حال تغيير، تبيين و تشخيص است؛ 
بنابراين روابط بين الملل و رس��يدن به يك فهم 
مشترك نكته مهمي است و اين دو الزم و ملزوم 

هم هستند.
مرتضي بانك افزود: اگر تسلسل روابط سياسي و 
اقتصادي به درستي تعريف نشود و نتوان با جهان 
ارتب��اط خوبي برقرار كرد بايد گفت در توس��عه 
اقتصادي موفق نخواهيم بود كه اين يك امر مهم 
است كه بايد به آن توجه داشت.بانك اظهار كرد: 
بايد فرآيندهاي صريح و روشني در حوزه بانكي در 
مناطق آزاد تعريف شود تا مسير توسعه اقتصادي و 
جذب سرمايه گذاري در اين مناطق هموارتر شود. 
ايجاد مكانيسم هاي مالي همچون ايجاد بورس 
بين الملل در مناطق آزاد هم از ديگر مواردي است 

كه به اين فرآيند كمك مي كند. 
او همچني��ن از راه اندازي ب��ورس بين الملل در 
مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: 
بس��ياري از فعاليت هاي بانكي در اين مناطق به 
دليل فقدان بانك هاي مستقل در مناطق آزاد از 

طريق بورس بين الملل انجام خواهد شد. 

 اخذ عوارض ۲۵ درصدي
از صادرات معدني بازبيني شود

رييس خانه معدن ايران در نامه اي به نهاونديان 
خواستار بازبيني در دستورالعمل اخذ عوارض 
۲۵ درصدي صادرات مواد معدني براي معادن 
كوچك و متوس��ط ش��د. به گزارش تس��نيم، 
محمدرضا بهرام��ن رييس خانه مع��دن ايران 
در مورد اخذ عوارض ۲۵ درص��دي از صادرات 
محصوالت معدني در نامه اي به محمد نهاونديان 
معاون اقتص��ادي رييس جمهور نوش��ت: نظر 
به اينكه مقرر گرديده ع��وارض از كليه فعالين 
معدني، طبق ليست پيشنهادي معاونت معدني 
اخذ گ��ردد و با توجه به اظه��ارات انجمن هاي 
تخصصي در اين خصوص، بايد پذيرفت كه اخذ 
چنين تصميمات ناگهاني مي تواند شوك بزرگي 
را به سرمايه گذاري در بخش، خصوصا واحدهاي 
كوچك و متوسط سرمايه گذار در بخش معدن 
كشور كه در شرايط كنوني نياز به تأمين شديد 
نقدينگي حاصل از ارز صادرات توليدات متعلق 

به خود دارند، وارد كند.
خواهش��مندم موافقت فرماييد دس��تورالعمل 
پيشنهادي و تصميمات اخذ شده در اين خصوص 
براي واحدهاي كوچك و متوسط توليدكننده 
كه داراي اش��تغال زايي باال و توان مالي پاييني 
هستند پيش از ازدس��ت دادن بازار و مشتريان 
خ��ود و تا قب��ل از اجرا ش��دن آن از اول مهرماه 
س��ال جاري مجدداً مورد بازبيني ق��رار گيرد. 
انتظار م��ي رود سياس��ت گذاري ها در جريان 
فعاليت هاي اقتصادي در شرايطي كه تحريم هاي 
ناجوانمردانه اي به كشور تحميل شده، متناسب 
با وضعيت و شرايط حاكم بر اقتصاد روز تعريف 
شوند تا هم بتوانيم منابع ارزي مورد نياز كشور 
را تأمين كنيم و هم بتوانيم با فعال نگه داش��تن 
واحدهاي توليدي براي حفظ اش��تغال موجود 
برنامه ريزي نماييم. مي بايس��ت به تشكل هاي 
معدني كه هميش��ه در جريان امور صنفي خود 
فعال هس��تند اعتماد نموده تا در اين مس��ير با 
كمترين هزينه، به اهداف خود در بخش توسعه 

معدن نايل شوند.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي خواستار شددر نشست مشترك دو كميسيون اتاق تهران عنوان شد

نقشه راه توسعه »كشاورزي« ترسيم شودتخريب اصالحات واقعي با حذف صفرها
تعادل |

نمايندگان بخش خصوصي در دو كميسيون »بازار پول 
و سرمايه« و »صنعت و معدن« اتاق بازرگاني تهران، در 
نشستي مش��ترك، به بررسي طرح اخير دولت مبني بر 
حذف چهار صفر از پول ملي پرداختند و با دعوت از احمد 
عزيزي از كارشناسان و تحليلگران پولي و بانكي كشور و 
مشاور عالي رييس كل سابق بانك مركزي، چون و چراي 

اين طرح را مورد بررسي قرار دادند. 
به گزارش روابط عمومي اتاق ته��ران، احمد عزيزي در 
آغاز اين نشست با اعالم اينكه جزو مخالفان طرح حذف 
چهار صفر از پول ملي است، گفت: حذف صفر از پول ملي، 
آخرين گام در اصالحات پولي و بانكي است در حالي كه 
در ايران به عنوان اولين گام در اين مسير، مورد توجه قرار 
گرفته است.او با اشاره به سابقه تاريخي اصالح پولي ملي 
در كشورهاي جهان، افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه 
بيش از ۱۳۰ مورد حذف صفر از پول ملي در بيش از ۱۰۰ 
كش��ور جهان اتفاق افتاده در حالي كه عمده دليل اين 
سياست پولي، جلب اعتماد عمومي به پول رايج در اين 
كشورها بوده اس��ت.عزيزي با بيان اينكه در ايران نيز در 
سال ۱۳۱۱ خورشيدي، اصالح پول ملي رخ داد، افزود: 
برخي كشورها از جمله » برزيل و صربستان« تا ۶ مرتبه 
دست به اصالح پول ملي زده اند و در كشورهاي ديگر مانند 
»آلمان« نيز اين سياست پولي تا سه مرتبه رخ داده است. 
مديرعامل سابق بانك ملي سپس با اشاره به اينكه حذف 
چهار صفر از پول ملي كشور در بلندمدت به نفع امور اداري 
و محاسباتي است، افزود: منافع و مزاياي اين طرح آنقدر 
كوچك و محدود است كه نمي توان آن را جدي تلقي كرد 
و حتي نزد بانك مركزي نيز از اهميت چنداني برخوردار 
نيس��ت و همانطور كه رييس كل بانك مركزي چندي 
پيش عنوان ك��رد، اين طرح صرفا براي حفظ ظاهر پول 

ملي كشور تدوين شده است.

  ناپايداري بخش مالي
عزي��زي در بخش ديگ��ري از س��خنانش با اش��اره به 
اينكه بخش مال��ي مي تواند با جل��و انداختن مصرف و 

سرمايه گذاري، توسعه را تسريع ببخشد، تاكيد كرد كه 
بخش مالي كارآمد مي تواند منجر به تس��ريع در توسعه 
شود. او با بيان اينكه سرمايه بانك هاي ايراني عمدتا منفي 
است، ادامه داد: تراز س��رمايه اي منفي نشان دهنده آن 
است كه اين بانك ها مقروض هستند. اين وضعيت باعث 
ناپايداري بخش مالي خواهد شد. البته منظور از بخش 
مالي، صرفا بانكداري نيس��ت. اما عمده بازار سرمايه در 
بانك ها قرار دارد. اين كارش��ناس بازار پول وسرمايه در 
ادامه از لزوم رشد اقتصادي باالتر از يا در حدود نرخ بهره 
بانكي براي جلوگيري از نكول اقتصادي س��خن گفت و 
افزود: بايد مراقب ورشكس��تگي بانك ها باشيم. هرچند 
ورشكستگي در ايران به دليل منابع ارزان و رفتار بد دولت 
با بانك مركزي به تاخير افتاده است. اما بايد به اين نكته 
توجه داشت كه ورشكس��تگي بانك ها به ورشكستگي 
دولت خواهد انجاميد. مس��اله اين اس��ت كه بسياري از 
بانك ها حتي بدون قصور و تقصير و در اوج موفقيت، امكان 

ورشكستگي دارند.
او با بيان اينكه س��االنه ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي 
به هزينه اصالحات مالي افزوده مي شود و اين اصالحات 
تاكنون به تاخير افت��اده، گفت: با تداوم اين وضعيت، در 
آينده نه رشد و نه سرمايه گذاري در كشور صورت خواهد 
گرفت. تصوير كنوني بخش مالي اقتصاد ايران، صرفا يك 
امتياز دارد و آن، اين است كه ايران بدهي خارجي ندارد.

عزيزي در ادامه از منظر ديگري به بيان مشكالت اقتصاد 
ايران پرداخت و اين مش��كالت را مواردي چون »مبادله 
دارايي هاي موجود و عدم تشكيل سرمايه جديد«، »تورم 
قيمت ناموج��ه دارايي هاي موجود اع��م از دارايي هاي 
مشهود و نامش��هود«، »بحران هايي كه براي بنگاه هاي 
بخش نوآورانه اقتصاد نظير استارت آپ ها وجود دارد«، 
»رشد فقر و نابرابري - رشد بي اعتمادي و بي ثباتي سياسي 
و اقتصادي«، »تخليه بخش مالي از سرمايه«، »افزايش 
نرخ بهره حقيقي« و »نكول گسترده بانك ها و بنگاه ها در 

صورت خروج حمايت بانك هاي مركزي« عنوان كرد. 
عزيزي س��پس درباره تخمين كسري نظام بانكي ايران 
از منظر نهادهاي مختلف در س��ال ۱۳۹۵ گفت: بانك 

مركزي اين كس��ري را ۲۵ درصد نقدينگي دانس��ته و 
تخمين صندوق بين المللي پول ۱۲ درصد توليد ناخالص 
داخلي است، همچنين مركز پژوهش هاي مجلس اين 
كسري را ۲۵ درصد و پژوهشكده پولي و بانكي ۱۵درصد 
توليد ناخالص داخلي برآورد كرده ان��د. با اين وجود، به 
ارقام فوق بايد ساالنه حدود ۱۰ درصد افزود. در شرايطي 
كه بخش مالي ايران با مشكالتي نظير دارايي هاي موهوم، 
دارايي هاي منجمد، جريان نقدينگي نحيف و نكول مواجه 

است، رسيدن به مرز بحران چندان دور نيست.

 كمك كنيم تا طرح اصالح اجرايي شود
در ادام��ه، تع��دادي از فعاالن حاضر در اين نشس��ت به 
طرح پرس��ش ها و بي��ان ديدگاه هاي خ��ود پرداختند؛ 
مهدي پورقاضي از صنعتگران كشور و عضو سابق هيات 
نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه قرار نيست از طريق 
حذف چهار صفر از پول ملي كشور، اصالحات اقتصادي 
اتفاق افتد، افزود: اين طرح صرفا يك معيار محاسبه است 
و ممكن است در ابتدا تورم جزيي در بخش خرده فروشي 
ايجاد كند، اما محاس��بات پولي را راح��ت خواهد كرد. 
بنابراين، بايد كمك كرد تا اين طرح اجرا شود و اين تغيير 

جزئي در اقتصاد كشور صورت گيرد.
در ادامه، احمد عزيزي در پاس��خ به آنچه از سوي فعاالن 
اقتصادي مطرح ش��د، تصريح كرد كه از نظر وي، اجراي 
طرح حذف چهار صفر از پول ملي كش��ور، بي اعتمادي 
گس��ترده را در جامعه ايجاد خواهد كرد و ظرفيت هاي 
اصالحات واقعي در نظام پولي و مالي كش��ور را تخريب 
مي كند. او در ادامه با بيان اينكه 7۰ كشور پيش از حذف 
صفر، اصالحات پولي داشته اند، افزود: اكنون نيز شايسته 
اس��ت كه اتاق در حذف صفر با دول��ت همراهي كند اما 
آن را تاييد نكند. عزيزي در پاس��خ به پرسش مستوفي 
نيز گفت: من طرفدار ش��ناور ش��دن نرخ ارز هس��تم و 
سياست گذار چاره اي جز شناور كردن نرخ ارز ندارد. در 
حالي كه سياست هاي ارزي سال هاي گذشته اكنون توقف 
سرمايه گذاري در ايران شده و در عين حال سيكل هاي 

بحران ارزي نيز كوتاه شده است.

رييس كميس��يون كش��اورزي مجلس ك��ه مهمان 
كميسيون كش��اورزي و صنايع وابسته اتاق ايران بود 
از ضرورت برنامه ريزي براي ارتقاي جايگاه كشاورزي 
در اقتصاد ايران س��خن گفت. به باور او اتاق ايران بايد 
بازارهاي هدف را پيدا و توليدكنندگان را براي حضور 

در اين بازار تشويق كند.
اعضاي كميس��يون كش��اورزي و صنايع وابسته اتاق 
ايران در نشستي با حضور رييس كميسيون كشاورزي 
مجلس اهداف و برنامه هاي اين كميسيون را مطرح و 
بررسي كردند. به اعتقاد آنها تسهيل در ورود و حضور 
بخش كش��اورزي و تشكل هاي مرتبط در اتاق ايران و 
استان ها، آگاه سازي و آشنا كردن كشاورزان با قوانين، 
حقوق و تكاليفي كه دارن��د و پيگيري اجراي قوانين 
حمايتي بخش كش��اورزي از جمله اج��راي ماده ۳۳ 
قانون برنامه ششم توس��عه و استفاده از ظرفيت هاي 
اتاق در تحقق اهداف و تالش براي تبديل اتاق ايران به 
مركز اصلي تصميم سازي حوزه كشاورزي، بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
علي محمد شريعتي مقدم، رييس كميسيون كشاورزي 
و صنايع وابس��ته اتاق ايران با تأكيد بر كمرنگ بودن 
جايگاه فعاالن بخش كشاورزي در اتاق ايران از فعاليت 
تشكل هاي موازي در اين حوزه انتقاد كرد و ساماندهي 
اين حوزه با همكاري معاونت تشكل هاي اتاق ايران را از 

اولويت هاي كميسيون برشمرد.
اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب كه فرصت هاي 
متعددي در اقتصاد ايران شناخته نشده، تصريح كرد: 
اعضاي كميسيون كشاورزي بايد روي اين نكته متمركز 
شوند و ضمن شناسايي اين نقاط، نگاه بين المللي خود را 
تقويت كنند. در اين راستا همكاري با فائو را در دستوركار 
خود قرار داديم، براي همين قصد داريم، نمايش��گاه 

دايمي از محصوالت ايراني در مقر فائو برپا كنيم.
او شناس��ايي مزيت هاي كش��اورزي در منطقه هاي 
مختلف كش��ور را مورد توجه ق��رار داد و تصريح كرد: 
محصوالتي مانند زعفران، خشكبار و گل هاي زينتي از 
مواردي هستند كه همواره براي توسعه آنها برنامه ريزي 

كرده ايم اما محصوالتي هستند كه هيچگاه مورد توجه 
نبوده اند. در اين رابطه استفاده از تجربيات كشورهاي 
موفق اثرگذار و مهم اس��ت. در اين راستا مذاكراتي با 
سفير اسپانيا داشتيم و اميدواريم كه به نتيجه برسد. 
به اعتقاد ش��ريعتي مقدم در حوزه كشاورزي نسبت 
به زيرساخت ها و تغييرات جهاني، بي توجه بوده ايم و 
براي همين شكاف عميقي بين ايران و ديگر كشورها از 
نظر استفاده از فناوري هاي جديد به وجود آمده است.

از آن س��و، احمد كيخا، رييس كميسيون كشاورزي 
مجلس در واكنش به آنچه در مورد جايگاه كشاورزي در 
اقتصاد كشور مطرح شد، گفت: متأسفانه با وجود اضافه 
شدن عنوان كشاورزي به اتاق و تأكيد بر نگاه جدي تر 
نس��بت به اين موضوع، آن طور كه انتظ��ار مي رفت، 
بخش كش��اورزي نتوانسته جايگاه واقعي خود را پيدا 
كند. انتظار ما از اتاق ايران اين است كه در تقويت اين 
بخش اقدامات گسترده تري انجام دهد و در اين رابطه 
كميسيون كشاورزي اتاق ايران وظيفه اصلي را به عهده 
دارد. اين نماينده مجلس وظيفه اصلي پارلمان بخش 
خصوصي را پيدا كردن بازارهاي مناسب براي توليدات 
و محصوالت كشور و تشويق توليدكنندگان به حضور 
در اين بازارها، دانست و تصريح كرد: ضعف ها و موانعي 
كه در برابر فعاليت هاي بخش كش��اورزي وجود دارد، 
قابل اصالح و درمان اس��ت. در اين رابطه كميسيون 
كشاورزي مجلس تمام توان خود را خواهد گذاشت تا 

مشكالت را برطرف كند. 
كيخا، توجه به فكر و ايده هاي نو در حوزه كش��اورزي 
را بس��يار مهم برشمرد و گفت: ارتباط با كارشناسان و 
سازمان هاي بين المللي مي تواند به ايجاد تحول در اين 
حوزه و ورود فناوري هاي جديد به كشور كمك كند. 
در حال حاضر كشور با تمام امكانات و ظرفيت هايي كه 
دارد، همچنان اسير كشاورزي سنتي بوده و نتوانسته 
همگام با دنيا رشد كند. او از كميسيون كشاورزي اتاق 
ايران خواست تا با استفاده از نظرات كارشناسان خبره در 
اين حوزه، نقشه راه توسعه كشاورزي كشور را طراحي و 

به دولت پيشنهاد كند. 



گزارش كوتاه

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

قيمت نفت خام با 19 درصد رشد روبه رو شد 

ركورد زني تاريخي نفت در نخستين واكنش به حمله به آرامكو 
گروه انرژي| نادي صبوري |

قيمت نفت برنت در نخستين واكنش به حمالت 
به تاسيس�ات نفتي عربس�تان) آرامكو( با 19 
درصد رشد به بش�كه اي 71.95 دالر رسيد تا 
سريع ترين رشد قيمت در يك نوبت معامالتي 
را تجربه بكند. مقامات عربستان اعالم كرده اند 
ك�ه حمالت صبح ش�نبه به ميدان ه�اي نفتي 
بقيق و خريص در شرق عربستان موجب شده 
است توان صادرات نفت خام اين كشور روزانه 
5.7ميليون بش�كه كم بش�ود؛ اين چيزي در 
حدود نصف كل توان توليدي عربستان و حدود 
5 درصد از كل نفت خام معامالتي جهان است. 
آن طور كه نيويورك تايمز مي نويسد تاسيساتي 
ك�ه م�ورد حمل�ه ق�رار گرفتن�د بزرگ ترين 
تاسيسات فرآورشي نفت خام جهان بوده اند. 

عبدالعزيز بن س��لمان برادر ناتني محمد بن س��لمان 
چهارمين روز كاري اش را با يك فاجعه تمام عيار شروع 
كرد؛ تاسيسات فرآورش نفتي عظيم عربستان در دو 
ميدان بقيق و خريص مورد حمله قرار گرفتند؛ تصاوير 
ماهواره اي از برخاس��تن دود از اين تاسيسات حكايت 
داش��ت و در ادامه عبدالعزيز بن س��لمان مجبور شد 
نخستين بيانيه تاريخ وزارتش را به اعالم اين اختصاص 
دهد كه به خاطر حمالت روزانه 5.7 ميليون بش��كه 

نفت خام توليدي اين كشور از مدار خارج شده است. 
بازار نفت ش��نبه و يكشنبه بسته بود و بهاي نفت خام 
ديروز در نخستين واكنش به حمالت با 19 درصد رشد 
كه بي س��ابقه ترين افزايش يك روزه قيمت محسوب 
مي شود روبه رو شد، برنت به باالي 71 دالر در هر بشكه 
رسيد كه سطحي بي سابقه در چهار ماه گذشته بود. در 
ادامه با اعالم دستور ترامپ مبني بر استفاده از ذخاير 
استراتژيك نفت امريكا قيمت به 66 دالر در هر بشكه 
افت كرد اما همچنان رش��دي قابل توجه بيش از 10 

درصد را نسبت به قبل از حمالت حفظ كرد. 
اتفاقي كه براي بازار نفت در معامالت ديروز رخ داد به 
حدي بي سابقه بود كه اوپك را نيز به واكنش وا داشت؛ 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام اعالم كرد كه 
براي تصميم گيري در خصوص سرنوشت توافق نفتي 
ترجيح مي دهد دس��ت نگه دارد و تاثي��ر اين اتفاق بر 
بازار را مشاهده كند. گمانه زني هايي در زمينه احتمال 
برگزاري يك نشس��ت اضطراري از س��وي اوپك هم 

مطرح شده است. 

   اهميت تاسيسات 
تاسيسات نفتي مورد حمله واقع شده هميشه اهميت 
زيادي براي عربس��تان و همچنين مخالفانش داشته 
است. آن ها بزرگ ترين تأسيسات فرآورش نفت جهان 
به حساب مي آيند.24 فوريه سال 2006 مصادف با 5 
اسفند سال 84 هم القاعده تالش كرده بود با فرستادن 
نيروهاي انتحاري متصل به بمب همين تاسيس��ات 
را هدف بگيرد اما ن��اكام مانده ب��ود. در اين حمله دو 
بمب گذار القاعده و دو نيروي گارد تاسيس��ات نفتي 

كشته شدند. 

حوثي ه��اي يمن در بيانيه اي كه طي آن مس��ووليت 
حمالت ش��نبه صبح را به عهده گرفتند، اعالم كردند 
اين كار را با استفاده از ده پهپاد و با كمك برادرانشان در 
داخل خاك عربستان انجام داده اند.  همچنين حمالت 
حوثي ها به تاسيسات نفتي عربس��تان هم سابقه دار 
اس��ت اما هيچ وقت در چنين س��طحي بازار را متاثر 
نكرد. به گزارش »تعادل« به نقل از »شانا« تاسيسات 
نفتي عربستان سعودي نخس��تين بار 17 اوت برابر با 
26 مردادماه هدف حمله ق��رار گرفت و طي آن يكي 
از خطوط لوله گاز طبيعي ميدان نفتي الش��يبه آتش 
گرفت. اين ميدان در شرق عربستان و در نزديكي مرز 
امارات واقع شده است. اين حادثه اما تاثير چنداني بر 
بازار نفت نداش��ت. قيمت شاخص نفت خام برنت كه 
پيش از اين حمله يعني 16 اوت، 58 دالر و 64 سنت 
براي هر بشكه بود، پس از بازگشايي )19 اوت( به 59 
دالر و 74س��نت براي هر بشكه رسيد. )اويل پرايس( 
قيمت نفت بع��د از اين حادثه يك دالر و يك س��نت 
افزايش يافت. عربس��تان به ويژه بعد از دسامبر 2016 
خودش را به عنوان رهبر معنوي اوپك و كش��وري كه 
حواسش به تامين مطمئن بازار نفت است جا انداخته 
بود، اين اتفاق باعث مي ش��ود ماجراي از دست رفتن 

توليد به مقدار روزي 5.7 ميليون بش��كه حتي براي 
يك روز هم بتواند در تصوير دراز مدت اين كش��ور اثر 
بگذارد. مهدي يوس��في كارشناس موسسه مطالعات 
بين المللي انرژي در اين باره به »تعادل« مي گويد: »كم 
شدن چنين حجمي از نفت از بازار در تنها چند ساعت 
بي سابقه بود، به همين خاطر در دراز مدت مي تواند به 
عنوان يك ريسك ژئوپليتيك جديد در بازار تلقي شود« 
تنها چهار روز قبل از حمالت بود كه خالد الفالح وزير 
ان��رژي عربس��تان در اقدامي كم س��ابقه با يك حكم 
حكومتي بركنار شد و عبدالعزيز بن سلمان برادر ناتني 
وليعهد جايش را گرفت. برخي معتقد بودند دليل اين 
ماجرا رويكرد متفاوت الفالح در قبال واگذاري شركت 
آرامكو است و او خواستار رويكردي با احتياط تر در قبال 
پذيرش بورس اين شركت است، چيزي كه چندان با 

روياهاي محمد بن سلمان جور در نمي آيد. 

   حوثي ها: احتمال دارد باز هم حمله كنيم 
در حالي كه بازار در تقالي هضم اتفاقي بي س��ابقه بود 
س��خنگوي حوثي هاي يمن دي��روز در بيانيه اي اعالم 
كرد: »كمپاني هايي كه مورد حمله قرار گرفتند بدانند 
كه آنها همچن��ان تحت حمله ما هس��تند و هر لحظه 

ممكن است دوباره به آنها حمله شود. ما رژيم سعودي را 
مطمئن كرديم كه دستان بلندمان به هر جا و هر زمان 
كه خواستيم خواهد رسيد، آنها بايد دخالتشان در يمن 
را متوقف كنند« سوالي كه جواب آن اهميت دارد، اين 
است كه اختالل ايجاد ش��ده براي عربستان چه مقدار 
طول خواهد كشيد، ديروز اخباري مبني بر اين منتشر 
شد كه شركت آرامكو سعودي اعالم كرده است نسبت 
به س��رعتي كه مي تواند توليدات از دس��ت رفته اش را 

بازگرداند اميدواري كمتري دارد.
نيويورك تايمز ديروز ب��ه نقل از دو منبع آگاه در آرامكو 
نوشت كه بازگشت سطح خروجي نفت خام عربستان به 
سطح سابق ممكن است ماه ها زمان ببرد. بلومبرگ نيز 
در گزارشي ديگر سكوت آرامكو از روز شنبه تا دوشنبه 
را مورد تاكيد قرار داده و نوشت بررسي بلومبرگ نشان 
مي دهد عربس��تان به يك دردس��ر افتاده است.  برخي 
برآورد كرده اند كه تاسيس��ات نفتي عربستان به دنبال 
حمالت با 31 ميليارد دالر خس��ارت روبه رو ش��ده اند.  
آناس الحاجي تحليلگر نفتي نيز در توييترش مي نويسد: 
»مس��اله اصلي حتي بازگرداندن سطح توليد به ميزان 
س��ابق نيس��ت بلكه غرامتي اس��ت كه آرامكو بايد به 

مشتريانش پرداخت كند«

   شمشير دولبه ذخاير استراتژيك 
در واكن��ش به ماجراهاي اخير دونالد ترامپ دس��تور 
استفاده از ذخاير استراتژيك نفتي امريكا را صادر كرد، 
اتفاقي كه اصال در امريكا معمول نيست. »تعادل« در 
شماره 30 تير س��ال 1397 خود در گزارشي با عنوان 
»شمشير دولبه ذخاير استراتژيك نفت براي امريكا« 
كه ترجمه ديدگاه جان  كمپ تحليلگر برجسته بازار در 
اين خصوص بود نوشت كه استفاده از ذخاير استراتژيك 
امري��كا با قصد پايي��ن آوردن قيمت مي تواند رش��د 
مصرف عجيبي را در پي داش��ته باشد. در واقع تحليل 
جان  كمپ نشان مي داد استفاده از ذخاير استراتژيك 
نمي تواند راهكاري مطمئن براي درازمدت باشد. او در 
اين مورد نوشته بود: »ذخاير استراتژيك مانند قلكي 
براي روز مبادا، مي تواند مدت تغييرات عرضه و تقاضا 
را در كوتاه مدت كنترل كند اما در مديريت شوك هاي 
بلندمدت طرف عرضه و تقاضا ناتوان اس��ت. از همين 
روست كه بهترين زمان استفاده از ذخاير استراتژيك 

هنگام وقوع اختالالت كوتاه مدت در عرضه است.«
اتفاقي كه شنبه صبح در قلب نفتي عربستان رخ داد، 
آن طور كه خود سعودي ها آمار داده اند 5 درصد نفت 
خام دنيا را مختل كرده اس��ت، اين اتفاق احتمال باز 
شدن در ذخاير استراتژيك نفت در سراسر دنيا را باال 
برد. اولين مورد مربوط به خود عربستان است كه اعالم 
كرده اس��ت نياز بخشي از مشتريانش را فعال از طريق 
ذخاير استراتژيك تامين مي كند. در ادامه امريكا وارد 
ميدان شد و ديروز و در حالي كه رييس جمهور امريكا 
دستور استفاده از ذخاير استراتژيك نفت خام اين كشور 
را صادر ك��رده بود، كره و آلمان نيز به صورت جداگانه 

عنوان كردند ذخاير استراتژيكشان را آزاد مي كنند. 
دونالد ترامپ رييس جمه��ور امريكا در توييتي كه براي 
اعالم اس��تفاده از ذخاير اس��تراتژيك اين كشور منتشر 
كرد، نوشت كه هدفش از اين اقدام حفظ توازن بازار نفت 
و كاهش تاثير حمالت اخير در عربستان بر قيمت نفت 
است.  يكي از پرسش هايي كه به خصوص در ميان افكار 
عمومي بسيار مطرح شده اين است كه چطور ممكن است 
سطح حفاظت عربستان سعودي از ميادين نفتي خود تا 

اين اندازه پايين بوده باشد. 
يك مهندس كه در تاسيسات نفتي كار كرده و خواست 
نامش فاش نش��ود به »تعادل« مي گويد: »احتماال آنها 
اصال انتظارش را نداشتند. اين حمله در كنار حمله قبلي 
كه ايس��تگاه هاي پمپاژ را هدف گرفت��ه بود به طوركلي 
ساز و كار صادراتي عربستان را در نظر داشته است. البته 
جزييات دقيق از ماهيت تاسيساتي كه آسيب ديده اند 
منتشر نشده ولي مشخص است هم مخازن آسيب ديده 

هم تاسيسات فراورشي.« 
بلومبرگ در گزارش��ي كه ديروز منتشر كرد به نقل از 
يك مقام در آرامكو نوشت كه عربستان در حال حاضر 
3 كار انجام خواهد داد، يكي افزودن بر توليد از طريق 
ظرفيت شناور در ميادين دريايي نفت، ديگري تامين 
مشتريانش از طريق ذخاير نفتي و سومي درخواست 
از بعضي مشتريان براي قبول گريدهاي متفاوت. هيچ 
كدام از اين راهكارها البته نمي توانند حتي در ميان مدت 

تداوم پيدا كنند. 

تاثير حمالت به عربستان بر قيمت بنزين امريكا 

اقتصاد هند قرباني تنش هاي جهاني در حوزه انرژي

ايسنا|
امريكايي ه��ا به خصوص م��ردم كاليفرنيا پ��س از حمالتي كه عليه 
تاسيسات نفتي عربستان سعودي صورت گرفت احتماال با قيمت هاي 
باالتر بنزين روبه رو مي شوند. حمالت پهپادي عليه تاسيسات نفتي 
عربستان سعودي معادل پنج درصد از عرضه جهاني را مختل كرد و 
در معامالت روز دوشنبه، قيمت هاي نفت را حداكثر 20 درصد باال برد.

تحليلگران پيش بيني كردند قيمت بنزين در امريكا طي روزهاي آينده 
احتماال افزايش پيدا خواهد كرد. بهاي معامالت آتي بنزين امريكا در 
معامالت روز يك شنبه بيش از 10 درصد جهش پيدا كرده بود. طبق 
آمار رسمي، ميانگين قيمت معمولي بنزين در امريكا دو دالر و 57 سنت 
در هر گالن است. با اين حال خودروسواران كاليفرنيايي كه 13000 
كيلومتر از عربستان سعودي فاصله دارند ممكن است لطمه بيشتري 
ببينند زيرا پااليشگاها در اين ايالت به دليل عدم وجود خطوط لوله اي 
كه آنها را به ايالت هاي نفت خيزي مانند تگزاس متصل كند، به شدت 

به واردات نفت متكي هستند. 
عربستان سعودي بيش از هفت ميليون بشكه در روز نفت خام صادر 
مي كند كه مقصد عمده آن به آسيا است اما 47 درصد از صادرات نفت 
عربستان سعودي به امريكا به منطقه وست كاست مي رود. طبق آمار 
اداره اطالعات انرژي امريكا، اين منطقه در مدت 12 ماه منتهي به ژوئن 
به طور متوسط هر ماه 11.40 ميليون بشكه نفت عربستان سعودي را 

وارد كرد كه عمده آن به شماري از پااليشگاه هاي مستقر در كاليفرنيا 
تحويل داده شد. پاتريك ديهان، مدير تحليل نفتي در شركت گس بادي 
به رويترز گفت: تصور مي كنم منطقه وست كاست بيش از ساير مناطق 
با تاثير اين رويداد بر قيمت ها مواجه خواهد ش��د زيرا ميزان زيادي 
نفت عربستان سعودي را وارد مي كند. طبق اعالم كميسيون انرژي 
كاليفرنيا، حدود 37 درصد از كل واردات نفت كاليفرنيا در سال 2018 
از عربستان سعودي بوده است. كاليفرنيا به دليل مقررات سخت گيرانه 
پس از هاوايي دومين قيمت باالي بنزين در امريكا را دارد كه به سه دالر 
و 63 سنت در هر گالن بالغ مي شود. بر اساس گزارش رويترز، يكي از 
بزرگ ترين خريداران نفت عربستان سعودي، پااليشگاه شركت شورون 
به ظرفيت 245 هزار بشكه در روز در ريچموند كاليفرنيا و پااليشگاه 
ال سگوندو به ظرفيت 269 هزار بشكه در روز در كاليفرنيا است. يك 
سخنگوي شورون به رويترز گفت: اين شركت نفت خام مورد نيازش 
را از مناب��ع متعدد تامين مي كند و براي تامين نيازهاي بازار اقدامات 

الزم را انجام خواهد داد.
امريكا بيش از 640 ميليون بشكه نفت در ذخاير خود دارد كه مي تواند 
كمبود عرضه در نتيجه حمالت انجام گرفته به عربستان سعودي را 
جبران كند. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا روز گذشته اعالم كرد 
وي با برداش��ت نفت از ذخاير نفت استراتژيك امريكا در صورت نياز 

موافقت كرده است.

تسنيم|
قيمت باالتر واردات نف��ت مطمئنًا اقتصاد هند را كندتر 
خواهد كرد. هر گونه افزايش در قيمت جهاني نفت خام 
كسري تجاري هند را شديدتر مي كند. به گزارش كوارتز، 
هند، سومين وارد كننده نفت دنيا، براي نگراني دليل دارد. 
افزايش درگيري هاي ژئوپليتيكي در غرب آسيا احتمال 
باال رفتن قيمت نفت را افزايش داده است. در چهاردهم 
سپتامبر، ده پهپاد تاسيسات نفتي بقيق و خريص را كه 
متعلق به ش��ركت آرامكوي عربس��تان است، هدف قرار 
دادند. اين تاسيس��ات 5 درصد عرض��ه جهاني نفت را بر 
عهده دارند. در حالي كه امريكا اي��ران را مقصر مي داند، 
حوثي هاي يمن مسووليت اين حمالت را قبول كرده اند. 
عربستان سعودي دومين عرضه كننده بزرگ نفت خام 
و گاز پخ��ت و پز به هند اس��ت. در پيام��د اين حمالت، 
تحليلگران پيش بين��ي كرده اند قيمت جهاني نفت بين 
10 ت��ا 15 درصد افزايش مي يابد. انوج گوپتا از ش��ركت 
كارگزاري س��هام انجل براكينگ گفت: » در حال حاضر 

)13 سپتامبر( نفت خام برنت حدود 60 دالر در هر بشكه 
نفت و نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا 54.80 دالر در 
هر بشكه معامله مي شود. بر اثر اين حمالت احتماال نفت 
برنت بين 65 تا 70 دالر در هر بشكه و نفت وست تگزاس 
اينترمديت بين 60 تا 63 دالر در هر بشكه فروخته خواهد 
شد. به همين ترتيب قيمت بنزين و ديزل هم در هند بين 
1 تا 3 روپيه در هر ليتر باال خواهد رفت. در اين بين، قيمت 
نفت در اولين ساعات معامالت امروز 12 دالر در هر بشكه 
افزايش يافت و به 72 دالر در هر بشكه رسيد. اين افزايش 
18 درصدي بيشترين حد از 1988 تا حاال است. قيمت 
سوخت در هند تا حد زيادي به قيمت بين المللي نفت خام 
بستگي دارد. گوپتا توضيح داد: » قيمت واردات نفت خام 
به داخل هند بر اقتصاد اين كشور تاثير مي گذارد«. قيمت 
باالتر واردات نفت مطمئناً اقتصاد هند را كندتر خواهد كرد. 
هر گونه افزايش در قيمت جهاني نفت خام كسري تجاري 
هند را شديدتر مي كند. گوپتا گفت: » هر دالر افزايش در 
قيمت نفت هزينه واردات آن را ساالنه 10700 كرور روپيه 

افزايش مي دهد. هند در 2018 و 2019، 111.9 ميليارد 
دالر براي واردات نفت هزينه كرد. ما انتظار داريم قيمت 
بنزين و ديزل در روزهاي آينده افزايش يابد«. طي سال 
مالي جاري كه در مارس 2020 پايان مي يابد، هند 4.5 
ميليون بشكه در روز نفت خام بين ماه هاي آوريل و جوالي 
وارد كرد كه 0.1 ميليون بشكه در روز كمتر از همين دوره 
در سال گذشته بود. دليل اصلي اين شرايط هم تحريم هاي 
امريكا عليه ايران بود. تاثير حمالت به تاسيس��ات نفتي 
عربس��تان بر قيمت نفت حداقل فعاًل به عرضه سوخت 
به هند ضربه نمي زند. هند در حال حاضر ظرفيت تامين 
نفت خام مورد نياز براي 12 روز را دارد. آژانس بين المللي 
انرژي هم اعالم كرد با مقامات عربستان و توليد كنندگان 
و مصرف كنندگان نفت در تماس است و فعاًل عرضه كافي 
نفت در بازار وج��ود دارد. در اين بين، روي آوردن به نفت 
امريكا هم مي تواند به هند كمك كند كمبود نفت خود را 
جبران سازد. هند در حال حاضر متكي به نفت امريكاست 

و واردات نفت از اين كشور را سه بار افزايش داده است.

اليه هاي نفتي پارس جنوبي در صف انتظار

تالش روسيه براي اطمينان بخشي به بازار نفت

ايسنا|
توليد آزمايشي در اليه نفتي، 29 اسفندماه س��ال 1395 آغاز و اين 
طرح در فروردي��ن ماه 96 همزمان با افتتاح پن��ج فاز پارس جنوبي 
به طور رسمي افتتاح ش��د اما هنوز امضاي قرارداد توسعه اين ميدان 
برخالف فراز و نشيب هايي كه سپري كرده، به نتيجه نرسيده است. 
البته به تازگي مسووالن نفتي از روشن شدن تكليف اين طرح در آينده 

نزديك خبر داده اند.
قرارداد خدماتي بيع متقابل طرح توسعه اليه هاي نفتي در سال 1383 
با ش��ركت پتروايران امضا ش��د. اين طرح به عنوان يكي از طرح هاي 
زيرمجموعه ش��ركت نفت و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندي اوليه 
قرار بود، در طول ١٩ ماه به بهره برداري برسد كه به داليل متعدد، زمان 
اجراي پروژه به تعويق افتاد. پس از جدا ش��دن طرح از شركت نفت و 
گاز پارس، سازمان مستقل اين طرح با نام اختصاري SPOL از ابتداي 
سال 1393 با معرفي مجري، زيرنظر مديرعامل شركت ملي نفت ايران 

فعاليت خود را شروع كرد.

   مذاكرات بي سرانجام با مرسك
در اين بين شركت مرس��ك كه تقريبا تنها شركتي بود كه خواهان 
توسعه اليه هاي نفتي بود از همان زمان كه قراردادهاي IPC از سوي 
وزارت نفت معرفي ش��د، عالقه خود را به توسعه اليه هاي نفتي آغاز 

كرد و مذاكرات بين طرفين آغاز ش��د و تا جايي پيش رفت مسووالن 
نفتي حتي از احتمال امضاي دومين قرارداد IPC با مرسك خبر داند.

   امضاي قرارداد توسعه ميدان در آينده اي نزديك
البته اين خبر با خريد بخش نفتي مرسك توسط توتال هرگز محقق 
نشد، اما به تازگي رضا دهقان - معاون توسعه و مهندسي شركت ملي 
نفت ايران - درباره آخرين وضعيت اليه هاي نفتي پارس جنوبي گفت: 
١٠ تا ١٥ درصد مخزن اليه نفتي پارس جنوبي در سمت ايران است. 
طرح توسعه اي براي اين ميدان داشتيم و پس از برجام مذاكراتي با دو 
شركت بين المللي براي توسعه اين ميدان داشتيم كه پس از آغاز دوباره 

تحريم ها اين مذاكرات متوقف شد.
به گفته وي با اين حال همچنان مذاكراتي در دستور كار داريم و بعيد 
نيست كه قرارداد توسعه اين ميدان هم در آينده اي نزديك امضا شود.

اليه هاي نفتي پارس جنوب��ي كه در فاصله تقريبي 100 كيلومتري 
س��احل ايران در خليج فارس در مجاورت مرز مش��ترك آبي ايران و 
قطر قرار دارد، يكي از منابع نفتي چشم انتظار توسعه ايران است. طرح 
توسعه اليه هاي نفتي پارس جنوبي اوايل سال 1396 به بهره برداري 
رسيد و توليد آزمايشي از اين ميدان مشترك اواخر اسفند سال 1395 
آغاز ش��ده و طرح آن با ظرفيت توليد 35 هزار بش��كه نفت در روز به 

بهره برداري رسيد.

ايسنا|
وزير انرژي روسيه اعالم كرد در پي حمالتي كه عليه 
تاسيسات نفتي عربستان سعودي انجام شده، قرار 
اس��ت روز دوشنبه با همتاي س��عودي خود تماس 

تلفني داشته باشد.
الكساندر نواك در پاسخ به اينكه آيا روسيه همچنان 
باي��د براي پايبندي كامل ب��ه توافق جهاني كاهش 
توليد، ميزان توليد نفت خود را پايين بياورد؟ گفت: 
پارامتره��اي توافق جهاني كاهش توليد نفت تغيير 

نكرده است.
نواك ب��ه خبرنگاران گفت: همه بايد به تعهداتي كه 
در ابوظبي با آنها موافقت كرديم به طور كامل عمل 
كنند. اگر ضرورت وجود داش��ته باشد و در صورت 
ش��رايط اضطراري ما هم��واره مي تواني��م دور هم 
گردآمده و درباره پارامتره��اي ديگر مذاكره كنيم 

اما هنوز صحبت درباره چنين موضوعي زود است.
بر اساس گزارش رويترز، نواك اظهار كرد: نفت كافي 

در ذخاير جهاني براي پوشش كمبود احتمالي عرضه 
از سوي عربستان سعودي وجود دارد.

مقامات سعودي اعالم كردند كه آتش سوزي ايجاد 
ش��ده پس از حمالت پهپادي به تاسيس��ات نفتي 
حس��اس تحت كنترل ق��رار گرفته ام��ا توليد 5.7 
ميليون بشكه در روز معادل نيمي از ظرفيت توليد 
اين كش��ور به همراه دو ميليارد فوت مكعب در روز 

گاز متوقف شده است.
محمد باركين��دو، دبيركل اوپك نيز روز دوش��نبه 
درباره تحوالت بازار نفت با فاتح بيرول، مدير آژانس 

بين المللي انرژي گفت وگو كرد.
ي��ك منبع آگاه در اوپك گفت: اي��ن دو نفر از اينكه 
وضعيت تحت كنترل مقامات سعودي قرار دارد، ابراز 
رضايت كرده و بر اين نكته توافق داشتند كه به رصد 
بازار ادامه داده و ظرف چند روز آينده به طور مرتب 
در تماس باشند. ديدار فوق العاده اوپك و متحدانش 

فعال مطرح نيست.
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قرارداد برقي عراق با شوراي 
همكاري خليج فارس

تس�نيم| عراق قراردادي با شوراي همكاري هاي 
خليج فارس براي احداث يك خط انتقال برق امضا 
كرد. به گزارش گالف نيوز، عراق روز يكشنبه قراردادي 
با شوراي همكاري هاي خليج فارس براي يك خط 
انتقال برق امضا ك��رد. اين خط انتقال 500 مگاوات 
برق را به ش��بكه گسترده اين كش��ور تا 2020 وارد 
مي كند. وزارت برق عراق اعالم كرد اين خط انتقال 
300 كيلومتري از كويت ب��ه بندر جنوبي فاو عراق 
كشيده مي ش��ود و تأمين مالي آن بر عهده شوراي 
همكاري هاي خليج فارس است. اين دومين قراردادي 
است كه وزارت برق عراق براي تقويت عرضه برق اين 
كشور امضا كرده است. توليد برق عراق زير 9 گيگاوات 
در روز است، در حالي كه تخمين زده مي شود تقاضاي 
برق اين كش��ور 24 گيگابايت باشد. لواي الخطيب، 
وزير برق عراق در حاشيه كنفرانس انرژي در بغداد، 
اين قرارداد را با ش��وراي همكاري خليج فارس امضا 
كرد. الخطيب گفت: »اين اولين قرارداد در نوع خود 
با شوراي همكاري خليج فارس است«. طبق گفته 
شوراي همكاري خليج فارس ساخت اين خط انتقال 
220 ميليون دالر هزينه دارد و به يك قرارداد جداگانه 
براي واردات واقعي نياز است. رييس اين شورا گفت: 
»اين اولين قدم است كه راه را براي مذاكرات بيشتر و 
پروژه هايي با ظرفيت باالتر هموار مي سازد تا نه تنها به 
بغداد و شمال عراق بلكه به ساير كشورها هم برق صادر 
شود«. بغداد قصد دارد روابط ديپلماتيك با همسايگان 
عرب خود را تقويت كند كه شامل عربستان و كويت 
مي شود ولي در همين حين تمايل دارد روابط خوب 
خود را با همسايه قدرتمندش، ايران هم حفظ كند. 
اين قرارداد يك روز پس از آن امضا شد كه عراق يك 
قرارداد 1.3 ميليارد دالري ديگر با مجتمع صنعتي 
زيمنس آلمان امضا كرده بود. اين شركت قرار است 
با تعمير نيروگاه هاي برق شهر بيجي عراق كه بر اثر 
جنگ آسيب ديده اند، 1.7 گيگابايت برق به شبكه 

برق اين كشور اضافه كند.

گسترش ريلي براي 
بهينه سازي مصرف سوخت

ايرن�ا| ش��ركت بهينه س��ازي مصرف س��وخت 
15ميليارد دالر پروژه م��اده 12 )قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير( مصوب ش��وراي اقتصاد در حال 
اجرا دارد كه 7.5 ميليارد دالر آن مربوط به پروژه هاي 
حمل ونقل ريلي بار و مس��افر است. بر اساس اعالم 
ش��ركت بهينه س��ازي مصرف س��وخت، ساسان 
كاظمي نژاد، مدير بخش حمل ونقل اين شركت، در 
گردهمايي معرفي بسته حمايتي يارانه صرفه جويي 
سوخت در پروژه هاي سرمايه گذاري احداث خطوط 
فرعي كه از سوي شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران و با همكاري ش��ركت بهينه س��ازي مصرف 
سوخت برگزار شد، به تشريح پروژه هاي ماده 12 در 
حوزه حمل ونقل ريلي پرداخت و گفت: تعداد يكهزار 
و 25 دستگاه واگن باري در مدت يك سال گذشته در 
قالب قراردادهاي طرح توسعه حمل ونقل ريلي ميان 
راه آهن و شركت هاي سرمايه گذار عامل صرفه جويي 
در قالب ماده 12 موفق به اخذ مصوبه هيات مديره 
ش��ركت بهينه سازي مصرف س��وخت شدند. وي 
تصريح كرد: اميد است با مشاركت سرمايه گذاران 
بخش خصوصي، از اين فرصت و ظرفيت مناس��ب 
براي توس��عه هر چه بيشتر حوزه حمل ونقل ريلي 
كشور اس��تفاده ش��ود. كاظمي نژاد پيرامون نحوه 
بازپرداخت يارانه صرفه جويي به سرمايه گذاران افزود: 
تالش مي شود روند پرداخت ها با سرعت باالتر و روش 
آسان تري براي جلب اعتماد سرمايه گذاران طي شود.  
وي با اشاره به حجم باالي حمل ونقل جاده اي نسبت 
به حمل ونقل ريلي و اينكه انتقال بار از جاده به ريل 
سبب ايمن شدن جاده ها و كاهش تلفات جاده اي 
خواهد شد، ادامه داد: براساس اصول استانداردهاي 
جهاني، س��بد حمل ونقل بار ج��اده اي و ريلي بايد 
متعادل باشد، اما در كشور ما اين تعادل وجود ندارد. 

سرمايه گذاري براي جهش 
در صنعت پتروشيمي

شانا| معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اشاره 
ب��ه اينكه حجم س��رمايه گذاري طرح هاي جهش 
سوم صنعت پتروش��يمي 23 ميليارد دالر است، 
گفت: حجم سرمايه گذاري در دست اجراي كنوني 
صنعت پتروش��يمي 40 ميليارد دالر است. بهزاد 
محمدي ديروز در نشس��ت خبري با اشاره به تأثير 
حايز اهميت صنعت پتروشيمي در اقتصاد كشور 
گفت: اين صنعت يك نظام اقتصادي در كشور است 
كه روز به روز با بهره برداري از طرح هاي جديد، نقش 
آن پررنگ تر مي ش��ود. وي به جهش دوم صنعت 
پتروشيمي كه از س��ال 92 فعال ش��دند، اشاره و 
اظهار كرد: با برنامه ريزي انجام شده و بهره برداري از 
طرح هاي جديد در جهش دوم صنعت پتروشيمي، 
ظرفيت توليد اين صنعت تا پايان س��ال 1400 به 
100 ميليون تن مي رسد و درآمد 17 ميليارد دالري 
كنوني محصوالت پتروشيمي را به 25 ميليارد دالر 
مي رساند. معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با بيان 
اينكه 27 طرح پتروشيمي از امسال تا سال 1400 
به بهره برداري مي رسد، افزود: طرح هاي پتروشيمي 
 PVR متانول كاوه، الفين ايالم و متانول بوش��هر و
تخت جمشيد امسال افتتاح خواهند شد. محمدي 
س��ال 99 را س��ال پركار و پر رونق ب��راي صنعت 
پتروشيمي عنوان و تصريح كرد: سال آينده 16 طرح 
و سال 1400 هفت طرح ديگر صنعت پتروشيمي 
به بهره برداري خواهند رسيد؛ با تحقق جهش دوم 
صنعت پتروشيمي تعداد مجتمع هاي پتروشيمي 

كشور از 56 به 83 مجتمع مي رسد.

    بانك گلدمن ساكس ديروز 3 سناريو براي روند قيمت نفت در ادامه منتشر كرد. اين سناريو مي گويد اگر توقف صادرات نفت عربستان فقط يك هفته 
طول بكشد بهاي نفت 3 تا 5 دالر در هر بشكه باال مي رود، اگر 2 تا 6 هفته روند توقف ادامه يابد 5 الي 14 دالر در هر بشكه احتمال افزايش قيمت وجود 

دارد و اگر هر زماني بيش از 6 هفته پيش رو باشد قيمت هاي باالي 76 دالر در هر بشكه محتمل است.

آمار
 3  سناريو  قيمت   آتي  نفت
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وضعيت سخت محمد بن سلمان با حمله انصاراهلل به پااليشگاه هاي نفت عربستان

عربستانبهاينزوديازمخمصهآرامكوبيروننميآيد

بركناري بولتون وگمانه زني عربي درباره آينده منطقه

بامداد روز ش�نبه ۲۳ شهريور رس�انه هاي خبري 
عربس�تان از وقوع آتش س�وزي در دو پااليشگاه 
شركت نفت آرامكو در شهرهاي »بقيق« و »هجره 
ُحريص« در شرق اين كشور خبر دادند؛ آتش سوزي 
كه در نهايت معلوم شد ناش�ي از حمله پهپادهاي 
انصاراهلل يمن در پاسخ به تجاوزات چند سال اخير 
عربستان بوده است. اما اكنون با هدف قرار گرفتن 
تاسيسات نفتي آرامكو به عنوان غول نفتي سعودي 
و نبض اقتصاد رياض در ظهران و كاهش توليد نفت 
عربستان تا نصف چه آينده اي براي رياض و محمد 
بن س�لمان رقم مي خورد؟ از طرف ديگر در جريان 
اين حمالت برخي از سران و مقامات امريكايي ايران 
را مسوول مستقيم اتفاق عنوان كرده اند و حتي در 
مواضعي خواستار پاسخ تالفي جويانه به تاسيسات 
نفتي ايران شدند. ديپلماسي ايراني براي بررسي 
اين مساله، گفت وگويي را با صباح زنگنه، كارشناس 
و پژوهشگر مسائل خاورميانه صورت داده است كه 

در ادامه از نظر مي گذرانيد: 

   بعد از حمله پهپادي انصاراهلل يمن به تاسيس�ات 
نفتي آرامكو در بقيق عربس�تان سعودي كه نقطه 
عطفي در اين حمالت به واسطه كاهش صادرات نفت 
عربستان تا ۵۰%، سبب شده است تا غرب با محوريت 
امريكا انگش�ت اتهام را كما في الس�ابق به سمت 
جمهوري اسالمي ايران نشانه رود. در اين خصوص 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه اياالت متحده امريكا 
ايران را عامل اين حمالت معرفي كرد و حتي در يك 
گام رو به جلو سناتور ليندسي گراهام خواستار پاسخ 
متقابل در حمله به تاسيسات نفتي ايران شد. اساسًا 
در پس اين دست مواضع سران و مقامات امريكايي 
چه سناريوهايي وجود دارد؛ آيا فضاسازي سياسي در 
دستور كار است و يا شرايط براي درگير كردن ايران 

نيز محتمل است؟
اگرچه حمله پهپادي گسترده انصاراهلل يمن به تاسيسات 
نفتي عربستان س��عودي نقطه عطفي در اين حمالت به 
شمار مي رود، اما انصاراهلل يمن از روزها و هفته هاي پيش 
وعده اين حمله را داده بود، حال اينكه عربستان سعودي و 
نيروهاي حامي آنها نتوانستند با سامانه هاي موشكي و ضد 
هوايي خود مانع از اين حمالت گسترده و موفقيت آن شوند، 
نمي تواند باعث شود كه رياض و واشنگتن عدم كارايي توان 
دفاعي خود را گردن يك كشور ثالثي بيندازند و يا بازيگر 
 ديگري را چون ايران مقصر ناتواني هاي خود جلوه بدهند. 

از طرف ديگر نكته بس��يار مهمي ك��ه نبايد فراموش كرد 
اين اس��ت كه هنوز با گذش��ت چند روز از حمله انصاراهلل 
يمن تاسيسات نفتي عربستان سعودي و نيز تقبل رسمي 
اين حمالت و ارايه اس��ناد و م��دارك آن از طرف انصاراهلل 
سناريوهاي متعددي در خصوص اين انفجارها وجود دارد. 
در اي��ن رابطه برخي معتقدند تمام اين انفجارها در داخل 
پااليشگاه صورت گرفته است. برخي هم بر اين باورند كه 
اين حمالت از جانب كش��ور عراق انجام شده است. و عده 
ديگري سناريوهاي ديگري را مطرح مي كنند. يعني حتي 
براي خود امريكايي ها و عربستاني ها اين مساله چندان روشن 
نيست. لذا نمي توانند به سادگي جمهوري اسالمي ايران را 
متهم به انجام چنين حمالتي بكنند. يعني بدون هيچ گونه 
تحقيق و شواهدي نمي توان تهران را عامل اين انفجار ها در 
تاسيسات نفتي عربستان دانست. پس بايد پذيرفت كه اين 
دست مواضع امريكايي ها بيشتر فرار رو به جلو و درگير كردن 

ايران در اين پرونده است.
   با وجود اين نكات آيا اين دست مواضع امريكايي ها 
در حد جريان س�ازي سياسي باقي خواهد ماند و يا 
مي تواند حداقل از طريق حقوق�ي پرونده اي براي 
ايران در شوراي امنيت به منظور صدور قطعنامه عليه 
تهران را شكل دهد، كما اينكه در گذشته مواردي از 

اين دست را شاهد بوديم كه تا مرز صدور قطعنامه 
عليه ايران نيز پيش رفته است؟

 اينكه ام��كان دارد اياالت متح��ده امريكا از تمام ظرفيت 
سياسي و حقوقي خود براي حمايت از عربستان سعودي 
اس��تفاده كند، بسيار محتمل اس��ت، اما يقينا اين مساله 
مستلزم دريافت باج هاي جديد و دالرهاي نفتي عربستان 
به خزانه اياالت متحده امريكا است. چون دونالد ترامپ براي 
برداش��تن اين گام بزرگ نياز دارد كه دوباره عربستان سر 
كيس��ه را شل كند. اما نكته اينجا است كه به نظر مي رسد 
ديگر عربستان سعودي توان پرداخت اين باج را نداشته باشد. 
به خصوص كه در سايه حمالت انصاراهلل يمن به تاسيسات 
نفتي عربستان سعودي و كاهش صادرات نفت اين كشور تا 
۵۰ درصد ديگر رياض توان پرداخت هيچ باجي به امريكا را 
ندارد. مضافاً اگر توان صادرات نفت عربستان سعودي تا نصف 
كاهش پيدا كند ديگر حمايت از سياست هاي غلط محمد بن 
سلمان در رابطه با جنگ يمن يقينا در اياالت متحده امريكا 

نيز مورد بازبيني و تجديد نظر قرار خواهد گرفت. 
البته با تمام اين تفاسير اين كشورها سعي خواهند كرد با 
يك جريان سازي رسانه اي از ديگر بازيگران و كشورهاي 
منطقه اي و فرامنطقه اي بخواهند كه موضع جدي در برابر 
ايران داشته باشند. پيرو اين نكته اين احتمال وجود دارد كه 
عربستان سعودي با حمايت برخي از متحدين خود مانند 
بحرين و امارات متحده عربي بخواهند در اتحاديه عرب و 
نظاير آن قطعنامه هايي و يا بيانيه هاي شديداللحني عليه 
جمهوري اسالمي ايران صادر كنند و يا اينكه اين احتمال 
وجود دارد ري��اض از برخي از كش��ورها و متحدين ديگر 
فرامنطقه اي خود بخواهد واكنش هاي تندي نس��بت به 

جمهوري اسالمي ايران داشته باشند.
اين در حالي است كه به نظر مي رسد كه كشورهاي اروپايي 
ديگر حاضر به حمايت جدي و گسترده از عربستان سعودي 
در خصوص سياست هاي تجاوزكارانه به يمن و به تبع آن 
حمايت از امريكا نيستند. لذا كاخ سفيد ريسك اعتباري 
مطرح كردن اين پرونده را در شوراي امنيت نخواهد پذيرفت. 
چون امريكايي كه در موارد قبلي هم نتوانست يك توافق و 
اجماع جهاني در شوراي امنيت سازمان ملل براي صدور 
قطعنامه عليه نق��ش ايران در جنگ يمن پيدا كند، يقينا 
اين بار هم نمي تواند موفق باشد. چرا كه اين مساله نياز به 
تحقيقات گسترده و وسيعي در اين خصوص دارد. اين در 

حالي است كه انصاراهلل يمن رسما مسووليت اين حمالت 
را پذيرفته و اسناد و مدارك كافي هم براي اين ادعاي خود 

ارايه كرده  است.
   به وضعيت عربستان سعودي بعد از اين حمالت 
بپردازيم. روز دوشنبه با گشايش بازارهاي نفت جهان 
شاهد يك شوك قيمتي در سايه اين اتفاق بوديم. 
اگرچه اي�االت متحده امريكا اين تضمي�ن را داده 
است كه ظرفيت خالي صادرات نفت عربستان را پر 
مي كند، اما اين ادعا نتوانست مانع از ايجاد اين شوك 
بزرگ قيمت ها شود؛ فعال تا اينجاي كار معامالت آتي 
نفت خام برنت در بازار س�نگاپور در آغاز معامالت 
دوش�نبه با 19 درصد افزايش به 71 دالر و 9۵ سنت 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه به نقل از 
خبرگزاري اويل پرايس، قيم�ت نفت برنت تا فردا 
سه شنبه به بشكه اي 8۰ دالر خواهد رسيد و احتمال 
اينكه افزايش قيمت آن ادامه پيدا كند، باال اس�ت. 
 WTI البته برخي معتقدند به موازات آن قيمت نفت
نيز تا سه شنبه به بشكه اي 7۵ دالر خواهد رسيد و 
اين افزايش قيمت ها به احتمال زياد تا بشكه اي 1۰۰ 
دالر ادامه پيدا خواهد كرد. در سايه اين مساله آينده 
عربستان سعودي آبستن چه تحوالتي خواهد بود؛ 
آيا اين مساله به سمت پررنگ كردن واكنش رياض در 
تجاوز به يمن خواهد انجاميد و يا به تعديل اقدامات 

سعودي ها منجر خواهد شد؟
من اين احتمال را مي دهم كه در سايه تبعات منفي گسترده 
و غيرقابل انكار اين حمالت اخير به تاسيسات نفتي عربستان 
بخشي از خاندان سلطنتي سعودي فشارهاي جدي خود را 
به ملك سلمان براي كاهش و يا تعديل سياست هاي محمد 
بن سلمان به كار خواهند بست. چون تا قبل از اين حمالت 
هرگونه اقدام نظامي انصاراهلل يمن در عربس��تان سعودي 
چندان خاندان س��عودي را درگير نمي كرد و از اين بابت 
احس��اس تهديد وناامني نداشتند. يعني حمله پهپادي و 
موشكي به فرودگاه ها، مراكز نظامي و امنيتي و حتي حضور 
انصاراهلل يمن در خاك عربستان سعودي و درگير شدن در 
استان هايي مانند نجران و جيزان هم فقط مردم آن مناطق 
از عربستان را درگير كرده بود. اما حمالت اخير رسمًا رگ 
حيات اقتصادي عربستان يعني صنعت نفت اين كشور را 
نشانه رفته و شيشه عمر سعودي ها را شكسته است. لذا اين 

بار ديگر خاندان سلطنتي اجازه تداوم سياست هاي غلط 
محمد بن سلمان را نخواهند داد. چرا كه يقينًا اين طيف از 
مخالفان سياست هاي محمد بن سلمان او را مقصر شرايط 

كنوني در عربستان مي دانند. 
از طرف ديگ��ر هم اكنون خود محمد بن س��لمان نيز در 
سايه پنج س��ال درگير كردن تمام ظرفيت هاي سياسي، 
ديپلماتيك، نظامي، امنيتي، اقتصادي عربستان در حمله 
و تجاوز به يمن به اين نتيجه رس��يده اين صرف هزينه ها 
موفقيتي براي وي نداش��ته كه هي��چ، اكنون ناامني هاي 
گسترده در كل عربستان س��عودي و شوك ۵۰ درصدي 
كاهش صادرات نفت عربستان را هم به وجود آورده است. 
اين در حالي است كه نبايد مساله كسري بودجه و نظاير آن 
را هم از نظر دور داشت. به هر حال تبعات اقتصادي و نظامي 
گسترده پنج سال تجاوز بي امان به يمن چالش هاي جدي 
براي خود عربستاني ها در پي داشته است. لذا حتي اگر محمد 
بن سلمان در سايه مشكالت باز هم به تعديل سياست هاي 
خود در تجاوز به يمن دست نزند، قطعًا با تداوم اين شرايط 
و پررنگ ترشدن مشكالت ناشي از سياست هاي وليعهد 
سعودي، اين خاندان آل سعود و مردم عربستان خواهند بود 

كه اعتراضات گسترده خود را شروع خواهند كرد.
   در سايه اين نكات آيا احتمال انجام يك كودتاي 
داخلي و دروني در خاندان سلطنتي آل سعود براي 
بركنار ك�ردن، نه تنها محمد بن س�لمان بلكه كل 

خاندان ملك سلمان وجود دارد؟
 يقيناً شرايط اكنون در ساختار سياسي آل سعود به شدت 
متفاوت از چند س��ال گذشته اس��ت و به واسطه احتمال 
هرگونه اقدامي وجود دارد. اما محتمل تر آن است كه موج 
جديدي از فشارهاي معترضين و مخالفين سياست هاي 
محمد بن س��لمان در درون خاندان س��لطنتي به پادشاه 
سعودي سبب شود كه ملك س��لمان خود مستقيم وارد 
اين مساله شود و دستور پايان جنگ يمن و يا عقب نشيني 
عربستان در اين خصوص را بدهد و ابتكار عمل را از محمد بن 
سلمان بگيرد. البته اين مساله در زمان ملك فيصل هم سابقه 
داشته اس��ت. چون ملك فيصل هم زماني كه هزينه هاي 
اقتصادي جنگ يمن را بسيار باالتر از آن چيزي كه تصور 
مي كرد، ديدتصميم به قطع تجاوز به اين كشور گرفت. پس 
اين احتمال وجود دارد كه عق��الي باقي مانده در خاندان 
سلطنتي آل سعود اين مس��اله را به ملك  سلمان گوشزد 

كنند و پادشاه سعودي هم پيش از آنكه بطور كامل از كار 
بيفتد و ناتوان از اداره امور شود، دست به يك اقدام عاقالنه و 
منطقي بزند تا كشور عربستان را از اين مخمصه نجات دهد.
   اما ملك س�لمان اخي�راً فرزند خ�ود عبدالعزيز 
بن سلمان را به جاي خالد الفالح به عنوان وزير نفت 
عربستان سعودي منصوب كرد؛ اقدامي كه اگرچه 
بي سابقه نيست، اما بسيار كم سابقه است و نشان 
از اين دارد كه ملك سلمان به دنبال استيالي كامل 
فرزندان خود بر قدرت در عربس�تان است. آيا اين 
مساله اين ظن را شكل نمي دهد كه ملك سلمان به 
دنبال متوقف كردن برنامه هاي فرزندش محمد بن 
سلمان در قبال تجاوز به يمن نخواهد بود؟ به موازات 
آن حتي اگر بپذيريم كه در يك شرايط خوشبينانه 
ملك سلمان بطور مستقيم وارد پرونده جنگ يمن 
شود و دستور قطع تجاوزات و عقب نشيني عربستان 
را صادر كند، آيا اياالت متحده امريكا و شخص دونالد 
ترامپ كه در سايه اين تجاوزات سودهاي كالني را 
بابت فروش تسليحات به عربس�تان كسب كرده 

است، اجازه پايان جنگ را خواهد داد؟
در پاسخ به قسمت ابتدايي سوال شما بايد گفت كه اكنون 
بودجه عربستان سعودي ديگر تحمل و توان تداوم شرايط 
كنوني را ندارد. چون اكنون چالش هاي اقتصادي، نه مي تواند 
پاسخ گوي شرايط كنوني داخلي عربستان باشد و نه مي تواند 
به باج خواهي هاي ترامپ جواب مثبت بدهد. لذا مس��اله 
انتصاب عبدالعزيز بن سلمان به وزارت نفت از طرف ملك 
سلمان اتفاقا نشان از اين دارد كه اكنون پادشاه سعودي به 
دنبال يك تغيير منطقي در ساختار سلطنتي است. چون 
عبدالعزيز بن سلمان در ميان فرزندان ملك سلمان به اتخاذ 
سياست هاي منطقي، هوشمندانه و نيز داشتن نگرش هاي 
تكنوكرات شهرت دارد و پيش از اين هم وي قائم مقام وزارت 
نفت بوده است و اين مساله نشان مي دهد كه ملك سلمان 
به دنبال حضور طيف منطقي از فرزندانش مانند عبدالعزيز 
بن سلمان است تا كساني چون محمد بن سلمان؛ به هرحال 
مساله نفت و اقتصاد نياز به حضور افرادي كاردان، با هوش 
و منطقي دارد تا حيات اقتصادي و نفتي عربستان سعودي 
خشك و قطع نش��ود. لذا به نظر مي رسد اگر قرار است كه 
شرايط به شكسته شدن شيش��ه عمر خاندان آل سعود، 
يعني نابودي صنعت نفت كشيده شود، ديگر ملك سلمان 
در يك اولويت بندي قطعا ش��رايط را براي محدود كردن 
برخي از سياست هاي محمد بن سلمان در دستور كار قرار 
خواهد داد و در اين راستا نيز فشار خاندان سلطنتي بر ملك 
سلمان بيشتر خواهد شد، كما اينكه ملك بن سلمان اخيرا 
هم چند اقدام محمد بن سلمان را، هم در مورد معامله قرن و 
هم در جنگ يمن عمال ناكام گذاشت. بنابراين ملك سلمان 
پتانسيل توقف سياست هاي غلط محمد بن سلمان را دارد تا 

از متالشي شدن خاندان آل سعود جلوگيري كند.
از طرف ديگر نبايد ش��رايط كنوني دونالد ترامپ را در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ اياالت 
متحده امريكا را ناديده گرفت. چون ش��رايط كنوني 
رييس جمهوري امريكا به شدت متفاوت از سال ۲۰۱۷ 
اس��ت. اكنون ديگر رييس جمهوري امريكا ريس��ك 
حمايت از سياس��ت هاي تنش زاي محمد بن سلمان 
را نخواهد پذيرفت. به عبارت ديگر اكنون برنامه هاي 
انتخاباتي دونالد ترامپ به شدت مهم تر از آن است كه 
حيات سياسي خود را به ماجراجويي هاي يك جوان 
به شدت نا آگاه از شرايط منطقه گره بزند. لذا حتي اگر 
اياالت متحده امريكا بخواهد اين شرايط را ادامه دهد، 
احتمااًل با تداوم و گسترش حمالت پهپادي و موشكي 
انصاراهلل، شرايط كل جنگ يمن و منطقه از دست كاخ 
سفيد خارج خواهد شد. پس دونالد ترامپ در ماه هاي 
منتهي به انتخابات ترجي��ح مي دهد كه قرباني به نام 
محمد بن سلمان را براي كنترل شرايط بدهد تا اينكه 

خود را به ناشيگري هاي وليعهد جوان گره بزند. 

تحليلگران رس��انه هاي عربي معتقدند پس از بركناري 
بولتون به عن��وان بزرگ ترين عام��ل تنش آفريني هاي 
امريكا عليه ايران در صورتي كه امريكا از زياده خواهي هاي 
خود در برابر ايران عقب نشيني كند، احتمال مذاكره ميان 

واشنگتن و تهران وجود دارد.
به گزارش ايرن��ا، »دونالد ترامپ« با انتش��ار يك توئيت 
غير منتظره اعالم كرد كه »جان بولتون« مشاور امنيت 
ملي كاخ س��فيد را بركنار كرده است. ترامپ علت اصلي 
بركناري بولتون را اختالف نظرهاي ش��ديد با وي بر سر 
مس��ائل مختلف سياس��ت خارجي عنوان كرده است. با 
توجه به اينكه خميرمايه فكري بولتون خشونت طلبي و 
افراط گرايي بوده و همواره بر طبل جنگ مي كوبيد بسياري 
از تحليلگران بركناري وي را به منزله انتقال كاخ سفيد از 
مرحله سياست هاي جنگ طلبانه به مرحله ديپلماسي 
ارزيابي كرده اند. اين تحليلگ��ران معتقدند كه بركناري 
بولتون مي تواند در راس��تاي كاهش تنش ايران و امريكا 

تاثير بسزايي داشته باشد.
روزنامه »القبس« كويت در گزارش��ي ب��ه قلم »محمد 
امين« نوشت بركناري بولتون بر سياست خارجي امريكا 
تاثيرگذار خواهد بود. مس��ووالن كنوني و س��ابق امريكا 
گفته اند بركناري بولتون مي تواند موانع امكان گفت وگوي 
هسته اي ميان امريكا و ايران را بردارد. اما احتمال اينكه اين 
گفت وگو نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد، اندك است. 
ترامپ از ديدار با روحاني اس��تقبال مي كند اما اين ديدار 
رخ نخواهد داد مگر اينكه بركناري بولتون با تمايل امريكا 
براي برداشتن تحريم ها از صادرات نفت ايران همراه باشد. 
در اين زمينه »فيل جوردون« مسوول سابق وزارت امور 
خارجه امريكا گفت مشكل در تصور برقراري مذاكره ميان 
دو طرف نيست. بلكه مشكل در تصور انعقاد قراردادي است 
كه دو طرف بطور عملي با آن موافقت كنند. خيلي سخت 
مي توان تصور كرد كه ايراني ها زير بار شرط هاي كنوني 

امري��كا كه خواهان پايان دادن به غني س��ازي اورانيوم و 
بازرسي دقيق تاسيسات هسته اي و وضع قيد و بندهايي بر 
فعاليت هاي موشكي و تغيير فراگير در سياست منطقه اي 
ايران است، بروند. از اين رو، ترامپ براي رسيدن به توافق 

بايد شرايط خود را بسيار كاهش دهد.
تارنماي شبكه اطالعاتي »االنباء« عراق در گزارشي به قلم 
»عبداالمير رويح« نوش��ت با خروج بولتون از كاخ سفيد 
گروه هماهنگ تري مديريت پرونده هاي منطقه خاورميانه 
را بر عه��ده خواهد گرفت و زمينه ب��راي ديدار احتمالي 
روحاني و ترامپ و تحرك تالش هاي فرانسه در اين زمينه 

فراهم تر خواهد شد.
شبكه اطالعاتي االنباء در گزارشي از قول »كليف كاپچان« 
مقام س��ابق وزارت خارجه امريكا نوش��ت: فشارها براي 
برقراري گفت وگو ميان ايران و امريكا رو به افزايش است 
و اگر گفت وگويي صورت گيرد شاهد كاهش بيشتر بهاي 
نفت خواهيم بود. با خروج بولتون از كاخ سفيد بهاي نفت 
خام امريكا كاهش يافت و سرمايه گذاران بر روي احتمال 
كاهش تحريم هاي امريكا علي��ه ايران و كاهش تنش ها 

حساب باز كرده اند.
به نوشته روزنامه »الشروق« الجزاير، با وجود اينكه هنوز 
زود اس��ت بگوييم كنار گذاشتن بولتون نقطه عطفي در 
سياست خارجي ترامپ ايجاد مي كند، اما مي توان گفت 
كه كنار رفتن بولتون كه داراي روحيه جنگ طلبانه بود 
بدون ترديد در روند تصميم گيري هاي كاخ سفيد تاثير 
خواهد گذاشت. در اين زمينه »رابرت ميلي« رييس گروه 
بحران هاي بين المللي گفت از آغاز كار ترامپ دو صدا در 
گوش ترامپ پچ پچ مي كردند؛ يكي با هش��دار نسبت به 
عواقب جنگ، خواهان به كار بستن گزينه ديپلماسي بود 
و صداي ديگر خواهان درگيري نظامي بود. با رفتن بولتون 
بدون ترديد يكي از بزرگ ترين مدافعان گزينه نظامي كنار 
رفته است و اين موضوع مي تواند فرصت ديپلماسي تازه اي 

را درباره ايران، افغانستان، كره شمالي و ونزوئال ايجاد كند 
و اميد آن مي رود كه ترامپ از اين فرصت استفاده كند.

به نوشته روزنامه »القدس العربي« چاپ لندن، بركناري 
بولتون نشان داده است كه ديگر كااليي به نام بولتون نزد 
دولت امريكا مرغوب نيس��ت. دولت امري��كا با بركناري 
بولتون نشان داد كه به ماجراجويي نظامي كه به آرمان هاي 
انتخاباتي وي ضرب��ه مي زند، تمايلي ن��دارد. در چنين 
شرايطي به نظر مي رسد ايران در بهترين جايگاه راهبردي 
به سر مي برد. تحريم هاي پيوسته به آخر خط رسيده اند و 
شكست اين تحريم ها نشان داده اند كه كشوري مانند ايران 

مي تواند در همه زمينه ها به خود كفايي برسد.
روزنامه »العربي الجديد« چاپ لندن نوش��ت: بركناري 
بولتون، سيلي محكمي به صورت جنگ طلبان در امريكا، 
اسراييل و برخي كشورهاي عربي بود كه روي جنگ امريكا 
عليه ايران حساب باز كرده بودند. بركناري بولتون نشان 
داد كه امريكا در حل مسائل اساسي ناتوان است. بركناري 
وي بيانگر مانور و سرپوش نهادن بر شكست هاي مداوم 
امريكا اس��ت. امريكا و همپيمانان آن با ارسال كشتي ها، 
ناوشكن ها و جنگنده ها به منطقه خليج فارس و درخواست 
از ديگر كش��ورها براي حضور در منطق��ه خليج فارس 
متحمل هزينه ها بسياري شدند و اين هزينه ها شكست 
آنان را به اوج رس��اند. جمهوري اسالمي ايران در نتيجه 
اين ماجراجويي ها به مذاكره تن نداد و هنوز هم مقاومت 
مي كند. امريكا از ورود به جنگ مي ترسد و نگران اين است 
كه جنگ عليه آن تحميل شود. از اين رو، اين كشور اكنون 
بركناري اش��خاصي را كه جنگ را تنها ابزار براي هيمنه 

امريكا در جهان مي دانستند، برگزيده است.
روزنامه العربي الجديد در گزارشي ديگر نوشت در حالي كه 
خروج بولتون از كاخ سفيد سبب كاهش لحن تند مقام هاي 
امريكا و ايران شد و تنش نظامي را كاهش داد در اين ميان 
شانس فرانسه براي مهار تنش ميان ايران و امريكا در آستانه 

نشست مجمع عمومي سازمان ملل افزايش يافت.
به نوشته نشريه »الجريده« كويت، »هايكو ماس« وزير امور 
خارجه آلمان ابراز اميدواري كرد كه بركناري بولتون در 
موفقيت تالش ها براي حل موضوع ايران نقش داشته باشد.

روزنام��ه »االخبار« لبنان در گزارش��ي به قلم »يحيي 
دبوق« نوشت: رژيم اسراييل نگراني خود را از بركناري 
بولتون پنهان نكرد. بلكه اين رژيم نگران آن اس��ت كه 
بركناري بولت��ون مقدمه اي براي تحول در سياس��ت 
خارجي امريكا درباره ايران باشد. آشكار است بركناري 
بولتون فقط به خاطر مواضع جنگ طلبانه او عليه ايران 
و تالش هاي مداوم وي ب��راي درگيري نظامي با ايران 
رخ نداده اس��ت. بلكه بركناري بولتون نتيجه بسياري 
از سياست هاي شكست خورده بولتون و دولت امريكا 
درباره ونزوئال، چين، افغانس��تان، سوريه، عراق، يمن و 
ايران است. از اين رو، كنار رفتن بولتون شكستي براي 
اسراييل و نتانياهو است. همچنين بركناري بولتون عاملي 
است كه زمينه مذاكره بدون شرط ترامپ با ايراني ها را 
فراهم مي كند. اين موضوع با راهبرد تل آويو براي مقابله 
با ايران كه خواهان تنگ كردن حلقه تحريم اقتصادي و 

تسليم سازي ايران بود مخالف است. اين تصميم ترامپ 
نشان داد كه امريكا تنها در شرايطي با اسراييل همسو 
است كه منافع امريكا در آن تضمين شود. پس از آنكه 
نتانياهو به تازگ��ي ادعا كرد كه ايران ب��ار ديگر توافق 
هسته اي را ناديده گرفته است و خواهان افزايش فشار 
عليه ايران شد بازهم ترامپ آمادگي خود را براي ديدار با 
روحاني اعالم كرد. بي توجهي ترامپ به نتانياهو در اين 
زمينه و بركناري بولتون و آمادگي پمپئو براي مذاكره 
بدون پيش شرط با ايران ش��اخص هاي كابوس واري 
براي نتانياهو است. موضوع قابل توجه اين است نرمش 
ترامپ به دنبال شكس��ت بولتون رخ نداده است. بلكه 
پايداري هاي ايران طرح هاي بولتون را با شكست روبرو 
كرده است و اين زيان راهبردي براي راهبرد اسراييل عليه 
ايران است. در نتيجه اين شكست اعتماد به نفس ايراني ها 
براي مقابله با فشارها افزايش يافت و اين موضوع آنان را 
در هر گونه مذاكره اي درباره توافق هس��ته اي در آينده 
قاطع تر خواهد كرد. طبقه حاكم امريكا هم به اين نتيجه 
رسيده است كه فشارها ايران را تسليم نخواهد كرد و اين 
موضوع در هرگونه مذاكره اي در نظر گرفته خواهد شد.
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تسليحات بي فايده امريكايي
عماد آبشناس| اسپوتنيك|

 گذشته از بسياري تحليل ها كه در مورد بمباران اخير 
منطقه شرقيه رياض عربس��تان توسط پهپاد هاي 
انصار اهلل يمن يك تحليل هست كه قطعا بسياري بر 
آن متفق القولند و آن تسليحات بي ارزشي است كه 

امريكايي ها در اختيار سعودي ها قرار داده اند.
عربستان س��عودي بزرگ ترين خريدار تسليحات 
جهان و بالطبع اياالت متحده اس��ت و ده ها ميليارد 
دالر تسليحات دفاع هوايي از امريكا خريده اما مشاهده 
مي كنيم كه اين تسليحات در مقابل پهپاد هاي بسيار 

ساده نمي توانند از عربستان سعودي دفاع كنند.
حال اگر قرار بود كه دش��منان عربستان سعودي با 
هواپيما يا موش��ك به اين كش��ور حمله مي كردند 

آنوقت چه مي شد؟
سوال اصلي اين است كه آيا واقعا تسليحاتي كه اياالت 
متحده به عربستان سعودي مي فروشد تقلبي است 
يا اينكه تس��ليحات آن ويژگي هايي كه بايد داشته 

باشند را ندارند؟
ايراني ها قبل از انقالب مدرن ترين تسليحات امريكايي 
را در اختيار داش��تند و زماني كه با عراق وارد جنگ 
ش��دند بخش بزرگ و ش��ايد بتوان گفت اصلي اين 
تسليحات به دردش��ان نخورد چون قطعات يدكي 
آنها در اختيارشان قرار نداشت يا اينكه برخي قطعات 
را كم داشت، برخي مي گفتند كارشناسان امريكايي 
قبل از فرار از ايران اين قطعات اصلي را از هواپيماها و 
تسليحات دفاعي امريكا خارج كردند تا اين تسليحات 
كار نكند. برخي هم باور داشتند كه اصال اين قطعات 
را در اين تس��ليحات قرار نداده بودند. با وجود اينكه 
عربستان سعودي هم پيمان و حتي در برخي موارد 
سرس��پرده امريكا به حس��اب مي آيد ولي احتماال 
امريكايي ها هيچ وقت به سعودي ها اطمينان ندارند و 
تجربه انقالب اسالمي در ايران را نمي توانند فراموش 
كنند. آنها هميش��ه اي��ن واهمه را دارن��د كه روزي 
روزگاري ممكن است مردم عربستان شورش كنند 
و عربستان هم مانند ايران از جرگه همپيمانان امريكا 
خارج ش��ود يا اينكه پادش��اهي بر عربستان حاكم 
ش��ود كه روزي مطيع امريكا نباش��د و از دستورات 
آن سرپيچي كند. يكي ديگر از داليل مي تواند اين 
باشد كه امريكايي ها باور دارند سعودي ها هيچ وقت 
به چنين تسليحاتي كه در اختيارشان قرار مي دهند 
نياز نخواهند داشت وفقط بايد پول اين تسليحات را 
بپردازند و ال غير. شايد هم امريكايي ها باور دارند اگر 
سعودي ها از نظر دفاعي خودكفا شوند ديگر به فكر 
خريد تسليحات از آنها نمي افتند و بايد هميشه محتاج 
آنها بمانند. به هر حال بهانه اي كه امريكايي ها براي 
چنين اتفاقي معموال مي آورند اين است كه افسران 
س��عودي توان راه اندازي اين تجهي��زات را ندارند و 
سعودي ها بايد افسران امريكايي استخدام كنند تا اين 
تجهيزات را استفاده كنند. در واقع امريكايي ها هميشه 
تالش دارند سعودي ها را تحقير كنند و به آنها بگويند 
كه شما نمي توانيد امنيت خودتان را تامين كنيد و به 

اين دليل بايد هميشه وابسته به ما باشيد.
برخ��ي هم باور دارند كه دليل اين ماجرا اين اس��ت 
كه كارخانه هاي تس��ليحاتي امريكا اكثرا وابسته به 
البي هاي قدرتي است كه پشت پرده حامي اسراييل 
هستند و چون اسراييل در نهايت مي خواهد نيل تا 
فرات را به دست آورد به هيچ وجه نبايد تسليحاتي در 
اختيار عربستان سعودي يا هر كشور عربي ديگر قرار 
گيرد كه روزي بتواند خطري براي اسراييل ايجاد كند.
به هر صورت هر دليلي براي اين جريان باشد شايد 
س��عودي ها بايد در مورد تس��ليحاتي كه از امريكا 

خريداري مي كنند تجديد نظر كنند.

 سياست خارجي امريكا
در فضاي پسابولتون

ايرنا|اخ��راج »ج��ان بولت��ون« مش��اور تندروي 
امنيت ملي كاخ س��فيد از س��وي »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا نشانگر عدم همسويي آنها در 
حوزه سياست خارجي بود و حال اين پرسش به ذهن 
مي رسد كه در دوره جديد، سياست خارجي اين كشور 

چه سمت و سويي خواهد گرفت؟
با انتخاب موقت كوپرمن به عن��وان فردي با همان 
روحيات و انديشه بولتون، اين نظريه كه اختالفات 
بولتون با ترامپ منجر به بركناري او شده رنگ مي بازد 
و عنصر »اطاعت پذيري« از رييس جمهوري برجسته 

مي شود.
حال اين پرسش به ذهن مي رس��د كه واقعا گزينه 
اصلي جانشين بولتون كيست؟ از نگاه ناظران افرادي 
چون »كيت كلوگ« مشاور امنيتي »مايك پنس« 
معاون اول رييس جمهوري، »برايان هوك« مسوول 
ميز اي��ران در وزارت امور خارجه امريكا و همچنين 
»ريچارد گرنل« سفير امريكا در آلمان شانس زيادي 

براي جانشيني بولتون دارند.
به باور تحليلگران اما اين قبيل تغييرات به چرخش 
چشمگير در سياست خارجي امريكا منجر نخواهد 
شد چرا كه ميزان سرس��پردگي و فرمان پذيري از 
ترامپ مدت زمان تكيه بر كرسي هاي مختلف كاخ 
سفيد را تعيين مي كند. برخالف برخي باورها كه پست 
مشاور امنيت ملي كاخ سفيد را بسيار مهم، بحراني و 
دغدغه اصلي ترامپ ارزيابي مي كنند اما نگاهي گذرا به 
تغييرات، جابه جايي ها و همچنين بركناري ها از نقش 

تعيين كننده ترامپ نشان دارد.
جدا از بركناري سه مشاور امنيت ملي قبلي كاخ سفيد، 
ديگر وزارتخانه هاي مهم هم از اين قاعده مستثني 
نمانده اند كه بركناري »جيم��ز متيس« و »ركس 
تيليرسون« وزاري دفاع و خارجه در ماه هاي اخبر نيز 
از آن جمله اند؛ افرادي كه بعد از افشا شدن اختالفات 
عميق آنها با ترامپ در حوزه سياست خارجي بركنار 
شده اند. به همين دليل است كه صاحبنظراني چون 
»ريچارد هاس« رييس شوراي روابط خارجي امريكا بر 
اين باورند »هر فردي كه جايگزين بولتون شود اساسا 
اختيارات كافي براي جهت دهي به اهداف كالن، در 
سياست خارجي امريكا را نخواهد داشت چراكه ترامپ 

خود آن را انجام مي دهد.«



نگاه 9 مسكن

»تعادل«داليلكاهشنرخخريدوامملكدرفرابورسرابررسيميكند

روزگار ناخوش اوراق وام مسكن در دوران ركود

نشانه ناتواني مصرف كننده از خريد آپارتمان 

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
 در گذش��ته افراد ب��ا مراجعه به بانك مس��كن و واريز
 9 ميليون تومان به عنوان سپرده بانكي پس از مدتي 
وام مسكن دريافت مي كردند. در حال حاضر به افرادي 
كه حسابي تحت عنوان »حساب سپرده سرمايه گذاري 
ممتاز« افتتاح مي كنن��د و موجودي خود را در زماني 
مشخص در آن حساب نگه داري مي كنند،  اوراق گواهي 
حق تقدم استفاده از وام مسكن تعلق مي گيرد. كساني 
كه براثر س��پرده گذاري مالك اين اوراق مي شوند، يا 
مي توانند وام مس��كن بگيرند يا اوراق حق تقدم را در 
فرابورس بفروشند. ش��ما مي توانيد با خريد اين اوراق 
تسهيالت بانك مسكن، بدون سپرده گذاري صاحب 

وام مسكن شويد.
اوراق حق تقدم تس��هيالت بانك مسكن )به صورت 
خالصه تسه( اوراقي هستند كه مالك آنها مي تواند با 
مراجعه به بانك در ازاي هر برگه از آن، از امتياز استفاده 
از 500 هزار تومان تسهيالت خريد يا ساخت مسكن 
استفاده كند. در برخي از سال ها، قيمت هر برگه اوراق 
500 هزارتوماني باالي 90 هزار تومان بوده اما قيمت 
اين اوراق از ابتداي س��ال جاري بي��ن ۴0 تا ۴۲ هزار 

نوسان داشته است. 
به گفته كارشناسان حوزه مسكن دليل كاهش قيمت 
اوراق را مي توان در چند مولفه اساسي شامل افزايش 
قيمت مسكن، ركود مسكن و ناكافي بودن تسهيالت 
جست وجو كرد. به باور اين كارشناسان، در حال حاضر 
بازار اوراق تسهيالت مس��كن، معروف به تسه، دچار 

بي اعتنايي و بي اعتباري شده است.

   قيمت اوراق مسكن چند؟
به طوركلي قيمت اوراق تسه نيز از عوامل گوناگوني تأثير 
مي پذيرد. سقف وام مسكن، وضعيت سپرده گذاري در 
اين اوراق و حفظ تناسب عرضه و تقاضا، نرخ بهره بانكي، 
انتظارات تورمي جامعه و چشم انداز قيمتي بازار مسكن 

ازجمله اين عوامل هستند.
امتياز هر برگه تس��هيالت مسكن در مرداد 98 حدود 
۴3 هزارتوم��ان، در تيرماه ۴۲ هزار و ۴00 تومان، و در 
خرداد 98 حدود ۴1 هزار و ۴00 هزار تومان بوده است. 
همچنين در حال حاضر، قيمت هر برگه تس��هيالت 
 مه��ر 96 حدود 39 هزار و 800 تومان و دي 96 حدود
 ۴0 هزار و ۲00 تومان اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
قيمت هر برگه اوراق تس��ه در م��رداد 95 به مرز 100 
هزار تومان رسيد. بر اساس آمارهاي حاصله از بورس 
ايران، در حال حاضر در برخي از ماه ها ميزان حجمي 
اخذ اوراق نس��بت به ماه هاي مشابه سال قبل افزايش 
داشته اما بطوركلي اين ميزان نسبت به سال هاي قبل 
به خصوص نسبت به دوران رونق بازار مسكن با كاهش 

فاحشي روبه رو شده است.
همچنين بر اس��اس آمارهاي حاصل��ه ميزان كاهش 
حجمي اوراق گواهي حق تقدم تس��هيالت مس��كن 
نمادهاي معامالتي »تسه« )اوراق تسهيالت مسكن 
صادره از بانك عامل بخش مسكن( بيشتر از »تملي« 
)اوراق تسهيالت مسكن صادره از بانك ملي( بوده است؛ 
اما هر دو اوراق مد نظر از لحاظ ارزش معامالتي به علت 
كاهش قيمت هر برگه اوراق نسبت به گذشته كاهش 
شديدي داشته اند. در حال حاضر، كاهش قيمت هاي 
اوراق تسهيالت مس��كن صادره از بانك عامل بخش 
مس��كن به كاهش نرخ اين اوراق در بانك ملي منجر و 
سبب شده تا اوراق تسهيالت مسكن با نماد معامالتي 
 تمل��ي در ب��ازه 15 تا ۲۲ ه��زار توم��ان در فرابورس 

به فروش برسد.
يادآور مي شود، اوراق تملي داراي 5 تفاوت ساختاري 
با اوراق تسه است. اين تفاوت ها شامل سقف وام، مدت 
بازپرداخت وام، ميزان اوراق تعلق گرفته به حساب هاي 
طرح مسكن بانك ملي، حذف سقف سني در وام مسكن 
بانك ملي و فقدان دو اهرم كنترل سفته بازي و تقاضاي 

سرمايه اي در بازار اوراق بانك ملي است.

همچنين در مدل بانك ملي پس از يك س��ال معادل 
ريالي يك برابر موجودي تا س��قف 38 ميليون تومان 
اوراق به دارنده حساب تعلق مي گيرد اما در بانك مسكن 
پس از گذشت يك سال معادل ريالي ۲۷ درصد از ميزان 

سپرده، اوراق پرداخت خواهد شد.
به هر ح��ال، كاهش نرخ اين اوراق در بازار س��رمايه و 
ريزش قيمت  ه��ر برگه اوراق به م��رز ۴0 هزار تومان 
باعث ش��ده اين بازار دچار بي اعتنايي شديد از سوي 
صاحبان اوراق ش��ود. بنابراين، اين عده ب��راي فرار از 
ضررهاي احتمالي بيشتر بازار اوراق را به سمت صرفًا 
فروش كش��انده اند. به باور كارشناسان هزينه خريد 
اوراق تسهيالت مسكن در مقطع زماني حاضر چه براي 
متقاضيان انفرادي تسهيالت مسكن از محل اوراق و 
چه براي زوجين نسبت به گذشته به ميزان قابل توجهي 
كاهش يافته است؛ بنابراين اگرچه به دليل جهش قيمت 
مسكن سطح پوشش دهي تسهيالت نسبت به گذشته 
كاهش يافته اس��ت اما به دليل كاه��ش قيمت اوراق، 
متقاضياني كه در ش��رايط فعلي قصد خريد مسكن با 
تسهيالت بانكي دارند مي توانند با هزينه كمتري نسبت 

به گذشته، به اين تسهيالت دسترسي داشته باشند.

   دليل كاهش حجمي و ارزشي تسه
در همين رابطه، پرويز كاكايي، رييس يك شعبه بانكي 
با بيان اينكه تعديل قيمت اوراق از سال 9۷ شروع شده 
است، گفت: براساس نرخ هاي اعالم شده در حال حاضر 
امتي��از هر برگه اوراق مهر 96 ح��دود ۴0 هزار و 1۴6 
تومان، مهر 9۷ حدود ۴1 ه��زار و ۴00 و قيمت اوراق 

مردادماه 98 حدود ۴۲ هزار و 900 تومان است.
وي گفت: كاه��ش تقاضا براي خريد مس��كن در پي 
افرايش قيمت مسكن مهم ترين دليل كاهش قيمت 

اوراق تسه بوده است.
كاكايي گفت: قيمت تسه به شدت تحت تأثير عرضه و 
تقاضا است. زماني كه متقاضيان به سمت دريافت اوراق 
هجوم مي آورند رشد قيمت تسه دور از انتظار نيست. 
بطور مثال در مردادماه سال 95 قيمت هر برگه اوراق 
500 هزار تومان حدود 100 تومان دادوستد مي شد؛ 
اما مردادماه امسال قيمت اوراق حدود ۴۲ هزار تومان 
شده است. آمار منتش��ره در خصوص معامالت اوراق 
تسهيالت مسكن در خردادماه امسال نشان مي دهد 
تنها در 18 روز كاري، معامالت در اين بازار انجام شد و 
تعداد ۴3 ميليارد و 65۲ ميليون برگه اوراق تسهيالت 

مسكن به ارزش 1۴ هزار و ۷11 ميليارد و 800 ميليون 
تومان )با احتس��اب مجموع قيمت هر برگه به اضافه 
ارزش 500 هزارتوماني هر برگه براي دريافت تسهيالت 
مسكن( خريدوفروش شد كه نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته )خرداد 9۷( كاهش ۲1 درصدي از نظر حجم 
و ۴۲ درصدي از نظر ارزش معامالت را نشان مي دهد. 
در حال حاضر زوج هاي تهراني براي دريافت وام 1۲0 
ميليون توماني مسكن و جعاله بايد حدود 10 ميليون 

و 80 هزار تومان هزينه كنند.
وي گفت: البته در  برخي از ماه هاي  س��ال تعداد اوراق 
تسهيالت ازلحاظ حجمي بيشتر  از سال 9۷ بوده اما از 
لحاظ مالي كاهش داشته است؛ چراكه قيمت اوراق از 
برگه حدود 100 هزار تومان سال 95 به ۴0 هزار تومان 
رسيده است. اين كارشناس امور بانكي با اشاره به اينكه 
در حال حاضر بازار اوراق مس��كن دچار بي اعتنايي و 
بي اعتباري شده است در تفسير اين موضوع گفت: در 
حال حاضر ميانگين قيمت هر متر از واحد مسكوني در 
كالن شهر تهران حدود 13 ميليون تومان است و اين 
مورد باعث ش��ده تعداد معامالت مسكن با افت بسيار 

شديد روبه رو شود.
 وي گفت: تعداد معامالت مسكن در مرداد 98 حدود

 3 هزار و۲9۲ فقره، مرداد 9۷ حدود 1۲ هزار و در مرداد 
96 حدود 18 هزار بوده است. كاهش معامالت مسكن 
از 18 هزار به 3 هزار واحد به خوبي نش��ان مي دهد كه 
بخش مس��كن وارد ركود سنگين شده و بخش تقاضا 
اعتنايي به ب��ازار اوراق ندارند. دلي��ل اين بي اعتنايي 
را مي توان در بي اعتباري اين اوراق در پوش��ش دهي 
قيمت مسكن دانست. بر اساس گردش هاي ميداني 
قيمت يك واحد مناس��ب ۷0 متري در تهران حدود 
900 ميليون تومان است كه وام 1۲0 ميليون توماني 
تنها 15 درصد آن را پوش��ش مي دهد كه اين اوراق را 
به شدت بي اعتبار كرده اس��ت. اين كارشناس بانكي 
درنهايت گفت: افزايش تورم عمومي، آينده مبهم در 
بخش ساخت وساز و مس��كن، ركود شديد اقتصادي 
و نب��ود برنامه جامع در بخش اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي باعث ش��ده بخش تقاضا اعتنايي به بازار اوراق 

نداشته باشند.

   وضعيت اوراق تملي بهتر از تسه
در ادامه همين مبحث محمدعلي مهري كارش��ناس 
ارشد شهرسازي بابيان اينكه پيش بيني آينده قيمت 

اوراق مسكن بس��يار راحت اس��ت، گفت: با توجه به 
افزايش ۷0 درصدي قيمت مسكن، اوراق تسه كارايي 
خود را ازدس��ت داده است. براس��اس آمارهاي بانك 
مركزي قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در مرداد 
امسال 13 ميليون و در مرداد سال 9۷ حدود ۷ ميليون 
و ۴00 هزار تومان بوده كه اين ارقام بيانگر رش��د 90 

درصدي مسكن است.
وي گفت: اگرچه اوراق تس��ه از ابتداي امر به سه علت 
گران��ي، دش��واري خريد و عدم پوش��ش دهي كافي، 
كارايي مطلوبي نداشت اما در دوران رونق بازار مسكن 
توانست تا حدودي رضايت برخي از متقاضيان مصرفي 
 را ب��ه خود جلب كن��د. همچنين مهري يادآور ش��د:

 به طوركلي هزينه كارمزد خريد اوراق تسهيالت مسكن 
)0.۴9 درص��د( و هزينه كارمزد فروش )0.۲۴ درصد( 
است. اين معادله عجيب وغريب نشان مي دهد بانك هاي 
ارايه كننده اوراق تسهيالت در دو بانك ملي و مسكن 
تنها برنده اين ماجرا هستند و بخش تقاضا به گونه اي 

شگفت انگيز درگير معادله نابرابر مي شود.

   فروش امتياز وام، نوعي باج 
مهري بابيان اينكه از ابتداي امر خريد اوراق مسكن يك 
نوع باج محس��وب مي شد تاكيد كرد: اگرچه بازار اوراق 
كنوني به واس��طه كاهش تقاضا از 90 هزار به ۴0 هزار 
نزول كرده اما نرخ هاي كنوني نيز منصفانه نيست. بايد 
مسووالن پاسخ دهند چرا يك زوج جوان در ابتداي امر 
براي خريد زودهنگام يك مشت اوراق باالي 11 ميليون 
تومان بپردازد. البته همين زوج عالوه بر اين هزينه، بايد 
هزينه هاي جانبي اخذ وام و اقساط سنگين را نيز بپردازد.

اين كارشناس شهرس��ازي گفت: البته هرچه قيمت 
اين اوراق كاهش يابد به سود متقاضيان مصرفي بازار 
مسكن است؛ اما در حال حاضر دارندگان اوراق صرفًا 

فروشنده شده اند.
اين كارشناس شهرسازي گفت: در حال حاضر از ۲6 
نماد معامالتي در حال ف��روش به متقاضيان دريافت 
 وام مس��كن همه در رنج قيمتي ۴0 تا ۴۲ هزارتوماني 
قرار دارند كه در بين آنها مجموعه اي از اوراق تسهيالت 
مسكن صادره در نيمه دوم 96 تا ماه هاي پاياني سال 
گذشته ديده مي شود. اين مورد به وضوح نشان مي دهد 
بخش تقاضا ديگر عالقه اي به حضور در فرابورس براي 

اخذ تسهيالت از بخش اوراق ندارند.
مهري بابيان اينكه كاهش خريدوفروش اوراق هشدار 

جدي براي وضعيت بازار مسكن است گفت: مسكن به 
عنوان صنعت مادر نبايد هيچگاه متوقف شود چراكه اين 
بازار سرمايه ساز و اشتغال ساز است؛ بنابراين نياز است 
وزارت راه و شهرسازي تمامي تالش خود براي ارتقاي 

حجمي و كيفي ساخت وساز يا ارايه بازار مسكن كند.

   خريد مسكن به صرفه است 
در همين زمينه منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن 
گفت: اوراق تسه ازيك طرف عامل تسهيل مالي جهت 
كمك به فرآيند خريد آپارتمان محسوب مي گردد و 
از طرفي به عنوان ش��اخصي به منظور ارزيابي ركود و 
رونق خريد ملك محسوب مي شود؛ و اساسًا افزايش يا 
كاهش قيمت اوراق تسه يك رابطه مستقيم با استقبال 

خريداران آپارتمان دارد.
وي گفت: تجربه نشان داده در زمان افزايش تقاضا براي 
خريد ملك اين اوراق با افزايش قيمت مواجه مي شود و 
در زمان ركود و كاهش تقاضاي خريد با كاهش قيمت 

مواجه مي گردد.
غيبي افزود: با رصد ميداني بازار مسكن و تحليل آمار 
خريدوفروش ملك در حال حاضر وضعيت بازار نشان 
از كاهش معنادار متقاضي خري��د و از طرفي افزايش 
فايل هاي فروش مي دهد كه شاخص قيمت اوراق تسه 

اين وضعيت را تاييد مي كند.
وي گفت: اگرچه دولت در سياست هاي اقتصادي خود 
براي خ��روج غير تورمي از ركود طي س��ال هاي اخير 
بخش مسكن را به عنوان يكي از زير گروهاي فعاليت ها 
و محرك هاي خ��روج از ركود عنوان كرده اس��ت كه 
متأس��فانه با وجود تمامي تالش ها اين هدف نهادينه 
نشده است؛ چراكه به نظر مي رسد راهكارهاي ارايه شده 

با واقعيت جامعه همخواني ندارد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه كاهش تعداد 
اوراق مسكن هشدار جدي براي عميق تر شدن ركود 
بازار مسكن اس��ت، تأكيد كرد: اگرچه اين اوراق فشار 
مضاعف بر بخش تقاضا بود اما طي سال هاي گذشته 
زماني كه فاصله ميزان تس��هيالت با قيمت مس��كن 
متعادل تر بود توانس��ت در خانه دار كردن متقاضيان 

نقشي را ايفا كند.
وي گفت: به هرحال با واكاوي سياست هاي دولت در 
بخش مس��كن، مي توان به تنها محرك موجود يعني 
»بسته هاي حمايتي« در قالب تسهيالت بانكي براي 
جامعه مصرفي در بخش مسكن اش��اره كرد؛ كه اين 
سياست به تنهايي باعث رونق اقتصاد مسكن و خروج از 
ركود و تبديل آن به يك محرك اقتصادي موثر در رشد 
اقتصادي كشور نخواهد شد و تنها شايد بتواند عده اي 
از متقاضيان مسكن را از طريق برخورداري از تسهيالت 

بانكي فقط »خانه دار« كند.
غيبي متذكر شد: بايد بين اقدام به »خانه دار« كردن 
متقاضيان مصرفي جامعه، با تعالي و رشد دادن »اقتصاد 
مسكن« كه حتما يكي از تبعات غناي اقتصاد مسكن، 
افزايش سرمايه در گردش جامعه و به تبع آن افزايش 
س��رمايه در گردش خانوارهاي جامعه خواهد ش��د را 
تمييز قائل شويم و سياست دوم را با همپوشاني سياست 
خانه دار كردن متقاضيان در تمام ابعاد به پيش ببريم تا 

نقشه راه عملياتي شود.
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن با بيان اينكه كاهش 
اوراق هم زمان با افزايش چند برابري قيمت مس��كن 
عمال كار كارد خود را از دس��ت مي دهد تأكيد كرد: به 
وضوح مي توان تصور كرد آينده معامله اين اوراق در بازار 

سرمايه به هيچ عنوان روشن نيست.
وي گفت: البته توصيه بزرگان بازار مسكن و تجربيات 
سال هاي گذشته دعوت از خريداران مصرفي مسكن 
نسبت به خريد به موقع ملك و استفاده مناسب از فرصت 
چانه زني براي خريداران جهت انتخاب مناسب و قيمت 
متعادل بازار است كه هم زمان استفاده از قيمت مناسب 
اوراق تسه از ديگر مزيت هاي انتخاب به موقع و خريد 

هوشمندانه خواهد بود.

يكي از مولفه هاي س��نجش 
مي��زان رون��ق در بازاره��اي 
مختل��ف، مي��زان كارايي و 
كاربرد اب��زار مختلف پولي و 
مالي اس��ت كه كارب��ران اين 
بازارها از آن براي معامله كاال و 
خدماتشان استفاده مي كنند. 
اين ابزارهاي مختلف با توجه 
به ميزان استفاده و نوع كاركرد 
آنها توسط بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي مرتبط 
با آن بازار ارايه مي شوند. از جمله مهم ترين خدماتي كه 
در بازارهاي مختلف به ويژه بازارهاي س��رمايه بر مورد 
استفاده خريداران و فروشندگان قرار مي گيرد، استفاده 
 از تسهيالت مالي و اعتباري متنوعي است كه بانك ها 
به عنوان بخش��ي از وظيفه ذاتي خود ارايه مي دهند. 
بدون شك در دنياي امروز كه نيازهاي افراد جامعه بسيار 
متنوع و منابع درآمدي آنها محدود ش��ده است، بدون 
استفاده از اين تسهيالت نمي توان بخش قابل توجهي 
از نيازهاي روزمره را فراهم كرد. ميزان و حجم گردش 
استفاده از اين تسهيالت ارتباط مستقيمي با شرايط روز 
اقتصاد جامعه و همچنين توان اقتصادي توليد كنندگان 
و مصرف كنندگان دارد به نحوي كه مي توان با بررسي 
ميزان حجم گردش استفاده از اين تسهيالت، وضعيت 
كلي بازار هدف را مورد بررس��ي قرار داد. از طرف ديگر 
ميزان اس��تقبال از اين تس��هيالت مي تواند به نوعي 
نشان دهنده ميزان تأثيرگذاري اين ابزار مهم مالي در هر 
بازار باشد. بازار مسكن يكي از مهم ترين و سرمايه برترين 

بازارهاي اقتصادي در هر جامعه محس��وب مي شود. 
اين بازار يكي از مهم تري��ن و تاثيرگذارترين بازارهاي 
هدف تسهيالت مالي براي بانك ها محسوب مي شود. 
مسكن به دليل رونق دايمي و رشد پيوسته اي كه دارد 
همواره به عنوان يك مقصد مطمئن و تضمين ش��ده 
براي سرمايه گذاري و حفظ ارزش دارايي ها توسط افراد 
و موسسات پولي و مالي در نظر گرفته مي شود. از اين 
رو بانك ها بخش قابل توجهي از سرمايه ها و تسهيالت 
خود را با كمال ميل به جهت سرمايه گذاري در بخش 
مسكن روانه اين بازار مي كنند. البته تضمين سودآوري 
سرمايه گذاري در اين بازار همان گونه كه پيش تر اشاره 
شد ارتباط مس��تقيمي با توان عمومي اقتصادي افراد 
جامعه و همچنين كارايي اس��تفاده از اين تسهيالت 
دارد. در كشور ما تسهيالت پرداختي به بخش مسكن 
از نظر تعداد بانك هاي عامل و نوع و مبلغ اين وام ها تنوع 
زيادي ندارد. اما با توجه به نياز شديد مصرف كنندگان 
به اس��تفاده از اين وام ها و همچنين سودآوري نسبتًا 
مناسبي كه سرمايه گذاري در بازار مسكن به همراه دارد، 
در سال هاي گذشته محبوبيت و كاربرد بسيار زيادي در 
بازار مسكن پيدا كرده است. به نحوي كه وام مسكن يكي 
از مولفه هاي اصلي تصميم گيري خريداران براي تهيه 
مسكن مناسب محسوب مي شود. البته بخش عمده اي 
از تسهيالت پرداختي در بخش مسكن در ايران محدود 
به طرح هاي متنوع وام مسكن بانك مسكن است. اوراق 
حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن كه به نام اوراق 
تسه نيز شناخته مي شود يكي از مهم ترين ابزار دريافت 
وام مسكن براي متقاضيان خريد و ساخت واحدهاي 

مسكوني در كشور است كه در سال هاي گذشته توانست 
جايگاه خود را به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي دريافت 

وام در بازار مسكن كشور تثبيت كند.
 با ش��روع نوسانات ش��ديد در اقتصاد كشور در ابتداي 
سال 9۷ تغييرات بس��يار زيادي در سيستم اقتصادي 
بخش هاي مختل��ف توليدي و خدمات��ي اتفاق افتاد 
ب��ه نحوي كه موجب خروج بخش��ي از صنايع از ركود 
چندين س��اله و ورود بخش ديگري از صنايع به دوران 
ركود شد. بخش مسكن كه ارتباط مستقيمي با وضعيت 
روز اقتص��ادي جامعه دارد نيز متاثر از اين نوس��انات و 
تالطم شديد قيمت ها و به تبع آن شرايط عرضه و تقاضا 
ش��د. اين نوسانات موجب خروج مسكن از سبد خريد 
بسياري از خانواده ها شد. بانك ها و موسسات مالي نيز 
متأثر از اين نوسانات ش��ديد تغييراتي در ميزان و نوع 
تسهيالت پرداختي با توجه به شرايط جديد اقتصادي 
ايجاد كردند، اما اين تغييرات نتوانست موجب پوشش 
دادن شكاف ايجاد ش��ده در قيمت  بازار مسكن شود. 
براي بررسي ميزان اثرگذاري تسهيالت پرداختي در 
بانك مسكن مي توان به اين نكته اشاره كرد كه در حال 
حاضر با دريافت سقف تسهيالت اعطايي به زوجين در 
كالن شهر تهران مي توان كمتر از 15 مترمربع مسكن 
در مناطق متوسط تهيه كرد. البته بايد توجه داشت كه 
براي بازپرداخت همين مقدار تسهيالت براي متقاضيان 
نيز نيازمند درآمد مكفي اس��ت. اين ميزان كاهش در 
اثر گذاري تس��هيالت تهيه مس��كن در كنار عواملي 
مانند كاهش شديد سطح درآمد عمومي افراد جامعه 
همچنين افزايش مداوم نرخ تورم، موجب خروج بيش 

از پيش متقاضيان خريد مسكن از صف دريافت كنندگان 
تسهيالت مسكن شده است. در حال حاضر نرخ اوراق 
تسه به كمترين قيمت رسيده است به نحوي كه براي 
تهيه هر برگ از اين اوراق در حال حاضر حدود ۴3 هزار 
تومان نقدينگي مورد نياز است. اين كاهش بي سابقه و 
مداوم نرخ اوراق تسه در حالي اتفاق افتاده است كه عالوه 
بر كاهش شديد حجم معامالت مسكن انجام شده در 
شهريور ماه، شاهد توقف رشد تورم در بخش مسكن نيز 
هستيم. با در كنار هم قرار دادن اين سه مولفه كه هر يك 
به معناي توقف حركت در بخشي از بازار ساخت، تقاضا، 
عرضه و معامالت مسكن است به اين نتيجه مي رسيم 
كه احتمااًل بخش مسكن در حال ورود به دوران ركود 
است. عدم رشد قيمت ها را مي توان به نبود تقاضا يا عدم 
كش��ش بازار براي تحمل قيمت هاي باالتر از نرخ هاي 

فعلي تعبير كرد. اما اين عدم تقاضا همزمان با عدم تقاضا 
براي تسهيالت خريد و ساخت مسكن نشان دهنده عدم 
تمايل و عدم توانايي متقاضيان براي تهيه مسكن با وجود 
توقف رشد قيمت هاست. اين عدم تقاضا زنگ خطر را 
براي آينده بازار مسكن به صدا در خواهد آورد، زيرا نتيجه 
اين شرايط موجب عدم تمايل سرمايه گذاران براي ورود 
به بازار ساخت و عرضه مسكن است. در حال حاضر نيز 
بنا به اظهار برخي كارشناسان هزينه خريد واحد آماده 
مسكوني نسبت به هزينه ساخت آن به صرفه تر شده 
است، از اين رو به نظر نمي رسد، ادامه شرايط كنوني به 
نفع آينده بازار مسكن براي توليدكنندگان و متقاضيان 
واقعي اين بازار باشد و در دراز مدت اين شرايط موجب 
عدم تع��ادل در بازار رهن و اج��اره و در نتيجه افزايش 

نامتعارف قيمت ها در اين بازار خواهد شد.
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ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز 

 سايه ركود تورمي
 بر معامالت مسكن 

گروه راه و شهرسازي| هانيه نعيمي |
در پي افزايش شديد قيمت مسكن در سطح كشور 
كه از زمس��تان سال 96 شروع ش��د، در حال حاضر 
بازار مس��كن در ركود تورمي فرورفته است و ميزان 
معامالت خريد و فروش مسكن در كل كشور بيش 
از 60 درصد كاهش يافته اس��ت. اين ركود تورمي به 
دنبال افزايش بيش از 130 درصدي قيمت مسكن 
در كل كش��ور و كاهش ش��ديد توان خريد مردم در 
بازار به وجود آمده اس��ت. به طوري كه بر اساس آمار 
اتحاديه مشاوران امالك، معامالت مسكن كل كشور 
در طول ۲۲ روز شهريور ماه جاري با منفي 6۲ درصد 
به بيشترين افت خود در 6 سال اخير رسيده است. در 
۲۲ روز ابتداي شهريور ماه 98 تعداد 18 هزار و ۲۲9 
قرارداد خريد و فروش در كل كش��ور به امضا رسيده 
كه پايين ترين ميزان، دس��ت كم از سال 9۲ تاكنون 
محسوب مي شود. در كالن شهر تهران نيز آن طور كه 
اتحاديه صنف مش��اوران امالك تهران گزارش داده، 
تعداد معامالت مسكن در ۲۲ روز ابتداي شهريورماه 
۲۲۲1 مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 
۷9 درصد كاهش نشان مي دهد. طبق گفته رييس 
اتحاديه مشاوران امالك مشهد، ميزان خريد و فروش 
مسكن در بازار اين كالن شهر نيز ظرف 5 ماه گذشته 
امسال تاكنون در مقايسه با مدت مشابه پارسال 60 
درصد كاهش يافته و بازار مسكن مشهد نيز به دليل 
افزايش 1۴۷ درصدي قيمت ها نس��بت به سال 96 
هم اكنون وضعيت مطلوبي ندارد. در اين ميان، بنا به 
عقيده كارشناسان، كاهش معامالت مسكن در سطح 
 كشور نشان مي دهد كه اين بازار آماده ورود به ركود 
۴ ساله اس��ت. چرا كه به دليل كاهش قدرت خريد 
مردم و با وجود افزايش شديد قيمت ها، امكان خريد 
مسكن از سوي متقاضيان موثر وجود ندارد. بنابراين 
طبيعي است كه در چنين شرايطي امكان خريد وجود 
نخواهد داشت. بر اس��اس اين گزارش، اين در حالي 
است كه تالش هاي دولت براي افزايش توانايي مالي 
مردم از طريق ارايه تسهيالت مسكن نيز نتوانسته به 
عنوان يك سياست اثربخش عمل كند. آمارها حاكي 
از كاهش رغبت مردم براي دريافت تسهيالت مسكن 
و نيز افت توانايي آنها براي پرداخت اقساط بانكي است. 
به عبارتي وزارت راه و شهرس��ازي در حالي افزايش 
سقف تسهيالت مسكن را مطرح كرده كه اين درصد 
افزايش تسهيالت نس��بت به درصد افزايش قيمت 
مسكن قابل توجه نبوده است. پس طبيعي است كه 
اين افزايش تس��هيالت تاثيرگذاري خاصي در بازار 
مسكن نخواهد داشت. اما صرف نظر از اينكه تسهيالت 
مسكن جوابگوي قيمت مسكن نيست و از طرف ديگر 
متقاضيان نيز امكان خريد مسكن را در شرايط ركود 
تورمي ندارند؛ يكي ديگر از تبعات اين موضوع آن است 
كه در وضعيت ركود بازار مسكن، سرمايه گذاري در 
بخش توليد مسكن نيز دچار اخالل و وقفه مي شود كه 
اين خود مي تواند به تشديد افزايش قيمت ها در رونق 
بعدي بينجامد.  در چنين شرايطي، برخي پيش بيني ها 
حاكي از آن است كه با تشديد ركود در بازار مسكن، 
اين احتمال وجود دارد كه برخي از مالكان و سازندگان 
براي اينكه واحدهاي مسكوني ساخته شده خود را 
به فروش برس��انند، به ناچار قيمت هاي پيشنهادي 
خود را كاهش دهند. اما در حال��ي كه برخي از افراد 
نسبت به كاهش قيمت ها در بازار مسكن خوشبين 
هستند، در مقابل گروهي ديگر از كارشناسان اقتصاد 
مسكن بر اين باورند كه وقوع چنين اتفاقي اصال امكان 
پذير نيست و تجربه 60 سال اخير نشان مي دهد كه 
افزايش قيمت مسكن نسبت به شاخص تورم كليه 
كاالها همواره بيش��تر بوده است و قيمت مسكن هر 
سال معادل با دو و نيم برابر نرخ تورم افزايش پيدا كرده 
است. بنابراين دس��ت كم تا 10 سال آينده، احتمال 
كاهش قيمت مسكن در ايران بطور كامل مردود است 
و انتظار كاهش قيمت مسكن نيز يك انتظار غيرواقعي 
است. هرچند ممكن است كه قيمت مسكن به دليل 
ركود در حد بسيار ناچيزي كاهش پيدا كند، اما به اين 
معنا نخواهد بود كه افت چشمگيري در قيمت مسكن 
ايجاد شود. بر همين اساس گزارش مركز آمار نيز اين 
موضوع را تاييد مي كند. به ط��وري كه مركز آمار در 
جديدترين گزارش خود اعالم كرده اس��ت: متوسط 
قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان 
مسكوني كلنگي در شهر تهران در بهار سال جاري به 
16 ميليون و 956 هزار تومان رسيده است. اين عدد 
در بهار سال 89، معادل يك ميليون و 15۴ هزار تومان 
بوده كه نشان دهنده رش��د بيش از 1۴00 درصدي 
 قيمت زمين و رش��د 8۲0 درصدي س��اختمان در 

10 ساله گذشته است.

خبر

مهاجرت كارگران ساختماني 
به عراق

شرايط ركودي در بخش مسكن سبب شده تا كارگران 
به دنبال راه حل هاي ديگري از جمله خروج از كشور و 
كار در كشورهاي همسايه از جمله عراق باشند؛ اين روزها 
برخي كارگران و استادكاران ساختمان، به ويژه از استان 
كردستان براي كار و درآمد بيشتر به عراق سفر مي كنند. 
فصل تابستان فرصتي مناسب براي ساختمان سازي 
است، اما اين روزها به دليل ركود بازار مسكن، ساخت و 
ساز چنداني اتفاق نمي افتد و بازار كار كارگران ساختماني 
خوابيده است؛ البته خروج برخي كارگران افغانستاني از 
ايران موقعيت كاري را براي اين كارگران بهبود بخشيده 
اما همچنان روزهايي مي گذرد كه آنها بيكار مي مانند. 
در اين زمينه، »كاظم احمديان« دبير انجمن صنفي 
كارگران س��اختماني در گفت وگو ب��ا ايرنا اظهار كرد: 
گراني مصالح ساختماني و ركود ساختمان سازي در 
چند سال گذشته، موجب مهاجرت بيشتر كارگران به 
عراق و شهرهاي كربال و سليمانيه شده و بيشتر كارگران 
مهاجر مربوط به استان كردستان به ويژه شهر مريوان 
هستند كه از مرز سليمانيه به شكل انفرادي و با استفاده 

از گذرنامه زيارتي وارد عراق مي شوند. 

يادداشت



دانش و فن10دنياي فناوري

شوراي عالي فضاي مجازي تحقق 80 درصدي شبكه ملي اطالعات را قبول ندارد

شبكه ملي اطالعات عقب مانده است
گروه دانش و فن   

ش��بكه ملي اطالعات در حالي به يكي از مهم ترين 
پروژه هاي ارتباطي كشور تبديل شده كه مركز ملي 
فضاي مجازي، آمار اعالم شده توسط وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات مبني بر تحقق 80 درصدي اين 
شبكه را رد مي كند. اساس ش��بكه ملي اطالعات از 
سال 84 با عنوان اينترنت ملي نهاده شد، اما از سال 
92 در شوراي عالي فضاي مجازي بازتعريف و سند 
تبيين الزامات آن در س��ال 9۵ در اين شورا تصويب 
شد. در حال حاضر مركز ملي فضاي مجازي ناظر بر 
اجراي ش��بكه ملي اطالعات اس��ت و تهيه معماري 
نهايي اين شبكه را بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده 
تا ميزان پيش��رفت ش��بكه را بر مبناي اين معماري 
تعيين كند. ب��ا وجود اين، به نظر مي رس��د آن طور 
كه وزارت ارتباطات مي گويد 80 درصد شبكه ملي 
اطالعات محقق شده است، اين آمار مورد قبول مركز 
ملي فضاي مجازي نيس��ت. محمدحسن انتظاري 
-عضو حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي- درباره 
اين اختالف نظر به مهر مي گويد: »تعريف شبكه ملي 
اطالعات كامال روشن است و هم در مصوبه نخست 
شوراي عالي فضاي مجازي در دي ماه سال 92 و هم 
در س��ند تبيين الزاماتي كه در سال 9۵ در اين شورا 
تصويب شده، تعريف روشني از اين پروژه ارايه داديم، 
اما اينكه وزارت ارتباطات تعريف ديگري از اين پروژه 
دارد، اشتباه است. تعريف وزارت ارتباطات از پروژه 
شبكه ملي اطالعات بايد بر مبناي تعريفي باشد كه 
در ش��وراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده و 

مرجع تعريف نيز خود شورا است.
 بنابراي��ن اگ��ر وزارت ارتباطات به عن��وان مجري 
اين پ��روژه در رابطه با تعريف ش��بكه ملي اطالعات 
شب هاتي دارد مي تواند تفسير آن را از شوراي عالي 

فضاي مجازي بخواهد.«
درحالي كه اهداف برنامه شش��م توسعه بايد تا سال 
1400 محقق ش��ود، انتقادها نسبت به رشد شبكه 
ملي اطالعات كه مي توان آن را مهم ترين هدف حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات در برنامه ششم دانست، 
رو به افزايش اس��ت. ابوالحسن فيروزآبادي -رييس 
مركز ملي فضاي مجازي- تير ماه سال جاري با انتقاد 
از روند رشد شبكه ملي اطالعات، گفت: »ما مصوبات 
را داريم ولي انسجام اجرايي يا زنجيره اجرايي ما كامل 
نيست. ما روي كاغذ ناظر شبكه ملي اطالعات هستيم 
و وزارت ارتباطات مجري است. ناظر شرايطي دارد، 
بودجه و ساختار مي خواهد كه نه بودجه و نه ساختار 
تعريف ش��ده و نه حوزه مداخله نظارتي ما مشخص 
است. مجري هم تعريفي كه از شبكه ملي اطالعات 
دارد برداشت هاي خودش است حتي در خود شوراي 

عالي فضاي مجازي هم برداشت هاي متفاوتي دارند. 
يعني يك مصوبه داري��م و يك فرامصوبه كه برآمده 
از مصوبه در ذهن هاست. دوستان وزارت ارتباطات 
حداقلي فكر مي كنند و عالقه دارند شبكه ارتباطات 
و اطالعات را به صورت كالس��يك در كشور توسعه 
دهند.« اين اظهارات، واكنش مس��ووالن ارتباطي 
را در پي داشت و حميد فتاحي -مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرس��اخت- اظهار كرد: توانستيم مطابق 
تكاليف قانوني خود، 80 درصد اليه زيرساخت شبكه 
ملي اطالعات را محقق و زمينه را براي توسعه دواليه 
ديگر شبكه ملي اطالعات يعني اليه خدمات و محتوا 
فراهم كنيم. زيرساخت ها آماده است و ما اميدواريم 
متوليان اليه خدمات و محتوا هم عزم و اراده خود را 
جزم كنند و براي پيش��رفت كشور و تحقق منويات 

رهبر معظم انقالب به ميدان بيايند.«

  درب�اره ميزان تحقق ش�بكه ملي اطالعات  
اختالف نظر وجود دارد

اما به نظر مي رس��د اين مورد قبول مركز ملي فضاي 
مجازي نيس��ت، زيرا انتظاري مي گويد: »گزارش��ي 
كه از وزارت ارتباطات براي رييس جمهوري و س��اير 
مقامات عالي كشور ارسال و در آن اظهار كرده بودند 
كه در تحقق شبكه ملي اطالعات 80 درصد پيشرفت 
داشته اند، مورد تاييد قرار نگرفت. اين گزارش در يك 
كميته كارشناسي سطح باال، مركب از برخي اعضاي 
حقيقي ش��وراي عالي فضاي مجازي و مديران مركز 
ملي و دبير شوراي عالي فضاي مجازي، بررسي شد و 
به هيچ عنوان اين ميزان پيشرفت 80 درصدي تاييد 
نشد. حتي داليل اينكه چرا اين ميزان پيشرفت حاصل 
نشد و اينكه چرا وزارت ارتباطات چنين گزارشي ارايه 

داده است هم مورد بررسي قرار گرفت.«
اين عضو شوراي عالي فضاي مجازي درباره اختالف 
نظرهايي كه درباره تعريف وزارت ارتباطات از شبكه 
ملي اطالعات ارايه داده با تعريفي در مصوبه شوراي 
عالي فضاي مج��ازي وج��ود دارد، توضيح مي دهد: 
»مطابق تعريف صحيح شبكه ملي اطالعات، يكي از 
مسائل مهم، ايجاد زيرساخت اطالعاتي در ذيل اين 
شبكه است. به بيان ديگر زيرساخت فضاي مجازي 
كش��ور بايد شبكه ملي اطالعات باش��د كه داراي دو 
زيرس��اخت ارتباطي و اطالعاتي اس��ت. زيرساخت 
اطالعات��ي براي خدم��ات پايه كاربردي م��ورد نياز 
شبكه تعريف شده كه بر مبناي آن بتوان ديتاسنترها 
را س��امان داد، ش��بكه هاي اجتماعي بومي را فعال 
كرد و خدمات پاي��ه كاربردي مث��ل خدمات ابري، 
موتورجست وجوي بومي، پيام رسان هاي اجتماعي و 
شبكه هاي توزيع محتوا بر مبناي آن در داخل شبكه 

ملي ارايه ش��وند. نين چيزي تاكنون اتفاق نيافتاده 
است. ما معتقديم كه يكي از مشكالتي كه شبكه هاي 
اجتماعي داخلي در رقابت با ش��بكه هاي خارجي با 
آن روبرو هس��تند به دليل نبود اين زيرساخت هاي 
اطالعاتي است. زيرساخت اطالعاتي داخلي كه بايد 
در شبكه ملي اطالعات ايجاد مي شد فراهم نشده و به 
دليل همين است كه اين خدمات دهندگان نمي توانند 
س��رويس مورد نظر را ارايه دهند. البته ممكن است 
مشكل فني هم داش��ته باشند اما يكي از اصلي ترين 
مسائل و مش��كالتي كه با آن سردرگريبان هستند، 

اين موضوع است.«

  80 درصد ترافيك ارتباطات كشور خارجي 
است

يكي از م��واردي كه وزارت ارتباط��ات همواره به آن 
تاكيد داشته، افزايش ميزان ترافيك داخلي در مقايسه 
با ترافيك خارجي بوده اس��ت. درحال��ي كه يكي از 
اهداف راه اندازي شبكه ملي اطالعات، هدايت مردم 
به استفاده بيشتر از اينترنتي بود كه سرورهاي داخلي 
تامين كننده  آن هستند، وزراي ارتباطات و فناوري 
اطالعات در دو دوره  گذشته همواره از رشد ترافيك 

داخلي خبر دادند و در آخرين آمار هم ميزان ترافيك 
داخل به خارج را 40 به 60 اعالم كردند. اما انتظاري 
معتقد اس��ت طبق گ��زارش كتبي ك��ه اپراتورهاي 
ارتباط��ي ارايه داده اند، اين اعداد صحيح نيس��ت. او 
اظهار مي كند: »هم اكنون 80 درصد ترافيك ارتباطات 
كشور به سمت خارج مي رود. به بيان ديگر بطور دقيق 
20 درصد ترافيك مصرفي كاربران داخلي اس��ت و 
80 درصد ترافيك مربوط به اس��تفاده از سايت هاي 

خارجي است.
 در صورتي كه اگر شبكه ملي اطالعات پيشرفت كاملي 
داشت عمده اين ترافيك بايد داخلي مي بود. از سوي 
ديگر ۷0 درصد كل ترافي��ك خارجي ما رمزنگاري 
است. اين معني اش اين است كه اين ترافيك در شبكه 
ملي اطالعات توليد نمي شود كه مربوط به شبكه هاي 
اجتماعي خارجي مانند اينستاگرام و تلگرام و حتي 
ترافيكي كه از طريق گوگل در داخل توليد مي شود، 

است.«
در نهايت انتظاري معتقد است وزارت ارتباطات بايد 
بازنگري جدي در اين مساله داشته باشد و ساختارها 
را ايج��اد و يك روش علمي و فني و مهندس��ي براي 
پيشبرد اين »ابرپروژه ملي« انجام دهد. او مي گويد: 

»هم اكنون نه س��اختار، نه طراحي و نه مجري طرح 
در اين پروژه مشخص نيس��ت. شبكه ملي اطالعات 
يك پروژه معمولي كش��ور و پروژه وزارت ارتباطات 
نيست؛ بلكه زيرساخت فضاي مجازي كشور است و 
اين وزارتخانه بايد اهميت آن را درك كرده و متناسب 
با آن زيرساخت هاي الزم را برايش فراهم كند. از اين 
رو بازنگري در ساختار طراحي و نحوه پيشبرد طرح، 
نيازمند اقدام جدي است. در كنار آن، بخش نظارتي 
كش��ور هم بايد امكان اعمال نظارت و سياست هاي 
نظارتي خ��ود را پيدا كند كه اين موض��وع از طريق 
كنترل بودجه تخصيص يافته به شبكه ملي اطالعات 
از طريق مركز ملي و شوراي عالي فضاي مجازي بايد 
اتفاق بيافتد تا چنانچه طرح به مسير اصلي نمي رود، 
براي آن بودجه هزينه نشود. شبكه ملي اطالعات بايد 
داراي برنامه زمان بندي شده باشد كه اين برنامه همراه 
با س��اختار و طراحي به تصويب شوراي عالي فضاي 
مجازي برسد. طبق حكم تاسيس شوراي عالي فضاي 
مجازي و حكم دوم رهبري، كل اين مجموعه طراحي 
و برنام��ه زمان بندي و نحوه نظ��ارت بايد به تصويب 
شوراي عالي فضاي مجازي برسد كه اين اتفاق بعد از 

گذشت 6 سال هنوز به انجام نرسيده است.«
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»اسكرين شات هاي هوشمند« 
در آپديت گوگل اپ

گوگل قصد دارد در آپديت »گوگل اپ« يك ويژگي 
جديد به نام »اسكرين شات هاي هوشمند« را اضافه 
كند. كاربر با كمك اين ويژگي مي تواند جست وجو 
انجام دهد يا ويژگي هاي بصري عكس را شناسايي 
كند. ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از انگج��ت، احتماال 
گوگل به زودي دو ويژگي »اديت و اشتراك گذاري 
اسكرين شات« و »چه چيزي در نمايشگر من وجود 
دارد« را با يكديگر تركيب كند. ويژگي»چه چيزي در 
نمايشگر من وجود دارد« با كمك هوش مصنوعي 
فعال مي ش��ود. طبق گزارش هاي مختلف ويژگي 
تركيبي جديد »اسكرين شات هاي هوشمند« نام 
دارد و در آخرين نس��خه »گوگل اپ« 10.61 رصد 
ش��ده اس��ت. بطور معمول هنگامي كه كاربر يك 
اسكرين شات مي گيرد، جعبه ابزاري نمايان مي شود. 
كاربر مي تواند گزينه هاي اديت يا اشتراك گذاري را در 
آن انتخاب كند، يا آنكه اسكرين شات را به اپليكيشن 
دلخواه خود ارسال كند. اما در آپديت جديد يك گزينه 
جديد به نام »لنز« نيز ارايه شده است. كاربر با انتخاب 
گزينه لنز مي تواند جست وجو انجام دهد، ويژگي هاي 
بصري تصوير را شناسايي كند يا حتي آيتم هاي مشابه 
آن را بيابد. ويژگي هاي فعلي اديت اسكرين شات نيز 

احتماال بدون تغيير در آپديت جديد وجود دارند.

 تشخيص بيماري قلبي 
با هوش مصنوعي

محققين دانشگاه MIT موفق شدند با كمك هوش 
مصنوعي احتمال ب��روز بيماري قلبي را پيش بيني 
كنند. اين هوش مصنوعي تنها با 1۵ دقيقه نوار قلب 
گرفتن، مي تواند احتمال سكته قلبي تا ۳0 روز بعد را 
اطالع دهد. به گزارش ديجياتو، اين محققين با كمك 
هوش مصنوعي سيستم يادگيري ماشيني را توسعه 
داده اند كه به كمك تس��ت 1۵دقيقه اي نوار قلب يا 
همان ECG  مي تواند مشكالت عروقي را تشخيص 
دهد و به كمك محاسبات فشار خون، احتمال بروز 
بيماري قلبي و عروقي را تا ۳0 روز يا حتي يك سال 
آينده را پيش بيني كند. اين سامانه هوشمند ريسك 
كارديو )RiskCardio( نام گذاري شده و بر اساس 
داده هاي واقعي بيماران پيشين توسعه يافته است. 
آموزش اين سيستم به شكل زير انجام شد: اگر بيمار 
زنده بماند، ضربان قلب او طبيعي قلمداد شده و اگر 
از دنيا برود، فعاليت قلبش خطرناك در نظر گرفته 
مي ش��ود. نتيجه نهايي گزارش شده به كاربراني كه 
در اين تحقيق شركت كرده اند نيز از ميانگين سري 
ضربان قلب متوالي گزارش مي شود. همچنين منطق 
پشت اين هوش مصنوعي بر اساس »نوسان بيشتر 
ضربان قلب، احتمال بيش��تر مرگ بر اثر نارس��ايي 
قلبي« عنوان شده اس��ت. البته به گفته محققين، 
ريسك كارديو هنوز جاي كار زيادي دارد. اهداف آتي 
آنها گس��ترده كردن داده ها براي پوشش بازه  سني 
بزرگ تر، پيشينه  هر شخص و سن و سال افراد عنوان 
شده است. همچنين اين تكنولوژي بايد بسيار دقيق 
باشد زيرا در صورت بروز خطا در پيش بيني ها، تبعات 

جاني را به همراه داشت.

دستگيري جاسوسان تلفن همراه 
در رژيم صهيونيستي

مديران يك شركت فناوري رژيم صهيونيستي 
ك��ه تجهيزاتي براي اس��تراق س��مع مكالمات 
گوشي هاي هوشمند و س��رقت داده هاي آنها به 
فروش مي رساندند، دستگير شدند. به گزارش مهر 
به نقل از زددي نت، پليس رژيم صهيونيستي با 
حمله به دفاتر اين شركت، تعدادي از مديران ارشد 
شركت يادشده را دس��تگير كرده است. شركت 
يادش��ده Ability نام دارد و اب��زاري براي هك 
كردن گوشي هاي هوشمند را به مشتريان خود 
در سراسر جهان مي فروشد. بسياري از كشورهاي 
اروپايي، امريكايي و عرب حاش��يه خليج فارس 
از مشتريان ش��ركت مذكور بوده اند. پليس رژيم 
صهيونيستي به دفاتر دو زيرمجموعه اين شركت به 
 Ability Computer & Software نام هاي
و Ability Security Systems يورش برده 
است. توليدات اين شركت در دنيا كم نظير بوده 
و در آنها از آسيب پذيري هاي خاص پروتكل هاي 
مخابراتي و ارتباطي براي ردگيري، جاسوسي و 
استراق سمع از گوشي هاي هوشمند افراد قرباني 
سواستفاده مي ش��ود. دولت رژيم صهيونيستي 
تحقيق در مورد عملكرد اين شركت و مشتريان آن 

را از ابتداي سال 2019 آغاز كرده است. 

آزمايش 5G در كره جنوبي
دو شركت اس كي تله كام كره جنوبي و اريكسون براي 
اولين بار شبكه مخابراتي نسل پنجم را با تجهيزات 
كامل و به روزشده آزمايش كردند. به گزارش فارس به 
نقل از زددي نت، دو شركت اس كيتله كام و اريكسون 
اعالم كرده اند براي اولين بار يك شبكه نسل پنجم 
تلفن همراه را مورد آزمايش قرار داده اند كه در آن فقط 
از سيستم هاي نسل پنجم استفاده شده است. از جمله 
تجهيزات و سخت افزارهاي نسل پنجم مورد استفاده 
در اين ش��بكه مي توان به گوش��ي ها، ايستگاه هاي 
راديويي، دكل ها و ديگر ابزار مخابراتي 5G اشاره كرد. 
سرعت تبادل داده از طريق اين شبكه آزمايشي دو برابر 
شبكه هاي نسل چهارم بوده و سرعت پردازش داده ها 
از اين طريق نيز در مقايسه با شبكه هاي نسل چهارم 
سه برابر شده است. اين دو شركت در ماه جوالي نيز با 
همكاري يكديگر با موفقيت برخي تجهيزات شبكه اي 
نس��ل پنجم را آزمايش كرده بودند. در اين آزمايش 
شركت سامسونگ نيز مشاركت داشت. اس كي تله كام 
كره جنوبي اميدوار است تجاري سازي شبكه نسل 
پنجم تلفن همراه در نيمه اول سال 2020 انجام شود. 
در عين حال اتحاديه بين المللي مخابرات نيز در حال 
نهايي سازي استانداردهاي نسل پنجم است و انتظار 
مي رود اين استانداردها تا ابتداي زمستان اعالم شوند.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات جمهوري اس��المي ايران در اجالس 
اتحاديه وزراي ارتباطات كش��ورهاي مش��ترك المنافع ب��ا بيان اينكه 
ناسيوناليسم فناورانه به استراتژي برخي قدرت هاي بزرگ تبديل شده 
است، تأكيد كرد كه انحصار فناوري هوش مصنوعي چالشي جدي براي 
همه ملل دنيا خواهد بود. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
محمدجواد آذري جهرمي كه به منظور شركت در اجالس اتحاديه وزراي 
ارتباطات كشورهاي مشترك المنافع )RCC( به نور سلطان پايتخت 
قزاقستان سفر كرده بود، روز گذشته در سخنراني خود در اجالس وزراي 
اين سازمان گفت: »ما در يك سال گذشته در زمينه فناوري اطالعات و 
ارتباطات پيشرفت قابل توجهي داشته ايم. تعداد مشتركين پهن باند تلفن 
همراه از ۷0 ميليون نفر عبور كرده است. تمام شهرهاي ما )1242 شهر( 
و ۷8 درصد از روستاهاي ما هم اكنون به شبكه 4G متصل هستند. بيش 
از 120 ميليون تلفن هوشمند از طريق سه اپراتور تلفن همراه در شبكه 
فعال هستند. اگرچه به دليل عدم سرمايه گذاري كافي با تأخير در توسعه 
FTTH مواجه بوده ايم اما با بودجه دولت و جذب سهم بخش خصوصي، 
اكنون به دوميليون كاربر FTTH رسيده ايم و اين ركورد قابل توجهي در 
طول يك سال است. دولت با ساخت ۵000 كيلومتر فيبر نوري در مناطق 
روستايي، به سرعت درحال توسعه زيرساخت هاي ارتباطي كشور است. 
مشغول انجام مطالعات الزم در زمينه 5G هستيم و بطور جدي تالش 
مي كنيم تا زمينه هاي تحقق آن را در آينده فراهم كنيم. همچنين در حال 
تهيه مقررات مناسب و بازنگري در قوانين گذشته هستيم تا بازار ايران را 
براي ورود فناوري 5G آماده كنيم. از اين روي آماده هستيم براي حل 
چالش هاي توسعه 5G از تجربيات ارزشمند كشورهايRCC استفاده 

كرده و تجربيات خودمان را در اختيار آنها قرار دهيم.«
وزير كابينه دولت دوازدهم ضمن هشدار درباره مساله يك جانبه گرايي 
فناورانه به عنوان چالش��ي اساس��ي در پيش روي كش��ورهاي منطقه 
و جهان، گف��ت: »قدرت واقعي فناوري در پي اجراي گس��ترده 5G با 
استفاده از هوش مصنوعي تحقق خواهد يافت. ما به عنوان كشوري كه 
با س��خت ترين تحريم هاي غيرقانوني اقتصادي مواجه است، نسبت به 
فجايعي كه يك جانبه گرايي فناورانه مي تواند براي كل دنيا به وجود آورد، 
هشدار مي دهيم. ناسيوناليسم فناورانه به استراتژي برخي قدرت هاي 
بزرگ تبديل  شده است. انحصار فناوري هوش مصنوعي چالشي جدي 

براي همه ملل دنيا خواهد بود. دولتي كه عادت به تحريم ساير كشورها 
دارد، بيشترين سرمايه گذاري را در زمينه هوش مصنوعي انجام داده و 
يك جانبه گرايي فناورانه خود را در زمينه هاي مختلف فناوري هاي نوين 
استراتژيك، گسترش داده اس��ت.« آذري جهرمي ايجاد مقررات بهتر 
حفاظت از داده ها و قوانين ضدانحص��ار را به عنوان راهكاري احتمالي 
براي مقابله با يك جانبه گرايي فناورانه برشمرده و گفت: »باوجودي كه 
اتحاديه جهان��ي ارتباطات در حال تالش براي ايجاد وحدت رويه ميان 
اعضاء در اين زمينه است و بحث و گفت وگو در اين باره در IGF نيز ادامه 
دارد اما هنوز به دستاوردهاي مشخصي منجر نشده است. من معتقدم 
تالش هايي مش��ابه فرآيندهايي كه منجر به ايجاد مقررات حفاظت از 
اطالعات عمومي GDPR در اتحاديه اروپا ش��د، از س��وي كشورهاي 

RCC قابل انجام است.«
وزير ارتباطات با اش��اره به همكاري هاي چهار جانبه اي كه با روس��يه، 
جمه��وري آذربايجان و تركيه در زمينه فن��اوري اطالعات و ارتباطات 
آغازشده است، تصريح كرد: »شباهت هاي زيادي بين كشورهاي عضو 
RCC و كشورهاي همسايه آنها، مانند ايران وجود دارد. ما مي توانيم در 
برابر اثرات مخرب انحصار و يك جانبه گرايي در حوزه ICT مقاومت كنيم 
و يك بازار بزرگ منطقه اي را براي استارتاپ ها و بخش خصوصي خود 
ايجاد كنيم. همچنين بايد در حوزه مقررات با يكديگر هماهنگ باشيم كه 
براي اين منظور، RCC مي تواند بهترين بستر را فراهم آورد. من معتقدم 
وقت آن رسيده است كه بطور جمعي مساله مقررات مربوط به حفاظت از 
داده ها را مورد بررسي قرار دهيم و جمهوري اسالمي ايران آماده است تا 

بطور فعال با هر مكانيسم ممكن از طريق RCC همكاري كند.«

رويداد يونيدو با هدف تقويت و بهبود فضاي كار اس��تارت آپي حوزه 
فناوري اطالعات در ايران با حضور نمايندگان سازمان توسعه صنعتي 

ملل متحد )UNIDO( برگزار شد. 
به گزارش س��ازمان فن��اوري اطالعات ايران، اين رويداد بخش��ي از 
برنامه دو سال هاي است كه توسط س��ازمان فناوري اطالعات ايران 
در دس��ت اقدام اس��ت و هدف از برگزاري آن، تقويت و بهبود فضاي 
كار براي استارت آپ ها و كسب وكارهاي كوچك و متوسط در حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات در كش��ور است. اين رويداد نخستين 
قدم سازمان توس��عه صنعتي ملل متحد به  منظور آشنايي با فضاي 
كاري استارت آپ در ايران است و نمايندگان يونيدو با حضور در جمع 
كسب وكارها و استارت آپ هاي كوچك و متوسط از نزديك با داستان 

شش استارت آپ آشنا شدند. 
حضور نمايندگان و تيم كاري يونيدو با هدف آش��نايي با زيست بوم 
اس��تارت آپي و شناخت اوليه از فضاي كس��ب وكار در كشور صورت 

گرفته كه در س��ازمان فناوري اطالعات ايران برگزار ش��د. طي اين 
هفته اين تيم با اس��تارت آپ هاي مختلف و فضاي كار اش��تراكي و 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مالقات خواهد ك��رد تا تصوير كلي از 
فضاي كسب وكارهاي نوپاي ايران براي نمايندگان سازمان يونيدو 

فراهم شود و تحليل شرايط موجود به عنوان قدم اول، نهايي شود.

بازار افغانستان بازار بسيار بكري است و ايران زمان خوبي وارد اين بازار 
شده و مي تواند در آينده سهم خوبي از بازار افعانستان داشته باشد و با 
عقد قرارداد بين شركت هاي دو كشور، بازارهاي ديگري كشف شده 
و عمق ماندگاري ما در افغانس��تان زياد خواهد شد. زيرساخت هاي 
ارتباطي در افغانستان در سال هاي اخير توسعه قابل توجهي داشته 
و اكنون 2۳٫۷ ميليون نفر از جمعيت ۳6 ميليوني اين كشور موبايل 
داش��ته و كاربران اينترنت نيز نزديك به 10 ميليون نفر است. اين در 
حالي است كه افزايش دسترسي به اينترنت، يكي از برنامه هاي محوري 
دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات افغانستان است. شبكه فيبر 
نوري در 2۵ استان اين كشور مستقر شده و تا دو سال ديگر قرار است 
در 9 استان باقي مانده نيز گسترش يابد. همچنين دولت افغانستان 
برنامه هاي وسيعي براي توسعه دولت همراه و دولت الكترونيكي دارد. 
نخستين نمايشگاه بين المللي فناوري اطالعات و ارتباطات افغانستان 
با نام ArianaICT با مجوز وزارت تجارت و صنايع افغانستان، از 1۳ 
شهريور ماه سال جاري به مدت سه روز از سوي كنسرسيوم ايريانا بوم 
و با مشاركت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ايران و سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كشور در شهر كابل و با حضور 60 شركت از دو كشور 
برگزار شد. رسول سراييان- دبيركل س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
كش��ور- ابراز اميدواري كرده بود كه اين نمايشگاه فصل جديدي در 
همكاري هاي مشترك ميان شركت هاي ايراني و افغانستاني بگشايد. 
همچنين  شهزاد گل آريوبي- وزير ارتباطات افغانستان- نيز گفته بود: 
»تفاهم نامه اي با ايران براي برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي فناوري 
اطالعات و ارتباطات در افغانستان منعقد شده و ما آماده هر نوع حمايتي 

براي همكاري در اين زمينه هستيم.«
در اين راستا، پرويز شهپر- عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي- با اشاره 
به برگزاري اولين نمايش��گاه بين المللي ICT در افغانستان، به ايسنا 
گفت: »ايده اوليه اين نمايشگاه از وزير ارتباطات بود و تقريبا از يك سال 
پيش براي آن برنامه ريزي شده بود. ما نيز به عنوان مجري يك سال 
است كه اين موضوع را پيش برديم و تماس هاي فراواني براي هماهنگي 
حضور شركت ها برقرار كرديم. ما نمايشگاه را هدفمند پيش برديم و 
قبل از برگزاري، طرف هاي تجاري را شناس��ايي كرده بوديم. با وجود 
مشكالت امنيتي در افغانستان، شركت هاي افغانستاني رويكرد بسيار 

مثبتي داشتند. وزير مخابرات و تكنولوژي معلوماتي افغانستان، كمك 
بسياري در اين زمينه كرده و باعث شد بزرگ ترين تلويزيون افغانستان 
اسپانسر اين نمايشگاه ش��ود. اپراتور اتصاالت كه مركز اصلي اش در 
امارات است و در اقصي نقاط دنيا كار مي كند هم اسپانسر اين نمايشگاه 
شد. بازديدكنندگان حرفه اي در اين نمايشگاه حضور داشتند و اين 
موضوع باعث شد مذاكرات B2B فراواني انجام شود. همچنين حدود 
10 تا 1۵ قرارداد توس��ط شركت ها منعقد شده كه سه مورد از آنها به 

مرحله اجرا رسيده است.«
او با ابراز اميدواري براي ادامه روند برگزاري نمايشگاه، اظهار كرد: »بازار 
افغانستان بازار بسيار بكري است و ما زمان خوبي وارد اين بازار شديم و 
مي توانيم در آينده سهم خوبي از بازار افعانستان داشته باشيم. بسياري 
از شركت ها و مسووالن كه در اين نمايشگاه حضور نداشتند، احساس 
غبن مي كنند و متقاضيان براي برگزاري دوباره اين نمايشگاه بسيار 
زياد شدند. زمينه هاي بكري در افغانستان داريم و حضور شركت ها در 
نمايشگاه هاي اين چنيني باعث مي شود شركت ها براي خود شريك 
تجاري پيدا كرده و كار را با افغانس��تان ش��روع كنند. متخصصان و 
كارشناسان ICT افغانستان استقبال خوبي از نمايشگاه با موضوعات 
بانكداري، فين تك ها، سخت افزاري، نرم افزاري كردند و جمع كثيري 
از متخصصان و نهادهاي دولتي و خصوصي جذب نمايش��گاه شدند. 
اين آشنايي ها باعث مي ش��ود طرفين بيشتر به هم اطمينان كنند و 
عالقه مند به همكاري و كار مشترك شوند. با فعاليت شركت ها نيز ما 
بازار افغانستان را شناسايي مي كنيم و با عقد قرارداد، بازارهاي ديگري 

كشف شده و عمق ماندگاري ما در افغانستان زياد مي شود.«

عضو ناظر كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رايانه اي گفت: 
اين كارگروه متولي نظارت و برخورد با عامالن فروش VPN در كشور 
و وزارت ارتباطات اجراكننده دس��تورات است. به گزارش خانه ملت، 
رمضانعلي سبحاني فر درباره وجود مافياي تجارت ميلياردي فروش 
VPN و فيلترشكن در كش��ور، گفت: »استفاده گسترده از وي پي ان 
و فيلترشكن براي دسترسي به شبكه هاي مجازي فيلترشده، تجارت 
پرسودي را براي برخي از افراد ايجاد كرده است. شناسايي فروشندگان 
فيلترشكن، كار تخصصي و بسيار پيچيده اي است، متوليان و متخصصان 
بايد در رابطه با عامالن فروش وي پي ان اظهارنظر كرده و اعالم كنند كه 

اين افراد داخلي يا خارج نشين هستند.«
عضو ناظر كارگروه تعيين مصاديق مجرمان��ه رايانه اي، با بيان اينكه 
بسياري از س��ايت هاي فروش وي پي ان و فيلترشكن مجهز به درگاه 
بانكي و خدمات پرداخت آنالين هستند، گفت: »افرادي كه در سايت ها 
با درگاه هاي بانكي مجاز اقدام به فروش VPN مي كنند به راحتي قابل 

شناسايي بوده و دستگاه هاي نظارتي و متولي بايد به اين موضوع ورود 
كرده و با متخلفان برخورد كنن��د. وزارت ارتباطات متولي برخورد با 
فيلترشكن ها و كاسبانش نيس��ت، متولي نظارت و برخورد با عامالن 
فروش وي پي ان، كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و دادگاه هاي 

مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجراكننده دستورات است.«

تحقق قدرت واقعي فناوري با 5G و هوش مصنوعي

بهبود فضاي كسب وكار استارت آپي با همكاري »يونيدو«

ICT حضور ايران در افغانستان براي تعامالت حوزه

برخورد با فروش VPN در كميته فيلترينگ
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كامبيز نوروزي، حقوقدان 

برخوردهاي شخصي با چند نفر فايده ندارد، رسانه رسمي و صداوسيما بايد حرفه اي عمل كنند

»تعادل« موضوع چسبدگي قيمت ها با وجود كاهش نرخ ارز را بررسي مي كند

»باج نيوزها« در حال تلكه كردن مديران هستند

كاهش قيمت ها؛ شايد وقتي ديگر

گروهبنگاهها|  
ن�وروزي، كامبي�ز
حقوقدان،بااش�ارهبه
قدرتگرفت�ندالالن
وباجگي�رانتلگرامي
كهاي�نروزه�اداراي
پروندهايجديدرقوه
قضاييههمشدهاند،به
»اعتمادآنالين«گفت:
»نظامگردشاطالعاتدرايرانبهشدتمغشوش
اس�توهمينمس�اله،بحرانهايپي�شرورا
ايجادكردهاست.جاييكهافرادباجنيوزهاراراه
مياندازن�د.«2هفتهپيشبودكهاعتمادآنالين
پروندهباجگيرانتلگراميرامطرحكرد.افرادي
كهباخبرسازيوجعلخبربهدنبالمديرانراه
ميافتندوازآنهادرازايمخفينگهداشتناين
خبرهاامتيازميگيرند،موضوعيكهپسازطرح
شكايتبرخيازهمينمديران،قوهقضاييههمبه
آنورودكردهاست.اماكامبيزنوروزي،حقوقدان،
معتقداس�تضعفرسانههاوهمچينينفضاي
مغش�وشگردشاطالعاتدركشورباعثبروز

بحرانهاياينچنينيشدهاست.

اخي�رايكس�ريكاناله�ايتلگرام�يكه
ادمينه�ايمش�خصواعضايزي�اديدارند
خبرسازيميكنند.مثاًلدريكمنطقهشهري
سوژهايراپيداميكنندوباخبرسازيياجعل
خبرسراغيكمديرش�هريميروندتاخبررا
بفروشند.فروش�يكهگاهيبهازايپولاست
وگاهيبهازايمجوزساختوسازغيرقانوني.

 ما اصطالحاً مي گوييم تلكه مي كنند. ما هم اخبار موثقي 
داريم كه فضاي مجازي مثل تلگرام، توييتر و اينستاگرام 
وسيله اي براي شكل هايي از باج گيري شده است. به قول 
يكي از دوس��تان اينها را به عنوان »باج نيوز« نام گذاري 

كردند. مي توانيم به اينگونه موارد »باج نيوز« بگوييم.
 در روشي كه در اين باج نيوزها رايج است، معموالً مديران 
اين صفحات با برخي ش��خصيت ها هم پيوند دارند و از 
طريق فضاي مجازي با شيوه هاي غيراخالقي در جهت 
منافع آن فرد كارهايي مي كنند و مطالبي را منتش��ر 
مي كنند كه گاهي كذب و گاهي توهين آميز اس��ت و 
درآمد هنگفتي هم به دست مي آورند. برخي هم مستقاًل 
اي��ن كار را انجام مي دهند و از اي��ن طريق درآمدهايي 
كه گفته مي شود گاهي بسيار هنگفت است، به دست 

مي آورند. اينها شبيه به گروه هاي باج گيري هستند كه 
زماني در شهرها رواج داشتند و از طريق باج گيري كسب 

درآمد مي كردند.
درواقعمدليكهقباًلدرشهرهاوجودداشته

كميمدرنشدهاست؟
 در واقع آن شيوه  باج گيري با يك رنگ و لعاب متفاوت و 
چه بسا شيك و مردم فريب در فضاي مجازي به نحوي 

بازسازي شده است.
آيااينافراداصوالبهاشخاصيابهنهادوقدرتي

متصلهستند؟
 نه ب��ه نهاد و ق��درت، بلكه برخ��ي از اين اف��راد با برخي 
شخصيت ها...- در گزارشات غيررسمي كه خودم به صورت 
پراكنده با برخي افراد مختلف گرفتم-  هستند كه افرادي 
را براي اداره اين قبيل صفحات در اختيار مي گيرند و مبالغ 
خوبي هم پرداخت مي كنند. در اين صفحات و در جريان 
رقابت هاي سياسي يا اقتصادي رقباي كارفرماي خودشان 
را به شكل هاي مختلف بر زمين مي زنند. چنين گزارشات 
غيررسمي هم شنيدم. اين هم يك مدل از باج گيري هاست.

ازآنجاكهدراينگونهمسائلخألقانونراحس
ميكنيمدراينجاهمايننگرانيوجوددارديافكر
ميكنيدهمهابعادآنبرايپيگيريافراددرقانون

پيشبينيشدهاست؟
 مشكل قانون نيس��ت. ما بايد اين عادت غلط را به كنار 
بگذاريم كه هر نارسايي را در كشور مي بينيم بر گردن خأل 
قانون بيندازيم، اين ديدگاه غلط است. مساله اساسي اين 
است كه در ايران متاسفانه نظام گردش اطالعات به شدت 

مغشوش و درهم ريخته است.
فرض كنيد چند باج نيوز كش��ف شوند و بخواهند با آنها 
برخورد كنند، اين چيزي را حل نمي كند. مساله اصلي و 
ريشه اي كه آثار منفي اش به شكل هاي مختلف هم مشهود 
است اين اس��ت كه فضاي رسانه اي رسمي و حرفه اي در 
ايران بسيار ضعيف شده است. مقصود من از فضاي رسمي 
و حرفه اي رسانه هايي مثل راديو، تلويزيون مطبوعات و 
خبرگزاري ها هستند.  مرجعيت رسانه اي در ايران آسيب 
جدي اي پيدا كرده است، آن هم در شرايطي كه در جامعه 
تقاضا براي اطالعات وجود دارد و به هرحال جامعه براي 

گردش اطالعات تقاضاي فراواني دارد. اين تقاضا به جاي 
اينكه توسط رسانه هاي رس��مي حرفه اي پاسخ بگيرد، 
پاس��خ خود را از فضاي مجازي مي گيرد و فضاي مجازي 
اصواًل حرفه اي نيست. گاهي اوقات مسووليت هاي قانوني 
و اخالقي در آنها رعايت نمي ش��ود، اگر بخواهم مساله را 
به ش��كل مصداقي توضيح دهم، مانند اين است كه شما 
مغازه هايتان را كساد كنيد. از داروخانه تا گوشت فروشي و 
بقالي، مردم به دارو و نان و... احتياج دارند، اما به جاي آنكه از 
يك مغازه رسمي يا از داروخانه نيازشان را تهيه كنند، مواد 
غذايي شان را از دستفروش ها و داروهايشان را از ناصرخسرو 
تهيه كنند! خيلي اوقات در اين قبيل دستفروشي ها مواد 
آلوده هم وجود دارد. مشكل اصلي جامعه ما كه متاسفانه 
هيچ همتي ب��راي اصالحش نمي بينيم، اين اس��ت كه 
فضاي رسانه اي رس��مي در ايران به شدت ضعيف شده و 
اثرش كاهش پيدا كرده و تقاضا به فضاي مجازي منتقل 
شده اس��ت. در فضاي مجازي هم اتفاقات بسيار زيادي 
مي افتد كه تقريباً مي توان گفت غيرقابل كنترل و غيرقابل 

مديريت است.

البت�هاي�نموض�وعراميت�وانب�هآزادي
مطبوعاتربطداد.يعنياگرفضايرس�انهها
آزاديالزمراداش�ت،اهاليرسانههممجبور
نميش�دندخيليازافش�اگريهارادرفضاي
غيررسميوشبكههاياجتماعيانجامدهندو
بهدنبالشهمسودجوييهاياينچنينيكمتر

رخميداد.
 اهالي رسانه اينجا مقصر نيس��تند. مهم اين است كه 
رسانه ها نمي توانند كارشان را درست انجام دهند و مردم 
نيازشان را در رسانه ها پيدا نمي كنند و مصرف كننده 
است كه وارد فضاي مجازي مي شود. بخشي از مساله 
به آزادي مطبوعات و امنيت كاري ش��ان برمي گردد، 
ام��ا در كنار مطبوع��ات، راديو و تلويزي��ون هم وجود 
دارد. متاسفانه صداوسيما به نظر من و به نظر خيلي از 

كارشناسان رسانه حرفه اي عمل نمي كند.
درنهايتافراديكهاينماجرابرايشانپيش
ميآيدومشخصًامديرانيكهدچاراينداستان
ميشوند،بهترينكاريكهميتوانندانجامدهند
چيس�ت؟قطعًاازيكطرفنگراناينهستند
كهاگراشتباهيكردند،حتياالمكانرسانهاي
نشود،ولياگربخواهندكارحقوقيكنندبهترين

وحرفهايترينكارچيست؟
 اگر بخواهند درس��ت كار كنند هر مورد از اينها را بايد 
گزارش دهند. فرض كنيد يك نفر سر خيابان ايستاده، 
يقه كسي را مي گيرد و مي گويد: »هرچه در جيبت داري 
به من بده«! بهترين كار اين فرد اين اس��ت كه اگر هم 
اين كار را كرد و تسليم اين باج گيري و زورگيري شد، 
حداقل گزارش ده��د. مگر آنكه خوِد اين فرد متخلف 
باش��د يا مرتكب جرم شده باش��د و چيزي به عنوان 
حق السكوت داده باشد.  اما مهم ترين راه حل در احياي 
فضاي رسانه اي رسمي است. اين احيا منوط به اين است 
كه سازمان صداوسيما از اصول حرفه اي برنامه سازي و 
گردش اطالعات بيشتر تبعيت كند، وضعيت مطبوعات 
از حيث حقوق و آزادي رسانه ها تثبيت شود، شرايط 
اقتصادي بس��يار س��ختي كه در حال حاضر به دليل 
افزايش قيمت ها و تورم گريبان مس��ووالن را گرفته 
مورد حمايت دولت قرار بگيرد و يك برنامه ريزي دقيق 
كه در آن تمام سازمان هاي حكومتي مشاركت داشته 
باشند براي احياي وضعيت رسانه هاي رسمي كشور 
انجام شود تا به تدريج با تقاضا از فضاي مجازي به جايي 
كه بايد  منتقل شود. يعني رسانه هاي رسمي و حرفه اي 
كه هم مسووليت قانوني دارند هم مسووليت اخالقي، 

آن را رعايت مي كنند.

گروهبنگاهها|
 چرا با وجود كاهش قيم��ت ارز، قيمت هاي كاالهاي 

مصرفي روند كاهشي به خود نمي گيرد؟ 
در ش��رايطي كه قيمت ارز چند ماهي است كه ثبات 
نس��بي را تجربه مي كند اما باز هم بس��ياري از كاالها 
با قيمت زماني به فروش مي رس��ند كه دالر به كانال 
۱۹ هزار تومان رسيده بود. وضعيتي كه باعث اعتراض 
بسياري از مصرف كنندگان شده و پرسش هاي فراواني 
را در اين زمينه ايجاد كرده اس��ت؛ پاسخ دولتمردان 
به اين ابهامات در تئوري چسبندگي قيمت ها و صبر 
بيشتر خالصه شد. چهره هاي اقتصادي دولت با تشريح 
اين واقعيت كه قيمت ها به دليل خاصيت چسبندگي 
در برابر نوسانات كاهشي مقاومت بيشتري مي كنند 
ايجاد تعادل در بازار مصرفي كشورمان را منوط به زمان 

بيشتري كردند.
عليرضا مناقبي، عضو هيات مديره مجمع واردكنندگان 
ايران در اين باره مي گويد: »نمي شود تمام اقتصاد را با 
دريچه نرخ ارز نگاه كرد. نمي ش��ود گفت كه يك روز 
دالر ۱۹ هزار تومان شد، همه گران كردند و حاال ديگر 
قيمت ها پايين نمي آيد. البته بخش��ي از اين حرف ها 
هم غلو است. بايد ببينيم كه زنجيره اقتصادي چطور 

مي گردد. از همه چيز مهم تر، مس��اله ريسك و ثبات 
است. وقتي كه ثبات در سيستم اقتصادي نباشد، هزينه 
ريسك را باال مي بريم.« او ادامه مي دهد: »اقتصاد زماني 
مي تواند پويا باشد كه ثبات نسبي در كار باشد. وقتي 
اين ثبات وجود ندارد، اين اتفاقات خيلي دور از انتظار 
نيست. قيمت ارز خارجي در كش��ور ما ارز اقتصادي 
نيست، ارز سياسي است. با گفتار سياسي قيمت ارز ما 
جابه جا مي شود. اما ديگر هزينه هاي اقتصادي تغييري 

نمي كند.«
بررس��ي ميدان��ي نش��ان مي ده��د ك��ه بعض��ي از 
كااله��اي غيرضروري طي يك س��ال گذش��ته اصال 
واردات نداش��ته اند و فروش��ندگان جنس هاي انبار 
ش��ده از يكي، دو سال پيش ش��ان را مي فروشند. اما 
قيمت هاي آنه��ا حتي باالتر از اوج قيمتي اس��ت كه 
 دالر طي يك س��ال گذش��ته به آنها رس��يده اس��ت. 
به عبارتي ديگر، برخي كاالهايي كه با دالر كمتر از ۴هزار 
تومان وارد شده اند، حاال با دالر بيشتر از ۲۰ هزار تومان 
فروخته مي ش��وند. مناقبي در اين باره مي گويد: »اگر 
كاال براي االن باشد، واردكننده از مسير درست و قانوني 
نمي تواند وارد كند وهزينه هايش باال مي رود. اگر هم مال 
گذشته باشد، بايد دقت داشته باشيد كه پول موجود 

زنده است. اگر دو سال پيش كااليي را وارد كرده باشند، 
نمي ش��ود كه با همان قيمت دو سال پيش بفروشند. 
طرف مي داند كه رگ حياتش بسته به همين جنسي 
است كه دارد. پس مي خواهد كه خودش را حفظ كند.«

   واقعيت  قيمت ها 
در همين خص��وص آلبرت بغزي��ان در اين ب��اره در 
صفحه اش در شبكه هاي اجتماعي مي نويسد: »وقتي 
كه نرخ ارز باال رفت قيمت كاال ها افزايش پيدا كرد. اما 
حاال چيزي كه شاهد آن هستيم اين است كه با كاهش 
نرخ ارز قيمت ها كاهش نيافته اس��ت. حتي بعضي از 

كاال ها دوباره افزايش قيمت هم پيدا كرده اند.«
او اف��زود: »در واقع چند ماه اخير ارز تبديل به بهانه اي 
براي افزايش قيمت ها شده بود. اين مساله هم در مورد 
كاال هاي اساسي و مورد نياز مردم صدق مي كند و هم در 
مورد كاال هاي خارجي. در حال حاضر تغيير محسوسي 
در نرخ كاال هاي اساسي ديده نمي شود. قيمت كاال هاي 
خارجي هم كاهش پيدا نكرده اس��ت حتي با ممنوع 
شدن واردات و تحريم ها، با وجود اينكه از نرخ ارز كاسته 
شده، اما به دليل كمبود كاال هاي خارجي قيمت آنها كم 
نشده است.« اين تحليلگر مسائل اقتصادي افزود: »از 

سوي ديگر به نظر مي رسد صاحبان كاال و فروشندگان 
كاهش نرخ ارز را موقتي مي دانند و تصور مي كنند اين 
اقداماتي مقطعي از سوي بانك مركزي باعث شده كه 
ارز ارزان تر شود؛ بنابراين توصيه ما اين است كه بانك 
مركزي بايد سياس��ت كنوني براي كاهش نرخ ارز را 
ادامه دهد چرا كه اگر اين روند مخدوش شود سريعا اثر 
خود را خواهد گذاشت و آن زمان برداشت هاي كنوني 
درباره اينكه كاهش نرخ ارز موقتي است درست از آب در 
خواهد آمد.« بغزيان گفت: »فعال بانك مركزي عزمش 
را جزم كرده كه بازار ارز را كنترل كند در واقع نقشي كه 

ماه ها پيش بايد ايفا مي كرد را تازه در حال اجرا كردن 
است. در حال حاضر هماهنگي بانك مركزي با وزارت 
اقتصادي بسيار بهتر از گذشته است كه اين رويه بايد 

ادامه يابد.«
اين استاد دانشگاه معتقد است: »قيمت ارز بايد در زماني 
طوالني تثبيت شود و بعد انتظار كاهش قيمت كاال ها را 
داشت. از طرف ديگر بايد دولت به نحوه عرضه و قيمت 
كاال هايي كه عرضه مي ش��ود نظارت مستمري وجود 
داشته باشد تا با كاسته شدن از نرخ ارز قيمت كاال هاي 

متاثر از نرخ ارز نيز به همان نسبت كاهش يابد.«
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حكم ۲ عضو گروهك تروريستي 
صادر شد

كرمان| دادس��تان عمومي و انق��الب زاهدان 
مركز سيستان و بلوچستان گفت: حكم ۲ نفر از 
اعضاي گروهك هاي تروريستي از سوي دادگاه 
انقالب زاهدان صادر شد. به گزارش روابط عمومي 
دادستاني سيستان و بلوچستان، حجت االسالم 
علي موحدي راد دادس��تان عموم��ي و انقالب 
زاهدان مركز سيستان و بلوچستان گفت: حكم 
۲ نفر از اعضاي گروهك هاي تروريستي از سوي 
دادگاه انق��الب زاهدان به نام ه��اي »امين. ب« 
و »عبدالحكيم. ك« ب��ه اتهام محاربه، عضويت 
و همكاري با گروهك هاي تروريس��تي از سوي 
دادگاه انقالب زاهدان به ۱۰ سال حبس و اعدام 
صادر شده ، اما اين حكم غيرقطعي است. او ادامه 
داد: باوجود اينكه حكم صادر ش��ده غيرقطعي 
است و وكالي متهمان برابر قانون اجازه اعتراض 
را دارند، اما متاس��فانه عده اي در فضاي مجازي 
دست به هوچي گري و القاي افكار منفي و خالف 
واق��ع زده اند كه عمال اين افراد قص��د دارند با به 
بازي گرفتن افكار عمومي و انتشار اخبار كذب، 
التهاب آفرين��ي كنند. اي��ن ۲ متهم نيز همانند 
س��اير افراد مي توانند نسبت به حكم صادر شده 

اعتراض كنند .

راهكار عبور از اين  ركود نسبي 
حاكم بر صنعت

رشت| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان گيالن گفت: گذر از ركود نسبي حاكم 
بر صنعت نيازمند برداش��تن گام هاي محكم تر 
از سوي س��ردمداران بخش توليد است. فرهاد 
دلق پوش گفت: همه مسووالن و دست اندركاران 
نظام به ايج��اد رويكرد واحد در بس��تر اقتصاد 
و اش��تغال ايمان دارند، لذا ن��گاه به صنعت بايد 
فرابخشي و براي رونق توليد باش��د. استفاده از 
تمام ظرفيت هاي معنوي و سياسي جهت رفع 
موانع توليد و روند افزايش اشتغال، الزمه مواجهه 
با تمام ق��وا در برابر هجمه تحريم هاي خصمانه 
دشمن است.  وي شرط گذر از اين ركود نسبي را 
برداشتن گام هاي محكم تر از سردمداران بخش 
توليد دانس��ت و گفت: قطعًا ب��ا هم افزايي تمام 
پتانسيل هاي ملي و استاني اين موفقيت حاصل 
خواهد شد، چون هدف استفاده مطلوب از امكانات 
و منابع براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر در حوزه 

توليد و توسعه اشتغال در استان گيالن است.

 معوقات  بيمه ها  عامل  اختالل 
در  توزيع  هدفمند  داروست

ش�يراز|به گفته نايب رييس انجمن داروس��ازان 
استان فارس، تاخير در پرداخت بدهي بيمه ها، كار 
داروخانه ها و داروخانه داران و حتي توزيع متوازن و 
هدفمند دارو براي جلوگيري از كمبود اين كاال را دچار 
مشكل كرده است. سعيد نوريان ديروز گفت: به دليل 
پرداخت نامنظم بيمه   ها، بسياري از داروخانه هاي 
تازه تاسيس و كم توان مالي حتي در شرايط دريافت 
داروهاي خاص و س��هميه اي ديگر توان خريد اين 
داروها را ندارند . نوريان گفت: پس از اعمال تحريم هاي 
يكجانبه به منظور ايجاد خلل در روند درمان بيماران 
و تحريم اقالم دارويي، سازمان غذا و دارو و داروسازان 
كش��ور با توان مضاعف و عزم جدي س��عي خود را 
معطوف به كنترل شرايط و توزيع هدفمند دارو در 
كشور كردند. نايب رييس انجمن داروسازان فارس 
ادامه داد: يكي از رويكردهاي داروس��ازان به منظور 
كنترل دارو در سطح كشور توزيع هدفمند، بر اساس 
نياز بيماران اس��ت كه از اين طريق توزيع داروهاي 
خاص پس از تجويز پزشكان متخصص و فوق تخصص 
در قالب گروه بندي هاي كه انجام شده بطور منظم در 

داروخانه هاي مختلف شيراز توزيع مي شود .

 از گردو تا كامپيوتر
 در محموله 10 ميلياردي قاچاق

ش�هركرد| فرمان��ده انتظام��ي چهارمحال و 
بختياري از توقيف يك دستگاه كاميون و كشف 
ان��واع كاالي قاچاق ب��ه ارزش ۱۰ ميليارد ريال 
در اس��تان خبر داد. سردار غالم عباس غالمزاده 
در تش��ريح جزييات اين خبر اظهار كرد: در پي 
دريافت خبري مبني ب��ر ورود كاالي قاچاق به 
اس��تان، موضوع به صورت ويژه در دس��تور كار 
مام��وران اداره مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز پليس 
آگاهي اس��تان، قرار گرفت. وي اف��زود: پس از 
هماهنگي قضايي و ايس��ت و بازرسي در پاسگاه 
پليس راه شهركرد- اصفهان، يك دستگاه كاميون 
حامل كاالي قاچاق در يك عمليات موفق پليسي 

شناسايي و متوقف شد.

 مركز   استاني كه 
ميدان ميوه و تره بار ندارد

ياسوج| شهردار ياسوج گفت: استان كهگيلويه و 
بويراحمد پتانسيل هاي خوبي در حوزه كشاورزي 
دارد و ياسوج به عنوان مركز اين استان مي تواند يك 
مديران ميوه و تره بار داشته باشد. نستهن مقدم 
در نشس��ت بررسي وضعيت ميدان ميوه و تره بار 
ياسوج افزود: بايد مراكز نگهداري و سردخانه اي 
ميوه داشته باش��يم تا بتوانيم در اين زمينه بهتر 
عمل كنيم. وي اظهاركرد: متوليان امر واحدهاي 
ميوه فروش را موظف كنند كه ميوه مورد نياز خود را 
از ميدان ميوه و تره بار تامين كنند. شهردار ياسوج 
خاطرنشان كرد: در صورت راه اندازي ميدان ميوه 
و تره بار در محالت شهر ياسوج 5 بازارچه محلي 
ايجاد و راه اندازي مي ش��ود كه مي تواند فرصتي 
براي تقويت اين ميدان باشد. مقدم تصريح كرد: 
اين ميدان در فرصتي برابر و در قالب فراخوان به 

افراد واجد شرايط واگذار مي شود.

بررسي اليحه استخدام 
قهرمانان   پارالمپيكي در مجلس
كرم�ان| ي��ك عض��و 
كميسيون اقتصادي مجلس 
گف��ت: اليحه اس��تخدام 
ورزش��كاران و قهرمانان در 
كميسيون مشترك مجلس 
نهايي شده و اين خبر خوب 
را اعالم كنم كه رتبه هاي اول 
تا سوم پارآسيايي و پارالمپيكي، آسيايي و المپيكي نيز 
شامل اين اليحه شده كه به زودي براي بررسي به صحن 
علني خواهد آمد. محمدرضا پورابراهيمي در مراس��م 
تكريم و معارفه مديركل ورزش و جوانان استان كرمان 
اظهار كرد: در ماه هاي گذشته صورتجلسه اي در زمينه 
حمايت از برخي رشته هاي ورزشي توسط شركت هاي 
بزرگ اقتصادي را داشته ايم كه متاسفانه با تغيير مديران 
گل گهر و شركت مس اين تعهدات روي زمين مانده و 
نگراني جدي از اين بابت داريم. نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه امروز اولويت ما در 
ورزش استان، حمايت از كساني است كه براي مسابقات 
آسيايي و پارآسيايي آماده مي شوند و مديركل جديد بايد 

اين مساله را اولويت اصلي كاري خود قرار دهد.

 راه اندازي ۱۵۰ درمانگاه
 و اورژانس تا پايان سال

گي�الن| مع��اون درمان 
وزارت بهداش��ت، درمان و 
آم��وزش پزش��كي گفت: 
۱5۰ درمانگاه و فوريت هاي 
پزشكي تا پايان سال جاري 
در كشور راه اندازي خواهد 
ش��د و تعدادي بيمارستان 
نيز در مناطق مختلف در حال تكميل است. به گزارش 
ايرنا، قاس��م جان بابايي ديروز در بازديد از بيمارستان 
۱۳۲ تختخوابي آستارا افزود: اغلب اين مراكز درماني، 
در مناطق مرزي و محروم ساخته شده و اين نشانگر نگاه 

ويژه دولت به حوزه بهداشت و درمان است.
وي ادامه داد: در قالب طرح تحول نظام سالمت و مطابق 
تاكيد رييس جمهوري، ۴۳ مركز اورژانس هوايي با بالگرد 
و باند مخصوص آن در كشور راه اندازي شده است و يكي 

از اين مراكز، امروز در رشت به بهره برداري مي رسد.
جان  بابايي اظهار كرد: حوزه درمان استان گيالن به لحاظ 
موقعيت گردشگري و ترافيك، در برخي ايام سال نيازمند 
خدمات فوري است و مركز فوريت هاي هوايي به اين امر 

مهم كمك خواهد كرد.

نصب كارتخوان تعلق قطعي 
ماليات به هيچ پزشكي نيست

يزد| مديركل امور مالياتي 
يزد با بيان اينك��ه در پايان 
سال ۹۸ دستگاه كارتخوان 
غيرمتصل به شبكه مالياتي 
در كشور نخواهيم داشت، 
اف��زود: نص��ب دس��تگاه 
كارتخوان ب��ه منزله تعلق 
قطعي ماليات به هيچ پزشكي نيست. منوچهر اسدي 
در ديدار با هيات رييسه سازمان نظام پزشكي يزد   اظهار 
كرد: در هفته پاياني شهريورماه جاري بيش از ۲۰ رشته 
شغلي ديگر ملزم به استفاده از دستگاه كارتخوان متصل 
به شبكه مالياتي شدند و ساير صنوف به تدريج مشمول 
اين الزام خواهند شد. او گفت: اين اقدام موجب شفافيت 
بيشتر در ارايه حساب هاي مالياتي و حركت در مسير 
عدالت خواهد بود و از روش هاي تخميني كه همواره مورد 
اعتراض موديان مالياتي بوده كاسته خواهد شد. اسدي با 
تاكيد بر اين موضوع كه جامعه پزشكي با تمكين به قانون 
الزام نصب كارتخوان ماليات شفاف و عادالنه تري پرداخت 
خواهند كرد، آمادگي خود را براي جلسات آتي به منظور 

تعامل بيشتر و رفع ابهامات اعالم كرد.

بهره برداري و مطالعه ۱2 طرح 
بزرگ سدسازي 

كهگيلوي�هوبويراحم�د| 
معاون حفاظت و بهره برداري 
ش��ركت آب منطق��ه اي 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د با 
اشاره به بهره برداري و مطالعه 
۱۲طرح بزرگ سدس��ازي 
اس��تان گفت: احداث سدها 
نقش مهمي در توسعه استان دارد. به گزارش ايلنا، آرش 
مصلح در خصوص اهميت سدسازي در استان به رسانه ها 
گفت: س��دهاي مخزني با مهار و كنترل رواناب حاصل از 
بارندگي، باعث كنترل سيالب، تنظيم آب جريان رودخانه 
در فصل خشك، تامين آب شرب، صنعت و كشاورزي ايجاد 
بستر مناسب جهت توسعه فعاليت هاي گردشگري، فراهم 
شدن بستر احداث طرح هاي آبزي پروري، ايجاد اشتغال 
پايدار از طريق توسعه بخش كشاورزي و صنايع تعديلي 
آن و امنيت غذايي و ساير موارد مي شود. معاون حفاظت 
و بهره برداري شركت آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد 
افزود: به عنوان مثال پس از احداث سد كوثر در استان عالوه 
بر تامين آب 5.۲ ميليون نفر در پنچ استان جنوبي كشور 

منافع و مزاياي زير براي استان ايجاد كرده است.

تكميل حلقه هاي توليد اولويت 
سرمايه گذاري در قم است

قم| رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان قم، 
تكميل زنجيره هاي توليد 
و اتصال حلقه هاي توليدي 
موجود را از اولويت هاي مهم 
اين س��ازمان براي حمايت 
از س��رمايه گذاران دانست. 
محمود س��يجاني در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ۴۲ 
فقره پروانه بهره برداري در 5 ماهه نخس��ت امسال كه 
به نام »رونق توليد« نام گذاري شده، صادر شده است، 
گفت: اين پروانه ها با سرمايه گذاري ۱۲۶۲ ميليارد ريال 
براي يك هزار و ۱۸5 نفر فرصت اش��تغال ايجاد كرده 
اس��ت. وي در ادامه افزود: تكميل زنجيره هاي توليد، 
اتصال حلقه هاي توليدي موجود به يكديگر و همچنين 
توجه به ايجاد صنايع مادر و حمايت از واحدهاي توليدي 
دانش بنيان و داراي فناوري پيشرفته، بازسازي و نوسازي 
صنايع موجود و به روزرساني تجهيزات به همراه توسعه 
واحدهاي فعال موجود و يافتن بازارهاي صادراتي براي 
توليدات استان از اولويت هاي سازمان صنعت، معدن و 

تجارت قم خواهد بود.

چهرههاياستاني
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سازمان بهزيستي استان تهران معتقد است مافياي كودكان كار وجود ندارد

ردپاي نامرئي مافياي كودكان كار

بررسي اتهامات شبنم نعمت زاده در دادگاه 

ريحانه جاويدي|
»12 كودك و نوجوان ريز و درشت در يك پرايد راهي 
ايران شدند، هر جا پليس بود راننده سر بچه ها را داخل 
صندلي ماشين فرو كرد تا در نهايت در مرزهاي شرق 
ايران رهايشان كند تا از آنجا هم با ماشين ديگري بر سر 
و كول هم سوار ش��ده و راهي تهران شوند كه از اين به 
بعد خانه  و محل كار و زندگي شان خيابان هاي پايتخت 
باشد.« اين فقط يكي از تراژدي هاي زندگي كودكان 
كار و خيابان در ايران است، كودكاني كه خريد و فروش 
مي شوند، بعضي هايشان ايراني هستند و برخي از آن 
س��وي مرزها به بهاي پول به ته��ران مي آيند و بعد با 
عنوان كودك كار و خيابان روي دس��ت سازمان هاي 
مس��وول مي مانند. با اين حال مس��ووالن بهزيستي 
استان تهران معتقدند در بررس��ي وضعيت كودكان 
كار خياباني هر چه پيش رفتند به مافيا نرسيده و اين 
كودكان خانوادگي كار مي كنند. اين اظهارنظر كه روز 
گذشته از سوي كارشناس دفتر آسيب ديدگان خياباني 
سازمان بهزيستي استان تهران مطرح شد در حالي است 
كه هنوز دو ماه از اظهارات حبيب اهلل مسعودي فريد، 
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور درباره مافياي 
كودكان كار و ماجراي حمله و قمه كشي باندهاي قاچاق 
كودكان به اورژانس اجتماعي نگذش��ته است. مرداد 
امسال مس��عودي فريد، از باندهايي صحبت كرد كه 
كودكان را با قيمت روزانه 30 هزار تومان از خانواده هاي 
آنان اجاره مي كنند اما ظاهرا حاال موضع بهزيستي چيز 
ديگري است و به گواه آنها مافياي كودكان كار وجود 
خارجي ندارد. با اين وجود فعاالن حقوق كودك بر اين 
باورند حتي اگر كودكاني كه در خيابان ها كار مي كنند 
را هم در نظر نگيريم، باز هم با توجه به وضعيت كودكان 
زباله گرد نمي توان ادعا كرد مافياي كار كودك وجود 
ندارد و اگر بپذيريم كه بيش از 90 درصد كودكان كار 
پايتخت، از اتباع هستند پس بايد پرسيد، بدون وجود 
مافيا، اين كودكان چگونه از مرز رد شده و راهي ايران 

مي شوند؟ 

 تناقض گويي در ماجراي مافياي كودكان كار
معضل كودكان كار سال هاست به يكي از آسيب هاي 
اجتماعي تبديل ش��ده كه ظاهرا قرار نيست گره آن 
گشوده و حل ش��ود با اين حال اين وضعيت در حالي 
است كه مسووالن بهزيس��تي آمار دقيق هم از تعداد 
اين كودكان ندارند و در چنين ش��رايطي روز گذشته 

كارش��ناس دفتر آس��يب ديدگان خياباني س��ازمان 
بهزيستي استان تهران اعالم كرد در رابطه با كودكان 
خياباني هر چه پيش رفتيم به مافيا نرس��يديم و اين 
كودكان بعضا خانوادگي كار مي كنند. بتول رحيمي 
خوش��بخت درباره اين موضوع به ايلنا گفت: سازمان 
بهزيس��تي از كودكان متكدي آماري در دست ندارد. 
در رابطه با كودكان خياباني هر چه پيش رفتيم به مافيا 
نرسيديم. اين كودكان بعضا خانوادگي كار مي كنند. 
خانواده هايي كه از نظر دس��تگاه انتظامي كشور مافيا 
محسوب نمي شوند. عموما كودكاني كه شيشه ماشين 
پاك مي كنند يا اسفند دود مي كنند را شبه تكدي گري 

به حساب مي آورند.
او افزود: كودكاني كه جذب مي ش��وند و نزد سازمان 
بهزيستي آورده مي شوند، مورد حمايت اين سازمان 
قرار مي گيرند. اين كودكان عموما خانواده دارند، ولي 
به هرحال وظيفه بهزيستي مبارزه با مافيا نيست. اغلب 
كودكان جامعه هدف بهزيس��تي، كودكاني هستند 
كه دستفروش��ي مي كنند. ما هيچ آماري از كودكان 
متكدي در بهزيس��تي نداريم. به ندرت كودكاني كه 
داراي خانواده نيستند، كشف مي شوند. به طور مثال 
در س��ال 9۸، 2۵ بچه به مراكز ما فرستاده شدند كه 

فاقد خانواده بودند.
اين اظهارنظر در حالي اس��ت كه مرداد امسال معاون 
اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور از حمله باندهاي 
قاچاق كودك به اورژانس اجتماعي و سازمان هاي فعال 
در حوزه جمع آوري كودكان خياباني خبر داد. حبيب اهلل 
مسعودي فريد، گفت: كودكان خياباني و كودكان كار، 
موضوعي چند وجهي و پيچيده اس��ت. بخشي از اين 
كودكان ايراني و بخش بيشتري غير ايراني هستند و 

باندهايي اين كودكان را استثمار مي كنند. 
او افزود: در آخرين پذيرش كودكان خياباني در تهران 
۸2 درصد آنان غيرايراني بودند و بيش از 60 درصد اين 
كودكان داراي س��ن 7 تا 12 سال هستند، اين بچه ها 
نمي توانند به تنهايي از مرز عب��ور كنند و افرادي اين 

بچه ها را وارد كشور مي كنند.
مس��عودي فريد ادامه داد: باندهايي بچه ها را با قيمت 
روزانه 30 هزار تومان از خانواده هاي آنان اجاره مي كنند؛ 
در حالي كه درآمد اين بچه ها روزانه 120 هزار تومان 
اس��ت. اين باندها، اين كودكان را مورد اس��تثمار قرار 
مي دهند و مراقب اين بچه ها هس��تند و نمي گذارند 

سازمان هاي مردم نهاد سراغ اين بچه ها بروند.

 بهزيستي رو بنا را نگاه مي كند
ب��ا اين حال فع��االن حقوق ك��ودك معتقدند براي 
بررس��ي وجود مافي��اي كار كودك باي��د كودكان 
كار به گروه هاي مختلف تقس��يم بندي ش��وند آن 
زمان مشخص مي ش��ود كه مافيا وجود دارد يا خير. 
س��هيال بابايي، عضو هيات مديره انجمن حمايت از 
حقوق كودك درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
بهزيستي فقط به روبناي موضوع كودكان كار توجه 
دارد در حالي كه وقتي صحبت از مافياي كار كودك 
مي كنيم بايد دقيقا بگويي��م منظور ما كدام گروه از 
كودكان كار هس��تند. اگر كودكان كاري كه در بازار 
يا در كارگاه هاي توليدي فعاليت مي كنند را در نظر 
بگيريم، وجود نداشتن مافيا تا حدودي درست است. 
اين كودكان اغلب براي كار از شهرس��تان به تهران 
آورده مي ش��وند اما باز هم وقتي به روند انتقال آنها 
از شهرهايش��ان به تهران نگاه كني��م باز هم رد پاي 

رابط ه��ا ديده مي ش��ود. او افزود: درب��اره كودكاني 
كه در چهارراه ها هس��تند و ب��ه عبارتي تكدي گري 
مي كنند هم باز شاهد اين هستيم كه اغلب از سوي 
خانواده هايشان اجير مي ش��وند يا خانواده ها آنها را 
به هم اجاره مي دهند. در اين ش��رايط پاي خانواده 
در ميان اس��ت اما باز هم كودك در ازاي پول مبادله 

مي شود.
باباي��ي بيان كرد: اما بخش مهم��ي از كودكان كار و 
خياب��ان كه بايد به آن پرداخت، ك��ودكان زباله گرد 
هستند. كه قطعا در اين زمينه مافيا وجود دارد. امروز 
ديگر مشخص است كه اين كودكان اجير شده اند و 
براي افرادي كار مي كنند كه باند و مافيا هستند و در 

ازاي مبلغ ناچيزي اين كودكان را به كار گرفته اند. 
عضو هيات مديره انجم��ن حمايت از حقوق كودك 
درباره حل معضل كودكان كار گفت: بارها اعالم شده 
كه بيش��تر كودكان كار اتباع هستند اما چرا در تمام 

اين سال ها وزارت كشور فكري به حال كنترل مرزها 
نكرده است؟ بهزيستي بچه ها را جمع مي كند به مراكز 
نگهداري مي برد و مدتي بعد هم يا رد مرز مي كند يا به 

خانواده ها باز مي گرداند اما اين راه حل نيست.
او افزود: ديده مي ش��ود كه گاهي 12 كودك در يك 
خودروي پرايد به ايران آورده مي ش��وند، در مرز رها 
شده و بارها از مقابل چشم پليس رد مي شوند اما هيچ 
اقدامي صورت نمي گيرد آيا اين ورود كار عواملي جز 
مافياست؟ از سوي ديگر مسائل اقتصادي و اجتماعي 
در خانواده هاي اين كودكان كه اغلب پدر و مادرشان 
اعتياد هم دارند، آنقدر زياد است كه كودك ناخواسته 
نيروي كار تلقي مي ش��ود كه يا اجاره داده مي شود 
يا از سوي خودشان اجير مي ش��وند. بنابراين تا اين 
مشكالت حل نش��ود، دس��تگيري موقت كودك و 
بازگرداندنشان به خانواده اي كه توان نگهداري ندارد، 

مشكلي را حل نمي كند.

نماينده دادستان در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات 
شبنم نعمت زاده گفت: فعاليت متهمان ضربه سنگيني به 
نظام دارويي كشور زده است كه نتيجه آن عدم توليد داخلي 

و كمبود داروهاي اساسي بوده است.
نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت زاده، 
احمد رضا لشگري پور و شركت توسعه دارويي رسا در شعبه 
سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان 

اقتصادي، به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد.
اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا داير بر مشاركت 
در اخالل عمده درنظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در 
امر توزيع مايحتاج عمومي )دارو( به منظور ايجاد انحصار 
و اخالل در نظام توليدي كشور از طريق تخلف از تعهدات 
مربوط در قب��ال تامين كنندگان دارو با علم به موثر بودن 
اقدام ها در ضربه به نظام جمهوري اسالمي ايران منجر به 
كسب منفعت، مشاركت در اخالل در نظام توزيع دارويي 
كش��ور، فعاليت غيرمجاز در شبكه دارويي استان البرز از 
طريق ايجاد موسسه پزشكي در استان مزبور بدون مجوز 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي و نگهداري 

غيرمجاز دارو )قاچاق( بدون انجام تشريفات قانوني است.
اتهامات احمدرضا لش��گري پور فرزند هوشنگ و شركت 
توسعه دارويي رسا داير بر مش��اركت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادي كشور از طريق اخالل در امر توزيع مايحتاج 
عمومي )دارو( به منظور ايجاد انحص��ار و اخالل در نظام 
توليدي كشور از طريق تخلف از تعهدات مربوط در قبال 
تامين كنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام ها درضربه 
به نظام جمهوري اس��المي ايران منجر به كسب منفعت 

و مشاركت در اخالل در نظام توزيع دارويي كشور است.
در ابتداي اين جلسه قاضي مسعودي مقام با اشاره به اينكه 
دادگاه متهمان شبنم نعمت زاده و لشگري پور علني است 
از نماينده دادستان خواست براي قرائت كيفرخواست در 
جايگاه حضور يابد. نيازآبادي نماينده دادستان با حضور 
در جايگاه به قرائت كيفرخواست صادره پرداخت و گفت: 

متهم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا آزاد با توديع وثيقه 
و سپس بازداشت به مش��اركت در اختالل عمده در نظام 
اقتصادي به مبلغ هزار و ۸۵0 ميليارد ريال و اخالل در امر 
توزيع مايحتاج عمومي دارو با عمر موثر بودن ضربه زدن 
به نظام جمهوري اسالمي و مش��اركت در تحصيل مال 
نامش��روع به ميزان هزار و ۸۵0 ميليارد و 9۴۸ ميليون و 

37۴ هزار ريال است.
او ادامه داد: سوءستفاده از جواز صادره و تقلب در حوزه دارو 
مشاركت در اخالل در نظام اقتصادي فعاليت غيرمجاز در 
شبكه دارويي البرز و نگهداري غيرمجاز دارو در حكم قاچاق 
از ديگر عناوين اتهامي شبنم نعمت زاده است. به گزارش 
مهر، نيازآبادي به عناوين اتهامي لشگري پور ديگر متهم 
 پرونده اشاره كرد و گفت: احمدرضا لشگري پور بازداشت 
به دليل عج��ز در توديع وثيقه متهم به اخ��الل در نظام 
اقتصادي همچنين اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومي 
به طور كلي و مبلغ ه��زار و ۸۵0 ميليارد و 9۴۸ ميليون و 

379 هزار ريال و همچنين سوءاستفاده از امتياز جواز است.
الزم به ذكر است كه تعدد معنوي اتهام مربوط به شركت 
دارويي رسا به مديرعاملي لشگري پور و شبنم نعمت زاده 
است و به همين جهت عنوان اتهامي براي اين شركت مشابه 

اعداد اعالم شده است.
نماينده دادستان اظهار كرد: به طور كلي موضوع هزار و ۸۵0 
ميليارد ريال مطرح است از اين مبلغ هزار و 6۴0 ميليارد و 
29۸ ميليون و 670 هزار و ۵3 ريال آن طرح شكايت كردند 
و الباقي وجوهي است كه مورد شكايت قرار نگرفته است 
البته الزم به ذكر است نعمت زاده در بازجويي ها رقم طلب 
شكات را 200 ميليارد تومان اعالم كرده بود. نيازآبادي به 
موضوع شكايت شركت هاي دارويي عليه شركت رسا و دو 
متهم به آن اشاره كرد و گفت: شركت جابربن حيان؛ اسوه 
از جمله شكات پرونده هستند كه حسب گفته مديرعامل 
يكي از آن متهمان از س��ال 92 اقدام ب��ه خريد انبوه دارو 
كرده اما چك هايش��ان برگش��ت خورده است و منجر به 

1۸3 ميليارد ريال بدهكاري به غير از ضرر وارده ش��دند.
نماينده دادستان ادامه داد: فعاليت متهمان ضربه سنگيني 
به نظام دارويي كشور زده كه نتيجه آن عدم توليد داخلي 
و كمبود داروهاي اساسي بوده است. نياز آبادي ادامه داد: 
همچنين ش��ركت هاي دارويي تامين دارو پخش، پارس 
دارو، ظهرابي، كاسپين رازك و فارابي همگي عليه شبنم 

نعمت زاده شكايت كردند.
او ادامه داد: شركت هاي وابسته به شستا هم اعالم كردند 
توزيع و توليد تحت نظر سازمان غذا و داروست و اگر شركت 
رس��ا در اين حوزه فعال بوده بايد مستندات خود را نشان 
مي داد متاسفانه با وجود پيگيري ها در رابطه با فروش داروها 
بحث وجود دارد.نماينده دادستان به شگرد متهمان اشاره 
كرد و گفت مديران دارويي رسا با اعالم وضعيت نامناسب 
اين شركت دارويي اقدام به خريد داروي بيشتر كردند اين 
موضوع بيانگر اين است كه مديران با علم به وضعيت شركت 
اقدام به استفاده از وصول نقد در ساير حوزه ها به جز دارو 
كردند. نيازآبادي ادامه داد شاكيان از جمله داليل شكايت 
خود را صدور چك هاي با هويت و صاحب امتيازي نامعلوم 
و برگش��ت آن عنوان كردند.او ادامه داد: در يك شكايت 
ديگر فردي به نام زرگر عليه شبنم و زينب نعمت زاده اعالم 
شكايت كرده است. نماينده دادستان كيفرخواست صادره 
براي متهمان شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگري پور را 
قرائت كرد.در ادامه نماينده دادستان گفت: فعاليت هاي 
متهمان ضربه سنگيني به حوزه منابع عمومي در بخش 
دارو وارد كرده است همچنين موجب عدم توليد داخلي 

دارو و كمبود دارو به عنوان نياز اساسي مردم شده است.
وي با بيان اينكه متهمان از س��ال 92 اقدام به خريد انبوه 
دارو كرده اند و بدهكاري هاي آنها غير از خس��ارات وارده 
است به ديگر شكات اشاره كرد و گفت: همچنين شركت 
استراژن دارو، شركت ش��فاطب پرتو دارو، شركت ايران 
سرنگ، شركت البرز دارو، شركت فارماشيمي و شركت 
داروس��ازي ريحانه اصفهان هم از ديگر شاكيان هستند. 

90 درصد از س��هام شركت س��هامي خاص دارويي رسا 
متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴0 درصد از سهام آن 
را خانم شبنم نعمت زاده دارد.وي اظهار كرد: 200 فقره 
چك بالمحل صادر ش��ده ك��ه وزارت اطالعات در تاريخ 
23 اس��فند 96، مراتب را به رييس جمهور اعالم كرد كه 
رييس جمهور در پاسخ پي نوشت كرد با پيگيري وزارت 
اطالعات حقوق مردم تامين ش��ود.نيازآبادي در رابطه با 
پرونده تشكيل شده براي متهم در تعزيرات گفت گزارش 
وزارت اطالعات حكايت از دفن دارو توس��ط شركت رسا 
در انباري در ش��هريار داش��ت كه طي آن مشخص شده 
ب��ود داروهايي به ارزش ۵0 ميليارد و هفتصد و هش��تاد 
و س��ه ميليون ريال به پا ش��ده اس��ت همچنين ارزش 
داروهاي تاريخ مصرف گذش��ته دپو ش��ده 11 ميليارد 
و 972 ميلي��ون ريال بوده كه در اين گزارش مش��خص 
مي ش��ود انبار فاقد مجوز بوده و پس از آن تعزيرات كرج 
به اين موضوع ورود مي كند.وي با بيان اينكه نعمت زاده 
همدس��ت ديگري به جز لشگري پور دارد گفت: اين فرد 
رضا سقايي است. شركت رسا همچنين دريافت هايي از 
كه بنياد بركت داش��ته كه موفق به بازپرداخت آن نبوده 
است.نيازآبادي ادامه داد: نامبرده در بازجويي هاي اوليه 
اعالم كرده بود موضوع بدهكاري تجاري اس��ت كه اصل 
آن بده��كاري به ۵ كارخانه تامين اجتماعي اس��ت.وي 
بيان كرد: در بازجويي هاي كه پيش تر انجام ش��د اتهام 
اخالل عمده در نظام اقتصادي و همچنين اخالل در نظام 
 توزيع دارويي كش��ور و تحصيل مال نامش��روع به مبلغ

 3۵0 ميليارد ريال به متهمه تفهيم اتهام شد اما او مشكل 
اصلي را بدهكاري بين شركت ها اعالم كرد و گفت بنده يك 
مال باخته هستم در اين جريان مديرعامل باعث متضرر 
شدن شركت بنده ش��ده است. در ادامه متهم در رابطه با 

اتهامات مربوطه توضيح داد. 
با اعالم قاضي مسعودي مقام ادامه رسيدگي به اين پرونده 

به سي و يكم شهريور موكول شد.
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دستگيري دانشجوي قالبي 
دانشگاه شهيد بهشتي 

رييس كالنتري ولنجك از دستگيري دختري كه 
بدون شركت در كنكور و حتي ثبت نام در دانشگاه 
اقدام به حضور در كالس هاي رشته دندانپزشكي در 

دانشگاه شهيد بهشتي كرده بود، خبر داد.
سرهنگ رضا صادقي در اين باره گفت: مدتي قبل با 
پيگيري حراست دانشگاه شهيد بهشتي پرونده اي 
براي رس��يدگي به كالنتري ولنجك ارجاع شد كه 
در پي آن دختري جوان بدون طي هرگونه مراحل 
ثبت نام و حتي شركت در كنكور اقدام به حضور در 
كالس هاي تئوري و عملي رشته دندانپزشكي اين 

دانشگاه كرده بود.
او ادامه داد: رسيدگي به اين موضوع در دستوركار 
ماموران كالنتري قرار گرفت��ه و در تحقيقات آنان 
مشخص ش��د كه دختري 23 ساله از كمتر از يك 
سال قبل در كالس هاي درس رشته دندانپزشكي 
در دانش��گاه شهيد بهشتي حاضر ش��ده و به ديگر 
دانشجويان گفته بود كه با پرداخت چندين ميليارد 
و بدون ش��ركت در كنكور در اين دانشگاه ثبت نام 
كرده است كه همين موضوع سبب نارضايتي ديگر 
دانشجويان شده و در همين راستا اعتراض خود را 
به حراست دانشگاه اعالم كرده اند. رييس كالنتري 
ولنجك با اش��اره به ادامه تحقيق��ات و اخذ مجوز 
از مقام قضايي، به ايس��نا گفت: ماموران كالنتري 
ولنجك با تكميل ش��دن نتايج تحقيق��ات و اخذ 
مجوز از مقام قضايي روز گذش��ته اين دختر جوان 
را دستگير و به كالنتري منتقل كردند كه اين فرد 
در همان بازجويي هايي اوليه اقرار كرد كه هيچگونه 
ثبت نامي در دانشگاه نداش��ته و با سوءاستفاده از 
بي توجهي عوامل حراس��ت دم در ورودي دانشگاه 
وارد فضاي دانشگاه شده و با توجه به عالقه اي كه به 
رشته دندانپزشكي داشته در كالس هاي مربوط به 
آن شركت كرده است. صادقي با بيان اينكه خانواده 
اين دختر جوان در خارج از كشور زندگي مي كنند و 
خودش نيز در طول سال چندين بار به اروپا و ديگر 
كشورها سفر داشته، گفت: متهم از وضعيت مالي 
خوبي برخوردار اس��ت و به همين دليل نيز زماني 
كه ديگر دانش��جويان از وي در مورد حضور و نحوه 
قبولي اش در دانش��گاه پرسيده اند، مدعي شده كه 
با پرداخت چندين ميليارد تومان پول به دانشگاه 
امتياز تحصيل��ي در اين رش��ته را خريداري كرده 
اس��ت، اما در تحقيقات ماموران مشخص شد كه 
اين ادعا به هيچ عنوان صحت ندارد و چنين امكاني 
وجود ندارد. وي درباره اينكه آي��ا اين فرد اقدام به 
جعل كارت دانشجويي با مدارك دانشگاهي كرده 
بود يا خير نيز به ايسنا گفت: هيچگونه جعلي در اين 
زمينه رخ نداده بود و متهم تنها با سوءاس��تفاده از 
غفلت عوامل حراست در ورودي دانشگاه در كنترل 
كارت دانش��جويي وارد دانشگاه شده بود. به گفته 
رييس كالنتري ولنجك ب��راي اين دختر جوان با 
شكايت حراست دانشگاه، پرونده اي تشكيل شده 
و اين فرد براي ادامه روند رس��يدگي به جرم روانه 

دادسرا شده است.

درآمد ميلياردي از سود فروش 
روپوش مدارس صحت دارد؟

در چند هفته گذش��ته خبرهايي مبن��ي بر درآمد 
ميلياردي آموزش و پرورش از فروش روپوش هاي 
مدرسه در فضاي مجازي منشتر شده است. معاون 
هماهنگي، اقتصادي و نظارت بر امور اس��تان هاي 
س��ازمان دانش آموزي توضيحاتي درب��اره فرآيند 
ساماندهي روپوش فرم دانش آموزي ارايه و تاكيد كرد 
كه اين سازمان تاكنون ريالي از استان ها بابت درصد 

فروش لباس فرم دانش آموزي اخذ نكرده است.
س��يد هادي دلبري در واكنش به اخباري كه اخيرا 
پيرامون اخذ درصدي از سود فروش روپوش مدارس 
از اوليا و واريز آن به حس��اب سازمان دانش آموزي و 
همچنين كيفيت پايي��ن و قيمت باالي لباس فرم 
دانش آموزي منتشر شد اظهار كرد: سال گذشته وزير 
وقت آموزش و پرورش، ماموريت ساماندهي لباس 
فرم دانش آموزي را در قالب بخشنامه اي به سازمان 

دانش آموزي واگذار كرد.
او افزود: هدف اين بود كه سازمان دانش آموزي امر 
نظارت، ساماندهي و مديريت فرآيندهاي اجرايي 
لباس فرم مدارس را از مرحله تهيه تا توزيع مديريت 
كند. در همين راستا دستورالعملي تنظيم و به كل 
كشور ابالغ كرديم. همچنين تفاهم نامه اي با اتحاديه 

صنف پوشاك منعقد شد.
معاون هماهنگ��ي، اقتص��ادي و نظارت ب��ر امور 
استان هاي سازمان دانش آموزي با اشاره به تشكيل 
كارگروه هاي استاني كه قيمت گذاري، انتخاب نوع 
و كيفيت پارچه در آنجا به تصويب مي رسد به ايسنا 
گفت: آموزش و پرورش در اين كارگروه نمايندگاني 
داش��ت و همانطور ك��ه گفته ش��د اتحاديه صنف 
پوشاك قيمت گذاري لباس فرم را در هر استان انجام 
دادند و نوع و كيفيت پارچه را تاييد كردند. اتحاديه 
توليدي هاي رس��مي و داراي مجوز را به ما معرفي 
كرد تا در س��امانه راه اندازي شده ويژه اين موضوع، 

ثبت نام كنند.
دلبري ادامه داد: ما نيز فراخواني صادر و توليدي ها 
را به مديران م��دارس معرفي كرديم. به اين ترتيب 
دست دالالن و واسطه گراني كه داراي مجوز نبودند 
و زيرزميني كار مي كردند و تبعات بس��ياري را در 
سال هاي گذش��ته ايجاد كرده بودند كوتاه كرديم. 
ظرفيت توليدي ها در سامانه مشخص بود و مديران 
مدارس از طريق س��امانه و نه به صورت انحصاري، 

توليدي ها را انتخاب و قرارداد بستند.
دلبري در پاسخ به اينكه گفته شده درآمد سازمان 
دانش آم��وزي از محل لباس فرم مدارس در س��ال 
جاري به بيش از 200 ميليارد تومان مي رسد گفت: 
حداقل در تهران و بيش از 20 اس��تان ديگر، ريالي 
بابت فرآيند س��اماندهي، فعاليت سامانه و نيروي 
انساني دريافت نكرده ايم و اين امر كامال رايگان بود. 
هدف ما اين بود كه اوليا دغدغه نداشته باشند، قيمت 
تمام شده پايين بيايد و دست واسطه ها كوتاه شود. 

داروهاي مخدر هولوگرام دار مي شوند
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر با بيان اينكه به منظور هولوگرام دار كردن 
داروهاي آگونيست مورد استفاده در درمان اعتياد از جمله 
»متادون « تدابير بسياري در دستور كار جلسات كميته 
درمان ستاد قرار گرفته است، گفت: باتوجه به اينكه كددار 
كردن داروهاي متادون برعهده سازمان غذا و دارو قرار 
دارد، هم اكنون اين سازمان در حال اجراي پيش نيازها، 

مقدمات و زيرساخت هاي اين كار است.
حميد جمعه پور درباره آخرين وضعيت توليد متادون 
در كشور، بيان كرد: متادون يكي از داروهاي اصلي مورد 
استفاده در حوزه درمان اعتياد و از منظر درمان اعتياد، 
ماده استراتژيكي محسوب مي شود، به همين دليل وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو همه تالش خود را مي كنند تا 
اين ماده به اندازه كافي و مورد نياز توليد و به موقع توزيع و 
عرضه شود، به طوري كه طبق آخرين اطالعات به دست 
آمده از سازمان غذا و دارو، در حال حاضر هيچ مشكلي در 

توليد داروي متادون در كشور وجود ندارد.
او همچنين با اش��اره به آخرين وضعيت نش��ت داروي 
مت��ادون در ب��ازار آزاد، گفت: باتوجه ب��ه اينكه مراحل 

مختلفي از توليد تا مصرف داروي متادون طي مي شود، 
ممكن است نش��ت دارو از قسمت هاي مختلفي از اين 
فرآيند رخ دهد، لذا زماني كه صحبت از نش��ت اين دارو 
مي ش��ود، نبايد تنها روي بيمار يا مركز درمان تاكيد و 
تمركز داش��ت.جمعه پور افزود: البته تدابير بسياري در 
اين زمينه در دس��تور كار جلسات كميته درمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است و سازمان غذا و دارو 
نيز مكلف شده اقداماتي را به منظور هولوگرام دار كردن 
داروهاي مخدر مورد استفاده در درمان اعتياد انجام دهد. 
همچنين تدابيري انديشيده شده تا بتوان دارو را از زمان 
توليد تا مصرف رصد كرد كه در صورت نشت، منبع نشت 
مشخص شود. مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه داروي متادون، 
دارويي مخدر و تحت كنترل اس��ت، اظهار كرد: اجراي 
كددار كردن اين دارو بر عهده س��ازمان غذا و دارو است، 
البته طبق گزارشات به دست آمده از اين سازمان مقدمات 
و زيرساخت هاي هولوگرام دار شدن آن در حال اجراست 
و بنده نيز به عنوان دبير كميته درمان اعتياد، پيگير اين 
موضوع هستم، زيرا تا زماني كه اين دارو و ساير داروهاي 

آگونيس��ت موجود به صورت سيس��تمي و سامانه اي 
توزيع نشود و قابل رصد و پيگيري نباشد، نمي توان در 
رابطه با منبع و محل نشت آن به خارج از چرخه درمان 

اظهارنظر كرد.
جمعه پ��ور در ادامه در پاس��خ به اين س��وال كه عمده 
ناخالصي هايي كه با داروي متادون تركيب مي ش��وند، 
چيست؟، نيز به ايسنا گفت: تهيه داروي درمان اعتياد از 
عطاري يا هر مرجع ديگري به عنوان بازار قاچاق محسوب 
مي ش��ود، زيرا داروهايي كه با نظارت وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو تهيه مي شوند، فاقد ناخالصي بوده و 
توليد، نگهداري، پخش و توزيع آن تحت شرايط استاندارد 
انجام مي شود، در حالي كه وقتي دارو از بازار قاچاق و خارج 
از چرخه مجاز درمان اعتياد تهيه مي شود )نظير تهيه آن 
از عطاري ها( ممكن است با هر ناخالصي به فروش برسد.

او يكي از اهداف درمان اعتياد را ارايه داروي مجاز، خالص، 
اس��تاندارد و به ميزان )دوز( مورد نياز و مناسب به بيمار 
دانست و ادامه داد: يكي ديگر از اهداف درمان اعتياد قطع 
شدن ارتباط بيمار با فروشندگان مواد مخدر و ايجاد امكان 
نظارت مستمر بر وضعيت و شرايط درمان وي و همچنين 

ايجاد امكان بهره مندي بيمار از خدمات روانشناختي، 
مشاوره اي و مددكاري است، اين در حالي است كه وقتي 
بيم��ار داروي خود را از خ��ارج از چرخه درمان دريافت 
كند و به صورت خودسرانه و بدون تجويز به مصرف آن 
مبادرت مي كند بخش قابل توجهي از خدمات ضروري 
موجود در بسته درمان را از دس��ت داده و از آن محروم 
مي شود.مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در بخش ديگري از اين  گفت وگو با 
اشاره به عمده ناخالصي هاي ماده مخدر شيشه و تاثيرات 
مخرب آن بر مغز نيز افزود: يكي از نگرش هاي اش��تباه 
مصرف كنندگان مواد مخدر آن است كه اگر ماده خالصي 
مصرف كنند، دچار عارضه و وابستگي كمتري خواهند 
شد. او معتقد است كه مواد محرك مانند شيشه كه ماده 
اصلي آنها »آمفتامين« يا »متامفتامين« است، به دليل 
تحريك هايي كه بر سيستم مركزي مغز وارد مي كنند، 
باعث ايجاد تحريك و توهم در فرد مصرف كننده و وارد 
شدن آس��يب هاي رواني و جس��ماني به وي مي شود؛ 
هرچه مواد مورد نظر صنعتي تر و ش��يميايي تر باشد به 
همان نسبت آسيب زننده تر خواهد بود، اما به دليل اينكه 

تركيب شيميايي يكسان و استانداردي براي ساخت مواد 
از جمله شيشه وجود ندارد، آثار روان پزشكي و جسماني 

آن وابسته به تركيبات شيميايي موجود در آن است.
جمعه پور ادامه مي دهد: براس��اس آماره��ا و اطالعات 
آزمايشگاه هاي پليس مبارزه با مواد مخدر، آنچه به عنوان 
مواد محرك در كشور وجود دارد حاوي درصدي از مواد 
افيوني  از جمله هرويين و داروهايي مانند ديفنوكسيالت، 
ديازپام و دكس��ترومتورفان اس��ت ك��ه در صورتي كه 
ناخالصي مواد به صورت بارز به ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گزارش شود، س��تاد به مراكز درماني هشدار مي دهد تا 
ضمن آگاهي و هوشياري الزم، در صورت مراجعه بيماران 
داراي عاليم و نشانه هاي مسموميت، اقدامات اورژانسي 
الزم و ارجاع به مراكز تخصصي مورد نظر را انجام بدهند. به 
گفته مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، اوردوز )بيش مصرفي( از عوامل مرگ و مير 
برخي از معتادان به ش��مار مي رود، اما بسياري از داليل 
مرگ معتادان مرتبط به عواملي همچون مسموميت هاي 
ناشي از مصرف متادون توس��ط كودكان، خوردن مواد 

مخدر به منظور حمل آن و... مرتبط است.
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»تعادل« سير حركت شاخص قيمت ملك را رصد كرد

تصوير 10 ساله از نوسان نرخ آپارتمان
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

بازار مس��كن در عميق ترين رك��ود تورمي خود طي 
10سال گذشته به سر مي برد و با توجه به جهش شديد 
قيمت ها و كاهش چش��مگير معام��ات پيش بيني 
مي شود كه اين دوره ركودي، طوالني ترين دوره طي 
س��ال هاي اخير باش��د.  در اين ميان، تحليل گزارش 
آماري منتشرشده از سوي مركز آمار ايران كه تحوالت 
بازار مسكن را طي 10 سال گذشته بازتاب مي دهد هم 
حكايت از آن دارد كه جهش قيمتي رخ داده در سال 97 
شديدتر از سال 91 بوده است و همين موضوع مي تواند 
يكي از عوامل موثر در طوالني ترشدن ركود سال 97 

نسبت به سال 91 باشد. 
اما براي اثبات شديدتر بودن جهش قيمتي مسكن در 
سال 97 نسبت به سال 91 بايد افزايش قيمت فروش 
هرمترمربع بنا را از زمان آغاز جهش سال 91 )يعني از 
بهار آن سال( نس��بت به فصل قبل آن )زمستان سال 
90( با قيمت فروش هرمترمربع بنا از زمان آغاز جهش 
سال 97 )يعني تابستان آن سال( نسبت به فصل قبل 
آن )بهار آن س��ال( مورد مقايسه قرار دهيم، رقم اولي 
130 درصد و رق��م دومي 230 درصد اس��ت، يعني 
جهش قيمتي رخ داده در سال 97 چشمگيرتر از سال 

91 بوده است. 

   2 جهش قيمتي اصلي
بررسي گزارش مركزآمار ايران از تحوالت بازار مسكن 
طي سال هاي 88 تا 98، نش��ان مي دهد كه اين بازار 
طي 10 سال گذش��ته دو بار جهش قيمتي را تجربه 
كرده است كه نخستين بار مربوط به سال 91 و دومين 

جهش به سال 97 بازمي گردد.
 براس��اس آمار، قيمت فروش هرمترمربع بنا در سال 
91 از ي��ك ميليون و 927 هزار تومان درس��ال 90 به 
2 ميليون و 902 هزار تومان رس��يده است يعني طي 
يكس��ال، قيمت فروش هر مترمربع بنا 975 ميليون 
تومان افزايش يافته، اين درحالي است كه از سال 88 
تا 91، س��االنه بين 200 تا 300 هزار تومان به قيمت 

هرمترمربع بنا افزوده شده است.
در س��ال 92 هم قيمت فروش هر مترمربع بنا رش��د 
كرد اما ش��دت آن كمتر از سال 91 بود، قيمت فروش 
هرمترمربع بنا در سال 92 نس��بت به 91، 870 هزار 
تومان رشد داشت كه رقمي كمتر از 975 هزار تومان 
اس��ت. اما دومين جهش��ي را كه بازار مسكن طي 10 
ساله گذشته تجربه كرد، مربوط به سال 97 مي شود.  
درشرايطي كه قيمت فروش هرمترمربع بنا از سال 92 
تا سال 95، ساالنه رشدي بين 100 تا 300 هزار تومان 
داش��ت )البته درسال 96، اين رشد تاحدودي باالتر از 
رقم ميانگين بود و به 730 هزار تومان رسيد( در سال 97 

كه جهش اصلي رخ داد قيمت فروش هرمترمربع بنا، 3 
ميليون و 399 هزار تومان نسبت به سال 96 رشد كرد.

البته در س��ال 98 هم ش��اهد افزايش قيمت فروش 
هرمترمربع بنا نس��بت به س��ال 97، بوديم و قيمت 
هرمترمربع 4 ميليون و 612 هزار تومان رش��د كرد، 
اگرچه افزايش قيمت ها در س��ال 98 بنسبت به سال 
97 بيش��تر از افزايش قيمت ها در سال 97 نسبت به 
96 بوده است اما درصورت نسبت گرفتن به اين نتيجه 
مي رسيم كه درصد رشد قيمت ها سال 96 نسبت به 
سال 97، 66 درصد و از س��ال 98 نسبت به سال 97، 

حدود 54 درصد است.

   مقايسه قيمت ها نسبت به فصل قبل
فاكتور ديگري را كه روزنامه »تعادل« مورد بررس��ي 
قرارداده اس��ت مقايس��ه قيمت فروش هر مترمربع 
بنا در هرفصل نس��بت به فصل قبل است، در تحليل 
آمارهاي مربوط به مركز آمار درباره تغيير قيمت فروش 
هرمترمربع بنا نسبت به فصل قبل در 10 سال گذشته 
مي بينيم كه بيشترين رشد قيمت مربوط به پاييز 97 
نسبت به تابستان همان سال است و در پاييز 97 نسبت 
به تابستان شاهد رشد 23.6 درصدي قيمت ها هستيم.

بررسي رشد قيمت فروش هرمترمربع بنا نسبت به فصل 
قبل حكايت از آن دارد كه در سال هايي كه شاهد جهش 
قيمت مسكن بوديم مثل سال 91 و همچنين 97 و 98، 
قيمت هرمترمربع بنا در هرفصل نسبت به فصل قبل، 

رشد قابل ماحظه اي را تجربه كرده است.
به عنوان نمونه نخس��تين جهش قيمت��ي در جدول 
مربوط به تغييرقيمت فروش هر مترمربع بنا طي 10 
سال گذش��ته مربوط به به ار 91 با 13.9 درصد است 
البته درپاييز و زمستان سال 91 هم شاهد رشد قابل 

ماحظه قيمت ها نسبت به فصول قبلي بوديم اما اين 
موضوع درباره تابستان 91، صدق نمي كند و با اينكه 
به طور كلي در سال 91 شاهد جهش قيمتي بوديم اما 
قيمت ها در تابستان نسبت به فصل قبل )بهار آن سال( 

افزايش چنداني نداشت.
بررسي نمودار رشد قيمتي حاكي از آن است كه درسال 
92 قيمت هرمترمربع بنا نس��بت به سال 91 افزايش 
چشمگيري داشته است اما بررس��ي ارقام مربوط به 
تغيير قيمت فروش هرمترمربع بنا نسبت به فصل قبل 
نشان مي دهد كه شاهد رش��د منفي هم در اين سال 
هستيم به عنوان نمونه قيمت هرمترمربع بنا در فصل 
تابستان سال 92 نسبت به بهار آن سال، 4.1- درصد 
تغيير كرده است، يعني جهش قيمتي در هرسال لزوما 
به معناي افزايش قيمت بنا در هر فصل نسبت به فصل 

قبل نيست.
اما موضوع ديگري كه بايد به آن اش��اره كرد، افزايش 
14.8 درصدي قيمت هرمترمربع بنا در زمستان 96 
نسبت به پاييز همان سال است، اين رشد قابل ماحظه 
در شرايطي رخ داده است كه در سال 96 شاهد جهش 
قيمتي نبوديم و جهش اصلي درسال بعد از آن رخ داده 
است اما اين رشد مي تواند نشانه اي از آغاز يك جهش 

قيمتي باشد.
در سال 97، قيمت مسكن از فصل بهار رشد چشمگيري 
را تجربه كرد اما بررسي تغيير قيمت فروش هر مترمربع 
بنا نسبت به فصل گذشته حاكي از جهش قيمت مسكن 

در تابستان است و نه بهار.
درواقع از تابستان سال 97، رشد قيمتي 21.7 درصدي 
ثبت مي شود و اين جهش تا تابستان سال 98 هم ادامه 
مي يابد و قيمت مسكن درهر فصل نسبت به فصل قبل، 

رشد مي كند.

تغيير نسبت به فصل قبلقيمت )ميليون تومان( فصلسال

88

--بهار

8‚5-5033‚1تابستان

4‚62888‚1پاييز

9‚64400‚1زمستان

89

7‚67191‚1بهار

3‚79477‚1تابستان

9‚2-7432‚1پاييز

7‚84335‚1زمستان

90

2‚4-7653‚1بهار

5‚1.87936تابستان

0‚97375‚1پاييز

0‚09266‚2زمستان

91

9‚384013‚2بهار

1‚57618‚2تابستان

2‚018817‚3پاييز

3‚632020‚3زمستان

92

7‚91147‚3بهار

1‚4-7511‚3تابستان

5‚77140‚3پاييز

0‚3-6587‚3زمستان

93

2‚92067‚3بهار

5‚3-7821‚3تابستان

9‚00475‚4پاييز

2‚13263‚4زمستان

94

0‚2-0488‚4بهار

4‚0-0318‚4تابستان

4‚0-0139‚4پاييز

3‚10582‚4زمستان

95

0‚26964‚4بهار

8‚30500‚4تابستان

8‚38361‚4پاييز

6‚40890‚4زمستان

96

5‚56483‚4بهار

4‚76384‚4تابستان

3‚11387‚5پاييز

8‚871514‚5زمستان

97

4‚24756‚6بهار

7‚601721‚7تابستان

6‚398023‚9پاييز

5‚667713‚10زمستان

7‚092022‚13بهار98

رژيم موقت ترافيكي تهران در استقبال از مهر
گروه راه و شهرسازي|

محسن پورسيدآقايي، معاون شهردار تهران از ممنوعيت 
ورود كاميونت ها در سطح شهر تهران در دو هفته ابتدايي 
مهر خبر داد. پورسيدآقايي در يك نشست خبري با اشاره به 
نزديك شدن به زمان بازگشايي مدارس و دانشگاه ها گفت: 
نكته حايز اهميت در مهر ماه اين اس��ت كه با پايان فصل 
تابس��تان، ميزان ترافيك شهر افزايش مي يابد. اين رقم تا 
40درصد در برخي روزها مي تواند افزايش يابد. به گزارش 
ايلنا، وي افزود: نيمه دوم سال نيمه ترافيكي است و چون 
در برخي مواقع با وارونگي هوا مواجه مي ش��ود، با آلودگي 
هوا همزمان اس��ت. براي كنترل ترافيك در دو هفته اول 
مهر اقدامات��ي را در نظر گرفتيم. در دوهفته اول مهر همه 
كاميونت ها، حتي كاميونت هاي توزيع مواد و كاالها حق 
تردد از ساعت 6تا 9صبح در سطح شهر را ندارند و در صورت 
مشاهده جريمه و متوقف خواهند شد. اين تنها مخصوص 
مناطق مركزي شهر نيست و در تمام شهر تهران حاكم است.

معاون شهردار تهران گفت: بحث ديگر كه در حال دنبال 
شدن است شناور ش��دن ساعات اداري است. اين طرح در 
دو سال گذش��ته انجام شد، اما تفاوت امسال اين است كه 
هم در ش��روع و هم در پايان كار ساعات اداري طرح شناور 

انجام مي شود. 
پورسيدآقايي تصريح كرد: امسال با طرح ترافيك جديد، 
اميدواريم با توجه به محدوديت ه��ا در محدوده كاهش، 
شاهد كاهش مقدار خودروهايي باشيم كه كاركنان استفاده 
مي كنند. از همه كاركنان درخواست مي كنم، سعي كنند 
ظرفيت 20روز در فصل را تا جايي كه ممكن است در دو هفته 
اول مهر استفاده نكنند. از اين رو، توصيه و خواهش من اين 
است، در دو هفته اول از 20روز تردد رايگان استفاده نكنند تا 

ترافيك اول مهر را با مديريت بهتري دنبال كنيم .
معاون شهردار با يك درخواس��ت عمومي از مردم گفت: 

ترافي��ك را تنها با برنامه هاي ش��هرداري نمي توان حل و 
فصل كرد و اصل موضوع رفتار رانندگان در ش��هر اس��ت. 
برخي رانندگان رفتار خودخواهان��ه اي دارند و توقف را در 
نزديك ترين و راحت ترين مكان مي خواهند انجام دهند. 
توقف دوبله و توقف در تقاطع باعث افزايش ناخوش��ايند 
ترافيك شهر مي شود . در نتيجه از رانندگان خواهش مي كنم 

رعايت حقوق ساير شهروندان را داشته باشند.
وي با اشاره به نقش والدين دانش آموزان در افزايش ترافيك 
افزود: شاهد ازدحام توقف در مقابل درب مدارس هستيم 
كه ترافيك سنگيني ايجاد مي كند  و از والدين دانش آموزان 
نيز خواهش مي كنم توقف را به نقاط دورتري منتقل كنند. 
اگر توقف اضافه نداشته باشيم و ترافيك تنها در حال حركت 
باشد، بخش زيادي از مش��كل ترافيك حل مي شود . اين 
پيام به مردم برسد كه همه بايد در حل مساله ترافيك شهر 

همكاري كنيم. امس��ال 2 خط جديد مترو داريم او افزود: 
اكنون نسبت به سال گذشته دو خط جديد مترو داريم كه 
هر دو به كمك حمل و نقل و ترافيك آمده اند و از تمام ظرفيت 
خود در اول مهر استفاده مي كنيم. امروز براي اولين بار ميزان 
اتوبوس هاي متوقف در ده س��ال گذشته به زير 10 درصد 
رس��يده است  و بيش از 90 درصد ناوگان حمل و نقل را در 
اول مهر در خط خواهيم داشت. هيچ واگن متوقفي امروز 
نداريم و در ابتداي مهر نيز هيچ قطار منتظر تعمير و كمبود 
قطعه اي نداريم و با تمام ظرفيت س��رويس دهي خواهيم 
داش��ت. وي درباره ورود قطارهاي جديد به خطوط مترو 
گفت: خط 7 با قطارهاي جديد افتتاح ش��د و از قطار بقيه 
خطوط استفاده نكرديم و چهار قطار جديد در روز افتتاح در 
اين خط قرار گرفتند. پورسيدآقايي افزود: بخش پاياني خط 
شش متروي تهران از ايستگاه تربيت مدرس تا كوهسار تا 

پايان سال افتتاح خواهد شد. البته كارهاي نهايي ايستگاه 
امام حس��ين)ع( نيز در حال انجام است و در آينده نزديك 
افتتاح خواهد ش��د. معاون ش��هردار تهران درباره درآمد 
حاصل از طرح ترافيك گفت: نزديك به 160ميليارد تومان 
وصولي امسال از طرح ترافيك بوده است كه بخشي از آن 
در اتوبوسراني و مترو و توسعه حمل و نقل عمومي هزينه 
شده است. براي 28دستگاه اتوبوس، 200دستگاه تاكسي 
و حدود 2هزار دستگاه دوچرخه شيوه نامه ها مشخص شده 

و از محل اين درآمدها وام مي دهيم.

   سرنوشت تاكسي هاي اينترنتي
وي درباره سرانجام تاكس��ي هاي اينترنتي گفت: قيمت 
تاكسي هاي اينترنتي تحت كنترل هيچ نهادي نيست و 
خود آنها تعيين مي كنند و براساس رصد و مشاهدات ما در 
سطح شهر از ابتداي تير ماه 30 درصد افزايش قيمت داشتند. 
تعيين قيمت در اختيار شهرداري نيست و دستورالعمل 
شهرداري تنها درباره نحوه كنترل خودرو و رانندگان است. 
دستورالعمل تاكسي هاي اينترنتي براي وزرا ارسال شده 
است و احتماال تا پايان هفته با حضور دستگاه هاي ذي ربط 

در يك مراسم رسمي توسط وزارت كشور اباغ مي شود.
او در پاسخ به سوالي درباره پرونده عوارض طرح زوج و فرد 
گفت: اين پرونده مختومه بوده و بسياري از مردم عوارض 
خود را پرداخت كرده اند و پرونده شكايت پليس راهور به 

جايي نرسيد. 
معاون شهردار تهران گفت: در مورد موضوع مدارس اقدامات 
سال به سال بهتر ش��ده و با راه اندازي سامانه سپند تقريبا 
بيش از 90 درصد سرويس مدارس نظم گرفته و ساماندهي 
شده اند، البته در روز نخست بازگشايي مدارس سرويس ها 
به دليل اينكه هنوز محل دقيق دانش آموزان مشخص نيست 
به خانواده ها اعام مي كنند خودشان فرزندانشان را جابه جا 

كنند. وي افزود: براي دو هفته ابتدايي مهرماه پروژه هاي 
عمراني تا دو هفته متوقف خواهد بود و به شهرداري هاي 
مناطق اباغ شده است كه در مقابل مدارس خط كشي عابر 
پياده انج��ام و جهت رفع عارضه كارگاهي اقدام كنند. وي 
درباره پارك حاشيه اي گفت: اين طرح در منطقه دو در حال 
انجام است. هيچ كس حق ندارد جلوي ساختمان را به عنوان 
محل پارك شخصي درنظر گيرد و پارك هوشمند امكان اين 
كار را انجام بين مي برد. كسي محوطه اختصاصي براي خود 
در خيابان ها نخواهد داشت. اين طرح به زودي در مركز شهر 
در منطقه 6.7.11 و 12 انجام و تا پايان سال اين مناطق به 

طرح هوشمند پارك حاشيه اي مي پيوندند .
وي افزود: بعد از اين كسي در تهران نمي تواند پارك دايمي 
رايگان از صبح تا شب داش��ته باشد. پورسيدآقايي درباره 
ممانعت از پارك ماشين ها در كوچه ها اظهار كرد: اگركسي 
در داخل كوچه ها اجازه پارك ندهد تخلف است و در صورت 
اطاع دادن با آن برخورد مي شود . وي درباره رضايت از پارك 
حاشيه اي در منطقه دو گفت: پارك حاشيه اي در منطقه دو 
بسيار خوب پيش مي رود، اما طبيعي است كه هركسي كه 

مي خواهد براي پارك پول بدهد ناراضي است.
او درباره اينكه مترو ظرفيت جابه جايي مس��افر جديد را 
ندارد، اظهار كرد: اين گونه نيست كه حمل و نقل عمومي 
گنجايش نداشته باشد. در هيچ ش��هري در دنيا مردم در 
ساعات پيك به راحتي نمي توانند از وسايل نقليه استفاده 
كنند. متروي تهران مناسب با شرايط شهري توسعه يافته و 
كاما استاندارد است و شلوغي پيك صبح و بعدازظهر كاما 
طبيعي است كه در همه جاي دنيا نيز اتفاق مي افتد. وي 
درباره شناور شدن دايمي ساعات كار كارمندان اظهار كرد: 
ما به دنبال آن هستيم كه ساعت كار كارمندان كا شناور 
ش��ود اما مقاومت هايي در اين زمينه وجود دارد كه راحت 

نبوده و در اختيار ما نيست.

شهردار: شهرداري در تعويض تابلو نام شهدا اقدامي نكرده است
پيروز حناچي، شهردار تهران در واكنش به شايعاتي درباره 
حذف نام شهدا از تابلوهاي معابر با بيان اينكه در دوره جديد 
نه تابلويي حذف و نه نصب كرديم، اظهار كرد: اينها همه آن 
چيزهايي است كه ظرف پنج سال اخير اتفاق افتاده است. 
البته ممكن است برخي تابلوها فرسوده شده باشند و آن 
را اصاح كرده باش��يم، اما به شكل گسترده كه معمواًل در 
شهرداري رخ مي دهد كاري انجام نداديم. به گزارش ايلنا، 
وي با بيان اينكه تابلوها دو دسته هستند، ادامه داد: يك سري 
از آنها ديواركوب هستند كه معموال مناطق اين كار را انجام 
مي دهند و همه آنها به نام شهيد مزين هستند. يك سري 
از تابلوها هم عبوري هستند؛ يعني براي سرعت متوسط 
30 كيلومتر به باالست و شما بافاصله بايد بتوانيد ببينيد و 

تشخيص دهيد كه بپيچيد يا مسير را انتخاب كنيد.
به گفته ش��هردار تهران، تابلوهايي كه معمواًل به سرعت 
اختصاص دارند حداكثر اختصار را دارند كه داليل آن فني 

است. وي تصريح كرد: افتخارمان اين است كه كوچه هاي 
شهر به نام ش��هدا مزين شود، شهدايي كه در اين محات 
زندگ��ي مي كردند و عطر و يادش��ان هنوز وج��ود دارد و 
خانواده هايش��ان هنوز در اين مناط��ق زندگي مي كنند. 
حناچي با تاكيد بر اينكه شهدا افتخار ما هستند، گفت: همه 
ايراني ها در زمان جنگ و بعد از آن هر كاري كه مي توانستند 
انجام دادند.  ش��هردار تهران با اش��اره به روايتي از پيامبر 
اسام)ص( اظهار كرد: فردي نزد پيامبر آمد و اقرار به گناه 
كرد و پيامبر عباي خود را كشيد و نشنيده گرفت. ما بايد در 
اين زمينه به رهبر ديني مان تأسي كنيم. وي در عين حال 
افزود: تمام همكاران ما در شهرداري بسيج هستند. سامانه 
137 مامور ش��ده كه گزارش ها را بررسي كند شهرداران 
مناطق هم بسيج هستند. فكر مي كنم برخي از دوستانمان 
كه اين موضوع را خيلي پيگيري مي كنند به دنبال اعتاي نام 

شهيد نيستند و به دنبال مسائل ديگري هستند.

در همي��ن حال، غامحس��ين محم��دي، رييس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران، حذف نام شهدا 
از تابلوهاي معابر پايتخت را دروغي بزرگ خواند و بر لزوم 
توجه به پيوست هاي تكنيكي و ترافيكي نصب تابلوها در 
معابر تاكيد كرد. به گزارش ايرنا محمدي اظهار كرد: تصاوير 
موجود نشان مي دهد در سال 90 همين تابلوهايي كه امروز 
هم برخي نشان مي دهند و مي گويند كه ما نام شهيد را از 
آن حذف كرده ايم از همان سال ها به همين شكل بوده اند 
و تعجب من اين است كه چرا شهرداري وقت در قبال اين 
اخبار، دس��ت به اصاح تابلوهاي اين معابر نزده است. وي 
گفت: شايد ماحظات تكنيكي و خاصي مطرح بوده اما ما 
اعام كرده ايم برخي از اين ماحظات تكنيكي را ما قبول 
نداريم و بر استفاده از كلمه شهيد در اين تابلوها تاكيد بسيار 
داريم. محمدي افزود: بررسي تابلوها نشان مي دهد تابلوهايي 
كه در مواردي نام شهيد از آنها در سال هاي گذشته حذف 

شده تابلوهاي پرچمي هستند كه براي رانندگان عبوري 
كه با سرعت متوسط 30 كيلومتر بر ساعت در حال عبور 
هستند نصب شده است. به گفته وي طبق اصول ترافيكي 
نام ها در اين تابلوها اختصاري هستند اما در همان كوچه ها 
تعداد زيادي تابلوهاي ديواركوب نصب شده اند كه كلمه 
ش��هيد روي آنها قرار گرفته است. رييس مركز ارتباطات 
و امور بين الملل ش��هرداري تهران اظهار كرد: مثا در يك 
معبر 10 تابلو ديواركوب و يك تابلوي پرچمي داريم كه به 
داليل تكنيكي ممكن است نام آن اختصاري شده باشد؛ ما 
اين مساله را در بزرگراه ها هم داريم. وي افزود: به طور مثال 
در برخي تابلوهاي بزرگراه همت ديگر نام ش��هيد را قرار 
نمي دهند و فقط همان همت را مي نويسند و اين تكنيك 
هم متعلق به گذشته است و در دوره شهرداري فعلي مطرح 
نشده، بنابراين اينكه مي گويند ما كلمه شهيد را از تابلوها 
حذف كرده ايم يك دروغ بزرگ اس��ت كه برخي با اهداف 

خاص سياسي مطرح مي كنند. محمدي با تاكيد بر اينكه 
در چند سال گذش��ته اقدامات گسترده اي در مورد تغيير 
تابلوهاي معابر انجام نداده ايم و اقدامات صورت گرفته اغلب 
معطوف به نوس��ازي تابلو يا درج عنوان شهيد به خواست 
شهروندان بوده تصريح كرد: در گزارشي كه در برنامه »سام 
صبح به خير« پخش شد تصاويري نشان داده شد كه عينا 
همين عكس ها در رسانه ها در سال 90 منتشر شده است 
و متعلق به دوره شهرداري ما نيست. وي افزود: گاهي اين 
اخبار با اهداف سياسي مطرح مي شود تا شهرداري تهران 
را متهم كنند؛ در برخي موارد با اهداف خاص و سياسي از 
برخي معابر عكس و فيلم گرفته شده است كه اميدوارم واقعا 
اين اهداف خيرخواهانه باشد چون اگر به ما اطاع مي دادند 
قطعا پيگيري مي كرديم و نيازي به اين فضاسازي ها نبود؛ با 
اينكه اساسا نصب اين تابلوها در سال هاي قبل و پيش از دوره 

فعلي شهرداري انجام شده است.

اخطار درباره رفع نواقص فني 
برج هاي منطقه 22

ش��هردار منطق��ه 22 پايتخ��ت با اش��اره به 
اخطارهاي داده شده به ساكنان برج هاي اين 
منطقه گفت: بحث ج��دي در مورد ايمني در 
كش��ور ما وجود دارد و هيچ الزام قانوني براي 
عدم سكونت ساكنان يك برج قبل از دريافت 
پايان كار توس��ط س��ازندگان وج��ود ندارد. 
به گزارش تسنيم، شهردار منطقه 22 پايتخت 
با اشاره به سكونت ش��هروندان در بسياري از 
ساختمان هاي پايتخت كه هنوز پايان كار اخذ 
نكرده اند، ادامه داد: عدم دريافت پايان كار در 
يك س��اختمان به معناي عدم دريافت تأييد 
ايمني توس��ط مالكان و بهره برداران آن است. 
وي تصريح كرد: بايد س��ازوكار قانوني در اين 
مورد تعبيه ش��ود و قانون به شهرداري اجازه 
دهد كه حق بهره برداري از يك س��اختمان را 

قبل از دريافت پايان كار ندهد.
 نوذرپ��ور ب��ا ي��ادآوري آتش س��وزي در برج 
مس��كوني پاراميس )واق��ع در اطراف درياچه 
چيتگ��ر( كه در 31 تير 97 به وقوع پيوس��ت، 
متذكر ش��د: اين برج بلندمرتب��ه پايان كار و 
تأييديه ايمني نداش��ت و بخشي از آن ساخته 
نشده بود و حتي از ژنراتور براي تأمين برق آن 
استفاده مي ش��د اما برخي مالكان واحدهاي 
خود را اجاره داده و افرادي داخل برج س��اكن 

شده بودند! 
شهردار منطقه 22 پايتخت افزود: طبق قانون 
ش��هرداري نمي تواند از مردم براي استفاده از 
ملكش��ان ممانعت كند اما براي برج هايي كه 
هنوز پايان كار و تأييديه ايمني ندارند اقداماتي 
انجام مي دهيم، در اين برج ه��ا با نصب بنر به 
ساكنان آن هشدار و اخطارهايي به هيات مديره 
و س��اكنان آنها داده مي ش��ود اما اين اقدامات 

تأثير چنداني بر ساكنان ندارد.

كاهش ۵2 درصدي ترافيك 
پايتخت در محدوده طرح 

براس��اس آمارهاي دريافتي از شركت كنترل 
ترافيك تهران، مجموع طول ترافيك معابر در 
محدوده طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا طي 
مردادماه س��ال جاري در قياس با دوره مشابه 
س��ال قبل از 26.2 كيلومتر به 12.5 كيلومتر 

)حدود 52درصد( كاهش پيدا كرده است. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، آمارهاي ثبت ش��ده در 
ش��ركت كنترل ترافيك نشان از كاهش 14 تا 
35 درصدي ترافيك در محدوده طرح ترافيك 
و رين��گ بيروني آن دارد. ب��ا پايان مردادماه و 
آناليز داده ها از س��وي شركت كنترل ترافيك 
تهران، آمارها نشان مي دهد در مجموع ترافيك 
تهران نسبت به مردادماه س��ال گذشته روند 
نزولي داشته است. بر اين اساس، مجموع طول 
ترافيك معابر با سطح باالي 30 درصد ترافيك 
سنگين در بازه  زماني 6 و 30 دقيقه تا 20 و 30 
دقيقه براي روزه��اي كاري از 6.1 كيلومتر به 
5.3 كيلومتر )ح��دود 42 درصد( كاهش پيدا 

كرده است. 
همچنين مجم��وع طول معاب��ر در محدوده 
كنترل آلودگي هوا از 20 كيلومتر به 9 كيلومتر 
)حدود 55 درصد( كاهش پيدا كرده و مجموع 
طول ترافيك معابر در طرح ترافيك و محدوده 
كنت��رل آلودگي هوا 52 درص��د كاهش يافته 
است. يافته هاي اين بررسي تصريح مي كند كه 
مجموع ط��ول در ناحيه  خارج از طرح ترافيك 
و مح��دوده كنت��رل آلودگي ه��وا 40 درصد 

كوچك تر شده است.

كاهش 2۰ درصدي آلودگي 
هوا  با  بازيافت  شيشه

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران گفت: بازيافت شيش��ه باع��ث 20 درصد 
كاهش آلودگي هوا و 50 درصد كاهش آلودگي 

آب نسبت به توليد آن از مواد اوليه مي شود.
به گزارش تسنيم، صدرالدين عليپور با اشاره به 
اينكه تجزيه شيش��ه هاي دفن شده در طبيعت 
حدود 4 هزار سال به طول مي انجامد، اظهار كرد: 
اس��تفاده روزافزون و محدوديت مواد خام براي 
توليد اين نوع ظروف، باعث ش��ده بازيافت آن به 
عنوان مناس��ب ترين گزينه براي دفع اين مواد 

انتخاب شود.
عليپور با بيان اينكه فروردين ماه س��ال جاري، 
باالترين و تيرماه پايين ترين آمار زباله هاي خشك 
جمع آوري ش��ده در تهران را داشته ايم، تصريح 
كرد: اين در حالي است كه در فروردين ماه امسال 
باالترين و خرداد ماه پايين تري��ن آمار بازيافت 

شيشه را ثبت كرده ايم.
وي با بيان اينكه كمبود بازيافت شيشه موجب 
هدر رفتن بخش عظيمي از سرمايه هاي ملي شده 
است، اظهار كرد: بازيافت شيشه باعث 20 درصد 
كاهش آلودگي هوا و 50 درصد كاهش آلودگي 

آب نسبت به توليد آن از مواد اوليه مي شود.
عليپور با تاكيد بر داليل بازيافت شيش��ه عنوان 
كرد: بازيافت شيش��ه در كاهش هزينه ها موثر 
است چرا كه شيشه از مقدار زيادي مواد خالص و 
ارزان قيمت تهيه مي شود. در واقع برنامه اصولي 
بازيافت، آشتي دهنده و همسو كننده فعاليت هاي 
اقتصادي با برنامه هاي حفاظت از محيط زيست 

است.
وي با اش��اره به يكي از معضات پسماند شيشه 
افزود: وجود شيش��ه خرد شده و عدم جداسازي 
آن از پسماند  تر، يكي از معضات مديريت شهري 
محسوب مي ش��ود چرا كه وجود خرده شيشه 
عاوه بر پخش زباله و آسيب به كارگران خدمات 
شهري؛ س��بب ايجاد اش��كال در فرايند توليد 

كمپوست از پسماند  تر نيز خواهد شد.



صنعت،معدن و تجارت14يادداشت

»تعادل« در گفت وگو با توليدكنندگان بررسي مي كند 

اثرگذاري مثبت ممنوعيت ها بر توليد
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الزامات كنترل واردات 
وقت��ي واردات كنت��رل 
شود، خود به خود جلوي 
قاچاق كاال و محصوالتي 
ك��ه ب��ه ش��كل بي رويه 
از كش��ورهاي ديگر وارد 
مي شود، گرفته خواهد شد 
و تداوم اين امر به حمايت 
از توليدكنن��ده داخل��ي 
مي انجام��د. در چني��ن 
ش��رايطي توليدكننده با 
انگيزه بيش��تري توليد مي كند و براي رشد توليد به 
جذب ني��رو روي مي آورد، در نتيجه بازار كار به رونق 
مي افتد و معضل اش��تغال را برطرف مي كند. نگاه و 
سياست كشورها مبني بر واردات يا ممنوعيت واردات 
متفاوت اس��ت؛ اما زمانيكه اقتصاد آزاد بر پايه رقابت 
وجود داشته باشد و تمام شرايط همچون مواد اوليه و 
زيرساخت ها براي توليدكننده فراهم شود، قطعا رقابت 
خوبي براي توليد باكيفيت رخ خواهد داد. حاكميت  
يا دولت ها باي��د از توليدكننده باتوجه به نوع توليد و 
محصول حمايت كنند. در بعضي صنايع تعارضاتي 
وجود دارد؛ آيا وضعيت انحصاري باعث با كيفيت شدن 
خودروها در ايران شده است؟ پس نمي توان گفت كه 
ممنوعيت واردات در اين صنعت خوب اس��ت. اما در 
كاالهايي نظير مبلمان خانگي و اداري توليدكنندگان 
كاالهاي با كيفيت توليد مي كنند شايد داراي عوارضي 
باشند، اما به صرف عوارض نبايد ممنوعيت ايجاد كرد. 
ممنوعيت در بحث كاالهاي مش��ابه انحصارگرايي 
براي گروهي خاص به وجود آورده اما منجر به رقابت 
نشده است. ممنوعيت ها باعث رانت مي شوند؛ براي 
كاالهاي با كيفيت بايد ممنوعيت باشد. بطور نمونه، 
زماني براي توليد كي��ف و كفش و حتي صادرات آن 
حرف براي گفتن داشتيم اما با باز كردن دروازه هاي 
واردات، توليدكنندگان در صنعت كفش نتوانستند با 
كاالهاي چيني رقابت كنند و دچار مشكالت عديده اي 
شدند. اگر زيرساخت ها براي توليدكنندگان مهيا شود 
و آنان كاالهاي با كيفيت و با س��ليقه مشتري توليد 
كند قطعا ايران در منطق��ه مي تواند چين كوچك 
باش��د. ممنوعيت ها نياز به برنامه ريزي دقيق دارد، 
بايد همه ش��رايط را باهم ديد و طبق آن بخش��نامه 
ص��ادر كرد. پس از اعالم حرم��ت واردات كاالهاي با 
مشابه داخلي از سوي رهبرانقالب، مسووالن دولتي 
بارها از ممنوعيت واردات اين كاالها س��خن گفتند، 
اما در عمل هنوز بخش عمده اي از اين محصوالت به 
راحتي وارد كشور مي شود. تقويت توليد بايد به سمت 
صادرات باش��د و خود مردم بر كاالها نظارت كنند و 
كاالي بي كيفيت خريداري نكنند. اگر جنس ايراني 
از كيفيت بااليي برخوردار باشد، مصرف كننده ايراني 
از خريد آن استقبال مي كند.  مولفه هاي اقتصاد مثل 
زنجير به هم پيوسته است كه هر كدام بر ديگري تاثير 
مي گذارد، بنابراين در فرايند اقتصاد اگر به درس��تي 
گام برداريم، چرخه توليد وتوزيع و مصرف هم در مسير 
درستي قرار  مي گير د. بنابراين در جهت تقويت توليد 
كشور بايد به سمت خوشه هاي صنعتي حركت كنيم 
و همچنين قدرت خريد مردم را نيز در كشور بهبود 
بخشيم. 40سال اس��ت به صورت انحصار رانتي به 
صنعت خودرو در ايران خدمت مي كنيم، اما وضعيت 
به چه صورت شده است؟ در هر صورت انحصار روش  
درستي نيست ؛ فقط شفافيت است كه اقتصاد و توليد 

ايران را از انحصار رانتي نجات مي دهد. 

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكننده/ تامين كننده واجد شرايط 
خريداري و تامين نمايد.

1( موضوع مناقصه:
الف( شرح مختصر كاال

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان و تامين كنندگان«
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 

شازند ) سهامي عام(

نوبت دوم
شماره مجوز: 1398-3655

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

ب( شرايط اوليه متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه 
تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و  آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 
روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013-086 و 61623660-021 فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: 

WWW.IKORC.IR دريافت و بر اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند. 
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك 
تكميل شده به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 118- كدپستي 
41111-38671 تلفن: 33492840 و 33492833-086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه 
حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر 
روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب 

نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف

1RNL-9848018-MMPLATE 87.983.000.000399.150.000 قلم خريد/-

تجديدآگهی مناقصه شماره 24 /98/گ53
)يک مرحله ای(

کد فراخوان در پايگاه ملی مناقصات:  3.211.759

شركت ملي گاز ايران
شركت  گاز استان كرمانشاه

) سهامي خاص(

نوبت اول
شماره مجوز: 1398-3746 

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه 
.PC موضوع مناقصه: اجرای عمليات گازرسانی به روستاهای محور ويژه نان)گيالنغرب( شامل: اجرای 21780متر شبکه پلی اتيلن و 150مورد انشعاب روکار بصورت

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحيت پيمانکاری در رشته های تأسيسات و تجهيزات و يا نفت و گاز می توانند درصورت داشتن ظرفيت مجاز کاری ، از تاريخ درج آگهی الی 
98/07/02 ضمن واريز مبلغ 300.000 ريال به حس�اب شماره IR 250100004001124703027275 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران به نام شرکت گاز استان کرمانشاه با شناسه 
واريز 355124756292560828521000112401 به نشانی کرمانشاه، ميدان آزادی ابتدای بلوار شهيد بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه  طبقه اول اتاق 214 مراجعه و با ارائه تصوير 

گواهينامه های صالحيت پيمانکاری و صالحيت ايمنی پيمانکاران و نيز اعالم آمادگی کتبی فرم استعالم ارزيابی کيفی و ساير اسناد مناقصه را دريافت دارند.
آخرين مهلت بازگرداندن اسناد پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 98/07/14 می باشد.

تاريخ بازگشايی پيشنهادات پس از ارزيابی کيفی و مشخص شدن ليست شرکتهای دارای صالحيت از طريق دعوتنامه کتبی به اطالع مناقصه گران رسانيده خواهد شد.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 57.332.387.625 ريال می باشد .

 مبلغ تضمين شركت در مناقصه 2.950.000.000ريال است كه بايد مطابق آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی و ساير دستورالعملهای مرتبط با آن به همراه ساير اسناد مناقصه 
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روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

رضا اميدوار تجريشي
رييس هيات مديره خانه 
صنعت، معدن و تجارت 

جوانان ايران

تعادل| نيلوفر جمالي|
بسياري از كشورهاي پيش�رفته، سال ها براي 
رسيدن به جامعه اي صنعتي در راستاي حمايت 
از توليدهاي داخلي خود قوانين و ممنوعيت هايي 
را اعمال كرده اند. مس�ووالن و سياست گذاران 
ايراني نيز سال ها است براي جان گرفتن توليد 
در كشور تالش مي كنند و بارها بر اجراي صحيح 
ممنوعيت ه�اي وارداتي اص�رار ورزيده اند. اما 
اكنون كه در ش�رايط تحريم به س�ر مي بريم و 
فش�ارها بيش�تر ش�ده؛ اين موضوع از اهميت 
بيشتري برخوردار ش�ده و مسووالن با جديت 
بيش�تري آنر ا پيگي�ري كردند؛ به ق�دري كه 
ممنوعيت هاي وارداتي كشور به يك هزار و 650 
قلم كاال رسيده است. اما در كنار اين ممنوعيت ها 
ني�از به دق�ت در جزيي�ات ممنوعيت ها باعث 
مي شود تا شرايط براي توليد مهياتر شود؛ چراكه 
ممكن است كلي نگري در آن باعث عدم واردات 
كاالهايي شود كه نياز توليدكنندگان است. از اين 
رو، فعاالن بخش خصوصي خواهان ارايه ليستي 
جزئي تر از ممنوعيت ها توسط دولت هستند تا 

بتوانند محصوالتي درخور جامعه توليد كنند. 

  قانون ممنوعيت واردات چه مي گويد
پيشينه قانون ممنوعيت واردات به مصوبه هيات وزيران 
در س��ال 87 باز مي گردد كه در جهت حمايت از توليد 
داخلي، مقرر شد تا س��االنه ليستي از كاالهاي داخلي 
جهت ممنوعيت واردات آن توسط بخش دولتي، ارايه 
شود. البته در سال 93 اين قانون اصالحاتي داشت. بر 
اساس اين قانون مقرر شد، كارگروهي در وزارت صمت، 
ليست كاالهاي داخلي كه ممنوعيت واردات دولتي بايد 
بر آنها اعمال شود را منتشر كند و هر 6 ماه يك بار ليست 
را به روزرس��اني كند. سال هاست كه در جهت تقويت 
توليد داخلي كشور ممنوعيت واردات كاالهاي مشابه 
توليد داخل مورد توجه مس��ووالن كشور قرار گرفته 
است به نحويكه در سال 96 مقام معظم رهبري نيز بر آن 
تاكيد كردند و فرمودند: »واردات كاالهايي كه در داخل 
به قدر كافي توليد مي شود، بايستي به صورت يك حرام 
شرعي و قانوني شناخته بشود«. مقام معظم رهبري در 
پاسخ به برداشت هاي نادرست از جمالت قبلي فرمودند: 
»منظور از منع واردات، واردات كاالهايي نيست كه در 
داخل به قدر كافي توليد نمي شوند يا واردات آنها مي تواند 
براي توليد داخل الگو قرار گيرد، بلكه آن وارداتي بايد 
متوقف ش��ود كه كارخانه داخلي و تولي��د را تعطيل 
مي كند«. با وجود اين تا نيم سال نخست سال 97 غير 
از چند محصول كه مشابه توليد داخلي داشتند، بقيه 
موارد خيلي م��ورد توجه قرار نگرفت. در همان ابتداي 
سال 96 ليست هاي متعددي در جهت اجراي فرمان 
رهبري از س��وي دولت و وزارتخانه ها به منظور اعمال 
ممنوعيت واردات پيشنهاد ش��د. اما دولت در نهايت 
چكيده اي از ليست هاي پيشنهادي كه شامل ۱۱4 مورد 
كاال بود را جهت اعمال ممنوعيت واردات تصويب و به 

وزارتخانه هاي مرتبط و دستگاه هاي دولتي ابالغ كرد.

  بررسي قانون منع واردات كاالهاي داراي 
مشابه داخلي

در اين راس��تا، بهمن ماه س��ال 97 بود كه با تصويب 
قانون جديد مجلس براي حمايت از توليد ملي، نقش 
دستگاه هاي نظارتي براي جلوگيري از انحصار طلبي 
پررنگ شده است. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
در جريان بررسي طرح حداكثر استفاده از توان توليدي 
و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني با ماده ۱7 و 

تبصره آن موافقت كردند. 
بر اس��اس اين ماده، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
موظف است ثبت سفارش كاالهاي مصرفي و مصرفي 
با دوام خارجي داراي مشابه ايراني كه با كيفيت مناسب 
و به ميزان كافي توليد شده باشد را تا پايان مدت قانون 
برنامه پنج ساله شش��م توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اس��المي ايران ممنوع كرده يا بر 
اساس ماده ۲۲ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كشور از موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات 

استفاده كند. 
فرشاد مقيمي، معاون امور صنايع وقت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ايران در سال 97 اعالم كرد: شمار اقالم 
وارداتي ممنوعه از يك هزار و 390 قلم كاال به يك هزار و 
530 قلم افزايش خواهد يافت. او دليل ايجاد ممنوعيت 
براي واردات برخي كااله��ا را حمايت از توليد داخلي 
عنوان كرده و گفته بود: س��ال 97 با ايجاد ممنوعيت 
براي واردات برخي كاالها بيش از پنج ميليارد دالر براي 

محصوالت ساخت ايران بازار فروش ايجاد شده است.
در ادامه اين روند بود ك��ه رضا رحماني، وزير صنعت، 
معدن و تجارت در ش��هريور ماه امسال اعالم كرد: در 
زمينه محصوالتي كه در داخل كشور توليد مي شوند 
واردات نداريم و سال گذشته واردات 500 قلم كاال كه 
ارزش آنها باالي 3 ميليارد دالر بوده اس��ت را به خاطر 
حمايت از توليد داخل ممنوع كرديم و هر كجا احساس 
كنيم براي كااليي امكان ساخت داخل است، واردات آن 
را ممنوع مي كنيم. حسين مدرس خياباني قائم مقام 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگاني نيز در 
تاييد سخنان وزير خود اعالم كرد: هم اينك واردات يك 
هزار و 650 قلم كاال به كشور ممنوع است و به تناسب 
افزايش توليد اقالم جديد، ممنوعيت واردات كاال بيشتر 
مي شود. او تاكيد كرده بود: پيشتر جلسات متعددي در 
كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات تشكيل 
مي شد و واحدهاي توليدي از واردات بي رويه كاالهاي 
مشابه داخلي رنج مي بردند و درخواست افزايش ۱0 تا 
۱5 درصد نرخ تعرفه واردات را مي كردند. امروز براساس 
همين سياست هاي ارزي و تجاري، نرخ تعرفه واردات 
كاال 300 درصد افزايش يافته اس��ت و از آن طرف به 
دليل اختالف قيمت ارز و نرخ واحد پولي رسمي كشور، 
صادرات همه كاالها مزيت پيدا كرده است. به گفته اين 
مقام مسوول، اين وزارتخانه عزم جدي در بحث حمايت 
از محصول س��اخت داخل و كنترل و مديريت واردات 
دارد و براساس ممنوعيت واردات يك هزار و 650 قلم 
كاال، ميزان واردات كاال به كشور در سال 97 نسبت به 

سال 96، ۲۲ درصد كاهش يافت.

  نياز ممنوعيت ها به تبصره

اما نظر بخش خصوصي در اين باره چيست؟ يك عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين باره گفت: 
ممنوعيت واردات كاالهايي كه مش��ابه آنها در داخل 
كشور توليد مي شود، با وجود برخي تبصره ها بهتر عمل 
خواهد كرد؛ چراكه برخي كاالها نياز به ليس��ت هاي 
ريزت��ري دارد. مهراد عب��اد در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
»تعادل« درباره تاثير ممنوعيت واردات كاالهايي كه 
مش��ابه آنها در داخل كش��ور توليد مي شود بر تقويت 
توليدهاي داخلي، اظهار كرد: اين قانون مي تواند كمك 
ش��ايان توجهي به توليدهاي داخلي كند. در صورتي 
كه يك كاال واقعا مشابه داخلي آن توليد مي شود اصال 
نبايد واردات آن صورت گيرد. حتي به نظر مي رسد تمام 
فعاالن اقتصادي با اين ممنوعيت موافق باشند؛ چراكه 
اين مورد مي تواند به توليدكننده داخلي كمك كند به 
شرط اينكه توليدكننده داخلي بتواند با همان كيفيت 
كاال را توليد كن��د. او ادامه داد: توليدكنندگان داخلي 
در توليد برخي كاالها توانمندي هاي زيادي دارند كه 
از جمله آنها مي توان به مواد ش��وينده اي مانند شامپو 
اشاره كرد و نبايد واردات در اين زمينه صورت گيرد. اين 
در حالي اس��ت كه در ايران توانايي توليد شامپوي ضد 
شوره وجود ندارد؛ اما با اعالم ممنوعيت واردات شامپو، 
اين نوع خاص كه قابلي��ت توليد داخلي هم ندارد وارد 

كشور نمي شود. 
عباد همچنين با بيان اينكه اگر اين قانون به درستي انجام 
شود بسيار مفيد است، افزود: در اين قانون نوشته شده؛ در 
صورتي كه كاالي در داخل كشور توليد مي شود واردات 
آن ممنوع است اما به واژه كيفيت اشاره نشده است. اكنون 
بحث بر اين است كه ممكن است كاالهايي در داخل ايران 
توليد شود كه كيفيت وارداتي آن را نداشته باشد؛ در نتيجه 
باعث مي شود كاالي باكيفيت وارد كشور نشود. او ادامه 
داد: در مورد مواد شيميايي ممكن است كااليي با خلوص 
پايين در ايران توليد شود؛ اما اين قانون باعث شده تا خلوص 
باالتر از آن وارد نشود. اين مورد دقيقا در گاز هم وجود دارد؛ 
به عنوان مثال در ايران گاز آرگون با گريد 5 يعني خلوص 
99.999 توليد مي شود، اما اين قانون باعث مي شود كه 

گريد هاي باالترآن وارد كشور نشود. 

به گفته عب��اد، واردات يك رديف تعرفه به دليل توليد 
داخلي آن ممنوع مي شود و كااليي با يك اسم قابليت 
واردات را ندارد؛ اين در حالي است كه ممكن است اين 
كاال با اسم مشابه مدل هاي مختلفي داشته باشد. مثال 
عيني مورد ياد شده سيلندر اس��ت. اين كاال در ايران 
توسط چند شركت توليد مي شود كه يك مدل و يك 
سايز بيشتر توليد نمي كنند، اين در حالي است كه ۲0 
مدل و سايز ديگر از اين كاال در دنيا وجود دارد. همچنين 
در ايران س��يلندر فوالدي توليد مي شود، اما سيلندر 
آلومينيومي توليد نمي شود؛ اين باعث مي شود نتوانيم 
باقي سايزها را وارد كشور كنيم. اين موضوع در صنوف 
ديگر نيز وجود دارد. به عن��وان مثال روغن صنعتي با 
گريدي خاص در ايران توليد مي شود و واردات ممنوع 
شده است؛ اما گريد هاي ديگر آن امكان واردات ندارد. 
او در پاسخ به اينكه آيا اين ممنوعيت ها نياز به تبصره 
دارد، گفت: بله، اين قانون ني��از دارد كه مورد به مورد 
با انجمن هاي تخصصي مربوطه مش��ورت شود و پس 
از نظرس��نجي ببينند چه كاالهايي در ايران با همان 
كيفيت توليد مي شود تا آن را ممنوع كنند. اين باعث 
مي شود، برخي كاالهاي باكيفيت وارد ايران نشود و ضرر 
اين ممنوعيت به همان توليدكننده اي وارد مي وشد كه 
قصد حمايت از آن را داش��تند. دليل آن هم استفاده از 
مواد اوليه بي كيفيت در توليد است؛ چراكه مواد اوليه با 
كيفيت وجود نداشته كه از آن استفاده كنند پس كيفيت 

توليد نيز كاهش پيدا مي كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: 
اگر اين كاال در ايران توليد شود حتي اگر اسم آن مشابه باشد 
اجازه واردات ندارد اما خلوص ها، سايزها، مدل ها و بسياري 
موارد ديگر در كاالها را در نظر نگرفته اند كه نشان دهنده 
نگاه عام به اين قانون است. بايد مورد به مورد كاالهايي كه 
واردات آنها ممنوع ش��د، توسط متخصصان حوزه مورد 
بررسي قرار مي گرفت؛ چراكه آنها از موارد صنعتي حوزه 
خود اطالع دارند. او همچنين ب��ه نحوه واردات كاالهاي 
ممنوع شده اشاره كرد و گفت: اگر شخصي بخواهد كااليي 
را وارد كشور كند كه ممنوع اعالم شده، بايد از توليدكننده 
داخلي آن نامه بگيرد. اين توليدكننده طي نامه اي به گمرك 
كشور اعالم مي كند كه كااليي كه قصد واردات آن وجود 
دارد در ايران توليد نمي شود و مي توان به اين شخص اجازه 
واردات داد. متاسفانه اين روند باعث امضاي طاليي و رانت 
شده است؛ چراكه توليدكننده ممكن است برخي را تاييد 
كند اما برخي ديگر را رد كند. عباد در پاسخ به اينكه ممكن 
اس��ت برخي كاالها توس��ط تعداد زيادي از شركت هاي 
داخلي توليد شود آيا بايد از تك تك آنها تاييد گرفت، گفت: 
نه گمرك مرجع دارد و مي گويد از چه شركتي نامه دريافت 
شود؛ گمرك كشور پيش از اين مراجع را شناسايي كردند.

  راه هاي رسيدن به سر منزل مقصود 

يك عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران نيز در اين زمينه گفت: 
سياست گذار بايد بتواند با تحقيق،  بررسي و كمك گرفتن 
از اتاق هاي بازرگاني كل كشور تالش كند تا در صنايعي 
كه كمترين وابستگي را داريم، بيشترين سرمايه گذاري و 
حمايت را صورت دهد كه سياست ممنوعيت هاي وارداتي 
به درستي اعمال شود. علي روشن در گفت وگو با خبرنگار 
»تعادل« درباره تاثير ممنوعيت واردات كاالهايي كه مشابه 
آنها در داخل كش��ور توليد مي شود بر تقويت توليدهاي 
داخلي، عنوان كرد: اواخر سال 97 دولت تصميم گرفت 
ورود تقريب��ا ۱330 قلم كاال را ممنوع كند كه البته براي 
كنترل قيمت ارز و حمايت از توليد داخل بسيار موثر افتاد. 
به گفته او، در صنعت نساجي و پوشاك كه در ۲ دهه اخير 
كشور بسيار افت كرده بود، اين تصميم بسيار خردمندانه اي 
است؛ البته تفاوت قيمت ارز نيز اثر گذار بود و كمك بسزايي 
داشته است. كافي است به ياد بياوريم كمپيني را كه در شب 
عيد به راه افتاد و اكثر اقشار جامعه به خريد كيف و كفش و 
پوشاك ساخت ايران روي آورده بودند و فروشگاه ها نيز با 
افتخار بنر اين فروشگاه كاالي ايراني عرضه مي كند را نصب 
كرده بودند كه دليلي بر رشد فرهنگي جامعه در استفاده 
از كاالي توليد داخل بود. البته در مورد خودرو متاسفانه به 

اين شكل نبوده كه در اين مقال نمي گنجد.
روشن البته تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم كه در تمام 
كاالها اين سياست موفق نبوده است؛ بنابراين سياست گذار 
نبايد اصراري بر اين موضوع داشته باشد و در شرايط تحريم 
فرصت را مغتنم شمرده و يك كاالي ايراني را كه صفر تا صد 
كاال در ايران ساخته مي شود، را تبديل يك برند ملي كند. 
او با اشاره به اينكه منظور از برند شدن يك كاال اين است كه 
وقتي نام آن كاال جايي آورده مي شود، مخاطب ناخودآگاه 
ياد ايران بيافتد، افزود: بطور نمونه نام»تويوتا« كه برند يك 
خوردو است با كشور ژاپن همراه شده؛ حتي تويوتا در امريكا 
و استراليا هم كارخانه دارد؛ اما نامي از اين دو كشور برده 
نمي شود. پس سياست گذار بايد بتواند با تحقيق و  بررسي 
و كمك گرفتن از اتاق هاي بازرگاني كل كشور در صنايعي 
كه كمترين وابستگي را داريم، بيشترين سرمايه گذاري و 
حمايت را انجام دهد كه سياست ممنوعيت هاي وارداتي 

به درستي اجرا شود. 

   قانون ممنوعيت واردات كاالهايي كه مشابه توليد داخل دارد، مي تواند كمك شايان توجهي به توليدهاي داخلي كند. در صورتي كه يك كاال واقعا 
مشابه آخلي آن توليد مي شود اصال نبايد واردات آن صورت گيرد. حتي به نظر مي رسد تمام فعاالن اقتصادي با اين ممنوعيت موافق باشند؛ چراكه اين 

مورد مي تواند به توليدكننده داخلي كمك كند به شرط اينكه توليدكننده داخلي بتواند با همان كيفيت كاال را توليد كند.

   بايد توجه داشته باشيم كه در تمام كاالها اين سياست موفق نبوده است؛ بنابراين سياست گذار نبايد اصراري بر اين موضوع داشته باشد و در شرايط 
تحريم فرصت را مغتنم شمرده و يك كاالي ايراني را كه صفر تا صد كاال در ايران ساخته مي شود، را تبديل يك برند ملي كند.  منظور از برند شدن يك 

كاال اين است كه وقتي نام آن كاال جايي آورده مي شود، مخاطب ناخودآگاه ياد ايران بيافتد.

برش

به اس�تناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مص�وب 89/08/03 هيأت وزيران و به موجب 
صورت جلس�ه هاي مورخ 98/02/17 مجمع عمومي و 98/02/24 هيات مديره و س�اير 
مدارك تسليمي اسامي و سمت هر يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره انجمن 
صنفي كارفرمايي روزنامه نگاران اس�تان ايالم كه از تاريخ 98/02/24 به مدت سه سال 

انتخاب شده اند به شرح زير مي باشد. 

آگهي ثبت انتخابات انجمن صنفي كارفرمايي 
روزنامه نگاران استان ايالم 

شكراله شيرخاني
  مديركل 

سمت نام و نام خانوادگي رديف 
رئيس هيأت مديره رضا ميرزاد 1
نايب رئيس سميه ميري 2
خزانه داررضا ميري 3
دبير وجيهه فتاحي 4
عضو اصلي هيأت مديره سودابه خاني 5

ضمنًا برابر تبصره ماده 22 اساس�نامه انجمن كليه اس�ناد مالي و اوراق رسمي بهادار و 
قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضا مشترك صاحبان 

امضا مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه 
پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 



15 جهان

انتخابات پارلماني در سرزمين هاي اشغالي آغاز شد 

روز سرنوشت ساز نتانياهو 
گروه جهان|

 انتخابات امروز پارلماني در س��رزمين هاي اشغالي به 
رفراندومي براي بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير رژيم 
اسراييل، تبديل شده است. رويترز در گزارشي با عنوان 
»آيا نتانياهو جان سالم به در خواهد برد؟« نوشته: رفتن 
اس��راييلي ها به پاي صندوق هاي راي براي دومين بار 
در كمتر از شش ماه گذشته يا نتانياهو را براي پنجمين 
بار نخست وزير خواهد كرد يا به يك دهه سلطه او براي 

فضاي سياسي اسراييل پايان خواهد داد.« 
بنيامين نتانياهو كه از سال ١٩٩۶ تا ٩٩ نخست وزير 
بود، دوباره در س��ال ٢٠٠٩ به اين مقام دس��ت يافت. 
او در انتخابات بهار گذشته نيز به پيروزي رسيد اما در 
تشكيل يك دولت ائتالفي ناكام ماند و به همين دليل 
تصميم گرفت كه پارلمان را منحل، و دوباره انتخابات 

برگزار كند. 
رويترز نوش��ته: »نتانياهو هم با رقباي بسيار نيرومند 
در قلمرو سياس��ي روبروس��ت و هم پس از انتخابات، 
با اتهام هاي احتمالي فس��اد و ارتشا روبرو خواهد شد. 
آخرين نظرسنجي هاي پيش از انتخابات نشان مي دهد 
كه رقابت ها بسيار نزديك و شانه به شانه است. ناظران 
پيش بيني مي كنند كه جناح راست به رهبري نتانياهو و 
برخي احزاب متحد اكثريت را به دست آورند. اما حدود 
10حزب ديگر نيز احتماال كرسي هايي را در پارلمان به 

دست خواهند آورد. «
انتخابات در سرزمين هاي اشغالي در شرايطي برگزار 
مي ش��ود كه دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، 
بارها با پيش كشيدن احتمال يك توافق دفاعي ميان 
واش��نگتن و تل آويو، حمايت صريح خود را از نتانياهو 
ابراز كرده است. ترامپ گفته كه از نظر او چنين توافق 
مي تواند دوستي استثنايي ميان امريكا و اسراييل را باز 

هم محكم تر كند.
س��ي ان ان دوشنبه با اشاره به حمايت آشكار ترامپ از 
نتانياهو نوش��ته: »واكنش نتانياهو به حمايت دوباره 
ترامپ و تش��كرش از رييس جمهوري امريكا نش��ان 
مي دهد كه او بسيار هيجان زده شده است. او از ترامپ 
تشكر كرد و گفت كه اس��راييل هرگز دوستي بهتر از 

كاخ سفيد نداشته است. براي نتانياهم مهم نيست كه 
ترامپ تاكنون هيچ اشاره اي به جزييات توافق دفاعي 
موردنظرش نداش��ته و صرفا بطور كل��ي در اين باره 
وعده هايي داده است. اين هم مهم نيست كه برخي از 
كارشناسان امنيتي اسراييل اين ايده را بررسي و آن را 
رد كرده اند. بسياري بر اين باورند كه اين سخنان ترامپ 
بيشتر تبليغات انتخاباتي است، از جمله آموس يادلين. 
يادلين به عنوان يك نظامي بازنشسته معتقد است كه 
پيمان دفاعي با امريكا گرچه امتيازاتي دارد اما مضراتش 
به مراتب بيشتر است و آزادي تل آويو را محدود مي كند. 
چنين توافق دفاعي همچنين ممكن است كه اسراييل 

را وادار كند كه در جنگ هاي احتمالي امريكا مشاركت 
داشته باش��د، جنگ هايي كه هيچ ارتباطي به امنيت 
اسراييل ندارد. اما از اينها گذشته، يك مساله ديگر نيز 
درباره دخالت ترامپ در امور داخلي اسراييل وجود دارد 
و آن اينكه تمام كاري كه قرار است ترامپ براي نتانياهو 

انجام دهد، همين است؟ 
ترامپ پيش از انتخابات آوريل با تغيير چند دهه اي 
سياس��ت خارجي امري��كا، حاكميت اس��راييل بر 
بلندي هاي جوالن را به رس��ميت ش��ناخت )كه با 
واكنش هاي گسترده جهاني روبرو شد( و مايك پمپئو 
وزير خارجه خود، را به سرزمين هاي اشغالي فرستاد. 

اما داستان اين پيمان دفاعي متفاوت است. اين تنها 
كارشناسان نظامي نيستند كه از چنين پيماني انتقاد 
مي كنند. حتي سياس��تمداران نيز زبان به انتقاد از 
آن گش��وده اند. از س��وي ديگر، تا همين اواخر تنها 
احزاب چپگرا تمايل داشتند تا از دونالد ترامپ انتقاد 
كنند. حتي همين چند ماه پيش هم كه ترامپ گفت 
يهودياني كه به دموكرات ها راي مي دهند در واقع به 
اسراييل خيانت مي كنند، بيش��تر سياستمداران و 

رسانه ها ترجيح دادند كه سكوت كنند. 
اما انتقاد امروز سياس��تمداران ميانه رو از پيش��نهاد 
پيمان دفاعي نش��ان مي دهد كه راي دهندگان نيز 

نمي خواهند هر آنچه ترامپ بر زبان مي آورد را بپذيرند. 
و اين مساله اي است كه بايد نتانياهو را نگران كند.« 

      وعده هاي جنجالي 
نتانياهو در جري��ان رقابت ه��اي انتخاباتي وعده هاي 
جنجالي را مطرح كرده است. او يك روز مانده به برگزاري 
انتخابات پارلماني مدعي شد، قصد دارد در صورت انتخاب 
مجددش به عنوان نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي، 
بخش هاي مهمي از كرانه باختري را به غير از دره اردن 
و ش��هرك هاي بزرگ صهيونيست نشين، به سرزمين 
اشغالي الحاق كند و اين كار را با همكاري امريكا انجام 
مي دهد.  به گزارش ايسنا، نتانياهو هفته گذشته هم وعده 
الحاق دره رود اردن و شهرك هاي صهيونيست نشين در 
كرانه باختري به اين سرزمين را داده بود. نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي از الح��اق نواحي مهم��ي خارج از 
بلوك هاي صهيونيست نشين به سرزمين هاي اشغالي 
خبر داده، اما به جزييات آن اش��اره اي نكرده اس��ت. به 
ادع��اي او، مناطقي در كرانه باخت��ري در فرآيندي به 
ش��كل پي در پي با همكاري دولت امريكا به سرزمين 
اشغالي ضميمه مي شود. نتانياهو اين وعده ها را در حالي 
مطرح مي كند كه »نفتالي بنت« وزير س��ابق آموزش 
رژيم صهيونيستي و يكي از اعضاي ائتالف تازه تاسيس 
»يمينا« )راست(، با انتشار نقشه اي اراضي تحت اختيار 
فلسطيني ها و اسراييلي ها طبق معامله قرن را در آن نشان 
مي دهد. او در اين تصوير مدعي ش��ده است كه مناطق 
آبي، خاكستري و سفيد رنگ به اراضي اشغالي ضميمه 

مي شود و مناطق سياه رنگ براي فلسطيني ها است. 
وزير خارجه تركيه در نشس��ت س��ازمان همكاري  
اسالمي وعده هاي انتخاباتي نتانياهو را محكوم كرده 
اس��ت. به گزارش آناتولي، مولود چاوش اوغلو ادعاي 
نتانياهو درخصوص الحاق كرانه باختري و بخشي از 
دره اردن به سرزمين هاي اشغالي را شرم آور خوانده 
و گفته: »اين اظهارات ش��رم آور اقدامي زننده براي 
كسب چند رأي بيشتر در انتخابات پيش رو به بهاي 
از بين بردن اميد براي دس��ت يابي به صلح پايدار در 

خاورميانه است.«

دريچه

كوتاه از منطقه

موافقت وزير فرانسوي با 
پناهندگي ادوارد اسنودن

گروه جهان|وزير دادگس��تري فرانسه موافقت خود 
را ب��ا اعطاي پناهندگي سياس��ي به ادوارد اس��نودن، 
سرش��ناس ترين افش��اگر اطالعاتي اعالم كرد، با اين 
حال به نظر مي آيد دولت اين كش��ور خود را از مس��اله 
كنار كشيده تا از بروز اختالفات با امريكا جلوگيري به 
عمل  آيد. به گزارش اسپوتنيك، دولت امريكا خواستار 
كش��اندن ادوارد اسنودن، افشاگر سرشناس امريكايي 
به پاي محاكمه به اتهام جاسوسي است. اسنودن پس 
از افشاي اس��نادي محرمانه از تالش هاي دولت امريكا 
براي جاسوسي گسترده در سراسر جهان، شش سال 
گذشته را در تبعيد خودخواسته در روسيه به سر برده 
اس��ت. نيكول بلوبه وزير دادگس��تري فرانسه، گفته: 
»از اين موضوع حمايت مي كنم.«  او به قانون اساس��ي 
فرانسه اشاره كرده كه در آن، كساني كه به جهت اقدام 
در راستاي حمايت از آزادي مورد آزار و اذيت قرار دارند، 
مي توانند از وضعيت پناهندگي بهره مند شوند. اين وزير 
كابينه گفته: »معتقدم كه بايد به اصول محكم خود در 
امور مهاجرت پايبند باشيم؛ ما بايد پذيراي پناهجويان 
باشيم.«  اسنودن طي مصاحبه با يك رسانه فرانسوي 
اظهار كرده بود كه در زمان رياست جمهوري اوالند در 
سال ۲01۳، درخواست پناهندگي از اين كشور كرده 
بود. اس��نودن حرفي در مورد اينك��ه چرا موفق به اخذ 
پناهندگي نشد، نزده اما ابراز اميدواري كرده كه امانوئل 
ماكرون، رييس جمهوري كنوني فرانسه، اين امتياز را به او 
اعطا كند. اين مقاطعه كار سابق آژانس امنيت ملي امريكا 
گفته است: »ناراحت كننده ترين بخش داستان اين است 
كه تنها جايي كه به يك افشاگر امريكايي فرصت مي دهد 

حرفش را بزند، اروپا نيست و اينجا ]روسيه[ است.« 

تدابير كوبا براي مقابله
با چالش كمبود سوخت

گ�روه جهان|دول��ت كوبا در حال اتخ��اذ تدابير 
الزم ب��راي كاهش تاثيرات منفي كمبود س��وخت 
در اين كش��ور به دنبال تش��ديد تحريم هاي امريكا 
اس��ت. به گزارش هاوان��ا تايمز، مي��گل ديازكانل 
رييس جمهوري كوبا، گفته اين كشور ممكن است 
براي مدت كوتاهي با چالش كمبود سوخت در نتيجه 
اختالل در انتقال تانكرهاي سوخت رسان به كوبا در 
نتيجه تحريم هاي امريكا مواجه شود. در همين حال 
دولت هاوانا در حال اتخاذ تدابير فوري و كارآمد براي 
جبران كمبود سوخت در اين كشور است. دولت هاوانا 
اعالم كرده شرايط كنوني موقتي و تا پايان سپتامبر 
اوضاع به حالت عادي بازمي گردد. از جمله اقدامات 
دولت كوبا به حداقل رساندن تاثير كمبود سوخت در 
سرويس هاي خدماتي به مردم اين كشور از جمله امور 
حمل و نقل است. دولت كوبا تالش مي كند ضمن 
دادن هشدار درباره كمبود سوخت، از نگراني ها در 
جامعه بكاهد. اخيرا در فضاي مجازي موجي از نگراني 
ميان كوبايي ها در مورد جدي بودن كمبود سوخت 
در سراسر اين كشور به راه افتاده اما دولت تاكيد دارد 
كه اين مساله جاي نگراني ندارد. رييس جمهوري كوبا 
گفته كمبود سوخت نتيجه سياست هاي خصمانه 
امريكا عليه هاوانا بوده و دولت ترامپ مس��وول بروز 
مشكالت براي مردم كوبا است. مقامات كوبا همواره 
تاكيد دارند كاخ سفيد با تداوم سياست هاي خصمانه 
و تشديد محاصره اقتصادي چند دهه اي عليه هاوانا 
عرصه را بر مردم اين كشور تنگ تر و شرايط سختي 
را ايجاد كرده است. با اين حال هاوانا گفته اين شرايط 

سخت بزودي حل و فصل خواهد شد. 

احتمال انتشار اوراق قرضه 
۱۰۰ساله در امريكا

گ�روه جهان| وزي��ر خزانه داري امري��كا از ورود 
جدي تر دولت براي حل بحران بدهي در امريكا خبر 
داد. به گزارش رويترز، استيون منوچين با اشاره به 
ضرورت كاهش نرخ بهره در شرايط فعلي گفته دولت 
به فكر ورود جدي تر براي مديريت بحران بدهي در 
اين كشور است و در صورت وجود تقاضاي مناسب، 
وزارت خزانه داري اقدام ب��ه صدور اوراق قرضه ۵0 
ساله و حتي 100 ساله خواهد كرد. منوچين افزود: 
»كارمان را با اوراق ۵0 ساله شروع خواهيم كرد و اگر 
جواب داد، صدور اوراق قرضه 100 ساله را مد نظر 
قرار خواهيم داد.« او گفته مطالعه روي امكان اوراق 
قرضه با سررسيد بسيار طوالني از دو سال پيش آغاز 
شده است. در حال حاضر باالترين سررسيد در بين 
اوراق قرضه امريكا مربوط به اوراق قرضه ۳0 س��اله 
وزارت خزانه داري اس��ت. دونالد ترامپ از مقامات 
اين وزارت خانه خواسته تا ابزاري براي مقابله با رشد 
سرسام آور بدهي هاي اين كشور پيدا كنند. او پيش تر 
از مديران بانك مركزي امريكا درخواست كرده بود 
تا با رس��اندن نرخ بهره به سطح صفر يا منفي، راه را 
براي مقابله با بحران بدهي هموار كنند، با اين حال 
به نظر نمي رس��د مقامات فدرال رزرو دست كم در 
حال حاضر قصدي براي انجام چنين كاري داشته 
باش��ند. جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا و 
بس��ياري از مديران فدرال رزرو گفته اند ش��رايط 
اقتصاد امريكا هنوز آن قدر وخيم نيست كه نرخ بهره 
به صفر كاهش پيدا كند. اين در حالي است كه جنگ 
تجاري با چين در حال اثرگذاري بر مصرف كنندگان 

امريكايي است. 

برگزاري رزمايش بزرگ 
روسيه و شش كشور ديگر 

گروه جهان|رزمايش ب��زرگ عملياتي و راهبردي 
روس��يه و شش كشور ديگر از دوشنبه آغاز  شده است. 
به گزارش خبرگزاري روس��ي تاس، كشورهاي چين، 
هند، پاكستان، قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان در 
اين رزمايش ساالنه كه توسط »ستاد مركزي فرماندهي 
راهبردي مشترك« انجام مي شود شركت كردند. اين 
رزمايش براي مدت ش��ش روز ادامه خواهد داش��ت. 
رزمايش عملياتي راهبردي روسيه هر سال در ستادهاي 
مختلف انجام مي شود كه ستاد مركزي تاكنون مسوول 
سه دوره در سال هاي ۲00۸، ۲011 و ۲01۵ ميالدي 
بوده است. ديگر ستادهاي عملياتي راهبردي روسيه، 
ستاد خاوري، باختري و قفقاز نام دارند. سرگئي شويگو 
وزير دفاع روس��يه، گفته است كه تمرين هاي نظامي 
پيش رو تهديدي عليه كش��ور ثالثي نيست، بلكه در 
جهت افزايش آمادگي هاي »ضد تروريستي« صورت 
مي گيرد. برآوردهاي يك موسسه پژوهشي به نام بنياد 
جيمز تاون، نش��ان مي دهد كه رزمايش س��ال جاري 
توسط ستاد مركزي، بزرگ ترين تمرين ها از اين دست 
است؛ عالوه بر 1۲۸ هزار پرسنل نظامي، ۲0 هزار ادوات 
نظامي و جنگ افزار، ۶00 فروند هواپيما و هليكوپتر و 
1۵ شناور جنگي در آن شركت مي كنند. ستاد مركزي 
فرماندهي راهبردي مشترك در سال ۲01۵ ميالدي 
براي انجام تمرين ها از ۹۵ هزار پرسنل ياري گرفته بود. 
گفته مي شود آن رزمايش آمادگي براي انجام عمليات 
روسيه در سوريه بود. بنياد جيمزتاون نوشته رزمايش 
پيش��رو ش��باهت زيادي به آمادگي ها جهت مقابله با 
تروريسم ندارد و بيشتر شبيه آماده شدن براي جنگ 

بين كشورها است.

 هتل هاي لوور فرانسه 
به سوريه بازمي گردند

گ�روه جهان|مجموعه هتل هاي فرانس��وي قصد 
دارند تا به سوريه بازگردند. به گزارش فايننشيال تايمز، 
مجموعه هتل هاي فرانس��وي اداره دو هتل فاخر در 
دمش��ق را در دست خواهند داش��ت كه در سال آتي 
ميالدي افتتاح خواهند شد. با افتتاح اين هتل ها اولين 
شركت غربي براي گردشگري در سوريه براي اولين بار 
از س��ال ۲011 به اين كش��ور بازمي گردد. مجموعه 
هتل هاي لوور پيش بيني مي كنند كه تعدادي از تجار 
براي بازسازي به سوريه بيايند و اين مجموعه به نيابت از 
مجموعه گردشگري سرمايه گذاري سوريه اداره هتل ها 
را برعهده بگيرد. با اينكه دمشق همچنان در طول بحران 
سوريه باثبات مانده اس��ت اما شركت هاي خارجي از 
بازگشت به سوريه در سايه گسترش فقر و كشته شدن 
بيش از نيم ميليون تن و ويراني هولناك مي ترس��ند. 
عالوه بر اين تحريم هاي اعمال ش��ده بر نظام سوريه 
نيز اضافه مي ش��ود كه هرگونه تالش براي بازسازي و 
بازگشت شركت هاي خارجي را با مشكل مواجه ساخته 
است. مجموعه هتل هاي »چهارفصل« با وجود اينكه 
در طول جنگ به فعاليت خود در اين كشور ادامه داده 
اما اين كشور را ترك كردند. اين اقدام بعد از آن صورت 
گرفت كه سامر فوز، مالك اين هتل ها به اتهام حمايت 
مالي از نظام سوريه در ليست تحريم هاي امريكا قرار 
گرفت. بخش گردشگري منبع مهمي در سوريه قبل 
از سال ۲011 اس��ت. وزير گردشگري سوريه اين ماه 
اعالم كرد كه تعداد گردشگراني كه در ۲010 به سوريه 
سفر كردند به ۹ ميليون تن رسيد. ۲۵۹ هزار گردشگر 
در بخش گردشگري كار مي كنند كه به دليل جنگ 

شغلشان را از دست دادند. 
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تونس در آستانه زلزله سياسي 
گروه جهان| يك روز پ��س از برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري زودهنگام در تون��س، دو تن از 
نامزدهاي پس��ت رياس��ت جمهوري در اين كشور 
مدعي راهيابي به دور دوم شدند. به گزارش يورونيوز، 
در حالي كه هنوز نتايج قطعي مرحله اول انتخابات 
رياست جمهوري در تونس اعالم نشده است، قيس 
س��عيد و نبيل قروي، هر دو از جناح ضدس��اختار، 
دوش��نبه مدعي ش��دند كه از ۲۴ رقيب ديگر خود 
پيش��ي گرفته اند. تا پيش از اين از يوس��ف شاهد، 
نخس��ت وزير كنوني به عنوان بخت اول پيروزي در 
انتخابات نام برده مي شد.  بر اساس نتايج غير رسمي 
كه بامداد دوشنبه در رس��انه هاي تونس و فرانسه 
منتشر شد، قيس سعيد با كسب 1۹درصد و نبيل 
قروي با 1۵درصد آرا در مرحله نهايي مهم ترين رقابت 
سياسي تونس شركت خواهند كرد. قروي در حالي 
خود را يكي از دو نفر پيروز در اين مرحله مي خواند 
كه هم اكنون به اتهام فساد مالي و پولشويي در زندان 
به س��ر مي برد. قيس سعيد نيز كه استاد دانشگاه و 
تحليل گر سياسي است، بطور غافلگيرانه اي مدعي 
پيروزي شده است. به باور تحليل گران سياسي اگر 
ادعاي پيروزي اين دو نامزد رس��ما تأييد شود، اين 
به معني زلزله سياس��ي در اين كشور شمال آفريقا 
خواهد بود. انتخابات زودهنگام رياس��ت جمهوري 
تونس به دنب��ال مرگ محمد باجي قائد سبس��ي 
رييس جمهوري پيش��ين اين كش��ور، برگزار شد. 
عالوه بر اسالم گرايان و سكوالرها حاميان ديكتاتور 
پيشين تونس نيز نامزدهاي خود را معرفي كرده اند. 
در حال حاضر قوي ترين حزب در پارلمان تونس، 
حزب اسالمي ليبرال نهضت است. هشت سال پس 
از انقالب هاي عربي )۲011( تونس تنها كش��وري 
اس��ت كه روندي دموكراتيك را تاكنون پشت سر 
گذاشته است اما به دليل مشكالت بزرگ اقتصادي و 
سياسي در اين كشور اين روند مورد تهديد قرار دارد. 
شرايط بد اقتصادي و افزايش قيمت ها باعث افزايش 
نارضايتي هاي مردم در اين كشور شده است. بسياري 
از جوانان تونسي بيكارند و آمار فارغ التحصيالن بيكار 
نيز بسيار باالست. انتخابات تونس هر پنج سال يك 
بار برگزار مي شود. حدود 100 هزار تن از نيروهاي 
امنيتي و پليس تونس مسووليت امنيت برگزاري 
انتخابات را برعهده داشتند. ۲0هزار نيروي اضافي نيز 
براي انجام وظايف معمول به كار گمارده شده بودند. 
همچنين گفته مي شود كه بيش از 1۵0 واحد ضد 
ترور نيز در برگزاري انتخابات حضور فعال داشته اند.

سندرز: به خاطر عربستان وارد 
جنگ نمي شويم

برني سندرز سناتور دموكرات، در واكنش به توييت 
دونالد ترامپ در م��ورد آمادگي اقدام نظامي پس از 
حمالت پهپادي به عربس��تان، گفته كنگره چنين 
اجازه اي نمي دهد. سناتور س��ندرز، از سناتورهاي 
ارشد حزب دموكرات و از نامزدهاي اصلي رقابت هاي 
درون حزبي اين تش��كل سياس��ي براي انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲0۲0 است. به گزارش رويترز، 
س��ندرز پس از توييت ترامپ گفته: »قانون اساسي 
اياالت متحده كامال واضح است. تنها كنگره امريكا و نه 

رييس جمهوري مي تواند اعالم جنگ كند.« 

پاكستان مذاكرات پنهان
با هند را رد كرد 

پاكس��تان كه از زمان تشديد تنش ها با هند بر سر 
كشمير، مذاكرات دو كش��ور را راهكار غلبه بر اين 
بحران خوانده، اكنون به ابتكار ديپلماسي پشت پرده 
يا همان مذاكرات پنهان با دهلي نو »نه« گفته است. 
به گزارش اكسپرس تريبيون، مخالفت اسالم آباد با 
پيشبرد ديپلماسي پش��ت پرده با دهلي، حاكي از 
ادامه بن بست ميان دو رقيب سنتي در جنوب آسيا 
است كه پس از نبرد هوايي سال گذشته، اختالفات 
بر سر اوضاع فعلي كشمير، تنش ها ميان دو كشور را 
بطور بي سابقه اي تشديد كرده است. تنش هاي هند 
و پاكستان پس از تصميم دهلي براي لغو امتيازات 
خاص ايالت جامو و كشمير افزايش يافته است. در 
حال حاضر بخشي از كشمير در خاك هند و قسمتي 
ديگر در پاكس��تان قرار دارد اما هر دو كشور ادعاي 

مالكيت بر تمام كشمير را دارند.

دومين محموله اس۴۰۰ 
روسيه به تركيه رسيد 

تركي��ه از تحويل دومين محموله از سيس��تم دفاع 
موش��كي روس��يه به اين كش��ور خبر داده اس��ت. 
 وزارت دفاع تركيه گفته كه سيس��تم دفاع هوايي ا

س-۴00 در آوريل س��ال آينده مي��الدي )۲0۲0( 
فعال خواهد شد. امريكا ضمن مخالفت با خريد اين 
سيستم دفاع موشكي گفته كه تسليحات روسي با 
سيستم هاي دفاعي ناتو سازگاري ندارد و تهديدي 
براي جنگنده هاي امريكايي به شمار مي رود. اولين 
محموله از اين سيس��تم با وجود هشدارهاي امريكا 
درمورد احتمال اعم��ال تحريم هايي عليه تركيه، 
جوالي وارد پايگاهي هوايي در شمال غرب آنكارا شد. 

عبداهلل: طالبان عزم جدي 
براي صلح ندارد 

رييس اجرايي حكومت افغانستان گفته در اقدامات 
طالبان نش��اني از عزم جدي اين گروه براي برقراري 
صلح به چش��م نمي خورد. به گزارش طلوع، عبداهلل 
عبداهلل گفته طالبان مسوول تخريب دكل هاي برق 
در واليت بغالن و قطع برق وارداتي از ازبكس��تان به 
كابل اس��ت. او در نشست شوراي وزيران افغانستان 
گفته، متاسفانه تخريب اين دكل ها موجب قطع برق 

در 11واليت شده است.

رشد اقتصادي چين ُكندتر شده است

هشدار دوباره IMF درباره جنگ تجاري بي پايان
گروه جهان|

 ُكندي رشد اقتصادي چين در ماه اوت تشديد شده است. بنا 
بر آمارهاي اعالم شده توليدات صنعتي چين به پايين ترين 
سطح خود در 17.۵ سال گذشته رسيده كه دليلش تشديد 
جنگ تج��اري با اياالت متحده و كاهش تقاضاي اس��ت. 
صندوق بين المللي پول نيز بار ديگر نسبت به تاثير جنگ 
تجاري بر رشد جهاني اقتصاد هش��دار داده و اعالم كرده 
در صورتي كه اين بحران تا ۲0۲0 رفع نشود رشد جهاني 
اقتصاد 0.۸ درصد كاهش خواهد يافت.  رويترز دوش��نبه 
گزارش داده، بخش هاي خرده فروشي و سرمايه گذاري نيز 
حال و روز خوبي ندارند. ناظران اقتصادي گفته اند كه احتماال 
چين براي نخستين بار در سه سال گذشته با هدف جلوگيري 
از افت شديد رشد اقتصادي، نرخ بهره را كاهش خواهد داد. با 
وجود تمهيدات دولت چين براي جلوگيري از كاهش رشد، 
دومين اقتصاد بزرگ جهان هنوز فاصله زيادي با ثبات دارد 
و تحليلگران بر اين باورند كه پكن نياز دارد تا محرك هاي 
اقتصادي بيشتري را به كار گيرد.  نشريه فرانسوي لوپوئن 
با اشاره به تشديد روزافزون تعرفه هاي گمركي در امريكا 
و چين بر كاالهاي وارداتي از دو كش��ور نوشته كه هزينه 
مصرف كنندگان در هر دو افزايش يافته و اين مساله تاثير 
چشمگيري بر تقاضاي داخلي خواهد داشت از جمله در 
چين افزايش قيمت گوشت نگراني هاي جدي را ايجاد كرده 
اس��ت.  دونالد ترامپ به مدت دو هفته افزايش تعرفه هاي 

گمركي بر كاالهاي چيني را ب��ه تعويق انداخته از ابتداي 
اكتبر به پانزدهم اكتبر موكول كرده است. قرار است كه در 
اين تاريخ تعرفه هاي گمركي براي ٢۵٠ ميليارد دالر كاالي 
چيني، از ٢۵ درصد به ٣٠ درصد افزايش يابد.  در حالي كه 
چين و امريكا خود را براي دور تازه اي از گفت وگوهاي كاري 
براي برون رفت از بحران بزرگ تجاري آماده مي كنند، حضور 
تندروها در كاخ سفيد براي پكن و مانع تراشي هاي آنها يك 
نگراني جدي است. دو كشور بارها با يكديگر از يك سال قبل 
تاكنون مذاكره كرده اند كه نتيجه آن هر بار تشديد اقدامات 
تالفي جويانه و افزايش تعرفه ها بوده به شكلي كه از جنگ 
تجاري چين و امريكا با عنوان نبرد تعرفه ها ياد مي شود. اين 
در شرايطي است كه حضور تندروهايي نظير رابرت اليتزر 
مذاكره كننده و نماينده تجاري امريكا و مايك پمپئو وزير 
خارجه اين كشور، همچنان براي چين سردرد بزرگي است 
و خروج جان بولتون مشاور تندرو امنيت ملي امريكا از اين 

تيم هم تسكين بخش پكن نبوده است.
چين با اذعان به مجموعه اي از اختالفات اقتصادي با امريكا 
در بخش هاي ارزي، پولي، بانكي، مالي، حق مالكيت معنوي 
و يارانه هاي صنعتي بر حل اين اختالفات از طريق مذاكره 
تاكيد دارد. »گو شويه مينگ« رييس آكادمي همكاري هاي 
تجاري و اقتص��ادي چين، بر اين باور اس��ت كه راهي جز 
همكاري پيشروي امريكا وجود ندارد و واشنگتن نمي تواند 

بدون پل زدن بر اختالفات با چين به نتيجه برسد.

      هشدار صندوق
صندوق بين المللي پول )IMF( نيز براي چندمين بار نسبت 
به تبعات جنگ تجاري چين و امريكا عليه رشد اقتصادي 
جهان هش��دار داده است. به گزارش رويترز، اين نهاد مالي 
اعالم كرده كه جنگ تجاري مي تواند رشد اقتصادي جهان 

را 0.۸ درصد كاهش دهد.
در گزارش جديد صن��دوق آمده، در صورتي كه اين تنش 
تجاري تا ۲0۲0 پايان نيابد رشد اقتصاد جهاني 0.۸درصد 
كاهش خواهد يافت كه 0.۳ درصد بيشتر از پيش بيني قبلي 

اين نهاد است.
صندوق بين المللي شرايط اقتصاد جهاني را مشابه شرايط 
۲007 يعني درست پيش از ركود بزرگ سال ۲00۸ دانسته 
و گفته جنگ تجاري بين دو اقتصاد نخست جهان، شديدا به 
تمايل سرمايه گذاران و كسب وكار هاي تجاري براي انجاك 

هرگونه فعاليت جديد صدمه زده است.
استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، در واكنش به اين 
گزارش گفته كه هنوز گزارش جديد صندوق بين المللي پول 
را مطالعه نكرده است، اما انتظار ندارد كه پيامد هاي جنگ 
تجاري با چين برروي اقتصاد امريكا چندان محسوس باشد.

سخنگوي صندوق بين المللي پول در رابطه با انتشار گزارش 
جديد اين نهاد گفته: »تنش هاي تجاري شايد تنها ريسك بر 
سر راه اقتصاد جهاني نباشد، اما يكي از اثرگذارترين ريسك ها 
به شمار مي رود كه اثرگذاري آن از هم اكنون بر اقتصاد جهاني 

شروع شده است.«  صندوق بين المللي پول تنها طرف ثالث 
نگران تشديد جنگ تجاري بين دو اقتصاد نخست جهان 
نيست. برونو لومر وزير دارايي فرانسه، نيز با هشدار نسبت 
به تشديد تنش هاي بين امريكا و چين بر سر مسائل تجاري 
گفته است كه اين مساله پيامد هاي زيان باري براي تمامي 
جهان خواهد داش��ت. لومر گفته جنگ تعرفه ها دامنه اي 
فراتر از يك مساله بين چين و امريكا پيدا كرده است و از زمان 
تشديد اين جنگ، عملكرد اقتصادي اروپا نيز بدتر شده است.
مارك همريك تحليل گر مس��ائل اقتصادي در موسسه 
بنك ريت گفته گزارش جديد صندوق نشان دهنده نااميدي 
اين نهاد از حل وفصل زودهن��گام اختالفات تجاري بين 
واشنگتن و پكن است. او گفته: »تنش هاي تجاري فقط و 

فقط بيشتر شده اند. رسيدن به توافق چندان محتمل نيست. 
پس از 11 سال رشد اقتصادي اكنون اين احتمال وجود دارد 

كه اقتصاد امريكا وارد ركود شود.« 
اولين بار مارس ٢٠١٨ تعرفه هاي گمركي افزايش يافت. 
مذاكرات تجاري واشنگتن و پكن درست زماني كه قرار بود 
به يك توافق منجر شود متوقف شد. محصوالت كشاورزي 
و دام��داري امريكا، يكي از كاالهاي صادراتي اين كش��ور 
است كه در اين جنگ تجاري آسيب شديدي ديده اند. اين 
محصوالت بخش مهمي از واردات كاالهاي امريكايي در 
چين را تشكيل مي دهند؛ به همين دليل نگراني كشاورزان 
امريكايي مي تواند تأثير منفي بر انتخاب مجدد ترامپ در 

انتخابات رياست جمهوري آتي امريكا بگذارد.
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عكسروز

چهرهروز

زیبابروفه:بههرقیمتیبازینمیکنم
زیبا بروفه گفت: دلم می خواهد که در سینما و تلویزیون حضور پیدا کنم اما نه به هر قیمتی، می خواهم با کار خوب دیده بشوم. این 
روزها س��ریال »هاتف« با بازی زیبا بروفه از آی فیلم در حال پخش است و بروفه به این بهانه با خبرنگار شبکه گفت وگو کرده است. 
این بازیگر که ایفاگر نقش »ریحانه« )یک خبرنگار( در سریال »هاتف« است، در پاسخ به سوالی درباره علت کم کاری اش در عرصه 
بازیگری گفت: این کم کاری در سینما و تلویزیون اتفاقی است که تقریبا برای تمام هم نسالن من می افتد زیرا فیلمنامه هایی که به 
دستم می رسد برای کار کردن مناسب نیستند؛ وگرنه من هم دلم می خواهد که در سینما و تلویزیون حضور پیدا کنم البته نه به هر 

قیمتی بلکه می خواهم با کار خوب دیده  شوم.

بازارهنر

گروه»يارآوا«دربرلينكنسرتميدهد
گروه موس��یقي »یارآوا« به سرپرستي 
مهدي جاللي ۱۱ تا ۱۴ مهرماه س��ال 
۱۳۹۸براي شركت در بیست و هفتمین 
 »Randfestspiele« دوره فستیوال

به كشور آلمان سفر مي كند.
این گروه در فستیوال یاد شده به اجراي 
آثاري از آهنگس��ازان موسیقي معاصر 
ایران مي پردازد كه این اجراها ش��امل 

آثاري از ۵ آهنگس��از موس��یقي معاصر ایران براي 
تركیب هایي از ساز س��ولو، موسیقي الكترونیك و 
آنسامبل خواهد بود. »شب هاي بمباران« براي ویولن 
اثر ش��اهرخ خواجه نوري، »پل آجري« براي فلوت 
اثر ابوالفضل رهبریان و »آفرودیت« براي س��وپرانو 
و الكترونیك اثر مهدي جاللي توس��ط نوازندگان 
اركس��تر مدرن یارآوا اجرا خواهند شد. همچنین 
نخستین اجراي سه اثر دیگر كه براي این فستیوال 
نوشته شده اند نیز در رپرتوار یارآوا جاي دارد. براین 
اساس »ش��هر بدون مرز« براي آنسامبل اثر گالره 
سلیماني، »واقعه« براي آنسامبل اثر مهدي جاللي 

و »چش��م بي نگاه« براي ت��ار، فلوت و 
ویلن اثر مهدي خیامي آثاري هستند 
كه نخس��تین اجراي جهان��ي خود را 
خواهند داش��ت. بر این اساس مهدي 
جاللي، گلناز خلیلي، پگاه تس��لیمي، 
شقایق باقري و عسل كریمي نوازندگان 
اركستر مدرن یارآوا در این اجرا هستند. 
طب��ق برنامه ریزي هاي انج��ام گرفته 
گروه موسیقي یارآوا در شب نخست )۳ اكتبر ساعت 
۲۲( به همراه مارگریت هوب��ر )آواز(، اولریكه براند 
نوازنده ویولنسل و ماتیاس باِور نوازنده كنترباس به 
بداهه نوازي خواهد پرداخت و در روز آخر )۶ اكتبر 
س��اعت ۱۶( نیز به اجراي رپرتوار خود مي پردازد. 
اجراي قبلي گروه موسیقي »یارآوا« در برلین، آپریل 
گذش��ته بود كه طي آن آثاري از یازده آهنگس��از 
موس��یقي معاصر ایران از جمله علیرضا مشایخي، 
فوزیه مجد، ش��اهرخ خواجه نوري، س��ارا اباذري، 
علي گرجي در همكاري بین گروه موسیقي یارآوا و 

آنسامبل یونایتد برلین به اجرا درآمد. 

اكرانآخرينبارقههاياميدسينمادرتابستان
فیلم ه��اي »ش��اه ك��ش«، »م��ردي 
بدون س��ایه«، »كلوپ همس��ران« و 
»كروكودیل« در حالي از چهارش��نبه 
به روي پرده هاي س��ینما مي آیند كه 
آخرین بارقه هاي امید اكران بد تابستان 
۹۸ هستند. اكران فیلم هاي سینمایي 
»ش��اه كش« وحید امیرخاني در گروه 
آستارا به جاي »برمودا«، »مردي بدون 

سایه« علیرضا رییس��یان در گروه فرهنگ به جاي 
»صداي منو مي ش��نوي؟«، »كلوپ همس��ران« 
مهدي صباغ زاده در گروه ای��ران به جاي »چاقي« 
و »كروكودیل« ب��ه كارگرداني مس��عود تكاور در 
سرگروه آزادي به جاي »قصر شیرین« از چهارشنبه 
۲۷ ش��هریورماه آغاز مي شود. »شاه كش« دومین 
ساخته سینمایي وحید امیرخاني به تهیه كنندگي 
عباس نادران است كه فیلمبرداري آن طي ماه هاي 
آبان و آذر سال ۱۳۹۶ انجام شد. مهناز افشار، هادي 
حجازي فر، مهدي كوش��كي، عل��ي كمالي، فرید 
سجادي حسیني، پیمان مقدمي و مجید صالحي 
در آن ایفاي نقش كرده اند. »ش��اه كش« یك درام 
معمایي- اجتماعي است و قصه آن در برف و كوالك 

شدید مي گذرد. 
»م��ردي بدون س��ایه« فیلم��ي ب��ه كارگرداني، 
نویس��ندگي و تهیه كنندگ��ي علیرضا رییس��یان 
محصول سال ۱۳۹۷ اس��ت. این فیلم كه در ایران 
و اسپانیا فیلمبرداري ش��ده است، سومین فیلم از 
سه گانه رییسیان پس از چهل سالگي و دوران عاشقي 
است. لیال حاتمي، امیر آقایي، فرهاد اصالني، علي 
مصف��ا، نادر فالح، گوهر خیراندیش و نس��یم ادبي 

بازیگ��ران این اثر هس��تند. در خالصه 
داس��تان »مردي بدون س��ایه« آمده 
اس��ت: ماهان كوش��یار درگیر ساخت 
مستندي درباره خشونت هاي خانوادگي 
و قتل هاي ناموسي است كه زندگي خود 

را تحت تأثیر قرار مي دهد.
»كلوپ همس��ران« ب��ه كارگرداني و 
تهیه كنندگ��ي مه��دي صب��اغ زاده، 
نویسندگي آرش قادري و مهدي صباغ زاده محصول 

سال ۱۳۹۷ است. 
»كلوپ همسران« داستاني از فیلم هاي كم محتوا 
است كه سه مرد متمول را روایت مي كند كه براي 
فرار از دست همسرانشان به جزیره كیش متواري 

شده و نقشه ربوده شدن خود را مي كشند.  
»كروكودی��ل« ب��ه كارگرداني مس��عود ت��كاور و 
تهیه كنندگي عزت اهلل جامعي ندوشن نیز محصول 

سال ۱۳۹۶ است.
این فیلم یك سالي را در انتظار اكران مناسب بوده تا 
اینكه سرانجام از ۲۷ شهریورماه در سرگروه آزادي به 
جاي فیلم سینمایي »قصر شیرین« اكران مي شود.

»كروكودیل« در ژانر اجتماعي ساخته شده است 
و مضموني پلیس��ي و اكشن دارد و در آن بازیگراني 
چون كوروش تهامي، اندیشه فوالدوند، الهه حصاري، 
حسین مهري، رضا یزداني، علیرضا مهران، رامین 
پرچمي، افس��انه چهره آزاد، رامتین خداپناهي به 

ایفاي نقش پرداخته اند.
در خالصه داس��تان فیلم آمده اس��ت: فیلم درباره 
چند جوان اس��ت كه مي خواهند از مسیري سریع 

اما پرخطر، همه چیز را یك شبه به دست بیاورند.

»تصنيفوترانه«آذرمنتشرميشود
تازه تری��ن مجموعه موس��یقایي گروه 
 »همن��وازان فاخت��ه« آذرماه امس��ال 
در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
آلبوم »تصنیف و ترانه« در قالب تازه ترین 
مجموعه موس��یقایي گروه »همنوازان 
فاخته« آذرماه سال جاري در دسترس 
مخاطبان قرار خواهد گرفت. خش��ایار 
پارسا سرپرست گروه »همنوازان فاخته« 

با اعالم این خبر توضیح داد: این اثر اجراي كنسرت 
گروه »همنوازان فاخته« در تاالر رودكي تهران و آمفي 
تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نوشهر است. البته 
در راستاي تفكرات گروه مبني بر ضبط آثار موسیقي 
به صورت گروهي، همنوازان فاخته اجراي زنده خود 
را پاالیش و روانه بازار مي كنند. او افزود: در موسیقي 
ایران ۲ گونه اثر ب��ا كالم به صورت موزون )متریك( 

موجود اس��ت، كه یكي مربوط به دوران 
قاجار و دیگري پهلوي اس��ت. این اثر با 
نگرش و تامل بر این ۲ گونه یعني تصنیف 
قاجاري و ترانه پهلوي اجرا ش��ده است. 
برهمین اساس گروه »همنوازان فاخته« 
در طول فعالیت خود تالش كرده با ثابت 
نگه داش��تن اكثر اعضاي گ��روه به یك 
امضاي شخصي در اجرا و بیان موسیقي 
كالس��یك ایران برسد. محبعلي بخش��ي خواننده، 
هدای��ت كالري نوازنده بم تار، محمد مهدي ش��یخ 
نوازنده تار، ابوذر حسیني نوازنده عود، آرمان حیدریان 
نوازنده كمانچه، هامون بهرامي مقدم نوازنده سنتور، 
حسین گازر نوازنده تنبك، نیما داغمه چي نوازنده 
تار، علیرضا رس��ولي نوازنده كمانچه آلتو و خشایار 
پارسا نوازنده سنتور آلبوم »تصنیف و ترانه« هستند.

ايستگاه

»روزيزیبادرمحله«
دیدهشد

مخاطب��ان فس��تیوال 
بین الملل��ي فیلم تورنتو 
كه توانستند پیش نمایش 
جهاني فیلم جدید ماریل 
هلر یعني »روزي زیبا در 
محله« را با نقش آفریني 
تام هنكس تماشا كنند، 
به ش��دت از آن تجلی��ل 

كردند. به گزارش این��دي وایر، فیلم »روزي زیبا در 
محله« كه توسط مایكا فیتزرمن-بلو و نوآ هارپستر 
فیلمنامه نویسان سریال خوش نقد »شفاف« نوشته 
شده حول محور دوستي واقعي بین فرد راجرز با بازي 
تام هنكس و لوید ووگل با بازي متیو ریس روزنامه نگار 
مي گردد. این نویس��نده بدبین مجبور مي ش��ود 
ماموریتي از س��وي مجله اس��كوایر را قبول كند تا 
پروفایلي درباره راجرز بنویسد اما این كار او را متعجب 
مي كند چون دیدگاه راجرز درباره زندگي شروع به 
تغییر دادن ووگل مي كن��د. از بازیگران مكمل این 
فیلم مي توان از كریس كوپر، سوزان كلچي واتسون، 
انریكو كوالنتوني، ماریان پالنكت و تمي بلنچرد نام 
برد. س��وني پیكچرز این فیلم را بیست ودوم نوامبر 

اكران مي كند. 
اریك كوهن منتقد ایندي وایر نوشت كه كارگردان 
ماریل هلر با هنرمندي احساسات را وارد صحنه هایش 
مي كند و جزییاتي هوش��مندانه و جالب را داخل 
محتوایي تزریق مي كند كه مي توانس��ت تس��لیم 
احساس گرایي مطلق بش��ود. یك كاربر در توییتر 
نوشت كه »روزي زیبا در محله« كمتر درباره آقاي 
راجرز و بیشتر درباره ایده آقاي راجرز، آسیب پذیري 
مردانه و بخشندگي است. او گفت كه این فیلم اشك 
آدم را هم در مي آورد اما س��وپرایزكننده هم هست. 
منتقدي نیز نوشت كه خود آقاي راجرز مرموز باقي 
مانده چون این داستاني درباره او نیست بلكه داستاني 
درباره این است كه چرا به او احتیاج داریم. این فیلم 

بسیار تاثیرگذار است.

استقبالاز»آن«ادامهدارد
در حالي كه قسمت دوم 
»آن« از كمپاني برادران 
وارنر همچنان راس باكس 
آفیس امریكا را در اختیار 
دارد، »شیادان« فیلمي 
كه تازه اكرانش آغاز شده 
جایگاه دوم را كسب كرده 
است. به گزارش ورایتي، 

فیلم تازه اكران شده »ش��یادان« اولین آخر هفته 
اكرانش را ب��ا فروش ۳۳.۲ میلیون دالري جش��ن 
گرف��ت. این فیلم كه در ۳۲۵۰ س��الن س��ینما در 
امریكاي شمالي اكران شده بهترین نتیجه ممكن را 
گرفته است. درام كمدي - جنایي »شیادان« ساخته 
لورن اس��كافاریا با بازي جنیفر لوپز فیلمي با درجه 
R اس��ت كه بر مبناي مقاله اي كه س��ال ۲۰۱۵ در 
نیویورك تایمز نوشته شد، شكل گرفته است. فیلم 
درباره گروهي از زنان است كه همه دارایي شان را در 
ماجراي وال استریت در سال ۲۰۰۸ از دست مي دهند 
و تصمیم مي گیرند این پول را هر طور كه شده پس 
بگیرند. اما جایگاه اول باكس آفیس همچنان دراختیار 
»آن: بخش دوم« ماند كه در ژانر فراطبیعي و ترسناك 
ب��راي دومین هفت��ه جایگاه نخس��ت را در اختیار 
خود نگه داشت. این فیلم در دومین هفته اكرانش 
۴۰میلیون دالر دیگر فروش كرد و با وجود كاهش 
۵۵ درصدي به نسبت هفته پیش، جایگاهش را با 
قدرت حفظ كرد. این فیلم كه ساخته اندي موشیاتي 
و محصول كمپاني نیوالین است و برادران وارنر توزیع 
آن را برعهده دارد، دنباله فیلم »آن« ۲۰۱۷ است و 
ادامه ماجرا را پي مي گیرد.  »آن: بخش دوم« تاكنون 
۱۵۳ میلیون دالر در امریكاي شمالي و ۳۲۳ میلیون 

دالر در سطح جهان فروخته است.

تاريخنگاري

قرارداديكهصدامپارهكرد
بیست و ششم ش��هریور ۱۳۵۹ صدام، رییس جمهور وقت عراق در برابر دوربین هاي 
تلویزیوني، قرارداد ۱۹۷۵ بین ایران و عراق را كه با میانجیگري الجزایر بسته شده بود، پاره 
كرد. این اتفاق سرآغاز تهاجم ارتش بعثي به مرزهاي كشوري بود كه در آن به تازگي و بعد از 
سرنگوني رژیم سلطنتي، انقالب شده بود و هنوز ساختار اداري و حكومتي آن سروسامان 
محكمي نداشت. ایران بعد از این اتفاق درگیر جنگ هشت ساله و ناخواسته شد. اختالفات 
مرزي موجود میان ایران و س��رزمیني كه امروز با نام عراق مي شناسیم سابقه طوالني 
دارد.  بیست و ششم دي ۱۳۵۳ عباسعلي خلعتبري و سعدون حمادي، وزراي خارجه 
دو كشور مذاكرات را در استانبول آغاز كردند. طرف ایراني بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ 
تاكید داشت ولي حمادي اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقي مي كرد، همین امر سبب 
بن بست مذاكرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاكرات ناتمام استانبول زمینه ساز 
حل نهایي قضیه در الجزیره شد؛ یعني جایي كه جلسه سران اوپك اسفند ۱۳۵۳ برگزار 
شد. هواري بومدین، رییس جمهور الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام، معاون 
رییس جمهور عراق را پاي میز مذاكره بكشاند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد 
كرد از حمایت بارزاني ها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترك، وزراي خارجه ایران، 
عراق و الجزایر مالقات كردند و معاهده معروف به ۱۹۷۵ كه به قرارداد »الجزایر« شهرت 
یافت در بیست و سوم خرداد ۱۳۵۴     به امضا رساندند. بهمن ۱۳۵۷ نظام سلطنتي در 
ایران سرنگون شد. رویارویي صدام، رییس جمهور عراق با ایران بالفاصله بعد از انقالب 
آغاز شد. عراق از اقدام حكومت جدید یعني خروج ایران از پیمان سنتو، قطع ارتباط با 
اسراییل و حركت این كشور به سمت جنبش عدم تعهد شادمان بود، اما صدام جاه طلب 
دچار توهم قدرت شده بود و در میان تولیدكنندگان نفت، ایران را پشت سر گذاشت و 
سال ۱۹۷۸ بعد از اخراج مصر از دنیاي عرب به خاطر آنچه فروختن آرمان اعراب در كمپ  

دیوید عنوان مي شد، داعیه رهبري جهان عرب را داشت. بیست و ششم شهریور ۵۹ صدام 
طي سخناني در مجمع ملي عراق گفت: »... زمامداران جدید ایران از آغاز به دست گرفتن 
قدرت، آشكارا و بطور عمدي در امور داخلي عراق مداخله مي كنند و از شورشیان كرد 
كه مورد حمایت اسراییل و امریكا هستند، پشتیباني مي كنند، آنها دقیقا همان كاري را 
انجام مي دهند كه شاه مي كرد و با خودداري از استرداد اراضي عراق ما ناگزیریم به زور 
آن را آزاد كنیم، آنها قرارداد را نقض كرده  اند، بنابراین در مقابل اعالم مي  داریم كه قرارداد 

الجزایر از طرف ما ملغي شده است.«

میراثنامه

مزایده»گراندهتل«قزوینهنوزنتیجهندادهاست؟
 بیست و هشت ماه از به مزایده رفتن  »گراند هتل«  قزوین می گذرد؛ هتلی که ظاهر نه 
چندان مناسبش در شرق خیابان »پیغمبریه« و در قسمت غربی ارگ صفوی قزوین 
هشدارهای زیادی را از سوی فعاالن میراثی نسبت به احتمال تخریب این اثر تاریخی 
مطرح کرده بود، اما در سوی دیگر داستان، مشاوری است که طرح نخستش را شورای 

فنی رد کرده و طرح دوم اش را تهیه می کند.
با وجود انتشار اخباری درباره   مزایده   »گراند هتل قزوین« و حضور سرمایه گذار در این 
بنا، اما آخرین تصاویر منتشر شده از این هتل قدیمی که آن را از نخستین نمونه های هتل 
به شیوه مدرن و اروپایی در اواخر دوره قاجار می نامند، نگرانی هایی نسبت به وضعیت 
این بنای تاریخی که حتی در دولت گذشته یکی از متولیان فرهنگی از تخریب آن ابراز 
خشنودی کرده بود، مطرح شد. »سمگا« ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، گراند هتل قزوین 
را به مدت ۲۵ سال در اختیار گرفت تا در مدت ۳۸ ماه با مبلغی معادل ۹ میلیارد تومان آن 
را مرمت کند، اما با توجه به صحبت های انجام شده، هنوز کاربری دقیق این اثر تاریخی 
مشخص نشده است.  هادی میرزایی، مدیر عامل و رییس هیات مدیره صندوق احیا و 
بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، درباره اقدامات انجام شده تا کنون برای حفاظت 
از گراند هتل قزوین به ایسنا توضیح می دهد: در طرح مرمتی ارائه شده توسط سرمایه گذار، 
احتمال دست کاری و تغییرات در برخی از بخش های بنا وجود داشت،  بنابراین آن طرح 
رد شد و در حال حاضر مشاور طرح، در حال تهیه  یک طرح مرمت جدید با حفظ وضع 
موجود بناس��ت. او با اشاره به وضعیتی که برای بنا در طول سال های گذشته، به دلیل 
شرایط ایجاد شده در زمین آن، اتفاق افتاده، تاکید می کند: به دلیل ایجاد این وضعیت، 
مشاور بررسی های خود را برای گزینه های جایگزین آغاز کرده است، از سوی دیگر کاربری 
بنا به سمت فرهنگی شدن پیش می رود، اما درفضای خالی کنار  این اثر تاریخی، بحث 
اقامتی را پیش بینی کرده ایم. او با تاکید بر تملک فضای حاشیه ای کناِر گراند هتل، توسط 
سرمایه گذار با هدف ایجاد بخش اقامتی در این نقطه، اظهار می کند: قرار است محیط 
پیرامونی که در حاشیه   این هتل تاریخی قرار دارد، توسط سرمایه گذار تملک و در ادامه 
به عنوان آورده سرمایه گذار به صندوق احیاء، منتقل شود. میرزایی اما با اشاره به تفاوت ها 
در اقدامات مرمتی و حفاظتی در این اثر، ادامه می دهد: با توجه به لزوم تایید طرح مرمت 
توسط شورای فنی صندوق و رد شدن طرِح قبل مشاور، او در حال تهیه ی طرحی جدید 
است تا بعد از تکمیل شدن، این شورا آن را بررسی کند. او با اشاره به مکاتبه ای که صندوق 

احیاء با بهره بردار انجام داده، اظهار می کند: براساس قرارهای انجام شده در اسرع وقت و 
در مهلت تعیین شده، بهره بردار نسبت به تجهیز کارگاه، ارائه طرح مرمت و احیا و فاز دو 
گراند هتل و بخش احداثی جدید و انجام مرمت های استحفاظی، استحکامی و تکمیلی 
بر اساس توافق های به عمل آمده اقدامات مقتضی را انجام دهد. مدیر عامل صندوق احیا 
تاکید می کند: در حال حاضر استحکام بخشی هایی در طبقه اول و همکف با به کارگیری 

سازه های چوبی به منظور حفاظت از بنا انجام شده است.
 در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار کاروانسراهای بسیاری ساخته شده بودند که 
تعداد آن ها در دوره مظفری بیشتر هم ش��دند، اما زمانی که شاه قاجار به فرنگ رفت، 
از تحفه های سفرش، »هتل به سبک اروپایی« بود. به گونه ای که از نخستین نمونه از 
هتل های اروپایی با نام »گراند هتل«  در قزوین، در بندرانزلی و بعدها به صورت هتل های 
زنجیره ای »امین السلطان« در خیابان جدید قم و تهران ساخته شدند، اما »گراند هتل« 
قزوین از قدیمی ترین گراند هتل های باقی مانده در همه  ایران محسوب می شود که در 
طول عمر خود شاهد وقایع بزرگی مانند طراحی کودتای رضا شاه بوده است. گراند هتل 
را ارباب برزوی شاپور پارسی از تاجران زرتشتی معروف قزوین که بعدها به "مهرشاهی" 

تغییر نام داد، در سال های ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۰ساخت. 

هاديچوپان:بدونحمایتدرمسترالمپیاحاضرشدم

۹۰درصدورزشگاهآزاديبراياستقالليها

بدنس��از نابغه ایراني ك��ه در رقابت هاي 
مسترالمپیا ۲۰۱۹ براي نخستین بار در 
تاری��خ ورزش ایران به عنوان ارزش��مند 
سومي رسید، مي گوید، بدون كمترین حمایتي عازم 
امریكا شده و ۱۵۰ هزار دالر براي گرفتن ویزاي امریكا، 
بلیت، هتل و غیره هزینه كرده است. هادي چوپان ستاره 
رشته پرورش اندام ایران با اشاره به سختي هایي كه براي 
گرفتن ویزاي امریكا و حض��ور در این رویداد متحمل 
شده است، گفت: بعد از ۴ سال انتظار و سختي كشیدن 
موفق به دریافت ویزاي امریكا شدم، آن هم در شرایطي 
كه هیچ كدام از مسووالن از من هیچ حمایتي نكردند و 
حتي یك بار هم پیگیر كار من نشدند. چهار سال عمر 
من براي گرفتن ویزا و حسرت حضور در مسترالمپیا تلف 
شد و هیچ مسوولي از من حمایت نكرد. او به ایسنا گفت: 
باوجود اینكه  ۶  سال بهترین مدال آور تیم ملي بودم و 
افتخارات زیادي را به دست آوردم اما هیچ توجهي به من 
نشد و ظاهرا اصال این موضوع براي شان اهمیتي نداشت. 

مدیر سامانه بلیت فروشي ورزشگاه هاي كشور با بیان 
اینكه بلیت فروشي داربي به صورت ۹۰- ۱۰ انجام 
خواهد ش��د، گفت: فروش بلیت به هواداران دو تیم 
استقالل و پرسپولیس براساس توافقات انجام شده 
۹۰ درصد براي استقالل و ۱۰ درصد براي پرسپولیس 
خواهد بود. علي اصغر انتظار خیر درباره نحوه بلیت 
فروش��ي الكترونیكي به هواداران دو تیم استقالل و 
پرسپولیس با توجه به قانون ۹۰- ۱۰ اظهار كرد: براي 
اجراي این قانون تا دیروز منتظر بودیم تا دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس اطالعات جامعي از هواداران 
خود در اختیار ما قرار دهند تا در سامانه بلیت فروشي 
الكترونیكي با توجه به اطالعاتي كه از هواداران دو تیم 
به دست مي آوریم آنها را شناسایي و اقدام به ثبت نام 

و تهیه بلیت الكترونیكي كنیم.
او گفت: متاسفانه چون دو باشگاه اطالعات موثقي از 
تعداد هواداران خود نداشتند تصمیم بر این شد زماني 
كه هواداران دو تیم در س��ایت سامانه بلیت فروشي 
اقدام به ثبت نام مي كنند اطالعات هواداران را دریافت 
كنیم تا در زمان بازي برگشت داربي با اطالعاتي كه از 

تعداد هواداران دو تیم كسب مي كنیم دیگر مشكلي 
براي ثبت نام و فروش بلیت داربي نداش��ته باشیم. 
انتظارخیر با تاكید به اینكه بلیت فروش��ي داربي به 
صورت ۹۰- ۱۰ انجام خواهد ش��د، به ایسنا گفت: 
با توافق صورت گرفته بلیت فروش��ي داربي با توجه 
به میزباني اس��تقالل ۹۰درصد براي استقالل و ۱۰ 
درصد براي پرسپولیس خواهد بود. او در پاسخ به این 
پرسش كه آیا قیمت بلیت هاي طبقه اول، دوم و پشت 
دروازه در بازي داربي بر مبناي قیمت قبل خواهد بود 
یا خیر؟ گفت: هنوز مشخص نیست و این طور كه به 

نظر مي رسد استقالل قصد دارد قیمت بلیت ها را تغییر 
دهد. مدیر سامانه بلیت فروشي ورزشگاه هاي كشور 
همچنین در خصوص وضعیت گیت هاي طبقه دوم و 
امكان استفاده از گیت ها براي بازي داربي اظهار كرد: 
در این زمینه نیز هنوز هیچ تصمیم گیري انجام نشده 
و در صورت نصب نشدن گیت هاي طبقه دوم هواداران 
مي توانند براي ورود به استادیوم از گیت هاي طبقه 
اول استفاده كنند. انتظار خیر پیرامون این پرسش 
كه براي جلوگیري از تجمع هواداران پشت گیت هاي 
ورزشگاه آزادي آیا تمهیداتي اندیشیده شده است یا 
خیر؟ افزود: طي نشستي كه با نیروي انتظامي داشتیم 
براي جلوگیري از تجمع هواداران پشت گیت ها و براي 
اینكه در اثر فشار بیش از حد هواداران گیت ها دچار 
مشكل نش��وند این طور به نظر مي رسد كه بازرسي 
بدني از هواداران قبل از گیت ها انجام شود. البته هنوز 
تصمیم نهایي در این زمینه صورت نگرفته و منتظر 
پاسخ از سوي نیروي انتظامي هس��تیم. او در پایان 
زمان ثبت نام و تهیه بلیت براي بازي داربي را سه شنبه 

۲۶ شهریور عنوان كرد.

ورزشي
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