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 »تعادل« مساله احتكار زمين هاي دولتي 
در بافت فرسوده را بررسي مي كند

خبر

 دور جديد تحريم هاي امريكا 
چه ويژگي هايي دارد

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعتقاد دارد مسووالن 
منتظر دريافت بسته پيشنهادي اروپايي ها نيستند و براي جلوگيري از غافل گيري 
كش��ورمان بر اس��اس توانمندي ها و ظرفيت ه��اي داخلي برنامه ري��زي كرده اند. 
حش��متاهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با خبرگ��زاري خانه مل��ت، در واكنش به 
فرارسيدن زمان اعمال اولين مرحله از تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه كشورمان 
گفت: بايد اذعان كرد خوش بختانه امروزه تالش هاي زيادي در عرصه كالن مديريتي 
رخ داده و به عبارتي مي توان دريافت كه دولت منتظر دريافت بس��ته پيش��نهادي 
اروپايي ها نيست. نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه كشورمان بر اساس توانمندي ها و طرفيت هاي داخلي برنامه ريزي 
كرده تا در مقابل تحريم ها دچار غافل گيري نش��ويم، اظهار كرد: در اين بين نيز بر 
اساس روند كنوني برجام، مذاكرات با سه كش��ور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه 
در حال انجام شدن اس��ت. وي ادامه داد: بايد يادآور ش��د كه مهم ترين محورهاي 
مذاكرات با اروپايي ها در حوزه هاي مالي، بانكي و فروش نفت و گاز كشورمان است 
تا بتوان به نتايج خوبي دس��ت يابيم. اين نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره به 
اينكه تحريم هاي كنوني امريكا با تحريم هاي جديد متفاوت است، تصريح كرد: در 
گذشته تحريم ها بر اساس 6 قطعنامه سازمان ملل نسبت به كشورمان اعمال شد اما 

تحريم هاي كنوني بر اساس خواسته هاي اياالت متحده در حال شكل گيري است.
رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ش��وراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه اعمال تحريم هاي امريكا توسط كشورهاي ديگر الزم االجرا نيست، 
خاطرنشان كرد: البته شايد برخي كشورها به دليل مجازات و تنبيه نشدن اقتصادي 

از سوي اياالت متحده در راستاي اهداف اين كشور حركت كنند.

 وزير اقتصاد: اگر»FATF« تصويب نشود 
وضعيت نامناسبی پيش می آيد

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: در صورت عدم تصويب FATF فعاليت بانکی 
خارج از سوئيفت را نمی توانيم انجام دهيم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مسعود 
کرباسيان با تاکيد بر اينکه مجلس بايد درخصوص مبارزه با پولشويی به دولت کمک 
کند، تصريح کرد: هدف تحريم های آمريکا نظام بانکی کش��ور است و دولت سعی 
کرده پيوستن ايران به FATF را در حالت تعليق نگه دارد و عنوان کرده که 4 اليحه 
در مرحله اجرايی شدن است، اما اگر اين لوايح تصويب نشود، ايران در ليست سياه 
قرار می گيرد و وضعيتی نامناسب ايجاد می شود و فعاليت بانکی خارج از سوييفت 
را نيز نمی تواند انجام دهد. وزير امور اقتصادی و دارايی در نشست ديروز فراکسيون 
نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور همچنين با بيان اينکه دولت در موضوع 
بازگرداندن ارز جدی اس��ت، گفت: يکی از عواملی که می توانست به موفقيت گروه 

دوم ارزی کمک کند، بازگرداندن به موقع ارز پتروشيمی ها و فوالدی ها بود.
کرباسيان درباره ورود ارز پتروش��يمی ها به بازار ارزی گفت: عمده مجتمع های 
پتروشيمی در اختيار وزارت دفاع، نفت، شس��تا و تامين اجتماعی است و دولت به 
دنبال اين بوده که به ارز پتروش��يمی ها نظم دهد. وزير امور اقتص��ادی و دارايی با 
بيان اينکه دولت در موضوع بازگرداندن ارز جدی است، افزود: يکی از عواملی که می 
توانست به موفقيت گروه دوم ارزی کمک کند، بازگرداندن به موقع ارز پتروشيمی ها 
و فوالدی ها ب��ود، لذا در اين موضوع حسابرس��ی ها به صورت ت��ک به تک صورت 
می گيرد. وی با بيان اينکه مرکزی در وزارت اقتصاد تش��کيل ش��ده که نوع نگرش 
آمريکا نس��بت به تحريم های اعمالی عليه ايران را رصد م��ی کند، بيان کرد: هفته 
گذشته يکی از کارشناس��ان آمريکايی و طراحان تحريم عليه ايران عنوان کرده که 
ترامپ نمی تواند اهداف تحريمی خود عليه ايران را پي��اده کند، زيرا اگر نفت ايران 
تحريم ش��ود، قيمت جهانی اين محصول اس��تراتژيک افزايش می يابد و با همان 

صادرات نفت کم، کمبود درآمد ايران جبران می شود.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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گروه اقتصاد كالن
جمع��ي از اقتصاددان��ان كش��ور در 
نامه اي سرگش��اده ب��ه رييس جمهور از 
علت ها بح��ران كنون��ي اقتصاد كش��ور 
س��خن گفته و راهكار هايي ب��راي خروج 
از اين ش��رايط ارايه كرده ان��د. در اين نامه 
به شدت از شكل گيري نظام سرمايه داري 
رانتي كه موج��ب پدي��داري يك طبقه 
اليگارش��ي نوكس��يه ش��ده انتقاد شده و 
عامل شكل گيري آن، سياست هاي تحت 
تعديل ساختاري »خصوصي سازي بدون 
تمهيد بستر نهادي الزم به ويژه نهاد هاي 
پش��تيبان بازار، گس��ترش صنايع رانتي 
و بنگاه هاي ش��به دولتي و نيز تاس��يس 
بانك ه��ا و موسس��ات مالي ب��ه اصطالح 

خصوصي« دانسته شده است. 
به نوش��ته اين اقتصاددان��ان كه امضا 
كنن��دگان آن عبارتن��د از :: عبدالمجيد 
آهنگري، مرتضي افقه، ناصر الهي، امراله 
امين��ي، كم��ال اطه��اري، س��يد محمد 
بحريني��ان، علي اصغ��ر بانويي، س��جاد 
برخورداري، جه��ان مير پيش بين، هاتف 
حس��ن تاش،  غالمحس��ين  حاض��ري، 
حميد رضا حري، محمود ختايي، حسين 
راغفر، م��راد راه��داري، محس��ن رناني، 
محسن رياضي، س��عيد راسخي، شهريار 
زروكي، احسان س��لطاني، بهرام سحابي، 
عب��اس ش��اكري، ولي اله ش��هباز خاني، 
حس��ن طايي، فرهاد علي ن��ژاد مهرباني، 
قاس��مي،  رس��ول  جمال فتح اله��ي، 
س��يد ضياء الدين كيا الحس��يني، كامران 
كسرايي، س��يد محمد حسن مصطفوي، 
فرشاد مومني، ميرحسين موسوي، سعيد 
نايب، س��يد محمد باقر نجف��ي، علي رضا 
ناص��ري، محم��د لش��گري، محمد رضا 
يوس��في، س��يد احمد يزدان پناه؛ چنين 
وضعيتي پيامدهايي چون تسلط و چيرگي 
س��ه ضلعي اقتصادي نامولد و فسادس��اِز 
»س��فته بازي، داللي و رباخواري«، ترويج 
و اش��اعه فس��اد در س��طح قواي سه گانه 
با ايجاد البي هاي سياس��ي و اقتصادي و 
تش��كيل س��ه-وجهي آهنين بين دولت 
)بوروكرات ها(، مجل��س )قانون گذاران( و 

گروه هاي اقتصاد رفاقتي داشته است.
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در ادامه متن 

كامل اين نامه را مي خوانيم 
ملت ش��ريف ايران؛ جناب آقاي دكتر 

حسن روحاني رييس محترم جمهور
 سالم عليكم و رحمه اهلل

 جناب آقاي رييس جمه��ور با عنايت 

به اينك��ه دولت ه��ا در ايران مس��ووليت 
پاسخگويي به ناكارآمدي هايي را بر عهده 
دارند كه تمام��ي اركان حكومت در ايجاد 
آن نقش داش��ته اند، خطاب اي��ن نامه به 
مردم به عن��وان صاحبان اصلي كش��ور و 
جنابعالي به عن��وان رييس ق��وه مجريه 
اس��ت. آنچه در اي��ن نامه مي آي��د مرور 
سريع داليل بحران كنوني اقتصاد و ارايه 
پيش��نهادهايي براي خروج از آن اس��ت. 
اقتصاد دهه نخست جمهوري اسالمي را 
مي توان اقتص��اد حاكميت-محور ناميد 
با پيوند هاي ق��وي ميان حاكميت و مردم 
و پش��تيباني دول��ت از فعاليت هاي مولد 
بخ��ش خصوصي، هم��راه ب��ا حمايت از 
اقتصاد توليد محور و حضور مردم در كانون 

تصميم گيري ها. 
ب��ا خاتم��ه جن��گ تحميل��ي و آغاز 
برنام��ه تعدي��ل س��اختاري بس��ياري از 
مس��ووليت هاي اجتماع��ي و اقتص��ادي 
دولت در قبال مردم به حالت تعليق درآمد 
و به تدريج اي��ن مس��ووليت ها به حيطه 
فراموش��ي سپرده ش��د. خصوصي سازي 
بدون تمهيد بس��تر نه��ادي الزم به ويژه 
نهاد هاي پشتيبان بازار، گسترش صنايع 
رانتي و بنگاه هاي شبه دولتي و نيز تاسيس 
بانك ه��ا و موسس��ات مالي ب��ه اصطالح 
خصوصي، شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را 
دچار تغيير و تحوالت ج��دي كرد. در اين 
ش��رايط تحت عناوين فريبنده و جذابي 
مانند ارتقاء كاراي��ي، رقابتي كردن فضاي 
كس��ب و كار كش��ور، واگذاري اقتصاد به 
»مردم«، بخش عمده ظرفيت هاي كشور 
از طريق خصوصي سازي و كاهش حضور 
دول��ت در اقتص��اد در دهه ه��اي هفتاد و 
هشتاد شمس��ي مصروف ش��كل گيري 
و اس��تحكام ي��ك »اقتص��اد خصوص��ي 
-دولتي« )خصولتي( شد. از طريق انتقال 
دارايي هاي دولت به دوس��تان و آشنايان، 
ث��روت و س��رمايه در دس��ت گروه هايي 
متمركز شد كه از امتياز هاي درون قدرت 

بهره گرفته بودند. 
اليگارشي برآمده از فرصت ها، رانت ها و 
درآمد هاي حاصل از توزيع منابع طبيعي 
عينيت يافت. قواني��ن و مقررات ناپخته و 
فاقد كارشناسي كافي فرصت هاي بزرگ 
اس��تفاده از رانت ه��اي گس��ترده انرژي 
و فرصت ه��اي ب��ي بديل دسترس��ي به 
اعتبارات بانكي و ارزي، بخش��ودگي هاي 
مالياتي، انحصار هاي مختل��ف وارداتي را 
براي اي��ن اقتصاد به اصط��الح خصوصي 

غيرمولد فراهم آورد. 
به اي��ن ترتي��ب پدي��ده مه��م ديگِر 
دهه ه��اي هفت��اد و هش��تاد، زاي��ش نو 
سرمايه داراني بود كه با تكيه بر مناسبات 
قدرت و وابس��تگي به دولت ها و از س��وي 
ديگر به واس��طه اس��تفاده از فرصت هاي 
رانتي ك��ه در اختي��ار آنها ق��رار گرفت، 
توانس��تند به منافع و ثروت ه��اي كالن 
دس��ت يابند. با توجه به شدت وابستگي و 
اختالط اين نو كيسگان با حاكميت، اين 
گروه ب��ه تدريج به ثروت و قدرتي دس��ت 
يافته اس��ت كه دولت را به تس��خير خود 
درآورده اس��ت و در كلي��ه امور و ش��ؤون 
اقتصادي، مانند تعيين ن��رخ بهره بانكي 
يا ن��رخ تبدي��ل ارز مداخل��ه مي كند. در 
واقع قرار ب��ود اقتصاد دولتي ب��ه اقتصاد 
رقابتي تبديل ش��ود، اما در عمل ما با يك 
اقتصاد رفاقتي روبرو ش��ديم. اين ساختار 
رفاقتي پدي��د آمده از مناس��بات قدرت و 
ثروت منجر به دو پيامد مه��م در اقتصاد 
ايران ش��د كه وجه تمايز اقتصاد كنوني با 
گذشته است و از اين منظر نوعي گسست 
در مس��ير تاريخي اقتصاد معاصر ايران به 
وجود آورد. نخس��ت اينكه الگوي كنوني 
اقتصاد ايران غير مولد اس��ت و دوم اينكه 
غيرمردمي اس��ت. بعض��ي از ويژگي هاي 
اساس��ي چنين اقتص��ادي را مي توان به 
ش��رح زير برش��مرد: ۱- انحراف مس��ير 
توسعه كش��ور از »اقتصاد توليد-محور« 
- كه ت��داوم آن مي توانس��ت ب��ه تدريج 
زمينه هاي يك اقتص��اد مبتني بر نوآوري 
را ش��كل دهد- به س��مت يك »اقتصاد 
رانت-مح��ور«؛ ۲- توس��عه مبتن��ي ب��ر 
توليد مواد خام اوليه و كاال ها و خدمات با 
اش��تغال زايي و ارزش افزوده پايين، آلوده 
كننده محيط زيس��ت، به رشد اقتصادي 
نازل، بي كيفي��ت و پر نوس��ان انجاميده 
اس��ت؛ ۳- افزايش وابس��تگي به صادرات 
مواد خام و اوليه صنعتي و معدني با تكيه 
بر رانت گس��ترده منابع و انرژي و تعميق 
اتكاي اقتصاد كش��ور به درآمد هاي ناشي 
از خام فروشي؛ 4- رشد و گسترش شديد 
و بي قاع��ده بنگاه هاي رانتي ش��به دولتي 
)پتروشيمي، فوالد، معدني، خودروسازي 
و بانكي(؛ ۵- پش��تيباني همه جانبه نظام 
تصميم گي��ري از بنگاه هاي ش��به دولتي 
با تامين بس��ته متنوعي از كليه رانت هاي 
ممكن ش��امل مواد خام، انرژي، سرمايه، 
تورم��ي، ن��رخ ارز، ماليات��ي، صادراتي، و 
فراه��م آوردن فرصت ه��اي انحص��اري 

و ش��به انحص��اري از جمل��ه بازار ه��اي 
بس��ته و انحصاري؛ 6- تضعيف و تحديد 
مس��تمر بخش خصوصي واقعي و به ويژه 
بخش خصوص��ي مول��د )صنايع كوچك 
و متوسط(، غير مردمي ش��دن اقتصاد و 
در نهايت تش��ديد رك��ود در فعاليت هاي 
اقتصادي بخش خصوصي واقعي، كاهش 
س��طح درآمد و معيش��ت عامه م��ردم و 
تش��ديد فقر و نابرابري ه��اي اقتصادي- 
اجتماعي؛ ۷- افزايش ۵ براب��ري واردات 
همراه ب��ا ۵ برابر ش��دن واردات كاال هاي 
مصرفي كم كيفيت از تع��داد معدودي از 
كش��ور هاي توليدكننده آسيايي نسبت 
به كاال هاي صنعتي كش��ور هاي توس��عه 
يافته در دهه هش��تاد موجب شد كه بازار 
داخلي تحت تس��لط تولي��دات مصرفي 
واردات��ي ارزان قيم��ت و فاق��د كيفي��ت 
مناس��ب قرار بگيرد؛ ۸- تسلط و چيرگي 
س��ه ضلعي اقتصادي نامولد و فسادس��اِز 
»س��فته بازي، دالل��ي و رباخ��واري« بر 
اقتصاد ايران؛ ۹- ترويج و اش��اعه فساد در 
س��طح قواي س��ه گانه با ايجاد البي هاي 
سياسي و اقتصادي و تشكيل سه-وجهي 
آهنين بين دولت )بوروكرات ها(، مجلس 
)قانون گذاران( و گروه هاي اقتصاد رفاقتي؛ 
۱۰- گس��ترش پديده در هاي چرخان با 
جابه جايي گروه ه��اي منتخب بين قواي 
مجريه و مقنن��ه و بنگاه هاي خصولتي در 
طول س��ه دهه گذش��ته؛ ۱۱- استفاده از 
قدرت سياسي در ايجاد و اداره واحد هاي 
خصولتي در جهت تامين منافع شخصي 
و گروه��ي و در نتيج��ه ترويج فس��اد به 
واس��طه گس��ترش اقتصاد رفاقتي؛ ۱۲- 
فقدان ش��فافيت و نظ��ارت الزم و كافي 
در دخل و خ��رج بنگاه ه��اي خصولتي و 
تقس��يم بخش مهمي از س��ود ها و منافع 
كالن آنه��ا در ش��بكه اي از بنگاه هاي تو 
در تو و وابس��ته؛ ۱۳- برخ��ورداري كامل 
بنگاه هاي خصولتي رفاقتي از امتياز هاي 
بنگاه هاي دولتي و در عي��ن آزادي عمل 
كامل، خروج نسبي از نظارت سازمان هاي 
مس��وول و گري��ز از هر گونه ش��فافيت و 
پاسخگويي تحت عنوان بخش خصوصي 
و همچنين تبديل اين بنگاه هاي خصولتي 
 به حياط خل��وت رفقا و مدي��ران دولتي؛

۱4- تن��زل و تزل��زل اقت��دار حاكميت و 
دولت، حضور و نفوذ يك دولت خاكستري 
را در اركان دولت همراه با تسلط بر دولت 

امكانپذير كرده است )دولت در دولت(
ادامه در صفحه3

اخبار سرمقاله

كاهش تقاضا براي دالر 

روز دوش��نبه ۱۵ مرداد ۹۷ به دنبال رونمايي از بسته جديد سياست ارزي، 
اگرچه بازار ط��ال و ارز با واكن��ش مثبت مواجه ش��د و نرخ طال و س��كه و دالر 
تاحدودي كاهش يافت كه نش��ان دهنده انتظار بهبود بازار در آس��تانه ش��روع 
تحريم هاي امريكا است، اما در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه هنوز 
موارد ابهام مختلفي در زمينه نحوه عرضه ارز پتروشيمي ها، فوالدي ها، فلزات، 

گاز و فرآورده هاي نفتي در بازار ثانويه وجود دارد كه بايد برطرف شود. 
از س��وي ديگر، الزم است كه مكمل هاي سياس��تي نيز در جهت حمايت از 
سياس��ت هاي جديد ارزي به كار گرفته ش��ود تا به ثبات نرخ ارز كمك كند. در 
اين راستا، يكي از موارد اثرگذار، كاهش تقاضا براي دالر است زيرا تجربه اجراي 
برنامه ارز مبادله اي در دوره قبلي تحريم هاي اقتصادي ۹۳- ۱۳۹۰ نش��ان داد 
كه با دريافت ارزهاي مختلف ش��امل روپيه، روبل، يوان، ين، لير، يورو و... بانك 
مركزي اين ارزها را به متقاضيان ارز ب��راي واردات پرداخت مي كرد و درنتيجه 
تقاضا براي دالر به تقاضا براي ارزهاي كشورهاي طرف تجاري ايران نظير هند، 
چين، تركيه، روسيه، اروپا تقسيم شده بود.  اما بعد از برنامه بانك مركزي براي 
حركت در جهت يكسان سازي نرخ ارز كه از سال ۹۳ به بعد اجرايي شد و هدف 
آن كاهش نرخ ارز مبادله اي و ارز آزاد بود، به تدريج از ميزان ارز مبادله اي كاسته 
شد و متقاضيان و واردكنندگان به س��مت ارز بازار آزاد حركت كردند و واردات 
گروه هاي مختلف كااليي كه ارز مبادله اي دريافت مي كردند مجبور شدند كه از 

ارز آزاد استفاده كنند. 
همي��ن موضوع عام��ل رش��د تقاض��ا ب��راي دالر ب��ود زي��را وارد كننده و 
سرمايه گذاري ترجيح مي داد كه از بازار آزاد به جاي ارزهاي ديگر، دالر خريدار 
كند و هرچه از وزن و سهم ارز مبادله اي كمتر مي ش��د، بر تقاضاي دالر افزوده 
مي شد. اين موضوع عمال رش��د نرخ دالر را به تدريج در بازار موجب شد و بعد از 
پيروزي ترامپ و زمزمه هاي مذاكره براي تغيير برجام، نرخ دالر نيز روبه افزايش 
گذاشت. براين اساس همزمان رش��د تقاضا براي دالر و رشد قيمت دالر تحت 

تاثير مسائل سياست خارجي، عاملي شد براي آنكه نرخ ارز افزايش يابد. 
با مراجعه ب��ه چنين تجربه اي الزم اس��ت كه عالوه بر ت��الش دولت و بانك 
مركزي براي تغيير ارزش گزارش��گري مالي از دالر به ي��ورو، برنامه هايي براي 
كاهش تقاضا براي دالر و رشد عرضه ساير ارزهاي غيردالري صورت گيرد تا از 
اين طريق واردكننده و مسافر، و حتي كساني كه ارز را براي حفظ قدرت خريد 
خود انباشت مي كنند، به سمت يورو و ساير ارزها به خصوص كشورهاي خريدار 
نفت و كاالهاي ايران حركت كنند. تشكيل چنين سازوكاري قبال از طريق ارز 
مبادله اي صورت مي گرفت و حاال مي توان از طريق ب��ازار ثانويه، ارز موجود در 
بازار به هر واحد پولي را اعالم كرد و فشار بر عرضه و تقاضاي دالري را كاهش داد. 
اي��ن كار از طري��ق هدايت و نظ��ارت و راهنماي��ي صادركنن��دگان عمده 
پتروش��يمي، فوالد، گاز و فراورده هاي نفتي مي تواند تاحدودي راهگش��ا باشد 
و همچنين براي واردكنندگان نيز بايد سيگنال و مش��وق هايي براي واردات از 
كش��ورهاي طرف تجاري ايران داده شود تا نتيجه آن رش��د تقاضا براي روپيه، 
يوان، ين، يورو، روبل و لير به جاي دالر باش��د.  در كنار كاهش رشد تقاضا براي 
دالر، الزم اس��ت كه در زمينه مكانيزم عرض��ه و تقاضاي ارز در ب��ازار ثانويه نيز 
اطالع رس��اني ش��ود و در مورد فاصله نرخ صرافي ها و بازار آزاد با بازار ثانويه نيز 
تمهيداتي انديشيده شود تا باعث افزايش فاصله زياد نرخ ارز در صرافي ها با بازار 

ثانويه نشود. 
لذا براي اينكه چهار نرخي ارز شامل ترجيحي، ثانويه، صرافي و كامال آزاد به 
سه نرخي ترجيحي، ثانويه و آزاد تبديل ش��ود، بايد در بازار ثانويه، راهكارهايي 
جهت هدايت واردكنندگان به س��مت ارزهاي غيردالري در نظر گرفته شود تا 
وارد كننده و تجار به جاي دالر، از ابتدا به دنبال خريد ارزهاي ديگر باشند تا تقاضا 

براي دالر كاهش زياد داشته باشد. 
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همزمان با شروع تحريم امريكا عليه ايران، اتحاديه اروپا اقدام كرد

اجراي قانون انسداد عليه تحريم
 صفحه 2 

 صفحه 7 

پرونده

 احكام ديوان بين المللي 
الهه استيناف ندارد

8

 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

روز دوش��نبه ۱۵ م��رداد ۹۷ ب��ه دنب��ال 
رونمايي از بس��ته جديد سياست ارزي، اگرچه 
بازار طال و ارز ب��ا واكنش مثبت مواجه ش��د و 
نرخ طال و س��كه و دالر تاحدودي كاهش يافت 
كه نش��ان دهنده انتظار بهبود بازار در آس��تانه 
ش��روع تحريم هاي امريكا اس��ت، ام��ا در عين 
حال برخ��ي كارشناس��ان معتقدن��د كه هنوز 
م��وارد ابهام مختلف��ي در زمينه نح��وه عرضه 
ارز پتروش��يمي ها، فوالدي ه��ا، فل��زات، گاز و 
فرآورده هاي نفتي در بازار ثانويه وجود دارد كه 
بايد برطرف شود. از سوي ديگر، الزم است كه 
مكمل هاي سياس��تي نيز در جهت حمايت از 
سياس��ت هاي جديد ارزي به كار گرفته شود تا 

به ثبات نرخ ارز كمك كند...

 گروه انرژي| نادي صبوري |
عباس س��روش، معاون آب و آبفاي وزير نيرو 
ديروز دوش��نبه ۱۵ مرداد، نخس��تين نشست 
خبري خ��ود را چند م��اه پ��س از انتصابش به 
اين س��مت برگزار كرد. معاون وزير نيرو در اين 
نشست خبري از »موافقت« دولت با پيشنهادي 
براي افزايش تعرفه آب مشتركان پرمصرف خبر 
داد. اين پيش��نهاد خواهان ۱.4 برابري ش��دن 
تعرفه آب مشتركاني اس��ت كه خارج از الگو آب 
مصرف مي كنند. سروش در اين نشست خبري 
مواضع ش��خصي خود به عنوان يك شخصيت 
علمي را در خصوص وضعيت فعلي آب ايران ابراز 

كرد...

كاهش تقاضا براي دالر

پيشنهاد افزايش 1.4 برابري تعرفه آب 
مشتركان پرمصرف به دولت

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

اقتصاد كالن

1

نامه سرگشاده جمعي از 
اقتصاددانان به رييس جمهور

جمعي از اقتصاددانان كشور در نامه اي سرگشاده 
به رييس جمهور از علت هاي بح��ران كنوني اقتصاد 
كش��ور س��خن گفت��ه و راهكار هايي براي خ��روج از 
اين ش��رايط ارايه كرده ان��د. در اين نامه به ش��دت از 
ش��كل گيري نظام س��رمايه داري رانت��ي كه موجب 
پديداري يك طبقه اليگارشي نوكسيه شده انتقاد شده 
و عامل شكل گيري آن، سياس��ت هاي تحت تعديل 
ساختاري »خصوصي سازي بدون تمهيد بستر نهادي 
الزم به ويژه نهاد هاي پشتيبان بازار، گسترش صنايع 
رانتي و بنگاه هاي شبه دولتي و نيز تاسيس بانك ها و 
موسس��ات مالي به اصطالح خصوصي« دانسته شده 
است.  به نوش��ته اين اقتصاددانان كه امضا كنندگان 
آن عبارتند از : عبدالمجيد آهنگ��ري، مرتضي افقه، 
ناصر الهي، امراله اميني، كمال اطهاري، س��يد محمد 
بحريني��ان، علي اصغر بانويي، س��جاد برخ��ورداري، 
جهان مي��ر پيش بين، هاتف حاضري، غالمحس��ين 
حسن تاش، حميد رضا حري، محمود ختايي، حسين 

راغفر، مراد راهداري، محسن رناني ...

 محسن شمشيري  

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
3450000 تومان

شاخص بورس
133328

در نامه سرگشاده جمعي از اقتصاددانان به حسن روحاني مطرح شد

نوسرمايه داران رانتي بالي جان اقتصاد ايران

ترامپ به ارتباط پسرش  با روسيه اعتراف كرد
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ايران2

ي��ك نماين��ده اصالح طل��ب مجلس 
معتقد اس��ت در مورد اس��تيضاح ربيعي 
وزير كار مق��داري عجله ص��ورت گرفت. 
الياس حضرتي در گفت وگو با ايلنا درباره 
اس��تيضاح  هاي مطرح ش��ده در مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: مجلس تصميم 
جمعي مي گي��رد و ي��ك مديريت فردي 
نيست كه همانند يك وزارتخانه سلسله  مراتب داشته باشد؛ گهگاه 
اينجا وقتي رييس مجلس هم به موضوعي تاكيد مي كند نمايندگان 
نظر او را نمي پذيرند و گوش نمي دهن��د. وي تصريح كرد: به عنوان 
مث��ال در اقداماتي كه هفته قب��ل و قبل تر از آن درب��اره تفكيك دو 
وزارتخانه صنع��ت، معدن و تج��ارت و تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
انجام شد، با وجود اينكه رياست مجلس هم بر انجام آن تاكيد و اصرار 
داش��ت، اما مجلس مس��ير خود را رفت. حضرتي با اشاره به موضوع 
استيضاح ها گفت: افراد تصميم به استيضاح مي گيرند. سيري كه در 
مجلس براي رسيدن به نقطه نهايي استيضاح طراحي شده سيري 
است كه در مراحل مختلف آن سيستم ريش سفيدي گذاشته شده و 
اينكه چرا سوال به كميسيون مي رود به اين دليل است كه كميسيون 
بخشي تخصصي است و حرف هاي استيضاح كننده ها و جواب وزير 
مربوطه را بش��نود و در اين وسط ريش س��فيدي كند چرا كه اختيار 
جلوگيري از اس��تيضاح و حتي راي گيري را ندارد. او با اشاره به طرح 
استيضاح وزير اقتصاد در مجلس خاطرنش��ان كرد: استيضاح وزير 
اقتصاد در مرحله كميس��يون هم مطرح و حتي به جاي يك جلسه 
دوجلسه هم مطرح شد با تمام بررسي هاي كميسيون نتيجه نداد و 

االن بايد اعالم وصول و در صحن مجلس مطرح شود.

 در اعالم وصول استيضاح 
وزير كار عجله شد 

رييس فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس��المي س��وال از رييس جمهور را حق 
نماين��دگان خواند و در عي��ن حال بطور 
تلويح��ي آن را كار سياس��ي تعبير كرد و 
گفت: در ش��رايط فعلي ضرورت��ي براي 
طرح س��وال از رييس جمهور وجود ندارد 
كما اينكه بهتر بود استيضاح وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي با تدبير بيش��تري مطرح مي ش��د. محمدرضا 
عارف رييس مجمع نمايندگان تهران كه با ايسنا گفت وگو مي كرد، 
همچنين ريش��ه اعتراضات اخير را موضوعات اقتصادي و افزايش 
قيمت ها عنوان كرد و اف��زود: از وزرا گاليه داري��م بايد دولتمردان 
مستقيم با مردم صحبت كنند و ش��رايط را توضيح دهند نه اينكه 
برخي وزرا به مسووليت ش��ان نگاه جزيره اي داش��ته باشند. رييس 
كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس با ابراز امي��دواري از آزادي 
دانشجويان بازداشتي بر  لزوم پرهيز از امنيتي شدن فضاي دانشگاه ها 
و اجازه طرح بحث به صورت آزادانه به دانش��جويان، نقش مديريت 
دانش��گاه ها را در اين باره بس��يار مهم دانس��ت.  عارف همچنين از 
برنامه ريزي خاص اصالح طلب��ان براي انتخاب��ات مجلس يازدهم 
سخن گفت و با مخالفت هرگونه فعاليت سياسي غير از آنكه منجر 
به تحت الشعاع قرار دادن اين انتخابات شود، هرگونه زمزمه اي درباره 
حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ را رد كرد. عارف درباره طرح استيضاح 
وزير علوم و وزير كار گفت: در كميس��يون آم��وزش و تحقيقات نيز 
اس��تيضاح وزير علوم مطرح ش��د كه ما براي رفع هرگونه شبهه اي 
جلس��اتي را برگزار كرديم. خوش��بختانه با توجه به شرايط موجود 

متقاضيان امضايشان را پس گرفتند و استيضاح منتفي شد. 

ضرورتي براي طرح سوال از 
رييس جمهور وجود ندارد

فرمانده��ان  از  ش��عباني  س��ردار 
ارش��د س��پاه با بي��ان اينك��ه ۱۳ نفر از 
دستگيرش��دگان ناآرامي هاي اخير بازار 
با س��رويس اطالعات ام��ارات در ارتباط 
بودند، گفت: اين افراد مامور بودند هرچه 
مي توانند دالر بخرند و  در سليمانيه عراق 
تحوي��ل دهند. دو تن س��كه ق��رار بود از 
كشور خارج شود كه خوشبختانه بسياري از اين محموله ها از كشور 
خارج نشد. به گزارش فارس، سردار ناصر ش��عباني صبح ديروز در 
دوره طرح واليت كه در اردوگاه دش��ت بهشت ش��انديز برگزار شد، 
گفت: گري س��يك به  عنوان فردي كه به روس��اي جمه��ور امريكا 
خط مي دهد انقالب اس��المي ايران را يك پديده نوظهور و خارج از 
قالب هاي تئوريك مي داند، ميش��ل فوكو مي گويد، انقالب اسالمي 
ايران يك تفك��ر نوين بود از عرف��ان، عدالت و مب��ارزه كه به جهان 
روح داد. اي��ن فرمان��ده دوران دفاع مقدس افزود: از همين روس��ت 
كه بن س��لمان فاس��د مي گويد، ش��ما امنيت اي��ران را برهم بزنيد 
هزينه هاي��ش را م��ن مي پ��ردازم، بنابراين مش��اهده مي كنيم كه 
ترامپ وقتي مي آيد قريب به 5۰۰ ميليارد دالر قرارداد تس��ليحاتي 
با بن سلمان امضا مي كند و به فاصله چند روز حوادث مجلس توسط 

چند جوان فريب خورده در داخل اتفاق مي افتد. 
او با اش��اره به ناآرامي ه��اي ماه هاي اخير اظه��ار كرد: جوان 
دانش��جويي را دس��تگير كرديم كه ب��ا وعده دو ميلي��ون تومان 
پرچم ايران را پايين كش��يده و آتش زده بود؛ همچنين، 2۳ نفر 
از ري استارتي ها را دس��تگير كرديم كه با وعده پول، شب ها روي 

ديوارها شعارهاي تند مي نوشتند.

 ارتباط تعدادي از اخاللگران بازار ارز
با سرويس  اطالعات امارات

 وزي��ر كش��ور گف��ت: مس��اله آب در 
كشور بسيار جدي اس��ت و بايد درباره آن 
فرهنگ س��ازي و جريان س��ازي شود. تا 
زماني كه مردم فكر كنند هي��چ كاره اند، 
مشكلي حل نخواهد شد. به گزارش ايرنا، 
عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در نشست 
مشترك با فعاالن سازمان هاي مردم نهاد 
در وزارت كشور گفت: مش��كل اساسي كشور در حال حاضر موضوع 
آب اس��ت كه بسيار هم جدي اس��ت؛ حداقل در س��ال جاري با ٢٠ 
اعتراض و درگيري در مس��اله آب مواجه بوديم. وزير كش��ور يادآور 
شد: براي حل مساله آب در كشور بايد يك جريان ايجاد شود؛ مردم 
مصرف كننده آب و فرهنگ ساز هستند و تا زماني كه مردم فكر كنند 
در اين كشور هيچ كاره اند، مش��كلي حل نمي شود. رحماني فضلي 
تاكيد كرد: مردم انتخاب مي كنند؛ مردم فرهنگ مي سازند و هدايت 
مي كنند و تا زماني كه فكر كنيم مردم هيچ كاره هس��تند، آنها هيچ 
كاره باقي مي مانند و كشور رشد نمي كند. وزير كشور تصريح كرد: ما 
بايد سازمان هاي مردم نهاد را باور كنيم و به آنها ايمان داشته باشيم، 
ش��رايط ثبت و صدور مجوز و فعاليت سمن ها نسبت به روزهاي اول 
كه ش��روع كرديم بهتر شده اس��ت اما تا نقطه مطلوب فاصله داريم. 
جانشين رييس شوراي اجتماعي كشور با بيان اينكه ۴۰ سال است 
كه از انقالب گذشته، اما هنوز تفكر دولتي و توقع از دولت و حمايت 
دولتي را رها نمي كنند، اظهار داشت: حاكميت هم خودش را از برخي 
وظايف و تكاليف كه مي توان��د به مردم واگذار ش��ود، رها نمي كند، 
يعني از نان سنگك تا روابط با خارج از كشور را دولت انجام مي دهد؛ 

كدام دولت در دنيا اينگونه است؟

 براي حل مساله آب 
بايد فرهنگ سازي شود

چهره ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

 حضور س�رزده رهبر معظم  انقالب در منزل 
ش�هيد حس�ن زاده| حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اس��المي شب گذشته در منزل 
شهيد سيد محمدجواد حسن زاده حضور يافتند و با 

خانواده او ديدار و گفت وگو كردند.
در اين ديدار مقام معظم رهبري س��ه انگشتر و يك 
جلد قرآن با دست نوش��ته خود را به خانواده شهيد 
تقديم كردند. بنا بر اين گزارش، شهيد مدافع حرم 
س��يد محمد جواد حس��ن زاده، فرزند شهيد دفاع 
مقدس نجفعلي حسن زاده مهرماه سال ۹5 در دفاع 
از حرم اهل بيت )ع( در س��وريه به شهادت رسيد. از 
اين ش��هيد 2 دختر به يادگار مانده است كه دختر 

كوچك او چند ماه پس از شهادت پدر به دنيا آمد.

 سپاه به مسائل سياس�ي ورود نكرده است؛ 
ايسنا| سخنگوي ارشد س��تاد كل نيروهاي مسلح 
گفت: سپاه به مسائل سياسي ورود پيدا نكرده است 
و دارد ب��ه وظايف قانوني خودش مي پ��ردازد، اما به 
عنوان يكي از اركان قدرت نظام، بايد دش��منان در 
مواقع خ��اص بدانند ك��ه ايران چه مواضع��ي دارد. 
س��ردار ابوالفضل ش��كارچي گفت: مواضع سپاه و 
كل نيروهاي مس��لح در موضع خوبي ق��رار گرفته 
است. اي كاش سياسيون بفهمند و اي كاش به قدرت 
ارزشمند اين نظام اعتماد داشته باشند و گردنشان را 
در مقابل دشمنان خم نكنند. طبيعي است برخي از 
عناصر سياسي مي خواهند گردنشان را، گردن مردم 
را مقابل دشمنان كج كنند. طبيعي است كه كسي 

اجازه اين كار را نخواهد داد.

 س�فيران ايران و اتحادي�ه اروپا درخصوص 
برج�ام گفت وگ�و كردند؛ س�خنگو| س��فير 
جمهوري اس��المي ايران در فدراس��يون روسيه با 
س��فير اتحاديه اروپا در مسكو مالقات و در خصوص 
برجام، تحوالت س��وريه و افغانستان گفت وگو كرد. 
در اين ديدار كه در محل سفارت جمهوري اسالمي 
ايران برگزار شد، مهدي س��نايي بر ضرورت تامين 
منافع ايران وفق برجام تاكيد كرد. سفير كشورمان 
همچنين با اشاره به آخرين وضعيت سوريه، اوضاع 
اين كشور را نسبت به گذش��ته مثبت و رو به بهبود 
ارزياب��ي كرد.»ماركوس ادرر« س��فير اتحاديه اروپا 
نيز بر حمايت اتحاديه اروپ��ا از حفظ »برنامه جامع 
اقدام مش��ترك« و تالش اين اتحادي��ه براي تامين 
منافع ايران بر اس��اس آن، تاكيد كرد. وي همچنين 
همكاري س��ه جانبه ايران، اتحاديه اروپا و روسيه را 

براي اجراي برجام مهم ارزيابي كرد.

 مش�اور موگريني از تصميم پكن براي خريد 
نفت از ايران س�تايش كرد؛ ايرنا| مش��اور فدريكا 
موگريني مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، 
مخالفت چين را با اجراي تحريم هاي واشنگتن درباره 
خريد نفت خام از ايران، اقدام بسيار مهمي براي زنده 
نگهداشتن توافق هس��ته اي 2۰۱5 )برجام( دانست. 
ناثالي توچي مدير انستيتو امور بين المللي ايتاليا در 
پيامي توئيتري با اش��اره به رد درخواست واشنگتن 
براي قط��ع واردات نفت چي��ن از ايران، نوش��ت: اين 
گام مهمي براي احياي برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام( اس��ت. ش��بكه خبري بلومبرگ، خودداري 
پكن را از پذيرش درخواست اياالت متحده براي قطع 
واردات نفت خام از ايران، ضربه اي به تالش هاي دونالد 
ترامپ رييس جمه��وري امريكا ب��راي منزوي كردن 
تهران پس از اعالن تصميم وي در ۱8ارديبهشت ماه 

براي خروج يكجانبه از برجام دانست.

  وزير امور خارجه كره شمالي به ايران مي آيد؛ 
ايسنا| ري يونگ هو، وزير خارجه كره شمالي در سفر 
به تهران ام��روز با محمدجواد ظري��ف همتاي ايراني 
خود ديدار مي كند. اين اولين س��فر ي��ك مقام عالي 
كره ش��مالي به ايران در دولت دوازدهم و بعد از ديدار 
رهبران امريكا و كره ش��مالي در سنگاپور است كه در 
آن رهبر كره شمالي متعهد شد براي خلع سالح كامل 
هسته اي شبه جزيره كره تالش كند. وزير خارجه كره 
شمالي به درخواس��ت خود و در راستاي تعامالت دو 

جانبه و گسترش روابط به تهران مي آيد.

 طرح سوال از رييس جمهور مشغول كردن 
مردم و دولت اس�ت؛ ايس�نا| يك عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: به نظر مي رسد طرح 
سوال از رييس جمهور، مشغول كردن رييس دولت 
و وزرا و مسووالن از مش��كالت واقعي كشور است و 

كمكي به حل مشكالت نخواهد كرد.
مجيد انصاري در ارتباط با موضوع س��وال نمايندگان 
از رييس جمه��ور اظهار كرد: دش��من از هر روش��ي 
اس��تفاده مي كند تا عليه اي��ران اقدامات��ي را صورت 
دهد، تهديد مي كند، تحريم مي كند و مي كوش��د كه 
اقتصاد ما را فلج كند. در ماه هاي اخير شاهد نابساماني 
افسارگسيخته در حوزه اقتصاد بوديم. از سوي ديگر در 
داخل كشور هم ش��اهد اقدامات برخي از سودجويان 
بوده ايم. در چنين ش��رايطي طبعا باي��د تمام حواس 
دولت متوجه ساماندهي اقتصاد كشور و جلوگيري از 

بروز مشكالت بيشتر در زندگي مردم باشد.

 هالكت ۲۱ داعش�ي در غرب كش�ور؛ مهر| 
فرمانده نيروي زميني سپاه پاس��داران از هالكت 
2۱ عضو داعش در غرب كش��ور در س��ال گذشته 
خبر داد و درباره حادثه اخير مريوان گفت: انتقام ما 
قطعا كوبنده خواهد بود. سردار محمد پاكپور ديروز 
در حاشيه مراس��م گراميداشت ش��هداي امنيت 
پايدار روستاي دري مريوان و در جمع خبرنگاران، 
اظهار داش��ت: در اوايل سال گذش��ته 2۱ داعشي 
را در منطقه غرب كش��ور به هالكت رس��انديم كه 
اگر به داخل كش��ور نفوذ مي كردن��د، معلوم نبود 
كه مس��اله امنيت كشور به كجا كش��يده مي شد. 
فرمانده نيروي زميني س��پاه با اش��اره به فعاليت 
گروهك هاي تروريستي، تصريح كرد: با وجود فعال 
شدن همه گروه هاي تروريستي، ما كمترين ناامني 
را در منطقه داريم كه به بهاي خون همين ش��هدا 

به دست آمده است.

همزمان با شروع تحريم امريكا اتحاديه اروپا اقدام كرد

قانونانسدادازامروزاجراييميشود

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد

ادامه بازداشت اخاللگران اقتصادي

 موض��وع مقابله دس��تگاه قضايي ب��ا اخاللگران 
بازار پول و س��رمايه ايرانيان ه��ر روز ابعاد و زواياي 
تازه اي پيدا مي كند؛ بعد از انتش��ار خبر دستگيري 
گروه ه��اي مخ��ل ب��ازار ارز ط��ي روزه��اي اخير، 
س��خنگوي قوه قضاييه ديروز ميان خبرنگاران آمد 

و گف��ت: »  از زم��ان ورود اين قوه به مس��اله اخالل 
در بازار ارز، س��كه و خودرو تاكنون ۴5نفر دستگير 
شده اند و افرادي هم هس��تند كه اتهاماتشان كمتر 

بوده است و با قرار وثيقه آزاد شده اند.«
اژه اي در ادام��ه صحبت هاي��ش ب��ه برنامه هاي 

دس��تگاه قضايي براي مقابل��ه با نوس��انات ارزي و 
دالري اش��اره و اعالم كرد كه قوه قضاييه از طريق 
به كار گيري دواير اختصاص��ي و قضات ويژه تالش 
مي كند ت��ا پرونده هاي اقتصادي را خ��ارج از نوبت 

پيگيري كند. 
موضوع خصوصي س��ازي و واگذاري ها نيز يكي 
ديگر از موضوعاتي بود كه س��خنگوي دستگاه قضا 
درب��اره آن صحب��ت كرد و خب��ر داد ك��ه از طريق 
گزارش هاي تخصصي س��ازمان بازرسي اين فرآيند 
به دقت مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا شائبه اي 

در فرآيند واگذاري ها براي مردم ايجاد نشود. 
به گ��زارش ايرنا، غالمحس��ين محس��ني اژه اي 
ديروز در حاشيه جلسه مس��ووالن عالي قضايي در 
جم��ع خبرنگاران گف��ت : مطابق آخري��ن اخباري 
كه در اين رابطه پيگير ش��دم، تاكن��ون ۴5 نفر در 
اين دو يا س��ه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداش��ت 
ش��ده اند و البته افرادي هم هستند كه ممكن است 
اتهاماتش��ان كمتر باش��د و با قرار وثيقه آزاد ش��ده 

باشند؛ اما ۴5 نفر در بازداشت هستند.
او درب��اره مطالب مطرح ش��ده در جلس��ه امروز 
مسووالن عالي قضايي هم گفت: رياست قوه قضاييه 
ابتدا در خص��وص تقاضا ها و مطالبات��ي كه از ناحيه 
اقش��ار مختلف مردم به ويژه مراج��ع عظام، علماي 
بزرگ و ائمه جمع��ه و جماعات مطرح ش��ده بود و 
از قوه قضاييه خواس��ته بودند كه سريع تر و قاطع تر 
با مفس��دان برخورد كنند، توضيحات مفصلي ارايه 
داد و بيان ش��د كه اين تقاضا ها صرف نظر از ادبيات 
و نحوه بيان؛ پش��توانه و س��رمايه اي براي دستگاه 

قضايي و اقداماتي كه بايد داشته باشد، است. 
محس��ني اژه اي اف��زود: همچنين رياس��ت قوه 
مطرح ك��رد كه از هم��ان روز ه��اي اول چند قاضي 
ويژه براي هركدام از پرونده ها اختصاص داده ش��ده 
است و از دادس��تان تهران و دادس��تان كل كشور و 
معاون اول قوه )بنده( نيز خواس��ته است كه بر اين 
امور پيگيري روزانه و نظارت داشته باشند اما اين را 
هم يادآور ش��د پرونده هاي قضايي براي كشف جرم 
و شناسايي مجرم مقداري پيچيدگي دارد و ممكن 

است زمان ببرد.
او گفت:   اينگونه نيست كه جرم يا اتهام يك نفر 
محرز باشد ولي ما مجازات آن را اعمال نكنيم؛ بلكه 
بايد جرمي كه اتفاق افتاده اس��ت، شناسايي و جرم 
فرد خاطي محرز ش��ود؛ سپس رس��يدگي صورت 

گيرد كه اين موضوع در حال انجام است.
معاون اول ق��وه قضاييه ب��ا بيان اينك��ه در اين 
زمينه در رابط��ه با چند پرونده، مرحله دادس��رايي 
به اتمام رس��يده و اين پرونده ها به دادگاه مي رود، 
اضافه كرد: اميدواريم دادگاه به زودي تشكيل شود 
و اين افراد محاكمه ش��وند. موارد بعدي هم همين 

طور در حال رسيدگي است.
وي افزود: در جلس��ه امروز مش��كالت برخي از 
سازمان ها مثل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
سازمان زندان ها و بعضي از معاونت ها مثل معاونت 
فناوري و آم��ار ق��وه قضاييه در خصوص مس��ائل 
مربوط به مناقصات و مشكالت بودجه اي نيز مطرح 
شد كه با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلي 
كه با آن مواجه بوده ايم و مش��كالت جدي موجود، 

مسووالن اين سازمان ها نيز مس��ائل خود را مطرح 
كردند.

محس��ني اژه اي افزود: در جلسه امروز همچنين 
موض��وع برخ��ي واگذاري ه��اي اخير در س��ازمان 
خصوصي س��ازي نيز مطرح ش��د كه در اين مورد 
رييس سازمان بازرسي كل كش��ور گزارشي درباره 
يك يا دو پرونده ارايه داد كه از س��وي رياس��ت قوه 
قضاييه در م��ورد موافقت با ادامه اي��ن پيگيري ها 

مطالبي بيان شد.
وي اضاف��ه ك��رد: اخيرا هم در جلس��ه س��ران 
قوا مطرح ش��ده كه هر مي��زان از پروژه هايي كه در 
اختيار دولت است و مشمول اصل۴۴ قانون اساسي 
مي ش��ود و قابليت واگ��ذاري دارد، ب��ا رعايت همه 
ضوابط و »غبطه« دولت و حكومت واگذار ش��ود و 
عمدتا به دست مردم برس��د؛ يعني اين طور نباشد 
كه پروژه اي واگذار ش��ود و فردا كارگ��ران آن بيكار 
ش��وند يا احيانا پروژه نيم��ه كاره، نيم��ه كاره باقي 

بماند.
معاون اول قوه قضاييه اظهار كرد: اگر پروژه هاي 
واگذاري به دس��ت خود مردم يا كننده كار و بخش 
خصوصي برسد كه مي توانند اداره كنند و براي اين 
كار اهليت دارند، حتما بايد اي��ن كار را انجام دهيم 
و كم��ك و آن را توصيه كنيم و اص��ال مديران را به 
اين كار تش��ويق كنيم اما در خص��وص موردي كه 
آقاي سراج )رييس س��ازمان بازرسي كشور( درباره 
واگذاري اخير گزارش��ي دادند، دستور داده شد كه 
پيگيري شود و چنانچه كشف فس��ادي شد، حتما 

گزارش كنند كه طبق قانون اقدام شود.

گروه ايران|
روز گذش��ته ب��ار ديگ��ر بخش��ي از تحريم هاي 
هس��ته اي امري��كا علي��ه ايران ب��ه جري��ان افتاد. 
تحريم هاي��ي كه پمپئ��و وزير امور خارج��ه امريكا 
مي گويد ه��دف از بازگرداندنش، تبدي��ل ايران به 
كش��وري كه او نرمال مي خواند، است. اما برخالف 
ادعاي امريكايي ها، تحليلگ��ران غربي اعتقاد دارند 
دولت امريكا به دنبال براندازي س��اختار سياس��ي 
ايران اس��ت. تحليلي كه هم پيمانان اروپايي امريكا 
را نگران كرده اس��ت. از اين رو به نظر مي رسد آنچه 
در توان دارند را براي نگه داش��تن اي��ران در توافق 
هس��ته اي و ممانعت از بحراني ت��ازه در خاورميانه 
ب��ه كار مي گيرند. چنانچه دي��روز، بالفاصله پس از 
آغاز بخشي از تحريم هاي امريكا، فدريكا موگريني 
رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي با 
ابراز تاس��ف از اقدام اياالت متحده از تالش اتحاديه 
اروپا و سه كشور فرانسه، آلمان و بريتانيا براي بي اثر 

ساختن تحريم ها سخن گفت.

 واكنش اروپا به آغاز تحريم ها
 در بيانيه اي ك��ه پايگاه اينترنت��ي اتحاديه اروپا 
منتش��ر كرده، موگريني برجام را كارس��از خوانده 
كه به گفته او به اهداف خ��ود به ويژه تضمين اينكه 
برنامه هس��ته اي ايران صرفا صلح آميز باقي خواهد 
ماند همانطور كه آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز 

در ۱۱ گزارش خود تاييد كرده، دست يافته است.
بر اساس اين بيانيه، اروپا اين توافق را يك عنصر 
كليدي در معماري منع اش��اعه هس��ته اي جهان و 
براي امنيت اروپا، منطقه و تمام جهان مي داند، كه 
يك بخش ض��روري اش لغو تحريم هاي هس��ته اي 
بوده كه نه تنها بر رواب��ط اقتصادي و تجاري با ايران 
تاثير مثبت داش��ته، بلك��ه مهم ت��ر از آن بر زندگي 

مردم ايران تاثيرگذار بوده است.
آنان همانط��ور كه پيش تر گفتند، ب��راي مقابله 
با تحريم ه��اي امري��كا، مقررات مس��دود كننده را 
به روزرس��اني مي كنند. فدريكا موگريني در بيانيه 
خود، بر همي��ن موضوع تاكيد كرده و گفته اس��ت 
»اروپا مقررات مس��دود كننده را روز هفتم ماه اوت 

به منظور محافظ��ت از ش��ركت هاي اروپايي كه با 
اي��ران تجارت مش��روع دارند در براب��ر تحريم هاي 

فرامرزي امريكا اجرايي مي كند.«
قانون مس��دود كننده كه نخس��تين بار در سال 
۱۹۹۶ از س��وي اتحادي��ه اروپا به تصويب رس��يد، 
در واقع ابزاري اس��ت ك��ه س��از و كار الزم را براي 
ش��ركت هاي اروپايي فراهم مي كند ت��ا با دور زدن 
تحريم هاي ثانويه واشنگتن به تجارت خود با كشور 
مورد نظر ادامه دهند. پي��ش از اين اروپايي ها براي 
مقابله با تحريم ه��اي امريكا عليه كوب��ا اين قانون 
را اجرايي كرده بودن��د. اگرچه درب��اره موثر بودن 
اي��ن قانون تردي��د وج��ود دارد؛ اما برخ��ي اعتقاد 
دارن��د با اجرايي ش��دن اي��ن قانون، ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط اروپاي��ي مي توانند خ��ود را از 
گزند جريمه هاي امري��كا دور نگه دارند. پاس��كال 
دلكومين��ت مديرعامل آژانس ص��ادرات بلژيك در 

گفت وگو با يورونيوز، تاكيد مي كند برجام مي تواند 
ادامه يابد و به ب��اور او يكي از ابزاره��اي اروپا براي 

مقابله با تحريم ها، مقررات مسدود كننده است. 
او مي گوي��د: »اروپا مجبور اس��ت ب��راي حفظ 
برجام از راهكارهاي حقوقي و قانوني كه در اختيار 
دارد اس��تفاده كند و نگذارد تا فش��ار و تحريم هاي 
امريكا روي روابط اتحاديه با اي��ران تاثير بگذارد. با 
اس��تفاده از مقررات مس��دود كردن تحريم ها اروپا 
مي تواند به ش��ركت هاي اروپايي تضمين الزم براي 
مان��دن در ايران را بده��د. اين مق��ررات مي توانند 
عامل مهمي در حفظ برجام و منافع اقتصادي اروپا 

در ايران باشند.«

 ترديد در كارايي مقررات مسدودكننده
اما در مقابل تعدادي از كارشناس��ان هم نسبت 
به اثرگ��ذاري تصميمات اروپ��ا، به وي��ژه مقررات 

مس��دود كننده ترديد دارند. آنچنانك��ه اين قانون 
تنه��ا يك ب��ار آن هم ب��راي يكس��ال اجرا ش��ده و 
تحقيق��ي درب��اره اثر گ��ذاري آن به عم��ل نيامده 
اس��ت. اين ترديد را در س��خنان ژان كل��ود يونكر، 
ريي��س كميس��يون اروپا مي ت��وان دي��د؛ آنجا كه 
او در مصاحب��ه خود با خبرن��گاران در اي��ن رابطه 
تاكيد كرد ك��ه »تاثي��ر تحريم هاي امري��كا به هر 
صورت احساس خواهد ش��د و اين وظيفه اتحاديه 
اروپاست تا از تجارت خود پشتيباني و حمايت كند 
و اين امر ب��ه ويژه براي كس��ب و كارهاي كوچك و 
متوسط انجام خواهد شد«. از س��وي ديگر، پس از 
باالگرفت��ن اختالف ميان امري��كا و اتحاديه اروپا بر 
س��ر تعرفه هاي تج��اري، مقام��ات ارش��د آلمان و 
فرانس��ه تاكيد كردند كه نمي خواهند با امريكا وارد 
جنگي تجاري ش��وند. اين اظهارات به ش��كل هاي 
ديگر توسط مقامات كشورهاي مهم اروپايي درباره 

س��طح مقابله ب��ا امريكا مطرح ش��ده ت��ا برخي در 
مقابل نگاه خوش بينانه، بر اي��ن امر تاكيد كنند كه 
اقدامات اروپا آنچنان كمكي به ايران براي مقابله با 

تحريم هاي اياالت متحده نخواهد كرد. 

 فضاسازي با پيشنهاد مذاكره
اينها در حالي است كه با پيشنهاد مذاكره بدون 
هيچ پيش شرط از سوي ترامپ، ابهام در سرنوشت 
تحريم ها بيش از گذش��ته شده اس��ت. اگرچه اين 
پيش��نهاد رييس جمه��ور امريكا صراحتا از س��وي 
مقامات ارشد ايراني رد نش��ده؛ اما خوشبيني هم از 
نتايج آن وجود ندارد. آنچنانكه روز گذش��ته محمد 
جواد ظريف تاكيد كرد ه��دف امريكايي ها از طرح 
موضوع مذاكره، فضا س��ازي اس��ت؛ اينك��ه بگويند 
ما اهل مذاكره هس��تيم و مردم اي��ران اين را قبول 

نمي كنند.
 وزير امور خارجه كش��ورمان با طرح اين پرسش 
كه چه كس��ي باور مي كند كه ترام��پ مي خواهد با 
ايران مذاكره كند؟ تصريح كرد: مقام معظم رهبري 
گفتند اگر در مذاكرات هس��ته اي نتيج��ه بگيريم و 
برجام بتواند به خوبي اجرا شود زمينه براي مذاكرات 
آتي فراهم مي ش��ود. برجام از يك مذاكره ۱2 ساله و 
دو سال مذاكرات مستقيم به دس��ت آمد. هيچ وقت 
در تاريخ امريكا يك وزير خارجه اين مدت براي يك 
مذاكره از كشورش بيرون نبوده اس��ت و اين قدرت 

جمهوري اسالمي ايران را نشان مي دهد.
ظري��ف اف��زود: ج��ان ك��ري ۱8 روز در هت��ل 
نشس��ت و با ايران مذاكره كرد و اين عالمت قدرت 
ماس��ت. بنابراين بايد به آقاي ترامپ بگوييم كه ما 
مذاكره كردي��م خوب هم مذاكره كرديم. دو س��ال 
مذاكره مس��تقيم داش��تيم. حتي در ي��ك دوره از 
مذاكرات از ساعت ۹ شب تا شش صبح بدون وقفه 
طوالني تري��ن س��اعات مذاكره انجام ش��د. ما روي 
هر كلمه برجام س��اعت ها مذاك��ره كرديم. مثال در 
مورد موضوع موش��ك س��اعت ها مذاكره شد. بعد 
رييس جمهور امريكا در يك مصاحبه كوتاه مي آيد 
و همه چيز را باط��ل مي كند؛ اين ج��ز يك نمايش 

تبليغاتي بيشتر نيست.



اخبار كالن

ديدگاه

3 كالن
اعالم وصول استيضاح وزير اقتصاد 

بعد از تعطيالت مجلس 
ايسنا| يك عضو هيئت رييس��ه مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به دريافت گزارش كميسيون اقتصادي 
درباره استيضاح وزير اقتصاد گفت كه اعالم وصول اين 
اس��تيضاح به بعد از تعطيالت مجلس موكول خواهد 
شد.علي اصغر يوسف نژاد اظهار كرد: گزارش كميسيون 
اقتصادي در مورد اس��تيضاح كرباسيان تقديم هيئت 
رييسه مجلس شده اس��ت اما به دليل اينكه استيضاح 
وزير كار چهارشنبه هفته جاري در دستور كار مجلس 
اس��ت و مجلس در هفته آينده جلس��ه علني نخواهد 
داشت، طرح اس��تيضاح كرباس��يان پس از تعطيالت 
اعالم وصول خواهد شد.وي افزود: طرح استيضاح وزير 
اقتصاد در حال حاضر نصاب الزم را دارد اما در صورتي 
كه تا پيش از اعالم وصول تعداد امضاهاي آن به كمتر 
از ۱۰ نفر برسد، از دستور كار خارج مي شود اما پس از 
اعالم وصول كاهش امضاها تاثيري در طرح استيضاح 

نخواهد داشت.

 آمار واردات مهم ترين
كاالهاي اساسي

ايس�نا|آمار گمرك از افزايش قابل توجه واردات 
بسياري از كاالهاي اساسي مهم كشور نشان دارد.

براس��اس تازه ترين آم��ار گمرك اي��ران از تجارت 
خارجي كشور در چهار ماهه نخست سال جاري، ذرت 
دامي، برنج، لوبياي س��ويا، جو، كنجاله و ساير قطعات 
بي اس��تخوان منجم��د گاو ازجمله كاالهاي اساس��ي 
هس��تند كه بيش��ترين ميزان واردات را در اين مدت 
داشته اند.بنابراين گزارش، ذرت دامي ازجمله كاالهاي 
اساسي است كه در ليس��ت عمده كاالهاي وارداتي به 
كشور طي چهار ماهه نخست سال ۹۷، رتبه دوم را به 
خود اختصاص داده است؛ بطوري كه در اين مدت سه 
ميليون و ۱۰۴ هزار تن ذرت دامي به كش��ورمان وارد 
شده كه به لحاظ وزني نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۱.۸۰ 

درصدي داشته است.
ارزش دالري ذرت دامي وارد شده به كشورمان طي 
اين مدت ۷۱۱ ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته ۴۶.۹۴ درصد افزايش را نشان 
مي ده��د، واردات اين كاال در مجم��وع ۴.۶۸ درصد از 
سهم ارزشي واردات به كشور را به خود اختصاص داده 
است.برنج از ديگر كاالهاي اساس��ي است كه در رتبه 
سوم اقالم عمده وارداتي به كشور قرار دارد. طي چهار 
ماهه نخست س��ال جاري ۶۶۳ هزار تن برنج به ارزش 
۶۷۵ ميليون دالر به كشور وارد شده كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر وزني و ارزش به ترتيب ۲.۷۹ 
درصد و ۱۱.۹۵ درصد افزايش داشته است، اين كاال در 

مجموع ۴.۴۴ درصد از سهم ارزشي كل واردات را دارد.
لوبياي س��ويا رتبه چهارم را در ليست اقالم عمده 
وارداتي به كش��ور دارند، بطوري كه ط��ي چهار ماهه 
نخس��ت س��ال جاري ۹۹۹ هزار تن لوبياي س��ويا به 
ارزش ۴۹۲ ميليون دالر به كش��ورمان وارد شده است 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش 
به ترتيب ۴۱.۸۷ و ۴۵.۷۹ درصد افزايش داشته است 
و درمجموع لوبياي س��ويا ۳.۲۴ درصد از سهم ارزشي 
كل واردات را به خ��ود اختصاص داده اس��ت.در ادامه 
اين گزارش نش��ان مي دهد كه طي مدت مذكور، جو 
با ميزان ۷۷۲ هزار تن ب��ه ارزش ۱۶۶ ميليون دالر در 
رديف نهم اقالم وارداتي به كشور جاي دارد كه نسبت 
به مدت مشابه سال ۹۶ بيانگر افزايش ۹۳.۶۱ درصدي 
از نظر وزني و ۱۳۶.۹۸ درصدي از حيث ارزش است و 

۱.۰۹ درصد از سهم ارزشي كل واردات را دارد.

 رييس بانك مركزي
كمتر سخن بگويد!

يك اقتصاددان با اش��اره به تغييرات صورت گرفته 
در بانك مركزي، با اراي��ه توصيه هايي به رييس جديد 
بانك مركزي، كنترل تالطمات ارزي را تنها در حيطه 

اختيارات اين نهاد ندانست.
حيدر مستخدمين حس��يني - معاون وزير اقتصاد 
پيشين – با اشاره به تغييرات صورت گرفته در رياست 
بانك مركزي در اين باره اظهار كرد: در ايجاد شرايط به 
وجود آمده در نرخ ارز قطعا ن��رخ ارز تنها در چارچوب 
وظايف بانك مركزي نبوده اس��ت بلك��ه تصميم هاي 
دولت هم در اين ب��اره موثر اس��ت. بنابراين نمي توان 
همه تقصيرها را ب��ه گردن بانك مرك��زي انداخت. در 
واقع اصالح ن��رخ ارز به تنهايي از عه��ده بانك مركزي 
برنمي آيد بلكه نياز به كمك هم��ه نهادها از جمله قوه 

قضاييه، مقننه و مجريه دارد.
او ب��ا بيان اينكه حج��م نقدينگي ه��اي موجود در 
بازار و ركود فضاي كس��ب وكار هم در ايجاد تالطمات 
ارزي تاثيرگذار بوده اس��ت، ادامه داد: ع��الوه بر اين ها 
عدم اصالح نظ��ام بانكي كه دولت قول��ش را داده بود، 
در اتفاقات بازار ارز تاثيرگذار اس��ت. همه اينها نش��ان 
مي دهد كه نرخ ارز تنها در اختيار بانك مركزي نيست 
كه بخواهد با تغيير رياست بانك مركزي همه مسائل 
حل شود.اين اقتصاددان همچنين با بيان اينكه حدود 
۸۰ درص��د از ارزهاي كش��ور در اختيار دولت اس��ت، 
گفت: دولت خودش را مدعي اين ۸۰ درصد از ارزهاي 
خارجي مي دان��د، بنابراين در حوزه مس��ائل ارزي اگر 
اتفاقي بيفتد اين نيس��ت كه بانك مركزي بطور تمام 
و كمال موثر باشد. هرچند اين بانك وظايفي از جمله 
اصالح تراز پرداخت ها دارد كه البته در جاي خود نقش 

آن را برجسته هم مي كند.
مستخدمين حسيني در ادامه با بيان اينكه رييس 
جديد بانك مرك��زي بايد موضع گيري ه��اي قاطعي 
در اظهارنظرهاي خود داشته باش��د به او توصيه كرد: 
بهتر است ايش��ان كمتر مصاحبه داشته باشد و بيشتر 
برنامه هاي خود را پي��ش ببرد و فق��ط در مواقعي كه 
نياز اس��ت جهت دهي خاصي به رفتار بازار داده ش��ود 

ارتباطش را با رسانه ها بيشتر كند.
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بانك مركزي گزيده آمارهاي اقتصادي فصل بهار را منتشر كرد

افزايش متزلزل درآمد نفتي

در نامه سرگشاده جمعي از اقتصاددانان به حسن روحاني مطرح شد

نوسرمايه داران رانتي بالي جان اقتصاد ايران
ادامه از صفحه اول

 ۱۵- ورود نهادها، بنياد ها و ارگان ها و بخش هاي 
نظامي و عمومي به عرصه بنگاه داري و كسب و كار. 
نهادهايي كه به دليل برخورداري از دسترسي، نفوذ 
و اطالعات، عرصه رقابت بخ��ش خصوصي واقعي را 
بيش از پيش تن��گ كردند؛ ۱۶- اجراي دس��توري 
خصوصي س��ازي  براي تقس��يم اموال و ثروت هاي 
عمومي با هدف ماِل خودس��ازي شخصي و گروهي، 
تحت عن��وان رقابتي س��ازي و كاه��ش تصديگري 
دولت��ي، كه به گس��ترش اقتصاد رفاقت��ي و تقويت 
ائتالف بنگاه هاي خصولتي در جهت كنترل هر چه 
بيش��تر اقتصاد كشور منجر ش��د؛ ۱۷- به كارگيري 
مجدد مدي��ران دولتي هم��راه با اين مناس��بات در 
بنگاه هاي رفاقتي خصولتي و بي اعتنايي به ضرورت 
بهبود كارآيي و كارآمدي در واحد هاي ش��به دولتي 
نس��بت به واحد هاي دولت��ي؛ ۱۸- اج��راي طيف 
گسترده اي از طرح هاي عمراني غيرضروري و حتي 
مخرب محيط زيس��ت )مانند طرح هاي سدسازي و 
انتقال آب( در جهت اس��تمرار و گس��ترش فعاليت 
بنگاه هاي رفاقتي عمران��ي؛ ۱۹- ايجاد رانت ارزي با 
تحميل دس��توري جهش هاي گاه و بي��گاه نرخ ارز 
توس��ط بخش خصولتي به اقتصاد كش��ور؛ ۲۰- در 
اقتصاد اي��ران بي��ش از ۹۰ درصد ارز يا مس��تقيما 
حاصل فروش منابع ملي )نفت، گاز و معادن( اس��ت 
يا غيرمس��تقيم به واس��طه رانت منابع حاصل شده 
اس��ت، در نتيجه ارز اموال ش��خصي ي��ا خصوصي 
نيس��ت و در ش��مول ام��وال و كاال ه��اي عموم��ي 
محسوب مي ش��ود؛ ۲۱- ايجاد رانت سرمايه و رانت 
پول با به كارگيري س��رمايه هاي كس��ب ش��ده در 
فعاليت هاي سفته بازانه در بازار زمين و مستغالت و 
پس از آن در بازار پ��ول و در نتيجه تحميل باالترين 
نرخ هاي جهاني »سهم مس��كن از هزينه خانوار« و 
»س��ود بانكي« به اقتص��اد و مردم؛ ۲۲- اس��تفاده 
ابزاري از بازار سرمايه )بورس اوراق بهادار( در جهت 
جذب س��رمايه مردم و بخش خصوصي و تزريق آن 
به بنگاه هاي شبه دولتي )بيش از ۸۰ درصد از ارزش 
ب��ازار س��رمايه متعلق به س��هام بنگاه ه��اي بزرگ 
ش��به دولتي مانند پتروش��يمي، ف��والدي، معدني، 
خ��ودرو و بانك��ي اس��ت(؛ ۲۳- ن��رخ باالي رش��د 

س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار در بانك هاي 
ش��به دولتي به مي��زان ۷۶۰ درصد در مقايس��ه با 
بانك هاي دولتي به ميزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-

۱۳۸۸؛ ۲۴- كاه��ش س��هم بخش ه��اي صنعتي و 
كش��اورزي از ۵۰ درصد مانده تس��هيالت بانكي در 
سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتيجه 
تغيير مسير تامين مالي به سمت بخش هاي نامولد 
سوداگري و سفته بازي توس��ط بانك ها و موسسات 
مالي خصولت��ي؛ ۲۵- خلق بخش مهم��ي از حجم 
نقدينگي توس��ط بانك هاي ش��به دولتي در نتيجه 
كاهش نسبت س��پرده قانوني اسمي از ۱۷ درصد به 
۱۱ درصد كه پس از كس��ر بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي به كمت��ر از ۵ درصد كاه��ش مي يابد و نيز 
افزايش س��هم بانك هاي خصولتي از س��پرده هاي 
بخش خصوصي )از ۱۹ به ۷۰ درصد( در دوره ۹۶-

۱۳۸۶؛ ۲۶- افزايش دس��توري نرخ سود بانكي در 
جه��ت برخورداري صاحب��ان درآمد ه��اي رانتي از 
رانت سرمايه، به زيان عامه مردم، بخش خصوصي و 
صنايع كوچك و متوسط و به س��ود بخش مهمي از 
ران��ت  تخصي��ص   -۲۷ خصولت��ي؛  بنگاه ه��اي 
معافيت هاي مالياتي براي تس��هيل ص��ادرات مواد 
خام و اولي��ه و ارزان فروش��ي صادرات��ي بنگاه هاي 
ش��به دولتي و در همين حال گران فروشي )همراه با 
اخذ ماليات ش��ركتي و مالي��ات ارزش اف��زوده( به 
صنايع پايين دس��تي بخش خصوصي كش��ور و در 
نتيجه ايجاد فاصل��ه قيمت ۱۵ ت��ا ۳۰ درصدي در 
عرضه م��واد اوليه ب��ه بنگاه هاي داخلي نس��بت به 
رقباي خارجي؛ ۲۸-رش��د بي س��ابقه مالي س��ازي 
اقتصاد )رش��د قارچ گونه بانك ها و موسسات مالي و 
تفوق فعاليت ه��اي نامولد بر مولد(، س��لب مالكيت 
)كااليي س��ازي خدمات اجتماعي نظي��ر آموزش، 
بهداش��ت، مس��كن، حمل و نقل عموم��ي، انرژي، 
كااليي س��ازي طبيع��ت و واگ��ذاري انبوه��ي از 
دارايي هاي دولتي به بخش خصولتي( و ارزان سازي 
نيروي كار )بيكار س��ازي، پايين نگاه داشتن حداقل 
دستمزد ها و نا امن و موقتي سازي از طريق تغيير در 
قرارداد ها(؛ ۲۹- اس��تفاده ابزاري از محمل »بخش 
خصوص��ي و اقتصاد ب��ازار« جهت تروي��ج و دفاع از 
رانت جويي، توزيع نابرابر فرصت ه��ا و منابع، ايجاد 

انحصاره��ا، غيرمردمي كردن اقتص��اد و اضمحالل 
بخ��ش خصوص��ي واقع��ي و همچني��ن تحري��ف 
واقعيت ه��اي موج��ود اقتصاد خصولت��ي در جهت 
حمايت از گسترش بنگاه هاي خصولتي. با توجه به 
نكات فوق مشخص مي شود كه اقتصاد ايران با يك 
بحران چند اليه و بس��يار گس��ترده روبروس��ت كه 
امكان رويارويي غيربرنامه اي و با اقدامات جزيي نگر 
و جزيره اي ب��ا آن وجود ن��دارد و تنها به ش��يوه اي 
برنامه ريزي شده و فقط از مسير يك برنامه متكي بر 
دان��ش و تجرب��ه كارشناس��ان مس��تقل هم��راه با 
مش��اركت فعال نهاد هاي مدني قاب��ل حل و فصل 
اس��ت. اصول حاكم بر اين برنامه پيش��نهادي براي 
برون رفت از بح��ران كنوني ش��امل محور هاي زير 
اس��ت. راه حل هاي پيش��نهادي براي برون رفت از 
بحران كنوني اقتصاد كش��ور نظر به ش��دت و حدت 
تبعات و تاثيرات ضد توسعه اي و ضد اجتماعي رشد 
و گس��ترش »اقتصاد خصولت��ي و رفاقت��ي رانت-

نظ��ام  در  ذينف��ع  عناص��ر  نف��وذ  و  مح��ور« 
تصميم گيري هاي اساس��ي، راه نجات اقتصاد كشور 
در ميان و بلندمدت تنها از طريق يك برنامِه توسعِه 
عادالنِه توليد محور امكانپذير است و براي برون رفت 
از ش��رايط بحران��ي كنون��ي و تحدي��د »اقتص��اد 
خصولتي«، رشد و تقويت »بخش خصوصي واقعي« 
و پايان روند غير مردمي شدن اقتصاد كشور اقدامات 
زير پيش��نهاد مي شود. ۱- محدودس��ازي و كاهش 
تزريق رانت )به خص��وص رانت مناب��ع و انرژي( به 
بنگاه هاي خصولت��ي و توزيع عادالنه، متناس��ب و 
مت��وازن آن در طول زنجيره ه��اي ارزش با توجه به 
ايجاد اشتغال و ارزش افزوده؛ ۲- نظام تصميم گيري 
كنوني به هيچ وج��ه قادر به حل و فصل مش��كالت 
كنوني نيس��ت و بايد ي��ك نهاد فراقوه اي به ش��يوه 
كامال متفاوِت تصميم گيري ايجاد ش��ود بطوري كه 
از تشتت فكري و سياس��تي كنوني پيشگيري شود؛ 
۳- مبارزه فراگير با فس��اد از طريق محدودسازي يا 
حذف انواع رانت ها به ويژه رانت ه��اي انرژي. الزمه 
مبارزه فراگير با فساد، شفاف سازي همه فرايند هاي 
كس��ب درآمد هاي ارزي و ريالي بخ��ش عمومي و 
موارد مصرف آنهاس��ت؛ ۴- برنامه ريزي عاجل براي 
تقويت توان حكمران��ي )كنترل و نظ��ارت و قاعده 

گذاري( دولت و جهت گيري به س��مت به كارگيري 
مديراني در دولت كه درك درس��تي از بايسته هاي 
توس��عه گراي حكمراني داشته باش��ند؛ ۵- تفكيك 
كام��ل مديري��ت دولت��ي از مديري��ت بنگاه ه��اي 
خصولت��ي، جرم ان��گاري انتقال مدي��ران دولتي به 
بنگاه هاي خصولتي قبل و بعد از بازنشس��تگي؛ ۶- 
كنترل جدي ن��وع روابط مي��ان مدي��ران دولتي و 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي و كنترل نوع 
خدم��ت ده��ي دس��تگاه هاي دولت��ي و بنگاه هاي 
خصولتي به نمايندگان؛ ۷- چابك س��ازي و س��الم 
س��ازي نظ��ام ماليات��ي كش��ور و گس��ترش دامنه 
ماليات س��تاني به كلي��ه بخش ه��اي خدماتي و به 
خصوص ماليات بر مستغالت، درآمد هاي حاصل از 
سود س��پرده هاي بانكي و فعاليت هاي نامولد مانند 
واسطه گري و داللي. كاهش ماليات صنايع كوچك و 
متوس��ط به عنوان ركن اصلي فرصت هاي ش��غلي 
مولد )ب��ه ويژه در بخش ه��اي كاربر و ن��وآور( و لغو 
معافيت هاي مالياتي صادرات مواد خام و اوليه؛ ۸- با 
هدف شفاف س��ازي مهم ترين كانون توزيع رانت و 
امكانپذير كردن نظارت ه��اي همگاني و تخصصي و 
پاس��خگو ك��ردن دول��ت در ب��اب تك ت��ك موارد 
تخصيص ه��اي ارزي، تصميم��ات تخصيص منابع 
ارزي به مجلس شوراي اس��المي واگذار شود؛ ۹- به 
منظور كوتاه كردن دس��ت نهاد هاي غيرپاس��خگو، 
بانك هاي به اصطالح خصوصي بزرگ در صورتي كه 
از نظر حسابداري، ورشكس��ته محسوب نمي شوند 
در يكديگر ادغام و به يك يا دو بانك تبديل ش��وند و 
در م��ورد بانك ه��اي خصوص��ي كوچك ي��ا از نظر 
حسابداري ورشكسته، انحالل، ادغام يا حتي انتقال 
مالكيت آنها در دستور كار قرار گيرد؛ ۱۰- منحصر 
كردن نگه��داري حس��اب هاي بخ��ش عمومي در 
بانك هاي دولتي و جلوگيري از پرداخت بهره به اين 
س��پرده ها؛ ۱۱- مديري��ت عرضه و تقاض��اي ارز با 
محدود كردن تخصيص ارز به كاال هاي اساسي غذا، 
دارو و نياز هاي اساسي بخش توليد ساخت در داخل 
كشور و جلوگيري از فعاليت هاي س��وداگرانه روي 
آن؛ ۱۲- برقراري پيمان نام��ه ارزي براي بنگاه هاي 
صادراتي ك��ه از مناب��ع و يارانه ه��اي عمومي بهره 
گرفته ان��د و بازگردان��دن ارز صادرات��ي ب��ه بانك 

مركزي؛ ۱۳- تا قبل از تحقق اصالحات پيشنهادي، 
ايجاد بازار ثانويه ارز نيازمند بررس��ي كارشناسي و 
دقيِق نتايج و پيامد هاي آن است و در شرايط كنوني 
بايد از تعجيل در راه اندازي آن جدا اجتناب ش��ود؛ 
۱۴- در كوتاه مدت، دولت بايد به منظور بازگرداندن 
اعتماد و آرامش عمومي، تم��ام ظرفيت هاي خود را 
براي مهار تالش هايي كه افزايش شديد قيمت ها را 
دنبال كرده اند، با هدف ايجاد ثبات در اقتصاد كشور 
به كار گيرد و از هرگونه افزاي��ش قيمت ها، از جمله 
 قيم��ت ارز در نرخ اِعالن��ي خود، جلوگي��ري كند؛

۱۵- خ��روج تمام��ي بنگاه ها و نهاد ه��اي نظامي از 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي؛ ۱۶- تامي��ن هزينه هاي 
امنيت كش��ور از طريق اخذ ماليات و انحصار آن در 
مس��ير بودجه عمومي مصوب مجلس؛ ۱۷- با توجه 
به اينكه يكي از اركان ش��كل دهنده بحران موجود 
تن دادن به منافع واردكنندگاني است كه رابطه اي 
با توليد ندارند و فرصت هاي ش��غلي داخل را از بين 
مي برن��د، بازنگ��ري در سياس��ت هاي واردات��ي از 
الزام��ات توج��ه ب��ه تولي��د داخل��ي اس��ت؛ ۱۸- 
تجديدنظر اساسي در بستر هاي فضاي كسب و كار 
در جه��ت كاهش هزينه ه��اي بخش ه��اي مولد و 
افزايش هزينه هاي بخش هاي نامولد؛ ۱۹- طراحي 
برنامه ويژه مسكن اقشار كم درآمد و خارج ساختن 
زمين و مسكن از مناسبات سوداگرانه؛ ۲۰- گرچه 
بي ثباتي هاي اخير بازار اصوال ريش��ه در مشكالت 
س��اختاري ياد ش��ده در باال دارد، اما ش��كل گيري 
س��ريع بح��ران در هفته ه��اي اخي��ر ريش��ه در 
بي اعتم��ادي عموم��ي ب��ه نظ��ام تصميم گيري و 
ناهماهنگي سياست مداران ارش��د و عدم انسجام و 
بي ثبات��ي در موضع گيري ه��اي داخل��ي در براب��ر 
تنش هاي خارجي دارد. بر اين اس��اس الزم اس��ت 
تشتت در موضع گيري هاي سياس��ي و اظهارنظر و 
ورود مقامات غيرمسوول در حوزه سياست خارجي 
به س��رعت پاي��ان پذي��رد و كليت نظام سياس��ي 
موضعي ش��فاف و عقالني و مبتني بر تعامل مثبت 
در حوزه سياست خارجي اتخاذ و رسما اعالم كند. 
در پايان الزم به ذكر اس��ت كه همه گزاره هاي فوق 
مستند به شواهد آماري است كه به تدريج به اطالع 

عموم مردم خواهد رسيد. 

امير عباس آذرم وند|
 طبق گزارش��ي كه بانك مركزي درباره گزيده 
آمارهاي اقتصادي سه ماه فصل بهار سال جاري، 
اعالم كرده اس��ت در سه ماه نخس��ت سال جاري 
بخش ماليات براي دول��ت ۲۲ هزار ميليارد تومان 
درآمد ايجاد كرده اس��ت هر چن��د كه پيش بيني 
مي ش��د درآمدهاي دولت از اين بخش ۳۸ درصد 
بيشتر باش��د. البته طبق اين گزارش درآمد نفتي 
بيش از مي��زان پيش بيني ش��ده )۱۱۹ درصد(، 
محقق ش��ده اس��ت كه البته پيش بيني مي شود 
با توجه ب��ه وضعيت بين المللي ايران چش��م انداز 
روش��ني براي درآمده��اي نفتي وجود نداش��ته 
باش��د. گفتني اس��ت كه دولت براي انتشار اوراق 
نيز بيش از ميزان مصوب )تحقق ۱۸۱ درصدي(؛ 
اقدام كرده است كه آن را مي توان در تحقق ۱۴۶ 

درصدي بودجه عمراني ديد.
به گزارش تع��ادل، طبق گ��زارش اخير بانك 
مركزي از وضعيت تحقق بودجه، در ربع اول سال 
ج��اري مجموع درآمده��اي دولت ب��ه ۲۶ هزار و 
۴۲۰ ميليارد تومان رسيده است. هرچند كه اين 
درآمدها نسبت به سال گذشته ۱۱.۸ درصد رشد 
كرده اس��ت ولي با توجه به اينك��ه ميزان مصوب 
درآمدها براي سه ماه نخست سال جاري ۵۵ هزار 
و ۸۰ ميليارد تومان بوده اس��ت، عدد محقق شده 
براي درآمدهاي دول��ت از ناكام��ي ۵۲ درصدي 

دولت در تحقق درآمدهايش را خبر مي دهد.
همچني��ن گزارش بان��ك مرك��زي از عملكرد 
وضعيت بودج��ه عمومي دولت در ربع اول س��ال 
جاري حاكي از آن اس��ت ك��ه در اين م��دت قوه 
مجري��ه ۲۲ ه��زار و ۵۹۰ ميلي��ارد توم��ان از راه 
ماليات ها درآمدزاي��ي كرده ك��ه ۲۴.۲ درصد از 
مدت زمان مشابه سال گذش��ته بيشتر است. هر 
چند كه بايد در نظر داشت كه طبق آنچه مصوب 
ش��ده بنا بود در اين مدت ۳۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد 
تومان از محل ماليات ها جمع ش��ود كه نش��ده و 
به اين ترتيب درآمد ماليات��ي ۳۸ درصد از ميزان 

مصوب خود را محقق نكرده است.
از محل س��اير درآمدها نيز س��ه ه��زار و ۸۳۰ 
ميلي��ارد توم��ان درآمد حاصل ش��د ك��ه از رقم 
مص��وب ۱۸ ه��زار و ۸۸۰ ميلي��ارد توم��ان ب��ه 
مراتب كمتر اس��ت. اين اعداد از ع��دم تحقق ۷۹ 
درصدي درآمده��ا در اين بخش خب��ر مي دهد. 
ضمن اينكه اين بخش در مقايس��ه با مدت زمان 
مشابه سال گذش��ته خود نيز كمتر درآمد داشته 
اس��ت. همچنانكه بررس��ي اعداد نش��ان مي دهد 
سال گذش��ته در ربع نخست س��ال، »بخش ساير 
درآمدها« ۲۹.۷ درصد درآمد بيش��تري به دست 

داده اند. 
ب��ا اي��ن ح��ال در اي��ن گ��زارش بخ��ش 
اميدوار كننده اي ه��م وج��ود دارد،  مثال اينكه 
در سال جاري س��هم ماليات از كل درآمدهاي 
دولت ۸۵.۵ درصد بوده ح��ال آنكه اين رقم در 

س��ال گذش��ته تنها ۷۶.۹ درصد بوده اس��ت. 
از مجم��وع كل درآمده��اي ماليات��ي در س��ه 
ماهه نخست امس��ال، ۵۹.۷ درصد آن از محل 
ماليات هاي غيرمس��تقيم ب��ود و مابقي از محل 
ماليات ه��اي مس��تقيم. همچني��ن مالي��ات 
اش��خاص حقوقي در اين مدت ب��ه چهار هزار و 
۱۶۰ ميليارد تومان رس��يد ح��ال آنكه قرار بود 
اين رقم ت��ا پايان فصل بهار ب��ه ۱۰ هزار و ۳۵۰ 
ميليارد تومان برسد. )حدودا ۴۰ درصد محقق 
ش��ده اس��ت( عملكرد اين بخش حتي نسبت 
به دو سال گذش��ته هم ضعيف تر بود، زير طبق 
گزارش ها درآمدهاي اين بخش از مدت مشابه 
س��ال قبل ۱۴.۶ درص��د و از دو س��ال قبل ۱۸ 

درصد كاهش يافته است. 
از محل ماليات بر درآمد هم چهار هزار و ۲۳۰ 
ميليارد توم��ان درآمد براي دولت كس��ب ش��د. 
درآمد محقق اين بخش نسبت به مصوب وضعيت 
بهتري از ماليات اش��خص حقوقي داش��ت و تنها 
۷۱۰ ميليارد توم��ان آن نامحقق ماند. )۸۶ درصد 

محقق شده است( 
همچني��ن از ۸۹۰ ميلي��ارد توم��ان درآمدي 
كه دول��ت پيش بيني ك��رده بود از مح��ل ماليات 
بر ثروت به دس��ت آورد، ۷۱۰ ميلي��ارد تومان آن 

محقق شد )۸۰ درصد( . 
در مجم��وع باي��د گف��ت دول��ت از مح��ل 
ماليات هاي مستقيم ۹ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان 
درآمد به دس��ت آورده اس��ت. و به اين ترتيب ۵۶ 
درصد آن را محقق كرده اس��ت و گفتني است در 
اين بخش درآمدها نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته ۲۴۰ ميليارد تومان كاهش يافته است. 

 ماليات غير مستقيم بيشترين سهم از 
درآمدهاي مالياتي 

در حوزه ماليات ب��ر واردات نيز تحقق درآمدها 
چندان اميدوار كننده نيست. در حالي كه قرار بود 
از اين محل و در فصل نخس��ت سال جاري دولت 
درآمدي هفت هزار و ۴۴۰ ميليارد توماني داشته 
باش��د، تنها موفق ش��د س��ه هزار و ۶۹۰ ميليارد 
تومان درآم��د راعملي كند. )مع��ادل ۴۹ درصد( 
با اين هم��ه رش��د درآمدها در اين بخش بس��يار 
چشمگير بود و نس��بت به سال گذش��ته ۱۰۴.۸ 
درصد رش��د كرد. س��هم ماليات بر واردات از كل 
درآمدهاي دولت ۱۶.۳ درصد در بهار سال جاري 

بوده است. 
ماليات بر كاالها و خدم��ات هم درآمد ۹ هزار و 
۸۰۰ ميليارد توماني در س��ه ماهه نخست را براي 
دولت ممكن ك��رد. در حالي كه مص��وب آن ۱۲ 
هزار و ۵۷۰ ميليارد تومان بوده اس��ت )۵۶ درصد 
محقق شده( . گفتني است درآمدهاي اين بخش 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته بيش از دو 

هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
بنابراي��ن مجم��وع ماليات هاي غير مس��تقيم 
ربع اول س��ال ج��اري ۱۳ ه��زار و ۴۹۰ ميليارد 
تومان بوده كه نس��بت به رقم مص��وب ۲۰ هزار و 
۲۰ ميليارد توماني فاصل��ه دارد و اين بخش فقط 
۶۵ درصد از ميزان پيش بيني شده خود را محقق 
كرده اس��ت. هرچند ك��ه درآمده��اي اين بخش 
نسبت به سال گذش��ته بيش از پنج هزار ميليارد 

تومان افزايش يافته است.
گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه كشور 
نشان مي دهد كه در سه ماهه نخست سال جاري 

تراز عملياتي دولت منفي ۳۸ هزار و ۹۷۰ ميليارد 
تومان بود؛ اين در حالي است كه رقم مصوب براي 
س��ه ماهه امس��ال ۱۹ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان 
بود. در سال ۱۹۶ رقم اين ش��اخص در پايان بهار 
منفي ۳۵ ه��زار و ۶۲۰ ميليارد تومان و در س��ال 
۱۳۹۵ هم منفي ۲۰ ه��زار و ۲۷۰ ميليارد تومان 

اعالم شده بود. 

 افزايش درآمدهاي نفتي
از مجم��وع واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي و 
در حال��ي كه بنا ب��ود در اين م��دت و از اين محل 
۲۷ ه��زار و ۴۱۰ ميليارد تومان منابع به س��مت 
دولت بيايد، اين رقم افزايش ياف��ت و به ۳۲ هزار 
و ۶۴۰ ميليارد تومان بالغ ش��د كه نشان از تحقق 
۱۱۹ درصدي مي دهد و البته گفتني است كه اين 
ميزان نسبت به سال گذشته ۷۲.۱ درصد افزايش 

بيبشتري يافته است. 
از مجموع كل اين درآمده��ا، ۳۲ هزار و ۶۰۰ 
ميلي��ارد توم��ان آن از منابع حاص��ل از نفت و 
فرآورده هاي نفتي به دست آمد، يعني چيزي در 
حدود ۹۹.۹ درصد كل دارايي هاي س��رمايه اي 
كش��ور. )باقي درآمد اين بخش از محل فروش 
اموال منق��ول و غي��ر منقول و واگ��ذاري طرح 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي به دس��ت آمده 
اس��ت( . اين درآم��د در مجم��وع ۴۰۰ ميليارد 

تومان بوده است.
گفتني اس��ت در حال منابع حاص��ل از فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي نس��بت به سال گذشته، 
 ۷۲.۶ درص��د افزاي��ش يافته كه اي��ن پيش بيني 
براي سال هاي بعدي وجود ندارد و اين شايد جزو 

آخرين فصولي باش��د )تا تغيير ش��رايط سياسي 
بين الملل��ي( كه درآمدهاي نفتي ايران افزايش��ي 
است، چرا كه با آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران، 
يكي از اهداف كاخ س��فيد، عدم فروش رفتن نفت 
ايران است و همين فشار مي تواند درآمدهاي اين 

بخش را متاثر كند. 
الزم به ذكر است كه در سه ماه مشابه سال قبل 
مجموع درآمدهاي دول��ت از فروش نفت ۱۸ هزار 
و ۸۹۰ ميليارد تومان و در سال گذشته آن ۴۳۶۰ 
ميليارد تومان بوده اس��ت. دولت در حال حاضر و 
براي س��ال ۱۳۹۷ پيش بين��ي درآمدزايي ۱۰۱ 
هزار ميليارد توماني از فروش نفت را دارد، هدفي 
كه دس��تيابي به آن ب��ه ميزان س��ختگيري كاخ 
سفيد و تمايل كش��ورهاي ديگر به ويژه مشتريان 

نفت ايران، در همراهي با اين كشور دارد. 

 افزايش انتشار اوراق مشاركت
بيش از رقم مصوب

از نكات جال��ب توجه گزارش بان��ك مركزي، 
مي توان ب��ه ميزان تملك دارايي هاي س��رمايه اي 
)پرداخت هاي عمراني( اش��اره كرد. در حالي كه 
اين بخ��ش از بودجه اغلب با كم مه��ري دولت ها 
مواجه مي ش��ود در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال 
وضعيت ديگ��ري را تجربه ك��رد و در حالي كه بنا 
بود تا پايان به��ار ۱۵ ه��زار و ۸۰۰ ميليارد تومان 
به اين بخش اختصاص يابد اين رق��م به ۲۲ هزار 
و ۶۷۰ ميليارد تومان رس��يد. )۱۴۶ درصد محقق 
شده( اين در حالي اس��ت كه سال گذشته تا پايان 
فصل بهار اين رقم ۸۲۰ ميليارد تومان بوده است 
و به اين ترتيب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ 

برابر شده است.
مجم��وع واگ��ذاري دارايي هاي مال��ي در اين 
مدت ۲۹ ه��زار و ۱۰ ميليارد تومان ب��ود كه ۱۳ 
هزار ميليارد تومان بيش از رق��م مصوب ۱۶ هزار 
و ۶۰ ميليارد توماني اس��ت. )يعن��ي ۱۸۱ درصد 
تحقق يافته اس��ت( . گفتني است در سال ۱۳۹۶ 
رقم دارايي هاي مالي واگذار شده ۱۸ هزار و ۴۴۰ 
ميليارد تومان و در س��ال ۱۳۹۵ بيش از ۱۶ هزار 
ميليارد توم��ان بود. مي��زان تمل��ك دارايي هاي 
سرمايه اي نيز تاكنون صفر درصد بوده حال آنكه 
قرار ب��ود در اين مدت هفت ه��زار و ۸۵۰ ميليارد 
تومان از آن تسويه ش��ود. نگراني نس��بت به اين 
ش��اخص با توجه ب��ه بي انضباطي ه��اي مالي كم 
نيس��ت. از آن جايي كه واگذاري دارايي هاي مالي 
دولت ب��ه معناي آينده فروش��ي اس��ت، برخي از 
كارشناسان افزايش بي رويه انتشار اسناد خزانه و 
اوراق مش��اركت را از عوامل خطرن��اك در اقتصاد 
كشور مي دانند. بازي پانزي كه به معناي پرداخت 
بدهي با ايجاد بدهي هاي جديدتر است، مي تواند 
اقتصاد يك كش��ور را چون باتالق در خود گيرد و 
به همين دليل حوزه مالي نس��بت ب��ه اين بخش 

حساسيت ويژه دارد.



اخبار

يادداشت

بانك و بيمه4
پيام مدير روابط عمومي بانك ملت 

در پي درگذشت مطهري نژاد
علي اكبر صابريان مديركل روابط عمومي بانك 
ملت در پيامي، درگذشت استاد ميرزابابا مطهري نژاد 
را به خانواده و همكاران وي و جامعه روابط عمومي 

كشور تسليت گفت.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، صابريان در 
اين پيام از ميرزابابا مطهري ن��ژاد به عنوان چهره اي 
ماندگار و اثرگذار در حوزه ارتباطات و روابط عمومي 
كش��ور ياد كرد و درگذش��ت وي را ضايعه اي براي 

فعاالن روابط عمومي كشور توصيف كرد.
مدير رواب��ط عمومي بان��ك ملت ب��ا تجليل از 
خدمات اين پيشكس��وت فقي��د در ح��وزه روابط 
عمومي، براي آن مرحوم از درگاه الهي غفران و براي 

بازماندگان وي صبر طلب كرد.
براس��اس اين گ��زارش، ميرزاباب��ا مطهري نژاد 
از موسس��ان و رييس هيات  مدي��ره انجمن روابط 
عمومي ايران بود كه پس از ط��ي يك دوره بيماري 

سرطان به رحمت ايزدي پيوست.

انتخاب مديرعامل، رييس و 
نايب رييس هيات مديره بيمه البرز

س��يدمحمدرضا ميري لواس��اني ب��ه عن��وان 
رييس هيات مديره و سيد رس��ول تاجدار به عنوان 
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل اين ش��ركت 

انتخاب شدند.
به گ��زارش روابط عموم��ي بيمه الب��رز، پس از 
برگ��زاري مجمع عمومي س��االنه اين ش��ركت در 
تيرماه،  اعضاي هيات مديره بيمه البرز پس از تاييد 
صالحيت اعضاء از س��وي بيم��ه مركزي جمهوري 
اسالمي ايران روز دوشنبه ۱۵ مرداد تشكيل جلسه 
دادند و سيدمحمدرضا ميري لواساني، نماينده گروه 

مالي ملت را به عنوان رييس هيات مديره برگزيدند.
اين گزارش حاكي اس��ت، اعض��اي هيات مديره 
بيمه البرز همچنين در اين جلس��ه س��يد رس��ول 
تاجدار، نماينده دولت جمهوري اس��المي ايران را 
به عنوان  مديرعام��ل و نايب رييس هيات مديره اين 

شركت انتخاب كردند.

اندازه گيري آسيب پذيري 
بانك ها از تحوالت اقتصاد كالن

 اعظم احمديان|
شبكه بانكي كش��ور در س��ال هاي اخير شاهد 
كاهش س��ودآوري بانك ها به عنوان ي��ك معيار از 
س��المت  بوده، از اين رو اندازه گيري آس��يب پذيري 
عملكرد بانك ها از تحوالت متغيرهاي اقتصاد كالن 

ضروري است.
اقتصاد كالن كشور در سال هاي اخير با تحوالت 
بس��ياري مواجه بوده اس��ت. به طوري  ك��ه تغيير و 
تحوالت آن، بر عملكرد و ثبات و سالمت بانك ها نيز 
اثر گذار بوده است و شبكه بانكي كشور در سال هاي 
اخير شاهد كاهش سودآوري بانك ها به عنوان يك 
معيار از س��المت  بوده اس��ت. بنابراين اندازه گيري 
آسيب پذيري عملكرد بانك ها از تحوالت متغيرهاي 
اقتصاد كالن ضروري اس��ت. يكي از الزامات بسيار 
كليدي براي موفقيت بنگاه ه��اي اقتصادي و بطور 
كلي براي هر فعال اقتصادي اين اس��ت كه همواره 
درك درس��تي از ش��رايط پيرامون��ي داش��ته و به 
تحليل هاي مناس��بي از ش��رايط محيطي خود نيز 
دسترسي داشته باشد تا بر پايه آن بتواند تصميم هاي 
مقتضي را براي اس��تفاده از فرصت ه��اي موجود و 
يا مقابله با تهديدات پيش رو اتخ��اذ كرده و به نوعي 
بتواند آينده كسب و كار خود را تضمين كند. در اين 
ميان بانك ها به واسطه رابطه بسيار تنگاتنگي كه با 
بخش هاي مختلف اقتصادي دارند به شدت از تغيير و 
تحوالت اقتصادي اثرپذيرند و اين اثرپذيري مي تواند 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر عملكرد بانك 
اثرگذار بوده و به دنب��ال آن باعث تغيير در وضعيت 

ريسك و بازده بانك شود. 
بر همين اس��اس ارزياب��ي مي��زان تاثيرپذيري 
متغيرهاي عمده عملكردي بانك به منظور در پيش 
گرفتن اقدامات مناس��ب و منطق��ي در اين زمينه و 
در نهايت براي تضمي��ن موفقي��ت و تامين اهداف 
سودآوري بانك بس��يار حائز اهميت خواهد بود. به 
عنوان مثال تغييرات مستمر و يا بي ثباتي هاي موجود 
در اقتصاد از جمله نرخ ت��ورم و نقدينگي يا تغييرات 
نرخ ارز اث��رات قابل توجهي بر ش��رايط كلي اقتصاد، 
وضعيت بنگاه هايي كه از سيس��تم بانكي تسهيالت 
دريافت كرده اند و همچنين رفتار سپرده گذاران بانك 
خواهد داشت. به طوري  كه مي توان اذعان كرد، وجود 
تورم در سال هاي اخير، باعث شده است، بانك هاي 
كش��ور با كاهش ارزش دارايي مواجه شده و بعضا با 
از دس��ت دادن ارزش دارايي خود همراه باش��ند. از 
طرف ديگر وجود ش��رايط تورمي باعث شده است، 
نرخ سود بانكي از جذابيت كافي براي سپرده گذاران 
برخوردار نباش��د. اگرچه به  دليل عدم گس��تردگي 
بازارهاي مال��ي جايگزين، همچنان ش��بكه بانكي 
مهم ترين و بزرگ ترين محل جذب س��پرده است، 
اما وجود ش��رايط تورمي و رونق بازارهاي جايگزين 
نظير س��كه، طال، ارز، اتومبيل و مسكن، باعث شده 
است، بخشي از س��پرده ها از بانك ها خارج و در ساير 
بازارها به گردش درآيند. از آثار و تبعات اين موضوع 
مي توان به ايج��اد تورم در س��اير بازاره��ا و كاهش 
قدرت وام دهي بانك ها اشاره كرد. بي ثباتي نرخ ارز، 
بانك ها را با بي ثبات��ي در فعاليت هاي ارزي مواجه 
ساخته است، بطوري  كه با افزايش نرخ ارز، هزينه 
مبادالتي بانك ها افزايش يافته و اكسپوژر بانك ها 
از محل فعاليت هاي اقالم زير خ��ط افزايش يافته 
است. در واقع اين شرايط ريسك بازار بانك ها را در 

دوره هاي آتي افزايش خواهد داد.
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كاهش نرخ ارز و طال در واكنش به سياست هاي جديد ارزي

نظارتبيمهمركزيبرعرضهبيمههايعمردرمكانهايعمومي

احساس امنيت مردم بايد از طريق صنعت بيمه تامين شود
بخشيازبيمهدولتيايرانواگذارميشود

گروه بانك و بيمه |
رييس كلجديد بيمهمركزيگفت: عالقهمنديم 
تابااصالحس��اختارهاياقتصاديبتوانيمبخشياز

بيمه ايرانراواگذاركنيم.
بهگزارشتعادل،غالمرضاسليمانيدركنفرانس
مطبوعاتيباخبرنگاران،بابيان اينكهمابهدنبالرشد
وگسترشخصوصي سازيهستيمگفت: براي بيمه 
ايرانهدفاين نيست كهاين بيمهبورسيشودبلكه
ميخواهيمبخشيازآنرادراختياربخشخصوصي
بگذاريم تابتوانوضعيت اين بيم��هرامتعادلترهم
كرد.اوبابيان اينكه بيمهمركزيصاحبهيچ بيمه اي 
نيستاظهاركرد: مامقامناظرهستيمامابااينحال
بهدنبالاينقضيههستيم كهبيمههايخصوصيرا
تقويت كنيم. شركتبيمه ايرانامايكشركتدولتي
استكهبرايآنكهازحالتدولتيخودشخارجشود
ابتدانيازبهطيفرايندهايقانونيدارد.اودربارهرونق

گرفتنفروشبيمههايعم��ردرمكانهايعمومي
مانندمت��روودادنوعدهه��اياغواكنن��دهواينكه 
عكسالعملبيمهمركزيدرقبالاي��ننوعبيمهها 
چيست؟پاسخداد: اوالكههدفماگسترشبيمهها 
بهطور كليومخصوصابيمههايعمراس��ت. با اين
حالهمهبيمههايي كهدرمكانه��ايعموميودر
قالب هاي مختلفبهفروشمي رس��ند،توسطبيمه
مركزيرصدمي شوند و حتينرخونوعبيمههايبه

فروشرفتههمتحتنظارتبيمهمركزياست.
رييس كلجديد بيمهمركزيدراينبارهادامهداد: 
بااينحالبهتراس��تكهبيمههايعمرخودرازير
بارتعهداتبزرگنبرندچراكهدرآيندهخودشانبه

مشكلبرخواهندخورد.
غالمرضاس��ليمانيدرادامهبابي��ان اينكه بيمه
مركزيوبانكمركزيدرواق��عنهادهاييتنظيمگر
هستند،گفت: ماسعي ميكنيم تااطالعاتمهميرا

كهمي تواندبهصنعتبيمه كمك كندرامنتشركنيم 
تاهمبيمههاوهممطبوعاتبتوانندازايناطالعات

برايتحليلهايخوداستفاده كنند.
اوبابي��ان اينكهصنعتبيمهصنعتيروبهرش��د
اس��ت،گفت: بااينحالاينصنعتبهخاطرمسائل
بهوجودآمدهنس��بتبهبازارپوليواقتصادكش��ور
عقبماندگي هاي��يداردك��همابايدس��عي كنيم تا
مس��ائلپولي و بيم��ه ايرابااينش��رايطهماهنگ
كنيم. ما سعي ميكنيم تابتوانيمافزايشصددرصدي
حقبيمهراداش��تهباش��يم. چراكهبيمهوخدمات
آندركشور بس��يارجايگس��ترشداردامانهتنها
درحوزههاي بيمهعمروش��خصثالثبلكهدرهمه
حوزههاياقتصاد،فعاالنمابايداحساسكنندبيمه

دركنارآنهاست.
سليمانيدرادامهبابيان اينكه مي خواهيم تابخش
خصوصيرادرصنعتبيمهبس��يار بيش��تر تقويت 

كنيم،اظهاركرد: قصدداريم تاحدود۶۰ تا ۷۰درصد
ازبازاربيمهرابهبخشخصوصيواگذاركنيم.

اوبابيان اينكه يكيازنگراني هايمنايناس��ت
كهوصولحقبيمهباصدوربيمهنامهمتناسبنباشد،
اظهاركرد: دراينزمينهمجموع��همعاونت،نظارت
بيمهمركزيبهاينحوزهواردش��دهاس��تتابتواند

چالشهاي بيمه ايرادراينحوزهبرطرفكند.
رييس كلبيمهمركزيبابي��ان اينكهتحوالت

ارزي تاثيراتخودرابربازاربيمهخواهندگذاشت،
گفت: يك��يازروشهايمابرايفرارازفش��ارهاي
افزاي��شنرخارزايناس��تكهپوش��شبيمهرادر
كشورگستردهتركنيم. ما مي توانيمباحجمفروش
باالترخوداين كاهشارزشريالراپوششدهيم. 
هرچند بايد اي��نواقعيتراپذيرف��ت كهبيمههم
مانندديگرمحصوالتتحتتاثيرشرايطارزيقرار

خواهدگرفت.

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
بس��ته سياس��ت هاي جدي��د ارزي ب��ا س��ه نرخ 
ترجيحي براي كاالهاي اساسي و دارو، نرخ توافقي بين 
عرضه كنندگان ارز شامل صادركنندگان پتروشيمي، 
فوالد، فلزات و بانك مركزي و تقاضا كنندگان ش��امل 
واردات كااله��اي مصرفي و تولي��دي بقيه گروه هاي 
كااليي براساس مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار ثانويه 
و نرخ سوم صرافي ها در بازار آزاد با چند درصد باالتر از 
بازار ثانويه و تامين ارز مسافري و... از روز سه شنبه ۱6 

مرداد 97 اجرا مي شود. 
به گزارش تع��ادل، به دنبال اعالم سياس��ت هاي 
جديد ارزي كه قرار اس��ت از  امروز و همزمان با شروع 
تحريم هاي امريكا اجرا ش��ود، بازار طال و ارز واكنش 

مثبت نشان داد 
در بازار طال واكنش ها ابتدا منفي و در ساعات عصر 
دوش��نبه مثبت بود و در ش��رايطي كه اونس جهاني 
به ۱2۱0 دالر رس��يده، قيمت طال و سكه نيز در بازار 
تهران كاهش يافت. سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
روز دوشنبه۱۵ مرداد 97 در بازار تهران با افزايش 7۱ 
هزار توماني ۳ ميليون و ۵90 هزار تومان معامله شد. 
اما در ساعات عصر قيمت آن به ۳ ميليون و 460 هزار 
تومان كاهش يافت. قيمت س��كه امامي به ۳ ميليون 
و ۳00 هزار تومان، نيم س��كه ۱ ميليون و 720 هزار 
تومان، ربع سكه 880 هزار تومان و گرمي به ۵00 هزار 

تومان كاهش يافت. 
اما قبل از ظهر دوش��نبه، هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با 4۵ هزار تومان رش��د به ارزش ۳ 
ميليون و ۳20 هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نيم 
سكه بهار آزادي با ۱0 هزار تومان كاهش يك ميليون 
و 76۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۱0 

هزار تومان افت به ارزش 9۱2 هزار تومان معامله شد.
هر قطعه سكه گرمي بدون تغيير ۵0۱ هزار تومان 
معامله شد و هر گرم طالي ۱8 عيار نيز با 8 هزار و 8۳0 
تومان رشد به ارزش 280 هزار و 7۳0 تومان فروخته 
شد. براين اس��اس بازار در عين حال كه عمدتا با روند 
افزايش نرخ ها مواجه بوده اما با نوس��ان همراه ش��ده 
اس��ت. برخي فعاالن بازار معتقدند كه متاثر از بسته 
جديد سياست ارزي و همچنين اظهارات محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه با اي��ن عنوان كه از اين دوران 
حساس با اطمينان عبور مي كنيم باعث شده كه بازار 
واكنش عمدتا مثبت داشته باشد و در ساعات عصر با 

كاهش نرخ ها مواجه شده است. 
در بازار ارز رسمي نيز هر دالر امريكا 4 هزار و 4۱2 
تومان قيمت خورد. هر يورو با 2 تومان كاهش ۵ هزار 
و ۱02 تومان و هر پوند نيز با يك تومان افت ۵ هزار و 
7۳۵ تومان ارزش گذاري شد. اما در بازار آزاد، نرخ دالر 
كه روز قبل با مقاومت باالي ۱0 ه��زار تومان ماند بار 
ديگر وارد كانال 9 هزار تومان شده است. البته 9 هزار 
و 8۵0 تومان قيمت اوليه ارز در بازار آزاد است؛ ضمن 
اينكه س��كه نيز كه روز يكش��نبه به ۳ ميليون و ۵00 
هزار تومان رس��يد ولي با مقاومت به ۳ ميليون و 700 
هزار تومان برگشت، باز هم نزولي شده و روز دوشنبه 
به قيمت ۳ ميليون و 620 هزار تومان رس��يده است.
نرخ دالر در بازار آزاد هم اكن��ون 9 هزار و 600 تومان؛ 
يورو ۱۱ هزار و 200 تومان و درهم دو هزار و 26۱ هزار 
تومان اس��ت. ريزش قيمت ارز همچنين بر بازار سكه 
نيز تاثيرگذاشت و قيمت ها در اين بازار نيز نزولي شد 
به نحوي كه نرخ سه طرح قديم در بازار سه ميليون و 
۳0۱ هزار تومان، طرح جديد سه ميليون و 4۵6 هزار 
تومان، نيم س��كه يك ميليون و 7۱۱ هزار تومان، ربع 

سكه 88۱ هزار تومان و سكه گرمي 498 هزار است.
عبدالناصر همتي ريي��س كل بان��ك مركزي در 
برنامه شبكه دوم سيما، با اش��اره به محورهاي بسته 
جديد سياس��ت ارزي، نكات مهمي شامل آزادسازي 
خري��د و ف��روش ارز در صرافي ه��ا و قاچ��اق نبودن 
ارز، تامين ارز مس��افري از طري��ق صرافي ها و با چند 
درصد باالتر از نرخ بازار ثانويه را به عنوان ويژگي هاي 

سياست هاي جديد ارزي معرفي كرد. 
همتي با اشاره به مش��كالت برنامه يكسان سازي 
ارز با نرخ ترجيحي 4200 توماني گفت: اين سيستم 
مشكالت خود را داش��ت و بايد توجه داشت كه وقتي 
اختالف بين نرخ ترجيحي و بازار زياد باشد باعث ايجاد 

رانت مي ش��ود و البته دس��تگاه هاي نظارتي در حال 
بررسي پرونده هاي دريافت ارز 4200 توماني هستند 
تا مشخص شود كه چه كساني درست عمل كرده اند و 

چه كساني تخلف داشته اند.
وي همچنين در مورد زمان اجراي بس��ته جديد 
ارزي گفت كه در روز دوش��نبه هماهنگي هاي نهايي 
با صادركنندگان و صرافي ها انجام شده و از سه شنبه 

سياست هاي جديد ارزي اجرايي مي شود.
وي گفت: براس��اس سياس��ت هاي جدي��د ارزي 
كشور، عالوه بر نرخ ترجيحي باالي 4200 تومان كه 
براي كاالهاي اساسي و ضروري و دارويي در نظر گرفته 
ش��ده و بر قيمت كاالها نيز نظارت قوي خواهد شد، 
بازار ارز با عمق و گستره بيشتري همراه مي شود و نرخ 
ارز براساس عرضه و تقاضا توسط بازار تعيين مي شود، 
بانك مركزي نرخ را تعيين نخواه��د كرد و دخالت در 
تعيين نرخ ارز نمي كند. بلكه براساس سيستم شناور 
مديريت شده هرگاه كه الزم بداند به عرضه ارز در بازار 
ثانويه خواهد پرداخت. بانك مرك��زي تنها در زماني 
وارد بازار ثانويه مي ش��ود كه احس��اس كند سيستم 
شناور ارزي نيازمند مديريت است. قبال در بازار ثانويه 
عمق كم ب��ود و تنها 20 درصد صادرات مي توانس��ت 
عرضه ش��ود كه عمال تنها ۳00 تا 400 ميليون دالر 
معامله شد اما حاال وس��عت و عمق بازار ثانويه بسيار 
عميق و گسترده اس��ت و تمام گروه هاي غيراساسي 
و غير ضروري از گروه هاي دوم، س��وم و... در اين بازار 

عرضه مي شود. 
وي اف��زود: در برنامه جدي��د تمام كااله��ا غير از 
كااله��اي اساس��ي در ب��ازار ثانوي��ه ارزي تامين ارز 
مي شود. ثبت س��فارش از طريق وزارت صمت انجام 
مي شود و متناس��ب با ثبت س��فارش، وارد كننده ارز 
خود را از طريق ب��ازار ثانويه تامين مي كند. اگر وزارت 
صمت تشخيص دهد كه يك كاالي مصرفي يا توليدي 
كاالي اساسي است به واردات آن نرخ ترجيحي باالي 

4200 تومان اعطا خواهد شد. 
همتي در تش��ريح جزئيات سياس��ت هاي جديد 
ارزي گفت: با اين مصوبه، عمق ب��ازار ثانويه كه پيش 
از اين فق��ط 20 درصد صادركنن��دگان غيرنفتي ارز 
خ��ود را در آن عرض��ه مي كردند، بيش��تر مي ش��ود. 
صادركنندگان بزرگ اعم از پتروشيمي ها، فوالدي ها، 
گاز و فرآورده ه��اي نفتي عمده ترين اق��الم صادرات 
غيرنفتي هس��تند كه مي توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را براس��اس اصل عرضه و تقاضا در بازار ثانويه به 
واردكنندگان بفروش��ند، همچني��ن واردكنندگاني 
مي توانند از اين ارز اس��تفاده كنند كه ثبت س��فارش 
آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و اين 
وزارتخانه واردات آن كاال اعم از مصرفي، واسطه اي يا 

سرمايه اي را براي كشور ضروري تشخيص داده باشد.
همتي درباره تضمين عدم عرضه ارز با قيمت هاي 
باال گفت: در دور نخس��ت اجراي سياست هاي ارزي 
)20 فروردين ت��ا ۱4 مرداد( برخ��ي صادركنندگان 

بزرگ همچون پتروش��يمي ها ارز خود را در اين بازار 
نفروختند زيرا تصور مي كردن��د مي توانند با نرخ هاي 
باالتر بفروش��ند اما بايد بدانند براساس تعهدي كه به 
بانك مركزي داده اند، بايد مابه التفاوت ايجاد ش��ده را 

به خزانه واريز كنند.
وي افزود: همچنين در م��واردي كه بانك مركزي 
الزم بداند به ب��ازار ارز تزريق خواهد كرد و براس��اس 
سيس��تم ش��ناور مديريت ش��ده عمل خواهد شد. 
آزادسازي بازار ارز به معني رهاسازي آن نيست؛ بانك 
مركزي در نرخ ه��ا دخالت نخواهد كرد ام��ا در مواقع 
ضرورت مي تواند از ارز خود براي مديريت بازار استفاده 
كند. اميدواريم كه در اين ب��ازار دخالت نكنيم تا بازار 
خودش به تعادل برسد؛ سياست من صيانت از منابع 
بانك مركزي است و انتظار مي رود به دليل عمق زياد 

اين بازار ثانويه، ديگر بازارها را نيز تحت تاثير قرار دهد.
همتي با اعالم اينكه ديگر دس��ته بندي كاالهاي 
وارداتي به گروه هاي دوم و س��وم برداشته شده است، 
گفت: تشخيص انجام واردات كاال و ضرورت آن براي 
كش��ور و تامين ارز آن در بازار ثانويه يا نرخ ترجيحي 

4200 تومان با وزارت صنعت است.
رييس كل بانك مرك��زي درباره آث��ار تورمي اين 
تصميم بر هزينه ه��اي توليد نيز گف��ت: در چند ماه 
اخير بخشي از اين اثر تورمي بر بازارها وارد شده است 
زيرا همان ارز 4200 توماني نيز به دست توليدكننده 

نرسيد و آنها خود را با نرخ ها تعديل كردند.

 تعيين نرخ دستوري ارز، رانت و فساد در پي 
دارد

همتي تاكيد كرد: از نگاه من تعيين نرخ ترجيحي 
و دستوري براي ارز، رانت و فس��اد در پي دارد؛ در هر 
صورت بانك مركزي برنامه هاي��ي را براي كنترل نرخ 

تورم نيز دارد كه به مرور اعمال خواهد كرد.

 بازگشت صرافي ها
رييس كل بانك مركزي درباره بازگشت صرافي ها 
به چرخه نظ��ام ارزي كش��ور اظه��ار ك��رد: يكي از 
مشكالت دوره نخس��ت، اعمال سياست هاي جديد 
ارزي، قاچ��اق اع��الم كردن خري��د و ف��روش ارز در 
صرافي ها بود كه مشكل ساز ش��د اما با مصوبه جديد 
دولت، صرافي ها بار ديگر مي توانند در فرآيند فروش 
ارز به مس��افران و ديگر خدمات ارزي همچون درمان 
فعالي��ت كنند. مح��دوده فعاليت صرافي ه��ا، تامين 
نيازهاي خرد مردم خواهد بود. ني��از خرد بطور قطع 
۵0 هزار دالر نيست بلكه بايد نيازهايي در حد 2 تا ۱0 

هزار دالر مردم از صرافي ها تامين شود.
 همتي در خصوص ارز مسافرتي اظهار داشت: ارز 
مس��افرتي از اين به بعد با نرخ آزاد است اما كساني كه 
تاكنون حواله دريافت كرده اند، ارز خود را با نرخ قبلي 

تحويل مي گيرند.
وي حجم صادرات غير نفتي كشور در چهار ماهه 

امس��ال را ۱۵ ميليارد دالر اعالم و پيش بيني كرد كه 
درآمد ارزي كشور از اين محل حداقل به 40 ميليارد 

دالر در سال جاري برسد.
رييس كل بانك مركزي با اعالم اينكه معامله ارز به 
صورت نقد و حواله چند درصدي به دليل نرخ كارمزد 
متفاوت اس��ت، گفت: نظارت بر صرافي ه��ا از طريق 
سامانه سناس��ت كه نرخ ها براس��اس وزن معامالت 
تعيين مي شود. نيازهاي وارداتي و حواله نيز از طريق 
بازار دوم تامين مي ش��ود و ميانگين اين دو بازار، نرخ 

آزاد ارز را تشكيل خواهد داد.
ريي��س كل بانك مركزي ب��ا ي��ادآوري اينكه دور 
نخس��ت تحريم هاي امريكا از ۱۵ مرداد آغاز مي شود، 
اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد كه در روز پيش 
از اعمال اين تحريم ها مي خواهد بازار ارز را باز كند زيرا 
شناخت كافي از شرايط اقتصادي و بازار دارد. در زمان 
اعمال ممنوعيت خريد و فروش ارز، فش��ارها به بازار 
سكه وارد ش��د و نرخ ها را در اين بازار تحت تاثير قرار 
داد؛ از اين رو انتظار مي رود با آزادسازي نرخ ارز، اثر آن 

را در كاهش نرخ ها در بازار سكه نيز ببينيم.
همتي ب��ه جريان س��پرده گيري ارزي نيز اش��اره 
داشت و گفت: با مصوبه جديد سپرده ها از طريق بانك 
عامل و با تضمين بانك مركزي دريافت كرده و به آنها 
س��ود تعلق خواهد گرفت تا مردم ارز را از منزل خارج 

كرده و به چرخه اقتصادي بياورند.

 جلوگيري از خروج سرمايه 
رييس ش��وراي پول و اعتبار درباره سازوكار بانك 
مركزي براي جلوگيري از سرمايه از كشور توضيح داد: 
در گذشته صرافي ها با انتقال حواله، به فرآيند خروج 
سرمايه كمك كردند اما در مصوبه جديد دولت، ورود 
ارز و طالي خام به كش��ور توسط صرافي ها و اشخاص 
با هماهنگي بانك مركزي آزاد ش��ده است. با تصميم 
دولت واردات طالي خ��ام از پرداخت تعرفه گمركي و 

ارزش افزوده نيز معاف شده است.
همتي گفت: س��عي مي كنيم در دوره جديد بانك 
مرك��زي بازارهاي مالي اع��م از بانك ها، بيم��ه و بازار 
سرمايه را به يكديگر پيوند دهيم و از طريق بازارهاي 
مالي بازار ثانويه ارز را كنترل كنيم. در هفته هاي آينده 
جلساتي را با مسووالن بازار س��رمايه در اين خصوص 

خواهيم داشت تا به راهكاري مشخص دست يابيم.
وي به م��ردم اطمين��ان داد كه تامي��ن كاالهاي 
اساس��ي و دارو از مح��ل مناب��ع ارزي بانك مركزي 
تامين خواهد شد كه از فروش نفت به دست مي آيد و 
مشكلي در اين خصوص پيش نخواهد آمد. با تصميم 
دولت، از اين پس بانك ها به عامليت از بانك مركزي 
اجازه افتتاح حساب هاي س��پرده ارزي را براي مردم 
دارند و بانك مرك��زي بازپرداخت اصل و س��ود اين 
س��پرده ها را به ارز تضمين مي كند. با اين كار انتظار 
داريم مردم به جاي نگهداري ارز به صورت اسكناس 
در خانه كه خطر فراواني دارد، آن را با تضمين بانك 

مركزي ب��ه چرخه اقتصاد كش��ور وارد كنند. همتي 
حجم باالي نقدينگي را يكي از داليل بروز مشكالت 
اخير در بازار ارز عن��وان كرد و گفت: ب��راي كنترل 
نقدينگي برنامه هايي را براي بانك ها داريم؛ نمي شود 
بانك ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت كنند 

و ضوابط را رعايت نكنند.

  مفاد سياست هاي جديد ارزي
براس��اس مصوب��ه جدي��د دول��ت در اج��راي 
سياس��ت هاي ارزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف شد فهرست كاالهاي اساسي و دارو را بازنگري 
و به روز رس��اني كرده و نظ��ارت الزم را براي حصول 
اطمين��ان از توزيع كاالهاي اساس��ي و دارو بر مبناي 
نرخ رس��مي از زمان ورود كاال تا عرضه آن در ش��بكه 
خرده فروش��ي )از تامين، پخش، توزيع و رس��يدن به 

دست مصرف كننده( به عمل آورد.
همچنين هم��ه صرافي هاي مج��از مي توانند در 
چارچوب انجام معامالت خرد نس��بت ب��ه خريد ارز 
به صورت اس��كناس با رعايت مق��ررات ارزي، به ويژه 

مقررات مبارزه با پولشويي اقدام كنند.
فروش ارز توس��ط صرافي هاي مج��از صرفا بابت 
مصارف خدماتي و مس��افرتي مطابق مق��ررات ارزي 
بانك مرك��زي با ثب��ت م��دارك و مس��تندات الزم 

امكان پذير خواهد بود.
ورود ارز به صورت اس��كناس و طال به داخل كشور 
بدون محدوديت مطاب��ق با ضوابط و مق��ررات بانك 
مركزي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است 
و واردات طال به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي 
از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده 

معاف مي شود.
تامين ارز براي واردات بقي��ه كاالها در بازار دوم 
ارز از مح��ل ارز حاص��ل از صادرات هم��ه كاالهاي 
غيرنفتي )به ويژه فرآورده ه��اي نفتي، گاز طبيعي، 
پتروش��يمي، محصوالت فوالدي و فلزات رنگي( و 
خدمات تامين مي ش��ود. معامالت در اين بازار بين 
صادركنن��دگان و وارد كنن��دگان از طريق بانك ها 
و صرافي هاي مج��از صورت مي گي��رد و نرخ ارز در 
اين بازار براس��اس عرضه و تقاضا به دست مي آيد. 
اين نرخ، به نحو مناس��ب، ب��ه عنوان ن��رخ آزاد ارز 
اطالع رس��اني مي ش��ود. صادركنندگان بايد تعهد 
الزم را ب��راي برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات به 

چرخه اقتصادي كشور بسپارند.
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران همچنين 
مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي )به صورت 
اس��كناس( از اش��خاص حقيقي و حقوقي به واسطه 
بانك هاي عامل اقدام كند؛ بانك مركزي ضمن جذب 
اين سپرده ها، مجاز خواهد بود حسب تشخيص خود 
نسبت به تعيين نرخ سود ارزي و پرداخت سود متعلقه 
به سپرده هاي يادشده و همچنين كارمزد به بانك هاي 

عامل عمل كند

 احياي اعتماد مردم
همتي تاكيد كرد: من اعتماد مردم به بانك مركزي 
را احيا مي كنم. بانك مركزي بايد نقدينگي را كنترل 
كند و اضافه برداشت بانك ها كنترل خواهد شد. پس از 
ساماندهي بازار ارز، به ساماندهي بانك ها، بنگاه داري 

بانك ها، مطالبات معوق و... نيز توجه خواهد شد. 

 آزادسازي صرافي ها
وي همچنين در مورد فعاليت صرافي ها گفت كه ما 
به اين نتيجه رسيديم كه روش فعلي در بازار ارز اشتباه 
بوده و بايد باز باشد از اين رو ديگر معامالت آن قاچاق 
نيست و مردم مي توانند مصارف واقعي خود از جمله 

ارز مسافرتي و ساير خدمات را تامين كنند.
همتي در رابطه با نرخ صرافي ها گفت: هر نرخي كه 
در بازار ثانويه شكل مي گيرد حدود پنج درصد باالتر 
بايد در صرافي ها قيمت گذاري شود و اين جريان رصد 
و كنترل خواهد ش��د. وي اين را هم گفت كه در بسته 
جديد به صرافي ها مجوز ورود ارز و طال داده شده است. 
در عين حال كه هر كسي كه توان واردات طال را دارد 
مي تواند اين كار را در چارچوب قوانين و ضوابط انجام 

دهد و از تعرفه و ماليات معاف خواهد بود.



يادداشت

آخرين خبر

5 بورس و فرابورس
تاثيرات شكل گيري بازار ثانويه ارز 

و افق پيش رو
بسته ارزي بانك مركزي 
به نوعي به معن��اي ايجاد و 
پذيرش س��ازوكار بازار براي 
تخصي��ص مناب��ع ارزي و 
تعيين قيمت ارز در اقتصاد 
اس��ت.  يكي از نكات مهمي 
كه در اين بخش جلب توجه 
مي كن��د تعيين قيم��ت ارز 
در بازار اس��ت كه اي��ن الزام 

را ايجاد مي كند تا مبناي عرض��ه و تقاضاي رقابتي 
سالم در بازار شكل بگيرد. به اين معناكه بايد اين بازار 
داراي تابلوي قيمتي و سازوكار شفافيت بوده و صف 
خريد و فروش در آن مشخص و بر اساس سازوكار و 
منطق اقتصادي تعيين ش��ود كه در اين صورت اين 
سازوكار بازار منجر به تعيين قيمت تعادلي مي شود. 
در شرايط محيط كنوني حاكم بر اقتصاد كشور الزم 
است ضمن رعايت سازوكار شفاف بازار و ايجاد تقارن 
اطالعاتي، از تعيين قيمت ه��اي چندگانه اجتناب 
شود تا از يك س��و از هدررفت و تخصيص نامناسب 
منابع ارزي كه مي تواند آثار نامناس��ب اقتصادي را 
در پي داشته باشد جلوگيري ش��ود و از سوي ديگر 
به مرور زمان به سمت ايجاد س��ازوكار كامل بازار با 
تمامي اجزا و اركان موجود در آن در كش��ور باشيم. 
براي رسيدن به اين مهم الزم است تمامي اطالعات و 
رويه هاي الزم براي ايجاد شفافيت و تقارن اطالعاتي 
در بازار صورت پذيرد به نحوي كه زماني كه يك تاجر 
نيازمند منابع ارزي ب��راي فعاليت هاي تجاري خود 
است به راحتي تمامي اطالعات الزم در مورد بازار را 
كسب و با آگاهي از قيمت موجود و سازوكار تعيين 
آن، منابع ارزي خ��ود را از آن طري��ق تامين نمايد.  
اين موضوع، ه��ر چند ديرهنگام ص��ورت پذيرفت 
اما در صورت طراحي درس��ت و دقيق و استفاده از 
انواع ابزارها و نهادهاي تخصصي مربوط به آن بازار، 
خواهد توانس��ت اثرات خوبي را داشته باشد. در اين 
ميان، به نظر مي رس��د رعايت س��ازوكار كامل بازار 
مس��تلزم حضور تمامي طرف هاي عرض��ه و تقاضا 
در بازار، رعايت ش��فافيت و نظ��ارت موثر و حضور 
ركن بازارگردان در بازار )به عنوان يكي از مهم ترين 
مولفه ها در حفظ نقدش��وندگي بازار( باش��د. حال 
براي ايجاد اطمينان از نوس��انات ب��ازار به خصوص 
براي متقاضيان تجاري ارز كه نيازمند تامين و ارايه 
ارز در آينده در بازار هستند الزم است بازار مشتقات 
ارزي به منظور پوشش ريسك قيمت ارز شكل بگيرد 
كه اين مهم با توجه به تجربه مناسبي كه در بورس 
كاال در زمينه اوراق آتي سكه وجود داشته و به دليل 
زيرس��اخت هاي فني و تجربي مناس��ب موجود در 
آن، مي تواند با تعامل مناس��ب ميان بانك مركزي و 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار جامه عمل بپوشاند. 
البته در س��ال هاي گذش��ته اقدامات مناس��بي در 
خصوص ايجاد بازار مشتقات ارزي انجام شده و حتي 
مطالعاتي در زمينه انتش��ار اوراق ارزي و راه اندازي 
صندوق هاي ارزي انجام ش��ده است كه با همكاري 
نزديك سازمان بورس و اوراق بهادار با بانك مركزي 
به عنوان مقام ه��اي ناظر بازارهاي پول و س��رمايه 
ش��اهد هم افزايي مهمي در اين زمينه خواهيم بود.  
بازار س��رمايه از ابتداي هفته گذشته تحت تاثيري 
خب��ر ورود ارز ش��ركت هاي صادرات محور از جمله 
پتروشيمي ها، پااليش��ي ها و فلزي ها به بازار ثانويه 
روند صعودي داشته است. به طوري كه مشاهده شد 
در روزهاي گذشته، صادركنندگان برجسته صنعت 
پتروش��يمي بورس تهران براي روزه��اي متوالي با 
صف خريد مواجه  ش��دند. فل��زكاران و معدني هاي 
صادركننده نيز هم��گام با پتروش��يمي ها و فضاي 
غالب بازار با تقاضاي گس��ترده از سوي سهامداران 
روبه رو بودند. همزمان گروه پااليشگاهي نيز با توجه 
به دورنماي افزايش نرخ ارز رس��مي وضعيت نسبتا 

مشابهي داشت و مركز توجه قرار گرفت.
 اين روند به نحوي بوده است كه بازدهي بورس 
از ابتداي س��ال تا پايان معامالت ديروز به بيش از 
۳۳ درصد رسيده است. آزادسازي نرخ ارز مشروط 
به اينكه بازار ارز از سازوكارهاي مورد نياز برخوردار 
ب��وده و به رعايت اصول ش��فافيت، كش��ف قيمت 
رقابتي س��الم پرداخته و اركان مختل��ف از جمله 
بازارگردان��ي در آن حض��ور داش��ته و ايفاي نقش 
كنند، با نظارت بان��ك مركزي، مي تواند مش��وق 
صادركننده براي عرضه ارز و تامين منابع باشد. به 
نظر مي رسد با توجه به همزماني اعالم بسته ارزي 
با اعالم آغاز تحريم ها عليه ايران، اين موضوع بتواند 

برخي از آثار منفي آن را نيز جبران كند. 

 خريد قرارداد آتي
 سكه آزاد شد

خريد قرارداد آتي سكه از امروز سه شنبه آزاد شد 
البته محدوديت نوسان قيمت در اين بازار از 5درصد 

به 2درصد كاهش يافت.
به گزارش تعادل، پس از آنكه عبدالناصر همتي، 
رييس كل جديد بانك مركزي از بسته ارزي جديد 
رونمايي كرد، بسياري از فعاالن بازار سرمايه نسبت 
به نظرات همتي واكنش مثبت نشان دادند. رييس 
كل جديد بانك مركزي ك��ه در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري حاضر ش��د، چندين بار از نقش بورس 
در اقتصاد و اعتقاد خود به ابزارهاي مالي در تنظيم 
بازار ارز و س��كه س��خن گفت كه از اي��ن رو حذف 
محدوديت خريد در بازار آتي نيز دور از انتظار نبود. 
همچنين همتي با بيان اينك��ه از ابزارهاي بازارهاي 
مالي اس��تفاده بهينه خواهيم كرد خبر داد كه براي 
اس��تفاده از بازارهاي مالي نيز ظرف دو هفته آينده 

تصميمات خوبي را اعالم خواهيم كرد.
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»تعادل« از هيجان 5 هزار واحدي بورس در برابر بسته ارزي گزارش مي دهد 

رونق تاالر حافظ با دالر خيلي آزاد
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي|

»ارز« شاه بيت ادبيات اقتصادي كشور از ابتداي سال 
جاري بوده و آثار آن به ان��دازه اي زياد بوده كه نمي توان 
هيچ عامل��ي را در هي��چ بازار خ��رد و كالني ب��ه اندازه 
نوسانات ارزي در ماه هاي گذش��ته،  تاثيرگذار دانست. 
نوس��انات ارز در بازار س��رمايه نيز به دليل آنكه عمده 
ش��ركت هاي بزرگ اين بازار، صادرات محور هستند، از 
اين نوس��انات تاثيرات منطقي پذيرفته اما نكته اي كه 
اين بازار را در روزهاي گذشته جذاب نشان مي داد، ابتدا 
آمدن شايعه و خبر تاييد نش��ده ورود ارز پتروشيمي ها 
و صادرات محورها به بازار ثانويه بود كه يكش��نبه شب 
توس��ط عبدالناصر همتي، ريي��س كل بانك مركزي 
تاييد و به صورت رس��مي اعالم ش��د. پس از اين اعالم 
در روز گذش��ته فعاالن بورس واكنش مثبتي نسبت به 
اين موضوع نش��ان دادند و صف هاي خريد طوالني تر از 
روزهاي قبل در س��هم هاي پتروش��يمي، پااليشگاهي 
و فوالدي، توانس��ت ش��اخص كل بورس و اوراق بهادار 
ت��ا 5 ه��زار و 200 واحد باال بب��رد كه در ادامه مس��ير 
ركورد شكني هاي ش��اخص كل، قله 133 هزار واحدي 
نيز فتح شود. اين روزها اگر پاي گفت و شنوهاي فعاالن 
بورس بنشينيم، صحبت از رسيدن ش��اخص به 150 
هزار واحد و حتي فراتر از آن است. كارگزاران مي گويند 
كه هجوم مردم ب��راي گرفتن كد س��هامداري افزايش 
داش��ته و پول هاي جديد در حال ورود به بورس است. 
پول جديدي كه فقط در روز گذشته بالغ بر 450 ميليارد 
تومان بود و در دو هفته اخير بي��ش از 50 هزار ميليارد 
تومان نقدينگي را به س��مت اين بازار آورده است. البته 
مورد اقبال قرار گرفتن بازار در اي��ن روزها، عالوه بر اين 
موضوعات ارزي، مبناي تورمي هم دارد كه به دليل جا 
ماندن تورم در بازار پر نوسان سكه،  ارز و سهام بسياري 
از س��رمايه گذاران در صندوق هاي درآمد ثابت و حتي 
سپرده گذاران بانكي را به سمت اين بازار كشانده است، 
 به طوري كه خالص ارزش دارايي ها در هفته اخير بيش 

از 2.5 درصد از منابع خود را از دست داده است. 

 كاهش حاشيه سود پتروشيمي ها و افزايش 
مقدار سود آنها 

مصطفي اميد قايمي در گفت وگو با »تعادل« گفت: 
ابعاد مختالف بس��ته پيش��نهادي دولت بايد بررسي 
شود. همواره وقتي كه در سطح كالن اقتصاد،  تصميم 

ارزي گرفته مي شود، شركت هاي درگير با ارز بيشتر 
واكنش نش��ان مي دهند. به هر حال هنوز ابعاد دقيق 
محاسبات ارزي شركت هاي پتروشيمي از جهت اينكه 
ارز خود را در چه بازاري عرضه كنند و در چه حوزه اي 
بفروشند، هنوز مشخص نيست. اما به نظر مي رسد اين 
سياست كه ارز خود را در بازار ثانويه بفروشند و فروش 
ارز خود را در خارج از س��امانه نيما ببرندكه مشكالت 
خاص خود را داش��ت حل ش��ده و طبعا بر سود آوري 
آنها موثر اس��ت. نرخ ارز هم اي��ن روزها تغييرات قابل 
مالحظه اي داش��ت و اثر س��ودآوري بر شركت هاي 

پتروشيمي داشته است.
عضو هيات مديره ش��ركت پتروش��يمي مارون در 
ادامه افزود: اين سياس��ت هايي كه بانك مركزي اعالم 
كرده، قطعا  اجرايي مي شود و به همين دليل مي توانيم 
خوشبين باش��يم كه اين س��ودها تحقق پيدا مي كند 
و م��ا در عملكردهاي 6 ماه��ه و 9 ماهه ش��ركت هاي 
پتروش��يمي، اثر آنها را خواهيم ديد. البت��ه بايد توجه 
داشته باش��يم كه قيمت گذاري نرخ خوراك در وزارت 

نفت به چه ش��كل خواهد ب��ود. اگر نرخ خ��وراك با ارز 
آزاد باشد،  حاشيه س��ودآوري را كم مي كند،  اما به نظر 
مي رسد كه براي بازار،  حتي اين موضوع هم مثبت است. 
مديرعامل س��ابق فرابورس همچنين در خصوص 
فرآيند حاشيه سود پتروش��يمي ها گفت: اگر خوراك 
گران ش��ود و به همان نس��بت دالر هم گران ش��ود، 
حاش��يه س��ود در كل كوچك مي ش��ود،  اما مقدار و 
مبلغ سود افزايش خواهد داشت و بازار نيز با توجه به 
افرايش مبلغ سود براي اين شركت ها تصميم مي گيرد 

كه قطعا تصميم مثبتي است. 

 تاريك و روشن صادرات محصوالت پتروشيمي 
اميدقائم��ي در ادامه به آينده بازاره��اي صادراتي 
شركت هاي پتروش��يمي در صورت اعمال تحريم ها 
اشاره كرد و گفت: طبيعتا در صورت وقوع اين شرايط، 
مشكالتي در بازارهاي صادراتي حتما اتفاق مي افتد. 
ممكن است مشكالتي در بيمه حمل و نقل و صادرات 
ايجاد ش��ود،  اما در ه��ر صورت برخ��ي از محصوالت 

را صادر مي كنن��د اما در عي��ن ح��ال مي توانند اين 
مشكالت را با هزينه هاي بيش��تري حل كنند و شايد 
مجبور ش��وند مش��تريان جديد را جايگزين قبلي ها 
كنن��د. در دوره تحريم ه��اي قبل��ي هم اي��ن تجربه 
وجود داشت و به هرحال مش��كالتي را در پيش پاي 

شركت هاي پتروشيمي خواهد گذاشت. 
البته ديروز خبرگزاري رويترز خبري منتش��ر كرد 
كه بر اس��اس آن اتحاديه اروپا اعالم كرد: به ش��دت از 
وضع دوباره تحريم هاي امريكا عليه ايران متاسف است 
و اين نهاد به همراه ديگ��ر امضاكنندگان برجام تالش 
مي كنند كه مس��يرهاي مالي با ايران را باز نگه دارند. 
ضمنا نهاد سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي 
اعالم كرد كه اعضاي باقيمانده برجام متعهد شده اند به 
همراه هم براي حفظ و نگهداري مسيرهاي موثر مالي 

با ايران و استمرار صادرات نفت و گاز ايران تالش كنند.
همچنين بايد به اين موضوع نيز توجه داش��ت كه 
جنگ تجاري چين و امريكا، با توج��ه به اينكه چين 
بزرگ ترين مشتري محصوالت صادراتي ايران است، 

فرصت طالي��ي را در ميان خيل عظي��م تحريم هاي 
امريكايي براي ايران فراهم م��ي آورد. چين به عنوان 
يكي از شركاي مهم تجاري پتروش��يمي ايران حتي 
قبل از برجام نقش بس��يار مهمي را در ص��ادرات اين 
محصوالت ب��راي ايران ايفا مي كرد. چي��ن تا پيش از 
جنگ تجاري با امريكا ساالنه 600 هزار تن پلي اتيلن 
از امريكا وارد مي كرد و قرار ب��ود اين رقم به 2 ميليون 
تن تا سال 2020 برسد اما وضعيت كنوني كه با ترامپ 
در پي��ش دارد مانع از آن ش��ده تا اي��ن روابط به ثمر 
برسند، در نتيجه بايد گفت كش��ورهاي خاورميانه از 
جمله ايران نقش مهمي بر عهده دارند. برخي از فعاالن 
صنعت پتروش��يمي معتقدند كه ايران بطور خاص از 
اين جنگ تعرفه اي نفع مي برد، زيرا مي تواند عالوه بر 
محصوالت متنوع ديگر، مثال گاز پروپان را نيز پايين تر 
از قيمت ه��اي ق��راردادي منطقه به چين بفروش��د. 
بنابراين به نظر مي رسد كه ايران گزينه جذابي خواهد 
بود و شركت هاي چيني بايد با روي آوردن به آن، منابع 
تامين محصوالت پتروش��يمي خود را متنوع س��ازي 
كنند. متانول ديگر محصول صادراتي ايران اس��ت كه 
چين به شدت نيازمند آن است و تمام اين مسائل نشان 
مي دهند ايران از ظرفيت هاي خوب��ي در دوره جديد 

براي تداوم همكاري با چين برخوردار است.

 نگاهي به وضعيت صادرات پتروشيمي ها 
در پايان س��ال 1396 ب��ه رق��م 22.4 ميليون تن 
رس��يد كه افزايش ۷5 درصدي را به نس��بت س��ال 
1392 رقم زده است. در عين حال فروش محصوالت 
نهايي مجتمع هاي پتروش��يمي شامل فروش داخلي 
خالص )بدون احتساب فروش داخلي بين مجتمعي( 
و صادرات در س��ال 1396 30.۷ ميليون تن بوده كه 
نسبت به س��ال پيش از آن چيزي حدود 3.1 ميليون 

تن افزايش داشته كه برابر رشد 11 درصدي است.
بر اساس تازه ترين گزارش هاي رسمي، در سه ماه 
بهار امس��ال ميزان توليد صنعت پتروشيمي كشور از 
مرز 13.2 ميليون تن عبور كرده و بالغ بر 3.15 ميليارد 
دالر ارزش صادرات اين صنعت بوده است. كل ارزش 
صادرات پتروشيمي در سال 1396، 12.012 ميليارد 
دالر اعالم شده كه به نس��بت رقم 9.54 ميليارد دالر 
س��ال 1395، 25 درصد افزايش درآمدهاي صادراتي 

مشاهده مي شود.

هشدار رييس سازمان بورس به سرمايه  گذاران

ريسك استارتاپ ها زياد است

در حالي ك��ه برخي ش��ركت هاي اس��تارتاپي در 
ارزش گذاري ه��اي خود رقم ه��اي باالي��ي را عنوان 
مي كنند و ب��راي تامي��ن مالي درخواس��ت پذيرش 
خود را به بورس و فرابورس داده اند، رييس س��ازمان 

ب��ورس اوراق بهادار معتقد اس��ت كه اين ش��ركت ها 
ريسك بااليي در س��رمايه گذاري دارند، بر اين اساس 
سرمايه گذاران مي بايست به ماهيت اين صنايع بيشتر 
توجه كنند. به گزارش ايس��نا، تعدادي از استارتاپ ها 

در ح��وزه تج��ارت الكترونيك ك��ه منابع زي��ادي را 
صرف تبليغات و معرفي خود كرده اند مدتي اس��ت با 
مشكالت مالي دس��ت به گريبان هستند، مخصوصا 
آنهايي ك��ه بيزينس مدل ش��ان را بر مبن��اي تزريق 
سرمايه بنا كردند و سود ده نيستند. اين استارتاپ هاي 
حوزه تج��ارت الكتروني��ك براي تامين مالي س��عي 
دارند از طرق عرضه قس��متي از سهامشان در بورس 
يا فرابورس ايران اق��دام به جم��ع آوري منابع مالي و 
افزايش س��رمايه كنند. آنها در حالي مدعي هس��تند 
كه ارزش يك ميليارد دالري دارند كه رييس سازمان 
بورس ارزش گذاري اين استارتاپ ها را مورد تاييد اين 
س��ازمان نمي داند و بس��ياري از كارشناسان تجارت 
الكترونيك نيز ارزش گ��ذاري آنها را غير واقعي عنوان 
مي كنند. ارزش گذاري اس��تارتاپ ها موضوعي است 
كه چالش هاي زيادي را در بازار سرمايه و اكوسيستم 
استارتاپي به وجود آورده است. نكته مورد توجه اينكه 
اين شركت ها دارايي مشهود ندارند و حتي ايده اي هم 

نتوانستند به ثبت برسانند.

 توجه به ماهيت صنعت
 ش��اپور محمدي، رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار درب��اره اي��ن موضوعات، گفت: ش��ركت هاي 

اس��تارتاپي، فين تك، آي تي و آي س��ي تي در كشور 
ما جديد هس��تند و كارشناسان كش��ور بايد دقيق تر 
در اين حوزه ه��ا تمركز كنند ت��ا ارزياب��ي دقيقي از 
ارزش آنها داش��ته باش��ند. اين صنايع ماهيتا ريسك 
دارند و تغييرات س��ريع در آنها رخ مي دهد در نتيجه 
خواهش ما از س��رمايه گذاران اين است كه به ماهيت 
اين صنعت ها بيشتر توجه كنند. محمدي تاكيد كرد: 
تحوالت اين صنايع نه تنها در ايران بلكه در دنيا بسيار 
سريع اس��ت و در اين تحوالت سريع، جابه جايي هاي 
بزرگ در س��هم بازاري اين ش��ركت ها اتفاق مي افتد 
و اين موضوع روي س��ود آوري اين ها تاثير مي گذارد. 
بنابراين الزم است كه حتما كساني كه در اين صنايع 
وارد مي شوند عالوه بر گزارش كارشناسان، خودشان 
صنعت را شناس��ايي كنن��د و با دقت زي��ادي در اين 
صنعت سرمايه گذاري كنند چرا كه شركت هاي سنتي 
دارايي دارند و ش��ركت هاي جدي��د دارايي چنداني 
ندارند. آنها عمدتا قرارداد يا اي��ده دارند. اين قرارداد ها 
مي تواند تغيير كند. بنابراين خوب است شما به عنوان 
رسانه كه در اين مورد مي نويسيد تفاوت اين ها را براي 
عامه مردم باز كنيد كه صنعت ICT ،IT و استارتاپي 
ريسك بااليي دارند. رييس س��ازمان بورس در پاسخ 
به اينكه آيا اين ش��ركت ها با اعالم ارزش گذاري هايي 

باال قصد تبليغ و ش��و ندارند؟ گفت: ما براي شركت ها 
حكم كلي نمي توانيم بدهيم. بايد همه دقت كنند كه 
شركت هاي خوب را از ش��ركت هايي كه اطالعاتشان 
قابل تامل اس��ت جدا كنند. البته قاعده بر اين اس��ت 
كه همه ش��ركت ها س��عي دارند كه س��ودآور باشند 
اما بايد ما به عنوان نهاد ناظر و ش��ما به عنوان رس��انه 
و همچنين س��رمايه گذاران به اطالع��ات دقت كنند 
كه درست باشند. گفتني اس��ت، با اينكه ۲۳ صندوق 
سرمايه گذاري جسورانه به فرابورس ايران درخواست 
پذيرش داده ان��د و ۱۵ صندوق از فراب��ورس موافقت 
اصولي گرفته ان��د، تنها ۵ صن��دوق از اي��ن تعداد به 
مرحله پذيره نويس��ي رس��يده اند و آن صندوق ها نيز 
فقط ۴۹ ميلي��ارد و ۴۰۰ ميليارد توم��ان جمع آوري 
كرده اند در حالي كه كل سرمايه آن پنج صندوق ۱۴۵ 
ميليارد تومان اس��ت. قرار بود فرابورس ايران از طريق 
سرمايه گذاران حرفه اي براي اين صندوق ها »از منابع 
غير بانكي« ۱۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه جذب كند 
اما اين طور كه آمار هاي رس��مي نشان مي دهد حتي 
سرمايه گذاران حرفه اي حاضر به سرمايه گذاري در اين 
صندوق ها نشده اند و سرمايه گذاري در اين صندوق ها 
و استارتاپ هاي حتي مشهور را فاقد توجيه اقتصادي 

دانستند.

براساس نامه شريعتمداري به رييس كل گمرك ايران؛

عرضه كل آهن اسفنجي كشور در بورس كاال انجام مي شود
براساس نامه شريعتمداري به رييس كل گمرك، 
توليدكنندگان آهن اسفنجي قبل از اقدام به صادرات 
بايد كل كاالي توليدي خود را در بورس كاال و براساس 
نرخ رس��مي عرضه كرده و در صورت نب��ود تقاضا، با 
اخذ مج��وز از وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اقدام 

به صادرات آن كنن��د. به گزارش گم��رك جمهوري 
اس��المي، محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت در نام��ه اي به رييس گمرك خواس��ت كه 
براي تامين مواد اوليه واحدهاي ذوبي كشور و تقويت 
صنايع پايين دستي و حفظ اشتغال آنها صادرات آهن 

اس��نفجي را ممنوع كرد. بر اين اساس توليدكنندگان 
اين كاال قبل از اقدام به صادرات بايد كل كاالي توليدي 
خود را در بورس كاال و براس��اس نرخ رس��مي عرضه 
كرده و در ص��ورت نبود تقاضا، با اخذ مج��وز از وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت اقدام به ص��ادرات آن كنند. 

پس از ارس��ال اين نامه، گمرك ايران در بخشنامه اي 
به گمركات اجرايي سراس��ر كش��ور ص��ادرات آهن 
اسفنجي از ۱۳ مرداد ماه جاري را ممنوع و اعالم كرد: 
توليدكنندگان براي صادرات بايد مجوز )سيستمي( از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت كنند. بنابراين 
گ��زارش، ميزان صادرات آهن اس��فنجي در س��ه ماه 
نخست امسال به ميزان ۱۸۶ هزار و ۳۶۰ تن رسيد كه 
در مقايسه با دوره مشابه پارسال ۱۷ درصد كاهش را 
ثبت كرد و ارزش صادراتي نيز بيش از ۳۳ درصد افت را 
در مقايسه با سه ماهه نخست پارسال نشان داد. ارزش 

صادرات آهن اسفنجي در سه ماهه ابتدايي امسال برابر 
با ۳۸.۹ ميليون دالر بود. همچنين به ميزان ۵۰ هزار 
تن واردات آهن اس��فنجي در مدت س��ه ماهه امسال 
ثبت شده كه در مقايسه با دوره مشابه پارسال افت ۷۴ 
درصدي داشت؛ همچنين ارزش ۱۰۰ ميليون دالري 
واردات آهن اس��فنجي در مقايسه با سه ماهه نخست 
پارسال، كاهش ۶۷ درصدي دارد. ايران با توليد ۲۰.۵ 
ميليون تن آهن اسفنجي در س��ال ۲۰۱۷ كه بيش از 
۲۸ درصد كل توليد جهاني محس��وب مي شود، رتبه 

دوم را به خود اختصاص داد.

گروه بورس|
 بازار  هاي مال��ي ايران روز دوش��نبه تحت تاثير 
جزييات سياس��ت هاي جدي��د ارزي كه توس��ط 
عبدالناصر همتي رييس كل بان��ك مركزي اعالم 
شد قرار گرفتند. از همين رو، شاخص بورس كشور 
با واكنش مثبت بيش از 4000 واحدي به استقبال 
بس��ته جديد ارزي كه از امروز سه شنبه به صورت 
رس��مي ش��روع به فعاليت خواهد كرد، رفت و در 
نهايت با عبور از ۵ كانال بورس��ي به كار خود پايان 
داد. عالوه بر اين، با نگاهي به پارامتر  هاي اصلي در 
ساير بازار هاي مالي مش��اهده مي شود كه نرخ دالر 
در بازار غير رس��مي همچنان در رون��د نزولي قرار 
گرفته اس��ت و در محدوده ۹۶۰۰ تومان نوساناتي 

را تجربه مي كند.

از س��ويي ديگر، قيمت س��كه نيز در بازار ديروز 
با تغييراتي مواجه ش��د و در اثر كاهش قيمتي در 
محدوده ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان نوس��ان پيدا 

كرد.
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه، اغلب كارشناس��ان 
بازار  هاي مالي بر اي��ن باورند كه اقتصاد كش��ور با 
توجه به تغييرات اخير، در ش��رايط فعلي بيش��تر 
تحت تاثير سياس��ت جديد ارزي قرار گرفته است. 
از س��ويي ديگر، برخي ديگر از صاحب نظران بازار 
س��رمايه معتقدند ك��ه اعمال تحريم ه��اي جديد 
اياالت متح��ده امري��كا از امروز خيل��ي نمي تواند 
جريان هاي معامالتي را تحت تاثير خود قرار دهد. 
بر اين اساس، پيش بيني مي شود كه بازار  هاي مالي 

همانند چند روز اخير به حركت خود ادامه دهند.

 صعود بيش از 4000  واحدي
 از سويي ديگر، با بررس��ي روند داد و ستد سهام 
در پايان معامالت روز ش��نبه مش��اهده مي شود كه 
نماگر اصلي تاالر شيش��ه اي با افزايش ۵ هزارو ۱۹۸ 
واحدي همراه شد.اين در حاليست كه در ادامه كليه 
معامالت انجام شده در نماد معامالتي شركت بانك 
صادرات ايران »وبصادر« طي روز گذشته تاييد نشد.

براين اس��اس آخرين آمارها از داد و س��تد سهام در 
شركت بورس تهران نش��ان مي دهد كه نماگر اصلي 
بازار با افزاي��ش ۴ هزار و ۸۸۰ واحدي همراه ش��د و 
در نهايت توانس��ت رقم ۱۳۳ هزارو ۳۲۸ واحدي را 
به خود اختصاص دهد. عالوه بر اين، شاخص كل هم 
اما با افزايش ۷3 واحدي عدد 18 هزار و 958 واحد را 
به نمايش گذاش��ت. اين در حالي است كه، شاخص 
س��هام آزاد ش��ناور نيز با افزايش 4902 واحدي به 
رقم 141 هزار و 880 واحد دس��ت يافت. به گزارش 
فارس، شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 410۷ 
واحدي به رقم 9۷ هزار و 354 واحد دست يافت كه 
شاخص بازار دوم با افزايش 9029 واحدي عدد 2۷1 

هزار و 443 واحد را به نمايش گذاشت. افزون بر اين، 
ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 502واحد، فوالد 
خراس��ان با 48۷ واحد و فوالد مباركه با 439 واحد 
افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر برآورد شاخص كل 
بورس به نام خود ثبت كردن��د. در مقابل، معامالت 
سهام در نماد معامالتي شركت هاي آسان پرداخت 
پرش��ين با 32 واحد، بان��ك تجارت ب��ا 20 واحد 
و مخاب��رات ايران ب��ا 14 واحد كاهش، بيش��ترين 
تاثيرمنف��ي را در محاس��به اي��ن نماگ��ر به دوش 
كشيدند. بر اين اساس، ارزش كل معامالت ديروز 
بورس تهران در حالي به بي��ش از يك هزار و 426 
ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست 
به دس��ت ش��دن بيش از 3 ميليارد و 668 ميليون 
س��هم و اوراق مالي قابل معامله ط��ي 184 هزار و 

۷15 نوبت داد و ستد بود.

 افزايش شاخص فرابورس 
از س��ويي ديگر، ش��اخص كل فرابورس در ميانه 

اين هفت��ه معامالتي رون��د صعودي خ��ود را تداوم 
بخشيد و با شكستن ركوردي جديد و ثبت رشد ۳.۶ 
درصدي تا ارتفاع ۱۵۲۷ واحدي صعود كرد. بر اين 
اس��اس، حجم و ارزش كل در پايان معامالت ديروز 
كه با كاهش به ترتي��ب ۲۳ و ۱۴ درصدي روبرو بود 
به ميزان ۷۹۴ ميليون ورقه بهادار به ارزش ۵ هزار و 
۱۲۷ ميليارد ريال رسيد. افزون بر اين، روز دوشنبه 
دو نماد پتروش��يمي »مارون« و »زاگرس« با اهرم 
مثبت بيش از ۳۰ واحدي در صع��ود ۳.۶ درصدي 
آيفكس سهيم بودند تا بازدهي بازدهي اين نماگر با 
افزايش روز گذشته به عدد خيره كننده ۳۹ درصدي 
از ابتداي س��ال برسد. از س��ويي ديگر، در بازار هاي 
اول و دوم فراب��ورس ايران در روز گذش��ته نزديك 
به ۵۳۶ ميليون س��هم به ارزش بي��ش از يك هزار و 
۸۲۱ ميلي��ارد ريال ميان معامله گران جا به جا ش��د 
كه نماد »ذوب« با حجم معامالت��ي به ميزان بيش 
از ۲۱۱ ميليون سهم به ارزش افزون بر ۳۴۹ ميليارد 
ريال، بيش��ترين حجم و ارزش معامالتي را به خود 

اختصاص داد.

مروري بر آمار معامالت ديروز

اقتصاد تحت تاثير تصميم ارزي جديد

موسي احمدي 
تحليلگر مالي

بازار                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 لزوم حمايت دولت

براي حفظ بازار منطقه
تس�نيم|عضو هي��ات نماين��دگان ات��اق 
بازرگاني اي��ران گفت: امروز در كش��ور موضوع 
جن��گ اقتص��ادي مط��رح اس��ت و درصورتي 
كه دولت حماي��ت الزم را از فع��االن اقتصادي 
و بازرگان��ان نداش��ته باش��د، ب��ه زودي ب��ازار 
اقتص��ادي منطق��ه را از دس��ت خواهي��م داد. 
س��يد احمد حس��يني افزود: ابتكار رهبرمعظم 
انقالب در تش��كيل اتاق جن��گ اقتصادي براي 
حل مش��كالت معيش��تي و اقتصادي مردم در 
نوع خود بديع و خالقانه اس��ت و الزم است تا با 

انسجام هر چه بيشتر پيروز ميدان باشيم.
عض��و هي��ات نماين��دگان ات��اق بازرگاني 
ايران اظه��ار كرد: در ش��رايط كنوني حمايت از 
بازرگانان و فع��االن اقتصادي معتب��ر و معتقد 
به نظام در جامعه ضروري اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه بيش از 1500 هزار ميلي��ارد تومان 
حج��م نقدينگ��ي در جامع��ه اس��ت، بنابراين 
حتي اگر كش��ور با التهابات ارزي مواجه نباشد، 
بايد مديري��ت نقدينگي و حمايت ه��اي ويژه از 
فعاالن اقتص��ادي كه ص��ادرات و واردات انجام 
مي دهند، در كش��ور اتفاق بيفتد. ب��ه گفته او، 
بايد از س��رمايه گذاري ها و ت��وان عملياتي اين 
اف��راد در افزايش صادرات و بهبود كس��ب و كار 
حمايت ه��اي كامل ص��ورت گيرد. حس��يني 
خاطرنش��ان كرد: با اجراي اص��ل 44 و كاهش 
حضور دول��ت در بخ��ش خصوص��ي مي توان 
گام موث��ري در تقويت بازار اقتص��ادي منطقه 

برداشت.

 گراني به بازار ماهي هم
سرايت كرد

ايس�نا| رييس اتحاديه فروش��ندگان مرغ و 
ماهي ته��ران، قيمت تعيين ش��ده س��تاد تنظيم 
بازار براي م��رغ را غيرمنطقي بيان كرد و گفت: در 
روزهاي اخير كه بازار با كاهش عرضه مرغ مواجه 
ش��ده، توليدكنندگان به دنبال جب��ران ضررهاي 
گذش��ته خود هس��تند و گراني مرغ به ماهي نيز 
سرايت كرده است. در ماه هاي اخير نوسان قيمت 
گوش��ت مرغ به بيش��ترين ميزان خود رس��يده و 
توليدكنندگان و فروشندگان مرغ بر اين باورند كه 
بايد قيمت هر كيلو مرغ كش��تار شده روز حداقل 
۹000 تومان باش��د و مهدي يوسف خاني، رييس 
اتحاديه فروش��ندگان مرغ تهران، بر اين باور است 
كه هر كيلو مرغ زنده حداقل باي��د قيمتي حدود 
۶000 تومان و هر كيلو مرغ كشتار روز بايد ۹۲00 

تومان داشته باشد.
حال با توجه ب��ه اينكه اين نرخ كمت��ر از معيار 
قابل قب��ول توليدكنندگان و اتحاديه اس��ت و در 
كنار آن ب��ازار قيمتي ح��دود 11 ه��زار تومان را 
براي هر كيلو مرغ كشتار روز در نظر گرفته است، 
يوس��ف خاني، رييس اتحاديه فروش��ندگان مرغ 
و ماهي تهران به ايس��نا گفت: ه��ر كيلو مرغ زنده 
بايد ح��دود ۶۳00 تومان قيمت گذاري ش��ود تا 
هزينه هاي توليد مرغدار پوش��ش داده شود و اگر 
اين رقم معيار مناس��بي باش��د هر كيلوگرم مرغ 
كش��تار روز گرم براي مصرف كننده حدود ۹400 
تومان قيمت گذاري مي ش��ود. او با اش��اره به نرخ 
تعيين شده از سوي ستاد تنظيم بازار براي قيمت 
مرغ، ادامه داد: نرخ تعيين ش��ده از س��وي س��تاد 
تنظيم بازار، درست نيس��ت و جاي سوال دارد كه 
ستاد تنظيم بازار قيمت قابل محاسبه براي نهاده 

را چه رقمي در نظر گرفته است.
او بيان ك��رد: با وجود آنكه س��تاد تنظ��م بازار 
نرخ��ي را تعيين ك��رده، ام��ا مرغدار ب��ا توجه به 
هزينه ه��اي توليد ن��رخ منطق��ي خ��ود را اعالم 
مي كند، كه در چند روز گذش��ته اختالف قيمت 
مرغدار و نرخ ستاد تنظيم بازار براي هر كيلو مرغ 

زنده در حدود 1000 تومان بوده است.
يوسف خاني عنوان كرد: سازمان هاي بازرسي 
و نظارتي تنها ب��ر فعاليت حلق��ه انتهايي زنجيره 
توليد و توزيع نظارت دارند و به نظر مي رسد، بايد 
نظارتهاي خ��ود را بر حلقه ه��اي ابتدايي معطوف 
كنند، زماني ك��ه هر كيل��و مرغ زن��ده در حدود 
۷100 تومان عرصه مي شود با قيمت بيش از 10 

هزارتومان به مشتري فروخته ميشود.
رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي تاكيد 
كرد: در چند روز اخير مرغ زن��ده با قيمت بيش از 
۷000 تومان به فروش رس��يده و به نظر مي رسد، 
اين روند ادامه نخواهد داش��ت؛ زيرا عرضه مرغ در 
چند وقت اخي��ر كاهش يافته و مرغ��دار به دنبال 

جبران ضررهاي گذشته خود است.
او در پاسخ به اين پرسش كه در تامين نهاده ها 
و خوراك مش��كلي وجود ندارد، گفت: مرغدار در 
چند وقت اخير در تهيه نهاده مش��كلي نداش��ته 
و قيمت ها ني��ز طي دو ماه اخير تغييري نداش��ته 
اس��ت.رييس اتحاديه فروش��ندگان مرغ و ماهي 
همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا رش��د 
قيمت م��رغ به ماه��ي هم س��رايت ك��رده، بيان 
كرد: كم آبي چن��د وقت اخير در پ��رورش ماهي 
تاثيرگذار بوده و عاملي ش��ده ت��ا قيمت ماهيهاي 
پرورش��ي همچون قزل آال با افزايش قميت روبرو 
ش��ود؛ به گونه اي كه هر كيلوگرم ماهي قزل آال از 

14 هزار به 1۹ هزار تومان افزايش يافته است.

كاهش تعرفه واردات تخم مرغ 
تس�نيم| هيات وزيران تعرفه واردات تخم مرغ 
را با هدف كنترل ب��ازار اين محص��ول از 5 درصد به 
4 درصد كاهش داد. هيات وزيران پيش��نهاد وزارت 
جهاد كشاورزي براي تعيين حقوق ورودي تخم مرغ 
4 درصدي تخم مرغ موافقت ك��رد. بنابراين گزارش 
تعرفه واردات تخم مرغ پي��ش از اين 5 درصد بود كه 
دولت براي تنظيم بازار اين محصول اقدام به كاهش 

يك درصدي تعرفه واردات اين محصول كرد. 
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خبر خوش براي واردكنندگان كاغذ 

كاغذ در گروه اول كااليي تامين ارز
تعادل |

براس��اس جديدتري��ن تصمي��م وزارت صنعت، 
معدن وتج��ارت، كاغذ چ��اپ، تحري��ر و روزنامه در 
گروه كاالهاي اساسي اولويت اول قرار گرفت؛ خبري 
خوش ب��راي واردكنندگان كاغذ. بناب��ه ابالغيه وزير 
صنعت، معدن و تجارت، به منظور تامين ارز ترجيحي 
و حماي��ت از فعاليت ه��اي فرهنگي و رس��انه اي اين 
محصول در فهرست كاالهاي گروه يك كاالي اساسي 
و ضروري قرار خواهد گرفت. اين در حالي اس��ت كه 
پيش از اين توليدكنن��دگان كاغذ از افزايش قيمت ها 
و مش��كالتي در عدم تامين مواد اولي��ه خود گله مند 
بودند. حال اين تصميم دولت را مي توان فرصتي براي 
خروج صنعت كاغذ از بحران كاهش توليد تلقي كرد. 
اما از آن سو، وزارت ارش��اد نيز براي جلوگيري از ورود 
دالالن به دريافت ارز رسمي، اقدام به تاييد صالحيت 
واردكنن��دگان كاغذ كرده اس��ت. براس��اس چنين 
تصميمي از اين پس تنه��ا تجاري كه وزارت ارش��اد 
صالحيت آنه��ا را تاييد كند، مي توانند ب��راي واردات 

كاغذ ثبت سفارش كنند. 

 كاغذي كه مچاله شد
تغيير روزان��ه قيمت م��واد اوليه و سوءاس��تفاده 
واردكنندگان از ارز دولتي از جمله مش��كالتي است 
كه اين روز ها فعاالن صنعت كاغذ و مقوا را درگير خود 
كرده است؛ زيرا باعث بالتكليفي آنها شده، بلكه سطح 
توليدات آنها را نيز كاهش داده است. وضعيت صنعت 
كاغذ كش��ور با وجود برنامه دولت براي حمايت از اين 
بخش با تخصيص ارز يارانه اي، چندان مناسب نيست 
و عده اي فرصت طلب و رانت جو وارد بازار شده و عرصه 
را براي مصرف كنندگان كاغذ تنگ كرده اند. از آن سو، 
قيمت كاغذ روزنامه در يك سال اخير رشد بيش از ۲ 
برابري را تجربه كرده است؛ موضوعي كه اهالي رسانه را 
با چالش جدي مواجه كرده است. برخي افراد سودجو 
نيز با فرصت پيش آمده ناش��ي از تغيير سياست هاي 
ارزي، ارز يارانه اي براي واردات كاغذ را دريافت كرده، 
اما خارج از مس��ير، در بازار به دنب��ال توزيع كاال هاي 
خود هستند. از طرفي، توليدكنندگان انواع كاغذ نيز 
از گراني وكمبود مواد اوليه شكايت دارند؛ گراني هايي 
كه برخي از آنها از افزايش قيمت م��واد اوليه وارداتي 
سرچش��مه مي گيرد كه خود يا متاثر از نوس��ان هاي 
ارزي اس��ت و يا از افزايش قيمت مواد اوليه داخلي كه 

قيمت جهاني دارند، ناشي مي شود.
البته به گفته فعال بازار كاغ��ذ، دالر ۳۸00 توماني 
و 4۲00 تومان��ي بدون نظ��ارت مناس��ب در اختيار 
عده اي فرصت طلب قرار گرف��ت و درصد ناچيزي از 
آن سهم فعاالن واقعي صنعت و بازار كاغذ شد. رييس 
س��نديكاي كاغذ و مقواي ايران معتقد اس��ت: روش 

توزيع ارز از ابتدا اشتباه بود و همين موضوع فرصت را 
در اختيار عده اي س��ودجو قرار داد. ابوالفضل روغني 
گلپايگاني طي اظهاراتي عنوان كرده كه نياز بود تا در 
روشي هدفمند و تعريف شده و با همكاري سنديكاي 
توليدكنن��دگان كاغذ و مق��وا يا مجام��ع تخصصي 
مربوطه، اهليت متقاضيان ارز تاييد مي شد، اما امروز 

مي بينيم كه مسير اشتباه طي شده است.
اما از آن س��و، توليدكنندگان م��واد اوليه صنعت 
كاغذ بر اين باورند ك��ه باال رفتن ن��رخ ارز در ماه هاي 
گذش��ته منجر به تعطيلي واحد توليدهاي توليدي و 
حاشيه ضرر آنها شده اس��ت. نگراني توليدكنندگان 
كاغذ از تامين ارز اين واحدها ب��راي وارادت مواد اوليه 
با تغيير سياست ارزي دولت بيش از پيش شده است. 
اين در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت از 
قرار گرفتن »كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه« در ليست 
كاالهاي گروه يك كاالهاي اولويت دار و تخصيص ارز 
رس��مي به آن خبر مي دهد. به گزارش ش��اتا، محمد 
ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تج��ارت در اين 
باره عنوان كرد: كاغذ چ��اپ، تحرير و كاغذ روزنامه به 
منظور تامين ارز ترجيح��ي و حمايت از فعاليت هاي 
فرهنگي و رس��انه اي در ليس��ت كااله��اي گروه يك 
كاالي اساسي و ضروري قرار خواهد گرفت. او تصريح 
كرد: اين ليست به زودي پس از اعالم نظر وزراي جهاد 
كشاورزي و بهداشت از سوي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اعالم خواهد شد.

اگرچه حمايت دولت از صنايع داخلي ارزش��مند 
است اما به شرط آنكه از روشي هدفمند و حساب شده 
تبعيت كند تا دست س��ودجويان كوتاه شود. آنچه در 
روش توزيعي قبل ش��اهد آن بوديم، باز شدن دست 
فرصت طلبان براي دريافت ارز رسمي، گران فروشي و 
حتي احتكار كاغذ هاي وارداتي بود. بطوريكه چندي 
پيش، مركز حراس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انباري را در ش��هرري كش��ف كرد كه اقدام به احتكار 
كاغذهاي قاچاق به ارزش تقريبي ۸۲0 ميليون تومان 
كرده ب��ود. اين مركز همچنين موفق به كش��ف 11۶ 
تن »مقواي پش��ت طوس��ي« در 1۹ مدل وارداتي به 
جاي »كاغذ پرينتر« شد. طبق بررسي هاي اين مركز 
محموله كشف ش��ده در اظهارنامه گمركي محموله 
كاغذ پرينتر عنوان شده بود. با هماهنگي دايره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز آگاهي فاتب محموله فوق در يكي از 

انبارهاي منطقه باقر شهر شهرستان ري توقيف شد.

 شناسنامه براي واردكنندگان كاغذ 
البته از س��وي ديگر، با تصميم وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي كه به اط��الع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رس��يده، از اين پ��س تنها تجاري 
كه وزارت ارش��اد صالحي��ت آنه��ا را تاييد كند، 
مي توانند براي واردات كاغذ ثبت س��فارش كنند. 
به دنبال التهاب��ات اخير در بازار كاغ��ذ كه عمده 
مصرف كنندگان آن را چاپخانه داران، ناش��ران و 

مديران نشريات تشكيل مي دهند، جلسه  ويژه اي 
در حوزه واردات كاغذ، برگ��زار و در رابطه با روند 
واردات كاغذ تصميمات مهمي در آن اتخاذ ش��د. 
اين جلس��ه يك روز بعد از آن تشكيل شد كه وزير 
ارش��اد از س��رعت گرفتن ثبت س��فارش كاغذ با 
حمايت بانك مركزي و متعهد ش��دن قوه قضاييه 
براي برخورد قاطع با محتك��ران خبر داده و اعالم 
كرده بود: س��ازمان حمايت از مص��رف كنندگان 
جديت مضاعف را در شناسايي محتكران بازار در 
پيش گرفته و قوه  قضاييه هم برخورد قاطع با آنان 

را متعهد شده است.
هماي��ون اميرزاده ريي��س كارگروه كاغ��ذ وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي و عضو كميته كاغذ كشور 
درب��اره تازه تري��ن تصميم��ات صورت گرفت��ه براي 
مهار بح��ران كاغذ به »خبرگزاري مه��ر« گفت: يكي 
از جديدترين تصميمات اتخاذ ش��ده ك��ه منطبق با 
مصوبه كارگروه كاغذ كش��ور اس��ت و در آن بر ورود 
فعاالنه تر وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي در حوزه 
كاغذ تاكيد ش��ده ب��ود، ناظر ب��ر انتخ��اب و معرفي 
واردكنن��دگان صالحيت دار كاغذ ب��ود. او در توضيح 
بيش��تر اين نكت��ه افزود: بر اين اس��اس فهرس��تي از 
واردكنندگان مورد وثوِق معاونت هاي امور مطبوعاتي 
و فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي، با تاييد 
اي��ن معاونت ها، ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
معرفي خواهند شد كه فهرست يادشده در حال ارايه 

به اين وزارتخانه است. از آنجا كه متولي تخصيص ارز 
مبادل هاي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و متولي 
تامين آن بانك مركزي اس��ت، براي آنكه مش��كالت 
به وجود آمده در س��ال گذش��ته و ابتداي سال جاري 
تكرار نشود، تصميم اخير، امروز از طرف وزارت ارشاد 
اتخاذ ش��د.رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت ارش��اد ادامه داد: در عين ح��ال اين حق براي 
انجمن واردكنندگان كاغذ و ساير بخش هاي مرتبط 
 قائل ش��ده اس��ت كه واردكنندگان صالحي��ت دار را 

معرفي كنند.

 تاكيد بر قيمت توافقي در بازار
رييس كارگروه كاغذ وزارت ارشاد همچنين گفت: 
موضوع ديگري كه در اين رابطه مطرح ش��د، اصرار بر 
اجرايي شدن قيمت توافقي كاغذ بود كه به تازگي به 
تصويب كارگروه كاغذ كشور رسيده بود كه بر اساس 
آن، قيمت فروش هر بند كاغ��ذ تحرير در بازار داخلي 
١٢٥ هزار تومان، كاغذه��اي چاپ و تحرير )٧٠ گرم( 
و نيز كاغذهاي بالكي )٦٠ گرم( بر اساس هر كيلوگرم 
5100 تومان و اغذ روزنامه هر كيلوگرم 4100 تومان 
تعيين شده بود و در جلسه امروز، مقرر شد صيانت از 
اين قيمت ها، از اين پس بر عهده س��ازمان حمايت از 

مصرف كنندگان و ستاد تنظيم بازار باشد.
او با بيان اينك��ه در حال حاضر مق��داري كاغذ در 
گمركات و انبارهاي كاغذ كشور موجود است، اضافه 
كرد: از هفته گذشته گزارش هايي از گمرك و سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان در اين رابطه به كارگروه 
كاغذ كشور تقديم شده است؛ با اين وجود سامانه هاي 
آماري رس��مي در اين زمينه، در اختيار وزارت ارشاد 
نيست؛ به هر حال، س��رعت در انتخاب واردكنندگان 
صالحيت دار كاغذ و فراهم آوردن ش��رايط مناسب تر 
براي تخصيص و تامين ارز، جزو مطالبات جدي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي اس��ت. اميرزاده افزود: با اين 
وجود با پيگيري هاي وزير ارشاد، جلوي افزايش تعرفه 
ورودي كاغذ گرفته شد و همچنين اين كاال در رديف 
كاالهاي اولويت دار جهت تخصي��ص ارز قرار گرفت و 
نيز قيمتي توافقي براي فروش كاغ��ذ در بازار، تعيين 
و اعالم ش��د. او همچنين در پاسخ به اين نكته كه فكر 
نمي كنيد اظهارنظر وزير ارش��اد در زاهدان مبني بر 
اينكه »موجودي ما در تامي��ن كاغذ تنها دو ماه آينده 
اس��ت« مي تواند حتي التهاب در ب��ازار كاغذ را دامن 
بزند و فروشندگاني را كه كاغذ در انبارهايشان دارند، 
تشويق كند كه براي كس��ب سود بيشتر از عرضه آنها 
تا آن زمان )دو ماه ديگر( خودداري كنند؟، گفت: بازار 
كاغذ در كشور ما واردات محور اس��ت و وزارت ارشاد 
هم  بايست در دو حوزه نش��ر كتاب و روزنامه، در كنار 

كاربران خودش باشد.

نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران معتقد اس��ت: باوجوداينكه در 
تدوين اين بسته از بخش خصوصي نظرخواهي نشده اما دربردارنده 
همان مواضعي اس��ت كه بخش خصوصي اعالم كرده بود. به گفته 
حس��ين س��الح ورزي، اگر اجراي اين بس��ته بتواند به تثبيت بازار 
منجر شود، مي تواند يك گام روبه جلو براي حل مسائل ارزي باشد. 
نائب رييس ات��اق بازرگاني ايران در گفت وگو ب��ا پايگاه خبري اتاق 
ايران، با اشاره به انتش��ار جزئيات بس��ته ارزي دولت، گفت: دولت 
و بانك مركزي در تدوين اين بس��ته از مش��ورت و همفكري بخش 
خصوصي و اتاق بازرگاني ايران استفاده نكردند اما رجوع به مواضع 
و بيانيه هاي پارلمان بخش خصوصي و مصاحبه هاي هيات رييس��ه 
اتاق ايران نشان مي دهد، مس��ائل گنجانده شده در اين بسته تقريبًا 
هم راستا با توصيه هايي است كه بارها از سوي بخش خصوصي مورد 

تاكيد قرار گرفته است. 
س��الح ورزي افزود: از ارديبهش��ت ماه كه بحث تخصيص ارز با 
نرخ ترجيحي به تم��ام نيازهاي ارزي مطرح ش��د، بخش خصوصي 
اعالم كرد كه اين اقدام رانت زا و زمينه س��از ه��در رفت منابع ارزي 
كشور اس��ت و به جاي آن بايد با ايجاد بازار ثانويه، قيمت گذاري ارز 
و تامين نيازهاي ارزي غيراساس��ي را به اين بازار س��پرد. او با اشاره 
ب��ه اظهارنظر ريي��س كل بانك مرك��زي مبني بر ع��دم دخالت در 
قيمت گذاري، ادامه داد: تاكنون بارها اعالم ش��ده كه مداخله دولت 
در قيمت گذاري ارز اشتباه اس��ت و بايد تحت نظارت بانك مركزي، 
براساس مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار تعيين شود. اگر همان گونه 
كه رييس كل بانك مركزي وعده داده، دولت در اين سياس��ت خود 
تجديدنظر كرده باش��د، مي توان اميدوار بود كه با اجراي اين بسته 

گامي در جهت تعميق بازار و ثبات آن باشد.
بازگش��ت صرافي ه��ا به چرخ��ه مب��ادالت ارزي ني��ز از ديگر 
موضوعات شاخصي است كه در سياست هاي جديدي ارزي دولت 
گنجانده ش��ده و نائب رييس ات��اق ايران ني��ز آن را مثبت ارزيابي 
كرد. س��الح ورزي معتقد است عمق و گس��تره بازار ثانويه بايد در 
حدي باشد كه همه نيازهاي ارزي را پوشش دهد و منابع ارز دولت 
فقط براي تامي��ن كاالهاي اساس��ي و ضروري صرف ش��ود و اين 
دقيقا سياستي اس��ت كه دولت و بانك مركزي نيز در بسته جديد 

مدنظر قرار داده اند. او با اشاره به اينكه در سياست هاي قبلي دولت 
قرار بود ارز مورد نياز تولي��د با نرخ ترجيحي تامين ش��ود، گفت: 
در سياس��ت گذاري هاي جديد، نيازهاي ارزي ح��وزه توليد براي 
واردات مواد اوليه و ماش��ين آالت نيز بايد با نرخ توافقي بازار ثانويه 
انجام ش��ود كه در مقايس��ه با نرخ 4۲00 توماني به هيچ وجه طبق 
خواس��ته توليدكنندگان نيس��ت اما موضوع اين است كه تاكنون 
عم��اًل توليدكنندگان ق��ادر به درياف��ت ارز ترجيح��ي نبوده اند.

نايب رييس اتاق ايران ادامه داد: بارها توليدكنندگان ادعا كرده اند 
در صف س��نگين درخواس��ت ارز براي واردات مواد اوليه موردنياز 
معطل مانده اند و اگر نوبتشان نيز برسد بايد هزينه هاي نامتعارفي 
به واسطه ها و دالالن بپردازند كه عماًل قيمت تمام شده ارز را براي 
آنها باال مي برد.س��الح ورزي تصريح كرد: حاال اگر با اجرايي شدن 
بس��ته جديدي ارزي دولت، ارز موردنياز توليد با نرخ توافقي بازار 
ثانويه تامين شود الاقل ثبات به اين حوزه برمي گردد و با نرخ هاي 
جديد به فعاليت خود ادامه مي دهد.او تاكيد كرد: اين مساله هرگز 
به معناي خوش��حالي توليدكنندگان از افزايش نرخ ارز نيست اما 
تخصيص ارز ترجيحي به توليد فقط روي كاغذ بود و عمال كمكي 
به تولي��د نكرد تا جاي��ي كه واحده��اي توليدي به م��رز تعطيلي 
كشانده شد، اما حاال با واقعي شدن نرخ ارز، الاقل زمينه براي ادامه 

فعاليت آنها مهيا مي شود.

عضو كميس��يون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران و 
فعال صنعت دارو، در يادداشتي به ارايه پيشنهادهايي در خصوص 

تامين زنجيره دارو در شرايط فعلي پرداخته است.
به گزارش پاي��گاه خبري ات��اق ايران، عب��اس كبريايي زاده با 
انتقاد از سياست ها و اقدامات نسنجيده و لحظه اي بانك مركزي 
كه نش��ان از سردرگمي مس��ووالن در مديريت ش��رايط پيش رو 
دارد، گفت: اين موضوع براي كش��ور و به خصوص زنجيره تامين 
داروي مردم مش��كالت زيادي را ايجاد كرده اس��ت. حاصل اين 
سياست هاي نسنجيده و خلق الساعه مختل كردن زنجيره تامين 
داروي مورد نياز مردم به خصوص در ماه ه��اي آينده خواهد بود. 
به همين دليل راهكارهايي براي عبور از اين ش��رايط پيش��نهاد 

مي شود: 
به گفت��ه او، اولين اق��دام در ش��رايط پي��ش رو و تحريم هاي 
احتمال��ي، كوتاه ك��ردن سلس��له مراتب تصميم گي��ري و ايجاد 
ساختاري چابك است كه مديران شركت هاي توليدي و وارداتي 
اعم از مديرعامل و مسوول فني مشترك، بسياري از مسووليت ها 
را بپذيرند و سلس��له مراتب ص��دور مجوزه��ا در اداره دارو كوتاه 
ش��ود. كبريايي زاده افزود: به دليل اينكه س��اختار تصميم گيري 
در اداره دارو بلند و بس��ياري از امور غيرضروري به كارشناس��ان 
و مديران اداره دارو واگذارش��ده اس��ت، باعث ش��ده طول مدت 

دوره تصميم گي��ري طوالن��ي، رواب��ط به جاي ضواب��ط حاكم و 
فس��اد ناش��ي از روابط تعيين كننده باش��د. بنابراين در ش��رايط 
حاضر، درگيرك��ردن مديران عامل و مس��ووالن فني در پذيرش 

مسووليت ها و چابكي زنجيره تامين بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
دومين پيش��نهاد اين فع��ال صنعت دارو براي ب��رون برفت از 
اين وضعيت اين اس��ت ك��ه كميته هايي نظير كميت��ه تحريم، 
تخصيص ارز و... بايد به ظرافت ها و حساسيت هاي زنجيره تامين 
دارو آگاه باش��ند، مبني بر اينكه از زمان اقدام تا تامين مواد براي 
توليد ش��ركت ها و يا واردات داروي ساخته شده حداقل شش ماه 
زمان نياز دارند. زمان موردنياز براي زنجي��ره تامين دارو به دليل 
مشكالت ناش��ي از نقدينگي، تحريم هاي بانكي و.... هم اكنون نيز 

بسيار طوالني و شكننده شده است.
س��ومين مورد اما ب��ه گفت��ه او، اصل وح��دت فرماندهي 
اساسي ترين اصل در شرايط حاضر براي چابك كردن زنجيره 
تامين است. بنابراين مسووالن س��ازمان غذا و دارو بايد اصرار 
داشته باش��ند كه تمام اختيارات فرماندهي در شرايط حاضر 
را در اختيار داشته باشند، در غير اينصورت نمي توانيم شاهد 

پاسخگويي موثر و مسووالنه باشيم.
او همچنين پيشنهاد كرد كه زمينه همكاري با كشورهاي 
اروپايي كه با امريكا روابط تجاري زيادي ندارند، بررسي شود 
و براي روابط بانكي و تامين مواد با اينگونه كش��ورها بيش��تر 
كار شود. كشورهاي اروپاي شرقي و برخي كشورهاي اروپاي 

غربي در زمينه براي همكاري مشترك پيشنهاد مي شوند.
پنجمين پيش��نهاد ك��ه از س��وي قابل طرح اس��ت اينكه 
گشايش اعتبار با روبل نيز براي صنعت دارو مجاز شود چراكه 
كش��وري مانند روس��يه مي تواند كانال انتقال پول باشد. در 
نهايت آخرين توصيه مي ش��ود براي واردات داروهاي فوريتي 
نبايد دچار ش��تاب زدگي شد و امور به ش��ركت هاي متفرقه و 
فرصت طلب سپرده شود بلكه واردات بايد توسط شركت هاي 
صاحب پروانه رس��مي انجام شود تا س��وداگري حاكم نشود. 
كاري كه متاس��فانه در دولت نهم انجام و باعث آسيب جدي 

به مردم شد.

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران بسته جديد ارزي را مثبت ارزيابي كرد 

گام رو به جلوي ارزي
عضو كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران تشريح كرد  

 پيشنهاد6گانه براي تامين زنجيره دارو

فرصت هاي همكاري ايران و كانادا
مجمع عمومي عادي س��اليانه اتاق ايران و كان��ادا، يكم مرداد 
با حضور اعضاي هيات رييس��ه اي��ن اتاق، محمد كش��اورز زاده 
مدي��ركل امريكاي ش��مالي در وزارت امور خارجه اي��ران و اميد 
فغاني رييس ش��وراي بازرگاني اي��ران و كان��ادا در تورنتو برگزار 
شد. مديركل امريكاي شمالي وزارت امور خارجه طي سخنراني 
در اين نشس��ت اظهار كرد: با وجود تالش ه��اي موثري كه براي 
بازگشايي س��فارت كانادا در ايران صورت گرفت، اما با فشارهاي 
اعمال شده از س��وي دولت ترامپ، از س��رگيري مجدد روابط دو 

كشور در شرايط نامعلومي به سر مي برد.

محمد كش��اورز زاده مدي��ركل امريكاي ش��مالي وزارت امور 
خارجه ايران در اين جلس��ه بيان كرد: با وجود تالش هاي صورت 
گرفته از س��وي مقامات دو كش��ور كانادا و ايران براي بازگشايي 
س��فارت كانادا در اي��ران و همچنين س��فارت اي��ران در كانادا، 
فش��ارهاي دولت امريكا ازس��رگيري اي��ن روابط را در ش��رايط 
نامعلومي قرار داده اس��ت. او با اش��اره به اقدامات صورت گرفته 
جهت بازگشايي سفارت كانادا در ايران و همچنين سفارت ايران 
در كانادا بي��ان كرد: بعد از بركناري دولت راس��ت گراي »هارپر« 
و روي كار آمدن دول��ت ليبرال »ت��رودو« ايران و كان��ادا كاماًل 

آماده ازس��رگيري مجدد روابط سياس��ي و تجاري خ��ود بودند 
و حت��ي مالقاتي هم بي��ن ديپلمات هاي دو كش��ور در نيويورك 
انجام شده است.مديركل امريكاي شمالي در وزارت امور خارجه 
ايران خطاب به فع��االن اقتصادي عالقه مند به تج��ارت با كانادا 
پيش��نهاد داد تا ارتباط خود را با اتاق ايران و كانادا تقويت كنند و 

از فرصت هاي هرچند كوچك هم غافل نشوند.
در ادامه اين نشس��ت، امي��د فغاني رييس ش��وراي بازرگاني 
ايران و كانادا در تورنتو به ش��رح اقدامات اين ش��ورا كه بارديگر 
فعاليت هاي خود را آغاز كرده گفت: تعداد اعضاي اين ش��ورا ۶0 

نفر از بازرگانان موفق مقيم كانادا هس��تند. او بابيان اين موضوع 
كه روابط بين ملت ها اجتناب ناپذير است، بر ضرورت بهره مندي 
از پتانس��يل هاي بين دو كش��ور ايران و كانادا تاكيد كرد وافزود: 
بايد از فرصت هاي هم��كاري و تجارت در بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط )SMEها( بهره برد. فغاني همچنين ب��ه آمادگي اعزام 
هيات بازرگاني از كبك كان��ادا به ايران در زمين��ه مواد غذايي و 
كش��اورزي اش��اره وتاكيد كرد: همكاري ايران و كانادا و شوراي 
ICBC در پذيرش اين هيات گام موثري در بهبود روابط تجاري 

دو كشور خواهد بود.



دريچه

كوتاه از منطقه

7 جهان
 افزايش 6.5 درصدي

نرخ بهره در هند 
گروه جهان| بان��ك مركزي هند ن��رخ بهره را با 
۰.۲۵ درص��د افزايش، ۶.۵ درصد اع��ام كرد؛ اقدامي 
كه در عمل به ضرر وام گيرندگان تمام خواهد ش��د. از 
ژانويه ۲۰۱۴ اين دومين بار است كه بانك مركزي هند 
نرخ بهره را افزايش مي دهد. به گزارش اينديا وس��ت، 
بانك مركزي هند همچنين اعام كرده رش��د جهاني 
نابرابر شده و مخاطرات مرتبط با چشم انداز تنش هاي 
تجاري رو به افزايش اس��ت. دهلي نو ك��ه از مخالفت 
واشنگتن در معافيت اين كش��ور از تعرفه هاي جديد 
گله مند اس��ت ژوئن تصميم گرفت تا ماليات واردات 
برخي كاالهاي امريكايي را از اوايل اوت افزايش دهد، 
ولي ظاهرا اين تصميم را تا سپتامبر به تاخير انداخته 
اس��ت. اختافات تجاري بين هند و اياالت متحده از 
زمان به قدرت رسيدن دونالد ترامپ تشديد شده است. 
حجم مبادالت تجاري دو كش��ور در 2016 به بيش از 
115ميليارد دالر افزايش ياف��ت، اما ترامپ قصد دارد 
كس��ري تجاري 31ميليارد دالري با هن��د را كاهش 
دهد و به همين منظور فشار زيادي را بر دهلي نو وارد 
كرده ت��ا موانع تج��اري را حذف كن��د. بانك مركزي 
هند در ادامه گزارش خود تورم ُخرده فروش��ي در ماه 
گذشته را برابر با ۵ درصد اعام كرد كه علت اصلي آن 
افزايش قيمت س��وخت بوده است. بانك مركزي هند 
همچنين رشد توليد ناخالص داخلي را براي ۲۰۱۸ و 
۲۰۱۹ ميادي ۷.۴ درصد برآورد كرده اس��ت. رويترز 
نوشته، هند با انتخاب دشواري درباره نحوه استفاده از 
ابزارهاي پولي خود روبروس��ت: اينكه بايد از روپيه در 
حال سقوط پشتيباني كند يا او با وجود نقدينگي كافي 
در نظام بانكي خود را تضمين كند تا تامين اعتبارات 
وام ها در اقتصاد با مش��كل مواجه نشود. با انتخاب هر 
كدام از اين گزينه ها، بخش��ي از اقتصاد آس��يب پذير 
باقي مي ماند. اگر از روپيه كه امس��ال بدترين عملكرد 
را در ميان ارزهاي آسيايي داشته دفاع كند، با مخاطره 
خروج مقدار زيادي روپيه از بازار مواجه مي ش��ود كه 
براي اقتصادي كه با نقدينگي محدود و بس��ته شدن 
ناخواسته فضاي مالي درگير است، انتخاب خطرناكي 
محسوب مي شود. از طرفي اگر اجازه دهد نرخ برابري 
روپيه در برابر دالر به كمتر از ۷۰ برس��د حس اعتماد 
و سرمايه گذاري در اقتصاد از ميان خواهد رفت. برخي 
ناظران پيش بيني كرده بودند هر اندازه هم كه شرايط 
مالي و پولي بسته تر شود، بانك مركزي هند پايداري 
ارزي را انتخاب مي كند كه اين پيش بيني با اقدام بانك 

مركزي هند در جهت افزايش نرخ بهره تاييد شد.

 توقف روابط بازرگاني
عربستان و کانادا

عربستان س��عودی گفته به دليل دخالت كانادا در 
امور داخلی  عربس��تان، تمام روابط جديد بازرگانی و 
س��رمايه گذاری خود را با اين كش��ور تعليق مي كند. 
وزارت خارجه عربستان هم اعام كرده سفير كانادا در 
رياض را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می كند و سفير 
خود در اتاوا را باز می گرداند. عربس��تان در واكنش به 
ابراز نگرانی كانادا در خصوص بازداشت چندين فعال 
حقوق بشر اين اقدامات را در پيش گرفته است. حدود 
سه ماه پيش مقام های امنيتی سعودی ۷ فعال حقوق 
زنان را بازداش��ت كردند. اين بازداش��ت ها چند هفته 

پيش از رفع ممنوعيت رانندگی برای زنان رخ داد. 

»عبداهلل عبداهلل« گفت وگوی 
امريکا با طالبان را تايید کرد

رئيس اجرايی افغانس��تان گفت وگوهای مستقيم 
امريكا با طالب��ان را تاييد كرد. عب��داهلل عبداهلل، گفته 
دول��ت افغانس��تان از موضوع��ات م��ورد بح��ث اين 
گفت وگوها باخبر اس��ت. اين مقام افغانستاني، خبرها 
مبنی بر سپردن مناطقی به طالبان را رد كرده و گفته 
هر گروهی تا زمانی ك��ه با دولت می جنگد، دش��من 
محس��وب می ش��ود. ديدار طالبان و امريكا نخست در 
وال استريت  ژورنال افشا شد. سپس، دو منبع وابسته به 
طالبان اين خبر را تاييد كردند. دولت ترامپ به دنبال 
پايان دادن به جنگ در افغانستان است كه طوالنی ترين 

درگيری نظامی نيروهاي امريكايی محسوب می شود. 

 بازگشايي گذرگاه مرزی
هند و پاکستان 

پاكستان و هند در اقدام بی سابقه و پس از گذشت 
۱۲ سال، گذرگاه مرزی مشترک موسوم به مونابائو را 
مجدد بازگشايی كردند. به گزارش اكسپرس تريبيون، 
گذرگاه م��رزی مونابائو برای آخرين ب��ار 2006 برای 
ورود گروهی از ش��هروندان هندی برای ش��ركت در 
مراس��م مذهبی خود در معبدی واقع در شهر لسبيا 
در ايالت بلوچستان پاكستان، گش��وده شده بود. مرز 
مشترک كوكرا - مونابائو در جنوب پاكستان است كه 

در مجاورت ايالت راجستان هند قرار دارد. 

 عراق و اردن توافقنامه
نظامي امنیتی امضا کردند

وزارت خارجه عراق از امضای توافقنامه نظامی � 
امنيتی با اردن خبر داده است. هدف از اين توافقنامه 
ارتقاي همكاري های نظامی و امنيتی از طريق تبادل 
اطاع��ات و تج��ارب در زمينه امني��ت مرزهای دو 
كشور و توسعه توانمندی های اطاعاتی و آموزشی 
با هدف مبارزه با تروريس��م عنوان شده است. عراق 
و اردن دارای 181 كيلومتر مرز مشترک هستند كه 
گذرگاه طريبيل در ۵۷۰ كيلومت��ری غرب بغداد و 
3۷۰ كيلومتری شرق امان مهم ترين گذرگاه مرزی 

دو كشور برای تبادل كاال و عبور مسافران است. 

كره شمالي خواهان لغو تحريم هاي امريكا شد

گروه جهان|
كره شمالي از امريكا خواسته با توجه به برخي اقدامات پيونگ يانگ تحريم هاي عليه 
اين كشور لغو شود. به گفته رسانه هاي دولتي كره شمالي، در پي ديدار رهبران دو كشور 
در ژوئن، كره شمالي حس نيت خود را نشان داده است. كره شمالي آزمايش سالح هاي 
هسته اي خود را متوقف كرده و يك نيروگاه هسته اي اش برچيده است. همچنين بقاياي 
اجساد بيش از صد سرباز امريكايي را كه در جريان جنگ كره جا مانده بودند، به امريكا 
بازگردانده است. به گزارش بي بي سي، هفته گذشته در جريان يك نشست درباره امنيت 
آس��يا وزيران خارجه به انتقاد علني از هم پرداختند و دوباره تنش ميان دو كشور را باال 
برد. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، و ري يونگ هو وزير خارجه كره شمالي، در حاشيه 
نشست اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا، آسه آن، در سنگاپور با هم دست دادند و 
لبخند مي زدند ولي پيدا بود كه تنش بين اين دو كشور هم چنان باالست. در اين نشست 
پمپئو از كشورهاي ديگر خواست فش��ار تحريم ها عليه پيونگ يانگ را همچنان حفظ 
كنند. پمپئو در حاشيه نشست آسه آن گفته مهم است كه فشار ديپلماتيك و اقتصادي بر 
كره شمالي حفظ شود تا بتوان به خلع سالح هسته اي نهايي و كامال قابل راستي آزمايي 
رسيد. او از جمله بطور مشخص از روسيه نام برد. در روزهاي گذشته گزارش هايي منتشر 
شده درباره اينكه روسيه با راه دادن هزاران كارگر از كره شمالي، بطور بالقوه تحريم هاي 
پيونگ يانگ را نقض كرده است. روس��يه اين گزارش ها را رد كرده است. در حال حاضر 
پيونگ يانگ هم چنان بابت برنامه هسته اي اش و همين طور آزمايش هاي موشكي اش، 
زير طيفي از تحريم هاي بين المللي و همچنين تحريم هاي يك جانبه از طرف امريكاست. 
با نزديك شدن زمان انتخابات كنگره، ترامپ مي كوشد تا مالقات با كيم جونگ اون را به 

عنوان يك دستاورد عمده در سياست خارجي نشان  دهد.

اندونزي هم درگير جنگ تجاري مي شود 

گروه جهان|
اندونزي كه نگران هدف قرار گرفتن جنگ تجاري امريكا پس از چين در آسياست، 
خواستار حفظ تعرفه هاي موجود روي كاالهاي وارداتي اين كشور به امريكا شده است. 
واش��نگتن در ماه هاي اخير بارها اندونزي را به افزايش تعرفه ها در ص��ادرات به اياالت 
متحده تهديد كرده اس��ت. در حال حاضر امريكا پنجمين شريك تجاري و واردكننده 
كاال به اندونزي پس از چين، سنگاپور، ژاپن و تايلند است . طبق گزارش سفارت امريكا 
در اندونزي، در طول دهه گذش��ته روابط تجاري امريكا و اندونزي با 53 درصد افزايش 
در س��ال 2016 ميالدي به 25.2 ميليارد دالر افزايش ياف��ت. مهم ترين واردات امريكا 
به اندونزي شامل هواپيما، ماش��ين آالت، مواد غذايي و پنبه اس��ت. مهم ترين واردات 
اندونزي به امريكا نيز شامل محصوالت چوبي، روغن، نفت خام، گاز طبيعي، الستيك 
و مواد غذايي عمدتا دريايي است. نگراني درباره افزايش تعرفه هاي گمرگي امريكا روي 
كاالهاي اندونزي بر س��فر مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، به اندونزي نيز سايه افكنده 
بود. نمايندگان وزارت بازرگاني امريكا س��ه ماه پيش اعالم كردند اين كشور درحال 
بررس��ي وضعيت واردات كاالهاي امور خدمات��ي و س��رمايه گذاري هاي اندونزي، 
قزاقس��تان و هند در اين كش��ور اس��ت تا در صورت الزم تعرفه هاي اين كاالها نيز 
افزايش يابد. رنتو مرس��ودي وزي��ر خارجه اندون��زي، گفته: »ح��دود 35درصد از 
كااله��اي اندونزي تحت پوش��ش سيس��تم جي اس پي امريكا هس��تند ام��ا اينها 
كاالهايي هستند كه روند توليد آنها با توليدات امريكا مرتبط است.« تحت سيستم 
جي اس پي اندونزي از كاهش تعرفه هاي تجاري ب��ه ارزش حدود 2 ميليارد دالر در 
صادرات كاالهاي خود به امريكا بهره مند ش��ده كه ش��امل محصوالت كش��اورزي، 

منسوجات و توليدات چوب هستند. 

تركيه و چين تجارت با پول ملي را آغاز مي كنند

گروه جهان|
تركيه و چين عزم خود را جزم كرده اند تا براي مقابله با حمات اقتصادي و نوس��ان 
نرخ ارز در بازارهاي داخلي و نيز مقابل��ه با تحريم هاي خارجي، در تج��ارت خود از ارز 
ملي اس��تفاده كنند. به گزارش ايرنا، مقامات تركيه در حال بررس��ي و عملياتي كردن 
راهكارهاي تجارت با پول ملي خود با كش��ورهاي چين، روسيه و ايران هستند تا عاوه 
بر مقابله با تاثيرات سوء نوسان نرخ ارز، حجم روابط تجاري خود را نيز گسترش دهند. بر 
اين اساس دو كشور توافق كرده اند كه تجارت دوجانبه با استفاده از يوان به عنوان پول 
ملي چين و لير به عنوان پول تركيه انجام شود. با ادامه س��قوط ارزش لير در برابر دالر 
امريكا، رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، از آغ��از تجارت با پول ملي تركيه 
با كشورهايي چون روس��يه، ايران و چين خبر داده و گفته كه اين اقدام به منظور مقابله 
با تاثيرات سوء نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ملي انجام مي گيرد. اردوغان گفته: »نوسانات 
نرخ ارز تنها مس��اله تركيه نيست و يك معضل بين المللي محس��وب مي شود و يكي از 
بهترين راهكارهاي مقابله با اين وضعيت، خاصي از معامله با دالر و يورو و انجام تجارت 
خارجي با پول ملي كشورهاست.«  پس از بروز تنش ها بين تركيه و امريكا، نرخ دالر در 
بازار تركيه افزايش يافت و اين كشور براي كاهش فشار اقتصادي ناشي از اين تنش ها، 
به مبادله مالي با ارز ملي چين س��رعت بخشيد. بر اين اس��اس، با انجام اقدامات الزم و 
زيرساختي بانكي، گردشگران چيني پس از اين مي توانند با استفاده از ارز ملي خود به 
خريد و فروش در تركيه بپردازند. همچنين قرار است كه چين سه نيروگاه هسته اي با 
30 ميليارد دالر سرمايه گذاري در تركيه بسازد كه تامين مالي آنها با پول ملي يوان چين 
انجام خواهد شد. تركيه ساالنه حدود 160 ميليارد دالر صادرات و حدود 200 ميليارد 

دالر واردات دارد و از شركاي مهم تجاري ايران، روسيه و چين به شمار مي رود.
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آيا دوستي پايان يافته است

گاز روسيه براي آلمان مشكل آفرين شده است

رييس جمهوري امريكا به ارتباط تيم انتخاباتي اش با روسيه اعتراف كرد

ترامپ، كابوس وكالي كاخ سفید
گروه جهان|

 رييس جمهوري اي��االت متح��ده پذيرفته ديدار 
پس��رش در تابس��تان ۲۰۱۶ با يك وكي��ل مرتبط با 
دولت روسيه، براي دريافت اطاعاتي درباره هياري 
كلينتون بوده، اما تاكيد كرده كه اين اقدام كاما قانوني 
بوده است. نش��ريه هافينگتن پست نوش��ته: »آقاي 
رييس جمهور 40 ب��ار در توييت هايش اطمينان داده 
كه روس��يه در انتخابات امريكا هيچ دخالتي نداشته 
است. او در هلس��ينكي نيز در كنار والديمير پوتين بر 
اين موضعش پافشاري كرد و يك روز بعد در نشست 
كابينه در كاخ سفيد نيز س��خنانش را تكرار كرد. اما 
حاال با ناديده گرفتن تمام سخنانش، اعتراف كرده كه 
ستاد انتخاباتي اش سعي كرده با همدستي روسيه در 

انتخابات كرسي رياست جمهوري را به دست آورد.« 
دونالد ترام��پ با انتقاد مجدد از آنچه خبررس��اني 
جعلي توصيف كرده در توييتر نوش��ته: »اين دست از 
رسانه ها گزارش هاي كاما س��اختگي درباره نگراني 
من از ماقات پسر فوق العاده ام، دونالد، در برج ترامپ 
منتش��ر كرده اند. آنها در برج ترامپ گردهم آمدند تا 
اطاعاتي درباره رقيب من در انتخابات به دست آورند، 
اقدامي كه كاما قانوني اس��ت و در سياست هميشه 

انجام مي شود. البته من از آن اطالعي نداشتم.«
پيش تر گفته شده بود مس��ووالن ستاد انتخاباتي 
ترامپ با ناتاليا وسلنيتس��كايا، وكي��ل روس در ژوئن 
۲۰۱۶ ديدار كرده اند. بنا بر اظهارات مطرح ش��ده در 
نشست كنگره امريكا، در اين ماقات كه در برج ترامپ 
نيويورک برگزار شد دونالد ترامپ جونيور، پسر ترامپ، 
جرد كوشنر، داماد او و پل منافورت، مدير وقت ستاد 
انتخاباتي ترامپ، شركت داش��تند. اين ديدار پس از 

آن برگزار ش��د كه وكي��ل روس وع��ده داده مي تواند 
اطاعات زيان باري در م��ورد هياري كلينتون نامزد 
حزب دموكرات در انتخابات، در اختيار س��تاد ترامپ 
قرار دهد. وسلنيتسكايا اين موضوع كه تماس هايش 
با س��تاد انتخاباتي ترامپ با هدايت دولت روسيه و در 
ارتباط با كرملين انجام ش��ده را رد كرده اس��ت. او به 
اعضاي كنگره گفته به شكل فردي و مستقل از هرگونه 

دولتي، عمل كرده است.
با اين حال دو هفته پيش آسوشيتدپرس گزارش 
داد مدارك��ي را ديده كه نش��ان مي ده��د اين وكيل 
روس، با مقام هاي ارشد دولت روسيه روابطي به مراتب 
نزديك تر از آن چه مدعي ش��ده، داش��ته است. پست 
توئيتري ترامپ، مستقيم ترين اشاره او به دليل ماقات 
تابستان ۲۰۱۶ در برج ترامپ به شمار مي رود. هرچند 
پسر رييس جمهوري امريكا و ديگران دليل اين ديدار 
يعني گ��ردآوري اطاعات زيان ب��ار در مورد هياري 

كلينتون را پذيرفته بودند. 
ترامپ پيش تر گفته بود ماقات با وسلنيتس��كايا 
در پيوند با مسائل مربوط به فرزندخواندگي كودكان 
روس توس��ط ش��هروندان امريكايي انجام شده بود. 
هافينگتن پست نوشته: »اعتراف جديد ترامپ كاما 
در تضاد با س��خناني اس��ت كه اولين بار پس از انتشار 
گزارش هايي درباره ديدار اعضاي ستاد انتخاباتي اش 
با روس ها در س��ال ۲۰۱۷ ايراد ش��ده بود. ترامپ در 
آن بيانيه به غلط مدعي ش��د كه اين نشس��ت درباره 
سرپرس��تي ك��ودكان روس در اياالت متح��ده بوده 

است.«
ريك ويلسون مشاور سياسي حزب جمهوري خواه 
و از منتقدان سرسخت ترامپ، مي گويد: »ترامپ براي 

هر وكيلي يك كابوس اس��ت. او مجموعه اي از فقدان 
انضباط شخصي اس��ت كه عاقه خاصي دارد تا خود 
را در معرض خطر پيگ��رد قانوني ق��رار دهد. »گفته 
شده تنها نيم س��اعت پس از توييت جنجالي ترامپ، 
جي س��كولو وكيل ترام��پ، اذعان كرده ك��ه ادعاي 
س��ال گذش��ته اش مبني بر اينكه اين نشست درباره 
فرزندخواندگي ك��ودكان روس در امريكا بوده، دروغ 
بوده است. سكولو در شبكه اي بي سي گفته: »من در 
آن زمان اطاعات درستي نداش��تم و در بيانيه اي كه 
منتشر كردم دچار اشتباه ش��دم.« وكيل با اين حال 
تاكيد كرده اين نشس��ت غيرقانوني نبوده اس��ت. او 
گفته: »پرسش حاال، اين است كه اين نشست چطور 
مي تواند غيرقانوني باش��د. آيا با برگزاري اين نشست 
قوانين نقض شده اس��ت؟ هيچ قانون شكني رخ نداده 
و كسي به اين مس��اله اش��اره نمي كند.« با اين حال 
هافينگتن پست نوش��ته، وكيل ترامپ در شرايطي از 
نقض نشدن قوانين مي گويد كه به اعتقاد برخي ديگر 
از ناظران حقوقي، همدس��تي با ي��ك قدرت خارجي 
براي پيروزي در انتخابات، يا حتي تاش براي اين كار 

مي تواند توطئه عليه اياالت متحده قلمداد شود. 
س��ي ان ان با اش��اره به توييت ترامپ ك��ه گفته از 
اين ديدار اطاع نداش��ته به نقل از منبع آگاه نوشته، 
»حم��ات ترامپ ب��ه مول��ر در چند هفته گذش��ته 
به دليل نگراني از اين مساله بوده كه تحقيقات شامل 
اعضاي خانواده اش ش��ود. در نشستي كه ژوئن ۲۰۱۶ 
برگزار شد، طرف روس پيشنهاد ارايه برخي اطاعات 
مخرب علي��ه كلينتون رقي��ب انتخابات��ي ترامپ را 
داد. مايكل كوهن )وكيل س��ابق ترام��پ( فاش كرد، 
رييس جمهوري امريكا با وجود اعام اين موضوع كه 

در جريان اين نشست نبوده، از آن آگاه بوده است.« 
در حال حاض��ر رابرت مول��ر بازرس وي��ژه وزارت 
دادگس��تري امريكا، در حال انج��ام تحقيقات درباره 
دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ امريكا است. ترامپ 
هرگونه تباني با روس��يه را رد كرده اس��ت. والديمير 
پوتين رييس جمهوري روسيه، نيز دخالت دولت خود 
در انتخابات را رد كرده است. جامعه اطالعاتي امريكا 

اما معتقدند روسيه در انتخابات دو سال پيش دخالت 
كرده است. پل منافورت رييس پيشين ستاد ترامپ، 
در حال حاضر در دادگاه ف��درال در ويرجينيا به  دليل 
اتهام هاي بانكي و مالياتي تحت محاكم��ه قرار دارد. 
وكيل ترامپ تهدي��د كرده در صورتي ك��ه ترامپ در 
ارتباط با پرونده مداخله روسيه به شوراي ويژه احضار 

شود، موضوع را به ديوان عالي ارجاع خواهند داد.

گروه جهان| طال تسليمي|
در چند دهه گذش��ته و حتي در تاريك ترين روزهاي 
جنگ سرد خط  لوله اي كه نفت خام را از روسيه به اروپا 
مي رساند و خانه هاي آلماني ها را گرم مي كرد، روابط 
برلين و مسكو را نيز گرم كرده بود. اما به نظر مي رسد 
خط  لوله جديد كه گاز را به طور مستقيم و از زير درياي 
بالتيك به آلمان مي رساند، چندان پيام رسان دوستي 
نيست؛ چرا كه به عامل اختاف بين آلمان و متحدانش 
تبديل ش��ده و آنگا مركل صدراعظم اين كش��ور را 

آشفته خاطر كرده است.
رويترز نوشته، از نظر دونالد ترامپ رئيس جمهوري 
امريكا، خط  لوله »جريان ش��مالي ۲/نورد استريم 2« 
خط  لوله »وحشتناكي« است كه وابستگي آلمان را به 
انرژي روسيه افزايش مي دهد. اوكراين هم كه درگير 
مقابله با جدايي طلبان تحت حمايت روسيه است، اين 
نگراني را دارد كه مس��كو با استفاده از خط  لوله جديد 
آن را از تجارت اس��تراتژيك و پرمنفعت ترانزيت گاز 

حذف كند.
اين اتفاقات در زماني رخ داده اند كه ش��رايط براي 
مركل حس��اس اس��ت. در ميانه كاهش نفوذ و قدرت 
ائتاف ترنس آتانتيك و ابراز وجود روس��يه و چين، 
مركل به اين مساله اشاره كرده كه آلمان بايستي نقش 
پررنگ تري در زمينه رهبري سياسي در اروپا ايفا كند. 
او گفته: »نظم جهاني تحت فشار قرار گرفته است. اين 
يك چالش براي ما محسوب مي شود. مسووليت آلمان 
رو به افزايش است؛ آلمان كارهاي بيشتري براي انجام 

دارد.«
در همي��ن ح��ال، م��ركل در م��اه آوري��ل براي 
اولين مرتبه به اين مساله اذعان داشت كه در رابطه با 
نورد استريم ۲ ماحظات سياس��ي مطرح است. اين 
در حالي بود كه او پيش تر پروژه خط  لوله گازي روسيه 
را معامله اي تجاري توصيف مي كرد. بيشتر كشورهای 
اروپايی معتقدند كه مركل بايستي برای گسترش نفوذ 
اتحاديه اروپا تاش و از همس��ايگان شرقي كه نگران 
دست درازي روسيه هستند، محافظت كند. اما فراهم 

آوردن امكان فروش گاز روسيه به آلمان و در عين حال 
ناديده گرفتن اوكراين، دقيقا عكس اين خواسته است. 
بدين ترتيب، كي يف از درآمدهاي ترانزيت گاز محروم 
مي شود و لهستان و كشورهاي حوزه بالتيك بيشتر در 

برابر كاهش منابع گازي آسيب پذير مي شوند.
بسياري از تحليل گران مي گويند كه جنبه تجاري 
نورد استريم ۲ چندان مورد توجه نيست. همين حاال 
هم يك خط لوله ديگر روس��يه و آلمان را از زير درياي 
بالتيك به يكديگر متصل مي س��ازد. نورد اس��تريم ۲ 
ظرفيت انتقال را دو براب��ر مي كند، اما هيچ اطميناني 

درباره افزايش تقاضا در آينده وجود ندارد. 
جنبه كم اهميت ت��ر ماجرا اين اس��ت كه صنعت 

آلمان از هر اتفاقي كه به دسترس��ي به انرژي با قيمت 
پايين تر منجر شود، استقبال مي كند. حزب سوسيال 
مسيحي ش��ريك حزب دموكرات مسيحي مركل در 
دولت ائتافي كه رويكرد آش��تي جويانه با روس��يه را 
خواستار است نيز از اين پروژه حمايت مي كند. احزاب 
حاضر در ائتاف حاكم در مذاكرات خود براي تشكيل 
دولت توافق كردند به پيش��برد پروژه خط لوله متعهد 
بمانند، اما اين مس��اله را به صورت س��ند كتبي ثبت 

نكردند.
مارگاريت��ا آس��نووا تحليل گر مرك��ز تحليل هاي 
سياس��ي اروپايي كه از منتقدان اين پروژه به ش��مار 
مي رود، معتقد اس��ت كه روس��يه از طريق خط  لوله 

كنوني كه از اوكراين مي گذرد و بدون س��اختن خط  
لوله جديد هم مي تواند صادرات گاز ب��ه اروپا را به دو 
برابر افزايش ده��د. خط  لوله نورد اس��تريم 2 يكي از 
پروژه هاي تامين مالي شده توسط كرميلين است كه 
ظاهرا با هدف دور زدن اوكراين طراحي شده اند. يكي 
ديگر از اين پروژه ها ترک استريم اس��ت كه از درياي 

سياه مي گذرد.
اين پروژه از حمايت كامل گازپروم، شركت بزرگ 
انرژي در روس��يه برخوردار اس��ت. ماتي��اس وارنيگ 
رئيس امور مالی نورد استريم كه زماني جاسوس آلمان 
ش��رقي و مس��ئول گزارش دادن درباره تجارت هاي 
آلم��ان غربي ب��وده اس��ت، يك��ي از البي كننده هاي 

اصلي پروژه در برلين به ش��مار مي رود. قانون گذاران 
آلمان گفته اند ك��ه وارنيگ ش��ك و ترديدهاي آنها را 
با وعده مطرح ك��ردن نگراني ها ب��ا والديمير پوتين 
رئيس جمهوري روس��يه پاس��خ داده كه اين مس��اله 
برداشت ها درباره اهميت اس��تراتژيك خط لوله براي 

كرملين را تقويت مي كند.
اما از نظر گازپروم تاش ها براي پيشبرد پروژه نورد 
استريم ۲ كاما منطقي به نظر مي رس��د؛ ترانزيت از 
طريق كشوري كه روس��يه در يك جنگ اعام نشده 
با آن است، مخاطراتي دارد و تجارت از طريق خط  لوله 
قديم��ي اوكراين كه متعلق ب��ه دوران اتحاد جماهير 
شوروي است، به طور فزاينده نامطمئن به نظر مي رسد. 
در همين حال، آلمان و اتحاديه اروپا سعي دارند براي 
توافقي بين مس��كو و كي يف ميانجي گري كنند كه 
طبق آن، ارسال گاز روس��يه از طريق اوكراين پس از 

پايان قرارداد كنوني در سال ۲۰۱۹ هم ادامه يابد.
رواب��ط برلين و مس��كو ب��ه دليل چندي��ن دهه 
همكاري در زمينه انرژي به يكديگر نزديك هستند. 
هفته پيش مركل در برلين ميزبان سرگئي الوروف 
وزير خارجه روس��يه بود. والري گراس��يمف رئيس 
ستاد كل ارتش روس��يه نيز كه از زمان الحاق كريمه 
به روسيه در سال ۲۰۱۴ از سوي اتحاديه اروپا مورد 
تحريم قرار گرفته، در اين س��فر الوروف را همراهي 
مي كرد. باز نگه داش��تن خطوط ارتباطي با روس��يه 
در آلمان از حمايت عمومي برخوردار اس��ت؛ با اين 
حال، مقامات برلي��ن به طور فزاينده نگ��ران هزينه 
از دس��ت دادن وجهه خود در حفظ روابط با مس��كو 
هس��تند. رودريك كيس��وتر يكي از متحدان مركل 
در كميته امور خارجه پارلمان آلمان گفت: »هزينه 
اين اقدام از دس��ت رفتن بيش��تر اعتماد كشورهاي 
حوزه بالتي��ك، لهس��تان و اوكراين خواه��د بود. ما 
آلمان ها هميش��ه گفته ايم كه حف��ظ جبهه متحد 
غرب كانون فعاليت هاي ماست؛ اما رويكرد روسيه در 
جدا كردن آلمان از اتحاد غرب دس��ت كم در زمينه 

سياست گذاري هاي انرژي، موفق بوده است.«

افش��اي افزايش درآمد هتل ترام��پ در پي اقامت 
مقام ه��اي عربس��تاني در اين هت��ل، ب��ه انتقادها از 
رييس جمه��وري امريكا دامن زده ب��ه نحوي كه يك 
قاضي فدرال دستور تحقيقاتي در اين باره را داده است. 
واشنگتن پست نوشته، مدير هتل بين المللي ترامپ در 
منهتن بهار امسال خبر خوبي به سرمايه گذاران داد و 
آن اينكه پس از دو س��ال كاهش، درآمد اجاره اتاق ها 

در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ به ميزان 13درصد افزايش 
يافت. مديرعامل هتل ترامپ تاييد كرده سفر وليعهد 
عربستان به امريكا عامل اصلي افزايش درآمد اين هتل 
بوده است. يك قاضي فدرال در مريلند هفته گذشته 
پرونده اي را به جريان انداخته مبني بر اينكه ترامپ با 
پذيرش ش��ركت هاي خارجي در اماک خود يكي از 

اصول قانون اساسي را نقض كرده است.

ردپاي سعودي ها در افزايش درآمد هتل ترامپ 



پرونده8سوابق ايران در الهه
دادگاه بين المللي الهه  كه آن را به اختصار، ديوان 
الهه مي ناميم، اصلي ترين ارگان قضايي س��ازمان 
ملل متحد است كه مقر آن، ساختماني است به نام 
»س��رزمين صلح« در ش��هر »الهه«، سومين شهر 
بزرگ كش��ور هلند. لزوم وجود چنين دادگاهي در 
منشور ملل متحد، در سال ۱۹۴۵ ميالدي تصويب 
شد و از يكسال بعد كار خود را آغاز كرد. اين ديوان از 
سال ۱۹۴۶ ميالدي تاكنون، ده ها مناقشه حقوقي 
ميان دولت هاي مختلف را بررس��ي ك��رده و برخي 
حقوقدانان آن را باالترين دادگاه قانوني در سراس��ر 
جهان مي نامند. ضمن اينك��ه حكم تاريخي همين 
دادگاه، به اقدام اي��ران براي ملي كردن صنعت نفت 
نيز، جنبه اي قانوني و موجه از نگاه جهانيان، بخشيد.

 نام ايران تاكنون چند بار در مناقش��ات حقوقي 
اين دادگاه تكرار ش��ده اس��ت. براي نخس��تين بار، 
زماني ايران در جايگاه متهم به اي��ن دادگاه آمد كه 
صنعت نفت ايران، توسط مجلس ش��وراي ملي در 
سال ۱۳۲۹ خورشيدي، ۱۹۵۱ ميالدي، ملي اعالم 
شده بود. شكايت دولت بريتانيا از ايران در اين دادگاه 
بررسي ش��د و با دفاع دكتر محمد مصدق، نخست 
وزير وق��ت، ديوان اله��ه اعالم كرد ك��ه صالحيت 
رسيدگي به اين شكايت را ندارد. حكمي كه به نفع 
ايران ارزيابي شد و راه را براي اجراي قانون ملي شدن 
صنعت نفت، هموار س��اخت. اما اح��كام اين دادگاه 
همواره چنين به نفع ايران صادر نش��دند. زماني كه 
همزمان با اشغال النه جاسوس��ي سفارت امريكا در 
تهران و به گروگان گرفتن ديپلمات هاي اين كشور 
در س��ال ۱۳۵۸ خورش��يدي، ديوان الهه، راي به 
محكوميت ايران داد، مقام هاي ايراني از پذيرش راي 
خودداري كردند. اين اقدام جمهوري اسالمي، بعدها 
در فهرس��ت مواردي قرار گرفت كه ضمانت اجرايي 
ديوان الهه را زير سوال برده اس��ت. اما اين موضوع 
موجب نش��د تا ايران از پيگيري حقوق خود در اين 
دادگاه صرف نظ��ر كند. اگرچه جمهوري اس��المي 
راي دادگاه را در پرون��ده گروگانگيري نپذيرفت، اما 
در جريان سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس ايران 
به دس��ت يك ناو نظامي امريكايي در خليج فارس، 
براي نخستين بار ايران در مقام ش��اكي پا به دادگاه 
الهه گذاش��ت. اين بار دادگاه، مته��م، يعني دولت 
اياالت متحده امريكا را محكوم شناخت. امريكايي ها 
بنا به حكم اين دادگاه موظف ش��دند ك��ه بيش از 
۱۳۰ميليون دالر را به بازماندگان ۲۹۰سرنش��ين 
اين هواپيما بپردازند. اياالت متحده حكم را پذيرفت 
و بسياري آن را محكوميت همه جانبه امريكا در اين 
ماجرا توصيف كردند. ديگر مناقشه ايران در دادگاه 
الهه، بارديگ��ر جدالي بود با اي��االت متحده امريكا. 
اين بار، ه��ر دو كش��ور از يكديگر ش��اكي بودند. در 
جريان جنگ خليج فارس، ايران خواس��تار غرامت 
به دليل آسيب ديدن س��كوهاي نفتي ايراني بود و 
امريكايي ها نيز در شكايتي مشابه، خواستار غرامت 
به دليل حمله ايراني ها به ناوهاي نظامي بودند. اين 
مناقشه دنباله دار حقوقي، در سال ۲۰۰۳ نتيجه اي 
جالب داشت؛ هر دو كشور شكست خوردند و به هيچ 

كدام غرامتي تعلق نگرفت.
 

 احتمال محكوميت امريكا
در الهه باالست

 عضو كميسيون عمران مجلس گفت: اميدواري 
زيادي وجود دارد ك��ه ديوان الهه در پي ش��كايت 
ايران )به دليل تحريم هاي امريكا پس از برجام( راي 

به سود جمهوري اسالمي ايران بدهد.
به گزارش ايسنا،  حسين هاشمي تختي با اشاره 
به نشست اخير اعضاي كميسيون عمران مجلس 
با تعدادي از سفرا، از جمله س��فراي ايران در نروژ، 
س��وئد، روس��يه، ژاپن، هلند و اتريش اظهار كرد: 
در اين نشس��ت مطالب متعددي از جانب سفراي 
مذكور بيان ش��ده كه مجموع نظرات و س��خنان 
مي تواند به منزله روشن سازي بخشي از راه و آينده 
كشور در حوزه سياس��ت خارجي به ويژه در رابطه 
با كشورهاي اروپايي باشد. نماينده شهرستان هاي 
بندرعباس، قشم، حاجي آباد، خمير و ابوموسي در 
مجلس  با بيان اينكه در نشست كميسيون عمران 
با سفراي ايراني خارج از كشور بر ثبات و هماهنگي 
داخلي براي تحقق ديپلماسي اقتصادي تاكيد شد، 
اضافه كرد: وضعيت كنون��ي دنيا در دهه هاي اخير 
به نحوي رقم خورده اس��ت كه سفرا ديگر صرفا در 
حوزه مسائل سياس��ي و فرهنگي ورود نمي كنند 
بلكه در كنار اين دو مولفه مهم در حوزه ديپلماسي 
اقتصادي نيز هر كش��وري كه از سفراي خبره تري 
برخوردار باش��د، مطمئنا مي تواند شرايط بهتري 
را براي خود رق��م بزند. وي همچنين با اش��اره به 
گزارش س��فراي حاضر در اين نشس��ت به تداوم 
همكاري ها و ارتباط��ات اقتصادي نروژ، س��وئد، 
روس��يه و ژاپن بعد از خروج امريكا از برجام اشاره 
و گفت: مي توان با رايزني با ش��ركت هاي فعال در 
اين كش��ورها به ويژه در حوزه فناوري ها و حمل 
و نقل و بن��ادر ش��اخص هاي اين بخش ه��ا را در 

هرمزگان ارتقا داد.
نماينده ح��وزه انتخابيه بندرعب��اس در بخش 
ديگري از س��خنان خود به سخنان س��فير ايران در 
هلند اش��اره كرد و گفت: طب��ق برآوردهاي صورت 
گرفته امي��دواري زيادي وجود دارد ك��ه در جريان 
شكايت ايران در مورد اعمال تحريم هاي امريكا پس 
از برجام، ديوان الهه راي به نفع جمهوري اس��المي 
ايران بدهد. هاش��مي تخت��ي اضافه ك��رد: در اين 
صورت، شوراي امنيت س��ازمان ملل نقش ضمانت 
اجرايي حكم را بر عه��ده دارد و مي توان��د امريكا را 
مجاب به اجراي حكم كند ك��ه اگر امريكا اين حكم 
را وتو كند، آنوقت مي توان از طري��ق افكار عمومي 
فش��ارهاي الزم را به امريكا آورد و حقانيت ايران را 

بيش از پيش به گوش جهانيان رسانيد.
عضو كميس��يون عمراني مجلس يادآور ش��د: 
جلسه استماع شكايت ايران در ديوان الهه به زودي 
برگزار مي شود كه پس از آن رويه اجرايي و تحقيقات 

سرعت مي يابد.
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ارزيابي معاون اسبق وزير نفت از شكايت به ديوان دادگستري الهه

 احكام ديوان دادگستري الهه استيناف ندارد
راهكار اجرايي براي تداوم صادرات نفت ايران؛  ايجاد شركت هاي خريد نفت بدون سرمايه در امريكا

معاون اسبق وزير نفت معتقد است احكام 
ديوان دادگس�تري الهه اس�تيناف و تجديد 
نظر ندارد يعن�ي اگر حكمي صادر ش�د، فقط 
بايد اجرايي شود و كسي نمي تواند جز موارد 

بسيار خاص و ويژه تقاضاي تجديدنظر بدهد.
طرح ش�كايت اي�ران از امريكا ب�ه ديوان 
دادگس�تري بين المللي مباح�ث جديدي را 
در فضاي رسانه اي كش�ور ايجاد كرده است؛ 
اينكه چرا اي�ران ب�ه عهدنامه م�ودت ايران 
وامريكا )1955( اس�تناد كرده است، موضوع 
احراز صالحي�ت دي�وان، برخ�ورد احتمالي 
امريكا با اين دعواي حقوقي سواالتي است كه 
با »سيد مهدي حسيني« چهره شناخته شده 

در حوزه انرژي در ميان گذاشتيم.
ام�ور  در  نف�ت  وزي�ر  اس�بق  مع�اون 
بين المل�ل تجربه ه�اي زي�ادي در دع�اوي 
بين الملل�ي و حق�وق نف�ت دارد. حس�يني 
را بنيانگ�ذار قرارداده�اي »بي�ع متقاب�ل« 
مس�ووليت  آخري�ن  در  وي  مي شناس�ند. 
خود، رياس�ت كميته بازنگ�ري قراردادهاي 
نفت�ي در دولت نخس�ت روحان�ي را بر عهده 
داش�ت. تالش ه�اي وي در اي�ن كميت�ه ب�ه 
 تدوي�ن قرارداده�اي جدي�د نفت�ي اي�ران 
)Iran Petroleum Contracts( منجر شد. 

  
 چرايي استناد به عهدنامه مودت

معاون اس��بق وزير نف��ت در ام��ور بين الملل 
در گفت وگو با خبرنگار سياس��ي ايرن��ا در مورد 
ش��كايت از امريكا و علت اس��تناد ب��ه عهدنامه 
مودت ايران و امريكا گفت: بعد از خروج امريكا از 
برجام اين سوال ايجاد شد كه آيا ايران مي تواند 
از اين اقدام امريكا به نهادي ش��كايت كند يا نه. 
مطالع��ات نش��ان مي دهد ك��ه م��ا مي توانيم از 
اقدام يكجانبه امريكا به ديوان دادگس��تري الهه 
ش��كايت كني��م و در عهدنامه م��ودت زمينه و 

فضاي طرح شكايت از اين اقدام وجود دارد.
وي ادام��ه داد: س��ال ۱۳۳۵ عهدنامه مودت 
بين اي��ران و امريكا منعق��د ش��د.اين عهدنامه 
هنوز پابرجا و برقرار اس��ت و اتفاقا هر دو كش��ور 
در برخوردهايش��ان ب��ه آن اس��تناد كرده ان��د. 
امريكايي ها در جري��ان گروگان گيري، ما هم در 
جريان حمله امري��كا به س��كوهاي نفتي به آن 
استناد كرده ايم. در واقع در بس��ياري از لوايحي 
كه طرفي��ن در ديوان دادگس��تري داده اند براي 
حمايت از مواضع حقوقي خود ب��ه اين عهدنامه 

استناد كرده اند.
حس��يني با اش��اره به فض��اي حاكم ب��ر اين 
عهدنامه اظهار داش��ت: در اي��ن عهدنامه فضاي 
بس��يار مثبتي در ارتب��اط با مردم آن كش��ور، با 
روابط تج��اري و مالي و ارزي ش��اهد هس��تيم 
بطوري كه هيچ ك��دام از دو طرف حق ندارند در 
اين زمينه ها كوچك ترين مضيقه اي را براي هم 

اعمال كنند.
وي ادامه داد: بر اساس اين عهدنامه حتي در 
جاهايي مث��ل واردات كاال اگر به داليل مس��ائل 
بهداش��تي محدوديت هاي��ي اعم��ال مي ش��ود 
نبايد اي��ن محدوديت ها طوري باش��د كه از هر 
كش��ور ديگري كه قرار بود اين كار را بكنند ضرر 
بيشتري داشته باش��د و اگر چنين چيزي باشد 

بايد غرامت داده شود.
كارش��ناس حوزه ان��رژي اضافه ك��رد: بحث 
انتق��ال پول��ي، مال��ي، همكاري ه��اي بانك��ي، 
اقامت افراد و اش��خاص دو كش��ور كه االن براي 
ما محدوديت هايي گذاش��ته اند كامال آزاد است. 
عالوه بر اين تش��كيل ش��ركت هاي دو طرف در 
آن كشورها، شركت آن كش��ور تلقي مي شود و 
تمام معامالتي كه با آن شركت ها انجام مي شود 
بايد عين شركت امريكايي يا ايراني با آن برخورد 

شود.
مع��اون اس��بق وزير نف��ت ب��ا بي��ان اينكه 
نماينده هاي طرفين در اين عهدنامه كه س��ال ها 
پيش امضا شد در باالترين سطح مقامات اجرايي 
هستند اظهار داشت: بنابراين عهدنامه اي با اين 
ويژگي ها، عهدنامه هنوز معتبر اس��ت و بسياري 
از رفتاره��اي امريكايي ها طي چن��د وقت اخير 
مي توان��د نقض صريح اي��ن عهدنامه باش��د و ما 

مي توانيم به آن استناد كنيم.

 احراز صالحيت ديوان
وي با اذعان ب��ه پيچيدگي موض��وع صالحيت 
ديوان اظهار داش��ت: معموال در هر دعواي حقوقي 
نخس��تين كاري كه طرفي كه از آن ش��كايت شده 
مي كند اعتراض به صالحيت ديوان اس��ت و ديوان 
بايد صالحيت خود را احراز كند و قطعا امريكايي ها 

هم  چنين كاري را مي كنند.
حسيني ادامه داد: اساسنامه ديوان دادگستري 
الهه كه جزو الينفك منشور ملل متحد است گفته 
است »ديوان نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوا 
ارجاع مي كنند رس��يدگي مي كند«. بنابراين اينكه 
گفته مي شود ما يكطرفه به قاضي رفتيم واگرامريكا 

نيايد صالحيت آن احراز نمي شود اينگونه نيست.
معاون اسبق وزير نفت يادآورشد: بند ۳۶ منشور 
كه در آن موض��وع صالحيت ديوان مطرح اس��ت، 
مي گويد: »ديوان بين المللي نسبت به كليه اموري 
كه طرفين دعوا به آن رج��وع مي كنند و همچنين 
نس��بت به موارد خاصي كه به موجب منش��ور ملل 

متحد ي��ا ب��ه موج��ب عهدنامه ه��ا و قراردادهاي 
جاري پيش بيني شده اس��ت، صالحيت دارد« و ما 

مي توانيم به اين بند دوم استناد كنيم.
كارش��ناس مس��ائل انرژي اضافه ك��رد: عالوه 
بر اي��ن كنوانس��يون ۱۹۶۹ وي��ن ناظر ب��ر اجراي 
صحيح و درس��ت عهدنامه ها و قراردادهايي اس��ت 
كه بين دولت ها برقرار مي ش��ود. البته م��ا و امريكا 
عضو كنوانس��يون وين نيس��تيم اما هر دو كش��ور 
كنوانس��يون را امض��ا كرده اند و س��ازمان ملل هم 
مس��وول اجراي اين كنوانسيون اس��ت كه ناظر بر 
روابط كش��ورها و عهدنامه ها است و ما مي توانيم به 

آن مراجعه كنيم.
وي اظهار داش��ت: بند ۶۵ كنوانس��يون وين 
در مورد خروج كش��ورها از عهدنامه ها مي گويد 
اگر كش��وري از يك عهدنامه خارج شود - يعني 
اتفاقي كه براي امريكا افتاده - چه ش��يوه نامه اي 
را انجام دهد؛ بر اس��اس اين بند ابتدا بايد با ذكر 
داليل به طرف مقابل ي��ا طرف هاي مقابل اخطار 
كتبي بدهد كه ما اي��ن را از امريكا نمي بينيم. در 
مرحله بعد س��ه ماه وقت بدهد ك��ه طرف مقابل 
رس��يدگي كند اگر قبول كردند كه هيچ ولي اگر 
قبول نكردند يعني طرف معترض وجود دارد كه 
در اينجا ۱+۴ طرف هاي معترض هستند. ضمن 
اينكه بايد س��ه ماه هم وقت مي داد اين اتفاق هم 

نيفتاده است. 
حسيني يادآورشد: در بخش ديگر اين بند گفته 
اگر اعتراضي وجود داش��ته باش��د ماده ۳۳ منشور 
ملل متحد حاكم اس��ت و آن بندي اس��ت كه روش 
رف��ع اختالفات همچ��ون مذاك��ره، ميانجيگري يا 

رسيدگي قضايي را مطرح مي كند.

معاون اس��بق وزير نف��ت اضافه ك��رد: ماده ۶۶ 
كنوانس��يون وي��ن ك��ه دنبال��ه ۶۵ اس��ت صريحا 
مي گوي��د كه ط��رف معت��رض مي تواند ب��ه ديوان 
دادگستري الهه ش��كايت كند.بنابراين به موجب 
اين ماده و ماده ۳۶ اساس��نامه دي��وان ما مي توانيم 
از امريكا شكايت كنيم و صالحيت ديوان به موجب 

اين مواد احراز خواهد شد.
اين كارشناس مسائل انرژي اضافه كرد: عالوه بر 
اين گفته شده كه طرف معترض مي تواند به ديوان 

دادگستري الهه يا به دبيركل سازمان ملل شكايت 
كند و انتخاب براي طرف مقابل گذاشته است.

به گفته حس��يني نكته بس��يار مه��م ديگر اين 
است كه ماده 7۲ كنوانسيون مي گويد حتي اگر در 
صورتي كه يك طرف از معاهده اي خارج ش��د حق 
ندارد به اقداماتي دست بزند كه آن اقدامات موجب 
ش��ود كه اگر قرار بود دوباره معاهده برگردد، اينها 
مانع شود. بنابراين برگرداندن تحريم ها صريحا يك 

بحث منع شده در كنوانسيون است.

 برجام معاهده است
وي در بخش ديگري از س��خنان خود برجام را 
يك معاهده خواند و گفت: بند الف كنوانسيون در 
تعريف معاهده مي گويد: »معاهده عبارت است از 
يك توافق بين المللي كه بين كش��ورها به صورت 
كتبي منعقد ش��ده و مش��مول حقوق بين المللي 
باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه 
در س��ند واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم 

منعكس شده باشد«.
معاون پيش��ين وزير نفت ادامه داد: پنج كشور 
برج��ام را توافق كردن��د و در برج��ام پيش بيني 
شده است كه شوراي امنيت س��ازمان ملل به آن 
رس��يدگي كند و تحريم هاي اي��ران را به موجب 
برج��ام برمي گرداند ك��ه اين اتفاق افتاده اس��ت. 
بنابراين برجام يك معاهده اس��ت مي ش��ود با به 
رس��ميت ش��ناختن برجام به عن��وان معاهده اي 
كه توس��ط دولت امريكا نقض مي ش��ود به ديوان 

شكايت كرد.
كارشناس مس��ائل انرژي با اش��اره به تعهدات 
طرف هاي برجام گفت: وقت��ي وارد بحث تعهدات 
كش��ورهاي ديگر ۱+۵ مي ش��ويم مي بينيم همه 
مش��كالتي كه ام��روز ما راج��ع ب��ه آن صحبت 

مي كنيم آنجا آورده شده است.
حسيني اضافه كرد: بر اساس برجام تحريم ها، 
توسط س��اير اعضا بايد به س��رعت و همزمان رفع 
ش��ود يا بايد روابط بانكي، پول��ي، اعتباري انتقال 
پول به س��رعت و همزم��ان ص��ورت گيرد.عالوه 
بر اي��ن بايد مس��اله تحري��م س��رمايه گذاري در 
بخش هاي مختلف و مهم تر از همه در بخش هاي 

نفت و انرژي ايران رفع مي شد.
به گفته اين كارش��ناس حوزه ان��رژي يكي از 
ش��اهكارهايي كه ما خيلي به آن دق��ت نكرديم، 
و روي آن تبلي��غ ه��م نكرديم اين اس��ت كه در 
برجام يكسري دستورالعمل براي اروپا و يكسري 
دستورالعمل خاص براي امريكا نوشته شده است.

وي افزود: در برجام امريكا موظف ش��ده تمام 
تحريم ها را بردارد و نكته ش��اهكار اين اس��ت كه 
امريكا متعهد شده اس��ت كه در بخش هاي نفت و 

گاز ايران سرمايه گذاري كند.
س��رمايه گذاري در نفت و گاز يعن��ي با برجام 
تحريم ايس��ا كه س��ال ۱۹۹۶ به نام داماتو برقرار 
ش��د و هر س��ال هم تمدي��دش مي كنن��د كنار 
گذاشته شده اس��ت. بنابراين معلوم نيست امريكا 
به چه استنادي ايس��ا را تمديد مي كند و خود اين 

مي تواند يكي از نكات نقض قراردادها باشد. 
حس��يني گفت: در بحث ايس��ا گفته بود هيچ 
كس حق ن��دارد بيش��تر از ۲۰ ميلي��ون دالر در 
صنايع نفتي و انرژي ايران سرمايه گذاري كند، اما 
در برجام با صراحت گفته شده است امريكا به طور 
خاص در صنعت نفت ايران سرمايه گذاري كند.يا 

بحث خريد نفت، فراورده هاي نفتي و پتروشيمي 
و جلوگي��ري نكردن از ص��ادرات نف��ت ايران در 
برجام ديده ش��ده و اينها چيزي نيست كه از قلم 

افتاده باشد. 
وي با بيان اينكه برجام در زمان رييس جمهور 
س��ابق هم درس��ت اج��را نش��د، اظهار داش��ت: 
ش��ركت ها و بانك هاي خصوصي اروپايي هميشه 
نگران بودند كه توس��ط امريكا م��ورد جريمه قرار 
نگيرند خصوصا آنها كه س��رمايه هاي س��نگيني 
درامريكا دارند وامريكا اي��ن تهديدها را هيچ وقت 

برنداشته است.

 احكام ديوان استيناف ندارد
معاون اس��بق وزير نفت در امور بين الملل در 
پاسخ به اين سوال كه اگر امريكا صالحيت ديوان 
را نپذي��رد چه تبعاتي ب��راي او خواهد داش��ت، 
گفت: تمام��ي اعضاي س��ازمان ملل براس��اس 
منش��ور ملل متح��د امضاكنندگان اساس��نامه 
ديوان دادگس��تري الهه هس��تند بنابراين همه 

متعهد به اساسنامه و مفاد آن هستند.
حس��يني افزود: نكته ديگر اينك��ه همه اعضا 
موظفند كه احكام ص��ادره از دي��وان را اجرايي 
كنند و اين احكام استيناف و تجديد نظر ندارند 
يعني اگر حكمي صادر ش��د فقط باي��د اجرايي 
شود و كس��ي نمي تواند جز موارد بسيار خاص و 

ويژه تقاضاي تجديدنظر بدهد.
 اين كارشناس مس��ائل انرژي اضافه كرد: اين 
روزه��ا مي بينيم كه امريكا ب��ه اصطالح خارج از 
خط حرك��ت مي كند مث��ل خيل��ي از كارهاي 
ديگر كه رييس جمهوري امري��كا انجام مي دهد 
مي تواند اين را هم نقض مي كند و پاي مشكالت 
آن هم بنش��يند چون راي ديوان در نهايت براي 
شوراي امنيت مي رود.اما يك چهره هم اين است 

كه موضوعات را اجرايي كند.
 وي ب��ا بيان اينك��ه پيش بيني رفت��ار امريكا 
خيلي سخت است در عين حال گفت: با توجه به 
اينكه عواقب آنچه ترامپ انجام مي دهد مي تواند 
بسيار ناخوش��ايند باش��د؛ خود امريكايي ها هم 
ش��ايد چنين چيزي را نخواهند وممكن اس��ت 

به حكم ديوان تن بدهند اين اق��دام براي مردم 
امريكا ه��م توجيه خواه��د داش��ت توجيه هم 

خواهد داشت.

 بايد زودتر شكايت مي كرديم
قب��ال  در  ك��رد:  خاطرنش��ان  حس��يني 
تندروي هايي كه امريكا در فضاي سياس��ي دنيا 
كرده، ما با آن سرعت و ش��دت و به صورت برابر 
اين حركت ها را انجام ندادي��م معتقدم اي كاش 
ش��كايت به ديوان زودتر انجام مي شد.  به گفته 
معاون اس��بق وزير نفت در ام��ور بين الملل اگر 
ما بالفاصل��ه بعد از خروج امري��كا از برجام اقدام 
مي كرديم و فضاي اقتصادي – سياس��ي دنيا را 
در مقابل يك برخ��ورد برابر ق��رار مي داديم در 
اين ص��ورت قطعا فض��اي ترس و وحش��تي كه 
بخش خصوصي اروپايي كه اي��ن روزها از امريكا 
دارد ايج��اد نمي ش��د و فرصت و جرات��ي ايجاد 
مي شد كه بايس��تند.االن هم با ش��كايت ما اين 
اتفاق مي افتد. وي خاطرنش��ان كرد: نخس��تين 
تحريمي كه امريكايي ه��ا روي نفت ايران اعمال 
كردند قانون داماتو بود كه امريكا مي توانست هر 
شركت اروپايي و آسيايي را تنبيه كند.در همان 
زمان ما حدود ۲۰ قرارداد با شركت هاي اروپايي 
و آس��يايي امضا كرديم بدون اينك��ه جريمه اي 
در كار باش��د.آن موقع ما از اخت��الف منافع بين 
كشورهاي اروپايي و شركت هاي نفتي اروپايي و 

آسيايي با امريكا حداكثر استفاده را كرديم.
حس��يني ادامه داد: البته فضاي ام��روز با آن 
فضا متفاوت و سخت تر اس��ت اما امروز اتحاديه 
اروپا طرفدار برجام اس��ت و در جريان برجام هم 
توس��ط امريكا به شدت تحقير ش��ده است.اينها 

نكاتي است كه ما بايد به آنها تكيه كنيم.
به گفته معاون سابق وزير نفت حتي در مورد 
ش��كايت به ديوان بايد با اعض��اي ۱+۴ صحبت 
كنيم ك��ه امريكا به توافقي كه ۱۳ س��ال و ۴ ماه 
روي آن كار كرده اي��م لطم��ه مي زن��د در واقع 
ما باي��د س��ربازگيري كنيم و حداكث��ر كارهاي 
ديپلماتي��ك و تبليغات��ي در س��طح بين المللي 

انجام دهيم.
اين كارش��ناس مس��ائل انرژي همچنين درباره 
نامه رييس ديوان به وزير خارجه امريكا و اينكه آيا 
اين نامه مي توان��د در دفاع از حق��وق تجاري ايران 
تاثيرگذار باش��د گفت: نامه اي ك��ه رييس ديوان به 
امريكا نوش��ت اولين ميوه خوب حركت ايران بود.

م��اده 7۲ كنوانس��يون مي گوي��د اگر كش��وري از 
معاهده اي بي��رون رفت نبايد كاري كند كه نش��ود 
آن را درس��ت كرد. قطعا ديگراني كه فكر مي كردند 
اتفاق��ي نمي افتد و امري��كا تركتازان��ه جلو مي آيد 

مي بينند كه اقدام ايران نتيجه مي دهد. 

 اميدوارم رسيدگي ديوان طول نكشد
وي همچنين درباره احتمال اطاله دادرس��ي در 
ديوان و اينكه رس��يدگي به اين پرونده ممكن است 
س��ال ها طول بكش��د هم گفت: من امي��دوارم اين 
قدرها طول نكش��د و ديوان هر چه زودتر به نتيجه 

برسد چرا كه قضايا پيچيدگي خاصي ندارد.
وي با بيان اينكه احكام در كنوانس��يون روش��ن 
است اظهار داش��ت: اگر شكايت هم نمي كرديم اين 
اتفاقات مي افتاد ولي وقتي ط��رح دعوا را داريم اين 
احتمال را مي دهيم كه اگر تحريم ها بخواهد شروع 
شود مالحظه نامه رييس ديوان و احتمال رسيدگي 
هم در محاسبات امريكايي ها مد نظر قرار مي گيرد. 
معاون س��ابق وزير نفت در عين ح��ال گفت: قطعا 
حقوقدان ه��اي امريكايي حاال كه مس��ائل حقوقي 
پيش آمده به خوبي مس��ائل را باز خواهند كرد كه 

چه كار كنند ما هم بايد بدانيم كار بكنيم.

 به جاي تهديد اروپا راه حل نشان دهيم
حسيني يادآورش��د: وقتي مي گوييم اتحاديه 
اروپا مي خواه��د در قضيه برجام بايس��تد ما به 
جاي تهديد اتحاديه اروپ��ا مي توانيم راه حل هم 
نشان بدهيم و به نظر من راه حل هاي خوبي هم 
وجود دارد.اتحاديه اروپا گفته اس��ت مي خواهد 
تجارت با اي��ران را در چارچوب معاه��ده انجام 
دهد چون وقتي مي گويد پايبند اس��ت بايد اين 

پايبندي را ادامه دهد. 
وي ادام��ه داد: دولت هاي اروپاي��ي به دنبال 
ادامه برج��ام هس��تند اما بخ��ش خصوصي كه 
س��رمايه هايي در امريكا دارند مالحظاتي دارند 
ممكن اس��ت زور دولت ه��م به آنها نرس��د كه 

بگويد بايد حتما اين كار را بكنيد.
اين كارش��ناس حوزه انرژي خاطرنشان كرد: 
اتحاديه اروپ��ا مي توان��د بطور ويژه موسس��ات 
مالي ويژه اي كه در امريكا س��رمايه ندارند براي 
ارتباطات اقتصادي، مالي و پولي با ما بدون اينكه 
به دالر كاري داش��ته باش��د اقدام كن��د يا حتي 

چنين موسسات را در اروپا ايجاد كند. 
وي اف��زود: عالوه ب��ر اين كش��ورهاي اروپايي 
مي توانند ش��ركت هايي ايجاد كنند كه كارش��ان 
خريد نفت ايران باشد و هيچ سرمايه اي در امريكا 
نداشته باش��د كه نگران جرايم امريكا باشند.اينها 
كار س��ختي نيس��ت كه با ما فعالي��ت مالي انجام 
دهند و هم هويت اروپا نسبت به تحقيري كه شده 
بهبود پيدا مي كن��د و هم بخ��ش خصوصي اروپا 
وقتي ببيند امكاناتي وج��ود دارد كه مي تواند كار 

كند و رقابتي هم ايجاد مي شود.

يكي از شاهكارهايي كه ما خيلي به آن دقت نكرديم، و روي آن تبليغ هم نكرديم اين است كه در برجام يكسري 
دستورالعمل براي اروپا و يكسري دستورالعمل خاص براي امريكا نوشته شده است.

در برجام امريكا موظف شده تمام تحريم ها را بردارد و نكته شاهكار اين است كه امريكا متعهد شده كه در بخش هاي نفت و گاز 
ايران سرمايه گذاري كند. سرمايه گذاري در نفت و گاز يعني با برجام تحريم »ايسا« كه سال 1996 به نام داماتو برقرار شد و هر 

سال هم تمديدش مي كنند كنار گذاشته شده است. بنابراين معلوم نيست امريكا به چه استنادي ايسا را تمديد مي كند و خود 
اين مي تواند يكي از نكات نقض قراردادها باشد

                                                                                                                                 

اگر ما بالفاصله بعد از خروج امريكا 
از برجام اقدام مي كرديم و فضاي 

اقتصادي – سياسي دنيا را در مقابل يك 
برخورد برابر قرار مي داديم در اين 

صورت قطعا فضاي ترس و وحشتي كه 
بخش خصوصي اروپايي كه اين روزها 
از امريكا دارد ايجاد نمي شد و فرصت و 

جراتي ايجاد مي شد كه بايستند.االن هم 
با شكايت ما اين اتفاق مي افتد

كشورهاي اروپايي مي توانند 
شركت هايي ايجاد كنند كه كارشان 

خريد نفت ايران باشد و هيچ سرمايه اي 
در امريكا نداشته باشد كه نگران جرايم 

امريكا باشند

                                                                                                      

بند 65 كنوانسيون وين در مورد 
خروج كشورها از عهدنامه ها مي گويد 

اگر كشوري از يك عهدنامه خارج شود 
- يعني اتفاقي كه براي امريكا افتاده - 

چه شيوه نامه اي را انجام دهد؛ بر اساس 
اين بند ابتدا بايد با ذكر داليل به طرف 
مقابل يا طرف هاي مقابل اخطار كتبي 

بدهد كه ما اين را از امريكا نمي بينيم. در 
مرحله بعد سه ماه وقت بدهد كه طرف 
مقابل رسيدگي كند اگر قبول كردند 

كه هيچ ولي اگر قبول نكردند يعني 
طرف معترض وجود دارد كه در اينجا 
1+4 طرف هاي معترض هستند. ضمن 
اينكه بايد سه ماه هم وقت مي داد اين 

اتفاق هم نيفتاده است

                                                                                                      



يادداشت 9 مسكن
 بافت فرسوده

نيازمند طرح جامع
به رغم تم��ام انتقادات، 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
در ی��ک اق��دام ه��ر چند 
دیرهن��گام، طرح توس��عه 
ملی ب��از آفرینی ش��هری 
را ارایه ک��رده که می تواند 
از  بس��یاری  ح��ل  در 
مشکالت کنونی مسکن و 

شهرسازی راهگشا باشد. 
 ول��ی آی��ا بروکراس��ی 

پیچیده، بزرگ و ناکارآمد کش��ور اجازه اجرای 
آن را خواهد داد؟ 

چن��د روز پی��ش آقای هوش��نگ عش��ایری 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدی��ر عامل 
ش��رکت بازآفرینی ش��هری ایران اع��الم کرد، 
دولتی ه��ا به رغ��م دس��تور ریی��س جمه��ور 
زمین های خود را به وزارت راه واگذار نمی کنند 
و تا کن��ون حتی یک مت��ر زمین ب��ه وزارت راه 

نداده اند!
جزیره ای و مستقل عمل کردن وزارتخانه ها، 
ادارات مختلف و نهادها و ع��دم همکاری آنها با 
یکدیگر،  یکی از موانع اصلی توسعه کشور است. 
گویا سیستم بروکراسی کشور به اندازه کافی 
متمرکز نیس��ت و وزیران به کرات  از دستورات 
رییس جمه��ور س��ر ب��از می زنند ی��ا در اجرای 
فرامین کارش��کنی می کنند و در نتیجه هرگونه 
حرکتی در سیستم کند می ش��ود. این روند در 
خود سیس��تم هم باز تولید می ش��ود و راه را بر 

هرگونه پیشرفتی سد می کند. 
در مقی��اس کوچک ت��ر و تجرب��ه عین��ی از 
سیس��تم دو طرح نوآورانه را به یک ش��هرداری 
ارایه دادیم و به رغم دستور شهرداری به معاونت 
مربوطه برای همکاری در اجرای آن، بعد از چند 
ماه طرح بر اث��ر کارش��کنی های آن معاونت در 

اجرای طرح ابتر ماند. 
فرد گرای��ی و روحیه خاص ایران��ی در حوزه 
مدیریتی آنها هم تاثیر گذاش��ته و باعث ش��ده 
مدیریت آنها در خدمت پیش��رفت و منافع خود 

و اداره تابعه آنها باشد نه منافع مردم و کشور. 
اینکه وزارتخانه ای به  رغم دس��تور مس��تقیم 
رییس جمه��ور اراضی مورد بح��ث را در اختیار 
وزارت راه قرار نمي دهد در مرحله اول نش��ان از 
قرار گرفتن برخي افراد غیركارشناس در وزارت 
خانه ها است که ذهن آنها  به اندازه کافی توسعه 
نیافته است و نمی توانند منشا کار های بزرگ و 

زیربنایی باشد. 
و در مرحله بعد نش��ان از سیس��تم ناکارآمد 
اداری کش��ور اس��ت که قادر به عقیم کردن هر 

گونه حرکت متحول کننده و رو به جلو است.
همچنان که در یادداشت قبلی هم اشاره شد 
شناس��ایی دقیق اراضی بایر اطراف شهر ها می 
تواند به عنوان زیرس��اختی در اختی��ار طراحی 
و س��اماندهی مدیریت ش��هری قرا بگیرد و الزم 
اس��ت دولت روی ای��ن موضوع به عن��وان عامل 

پیشران  بیشتر متمرکز شود.
بس��امان ش��دن و ش��فاف ب��ودن ورودی و 
خروجی چنین زمین هایی در شرکت بازآفرینی 
ش��هری ایران ضم��ن اینک��ه مانع ایج��اد رانت 
می ش��ود می توان��د در جلوگی��ری از پرش های 

قیمتی هم موثر واقع شود.
نکته بس��یار خوبی که در طرح وجود دارد و 
آقای عش��ایری هم به آن  اش��اره کردند، نقش 

حمایتی و نه اجرایی دولت است. 
دول��ت در ای��ن طرح ب��ا ارایه مش��وق هاي 
دوازده گانه ش��امل پروانه س��اختمانی،حقوق 
انش��عابات، تخفی��ف هزینه نظام مهندس��ی، 
تخفیف هزینه صدور س��ند، تخفیف بیمه های 
کارگ��ری س��اختمانی، مالیات و غی��ره هزینه 
س��اخت را تا 25درصد به عنوان مش��وق برای 

توسعه گر کاهش داده است. 
اگر در اجرای ای��ن طرح مش��وق هایي هم 
برای مالکان این زمین ها برای مش��ارکت آنها 
در اج��رای طرح  در نظر گرفته ش��ود، ش��اهد 

تسریع در اجرای پروژه ها خواهیم بود.
اما نکته اصلی ک��ه در طرح مغف��ول مانده 
یا بن��ده بی اطالع هس��تم، وج��ود زمینه های 
مش��ارکت مردم در کنار مالکان و توسعه گران 
در پروژه ها اس��ت. به ط��وری که مش��وق ها و 
تس��هیالت در این طرح ش��امل ح��ال آنها نیز 
شود و بتوانند مس��تقیما در ساخت خانه خود 

مشارکت کنند. 
 اگر این کار به صورت هدفمند و با شناسایی 
دقی��ق نیازمن��دان مس��کن و درجه بن��دی 
آنه��ا و اولویت بندی ص��ورت پذی��رد، به طور 
سیس��تماتیک باعث توزیع مناس��ب مسکن و 
حذف سوداگران از سیس��تم توزیع خواهد شد 
و این طرح م��ی تواند جایگزین ش��رکت های 
تعاونی مسکن شده و آنها را در خود هضم كند.

البت��ه به رغم تم��ام جنبه ه��ای مثبتی که 
طرح دارا اس��ت به هی��چ وجه جام��ع نبوده و 
دربرگیرن��ده تمام��ی نیازهای حوزه مس��کن 

نیست. 
طرح جامع باید شامل همه فعل و انفعاالت 
مس��کن ش��امل زمی��ن، س��اخت، معامالت، 
نیازه��ای گروه ه��ای مختل��ف با آم��ار و ارقام 
دقیق، داش��تن برنامه های کوتاه و بلند مدت، 
ش��فافیت کلیه امور، جلوگیری از رکود و پرش 
قیمت با متناسب کردن عرضه و تقاضا، امکان 
خرید وفروش آنالین ملک بدون نیاز حضوری، 
فراهم ک��ردن مقدمات مش��ارکت م��ردم در 
س��اخت و ق��رار دادن س��رمایه ها در مس��یر 
ساخت و ساز به جای سوداگري و حذف هرگونه 

تقلب در ساخت و معامله مسکن است.
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»تعادل« مساله احتكار زمين هاي دولتي در بافت فرسوده را بررسي مي كند

 دست انداز در مسير نوسازي هاي سريالي
گروه راه و شهرسازي|شهال  روشني|

اوایل سال جاري، حسن روحانی، رییس جمهور  
مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری 
پای��دار را ابالغ كرد. براس��اس این مصوب��ات، تمام 
نهادهای دولتی زمین های م��ازاد خود را در اختیار 
وزارت راه و شهرس��ازی قرار دهند تا این وزارتخانه 
با فراهم آوردن شرایط ساخت وساز در این زمین ها 
دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه دار کردن مردم 

و اشتغال را حل وفصل کند. 
حال به گفته  هوش��نگ عش��ایری، مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی ش��هری ایران تاکنون گام مثبتی 
برای اجرای دس��تور رییس جمهوری در طرح ملی 
بازآفرینی ش��هری از س��وی دس��تگاه های دولتی 

برداشته نشده است. 
و  راه  کل  مدی��ران  از  همچنی��ن  عش��ایري 
شهرسازی در استان ها خواسته است با ارسال نامه 
و شناس��ایی این اراضی و حتی بررس��ی موضوع در 
کمیسیون سه نفره در سازمان ثبت در صورت نیاز 

به تسریع این فرآیند کمک کنند.
همه ای��ن مباح��ث در حالی بیان می ش��ود که 
به گفته کارشناس��ان نبود مفاد قانون��ی باعث عدم 
تمکی��ن نهادها و س��ازمان های دولتی ب��رای ارائه 

زمین های مازاد است.

 اجرای طرح در گرو قانونی شدن 
در همی��ن رابط��ه، منص��ور غیبی، کارش��ناس 
ساخت وساز با بیان اینکه دستور ارایه امالک مازاد 
س��اختمان های دولتی باید به قانون تبدیل ش��ود، 
گفت: قانونی شدن این مبحث نیازمند ورود مجلس 
است. تا زمانی که مجلس این طرح را قانونی نکند، 
هیچ س��ازمانی تمایلی برای ارایه امالک مازاد خود 

نخواهد داشت.
وی گف��ت: در ح��ال حاض��ر رفتار س��لیقه ای 
س��ازمان ها باعث شکس��ت طرح ش��ده، در صورت 
اعمال قان��ون این رفتار س��لیقه ای حذف ش��ده و 

تبدیل به اجبار می شود.
غیبی گفت: به طور کلی سازمان ها و ارگان های 
دولتی س��رمایه های غیرنق��دی خ��ود را به عنوان 
پش��توانه در نظر گرفته و هزینه ه��ای زیادی برای 
نگهداری آنها صرف می کنن��د. بنابراین برای اخذ 

این منابع، مبانی قانونی وقضایی نیاز دارد.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بی��ان اینکه 
طرح برنامه اخذ امالک مازاد کشور بجا و جوابگوی 
نیاز ساخت و ساز کشور اس��ت، گفت: وسعت تمام 
زمین های مازاد س��ازمان ها به اندازه کش��ور اردن 
است و شایسته اس��ت این امالک در چرخه مصرف 
قرار بگیرند.این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین 
عنوان کرد: بنابراین نیاز اس��ت آمارگیری دقیقی از 
دارایی ملکی و زمین های نهادهای دولتی و بانک ها 
و کلیه س��ازمان هایی که با بودجه عمومی و دولتی 
فعالیت می کنن��د و کال تم��ام ارگان های��ی که در 
تعری��ف حقوقی بخش خصوصی تلقي نمی ش��وند، 
انجام گیرد و پس از کسر نیاز واقعی این سازمان ها، 

مازاد ملک ها به صورت مزایده ب��ه بازار مصرف ارایه 
شود.

غیبی گفت: پ��س از دریافت این آمارها توس��ط 
جب��ر قانون��ی، وزارت راه وشهرس��ازی دو گزین��ه 
پیش رو دارد. این وزارت می تواند به صورت مستقیم 
از این زمین ها به عنوان زمین ه��ای کاربردی برای 

ساخت و ساز و خانه سازی بهره ببرد.
در صورتي كه این زمین ها در مناطق گرانقیمت 
واقع شده باش��ند، می تواند با پول حاصل از فروش 
آنها، این منابع را به خزانه دولت برای توسعه اقتصاد 
مسکن در قالب تسهیالت بلندمدت به خریداران و 
به سازندگان و عملیاتی کردن مسکن اجتماعی و... 

تخصیص دهد.
وی گفت: ای��ن وام عالوه بر تس��هیالت اعطایی 
دولت به خریداران، قابل انتقال مجدد و مضاعف از 

سوی سازندگان به خریداران نیز قرار گیرد.
غیبی افزود: اگر وزارت راه و شهرس��ازی  بتواند 
ای��ن ط��رح را به عنوان الیح��ه وارد مجل��س کند، 

می تواند طرح باز آفرینی را اجرایی کند.

 نیازمند مبانی قانونی 
سیدحس��ین افضلی، عضو کمیس��یون عمران 
مجلس نیز با بیان اینکه اموال س��ازمان های دولتی 
به دو نح��و تهیه می ش��ود، گفت: این س��ازمان ها 
امالک خ��ود را به صورت مس��تقیم از مال��ک یا از 
طریق وزارت راه وشهرس��ازی دریاف��ت می کنند. 
بنابراین اگر این سازمان ها امالک مورد نیاز خود را 
به طور مستقیم از مالک خریداری و بابت آن وجهی 

پرداخت کردند، به این سادگی ها از منابع ذخیره ای 
خود نمی گذرند.

وی درخص��وص راه دوم تهی��ه امالک توس��ط 
س��ازمان های دولتی افزود: تهیه ام��الک از طریق 
وزارت راه و شهرس��ازی  نیز به ص��ورت تصرفی یا با 
پرداخت بس��یار اندک به وزارت راه و شهرس��ازی 
انجام شده که بازپس گیری این اموال نیز کار بسیار 

سخت و پیچیده ای است.
نماینده مردم اقلید با اعتقاد ب��ه اینکه در هر دو 
گزینه ذکر ش��ده س��ازمان های دولتی ب��رای ارائه 
اموال خود به وزارت راه وشهرس��ازی مقاومت های 
منطقی خواهن��د داش��ت،  تاکید کرد: اگ��ر دولت 
می خواهد این اموال را ب��دون چون و چرا در اختیار 
وزارت راه وشهرسازی بگذارد باید آیین نامه داخلی 

را به الیحه تبدیل و به مجلس ارایه کند.
افضلی گف��ت: در ح��ال حاض��ر ادارات دولتی 
مش��کالت متعددی دارند و اخذ این ام��وال بدون 
بند ه��ای قانونی امکان پذیر نبوده و متاس��فانه آمار 

دقیقی نیز از این اموال در دست دولت نیست.
نماین��ده مردم اقلی��د با اش��اره به اینک��ه بعید 

می دانم دس��تور ریی��س جمهور درخص��وص ارائه 
زمین های م��ازاد دولت��ی مثمرثمر باش��د، گفت: 
مگ��ر اینکه ای��ن ام��وال در ادارات و س��ازمان های 

زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باشد. 
وی در نهای��ت گف��ت: به ه��ر روی، تمکی��ن 
س��ازمان های دولتی برای ارائه دارایی ه��ا نیازمند 
مبانی قانونی اس��ت که متاس��فانه ای��ن موضوع تا 

کنون در هیچ کمیسیون مجلس ارایه نشده است.

 دلیل شکست طرح بازآفرینی 
کارش��ناس  مه��ری،  محمدعل��ی  به گفت��ه 
شهرس��ازی عادت خری��د امالک مازاد در کش��ور 
بین ارگان ها به خصوص س��ازمان ها و شرکت های 
زیرمجموعه وزارت مس��کن س��ابق و وزارت راه و 
شهرس��ازی کنونی در ط��ول تاریخ رواج داش��ته 
است، گفت: این اموال در برهه های زمانی خاصی 
فروخته ش��ده یا به ش��کل مش��ارکتی تبدیل به 
بناهای گرانقیمت می ش��د. بنابراین دریافت این 
اموال باید یکی از اولویت های اساس��ی وزارت راه و 

شهرسازی باشد.

مهری گفت:  موارد ذکر ش��ده باعث محرومیت 
سیاست های اجتماعی- شهرسازی )تامین مسکن 

ارزان قیمت( از ظرفیت بالقوه اراضی دولتی شد. 
وی با بیان اینکه دستور رییس جمهور نیز باعث 
کاربردی كردن این زمین ها برای س��اخت مسکن 
ارزان قیمت نش��ده اس��ت، گفت: اگر چه این طرح 
از س��ال 95 کلید خورده اما جزو طرح های ناموفق 
وزارت راه و شهرس��ازی دولت یاده��م و دوازدهم 

محسوب می شود.
این کارشناس شهرسازی گفت: اکثر زمین های 
مازاد دولت در بافت های فرس��وده قرار دارد که اگر 
س��ازمان ها از این مناب��ع بگذرند، س��اختمان های 
س��اخته ش��ده روی این اراض��ی، در نق��ش اهرم 
جذب توس��عه گر، به پش��توانه اولیه برای تخریب و 
نوس��ازی های س��ریالی در مناطق کلنگی، تبدیل 

می شود.
مهری با بیان اینکه به رغم طرح بسیار مطلوب، 
بخش اجرایی آن، کمبود ها و نواقص متعددی دارد 
گفت: این طرح دارای دو چالش اساس��ی در بخش 

شناسایی و اجرا دارد.
این کارش��ناس گفت: شایس��ته بود دولت قبل 
از رسانه ای ش��دن این طرح، مقدمات شناسایی و 
احکام اجرایی آن را تامین می کرد تا ما شاهد اقرار 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی به شکست این طرح 

نبودیم. 
مهری با بی��ان اینکه تنها راهکار اجرایی ش��دن 
این مبح��ث در ورود مجلس به ای��ن مبحث نهفته 
ش��ده اس��ت، تاکید کرد: اگر مجلس بتواند در این 
حوزه ورود  و قانون الزم را تدوین كند،  س��ازمان ها 

مجبور به اطاعت از آن قانون می شوند.
در همی��ن رابطه، س��یدهادی به��ادری، عضو 
کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه اگر این 
طرح قانونی و الزم اجرا نش��ود هیچ س��ازمانی یک 
متر زمین هم به وزارت راه وشهرس��ازی نمی دهد، 
گف��ت: متاس��فانه به رغم مفی��د بودن ای��ن طرح، 
مقاومت های س��ختی طی ماه های اخیر از س��وی 
سازمان های دیده شده که در صورت قانونی شدن 

طرح مزبور، این مشکل حل و فصل می شود.
ای��ن ط��رح  اج��رای  از  ه��دف  گف��ت:  وی 
کوچک سازی دولت اس��ت. به عقیده ما بدنه دولت 
به واسطه اموال منقول و غیرمنقول بسیار سنگین 
ش��ده که این مورد ب��ا تفکر کوچک س��ازی دولت 

مغایرت دارد.
بهادری با بیان اینکه در حال حاضر تمام روستا 
و ش��هرها ایران مملو از امالک مازاد اس��ت که باید 
در چرخ��ه مصرف ق��رار بگیرن��د، اظهار ک��رد: در 
حال حاضر جهاد زمین های م��ازاد زیادی دارد که 
می تواند در چرخه ساخت و س��از ارزان قیمت قرار 

بگیرد.
وی در نهایت گفت: اگر وزارت راه و شهرس��ازی 
می خواهد در بخش مس��کن موفقیت های اساسی 
داش��ته باش��د، باید بتواند تمام طرح های مطلوب 

خود را به صورت الیحه وارد مجلس کند. 

و  فرس��وده  بافت ه��ای 
ناکارآم��د ش��هری مطاب��ق 
از  عب��ارت  قان��ون  مت��ن 
مناطقی از ش��هر اس��ت که 
طی س��الیان گذشته عناصر 
متشکله آن اعم از تاسیسات 
روبنای��ی، زیربنای��ی، ابنیه، 
مس��تحدثات، خیابان ه��ا و 
دسترسی ها، دچار فرسودگی 
و ناکارآمدی شده و ساکنان 
آن از مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و کالبدی رنج می برند. بازسازی بافت های فرسوده 
هم��واره به عنوان یک��ی از راه های احیا و نوس��ازی 
شهرها و مناطق روس��تایی مورد توجه بخش های 
مختلف دولت اعم از ش��هرداری ها، وزارت کشور و 
بانک های عامل بوده است. در کنار کاهش خطرات 
و آسیب های احتمالی ناش��ی از زلزله، دیگر عوامل 
آس��یب زا مانند کاه��ش آس��یب های اجتماعی ، 
بهس��ازی معابر ش��هری و بهبود توزی��ع جمعیت 
شهری از دیگر منافع نوس��ازی و احیای بافت های 

فرسوده شهری و روستایی است.

بافت های فرسوده ش��هری به دلیل اینکه عموما 
در مرکز ش��هرها قرار گرفته اند، به��ای زمین باالتر 
و دسترسی به امکانات ش��هری مناسب تری نسبت 
به سایر نقاط دارند، به همین دلیل در صورت وجود 
زمینه های الزم،  متقاضی برای خرید و مش��ارکت 
در س��اخت برای آنها معموال وجود دارد. اما از طرف 
دیگر، مش��کالت مالی، فن��ی و فرهنگ��ی به عنوان 

برخی موانع بر سر راه این بازسازی ها مطرح است.
مش��کالت فنی ای��ن واحدها بیش��تر ناش��ی از 
تغییرات در نقشه جامع ش��هرها و اسناد و مدارک و 
نوع مالکیت این واحد هاست. تعریض های گسترده 
و تغییر کاربری های پیش بینی شده در نقشه جامع 
شهرها در کنار ناتوانی و نیاز مالی اغلب افراد ساکن 
در این بخش از ش��هرها، باعث می شود روند اعمال 

تغییرات به کندی پیش رود. 
اگرچه در سال های اخیر دولت و شهرداری ها به 
کمک سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور اقداماتی 
را در جهت تس��هیل امر اصالح اس��ناد و یا تجمیع 
زمین ه��ا انج��ام داده اند، ام��ا وجود قوانی��ن زیاد و 
دست وپاگیر در کنار وجود سازمان ها موازی دخیل 
در این ام��ر تاحدی باعث س��ردرگمی و پیچیدگی 

اج��رای این بازس��ازی ها م��ی ش��ود. تعریض های 
گس��ترده و اصالح هندس��ی معابر باعث از دس��ت 
رفتن بخ��ش قابل توجهی از عرصه افراد س��اکن در 
این بخش ها شده است که شاید بیشترین اعتراض 
و مانع تراشی از طرف مالکان ساکن در این بخش ها 
ناش��ی از این اصالحات اس��ت. پرداخت معوض نا 
مناسب و تعیین قیمت های کارشناسی که مطلوب 
مال��کان عمدت��ا ضعیف ای��ن بخش ها نیس��ت ، از 
دیگر دالیل عمده مقاومت مال��کان در برابر اجرای 

طرح های بازسازی در این بافت هاست.
مشکالت فرهنگی که عمدتا ناشی از بافت قدیمی 
و متراکم ای��ن بخش از شهر هاس��ت یک��ی از دالیل 
کاهش رغبت نس��ل جوان برای انتخ��اب این بافت ها 
برای شروع زندگی اس��ت. جرم خیزی بیشتر نسبت 
به س��ایر مناطق و کمبود دسترس��ی به اماکن مدرن 
فرهنگی و ورزش��ی محص��ول بافت ه��ای قدیمی و 
متراکمی است که سال هاست منتظر اجرای طرح های 
تفصیل��ی جدید هس��تند. اصالح ای��ن بافت ها بدون 
توجه و در نظر گرفتن نیازه��ای فرهنگی و اجتماعی 
افراد س��اکن در این مناطق، تمایل افراد جدید را برای 

انتخاب این بخش ها برای زندگی کم می کند.
مش��کالت مالی ش��اید مهم ترین عل��ت معطل 
مان��دن و کندی اج��رای طرح ه��ای احی��ای این 

بافت هاست. مشکالت مالی در این بخش ها به دلیل 
ناتوانی دوسویه، هم از س��مت دولت و هم از سمت 
ساکنان این بخش ها باعث ش��ده است جای خالی 
بخش خصوص��ی توانمند به خصوص انبوه س��ازان 

بیش از پیش حس شود.
عدم وجود گ��ردش مال��ی کافی دولت��ی و نبود 
رغبت در س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی نیز از 
عوامل رکود در حوزه س��اخت و احیای این بافت ها 
است. منابع مالی پیش بینی شده در قانون در غالب 
وجوه اداره ش��ده از طرف دولت و منابع بانکی برای 
احیای بافت های فرس��وده تنها بخ��ش کوچکی از 
هزینه های س��اخت را پوش��ش می ده��د. در حال 
حاض��ر، وام بانکی برای س��اخت بن��ا در بافت های 
فرس��وده حدود 50 میل��ون تومان اس��ت که فقط 
 برای ساخت )نه هزینه های زمین و جواز و...( حدود

30 الی 35 بن��ا کفایت می کند. ای��ن مبالغ با توجه 
به تورم حال حاضر و رشد قیمت ها به نظر نمی رسد 
تاثیر چندانی ب��ر رونق بازار احیای بافت ها داش��ته 
باش��د. با رون��د کنونی که تس��هیالت اعالم ش��ده 
برای ای��ن بافت ها که ح��دود 100 ه��زار واحد در 
نظر گرفته ش��ده، بعید به نظر می رسد بتوان تعادل 
مطلوبی بین عرضه و تقاضا در این بخش ایجاد کرد.  
اگرچه روند اصالح، احیا و بازس��ازی این بافت ها در 

سال های گذشته رش��د قابل توجهی نسبت به دهه 
قبل داشته، اما باید توجه داشت به دلیل عمر کوتاه 
س��اختمان در ایران روند ورود س��اختمان هایی که 
فرسوده می ش��وند از روند بازس��ازی و احیای آنها 
در حال پیش��ی گرفتن اس��ت. به نظر می رسد برای 
احی��ای این بافت ها دول��ت باید بر زیرس��اخت ها و 
کش��ش ذاتی این مناط��ق از جمل��ه قرارگیری در 
مناطق مرکزی شهرها، تخفیفات متنوع در ساخت 
و معافیت های مالیاتی تمرکز کند و حداکثر تالش 
خود را برای جذاب تر کردن شرایط سرمایه گذاران 

انجام دهد.
ظرفیت جایگزینی افراد جدید و حاشیه نش��ین 
ش��هرها در بافت های فرس��وده با توجه ب��ه قابلیت 
انبوه س��ازی آنه��ا، عالوه ب��ر کاه��ش خط��رات و 
معض��الت حاشیه نش��ینی، می تواند از گس��ترش 
بدون ضابطه شهر ها نیز جلوگیری کند. احیای این 
بافت ه��ا عالوه بر افزایش ظرفیت ش��هری می تواند 
در احی��ای بازار س��اخت مس��کن نیز موثر باش��د. 
کاهش هزینه های اسکان س��رریزجمعیت، کاهش 
هزینه های نگهداری ش��هرها کاه��ش هزینه های 
امنیتی و انتظامی شهرها، کاهش هزینه های رفت و 
آمد خانوارها و کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا از 

دیگرمزایای اجرای این سیاست است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی 
با بیان اینکه س��هم عمده افزایش قیمت مسکن به 
افزایش قیمت زمین تعل��ق دارد، گفت: ۷0 درصد 
قیمت مس��کن در تهران مربوط ب��ه قیمت زمین 
است. به گزارش مهر، حس��ین عبده تبریزی گفت: 
س��وداگران زمین، هیچ گونه ارزش افزوده ای روی 
زمین خلق نمی کنند بلکه به دلی��ل روابط خاصی 
که دارند، با اقداماتی از جمله تغییر کاربری، قیمت 
آن را افزایش می دهند؛ ای��ن افراد هیچ کاری روی 
زمین نمی کنند و از این دس��ت به آن دست شدن 

زمین سود می برند.
او با بیان اینکه سوداگری زمین، بی ثبات کننده 
و مان��ع توس��عه اس��ت، اف��زود: ارزش های��ی که 
س��وداگری برای زمین ایجاد می کند، برای جامعه 
فایده اقتصادی و اجتماعی ندارد. مشاور وزیر راه و 

شهرس��ازی در امور تامین مالی ادامه داد: در حال 
حاضر در ایران از گذش��ته تا به ام��روز، دولت ها از 
رانت هایی که برای سوداگری زمین ایجاد می شده، 
مالی��ات دریافت نمی کنن��د؛ بنابراین س��وداگری 
زمین، فش��ار زیادی بر س��ایر بخش های اقتصادی 

ایجاد کرده است.
عبده تبریزی با اش��اره به ارزش افزوده فراوانی 
که بانک ها از طریق انباش��ت س��رمایه ها در خرید 
زمین ایجاد کرده اند، اف��زود: افزایش قیمت زمین 
همواره سبب ایجاد رونق کاذب برای بخش مسکن 
در مدت کوتاهی ش��ده و پس از آن دوباره رکود به 
مسکن بازگشته اس��ت. اگر برنامه ریزی صحیحی 
برای تعادل بخش��ی قیمت زمین انجام نش��ود، باز 
هم شاهد افزایش قیمت زمین در دوره های بعدی 

خواهیم بود.

به گفت��ه او، افزایش قیمت زمین و مس��کن، بر 
افزایش قیمت س��ایر کااله��ا و خدم��ات از جمله 
نیازه��ای بهداش��تی و دیگ��ر خدمات م��ورد نیاز 

شهروندان اثرگذار است.
مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه 
افزای��ش قیمت زمین حتی یک اش��تغال مولد هم 
ایجاد نمی کند، گف��ت: اگر قیم��ت زمین کاهش 
یابد، منابع هنگفتی که در این محل انباشته شده، 
آزاد می ش��ود و می تواند برای س��رمایه گذاری در 

سایر بخش های مولد و اشتغالزا به کار رود.
عبده تبریزی افزود: اگر نظام مالیاتی کارآمدی 
برای ارزش های بدون فای��ده افزایش قیمت زمین 
داشته باش��یم، طبیعی اس��ت که دایما از دست به 
دست شدن و انتقال طولی زمین از مالکی به مالک 

دیگر جلوگیری خواهد شد.

رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه در حوزه مس��کن کمتر تحقیقات 
کارب��ردی و اجرایی ص��ورت گرفته اس��ت، گفت: 
پژوهش��کده مالی و اقتص��ادی در مرکز تحقیقات 
مس��كن از س��ال 93 راه اندازي ش��ده اس��ت، این 
پژوهش��کده در حوزه اقتصاد و مسکن فعال است 
و در تالش اس��ت تا بتوان��د از ظرفیت های علمی 
موجود در این مرکز تحقیقات برای حل مشکالت 

حوزه مسکن استفاده کند.
به گزارش ایسنا،  محمد ش��کرچی زاده با اشاره 
به اینكه ایران س��رزمینی پهناور و دچار مشکالت 
زمین اس��ت، ادامه داد: این موضوع در کالنشهرها 
با مقوله کمبود زمین مطرح ش��ده اس��ت، چراکه 
نمی توانیم زمین را به جای دیگری که تقاضا وجود 

دارد، منتقل کرد.

رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی 
با تاکید ب��ر اینکه سیاس��ت گذاری در حوزه زمین 
نیازمند پرداختن ب��ه اصول اجتماع��ی و حقوقی 
اس��ت، یاد آورش��د: در کش��ور در بعد حاکمیتی 
نیاز داریم تا برای رفع نیازهای حوزه شهرس��ازی، 
سیاس��ت گذاری های منس��جمی در حوزه زمین 
صورت گیرد، چراکه بهره ب��رداری از منابع محدود 
می توان��د به برطرف ک��ردن نیازهای ش��هروندان 

منجر شود.
او اضاف��ه کرد: بهره ب��رداری مناس��ب از منابع 
محدود ب��ه گون��ه ای که ضم��ن برط��رف کردن 
نیازهای مس��کونی، تولی��دی، تج��اری، اداری و 
ش��هروندی جلوی نابس��امانی هایی مانن��د رواج 
سوداگری و فساد را بگیرد، نیازمند کارهای علمی 

دقیق و همچنین توجه به تجربیات دنیا است.

مزيت هاي نوسازي بافت های فرسوده

تالش علمي برای رفع چالش های زمین و مسکن 70 درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به زمین است

ایمان رفیعي 

 كارشناس 
حوزه مسكن

حسین  احمد اوغلی 
 کارشناس

ساخت وساز

نگاه

محمد علی مهری، کارشناس شهرسازی:  
اکثر زمین های مازاد دولت در بافت های فرسوده قرار دارد که اگر سازمان ها از 

اين منابع بگذرند، ساختمان های ساخته شده روی اين اراضی، در نقش اهرم جذب 
توسعه گر، به پشتوانه اولیه برای تخريب و نوسازی های سريالی در مناطق کلنگی، 

تبديل می شود

                                                                                                      



خبر

دبير شوراي عالي فضاي مجازي

ايرانيهااز۷۰نوعفيلترشكناستفادهميكنند
گروه دانش و فن |

در فض��اي مج��ازي ه��زاران فيلترش��كن وجود 
دارد و مي توان گف��ت در اكثر كش��ورهاي دنيا فيلتر 
با ش��دت و ضعف هايي وجود دارد. به همين دليل در 
همه جاي دنيا فيلترش��كن هايي توليد مي شوند كه 
توليدكنندگان آن اهداف مختلف اع��م از اقتصادي، 

صنعتي، سياسي، اجتماعي و امنيتي دارند.
به گفته ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي ايرانيان از حدود ۷۰ نوع فيلترش��كن 
اس��تفاده مي كنند ك��ه بخش عمده آن تس��هيالتي 
است كه بعضي از كش��ورهاي غربي فراهم مي كنند 
تا اين قابليت را در ايران ارايه كنن��د، ولي در كنارش 
فيلترش��كن هايي ب��ا تبليغ��ات اقتص��ادي و اهداف 
اقتصادي ه��م وجود دارن��د يا فيلترش��كن هايي كه 
به منظور اهداف امنيت��ي و ب��راي در اختيار گرفتن 
دستگاه هاي قربانيان به عنوان استراق سمع يا سكوي 

حمله به شبكه ايجاد شده اند.
وي ادامه داد: طبق ارزيابي هاي انجام شده توسط 
مراكز دانش��گاهي، حدود ۳۰ درصد خروج از تلگرام 
انجام شد اما سرويسي كه اين افراد مي گرفتند نسبت 
به خارجي ها كاهش پيدا كرده بود. بر اين اس��اس بود 
كه ما كار فني، دقيق و رياضي انجام داده و مي دهيم، 
چراكه مهم اس��ت كه م��ردم چه س��ليقه  و حقوقي 
دارند؛ به همين دليل براي هاتگ��رام و طالگرام دو ماه 
فرصت در نظر گرفتيم و دو ماه ديگر هم ماندن اين دو 
پيام رس��ان را تمديد كرديم زيرا مردم به يك نرم افزار 
داخلي كه واسط فارس��ي تلگرام بود، اعتماد كردند و 
اميدواريم اين دو طبق قولي كه دادند تا ۱۵ شهريورماه 
به پيام رس��ان داخلي با قابليت هاي بيش��تر از تلگرام 

تبديل شوند.
فيروزآبادي در ادامه به ايسنا گفت: در اين صورت 
شاهد يك موفقيت هستيم چراكه هم نياز مردم تامين 
شده و هم به س��مت يك كاالي ايراني رفته ايم و هم 
مالحظاتي كه درباره يك پلت فرم خارجي داش��تيم 
كه به صراحت هدفش را براندازي جمهوري اسالمي 
و راه اندازي يك كش��ور ديجيتالي و ايجاد نظام پولي 
جديد اعالم مي كند، كشوررا از انحصار فضاي مجازي 

در حوزه پيام رساني خارج كرده ايم.
وي خاطرنش��ان كرد: به نظر من تصميم و اقدام 
قوه قضاييه در اين حوزه در چارچوب محدودسازي 
پيام رسان انحصاري خارجي است؛ در فضاي مجازي 
هزاران فيلترش��كن وجود دارد و مي ت��وان گفت در 
اكثر كش��ورهاي دنيا فيلتر با ش��دت و ضعف هايي 
وج��ود دارد. به همي��ن دلي��ل در همه ج��اي دنيا 
فيلترش��كن هايي توليد مي شوند كه توليدكنندگان 
آن اه��داف مختل��ف اع��م از اقتص��ادي، صنعتي، 

سياسي، اجتماعي و امنيتي دارند.
به گفته وي ايرانيان از حدود ۷۰ نوع فيلترش��كن 
اس��تفاده مي كنند ك��ه بخش عمده آن تس��هيالتي 
است كه بعضي از كش��ورهاي غربي فراهم مي كنند 
تا اين قابليت را در ايران ارايه كنن��د، ولي در كنارش 

فيلترش��كن هايي ب��ا تبليغ��ات اقتص��ادي و اهداف 
اقتصادي ه��م وجود دارن��د يا فيلترش��كن هايي كه 
به منظور اهداف امنيت��ي و ب��راي در اختيار گرفتن 
دستگاه هاي قربانيان به عنوان استراق سمع يا سكوي 

حمله به شبكه ايجاد شده اند.

 فيلتر برخي پيام رسان ها با منشأ قضايي 
دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي با بي��ان اينكه 
يكسري پيام رسان در كشور ما فيلترند كه عموما هم 
با منشأ قضايي يا به دليل شرايط خاص اجتماعي بوده 
و برخي هم شاكي خصوصي داش��تند و بسته شدند، 
خاطرنشان كرد: از من سوال ش��ده كه آيا پيام رسان 
تلگرام باز مي شود و در چه شرايطي؟ بايد گفت كه ما 
در شرايط نابرابر هس��تيم، يعني ديدگاه ما اين است 
كه بايد ۵۰ درص��د از ترافيك ش��بكه هاي اجتماعي 
داخلي باشد يا ۵۰ درصد از رسانه هاي ما در سكوها و 
پلت فرم هاي ايراني باشند؛ اين به عنوان يك سياست 
مكتوب در مركز ملي فضاي مجازي است و وقتي كه 
اين ۵۰ درصد عملي شد، نشان مي دهد كه بسياري از 

نگراني هاي ما قابل برطرف شدن است.
وي در توضي��ح اي��ن مطل��ب ادام��ه داد: يكي از 
نگراني ها، تحريم اس��ت، وقتي ك��ه پلت فرم ها ۱۰۰ 
درص��د خارجي باش��ند، م��ا در مقاب��ل تحريم هيچ 
تمهيدي نداريم، آن هم در ش��رايطي كه بس��ياري از 
كارهاي روزمره م��ردم با اينگون��ه پلت فرم ها صورت 
مي گيرد و به زودي نظام بانك��ي و بيمه هم به همين 

پيام رسان ها افزوده مي شود.
ب��ه گفت��ه وي بعضي  فك��ر مي كنند ك��ه توليد و 
استفاده از پيام رسان هاي داخلي فقط در چين صورت 
مي گيرد اما اين كار در كره و كشورهاي اروپايي هم در 
حال انجام است و حتي در كشورهاي اروپايي قوانين 

شديدتري هم وجود دارد كه هنوز جمهوري اسالمي 
ايران سراغ آنگونه قوانين نرفته است. مثال در اتحاديه 
اروپا ۱۰۰ درصد از اطالعات ش��هروندان بايد در خود 

اروپا نگه داري شود.

 25 تا 30 ميليون كاربر عضو تلگرام هاي فارسي
فيروزآبادي افزود: خيلي ها گفتن��د اگر در تلگرام 
محدودسازي ش��ود، مردم حاضر نيس��تند به تلگرام 
فارسي بروند، اما مردم رفتند و اكنون عددي بين ۲۵ تا 
۳۰ ميليون كاربر در تلگرام فارسي وجود دارد و با وجود 
تمام فضاسازي ها، پيدا بود كه مردم دو ماه صبر كردند 
كه ببينند آيا نيازش��ان در يك پيام رسان صددرصد 
داخلي برطرف مي ش��ود يا خير؟ و اكن��ون خيلي از 
كس��اني كه در طالگرام يا هات گرام حساب كاربري 

دارند، در يكي از پيام رسان هاي داخلي نيز عضواند.
وي با بيان اينكه پيام رس��ان هاي ايراني اشكاالتي 
دارند كه طي جلس��اتي ب��ا آنها مط��رح مي كنيم تا 
نس��بت به حل آن اقدام كنند يادآور شد: استقبال از 
پيام رس��ان هاي داخلي س��نگين بود؛ به استقبال از 
پيام رس��ان هاي داخلي س��نگين بودطوري كه بعد 
از اج��راي حكم قضايي درب��اره فيلتر تلگ��رام، روزي 
دو ميليون نفر ب��ه داخلي ها روي آوردند، اين نش��ان 
مي دهد كه اعتماد اجتماعي باالس��ت و مردم عالقه 
دارند از كاالي ايراني استفاده كنند و اگر كاالي ايراني 
وجود داشته باش��د، نبايد دغدغه داش��ته باشيم كه 

كاالي خارجي مشابه وجود دارد يا خير.
و ي تصريح كرد: اين يك توهم اس��ت كه عده اي 
فكر مي كنند، مردم از اينكه فعاليت اقتصادي ش��ان 
را در يك پلت ف��رم ايراني انجام دهند، ه��راس دارند؛ 
شواهد عملي و بررس��ي هاي دقيق مركز ملي فضاي 
مجازي، اين حرف را كه اعتماد وج��ود ندارد يا مردم 

به خاطر حرف هاي سياسي به پيام رسان ها نمي آيند 
را تاييد نمي كند. بر همين اس��اس تعداد كاربراني كه 
از فيلترشكن اس��تفاده مي كردند هم كاهش يافته و 
به شرايط عادي سال گذش��ته رسيده و آمار زير هفت 
درصد اعالم شده كه علت آن هم استفاده از طالگرام و 

هات گرام است.

 رفع فيلتر برخي سايت ها 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: 
ش��ورا هنوز بحثي درباره رفع فيلتر از شبكه هايي مثل 
يوتيوب و توييتر نداشته اس��ت. البته بحثي را در مركز 
ملي فضاي مجازي داريم ك��ه كاربران فضاي مجازي را 
طبقه بندي كنيم و بعضي از موارد فيلترشده در كشور 
براي مشتريان خاص خود باز ش��وند. البته اين در حد 
بحث است و هنوز تصميم گيري نشده اما ممكن است 
بعضي سايت هايي كه بسته شده اند را براي دانشگاه ها 
باز كنيم. به گفته او اين روال كه حكم فيلتر كردن براي 
كودك ۹ -۸ س��اله كه از اينترنت براي بازي اس��تفاده 
مي كند تا يك فرد بزرگسال يك سياست واحد داشته 
باشد، پخته نيس��ت و ما به دنبال اصالح آن هستيم، اما 
اينكه به طور عام سايتي را باز كنيم، در دستور قرار ندارد.

وي همچنين درباره ل��زوم توجه به بحث مالكيت 
معنوي و طرح هاي شوراي عالي فضاي مجازي براي 
به سرانجام رساندن اين موضوع در كشور، تاكيد كرد: 
مالكيت معن��وي در فضاي مجازي بحثي اس��ت كه 
معتقدم مجلس شوراي اسالمي بايد به آن ورود كند 
چراكه تا موضوع مالكيت معنوي در كشور حل نشود، 
اقتصاد ديجيتالي هم شكوفا نخواهد شد. همانطور كه 
بسياري از برنامه ها در برخي از كشورهايي كه در حوزه 
آي تي پيش��رفت كردند، اما به بحث مالكيت معنوي 

توجه نكرده اند، شكست خورده است.

فيروزآبادي با بيان اينكه در اين بخش سياست هاي 
غلطي در كشور وجود دارد، از جمله اينكه بازيگر عمده 
در فضاي مجازي دولت است، تصريح كرد: بخش هاي 
دولت��ي دولت عالقه دارند ديتاس��نتر خود را داش��ته 
باش��ند كه اين برخالف قاعده عقل است. نظام دولتي 
كشور ما باالترين مصرف ديتاس��نتر را دارد اما معموال 
يك ديتاس��نتر كوچك ۱۰۰ متري در ساختارش��ان 
ايج��اد مي كنند ك��ه بعض��ا از نگهداري ضعي��ف و از 
پارامترهاي امنيتي ضعيف تر و مشكالت مصرف برق 
اساس��ي رنج مي برد و اي��ن در حالي اس��ت كه ميزان 
به كارگيري پردازشي يا حافظه سخت افزارهاي موجود 
زير ۱۰ درصد است يعني ۹۰ درصد قدرت پردازش و 

حافظه سخت افزارها بالاستفاده است.

 حل مشكالت حوزه »آي تي«
وي ادام��ه داد: اما طي ش��ش س��ال اخي��ر كه در 
سيس��تم ها ش��اهد نظام هايي به ن��ام خدماتي ابري 
هس��تيم و اس��تفاده از آن ب��راي صرفه جوي��ي برق، 
س��خت افزار، نرم اف��زار، بهره گيري از نيروي انس��اني 
متخصص و داشتن محيط زيست خوب توصيه شده 
است. بر اين اساس در جمهوري اسالمي ايران، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، طرح هايي براي ش��بكه 
ملي اطالعات تعريف ك��رد كه يك��ي از حوزه هايش 
ش��امل ديتاس��نترها و توليد خدمات ابري در كشور 
اس��ت. درنتيجه بايد كل زنجي��ره را دي��د و با توليد 
صرف و نديدن ديتاسنتر نمي توان شاهد شكل گيري 
قطب هاي خدمات ابري در كشور بود، در همين راستا 
از سوي وزارت ارتباطات به عنوان مجري، طرحي در 
حال انجام اس��ت كه طبق آن، پنج قطب ديتاسنتري 
در كشور اعالم خواهد ش��د. وي افزود: در قطب هاي 
ديتاسنتري كه ايجاد مي ش��ود، خدمات ارزان و شبه  
رايگان ارايه خواهد شد، چراكه در سطح كالن به نفع 
دولت اس��ت چون مصرف كننده اصلي خود او است و 
حداقل دس��تگاه هاي دولتي را موظ��ف مي كنند كه 
سيستم هاي ديتاسنتري فعلي و غيرضروري خود را از 

طريق بخش خصوصي تامين كنند.
وي در پايان با بيان اينكه تالش كرديم مشكالت 
حل ش��ود، اما قوانين را بايد مجلس بگ��ذارد يادآور 
شد: ما از ديدگاه قرارگاهي مان جلساتي را با سازمان 
نظام صنفي رايانه اي داش��تيم و مش��كالت موجود 
دررابطه با كسب وكارهاي ديجيتال را بررسي و سعي 
كرديم كس��ب وكارهايي كه مكمل كسب وكارهاي 
سنتي هستند مثل تاكس��يراني يا خرده فروشي در 
چارچوب نظام اقتصادي س��نتي ش��كل بگيرند؛ اما 
نظام اقتصادي س��نتي نس��بت به كس��ب وكارهاي 
جديد جبهه دارد، زيرا كسب وكارهاي جديد به دليل 
به��ره وري باالتر، قيم��ت پايين تر اراي��ه مي دهند و 
پيش��نهاد كرديم ب��راي دوران  گذار، هم��ه آنها در 
يك اتحاديه جمع ش��وند و وقتي كسب وكار سنتي 
توانس��ت خود را نوس��ازي كند، كس��ب وكار جديد 

اقتصاد ديجيتالي بايد به صنف خود برگردد.

دانش و فن10
فيلمبرداري از تاريك ترين جاي 

اقيانوس با دوربين جديد
انگجت| يك ش��ركت تجاري از توليد دوربين 
تازه اي خبر داده كه قادر به تهيه تصاوير ۳۶۰ درجه 

از تاريك ترين و بكرترين نقاط اقيانوس هاست.
مي توان اين تصاوير را در هدس��ت هاي واقعيت 
مج��ازي با ل��ذت و جذابيت ف��راوان تماش��ا كرد و 
از زيبايي ه��اي خلق��ت در عم��ق چندصدمت��ري 
 Marine Imaging برد.ش��ركت  ل��ذت  آب 
Technologies س��ازنده اين دوربين اس��ت كه 
Hydrus VR نام دارد. از اين دوربين مي توان براي 

فيلمبرداري باكيفيت استثنايي 8K استفاده كرد.
دوربين يادش��ده حتي در عمق ۳۰۰ متري آب 
نيز با كيفيت باال قادر به فيلمبرداري اس��ت و حتي 
اگر ميزان ن��ور در حال تابش بس��يار ك��م و در حد 
۰.۰۰۴ لوكس )واحد اندازه گيري تابش نور( باش��د 
نيز تصاوير تهيه شده از كيفيت بااليي برخوردارند.

دوربين يادشده از ۱۰ دوربين مجزا تهيه شده كه در 
كنار يكديگر قرار گرفته اند و مي توانند با استفاده از 
حسگرهاي قدرتمند شركت س��وني ويدئوهايي با 
ايزوي بسيار باالي ۴۰۹۶۰۰ ثبت كند.اين دوربين 
تا بدان حد قدرتمند اس��ت كه حت��ي مي تواند يك 
ماهي پنهان شده در يك غار در عمق چندصدمتري 
دري��ا را به تصوي��ر بكش��د. دوربين يادش��ده براي 
تصويربرداري فيلم هاي سينمايي و مستند هم قابل 
استفاده است، زيرا از شارژ باتري و حافظه كافي براي 
دو س��اعت فيلمبرداري برخوردار است و با استفاده 
از يك ابزار كنترل زيردريايي مي ت��وان اين زمان را 
به هشت س��اعت افزايش داد. با اتصال اين دوربين 
به يك ب��ازوي ربايتك مي ت��وان آن را از دور و بدون 

دخالت انسان كنترل كرد.

 سبد خريد رباتيك
به جاي مشتري خريد مي كند

ديلي مي�ل| يكي از فروش��گاه هاي زنجيره اي 
خرده فروش��ي، س��بد خريد رباتيكي س��اخته كه 
مي تواند س��فارش هاي آنالين مش��تريان را از انبار 
انتخاب و بس��ته بن��دي كند.به زودي ي��ك ربات 
خريدهاي مش��تريان فروش��گاه هاي والم��ارت را 
براي آنها آم��اده مي كند. اين فروش��گاه زنجيره اي 
اعالم كرده به زودي س��بدهاي خري��د رباتيكي به 
ن��ام Alphabot را در يكي از فروش��گاه هاي خود 
در نيوهمپش��اير اراي��ه مي كند. آلفاب��ات مي تواند 
س��فارش هاي آنالين مش��تريان را انتخاب و بسته 
بندي كند. همچنين قابليت انجام كارهايي روتين 
را دارد. فرايند اين دستگاه بسيار جالب است. آلفابت 
اجناس مورد نظر مشتريان را از انبار خارج مي كند تا 

كارگران بخش خدمات آنها را تاييد كنند.
اين بدان معناس��ت كه كارگران اين بخش ديگر 
نيازي نيس��ت مدت ها در راهروهاي فروش��گاه به 
دنبال كاالهاي مورد نظر بگردند.اين شركت خرده 
فروش��ي فضايي ۲۰ هزارفوت مربعي به فروش��گاه 
اضافه كرده تا آلفابات ها در آنجا قرار بگيرند. در اين 
قسمت مش��تريان مي توانند س��فارش هاي آنالين 

خود را تحويل بگيرند.
آلفابات ها اجناس س��فارش داده ش��ده راكه در 
فضايي انبار مانند ذخيره ش��ده، برداشته و به دست 
كارمندان انس��اني در۴ ايس��تگاه مي رس��انند. اين 
ربات مي تواند كاالهاي خش��ك، يخ زده و يخچالي 
را ب��ردارد. در حال حاضر والمات مش��غول آزمايش 

آلفابات است.

 مدير امنيتي، »فيس بوك« را
ترك مي كند

سي نت| مدير ارشد امنيتي فيس بوك تا پايان 
ماه جاري ميالدي اين ش��ركت تكنولوژي را ترك 
خواهد كرد.الكس اس��تاموس - مدير ارشد امنيت 
سايبري ش��ركت فيس بوك - كه نقش پررنگي در 
سازمان دهي دوباره تيم متخصصان امنيت سايبري 
اين ش��ركت همچنين مقابله با سوءاستفاده از اين 
پلت فرم شبكه اجتماعي داش��ت، حاال اعالم كرده 
اس��ت كه تا پايان ماه جاري ميالدي، فيس بوك را 
ترك خواهد گفت.اس��تاموس كمك هاي بسزايي 
به اين غول ش��بكه اجتماعي كرده بود تا سيس��تم 
مديريت امنيت س��ايبري خود را بهبود بخشيده و 
تقويت كند. او متخصصان خب��ره و ماهري اعم از 
تحليلگران، بازرسان امنيتي و تيم هاي مهندسي 
فن��اوري اطالع��ات خوب��ي را از سراس��ر جهان 
گردآوري كرده بود تا امنيت س��ايبري اين شبكه 
اجتماعي افزايش پيدا كند.بر اساس گزارش هاي 
منتشر شده از س��وي نيويورك تايمز و همچنين 
فيس بوك، اين ش��ركت هنوز جايگزيني را براي 

وي در نظر نگرفته است.

درخواست هندي ها براي ذخيره 
اطالعات در سرورهاي محلي

انگجت | دولت هند نيز پس از چين و روس��يه 
تصميم دارد از ش��ركت هاي تهيه كنن��ده اينترنت 
و خدمات اينترنتي بخواهد اطالع��ات كاربران اين 
كشور را در سرورهايي داخل مرزهاي همين كشور 
ذخيره كنند.دولت هند تصميم دارد از شركت هاي 
تهيه كننده اينترنت بخواهد اطالعات كاربران اين 

كشور را داخل مرزهاي آن ذخيره كنند.
درهمين راستا پنل سياست گذاري ابر دولت هند 
قصد دارد اطالعاتي كه در داخل كشور توليد شده و 
همچنين اطالعات درباره مردم هند در س��رورهاي 
داخلي ذخيره شود.اين اقدام به سازمان هاي اجراي 
قانون و اطالعاتي كم��ك مي كند هنگام تحقيقات 
خود به اين اطالعات دسترسي داشته باشند. كريس 
گوپاالكريش��نان از مدي��ران ش��ركت Infosys و 
رييس اين پنل هيچ گونه اظهارنظ��ري درباره اين 

تصميم نكرده است.

اس�تار| باتري گوش��ي هاي هوش��مند درصورتي كه از آنها 
مراقبت كافي و الزم به عمل نيايد، دچار مشكالت جدي و تضعيف 

عملكرد خواهد شد.
كارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فناوري همواره با بيان 
و معرفي برخي از فاكتورهاي مهم به كاربران توصيه مي كنند كه 
با انجام و رعايت برخي از نكات مي توانند عمر مفيد باتري موبايل 
خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند و از صرف هزينه هاي 
اضافه و مازاد نظير تعويض باتري گوشي و خريداري يك دستگاه 
گوشي جديد جلوگيري بعمل بياورند. اين گزارش به مرور و بررسي 
مختصري بر مجموعه عواملي كه موجب مي شود عمر مفيد باتري 

گوشي هاي هوشمند به شدت كاهش يابد، مي پردازد.
يكي از مهم ترين عواملي كه موجب مي شود، طول عمر باتري 
گوشي به شدت كاهش يابد، قرار دادن موبايل در محيط هاي زياد 
از حد سرد يا گرم اس��ت كه در برخي از موارد حتي باعث مي شود 

دستگاه موردنظر هنگام مجاورت هواي بسيار گرم منفجر شود.
بنابراين توصيه مي شود كه كاربران به هيچ عنوان از قرار دادن 
گوشي همراه خود در زير پنجره، مجاورت با آفتاب مستقيم، داخل 
خودرو، كنار وس��ائل گرمايش��ي نظير بخاري، اج��اق گاز و غيره 
خودداري كنند. يكي ديگر از فاكتورهاي خطر براي كاهش طول 
عمر باتري موبايل، شارژ كردن آن از شب تا صبح است به گونه اي 
كه گوشي Over-charged شده و ديگر آن بازدهي موردنظر و 

مطلوب را نخواهد داشت.
ش��ايد برايتان جالب باش��د اما بايد بدانيد كه افتادن گوشي از 
دستتان نيز مي تواند اثر مخرب و منفي بزرگي روي نحوه عملكرد 

باتري و ش��ارژدهي گوشي هوش��مندتان داشته باش��د. بنابراين 
توصيه مي شود كه كاربران تا حد امكان مراقب باشند موبايلشان 
از دستشان نيفتد وگرنه بايد در انتظار خراب شدن و مشكل پيدا 

كردن باتري آن باشند.
با اينكه عجيب و غيرقابل باور است اما بايد قبول كنيد كه شارژ 
۱۰۰ درصد گوشي نيز به باتري آن آسيب هاي زيادي وارد خواهد 
كرد. به عقيده بسياري از مهندسان فناوري اطالعات، ايده آل ترين 
ميزان بيشينه ش��ارژ گوش��ي ۹۵ درصد اس��ت و كاربران هنگام 
مشاهده اين عدد، بايد گوشي را از پريز برق و شارژ بكشند. از طرفي 

كمترين ميزان شارژ گوشي نيز نبايد كمتر از ۱۰ درصد باشد.
به گفته كارشناس��ان فعال در حوزه تكنولوژي، كاربران نبايد 
بگذارند كه گوشي ش��ان بيشتر از چند س��اعت بدون شارژ بماند 
چراكه اين باتري هاي ليتيوم يوني بعد از گذشت چند ساعت بدون 
ش��ارژ ماندن، به اصطالح decharge مي شوند و عمر مفيد آنها 

به شدت كاهش پيدا مي كند.

سي نت | تازه ترين آمارها حاكي اس��ت كه لپ تاپ هاي مك 
بوك اپل به كمتري��ن ميزان فروش خود در هش��ت س��ال اخير 

رسيده اند.
 بر اس��اس تازه ترين آمارهاي منتشر شده از نيمه نخست سال 
جاري ۲۰۱۸ مي��الدي، اپل كمتري��ن ميزان ف��روش رايانه هاي 

شخصي و لپ تاپ هاي مك بوك را به خود اختصاص داده است.
هفته گذش��ته اپل عنوان كرد كه بالغ بر ۳ ميليون رايانه مك 
بوك را در س��ه ماهه دوم س��ال مالي جاري مي��الدي به فروش 
رسانده است كه به وضوح نش��ان مي دهد كم ترين ميزان فروش 
اين محصول از س��ال ۲۰۱۰ تاكنون را اپل به نام و نش��ان خود 
ثبت كرده است. سه ماهه  سوم س��ال ۲۰۱۰، اپل ۳.۴۷ ميليون 
رايانه مك  بوك را به فروش رساند كه كمترين ميزان فروش اين 
محصول تاكنون به شمار مي رفت. از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۳ 

تاكنون نيز اين نخس��تين باري اس��ت كه اپل كمتر از ۴ ميليون 
دستگاه رايانه مك بوك را به فروش مي رساند.

س��ال گذش��ته بود كه اپل در همين مدت زمان و بازه زماني، 
موفق شد بالغ بر ۴ ميليون دستگاه رايانه مك بفروشد كه اين خود 

خبر از روند نزولي ۱۳ درصدي هر ساله نسبت به قبل مي دهد.
به نظر مي رس��د كه كاربران تماي��ل زيادي ب��راي خريداري 
گوشي هاي آيفون، تبلت هاي آي پد و ساير لوازم جانبي اپل دارند 
اين در حالي است كه تمايل چنداني براي تهيه لپ تاپ هاي مك 
بوك ندارند. البت��ه يكي از مهم ترين داليلي كه موجب مي ش��ود 
استقبال چندان زيادي از رايانه هاي مك نشود، قيمت نسبتا باال، 
عدم تطابق با ساير دس��تگاه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد 
و ويندوز و همچنين ع��دم دريافت به روزرس��اني هاي به موقع و 

قدرتمند است. 

بيزينس اينس�ايدر| اپل با انتش��ار گزارش��ي رس��مي به 
كميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت متحده امريكا )SEC( درباره 
تبعات منفي ناشي از جنگ تجاري ميان امريكا و چين هشدار داد 

و ابراز نگراني كرد.
اپل به تازگي با انتش��ار يك گزارش مبني بر اعالن يك هشدار 
عنوان كرده است كه مصرف كنندگان نهايي و كاربران محصوالت 
تكنولوژي قربانيان اصلي افزايش تعرفه هاي واردات از س��وي هر 

دوي اين كشورها خواهند بود.
بع��د از آنكه دونال��د ترام��پ - رييس جمهور اي��االت متحده 
امريكا - به بهانه حمايت از محصوالت امريكاي��ي و توليد داخلي 
اين كش��ور، دس��تور قانون تعرفه واردات كاالهاي خارجي اعم از 
محصوالت چيني را داد، حاال بسياري از كارشناسان و تحليلگران 
بازار تكنول��وژي معتقدند كه اي��ن امر مي تواند تاثي��رات منفي و 
مخرب بس��ياري روي محصوالت امريكايي بگذارد كه تاكنون در 
خاك كشور چين توليد مي شدند. بس��ياري از شركت هاي بزرگ 
امريكايي به منظور كاهش هزينه هاي نهايي و افزايش سودآوري، 
كارخانه هاي خ��ود را به ش��هرهاي مختلف چي��ن منتقل كرده 
بودند و ميليون ه��ا كاالي توليدي خود را در اين كش��ور به توليد 
و فروش مي رس��اندند. ب��ا توجه به آنكه بس��ياري از ش��ركت ها و 
غول هاي تكنولوژي امريكايي در چين كارخانه دارند يا با بسياري 
از ش��ركت هاي چيني براي توليد و تامين قطعات مورد نيازشان 
قرارداد همكاري دارند، بنابراين افزايش تعرفه وارداتي كه س��ران 
اين دو كش��ور براي همديگر وضع كرده اند، مي تواند تبعات منفي 
و مخربي را براي اقتصاد امريكا و چين به همراه داش��ته باشد. اپل 

به عنوان يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي فع��ال در حوزه فناوري 
در اياالت متحده امريكا حاال اعالم كرده است كه عالوه بر متضرر 
شدن شركت هاي فعال در اين حوزه، بسياري از مصرف كنندگان 
نهايي و كاربران محصوالتي نظير گوش��ي هاي هوشمند، تبلت، 
رايانه و لوازم جانبي، قرباني اصلي اين جنگ تجاري و كش��مكش 

ميان امريكا و چين به شمار خواهند آمد.
در اين گ��زارش اپل همچنين آمده اس��ت ك��ه افزايش تعرفه 
واردات بس��ياري از محصوالت و قطعات در اين دو كشور مي تواند 
تا حد زيادي هزينه هاي نهايي را براي ش��ركت هاي توليدكننده 
افزايش دهد ك��ه درنهايت كارب��ران و مصرف كنن��دگان واقعي 

متحمل اين حجم زياد از فشارهاي اقتصادي خواهند شد.
به زبان ساده تر بايد گفت كه كاربران و مصرف كنندگان نهايي 
محصوالت تكنولوژي باي��د براي خريداري و تهيه دس��تگاه هاي 
الكترونيكي نظير گوشي هوشمند، رايانه، تبلت و غيره هزينه بسيار 

باالتر و گران تري را متحمل شوند.

استار|بسياري از كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري به 
كاربران رايانه هاي مجهز به سيستم عامل ويندوز ۱۰ توصيه كردند 

كه قابليت لوكيشن رايانه خود را هميشه روشن نگذارند.
اگر ش��ما نيز جزو آن دس��ته از كاربراني هس��تيد كه همواره به 
روش��ن و فعال بودن قابليت Location )ماه��واره رديابي مكان 
جغرافياي��ي( رايان��ه و دس��تگاه الكترونيكي تان ع��ادت داريد، بر 
اس��اس تازه ترين هش��دار متخصصان امنيت س��ايبري بايد از اين 
پس مراقب امكانات خطرناكي كه اين قابليت به هكرها و مجرمان 
س��ايبري مي دهند، نيز باشيد چراكه ممكن اس��ت با روشن بودن 
آن، اطالعات لحظه اي ش��ما براي افراد غريبه اي كه هيچ شناختي 
از آنها و اهدافشان نداريد، ارسال و فرستاده شود و حريم خصوصي 
شما را نقض كرده و به مخاطره بيندازد. حاال به تازگي كارشناسان 
حمايت از حق��وق مصرف كنندگان در آلمان ك��ه در زمينه امنيت 

سايبري و حفاظت از اطالعات كاربران فعاليت مي كنند، به كاربران 
رايانه هاي شخصي مجهز به ويندوز ۱۰ هش��دار داده اند كه حالت 
همواره روشن/فعال قابليت Location دستگاه خود را خاموش و 
غيرفعال كنند و تنها هر زماني كه الزم بود، به فعال سازي آن اقدام 
كنند. اين قابليت به منظور به روزرس��اني روزانه وضعيت آب و هوا 
و اطالع رس��اني به كاربران به صورت خودكار فعال تعبيه و طراحي 
شده است. كاربران رايانه هاي ويندوز ۱۰ به منظور غيرفعال سازي و 
 Control( خاموش كردن اين قابليت، بايد به قسمت كنترل پنل
Panel( رايانه خود مراجعه كرده و دسترسي آنالين و هميشگي به 
اطالعات شخصي و مكان جغرافيايي خود را قطع و خاموش كنند. 
به گفته آنها، درصورت روش��ن و فعال بودن هميشگي اين قابليت، 
هكرها و مجرمان سايبري قادر خواهند بود آسيب هاي متعددي را 

براي آنها ايجاد كنند.
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 س�هیال طائی مدیر روابط عمومی گروه ملی 
صنعتی فوالد ایران ش�د؛ مدیرعام��ل گروه ملی 
صنعتی ف��والد ایران طی حکمی س��هیال طائی را به 
عنوان مدیر روابط عمومی این گ��روه منصوب کرد. 
به گزارش»تعادل«، کسری غفوری مدیرعامل گروه 
ملی صنعتی فوالد ایران طی حکمی سهیال طائی را 
به عنوان مدیر روابط عمومی گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران منصوب کرد.بر پایه این گزارش س��هیال طائی 
از روزنامه نگاران باس��ابقه در رسانه های کشور است. 
وی پیش از این سردبیر سایت خبری تحلیلی تجارت 
نیوز بود و در رس��انه های بس��یاری از جمله اعتماد، 
تعادل، همش��هری، ایران، عصرایران، تابناک و ... قلم 
زده اس��ت.طائی که دانش آموخته کارشناسی ارشد 
علوم اقتصادی اس��ت همکاری مس��تمری با روابط 
عمومی وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، 
منطقه آزاد قشم داشته و مش��اور رسانه ای چندین 

شرکت فعال اقتصادی و بورسی بوده است.

 خبرن�گاران در صف اول اطالع رس�اني قرار 
دارند؛ساري| مديرعامل آبفاش��هري مازندران در 
پيامي به مناسبت فرا رسيدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار، 
گفت: در دني��اي پیچی��ده ارتباط��ات، خبرنگاران 
همچن��ان در صف اول اطالع رس��اني ق��رار دارند.در 
بخشي از متن پيام ذاكري آمده است: » بي شك تاثير 
قلم خبرنگاران در بطن جامعه بيش از هر چيز ديگري 
قابل محسوس است، اكنون كه كشور با خشكسالي 
و كم آبي مواجه اس��ت، تغيير س��بك زندگي افراد با 
كمك اين قشر از جامعه امكان پذير است بطوري كه 
اصحاب رس��انه با حضور هنرمندانه خود در جامعه و 
به كارگيري كلمات تاثيرگذار، اهميت آب و فرهنگ 
مديريت مصرف و صرف��ه جوي��ي را از طريق تغيير 

الگوهاي رفتاري درجامعه ترويج مي دهند.«

 پش�تیباني س�ازمان فناوري اطالع�ات در 
س�اعات قطع برق؛صفهان |سرپرس��ت سازمان 
فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات ش��هرداري اصفهان 
گفت: بيش از ۹ هزار دس��تگاه تجهي��زات مختلف و 
هزار دستگاه انواع تجهيزات فعال در مركز داده توسط 
كارشناسان و ش��ركت هاي پیمانكار س��ازمان فاوا به 
صورت مستمر پشتيباني مي شود. بهروز ارباب  شيراني 
با اشاره به شرايط ويژه اصفهان و كشور در ايام تابستان 
و قطع ب��رق در س��اعات مختلف )بر اس��اس جدول 
زمانبندي(، بر اهميت بیش از پيش حوزه پشتيباني 
فناوري اطالعات شهرداري در اين شرايط تاكيد كرد. 

 300 نف�ر از زنان خان�ه دار از كارخانه پس�ماند 
بازديد كردند؛اصفهان| توره��اي بازديد خانم هاي 
خانه دار از كارخانه پسماند؛ عامل تغيير نگرش و فرهنگ 
خانواده ها ست؛  سازمان مديريت پس��ماند شهرداري 
اصفهان با هم��كاري فرهنگس��راهاي مناطق ۱5 گانه 
تورهاي بازديد زنان خان��ه دار از كارخانه بازيافت و كود 
آلي را از تير ماه س��ال جاري  به منظور فرهنگ س��ازي 
و ارتقاي س��طح دان��ش ش��هروندان در زمينه مضرات 
استفاده از كيسه هاي نايلوني آغاز كرده و تاكنون 300 

نفر از شهروندان در این تورها شركت كردند. 

 جزئيات س�قوط پل�ه برقي ايس�تگاه مترو 
ميرداماد ؛تهران|

مدير روابط عمومي شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه در خص��وص نقص فني پله برقي ايس��تگاه 
مترو ميردام��اد توضي��ح داد.محمديان با اش��اره به 
نقص فني پله برقي ايس��تگاه مت��رو ميرداماد گفت: 
صبح روز دوش��نبه اين پله دچار نقص فني ش��د كه 
در پي آن۱0 نفر از شهروندان دچار حادثه شدند. در 
ادامه و با حضور عوامل اورژانس 6 نفر از ش��هروندان 
به صورت س��رپايي مداوا ش��دند و 4 نفر نيز از طريق 
اورژانس منتقل شدند.محمديان با بيان اينكه صبح 
دوشنبه يكي از پله هاي برقي ايستگاه مترو ميرداماد 
هنگام سوار شدن مسافران به سمت پايين جابرگشت 
خورده است گفت: پس از اين حادثه سريعا مسووالن 
مربوطه به محل رسيده و اقدامات الزم را انجام دادند. 
در حال حاضر اين نقص فني برطرف شده است ضمن 
اينكه هیچ يك از شهروندان در اين حادثه جان خود 
را از دست نداده اند. محمديان با تاكيد بر اينكه تمامي 
مسافران زماني كه وارد ايستگاه هاي مترو مي شوند 
بیمه هستند گفت: در اين زمينه هیچ نگراني وجود 
ندارد و هم اكنون نیز ارايه خدمات به ش��هروندان در 

شرايط عادي قرار دارد.

ایالم| نماينده ولي فقيه در استان 
و ام��ام جمعه ايالم ش��وراي هماهنگي 
تبليغ��ات اس��المي را از نهادهاي مورد 
»اعتماد« مردم عنوان كرد.  به گزارش 
و  حجت االس��الم  ازاي��الم،  تع��ادل 
المسلمين محمد نقي لطفي با اشاره به 
فرا رسيدن 12 مردادماه سالروز تاسيس 
اين نهاد گفت: ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي از نهادهاي 
قديمي و تاثيرگذار در عرصه تبليغات اس��ت. امام جمعه ايالم در 
ادامه سخنانش اظهار كرد: امروز جنگ اقتصادي دشمنان بيش 
از هميشه نمايان ش��ده و فقط رجز نمي خواند وگرنه رسماً وارد 
ميدان شده است. او خاطرنشان كرد: اعتياد رژيم امريكا به اعمال 
تحريم ها نتيجه پنج سال عقب نش��يني و امتيازدهي و گفتمان 
سازش بود، بايد س��الح تحريم را از موضع قدرت از دست دشمن 
گرفت. لطفي، در ادامه با اش��اره نقش توطئه هاي دش��منان در 
ايجاد آشفتگي در بازار سكه و ارز، گفت: تروريست هاي اقتصادي 
وابسته به اتاق جنگ امريكا هس��تند، ركوردشكني دالر و سكه 
سبب نگراني مردم ش��ده و اين رويدادها دليل محكمي است كه 
اخاللگران اقتصادي و بازيگران اصلي نوس��انات بازار ارز و س��كه 
هماهنگ با دش��من خارجي اين اوضاع را بر اقتصاد كشور حاكم 
كرده اند. امام جمعه ايالم با اشاره به لزوم تغيير در تيم اقتصادي 
دولت، گفت: بايد راهبرده��ا و طرز تفكر و نگ��رش غرب گرايان 
عوض و تبديل به تفكرات انقالبي و مديريت جهادي ش��ود. او، با 
تاكيد بر اينكه راهكار اصلي براي برون رفت از مشكالت اقتصادي 
تغيير راهبرد دولت است، خاطرنش��ان كرد: تاكنون هيچ برنامه 

مشخصي براي مقابله با بازار آشفته ارز و سكه ديده نشده است.

راهكار برون رفت از مشكالت اقتصادي 
تغيير راهبرد دولت است 

تهران| مدي��ركل حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان تهران با تاييد موضوع 
نشت نفت به آب هاي زيرزميني اطراف 
پااليش��گاه نفت ش��هيد تندگويان در 
جنوب ته��ران گفت: مدي��ران مربوطه 
تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومي اين اداره كل، 
كيومرث كالنتري در بازديد س��رزده از اراضي اطراف پااليشگاه 
نفت ش��هيد تندگويان ته��ران با انتق��اد ش��ديد از عملكرد اين 
مجموعه در حوزه محيط زيست اظهارداش��ت: نفت به چاه هاي 
آب كش��اورزي و زمین هاي اطراف نفوذ ك��رده و باعث آلودگي 
آنها شده است. او افزود: بي توجهي پااليش��گاه و ساير واحدهاي 
نفتي منطقه باعث نفوذ نفت به آب هاي زيرزميني شده و اكنون 
برخي از چاه هاي كشاورزي اطراف پااليشگاه آلوده به مواد نفتي 
هستند. كالنتري با بيان اينكه پااليشگاه نفت تهران به ضوابط 
و مقررات محيط زيس��تي توجه نكرده و باعث آلودگي آب هاي 
زيرزميني منطقه شده است، گفت: در اين زمينه اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان ري بالفاصله در دستگاه قضايي طرح 
دعوي كرده و مس��ووالن نفتي بايد پاس��خگوي اعمال خود در 
خصوص اين آلودگي زيست محيطي باشند. مديركل حفاظت 
محيط زيست اس��تان تهران افزود: بطور قطع اين پااليشگاه در 
فهرست صنايع آالينده محيط زيس��ت قرار مي گيرد و مديران 
آن نيز به علت تهديد عليه بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني 
قرار خواهند گرفت. او خاطرنشان كرد: سازمان حفاظت محيط 
زيست موضوع را تا رفع آلودگي و پاكسازي منطقه از مواد نفتي 

از طريق دستگاه قضايي پیگیري خواهد كرد.

 مديران پااليشگاه تهران
تحت پيگرد قرار مي گيرند

سمنان| رييس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اس��تان س��منان از 
ايجاد مجتمع تجارت جهاني پس��ته در 
شهرس��تان دامغان خبر داد. به گزارش 
ايسنا، بهروز اسودي در سومين جلسه 
كارگروه توسعه صادرات استان سمنان 
اظه��ار ك��رد: موافق��ت اولي��ه اعضاي 
كارگروه با كليت ط��رح ايجاد مجتمع تجارت جهاني پس��ته در 
دامغان انجام ش��ده و طرح نهايي آن در جلس��ات كارشناسي در 
حال بررسي اس��ت. او بر ضرورت روان س��ازي حمل و نقل ريلي 
كاالهاي صادراتي استان تاكيد كرد و گفت: اقدامات الزم االجراي 
اس��تاني با هدف رفع اصلي ترين نیازمندي هاي صادركنندگان 
اس��تان در حوزه حمل و نقل كاالي صادراتي در دست اجراست. 
دبير كارگروه توس��عه صادرات استان سمنان با اشاره به كاهش 
واردات استان در چهار ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت 
مشابه آن در سال گذشته تصريح كرد: واحدهاي شاخص استان 
كه با كاهش قابل توج��ه واردات مواد اولي��ه در اين مدت روبرو 
بوده اند شناسايي و در نشس��ت هاي مختلف چرايي آن بررسي 
مي شود. اس��ودي همچنين در اين نشست گزارشي از صادرات 
چهار ماهه در س��ال جاري اراي��ه و اظهار كرد: ط��ي اين مدت 
۱۱۷ هزارتن كاال به ارزش ح��دود 55 ميليون دالر از اس��تان 
صادر شده است. او با اش��اره به اينكه ارزش دالري هرتن كاالي 
صادراتي استان 464 دالر است، افزود: هيدروكربن سبك، پودر 
لباسشويي، كولر آبي، ظروف يك بار مصرف، سود سوزآور، روغن 
دنده، اجزا و قطعات از فوالد يا آهن، س��رب تصفيه ش��ده و ... از 

مهم ترين كاالهاي صادراتي در استان هستند.

مجتمع تجارت جهاني پسته در دامغان 
راه اندازي مي شود

وزارت  بهداش��ت  اردبیل|مع��اون 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي 
گفت: پرداختي از جيب م��ردم در حوزه 
س��المت 40 درصد اس��ت كه ۲۲ درصد 
آن مرب��وط به هزينه هاي دندانپزش��كي 
است كه رقم بااليي محس��وب مي شود. 
به گزارش تسنيم، عليرضا رييسي ديروز 
در همايش دانش آموزان داراي دندان هاي عاري از پوس��يدگي در 
شهرستان نمين استان اردبيل اظهار داش��ت: طبق آخرين برآورد 
انجام يافته پرداختي از جيب مردم در حوزه سالمت 40 درصد است 
كه ۲۲ درصد آن مربوط به هزينه هاي دندانپزش��كي است كه رقم 
بااليي محسوب مي شود. او با اشاره به اينكه متاسفانه برخي افراد به 
دليل هزينه باالي دندانپزشكي به دندانپزشكان مراجعه نمي كنند 
تصريح كرد: براي حل اين مشكل نياز است نسبت به بهبود وضعيت 
پوسيدگي دندان امر پيشگيري در بين كودكان سرعت بيشتري به 
خود بگيرد و در اي��ن زمينه همكاري والدين ام��ري الزم و ضروري 
است. معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: خوشبختانه اجراي طرح تحول س��المت توانسته در كاهش 
هزينه هاي پرداختي مردم نقش بسيار حائز اهميتي به دنبال داشته 
باشد به گونه اي كه بستري بیماران به كمتر از ده درصد رسيده است 
ولي اين امر در مورد دندانپزشكي صدق نمي كند. رييسي با اشاره به 
اينكه شاخص كشوري نشان مي دهد كه افراد باالي 55 سال حداقل 
3 تا 4 دندان خراب دارند تصريح كرد: با توجه به اينكه پوس��يدگي 
دندان مثل ي��ك بيماري عفون��ي ب��وده و در آينده س��بب بروز 
بيماري هايي همچون عفونت، ريه و بیما ري هاي قلبي مي ش��ود به 
همين منظور نياز است به اين مساله با جديت ويژه اي نگريسته شود.

۲۲ درصد هزينه پرداختي مردم در حوزه 
سالمت مربوط به دندانپزشكي است

چهره هاي استاني                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Tue. August 7. 2018  1168 سه شنبه 16  مرداد 1397   24 ذي القعده 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769  

معاوناولرييسجمهوري:

دستگاه ها طرح هاي نيمه تمام را به سرعت واگذار كنند

رييسقوانينوارتباطخارجيوزارتحملونقلافغانستان:

افغانستان از چابهار كاال صادر مي كند

گروه بنگاه ها|
 در روزهايي كه تحريم هاي يك جانبه امريكا بر عليه 
كشورمان رسما آغاز ش��ده است؛ هيات هاي مختلف 
اقتصادي بدون توجه به محدوديت هاي اعالم ش��ده 

به دنبال توسعه مناس��بات ارتباطي با ايران هستند؛ 
يكي از اين هيات هاي تجاري كه براي توس��عه صدور 
كاال از چابهار به افغانس��تان راهي ايران ش��ده؛ هيات 
اقتصادي افغانستان اس��ت كه با هدف سرمايه گذاري 

در چابهار راهي اين بندر كليدي كشورمان شده است.
 رييس قوانين و ارتباط خارجي وزارت ترانسپورت 
)حمل و نقل( افغانستان گفت: به زودي كاالهاي اين 
كش��ور مانند مواد معدني و محصوالت كش��اورزي 
از بندر تج��اري و اقتص��ادي چابهار به كش��ورهاي 
جهان صادر مي ش��ود. به گ��زارش ايرنا، »حس��ني 
مبارك عزي��زي« دي��روز در جمع مدي��ران بنادر و 
دريانوردي سیستان و بلوچس��تان در بن��در چابهار 
اظهار داش��ت: س��فر وزير حمل و نقل افغانستان به 
تهران دستاوردهاي خوبي داشته است كه بر اساس 
توافق هاي جديد مي توانيم كااله��اي خود را از بندر 
چابهار به ديگر كش��ورها صادر كنيم. امضاي تفاهم 
نامه س��ه جانبه ميان افغانس��تان، ايران و هند فصل 
جديدي از توس��عه پيوندهاي تجاري و اقتصادي را 

رقم زده است.
رييس قوانين و ارتب��اط خارج��ي وزارت حمل و 
نقل افغانس��تان بر كاهش هزينه هاي انتقال در بندر 
چابهار تاكيد كرد و افزود: بندر شهيد بهشتي چابهار 
پس از افتتاح فاز نخس��ت ظرفيت ها، پتانس��يل ها و 

زيرساخت هاي خوبي براي ترانزيت كاال دارد.
او با بيان اينكه بر اساس توافق نامه هاي جديد میان 
وزراي حمل و نقل افغانستان و راه و شهرسازي ايران، 

افغانستان فقط وارد كننده نيست و مي تواند صادرات 
نيز داشته باش��د، گفت: بندر چابهار كم هزينه ترین 
و نزديك ترین مس��ير ب��راي ترانزي��ت كاالهاي اين 
كشور اس��ت. عزيزي بر حل مش��كالت تردد تجار و 

سرمايه گذاران افغانستان تاكيد كرد.
رييس ترانزيت و تسهيالت خارجي وزارت صنعت 
و تجارت افغانس��تان نيز در اين نشست اظهار داشت: 
براي نخس��تين ب��ار درص��دد ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي نظير خشكبار از بندر چابهار به هند هستيم.

»سيد يحيي اخالقي« افزود: انواع كاالهاي كشور 
افغانستان نظير محصوالت معدني، سنگ هاي قيمتي 
و غیره را مي توان از چابهار به كشورهاي جهان صادر 
كرد. او بر توس��عه پيوندهاي اقتصادي و سیاس��تي با 
ايران تاكيد كرد و گفت: از مهمان نوازي مردم و دولت 
ايران و میزباني خ��وب آنان در ط��ول چندين دهه از 

هموطنانم  بسيار سپاسگزاريم.

 آماده سازي زير ساخت هاي تجارت 
مديركل بنادر و دريانوردي سیستان و بلوچس��تان 
نيز در اين نشست گفت: تاسيسات و زيرساخت هاي 
بندر چابهار براي صادرات و واردات كاالهاي افغانستان 
آماده شده است. بهروز آقايي با اشاره به اينكه از طرح 

افغانستان براي خريداري كشتي استقبال مي كنيم، 
بيان ك��رد: دول��ت در كنار س��رمايه گذاران كش��ور 
افغانس��تان مي  تواند با امضاي تفاهم نام��ه جداگانه از 
تخفيف  هاي ويژه در حوزه خطوط كشتيراني بهره مند 

شود.
او بیان كرد: بندر چابهار مش��وق ها و تخفيف هاي 
زيادي براي ترانزي��ت كاال دارد و از جمله آنها تخفيف 
85 درص��دي در انبارداري، تخفي��ف 80 درصدي در 
هزينه توقف در كنار اس��كله، تخفي��ف 75 درصد در 
انبارداري كانتينر خالي، تخفيف 30 درصد در تخلیه 
و بارگيري كانتينر و حقوق و عوارض وارده به كشتي 
كانتينري و تخفيف  90 درص��دي در خطوط بندري 

براي ورود كاال است.
آقايي گفت: انتقال كاال از مسير بندر چابهار نسبت 
به ديگر بنادر همجوار ارزان تر و با صرفه تر بوده بطوري 
كه عوارض اين بندر ۲ درصد از بندر كاندالي هند نيز 
ارزان تر است. به گزارش ايرنا، هيات كشور افغانستان 
روز يكشنبه وارد فرودگاه كنارك شد و مورد استقبال 
مديركل بنادر و دريانوردي و مسووالن محلي چابهار 
قرار گرف��ت. اعض��اي اين هی��ات از زيرس��اخت ها، 
تجهيزات، اسكله ها و ظرفيت هاي تجاري و اقتصادي 

بندرشهيد بهشتي و كالنتري چابهار ديدن كردند.

مهم ترين راهكاري كه تحليلگران و كارشناس��ان 
اقتص��ادي ب��راي عب��ور از چالش هاي اقتص��ادي و 
معيشتي پيش روي كش��ور ارايه مي كنند؛ استفاده از 
ظرفيت هاي دروني بخش خصوصي كشور براي رونق 
توليد و بهبود شاخص هاي رشد اقتصادي است؛ بدون 
مش��اركت فعال بخش خصوصي؛ نمي توان نسبت به 
چشم انداز اقتصادي كش��ور تصوير روشني را در ذهن 
داشت. دولت دوازدهم اين روزها به دنبال آن است تا با 
واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي تكانه 

مورد نياز بخش هاي اقتصادي را ايجاد كند. 
هرچن��د ط��ي س��ال هاي 84ت��ا 92 فرآین��د 
خصوصي س��ازي و واگذاري ه��ا از اه��داف اصلي اش 
فاصله گرفت اما با تش��كيل دولت تدبير و اميد يك بار 
ديگ��ر پرون��ده خصوصي س��ازي واقع��ي روي مي��ز 
تصميم گيري هاي مقامات ارش��د كش��ور قرار گرفت 
و حاال دول��ت دوازدهم به دنبال واگ��ذاري پروژه هاي 

عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي واقعي است.
به اعتقاد كارشناسان واگذاري سهام و اموال دولت 
به روش رد ديون يكي از عملكرده��اي دولت تدبير و 
اميد و يكي از تفاوت هاي فاحش واگذاري در 4 س��ال 
گذشته نسبت به دولت هاي نهم و دهم ارزيابي شد كه 
به افزايش حضور بخش خصوص��ي در واگذاري هاي 
دولت و نيز افرايش به��ره وري و كارايي در بنگاه هاي 

واگذار شده، منجر شد.
 در مس��ير همين توجه ويژه اس��ت كه معاون اول 
رييس جمهوري گف��ت: دس��تگاه هاي اجرايي براي 
واگذاري طرح هاي نيمه تمام بايد به سرعت آنها را به 
بخش خصوصي واگذار كنند و از اين پس هيچ بهانه اي 

پذيرفته شده نيست.

 كاهش تصدي گري دولتي
به گ��زارش پاي��گاه مع��اون اول رييس جمهوري، 
اس��حاق جهانگيري ديروز در جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومت��ي تاكيد ك��رد: واگ��ذاري طرح هاي 
نيمه تمام ب��ه بخش خصوص��ي و مش��اركت بخش 
خصوص��ي ب��راي تكمی��ل آنه��ا گام��ي در جه��ت 

خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم است.
او اف��زود: سياس��ت دولت كاه��ش تصدي گري و 
افزايش نقش بخش خصوصي در كش��ور اس��ت و در 
جلسات ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
تصميمات خوبي در راس��تاي اجراي اين برنامه اتخاذ 

شده، ضمن آنكه اين موضوع از مطالبات جدي رهبر 
معظم انق��الب نيز هس��ت. رييس س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: با توج��ه به اينكه براي 
تكمیل طرح هاي نيمه تمام در كش��ور بيش از 450 
هزار ميليارد تومان اعتبار الزم اس��ت و بودجه دولت 
امكان تامين اين حجم از نقدينگي را ندارد، بايد راهي 
براي تامين مالي اجراي اين طرح ها پيدا كنيم كه يكي 
از بهترين مس��يرها واگذاري آنها به بخش خصوصي 
است. جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي فراهم 
شود تا بخش خصوصي انگيزه كافي براي مشاركت در 
اجراي طرح هاي نيمه تمام را داشته باشد، خاطرنشان 
كرد: معافيت ها و امتيازات خوبي براي بخش خصوصي 
در نظر گرفته شده و در جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي س��ران قوا نيز اختيارات كاف��ي به كارگروه 
واگذاري طرح ها تفويض ش��ده تا با ش��رايط سهل و 
آسان طرح هاي عمراني نیمه تمام به بخش خصوصي 
واگذار شود. او ادامه داد: در برنامه ریزي براي واگذاري 
طرح ها ب��ه بخش خصوصي تمام س��از و كارهايي كه 
براي تسهيل جريان واگذاري مدنظر بوده لحاظ شده 

و دغدغه هاي مورد نظر بخش خصوصي و دستگاه هاي 
اجرايي در مصوبات مدنظر قرار گرفته است. معاون اول 
رييس جمهوري افزود: دستگاه هاي اجرايي با توجه به 
مصوبات خوب اتخاذ ش��ده براي واگذاري طرح هاي 
نيمه تم��ام بايد به س��رعت اين طرح ه��ا را به بخش 
خصوصي واگذار كنند و از اين پس هيچ گونه بهانه اي 

پذيرفته شده نيست.

 مشاركت ایرانیان خارج از كشور
جهانگيري با ي��ادآوري اينكه برخي ايرانيان مقيم 
خارج از كش��ور ني��ز اع��الم آمادگي كرده ان��د كه در 
تكميل طرح هاي نيمه تمام مش��اركت داشته باشند 
از همه دس��تگاه هاي اجرايي و به خصوص س��ازمان 
برنامه و بودجه خواست زمينه و بسترهاي الزم را براي 
مشاركت بخش خصوصي و نیز فعاليت ايرانيان مقيم 

خارج از كشور فراهم كنند.
وي ضمن تاكيد بر ضرورت هماهنگي كافي میان 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ستاد مقابله با تحريم 
و ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و اتخاذ 

تصميمات هم جهت ب��راي بي اثر ك��ردن تحريم ها، 
 تصريح كرد: تصميم گیري ها و س��از و كارهايي كه در 
دوران تحريم اتخاذ مي ش��ود باي��د در جهت افزايش 
اقتدار دولت در مديريت كشور باشد و نبايد روال عادي 

اداره كشور را بر هم بزند.
او تاكيد ك��رد كه دبيرخانه هاي اين س��ه س��تاد، 
هماهنگي هاي الزم را انجام دهند تا دچار اختالل در 

تصميم گیري و موازي كاري نشويم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين 
از رييس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي كش��ور 
خواس��ت بررس��ي هاي الزم را به عمل آورد و ضمن 
هماهنگ��ي ب��ا كميس��يون هاي ذي رب��ط دولت در 
خصوص ادامه كار يا ام��كان ادغام برخي از ش��وراها 
تصميم گی��ري الزم را انج��ام دهن��د. جهانگيري با 
يادآوري برخي پیش��نهادهاي مطرح شده در جلسه 
براي توس��عه بنادر كش��ور و به خصوص بندر شهيد 
بهشتي چابهار بر ضرورت تمركز ويژه براي توسعه بندر 

شهيد بهشتي چابهار تاكيد كرد.
او گفت: با راه اندازي و رونق بندر ش��هيد بهش��تي 

چابهار ش��اهد كم��ك به روند توس��عه سيس��تان و 
بلوچستان و رونق اين منطقه خواهيم بود.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين 
با تاكيد بر ضرورت حفظ موقعيت جغرافيايي ايران و 
صیانت از مزيت هاي كش��ور در زمين��ه ترانزيت كاال 
خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات بسيار مهم تكميل و 
توسعه كريدورهاي ترانزيتي كشور است و در شرايطي 
كه دشمنان در تالش هس��تند نقش ايران را از برخي 
كريدور هاي ترانزيت��ي نظير جاده ابريش��م كمرنگ 
كنند، الزم اس��ت جلس��اتي در اين خصوص برگزار و 
راهكارهاي حفظ جايگاه و موقعيت استراتژيك ايران 
بررسي و بصورت روشن و دقيق وظايف هر دستگاه در 

اين زمينه مشخص شود.

 6 هزار پروژه ملي نیمه تمام است
در اين جلسه كه وزيران فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
جه��اد كش��اورزي، صنعت، مع��دن و تج��ارت، راه و 
شهرس��ازي، نيرو، رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
رييس س��ازمان ام��ور اداري و اس��تخدامي كش��ور، 
معاون علم��ي و فن��اوري رييس جمه��وري، معاون 
رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، رييس هیات 
عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران 
نیز حضور داش��تند، دبير ستاد گزارش��ي از وضعيت 

پروژه هاي نيمه تمام كشور ارايه كرد.
او گفت: در حال حاضر 6 هزار پروژه ملي و ۷0 هزار 
پروژه استاني نیمه تمام در كشور وجود دارد كه براي 
تكمیل آنها به اعتباري بالغ بر 450 هزار ميليارد تومان 
نياز است. او افزود: از سال گذش��ته تاكنون ۷۲ پروژه 
ملي به ارزش ۷600 ميليارد تومان به بخش خصوصي 
واگذار ش��ده اس��ت. در ادامه اين جلس��ه گزارشي از 
س��اختار نظام تصميم گیري مقابله با تحري��م ارايه و 
پیشنهاد ش��د كميته هایي در دس��تگاه هاي اجرايي 
مختلف جهت رصد تحريم ها و آثار ناش��ي از آن فعال 
شوند و پيشنهادات الزم را براي بي اثر كردن تحريم ها 
به دبيرخانه ستاد منتقل كنند. در اين جلسه همچنين 
رييس س��ازمان بنادر و دريانوردي بسته پيشنهادي 
اين سازمان را براي افزايش نقش ترانزيتي كشور ارايه 
كرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اين بسته 
پيش��نهادي تصميماتي در جهت توسعه بنادر كشور 
و اس��تفاده از همه ظرفيت هاي بن��ادر به خصوص در 

شرايط تحريم اتخاذ شد.

 روزنامه هاي همدان
 در آستانه تعطيلي

 مديرعامل خانه مطبوعات اس��تان هم��دان گفت: 
با توجه ب��ه كمبود و گراني ش��ديد كاغذ در س��طح 
جامعه، روزنامه هاي استان همدان در آستانه تعطيلي 
هستند.  مهرداد حمزه افزود: اگر چاره اي عاجل براي 
اين مهم انديش��يده نش��ود، روزنامه هاي استان در 
آينده اي نه چندان دور تعطيل خواهند شد و بي شك 
براي رفع اين مشكل بايد مديريت استان و كشور وارد 
كار ش��ده و براي اين بحران فكري اساسي كنند. او 
اضافه كرد: اگر اين مش��كل طي چند روز آينده حل 
نشود، روزنامه هاي استان يا مجبور مي شوند اخبار را 
در 4 صفحه منتشر يا چاپ  كنند كه برخي روزهاي 
هفته را تعطيل كنند كه اين به هيچ عنوان در ش��أن 

استاني به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن نيست.



اخبار

خبرهاي خوش براي 
سربازي ورزشكاران ملي

رييس اداره س��رمايه انس��اني س��رباز س��تاد 
كل نيروهاي مس��لح از ارايه تس��هيالت جديد به 
فوتباليست ها، واليباليست ها و بسكتباليست هاي 

فعال در تيم هاي ملي و ليگ برتر خبر داد.
سردار موسي كمالي درباره تسهيالت جديدي 
كه ستاد كل بنا دارد به مش��موالن فعال در ليگ 
برتر و تيم هاي ملي فوتبال، واليبال و بس��كتبال 
ارايه كند، گفت: بارها موضوعي به ما منتقل شده 
و آن موضوع اين اس��ت كه ورزش��كاران حرفه اي 
و قهرمان��ي تنها در مدت معيني ق��ادر به فعاليت 
حرفه اي هستند. از طرف ديگر بسياري از عزيزان 
فعال در باش��گاه ها معتقدند كه از دوران كودكي 
افراد اقدام به اس��تعداد يابي كرده و آنان از همين 
دوران تحت آموزش هاي حرفه اي قرار مي گيرند 
ت��ا در دوران جواني با فعالي��ت در تيم هاي ملي و 

ليگ هاي برتر براي كشور افتخار آفريني كنند.
او با بيان اينكه اين افراد معتقد بودند كه دوران 
س��ربازي س��بب وقفه ميان آموزش ها و فعاليت 
حرفه اي مي شود، به ايسنا گفت: در همين راستا 
تصميم گرفتي��م تا طرح��ي را براي مش��موالن 
فوتباليس��ت، بسكتباليس��ت و واليباليست اجرا 
كنيم ك��ه بر اس��اس آن، مهلت اع��زام به خدمت 
وظيفه عمومي اين ورزش��كاران افزايش مي يابد 
و در همين راس��تا ورزش��كاران تيم ه��اي ملي تا 
30 سالگي و ورزش��كاران تيم هاي ليگ برتري تا 
28 س��الگي مي توانند خدمت وظيف��ه خود را به 
تاخير انداخته و دچار غيبت نشوند. كمالي با بيان 
اينكه با اين تصميم مش��كل آن هف��ت نفري كه 
وزير ورزش درخواس��ت هايي درباره سربازي شان 
داشت برطرف مي شود، گفت: بنابراين اين دسته 
از افراد بايد پس از اين س��ن به سربازي بروند و تا 

قبل از آن غيبت از سربازي نخواهند داشت.
كمالي با بيان اينكه اين طرح آزمايش��ي است 
و به مدت دو سال انجام خواهد شد، گفت: پس از 
دو سال و انجام بررسي هاي الزم درباره اثربخشي 
اين طرح نس��بت به تداوم آن و نيز افزايش ديگر 
رشته ها همچون فوتس��ال، كشتي، وزنه برداري و 
... اقدام خواهد ش��د. رييس اداره سرمايه انساني 
سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح در پاسخ به سوال 
ايسنا مبني بر اينكه ش��اخص تاييد ورزشكار تيم 
ملي و ليگ برتري چه نهادي است، گفت: در مورد 
ورزش��كاران تيم ملي وزارت ورزش و جوانان اين 
موضوع را تاييد مي كن��د و در مورد تيم هاي ليگ 
برتر نيز فدراسيون هاي ورزشي موضوع را به ستاد 

كل نيروهاي مسلح اطالع داده و تاييد مي كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه وضعيت مشموالن 
لژيون��ر چه خواهد ش��د؟ گفت: اگر اي��ن افراد در 
تي��م ملي كش��ورمان حضور داش��ته باش��ند كه 
پس از 30 سالگي به س��ربازي اعزام مي شوند اما 
اگر به تيم ملي دعوت نش��ده و تنها در ليگ هاي 
برتر باش��گاه هاي كش��ورهاي ديگر فعاليت كنند 
همچ��ون قواني��ن ليگ برتر كش��ورمان ب��ا آنان 
برخورد ش��ده و مي توانند س��ربازي خود را تا 28 
س��الگي به تاخير بيندازند. رييس اداره س��رمايه 
انساني سرباز س��تاد كل نيروهاي مس��لح درباره 
اينكه اگر فعاليت مش��مول در تيم مل��ي يا ليگ 
برتر متوقف ش��ود، گفت: اگر ف��ردي از تيم ملي 
خداحافظ��ي ك��رد و در لي��گ برت��ر نيز نباش��د 
بايد همان موقع به س��ربازي اعزام ش��ود، در غير 
اينصورت غايب س��ربازي به حس��اب مي آيد. به 
گفته كمالي اين دسته از افراد و همچنين افرادي 
كه سن ش��ان از س��ن مجاز عب��ور كرده باش��د تا 
ش��ش ماه مهلت دارند خود را براي انجام خدمت 

سربازي معرفي كنند.

تامين اجتماعي امكان بازرسي 
از همه كارگاه ها را ندارد

س��خنگوي كميس��يون بهداش��ت ودرم��ان 
مجلس، درتشريح نشست كميسيون متبوع خود 
گفت: بررس��ي طرح اختصاص بخش��ي از بودجه 
درحوزه تعاون و س��المت به بخش عمران و جاده 

سازي از دستوركار خارج شد.
حيدر علي عابدي در تش��ريح نشس��ت ديروز 
يك ش��نبه چهاردهم مرداد كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس، به خانه ملت گفت: در اين نشست 
بررس��ي طرح اصالح بن��د )ه( تبص��ره )5( قانون 
بودجه سال 97 در دستوركار قرار داشت، در اين 
طرح پيشنهاد شده اس��ت كه بخشي از بودجه در 
حوزه تعاون و س��المت به بخش عم��ران و جاده 
س��ازي تعلق گيرد؛ اما اين طرح به دليل انصراف 

نمايندگان از دستوركار بررسي خارج شد.
نماينده م��ردم اصفه��ان درمجلس ش��وراي 
اس��المي، اف��زود: همچنين در اين جلس��ه طرح 
حذف م��اده )41( قان��ون تامي��ن اجتماعي نيز 
بررسي شد، طبق ماده 41 قانون تامين اجتماعي، 
اين س��ازمان بايد با كارفرماياني كه كارگران آنها 
در محل هاي غيرقابل دس��ترس ب��راي كنترل و 
بررسي توسط بازرس��ان تامين اجتماعي نيست، 
قراردادي را منعقد و هزين��ه اي را درنظر بگيرد تا 
با اس��تفاده از اين مبلغ تمام كارگران ليست شده 
توس��ط كارفرما تحت پوش��ش بيمه قرار گيرند. 
سخنگوي كميسيون بهداش��ت ودرمان مجلس، 
با اش��اره به اينكه طرح مذكوربه دنبال بازرسي از 
محل هاي كار غيرقابل دس��ترس اس��ت، تصريح 
كرد: مس��ووالن س��ازمان تامين اجتماعي تاكيد 
دارند كه بازرس��ي از محل هايي مانند معدن براي 
ارزيابي اس��امي كارگران امكان پذير نيس��ت، در 
ماده 41 قان��ون تامين اجتماعي ني��ز به صراحت 
تاكيد شده كه كارگران طبق قرارداد منعقد شده 
با كارفرما تحت پوشش بيمه قرار گيرند؛ بنابراين 
ط��رح بازدي��د از محل ه��اي كار دركميس��يون 

بهداشت و درمان تصويب نشد.
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وزير بهداشت اعالم كرد

ليست نهايي كاالهاي گروه اول سالمت به وزارت صنعت
وزير بهداش��ت مي گويد مشكلي در رابطه با دارو 
و تجهيزات پزش��كي نداريم، اما شواهد حاكي از آن 
است كه برخي داروها به ويژه داروي بيماران خاص 
كمياب شده و بيماران با مش��كل جدي براي تهيه 

دارو رو به رو شده اند. 
حمايت دول��ت از توليدات داخل��ي و تخصيص 
دالر دولتي براي واردات، مي تواند وضعيت بحراني 
پي��ش رو را حل كن��د؟ وزارت بهداش��ت ليس��ت 
كاالهاي اساس��ي را به دولت اعالم كرده و بايد ديد 
اعمال تحريم هاي جديد، نظام درماني كش��ور را با 

چه چالش هايي رو به رو مي كند. 
ديروز حس��ن قاضي زاده وزير بهداشت از اعالم 
ليست كاالهاي اساس��ي گروه اول حوزه سالمت به 
دول��ت و وزارت صنعت خبر داد و درب��اره كاالهاي 
گروه اول حوزه س��المت و زمان اعالم آن به دولت، 
گفت : كاالهاي گروه اول وزارت بهداش��ت ش��امل 
دارو، م��واد اولي��ه و تجهي��زات پزش��كي و به ويژه 
داروه��اي بيم��اران صعب الع��الج اس��ت و در اين 
فهرست نيازهاي اساسي در حوزه دارو و تجهيزات 
پزشكي قرار دارند كه ليس��ت مفصلي است و چند 

هزار قلم را شامل مي شود.
او افزود: در حوزه دارو ح��دود پنج هزار قلم و در 
حوزه تجهيزات پزش��كي 22 هزار قلم در فهرست 
كاالهاي گروه اول قرار دارند. بر اين اس��اس كار ما 
بسيار سخت است؛ چرا كه بايد تالش كنيم هميشه 
چندين هزار قلم موجود داشته باشيم. برخي از اين 
اقالم بسيار اساسي هس��تند كه ليست شان را اعالم 

خواهيم كرد. 
وزير بهداش��ت، ادامه  داد: ليس��ت نهايي ش��ده 
كاالهاي گ��روه اول را امروز سه  ش��نبه ب��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تحوي��ل مي دهيم و اعالم 
عمومي نيز خواهد ش��د. او در ادامه  صحبت هايش 
درباره وضعيت دارو و تجهيزات پزش��كي طي چند 

ماه آينده، گفت : موضوع حائز اهميت اين است كه 
مردم براي تهي��ه دارو و تجهيزات پزش��كي و ... به 
رنج و زحمت نيفتند و مطمئن باش��ند كه با نظم و 
انضباط مش��خصي اين اقالم توزيع خواهند شد. در 
 عين  حال بايد مراقب افرادي ك��ه اضطراب دارند و 
مي خواهند داروها و تجهيزات شان را براي يك سال 
آينده به نوعي احتكار كنند، باشيم. هاشمي تاكيد 
كرد: به همه اطمينان مي دهم كه همه تالش مان بر 
اين اس��ت كه جريان تامين و توزيع دارو، تجهيزات 
پزش��كي و ... از ي��ك نظ��م و انضب��اط صحيح��ي 

برخوردار باش��د و از همه خواهش مي كنم كه به ما 
اعتماد كنند و عجله اي نداشته باشند؛ چرا كه خود 
بي اعتم��ادي و عجله منجر به بي نظمي مي ش��ود و 

همين موضوع كار را سخت مي كند.
او ادام��ه  داد: خوش بختانه تاكن��ون وضعيت به 
همين صورت و منظم پيش رفته است و بعد از اين 
هم با آمادگ��ي كار را پيش مي بري��م و حتما توليد 
كنندگان، وارد كنندگان، بانك مركزي، س��ازمان 
برنامه و بودج��ه و بيمه ها هم كم��ك مي كنند تا با 

دغدغه  كمتري اين مسير را طي كنيم.

 ادامه  ارايه ارز دولتي به دارو
وزير بهداش��ت در پاسخ به س��والي درباره خبر 
خوش حوزه س��المت، اظهار ك��رد: رييس جمهور 
مصمم هس��تند كه در دولت دوازدهم ب��ه ويژه  در 
حوزه دارو، تجهيزات پزش��كي و كاالهاي اساسي، 
ارز با نرخ دولت��ي در اختيار كلي��ه توليدكنندگان 
و واردكنندگان قرار گي��رد و تمهيداتي نيز در اين 
راس��تا پيش بيني ش��ده اس��ت تا مردم به زحمت 
نيفتند. البته نمي توانم تضمين كنم كه هيچ تخلفي 
چه در داروخانه و چه در شركت هاي پخش و چه در 

برخي از مراكز دولت��ي و خصوصي رخ نمي دهد، اما 
مطمئنا نظارت ها با دقت انجام مي شود و مردم نيز 
اگر با مشكلي مواجه ش��دند حتما به شماره “190 
“ گزارش دهند كه منجر به پيگيري و پيش��گيري 
از تخلفاتي مي ش��ود كه حقوق مردم را تحت تاثير 

قرار مي دهد.
هاش��مي تاكيد كرد: در اين حوزه جاي نگراني 
وجود ندارد جز اينكه عده اي دچار اضطراب شوند، 
اين اضطراب دامن زده ش��ود و منجر ب��ه مطالبه و 
درخواس��تي ش��ود كه انجام آن از ت��وان مجموعه 
وزارت بهداشت خارج اس��ت. او همچنين گفت : به  
هر ح��ال در دوره اي رييس جمهور، مع��اون اول و 
س��اير مس��ووالن اعالم كرده اند كه براي همه اقالم 
به هر ميزان��ي كه ني��از داري��م، ارز 4200 توماني 
تحويل داده مي شود. به  هر حال ثبت سفارش اقالم 
توسط وزارت صنعت تامين مي ش��ود، اما از اين به 
بع��د در ح��وزه دارو و تجهيزات پزش��كي ارزي كه 
به آنها اختصاص داده مي ش��ود، مس��ووليتش با ما 
است و بايد پاسخگو باش��يم. بايد توجه كرد كه ارز 
به مواردي اختصاص مي يابد ك��ه حتما قيمت ها را 
رعايت كرده باش��ند، در  عين  حال روي آنها نظارت 

شده و با متخلفان هم برخورد مي شود.
هاشمي در پاسخ به س��وال ديگري درباره نقش 
گس��ترش توريس��ت در افزايش درآمده��اي ارزي 
كش��ور، خاطرنش��ان كرد: فكر مي كنم گس��ترش 
اين موضوع ي��ك فرصت خوب در وهل��ه اول براي 
توليد كنندگان در جهت صادرات دارو و تجهيزات 
پزشكي اس��ت كه قطعا برايش��ان صرفه اقتصادي 
دارد؛ ب��ه وي��ژه  اينكه م��ا در صنع��ت دارو ظرفيت 
زيادي داريم. به  هر حال توريست مي تواند در حوزه 
خدماتي نيز ثروت آفرين باش��د. البته اين موضوع 
به فضاي بين المللي و شرايط آژانس هاي واسطه اي 

نيز بستگي دارد. 

با مهاجرت نخستين گروه از پرندگان به خوزستان، شكار غيرمجاز به مرحله هشدار رسيد

پرنده كشي، براي حل مشكالت اقتصادي
ايران قتلگاه پرندگان مهاجر است. پرنده كشي، 
اگر در س��ال هاي گذش��ته يك عادت يا تفريح بود، 
اكن��ون به تجارت��ي تبديل ش��ده كه كم��ر به قتل 
حيات وح��ش بس��ته و ن��ام اي��ران را در رتبه دوم 
كشتار پرندگان مهاجر، بعداز عربس��تان قرار داده 
اس��ت. آنطور ك��ه آمار ها نش��ان مي دهد س��اليانه 
بي��ش از چهارميليون پرنده مهاجر براي زمس��تان 
گذراني ب��ه زيس��تگاه هاي ايران مي آين��د  اما براثر 
ضعف نظارت و نب��ود اهرم هاي بازدارن��ده، بالغ بر 
400ه��زار پرنده به دس��ت ش��كارچيان و صيادان 
متخلف صيد مي ش��وند و س��ر از بازاره��اي محلي 
ف��روش پرن��دگان درمي آورند؛ تجارت پر س��ودي 
كه به دليل مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مردم، 
با وجود هش��دارها و اعتراضات پ��ي در پي فعاالن 
محيط زيست و دوستداران حيات وحش همچنان 
ادامه دارد و از ش��هريور تا اواخر ارديبهشت ماه هر 
سال بازارهاي پرنده فروشي را پررونق نگه مي دارد. 
اگرچه در س��ال هاي گذش��ته، معضل پرنده كشي 
در تاالب فريدونكنار مازندران، ش��دت داش��ت اما 
حاال به اس��تان هاي ديگر از جمله خوزس��تان هم 
رسيده اس��ت و از اواس��ط مرداد كه نخستين گروه 
از پرن��دگان مهاجر وارد تاالب هاي ك��م آب و نيمه 
جان استان خوزستان مي شوند، بر شدت آن اضافه 
مي شود. مافياي صيد و ش��كار پرندگان آنقدر قوي 
ش��ده كه به گفته فعاالن محيط زيست، نه سازمان 
حفاظت محيط زيست و نه س��اير دستگاه ها حريف 
آن مي ش��وند تا جايي كه ابعاد اي��ن موضوع هر روز 
وسيع تر ش��ده و پرندگان بيش��تري را به كام مرگ 
مي كش��اند، با وجود اي��ن مس��ووالن در برخورد با 
اين معضل به هش��دار و ارايه آماره��اي گاه و بيگاه 
از تعداد پرندگان كشته شده بسنده كرده اند و حل 

ماجرا را به گردن يكديگر مي  اندازند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، س��ازمان 
محيط زيست را مسوول رس��يدگي مي داند و محيط 
زيس��تي ها از ضعف قانون ش��كايت دارند با اين حال 
ت��راژدي پرندگاني كه براي ف��رار از س��رماي زادگاه 

خويش مناطق معتدل اي��ران را انتخاب مي كنند اما 
ديگر هرگز رنگ زادگاه خود را نمي بينند، آنقدر دهان 
به دهان چرخيده كه چندي پي��ش روزنامه لوموند، 
پرتيراژترين روزنامه فرانسوي زبان هم به اين موضوع 
پرداخت. اي��ن روزنام��ه در گزارش��ي از فريدونكنار 
به عنوان بزرگ ترين كش��تارگاه پرن��دگان مهاجر در 
جهان نام برد و از گردش��گران خواس��ت تا از سفر به 
فريدونكنار خودداري كنند، چرا كه پيش از رس��يدن 
پرندگان مهاجر به تاالب هاي ايران، شكارچيان، لوازم 
شكار را در زمين و هوا به حالت آماده باش درآورده اند 

تا با تير و تفنگ به استقبالشان بروند.

 انتقادها به سمت سازمان
حفاظت محيط زيست

از اواس��ط مرداد نخس��تين گ��روه از پرندگان 
مهاجر وارد تاالب هاي كم آب و نيمه جان اس��تان 
خوزس��تان مي ش��ود اما تجم��ع آنه��ا كار را براي 
ش��كارچيان راح��ت كرده و آنه��ا را ب��ه كام مرگ 
مي كشاند. روز گذش��ته، همايون يوسفي، نماينده 
مردم اهواز در مجلس ش��وراي اس��المي، از شدت 
گرفت��ن ش��كار پرن��دگان در خوزس��تان خبر داد 
و درب��اره اين موضوع گفت: »متاس��فانه س��ازمان 
محيط زيس��ت ب��ه دليل كمب��ود ني��رو نمي تواند 
نظارت كاملي را بر تاالب هاي اس��تان خوزس��تان 
داشته باشد و اين امر موجب ش��ده شكارچيان در 
اين فصل سال كه پرندگان به تاالب هاي شهر هاي 
جنوب مي آيند دس��ت به ش��كار آنها بزنند. مورد 
دوم��ي كه در ش��دت گرفتن اي��ن امر تاثي��ر دارد 

مسائل اقتصادي مردم است. 
از آنجايي كه آمار بيكاري باال است يا ميزان درآمد 
كفاف خرج و مخ��ارج را نمي دهد، ع��ده اي از مردم 
به اين تاالب ه��ا و پرندگان مهاجر آن به چش��م ممر 
درآمد نگاه مي كنند. اما اين ش��كارها ب��ه هر دليلي 
باش��د آس��يب جدي را ب��ه محيط زيس��ت و حيات 
وحش كش��ور وارد مي كند. البته اختيارات قانوني در 
اين خصوص وجود دارد كه براي جلوگيري از ش��كار 

بيشتر بايد از آنها استفاده كرد و با متخلفين برخورد 
كرد.«

اظهارات يوس��في در حالي اس��ت كه پيش از اين 
علي گلمرادي، عضو مجمع نمايندگان خوزستان هم 
تير كوتاهي در حل اين بحران را به س��مت س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت كشور، نش��انه رفته و گفته 
بود: »تاالب هاي خوزس��تان و شمال كشور به قتلگاه 
پرندگان مهاجر تبديل شده اس��ت، با افزايش شكار 
با كاهش جمعيت پرندگان روبه رو هس��تيم اين در 
حالي است كه ش��كارچيان غيرمجاز زير سايه ضعف 
نظارت محيط زيست به سمت ش��كار گسترده روي 
آورده و بازار خود را گسترش داده اند. ضعف نظارت و 
عملكرد محيط زيست در قتل عام و سالخي پرندگان 
مهاجر موثر اس��ت و اين س��ازمان متولي حفاظت از 
حيات وحش و پرندگان اس��ت و به ط��ور قطع بايد با 
اتخاذ تدابير ويژه خاطيان و س��ودجويان را شناسايي 
و برخورد قاط��ع با آنها را در دس��تور كار ق��رار دهد. 
نياز اس��ت س��ازمان حفاظت محيط زيست در فصل 
شكار پايش و نظارت مناس��بي را بر بازارهاي محلي 
داشته باش��د تا بتوان از اقدامات به عمل آمده توسط 
ش��كارچيان غيرمجاز براي ش��كار پرندگان مهاجر 

جلوگيري شود.«
اما در مقاب��ل نماين��دگان مجلس كه س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت كش��ور را مس��وول بروز و 
رسيدگي به تراژدي كشتار پرندگان مهاجر مي دانند، 
فعاالن محيط زيست و كارشناسان حقوق، معتقدند 
ضعف قان��ون و مش��كالت اقتصادي و معيش��تي از 
عوامل اصلي در ايجاد بازارهاي پررونق پرنده كش��ي 
اس��ت. نظام حقوقي حيوان��ات در اي��ران، برخالف 
جوام��ع پيش��رفته و كنوانس��يون هاي بين المللي 
گس��ترده، رضايت بخ��ش نب��وده و تضمين كننده 
حق��وق طبيع��ي و قانوني آنه��ا نيس��ت. همين امر 
يعني نبود نظ��ام حقوقي مناس��ب و وجود خألهاي 
قانونگذاري هاي موجود، زمينه سوء اس��تفاده هرچه 
بيشتر شكارچيان را نسبت به حيوانات فراهم كرده 
است. حيمد جنتي، حقوق دان و وكيل دادگستري، 

درباره اين موضوع گفت: »اولين علت بحث فرهنگي 
اس��ت و دلي��ل آن نيز ع��دم توجه كافي ب��ه حقوق 
حيوانات و حقوق نس��ل هاي آينده و محيط زيس��ت 
اس��ت. پس مي ت��وان گفت ب��ه لح��اظ فرهنگي و 
آموزش��ي در زمينه حقوق حيوانات و محيط زيست، 
با مش��كل جدي مواجه هس��تيم. علت دوم نيز فقر 
اقتصادي است كه اين عامل هم مي تواند دليل روي 
آوردن افراد به اين پديده ناهنجار باش��د. افراد بومي 
وقتي به لح��اظ اقتصادي با مش��كالت جدي مواجه 
هستند، ممكن اس��ت دس��ت به اقدامات نامتعارف 
زده يا مرتكب جرم ش��وند. با نگاهي به كش��ورهاي 
پيشرفته و كشورهايي كه ش��هروندان در رفاه نسبي 
زندگي مي كنند، متوجه مي شويم اين پديده در اين 

كشورها بسيار كم است.«
او اف��زود: » براي رفع مش��كل ش��كار غيرمجاز 
پرندگان مهاجر الزم اس��ت در مناطق محل عبور و 
مرور اين پرندگان ابتدا مشكالت اقتصادي كاهش 
يابد زيرا در ص��ورت كاهش فق��ر و زماني كه مردم 
اين مناطق در رفاه نسبي زندگي كنند، كمتر اقدام 
به اعمال خالف و ش��كار مي كنن��د. در حال حاضر 
افراد در اين مناطق بيكار بوده و مجبور هس��تند از 
راه ش��كار غيرمجاز امرار معاش كنند.همانطور كه 
ممكن اس��ت افراد به لحاظ فقر، دس��ت به قاچاق 
مواد مخدر بزنند.« اين وكيل پايه يك دادگستري، 

با اش��اره به قانون درباره اين موض��وع گفت: »بايد 
توجه شود كه شدت مجازات به معناي بازدارندگي 
نيس��ت بلكه آنچه به لحاظ روان شناس��ي جنايي و 
مقررات جزايي بازدارنده است، بحث تعقيب واقعي 
و قطعي مجرمان و به دنب��ال آن نيز مجازات قطعي 
آنهاست. به اين صورت كه اگر براي جرمي باالترين 
ميزان مجازات نيز درنظر گرفته ش��ود اما فرد فكر 
كند كه تعقيب و مجازاتي در انتظارش نخواهد بود 
يا آنكه مي تواند از مجازات فرار كند، در اين صورت 
مجازات از قدرت بازدارندگي برخوردار نخواهد بود. 
اين درحالي است كه در بس��ياري از كشورها با 
وجود س��بك بودن مجازات اما به دليل اينكه افراد 
مي دانند در صورتي كه مرتكب جرمي ش��وند بطور 
يقين موردتعقيب و مجازات ق��رار خواهند گرفت، 
همان مجازات سبك نيز بازدارنده است. در صورتي 
كه در كشور ما اينگونه نيس��ت. تا زماني كه فرد در 
اين فكر باشد كه در صورت ش��كار غيرمجاز ممكن 
اس��ت 10 درصد تحت تعقيب قرار گي��رد، وضع به 
همين من��وال خواهد ب��ود. نبايد به دنبال تش��ديد 
مجازات ها باش��يم، اگ��ر قانون به ص��ورت دقيق و 
حتمي اجرا ش��ود، افراد كمتر به دنبال ارتكاب بزه 
خواهندبود.شكار غيرمجاز بيش از هر چيز نيازمند 
نظارت جدي متوليان اس��ت. در اين راستا آموزش 
مي تواند گامي مهم براي كاهش اين معضل باشد.«

رييس كميته محيط زيس��ت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشاره به توافق نداشتن مسووالن 
در تعيين سهم كشاورزي در مصرف آب در كشور 
بر ض��رورت بازچرخاني پس��اب ها و تعيين ميزان 
حق آبه تاالب ها از سوي س��ازمان حفاظت محيط 

زيست تاكيد كرد.
محمد مجابي با اش��اره به ميانگين مصرف آب 
در حوزه كش��اورزي در كش��ور اظهار ك��رد: بنا به 
اظهارات وزارت نيرو حدود 80 درصد آب  در حوزه 
كشاورزي مصرف مي شود اما بر اساس برآوردهاي 
وزارت جهاد كشاورزي س��هم بخش كشاورزي از 
مصرف آب كمتر از 70 درصد اس��ت. او با اشاره به 
توافق نداشتن مس��ووالن در مورد سهم كشاورزي 
از مصرف آب تصري��ح كرد: عددي كه در كش��ور 
ما به عنوان سهم كش��اورزي از مصرف آب مطرح 
مي ش��ود، قطعي نيس��ت چون در بين مس��ووالن 
اين حوزه تواف��ق نظر وجود ندارد. آب بازگش��تي 
از كش��اورزي، مي��زان آبي اس��ت ك��ه در اختيار 

كشاورزي نيس��ت و از اراضي كش��اورزي برگشت 
داده مي شود و صرف كشاورزي نمي شود. 

رييس كميته محيط زيس��ت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با تاكيد ب��ر اينكه ميزان مصرف آب 
در حوزه كشاورزي بيش از ميانگين جهاني است، 
به ايس��نا گفت: حتم��ا بايد در بخش كش��اورزي 
تدابيري را اتخ��اذ و پيگيري كني��م البته تاكنون 
اصالحاتي در حوزه كش��اورزي ب��ه منظور كاهش 
مصرف آب ص��ورت گرفته اس��ت و اي��ن اقدامات 
باي��د بطوري ج��دي دنبال ش��ود. تعيي��ن ميزان 
س��طح زيركش��ت محصوالت به��اره و تابس��تانه، 
ابالغ سياست عدم كش��ت برنج در استان هاي غير 
ش��مالي، آبياري نوين، تغيير الگوي كشت و توجه 
به شرايط اقليمي در انتخاب نوع محصول از جمله 

اين تمهيدات است.
به گفته مجابي، تاكن��ون در دو ميليون هكتار از 
اراضي كشاورزي آبياري نوين اجرايي شده و طبيعتا 
ميزان اس��تحصال آب و مصرف در شرايط بهره وري 

مناسب تري قرار گرفته اس��ت كه افزايش توليد ماده 
خش��ك از 900 گرم به يك كيل��و 32 گرم با مصرف 
يك متر مكعب آب هم از نش��انه هاي همين افزايش 
بهره وري اس��ت. خوش بختانه طي شش سال اخير 
ميزان راندمان آبياري كشور از 39 درصد به 44 درصد 
افزايش يافته است كه پيشرفت چشمگيري به نظر 
مي رس��د. او همچنين با اش��اره به تهيه پيش نويس 
تغيير الگوي كش��ت متناسب با ش��رايط اقليمي هر 
منطقه اظه��ار كرد: در ح��ال حاضر الگوي كش��ت 
هر منطقه مشخص ش��ده و انتظار داريم كه هر چه 
سريع تر اين الگو ابالغ ش��ود. هر چند كه تنها با ابالغ 
اين الگو مشكالت اتالف آب در حوزه كشاورزي حل 
نمي شود بلكه الزم است سياس��ت هاي حمايتي به 
منظور ترغيب بخش كشاورزي هم مد نظر قرار گيرد 
و مزيت اقتصادي به شكلي باشد كه كشاورز به رعايت 

آن الگو راغب باشد.

 تكليف برنامه ششم براي كاهش مصرف آب
رييس كميته محيط زيس��ت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تاكي��د كرد: مصرف س��االنه آب به 

ميزان 11 ميليارد مترمكعب تا پايان برنامه ششم 
توس��عه بايد كاهش يابد و اين امر بايد با اس��تفاده 
از ش��يوه هاي مختل��ف از جمله روش ه��اي نوين 
كش��ت، بذور اصالح ش��ده و الگوي كشت مناسب 
با اقلي��م تحقق يابد. مجاب��ي در ادامه با اش��اره به 
ضرورت اصالح��ات آبي در حوزه ش��هري تصريح 
كرد: ميزان پس��اب و فاضالب هاي شهري بيش از 
چهار ميليارد مترمكعب در س��ال است كه به نظر 
مي رس��د ظرفيت اس��مي بازچرخاني يك ميليارد 
مترمكعب باش��د اما عدد واقعي بازچرخاني كمتر 
از ظرفيت اسمي است، درحالي كه بايد بازچرخاني 
پس��اب ها را بطور حداكثري در اولويت قرار دهيم. 
اين كارش��ناس مديريت محيط زيس��ت با اش��اره 
به ات��الف آب در صنع��ت ايران گفت: بس��ياري از 
محص��والت صنعتي از لح��اظ مص��رف آب دقت 
الزم را ندارن��د. براي مثال ش��يوه بس��ته بندي ها 
ايرادات زيادي دارد درحالي ك��ه بايد بدانيم كه به 
ازاي هر كيلوگرم پالس��تيك و پت )PET(، چقدر 
آب مصرف مي ش��ود؟ يا ميزان بازچرخاني آب در 

كارخانه ها چه قدر است؟

او همچنين ب��ا بي��ان اينكه در ش��رايط حاضر 
بسياري از درياچه ها و رودخانه ها كه تامين آب آنها 
با آب هاي تجديدپذير اس��ت وضعيت نامس��اعدي 
دارند، اظهار كرد: متاسفانه اصلي ترين نبض جريان 
آب يعن��ي رودخانه ها به دليل تغيير رژيم بارش��ي 
دچار مشكالت بسياري اس��ت. افزايش بارندگي ها 
غير موّثر )بارش هاي كمت��ر از 10 ميل متر( باعث 

كاهش ميزان آب رودخانه ها شده است. 
رييس كميته محيط زيس��ت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ادامه داد: از انواع تاالب، بيشتر آنها 
را در ايران داري��م و بيش از 40 ت��االب با اهميت 
بين المللي در كش��ور ما وجود دارد كه بايد حق آبه 
آنه��ا تعيين ش��ود و انتظار م��ي رود كه س��ازمان 
حفاظت محيط زيست اين حق آبه ها را مشخص و 
به وزارت نيرو ابالغ كند تا در ادامه براي تامين آب 

بيش از حق آبه تاالب تالش شود. 
خوش��بختانه تصوي��ب قان��ون حف��ظ، احيا و 
بهره برداري از تاالب ها در ابتداي س��ال پيش - كه 
تكليف دس��تگاه ها را مش��خص كرد - گام مثبتي 

براي احياي تاالب ها است.

چالش مسووالن در تعيين سهم كشاورزي در مصرف آب



ايرانشهر 13 راه و شهرسازي
ایجاد محدودیت برای مسیرهای 

پروازی ایران ممكن نیست
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، 
ایجاد محدودیت ها در آسمان کویت برای هواپیماهای 
ایران��ی را تکذیب ک��رد و گفت: موقعی��ت جغرافیایي 
کشورمان به نوعی است که مزیت های نسبی متعددی 
ایجاد می کند و بعید می دانم که بتوانند این محدودیت 

را برای کشورمان اعمال کنند.
رحمت اهلل مه آبادی در گفت وگو با ایلنا اظهار كرد: 
نه در آسمان ایران و نه در آس��مان کویت محدودیتی 

برای هواپیماهای دو کشور ایجاد نشده است.
او در پاسخ به این كه در شرایط تحریم احتمال ایجاد 
محدودیت ب��رای هواپیماهای کش��ورمان در محدوده 
آسمان برخی از کش��ورها  وجود دارد، گفت: این اتفاق 
برای کشور قطر افتاد اما از نظر چارچوب استانداردهای 
بین المللی نباید این محدودیت ها برای کشورها اعمال 
شود.او در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا در این 
مدت زمان قطعی برق تهران برای فرودگاه ها اختاللی 
ایجاد کرده، گفت: نیروگاه های پشتیبان برق فرودگاه ها 
را تامی��ن می کنن��د و خوش��بختانه در ای��ن مدت در 
فرودگاه های اس��تان تهران با خاموشی مواجه نبودیم.

او ادامه داد: ممکن اس��ت چند ثانیه تا موتور ژنراتور در 
مدار قرار بگیرد وقفه ای ایجاد ش��ود اما اس��تاندارد این 
اس��ت که زیر 5 ثانیه موتور ژنراتور در م��دار قرار بگیرد 
چراکه ممکن است که سیستم روشنایی باند را از دست 
دهی��م و اگر اختاللی در سیس��تم الیتین��گ رخ دهد 
بحث ایمنی به خطر می افتد البته سیس��تم الیتینگ 
فرودگاه به یو پی اس متصل است و قطعی برق را در این 
بخش نخواهیم داشت.مه آبادي تاکید کرد: به هر حال 
خوش��بختانه در این مدت که برق مناطق تهران قطع 
می شد قطعی برق در فرودگاه ها پیش نیامد و اختاللی 

در برنامه های پروازی ایجاد نشد.

خرابي 80 درصد دوربین  کنترل 
ترافیک در برخی استان ها 

معاون حمل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازی گفت: 
برخی اس��تان ها اع��الم می کنند که ح��دود ۸۰ تا ۹۰ 

درصد دوربین های کنترل ترافیک راه ها خراب هستند.
به گزارش ایس��نا، مه��رداد تق��ی زاده در خصوص 
خرید و نصب دوربین های کنترل سرعت، افزود: تعداد 
زی��ادی از دوربین های اس��تان ها خراب اس��ت و چون 
پای��ش تصویری از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت به 
همین منظور پیشنهاد می شود که دوربین های کنترل 

ترافیک را به پیمانکاران بخش خصوصی بسپاریم. 
او ادام��ه داد: در جاده ها هم این مش��کل وجود دارد 
که با ارائه این سیس��تم به بخش خصوصی می ش��ود 
شاهد کاهش آمار تصادفات بود.به گفته تقي زاده، آمار 
سوانح منجر به مرگ در کش��ور 5 درصد افزایش یافته 
است اما این آمار در استان البرز حدود ۴۰ تا 5۰ درصد 
بوده است.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش 
سوانح جاده ای تاکنون آمار تلفات مورد نظر بوده است 
 اما حاال آمار مجروحین هم مورد توجه و بررس��ی قرار 
می گی��رد و باید نس��بت به کاه��ش س��وانح منجر به 
مجروحیت اقدام ک��رد.او با بیان اینکه اس��تان ها باید 
مطالبات خ��ود را ارائه کنن��د و در راس��تای تحقق آن 
پیگیری داشته باشند، تصریح کرد: اگر کشوری توانسته 
در کاهش آمار تلفات اقدام کند، حتما هزینه های خوبی 

در آن حوزه تخصیص داده شده است.

بارش باران طی روزهاي آینده 
سازمان هواشناسی کش��ور با پیش بینی آب وهوای 
کش��ور طی دو روز آینده از بارش باران در اس��تان های 

شمالی، سمنان و تهران خبر داد.
به گزارش تس��نیم، فریبا گودرزی با بیان این که در 
استان های ش��مالی دریای خزر کاهش دما پیش بینی 
ش��ده اس��ت، تصریح کرد: برای روزهای سه ش��نبه و 
چهارشنبه این ش��رایط با ش��دت کمتر برای سواحل 

دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی وجود دارد.
او افزود: ب��رای دو روز آینده در س��اعات بعدازظهر 
و اوایل ش��ب برای برخی نقاط ش��مال غ��رب، جنوب 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و شرق فارس 
افزایش اب��ر، رعدوبرق و احتم��ال بارش های خفیف را 
داریم.کارشناس سازمان هواشناسی اعالم کرد: طی دو 
روز آینده در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور وزش 

باد همراه با خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است.

 آمادگی بنادر 
برای میزبانی از تولید

مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی گفت: 
امکان��ات ایجاد ش��ده در بنادر با ه��دف تبدیل بنادر 
کش��ور به بنادر نس��ل س��وم تطبی��ق دارد و این امر 
توانس��ته زمین��ه را ب��راي فعالی��ت صنعتگ��ران و 

تولیدکنندگان فراهم کند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بنادر و دریانوردی، 
محمد راس��تاد درباره حضور س��رمایه گذاران در بنادر 
کش��ور اعالم کرد: بنادر در مس��یر توس��عه از لحاظ 
زیرس��اخت، روبنا و تجهی��زات قرار دارن��د و در حال 
حاضر ظرفی��ت های بس��یار خوب��ی در آنه��ا ایجاد 
ش��ده اس��ت.او تصریح کرد: عالوه بر موارد یاد ش��ده 
مزیت اراضی پس��کرانه ای بنادر این اس��ت که بدون 
محدودیت در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی 
قرار می گیرد، اراضی پسکرانه بنادر در قالب مکانیزم 

شفاف و روان واگذار می شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: زمان 
 آن رس��یده س��ایر بخش هایی که در حوزه بنادر 
می توانند نق��ش آفرین��ی کنند ورود ک��رده و به 
مزیت بنادر کش��ور توجه ویژه داشته باشند؛ بطور 
مثال در زمینه حضور صنایع در بنادر و س��واحل 
انتظار داری��م وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
عنایت خاص داشته باشد.راس��تاد ادامه داد: البته 
نه تنه��ا ب��رای صنایع جدی��د بلکه ب��رای صنایع 
موجود، به خصوص صنایع س��نگین هم مش��وق 
های جدید در نظر گیرد تا شاهد حرکت واستقرار 

صاحبان صنایع در سواحل و بنادر کشور باشیم.
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»تعادل« وضعيت مطالبات بدهي هاي شهرداري تهران را بررسي كرد

استقراض، راه عبور شهرداري از تنگناي مالي

رکود یا رونق در انتظار بازار مسکن؟
با جهش قیمت مس��كن طي ماه هاي اخیر شاهد 
كاهش حجم معامالت بودی��م، همگامي مولفه هاي 
كه احتم��ال بازگش��ت دوران ركود بازار مس��كن را 
پررنگ كرد. درهمین رابطه، نایب رییس اول اتحادیه 
مشاوران امالک گفت: خروجی رشد بازارهای مسکن، 
طال و ارز پس از جهش مقطعی قیمت، به رکود بخش 

مسکن منجر می شود.
حس��ام عقبایی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به 
اختالف حدود ۱۰۰ درصدی رش��د قیمت مس��کن 
نسبت به سکه و ارز گفت: این اختالف با همین تناسب 
تا پنج، ش��ش ماه آینده پیش می رود. رشد بازارهای 
موازی وقتی زیاد می ش��ود كه قیمت مسکن هم باال 
می رود. البته رش��د اخیر قیمت مس��کن از بازارهای 
رقیب کمتر اس��ت اما به طور مثال اگر س��که به رشد 
۲۰۰ درصد برس��د باید توقع داش��ته باشیم که رشد 
مس��کن هم حدود ۸۰ درصد ش��ود ولی خروجی آن 

رکود مس��کن خواهد بود.او افزود: پیش بینی من این 
است که معامالت مسکن ش��هر تهران در مرداد ماه یا 
نزدیک به تیرماه کمتر خواهد ب��ود. تا نیمه مردادماه 
معامالت نس��بت به تیرماه فرق چندانی نکرده و اگر 

پایین نیامده باشد، بیشتر هم نشده است.
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک درباره 
طرح قیمت گذاری مس��کن گفت: صدور بخشنامه و 
آیین نامه حرکت تعزیراتی یا راهکارهایی مثل قرارداد 
اجاره دو ساله و تعیین اجاره بها به نظر من هیچ تاثیری 
ندارد و نمی تواند در افزایش قیمت ها بازدارنده باشد. 
مشکل اصلی بخش مس��کن نبود توازن بین عرضه و 
تقاضا است. او اظهار كرد: وقتی توازن وجود ندارد بقیه 
طرح ها ممکن اس��ت در کوتاه مدت اثر بسیار محدود 
و کوتاهی داشته باش��د ولی در میان مدت و درازمدت 
اثری نخواهد داشت.عقبایی ادامه داد: دولت و مجلس 
باید نگاهشان طوالنی مدت باشد و نیازهای کشور را 

 با افزایش تولید تامین کنن��د. وقتی در بعضی مناطق 
به ازای هر یک خان��ه چندین متقاضی وج��ود دارد، 
دولت می خواهد چه طرحی بدهد که جلوی افزایش 

قیمت را  بگیرد؟ 
به گفته او بنابرای��ن طرح هایی مثل قیمت گذاری 
بیشتر جنبه روانی دارد و راهکار اصلی نیست و باید از 
گفتار درمانی خارج شویم و به سمت اقدامات عملی در 
حوزه مسکن برویم. این که موج خبری ایجاد کنیم و 
آخرش هم هیچ خروجی نداشته باشد مشکل مسکن 

حل نمی شود.
عقبایي با بیان این که شش سال است شعار مسکن 
اجتماعی می دهیم و بعد افزایش قیمت را به گردن این 
و آن می اندازیم، گفت: طی شش، هفت سال گذشته 
تولید ساختمان حدود 5۰ درصد کاهش یافته است. 
راهکار اصلی این اس��ت ک��ه دولت قیم��ت زمین را 
مدیریت کند و به اصالح سیاست های پولی و بانکی که 

دارای نقص و ایرادات خطرناک و مهلک است بپردازد. 
نایب رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک ادامه 
داد: در کن��ار این موضوع��ات به جدا ک��ردن اقتصاد 
از دول��ت در ابعاد مختلف و در حوزه مس��کن بپردازد 
و توجه ویژه به انبوه سازان و س��ازندگان داشته باشد. 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده اصلی دولت 
در حوزه مسکن، باید کارهایش را عملیاتی کند و البته 
از طرح های شتابزده پرهیز داشته باشد.او تاکید کرد: 
هر اقتصادی نیاز به برنامه کوت��اه مدت، میان مدت و 
درازمدت دارد. ما بای��د در عین حال که به بحران های 
فعلی توجه می کنیم، نیم نگاهی هم به آینده بیندازیم 

که متاسفانه در مسکن این نگاه وجود ندارد.

 بازگشترونقدرنيمهدومسالجاري
در ش��رایطي ك��ه نایب ریی��س اتحادی��ه صنف 
مش��اوران امالک احتمال ركود بازار مسكن را مطرح 

مي كند، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی از رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی درباره پیش بینی وضعیت 
بازار مس��کن در س��ال ۱3۹7، گفت: بازار مسکن که 
مدت ها با رکود مواجه بود با تغییرات ارزی دچار تحول 
ش��ده که به دنبال تدوین سیاس��ت های جدید ارزی 
توسط دولت و مجلس شورای اس��المی، رونق به این 

صنعت باز خواهد گشت.
اوگفت: پیش بینی مي شود که در نیمه دوم امسال 

رشد و تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم.
رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به اعالم سیاس��ت های جدید ارزی از 
سوی رییس کل بانک مرکزی در شب گذشته گفت: 
اگر سیاست های جدید ارزی با دقت اجرا شود بخش 
زیادی از مش��کالت در حوزه تولی��د و حتی صادرات 

برطرف می شود.

گروهراهوشهرسازي|آزادهكاري|
با تغییر مدیریت ش��هري و علني شدن رقم واقعي 
بده��كاري ش��هرداري ته��ران، برخي ش��هرداري را 
ورشكس��ته خواندند و اذع��ان كردند ك��ه راه نجاتي 
براي شهرداري تهران وجود ندارد. محمد علي نجفي 
شهردار مس��تعفي تهران اما معتقد بود كه مي توان با 
انجام برنامه ریزي هاي مناسب تهران را از این شرایط 
خارج كرد. محمد علي افشاني شهردار كنوني تهران 
نیز در اولین نشس��ت خبري خود با خبرنگاران اظهار 
كرد كه با برنامه ریزي مي توان بر مشكالت غلبه كرد. 
اما واقعیت این است كه اكنون شهرداري تهران هزینه 
الزم ب��راي پرداخت مطالبات كارگ��ران و پیمانكاران 
خود را ندارد و حتي بانك ش��هر نیز از ارایه خدمات به 
این نهاد عمومي خودداري مي كند. از سوي دیگر دو 
روز پیش نیز خبري منتشر شد مبني بر اینكه سازمان 
تامین اجتماعي مجددا برخي حساب هاي شهرداري را 

بلوكه كرده است.
بسته شدن حساب هاي ش��هرداري فعالیت هاي 
این نهاد را با مش��كالتي رو به روكرده و ش��هرداري 
موفق به پرداخت حس��اب كارگران سازمان فضاي 

سبز نشده است. 
به گفته مجید فراهاني، س��ازمان تامین اجتماعي 
مدعي است كه ۱۲۰ میلیارد تومان تهران از شهرداري 
تهران طلبكار است و به همین دلیل حساب هاي این 
نهاد را مسدود كرده اس��ت. بر این اساس، شهرداري 
تهران بدهي هایي در خصوص شركت ها و موسسات 
وابس��ته به ش��هرداري تهران به این س��ازمان تامین 
اجتماع��ي دارد. همچنین س��ازمان تامین اجتماعي 
معتقد است كه همه نیروهاي انساني باید بیمه شده 
باشند و شهرداري تهران در بسیاري از جاها از نیروهاي 

ساعتي و پاره وقت استفاده مي كند.
به گفت��ه فراهاني، س��ازمان تامی��ن اجتماعي 
براس��اس خوداظه��اري، مدعي طلب خود اس��ت. 
البته شهرداري این طلب را قبول ندارد ولي با آنكه 
سازمان تامین اجتماعي همیشه با شهرداري تعامل 
كرده است، دوباره به دادگاه مراجعه كرده و نزدیك 
دو هفته اس��ت كه اغلب حس��اب هاي ش��هرداري 
را مسدود كرده اس��ت. فراهاني، این اقدام سازمان 
 تامی��ن اجتماع��ي را با توج��ه به ش��رایط موجود 
به صالح ندانسته و معتقد است با توجه به شرایطي 
كه در آن به سر مي بریم و سازمان تامین اجتماعي 
و ش��هرداري هر دو داراي مش��كالت مالي هستند، 
درس��ت نیس��ت كه تامی��ن اجتماعي ب��راي حل 

مشكالت مالي اش دست به چنین اقداماتي بزند.
بودجه سال ۹7 شهرداري ۱7 هزار میلیارد تومان 
و بدهي ش��هرداري تقریبا برابر با بودجه س��ه س��ال 
شهرداري است . در ش��رایطي كه به گفته مسووالن 
ش��هرداري میزان هزینه و درآمد در ش��هرداري یكي 
شده اس��ت، هر روز تنگناهاي مالي شهرداري بیشتر 
شده و هر ماه نیز سود بدهي هاي شهرداري به بانك ها 

بر حجم بدهكاري ها مي افزاید.
به گزارش »تعادل«، این میزان بدهي، ش��هرداري 

تهران را در صدر فهرست بدهكاران بانكي قرار مي دهد. 
این بدهي میراثي است كه از گذشته به شهردار فعلي 
ارث رسیده و حاال افش��اني باید در این زمین سوخته، 
خود را نشان دهد.5۲ هزار میلیارد تومان بدهي كمي 
نیس��ت و ش��هرداري تهران كه در تامین بودجه خود 
مشكالت زیادي دارد، باید براي تس��ویه آن دست به 
فروش شهر بزند. درست همان اتفاقي كه در گذشته 
افتاد. ش��هرداري در ازاي بدهي خود قسمت هایي از 

شهر تهران را به بانك شهر واگذار كرد.

 انسدادحسابهايپيمانكارانمترو
ای��ن در حالي اس��ت ك��ه روز گذش��ته فراهاني 
از بلوك��ه ش��دن برخي حس��اب هاي پیمان��كاران 
 توس��ط بانك ش��هر خب��ر داد و گفت: بانك ش��هر 
ضمانت نامه ه��اي پیمانكاران خ��ط 6 و7 مترو را به 
اجرا گذاشته و حس��اب هاي آنها را نیز بسته است.او 
در پاسخ به پرسش��ي مبني بر اینكه چرا شهرداري 
تهران براي پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد كاركنان 
تس��هیالت بانكي دریاف��ت مي كند، گف��ت: حدود 
6 ماه اس��ت كه بانك ش��هر پرداخت تس��هیالت به 
ش��هرداري را متوقف كرده اس��ت.بانك شهر اعالم 
كرده كه ش��هرداري به تعهدات خ��ود در پرداخت 
تس��هیالت عمل نكرده است.بانك ش��هر متعلق به 
ش��هرداري تهران نیس��ت و تمامي كالن شهرها در 
این بانك سهام دارند و ش��هرداري تهران نیز یكي از 
س��هامداران این بانك محسوب مي شود و نمي تواند 
به صورت دس��توري از بانك ش��هر تقاضایي داشته 
باش��د. پیمان��كاران خ��ط 6 و 7 مترو ب��ا معرفي و 
ضمانت شهرداري تهران از بانك شهر وام گرفته اند و 

شهرداري دیون آنها را پرداخت مي كرده است.

 بدهكاري۱۲.۵ميلياردتوماني
همچنین س��ازمان هاي زیر مجموعه شهرداري 
 نی��ز بی��ن خودش��ان داد و س��تد هایي داش��ته و 
از یك دیگر بدهكار وطلبكارند. روز گذش��ته روابط 
عمومي موسسه صندوق ذخیره كاركنان شهرداري 
تهران عنوان كرد ك��ه هماهنگ��ي و پیگیري براي 
وصول مطالبات صن��دوق ذخیره كاركن��ان از ۲۸ 
سازمان و زیرمجموعه ش��هرداري وارد دور تازه اي 
ش��ده اس��ت و در این رابطه مدیركل دفتر شهردار 
تهران، مدیركل حراس��ت و رییس سازمان بازرسي 
شهرداري پیگیري از س��ازمان هاي مربوطه را براي 
تس��ویه بدهي هاي آنها به موسس��ه آغاز كرده اند و 
وصول برخي مطالب��ات صندوق نی��ز كلید خورده 
است. براس��اس این گزارش پرداخت سهم صندوق 
ذخی��ره از س��وي برخ��ي س��ازمان هاي مجموعه 
شهرداري تهران با تاخیر و تعلل رو به رو بوده است 
و در این رابطه یكي از س��ازمان هاي ش��هرداري به 
تنهایي ۱۲.5 میلی��ارد تومان به صن��دوق بدهكار 
اس��ت. در عین حال با حمایت ش��هرداري تهران، 
پیگیري براي وص��ول این مطالب��ات به طور جدي 
آغاز ش��ده اس��ت و انتظار مي رود با وصول س��هم 
صندوق كه بیش از ۲۰ میلیارد تومان اس��ت، دیون 
بازنشستگان و س��پرده گذاران نیز پرداخت و صف 

موجود خاتمه پیدا كند.
اما نكت��ه مهم این اس��ت ك��ه ش��وراي پنجم، 
مدیری��ت جدید ش��هرداري ته��ران و زری��ر نگین 
تاجي سرپرس��ت معاون��ت مالي و اقتصاد ش��هري 
شهرداري تهران كه اخیرا با حكمي از سوي محمد 
علي افشاني ش��هردار تهران منصوب شده، چگونه 

مي خواهند این میزان بدهي را جبران كنند.

 استقراضازصندوقتوسعهملي
دكتر ایماني جاجرمي، استاد دانش��گاه تهران در 
گفت وگو با تعادل اس��تقراض را یكي از راه هاي پیش 
روي شهرداري تهران براي برون رفت از این وضعیت 
دانس��ت و گفت: مش��كالت مالي ش��هرداري تهران 
موضوعي محله اي و ساده نبوده و صحبت از پایتخت 
كشور است.بنابراین دستگاه هاي سیاست گذار مانند 
وزارت كشور، وزارت اقتصاد و دارایي به همراه اعضاي 
ش��وراي ش��هر باید با برنامه ریزي و انج��ام مطالعات 

كارشناسي راه حل مناسبي براي این كار پیدا كنند. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه قطع��ا راه حل هایي 
براي برون از رفتار این مش��كل وجود دارد كه یكي از 
مهم ترین آنها ایجاد منابع مالي جدید است. وي ادامه 
داد: به عنوان مثال اخذ عوارض از اقش��ار مرفه جامعه 
مي تواند یكي از راه هاي درآمدزایي براي ش��هرداري 
باشد. كساني هستند كه درآمدهاي آنچناني داشته و 
علي رغم دارا بودن درآمدهاي بسیار باال سهم خود را از 
هزینه هاي نگهداشت شهر پرداخت نمي كنند.باید این 
اجازه به شهرداري داده شود كه از آنها عوارض و مالیات 
بگیرد . ش��هرداري ها تا قبل از این، از منابع ناپایدار و 
فروش تراكم اقدام به درآمدزایي مي كردند اما اكنون 
این روش جواب نمي دهد زیرا دیگر زمیني در ش��هر 

نمانده كه بخواهند تراكم بفروشند.
جاجرمي با بیان اینك��ه راه هاي زی��ادي براي حل 
 مش��كالت مالي ش��هرداري تهران وجود دارد اما باید

 كارشناس��ان این ح��وزه ب��ا همفكري ه��م بهترین و 
زودبازده تری��ن راه ها را انتخاب كنن��د، گفت: عالوه بر 
این مي توان از تجربه شهرهاي دیگر هم استفاده كرد. 
براي مثال ش��هرداري نیویورك چند سال پیش اعالم 
ورشكستگي كرد و بعد از بازنگري مجدد در ساختار ها 

و تجدید نظر مالي باالخره توانست از بحران مالي خارج 
شود. در نتیجه مي توان از مشاوران خارجي نیز كمك 
گرفت تا بتوان درآمدها و هزینه هاي ش��هرداري را به 
تعادل رس��اند.وي تصریح كرد: همچنین استقراض از 
صندوق توس��عه ملي و حتي بانك جهاني راه دیگري 
است كه مي تواند به ش��هرداري تهران در این وضعیت 
كمك كند. در واقع شهرداري به تنهایي نمي تواند این 
بحران را پش��ت س��ر بگذارد و حتما به كمك دولت و 
نهادهایي از خارج از كش��ور نیاز دارد.دركنار این موارد 
اتخاذ سیاس��ت هاي انقباضي مالي نی��ز كمك كننده 
خواهد بود . این استاد دانشگاه به بیان اینكه متاسفانه 
رفتار ش��هرداري در دوره مدیریت قبلي بیشتر نمایش 
گونه بوده، اظهار كرد: طي سال هاي گذشته شهرداري 
به جاي برطرف كردن نیازهاي اساسي شهر پروژه هایي 
احداث كرد كه فقط جنبه نمایش��ي داش��ته و در دراز 
مدت نه تنها باري از روي دوش ش��هر بر نداشت بلكه 
به مشكالت شهر نیز اضافه كرد كه مثال بازر آن پل دو 
طبقه صدر است كه عمده كارشناسان نظر مثبتي براي 
ساخت آن نداش��تند. افزایش تعداد نیروهاي انساني و 
پرداخت حقوق هاي باال به این افراد به همراه یكسري 
اشتباهات دیگر اكنون شهر را به اینجا كشانده است و 

شهرداري چاره اي جز صرفه جویي ندارد.
به گزارش »تعادل«، این فقط ش��هرداري نیس��ت 
كه به س��ازمان هاي مختلف از جمله تامین اجتماعي، 
 بانك ها و دیگر سازمان ها بدهكار است،  دولت نیز بدهي 
به شهرداري دارد كه تاكنون از پرداخت آن سرباز زده 
است. درباره بدهي دولت به شهرداري تهران آمار ضد و 
نقیضي وجود دارد، در حالي كه سخنگوي شوراي شهر 
عنوان كرده بود بر اساس آمار معاونت مالي و اقتصادي 
ش��هرداري تهران می��زان بدهي دولت به ش��هرداري 
57۰۰ میلیارد تومان بوده ام��ا برخي دیگر معتقدند 
میزان بدهي دولت به شهرداري حدود ۱۴ هزار میلیارد 
تومان اس��ت. این گردون��ه بدهي هاي س��ازمان ها به 
یكدیگر تمامي ندارد. برخي سازمان ها تهاتر را به عنوان 
راه حل این مشكل انتخاب كرده اند. در دوره گذشته نیز 
شهرداري تصمیم داش��ت تا با واگذاري شهر آفتاب و 
فروشگاه هاي زنجیره اي به بانك شهر بدهي اش را با این 

بانك تسویه كند اما شوراي پنجم اجازه این كار را نداد.
از س��وي دیگر، دولت ه��ا نی��ز در ادوار مختلف از 
پرداخت هایي به شهرداري تهران خبر داده اند اما سهم 
كمك دولت به درآمد ش��هرداري تهران در مقایسه با 
متوسط شهرهاي بزرگ معمواًل تفاوت عمده اي دارد 
و معموال كمتر بوده به طوري كه تا س��ال ۸7 س��هم 
كمك دولت به ش��هرداري پایتخت نزدیك به صفر و 
بعد از آن یك درصد بوده است و در مقاطعي این رقم 

افزایش هاي چشمگیر هم داشته است.
در مجموع ش��هرداري، دولت، تامی��ن اجتماعي، 
بانك شهر و دیگر سازمان هایي كه به نوعي با شهرداري 
ارتباط مالي دارند باید بهترین راه را براي حل مشكالت 
خود انتخ��اب كنند به گون��ه اي كه نه خ��ود متضرر 
شوند و نه ش��هرداري تهران در ادامه راه ناچار به اعالم 

ورشكستگي شود.

 لزومساماندهی»ونکافهها«درشهرتهران
رئیس ستاد گردشگری ش��هرداری تهران از لزوم س��اماندهی »ون 

کافه ها« در شهر تهران خبرداد.
مهدی س��یف در مورد س��اماندهی ون کافه به واس��طه حیات شبانه 
 ش��هر با بیان اینکه در طول روز مش��غله های کاری آنقدر زیاد اس��ت که 
خانواده ها فرصتی ب��رای تفریح ندارن��د، گفت: به همی��ن دلیل معموال 
خانواده ها در س��اعات پایانی ش��ب به تفریح می پردازند اما  از آنجایی که 
صنوف و مراکز تفریحی با تاریکی هوا به س��مت تعطیل ش��دن می رود، 
خانواده ها مکان تفریحی مناس��ب ندارند.وی با بیان اینکه  شروع حیات 
ش��بانه ش��هر می تواند گام موثری در راستای رفع ش��ب مردگی و ایجاد 
فضاهای تفریحی برای خانواده ها باشد، ادامه داد: یکی از جاذبه های تفریح 
در شب ون کافه ها هستند که در کنار آنها می توانند تیم های هنری و... نیز 
برای پرکردن اوقات فراغت حضور یابند.رئیس ستاد گردشگری شهرداری 
تهران با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ون کافه ها مطلوب نیس��ت و 
حتی با آنها بمانند سدمعبری برخورد می ش��ود، ادامه داد: آمار دقیقی از 
تعداد ون کافه ها نیس��ت و این در حالی اس��ت که هر روز تعدادشان باال 
می رود و الزم است نسبت به س��ادماندهی و کمک آنها اقدام شود و حتی 

می توان  سامانه ای برای ثبت نام  در راستای آغاز ساماندهی طراحی کرد.
سیف با بیان اینکه در مورد ساماندهی ون کافه ها به هیچ وجه بحث 
درآمدزایی نداریم  گفت: ش��هرداری ته��ران در حوزه س��اماندهی ون 
کافه ها  صرفا نقش تس��هیل گری و نه تصدی گری دارد و کامال رایگان 
 فضاها در اختیار ون کافه ها قرار داده می شوند.وی با بیان اینکه با حضور 
ون کافه ها می توانیم نقاط گردشگری ش��هر تهران را تقویت کنیم ادامه 

داد: به مناطق ۲۲ گانه اعالم کردیم که فضاهای مناسب در هر منطقه که 
ترافیک ایجاد نکرده و مزاحمتی هم برای صنوف و کسبه ایجاد نمی کند 
معرفی کنند تا به صورت دوره ای ون کافه ها در آن مناطق مستقر شوند.
سیف تاکید کرد: این اقدام ش��هرداری تهران کامال رایگان و در راستای 

نقش تسهیل گری برای ساماندهی ون کافه ها است.

 آغازاقداماتعمليبرايساختپالسكو
معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری تهران از تحویل نقشه سازه 
نگهبان و تجهیز کارگاه پالس��کو از س��وی بنیاد مس��تضعفان انقالب 
اس��المی خبر داد.به گزارش ایس��نا، پیروز حناچی با اش��اره به آخرین 
وضعیت احداث ساختمان جدید پالس��کو، گفت: بنیاد مستضعفان به 
عنوان مالک ساختمان، اخیراً نقش��ه های سازه نگهبان و تجهیز کارگاه 
را ارائه داده اس��ت و ش��هرداری تهران نیز برای ادامه کار، همکاری های 
الزم را به عمل می آورد.وی با تاکید بر بررس��ی درست و علمی موضوع 
در ابعاد مختلف، عنوان کرد: براساس قانون، بنیاد مستضعفان برای اخذ 
پروانه ساخت باید اس��ناد مالکیت و نقشه های س��اختمان را ارائه دهد 
که هنوز این امر محقق نشده اس��ت و طبق روال بخشی از این فرایند از 
طریق دفاتر خدمات الکترونیک  پیگیری می شود.معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران با اش��اره به تغییرات و محدودیت های جدید 
برای س��اخت بنای پالس��کو، گفت: در حال حاضر زمینی که قرار است 
پالسکوی جدید در آن ساخته شود بسیار محدود شده است، چرا که قرار 
است قسمت شمالی ساختمان مقاوم سازی می شود و در عین حال به 
دلیل برخی از مشکالت احتمال حذف زمین شرقی که قباًل برای توسعه 

زمین پالسکو تملک ش��ده بود وجود دارد.حناچی ادامه داد: این مساله 
موجب می شود تا عرصه طراحی محدود شود، با این وجود از تاریخی که 
نقشه های ساختمان ارائه شود موضوع طراحی ساختمان قابل بررسی 
است.وی در بخش دیگری از س��خنانش به انتقادات اخیر شورا مبنی بر 
 طوالنی بودن فرایند صدور پروانه س��اخت پرداخ��ت و بیان کرد: تالش 
 می کنیم تا آن بخ��ش از فرایند را که به ما مربوط اس��ت با اس��تفاده از 
روش های نوین و آنالین کوتاه کنیم، اما بخش دیگر به اقدامات مالکین 
بس��تگی دارد که در این مورد مدیریت ش��هری نمی تواند اقدام خاصی 
انجام دهد.به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سه 
سال گذشته متوسط زمان صدور پروانه ساختمان از ۹6 روز به حدود ۴5 

روز کاهش پیدا کرده است.

 پيشنهادعجيببرخیدرخصوصبرنامهسومشهرداری
مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: اینکه در 
برخی سطوح تصمیم گیری پیشنهاد می شود جلد برنامه دوم را برداریم 
و با جلد برنامه س��وم تعویض کنیم تهدیدي است که باید جدی گرفته 
شود.به گزارش مهر، عرفان مردانی با اشاره به فرآیند تدوین برنامه سوم 
شهر تهران گفت: خطری که همچنان در برنامه ریزی از سر نگذراندیم و 
تبعات آن دامنگیر نظام سیاست گذاری ش��ده، خطای غفلت است. این 
موضوع در س��طح حاکمیت ملی و هم مدیریت محلی یعنی شهرداری 
صادق است. وی ادامه داد: از آغاز فرآیند تدوین برنامه سوم شهر تهران، 
شاهد برخی نگاه های تقلیل گرایانه به برنامه بوده ایم، از نبود نگاه فرایندی 
و مس��أله محور به تدوین برنامه گرفته تا این که همگان مسئول برنامه 

شهر هستند جز کارمندان شهرداری.عرفان مردانی با تاکید بر اینکه در 
دنیا الگوی پیش��رو و البته مورد پذیرش برای جوامع، مشارکت پذیری و 
مشارکت جویی برنامه هاست گفت: اساس گفتمان ما برای تدوین برنامه 
سوم شهر تهران، بازآموزی حین اقدام است. برای ما قبل از اینکه، تدوین 
برنامه اهمیت داش��ته باش��د، تمرین برنامه مداری حائز اهمیت است. 
برنامه مندی و برنامه محوری هم به این معنا اس��ت که نمی شود تهران 
را هیأتی اداره ک��رد. مرداني با بیان این که در دوران برنامه  س��تیزی که 
سازمان برنامه در کشور نداشتیم، نه تنها گفتمان توسعه درکشور آسیب 
دید، بلکه چون برنامه ای در میان نبود، همه نظم بروکراتیک کش��ور از 
بین رفت و بی برنامگی به همه نهادها و س��ازمان ها تس��ری یافت گفت: 
هشدار اینکه یک تفکر خاص، س��ازمان برنامه که محرک توسعه کشور 
بود را منحل کرد، در همه جا و همه حال باید با ما باش��د تا از نهاد برنامه 

مراقبت کنیم. 
او گفت: گسس��ت طوالنی و تاریخی برنامه مداری اداره شهر را پر 
هزینه، همراه با آزمون و خطا، غیر قابل نظ��ارت و ارزیابی و فرورفته 
در فس��اد کرده، از این رو است که معتقدیم بازگش��ت به برنامه چاره 
اداره شهر است. تاکید داریم که برنامه محوری ولو ناقص مسلما بهتر 
از بی برنامگی و باری به هر جهت اداره کردن ش��هر است. سوی دیگر 
مواجهه ناصحیح با مقول��ه برنامه ریزی، رویک��رد کارآمدی به برنامه 
اس��ت. ایجاد نظم ذهن��ی ب��رای سیاس��ت گذاران و همچنین ایجاد 
انضباط فکری کارویژه نهاد برنامه ریز اس��ت. س��خن س��مت تقاضا 
)مردم( را نهاد برنامه ریز به س��مت عرضه)سیاس��ت گذار( با رعایت 

اصول و البته با تعهد منتقل می کند.

در شهر                                                                                                                                                                                                                                                                           



اخبار

تبعات دو نرخي شدن كاالها 
ايرن�ا| ريي��س س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان تهران، »دو نرخي ش��دن كاالها 
را عام��ل ايجاد فس��اد و رانت در بازار« دانس��ت 
وگف��ت: توس��عه دامنه اق��ام م��ورد معامله در 
بورس كاال به ش��فافيت و واقعي سازي قيمت ها 
كمك مي كن��د. عرض��ه محصوالت پاي��ه مانند 
محص��والت پتروش��يمي در بورس كاال، س��بب 
شفافيت معامات ش��ده و جلوي انحصار و رانت 
را مي گي��رد. در ماه ه��اي اخير به علت نوس��ان 
ن��رخ ارز، مش��كاتي در نح��وه تخصي��ص كاال 
ب��ه متقاضي��ان رخ داد. زيرا دالالن در پوش��ش 
توليدكننده پايين دس��تي، اقدام ب��ه خريد اين 
محصوالت و ص��ادرات آن مي كنن��د كه كمبود 
برخي كاالها را در بازار به دنبال داش��ته اس��ت. 
برخي كارشناسان معتقدند سازوكار عرضه كاال 
در بورس، بهتري��ن ابزار براي ايجاد ش��فافيت و 

رفع رانت است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران به رون��د تنظيم بازار كاالها در كش��ور نيز 
اش��اره ك��رد و گفت: ايس��ت اجب��اري قيمت ها 
تبعاتي دارد، اما ب��ا توجه به ش��رايط خاص، اگر 
رويكرد دولت، توزيع برخ��ي كاالها با يك قيمت 
خاص باش��د، اين اق��دام انجام مي ش��ود. يداهلل 
صادقي افزود: اي��ن اقدام به ص��ورت موقتي و تا 
رسيدن بازار آن محصول خاص به آرامش انجام 

مي شود و در طوالني مدت نخواهد بود. 
به گفته او، بورس كاال نس��بت به ديگر بازارها 
شفاف تر است و با رعايت قواعد اين بازار و آزادي 
عمل ب��راي ورود عرضه كنن��دگان و خريداراني 
كه اهليت داش��ته باش��ند، شاهد توس��عه دامنه 
فعاليت بورس كاال به بيش��تر كاالها خواهيم بود 
كه به ش��فافيت و واقعي ش��دن قيمت ها كمك 
مي كند. صادقي درباره قيمت گذاري دس��توري 
در اقتصاد گفت: بط��ور طبيع��ي در صورتي كه 
قيمت گذاري دستوري به س��ركوب قيمت براي 
توليدكنن��ده منجر ش��ود، محدودي��ت توليد را 
با خود به هم��راه دارد؛ زي��را توليدكنن��ده بايد 
س��ود منطقي خود را به دس��ت آورد. به گفته او، 
س��ركوب و تبعيض قيمتي به عنوان سياس��تي 
تلقي مي ش��ود، كه اعمال آن به ص��ورت فراگير 
وجود ندارد. او همچنين بيان كرد: اگر قرار باشد 
در برخي از مواقع خاص، قيمت ه��ا كنترل و نيز 
قيمت دس��توري در ب��ازار حاكم ش��ود و كاال با 
قيمت پايين تر از نرخ تمام شده به دست مصرف 
كننده برس��د، بايد تكليف مابه التفاوت قيمت ها 
مشخص ش��ود؛ در غير اين صورت توليدكننده، 
انگيزه خود را براي توليد بيشتر از دست مي دهد. 

خريد و فروش خودروي 
خارجي متوقف شد

فارس|رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه  و 
فروشندگان خودرو، گفت: اگرچه واردات خودرو 
به كش��ور متوقف ش��ده، اما تقاضا ب��راي خريد 
خودرو خارجي ب��ه دليل گراني تقريب��ا به صفر 
رسيده است. سعيد موتمني در مورد تقاضا براي 
خودروهاي خارجي در بازار گف��ت: بعد از اينكه 
نهادهاي نظارتي، بازرس��ي ها را تش��ديد كردند، 
قيمت خودروهاي خارجي نس��بت ب��ه يك ماه 

گذشته كاهش يافت. 
ريي��س اتحادي��ه دارن��دگان نمايش��گاه  و 
فروشندگان خودرو افزود: اگرچه واردات خودرو 
به كشور متوقف ش��ده، اما به دليل گراني، تقاضا 
ب��راي خريد خ��ودروي خارج��ي وجود ن��دارد، 
در حال��ي كه خ��ودرو به ان��دازه كاف��ي در بازار 
موجود اس��ت. موتمني بيان كرد: خريد و فروش 
خودروي خارجي به دلي��ل گراني، تقريبا به صفر 
رسيده اس��ت. به گفته رييس اتحاديه دارندگان 
نمايشگاه ها و فروش��ندگان خودرو، بطور نمونه، 
قيمت خودرو س��انتافه حدود يك م��اه پيش به 
600 ميليون تومان رس��يده بود، ام��ا با كاهش 
قيمت دالر در روزهاي اخي��ر قيمت اين خودرو 
اكنون ب��ه حدود 480 ت��ا 500 ميلي��ون تومان 
كاهش يافته اس��ت. او اظهار كرد: قيمت خودرو 
سانتافه سال گذشته حدود 220 ميليون تومان 
بود. به گفته موتمن��ي، در ش��رايطي كه قيمت 
خودروه��اي داخلي هم افزاي��ش و قدرت خريد 
مردم كاهش يافته اس��ت، بنابراين با پولي كه در 
اختيار دارند، بيش��تر اقدام به خريد خودروهاي 

داخلي مي كنند. 

 هزار واحد توليدي
در نمايشگاه كوچك ها 

ش�اتا|همزمان ب��ا روز حماي��ت از صناي��ع 
كوچ��ك و در س��ال حماي��ت از كاالي ايران��ي، 
بزرگ تري��ن نمايش��گاه توانمندي ه��اي صنايع 
كوچك ايران برگزار مي شود. مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي كشور از ثبت 
نام بيش از ه��زار واحد توليدي ب��راي راه اندازي 
غرفه در نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچك 
اي��ران خبر داد و گف��ت: 15 ش��ركت خارجي از 
كش��ورهايي از جمله »تركيه، پاكستان، مالزي و 
كره جنوبي« نيز در اين نمايش��گاه غرفه خواهند 

داشت. 
صادق نجف��ي با بيان اينكه افتتاح نمايش��گاه 
همزمان با روز حماي��ت از صنايع كوچك خواهد 
بود، يادآور شد: حضور معاون اول رييس جمهور 
براي افتتاح و بازديد از نمايش��گاه مورد موافقت 
قرار گرفته اس��ت. نجفي با اعام اينكه حدود 10 
كارگاه آموزش��ي نيز در حاشيه نمايش��گاه برپا 
خواهد بود، گفت: مذاكرات B2B با حضور 110 
مدير نيز در اين نمايش��گاه انجام مي ش��ود. اين 
نمايش��گاه از 21 تا 2۳ مردادماه از ساعت 10 تا 

21 در مصلي تهران برپا خواهد بود.
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معماي چند وجهي تعيين قيمت خودرو

عضوهياترييسهاتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

3 ابهام حل نشده در بسته جديد ارزي
سياس��ت هاي جدي��د ارزي بان��ك مرك��زي روز 
يكش��نبه رونمايي ش��د و قرار اس��ت از امروز اجرايي 
شود. در همين زمينه عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني 
ايران معتقد اس��ت: باي��د در ۳ موض��وع مهم يعني 
»پيمان سپاري ارزي«، »سامانه نيما« و »نحوه تعيين 
گروه هاي كااليي« شفافيت بيشتري صورت بگيرد. به 
اعتقاد كيوان كاشفي اين ۳ موضوع ازجمله مهم ترين 
موضوعاتي اس��ت كه در بس��ته جديد بانك مركزي 

به درستي درباره آنها ابهام زدايي نشده است.
شامگاه يكش��نبه، عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي با حض��ور در يك برنام��ه تلويزيوني، 
از بس��ته جديد ارزي اين بانك كه با هدف مديريت 
بازار ارزي كشور تدوين شده اس��ت، رونمايي كرد. 
اين بس��ته قرار اس��ت از امروز اجرايي ش��ود. عضو 
هيات رييسه اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري 
اتاق ايران، گفت: تدوين سياس��ت هاي جديد ارزي 
حركت��ي منطقي به س��وي اصاح وضعي��ت ارزي 

كشور و صيانت از منابع ارزي با توجه به تحريم هاي 
پيش روس��ت. او بيان ك��رد: بي��ش از 70 درصد از 
موارد ذكر ش��ده در اين بسته، پيشنهاد هايي بود كه 
از س��وي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران ط��ي نامه نگاري ه��اي متعدد با مس��ووالن بر 
انج��ام آنها تاكيد ش��ده بود. كاش��في تاكي��د كرد: 
عدم تعيين نرخ ارز در بازار ثانويه از س��وي دولت و 
تعيين اين نرخ بر اس��اس عرضه و تقاضا، ديگر اقدام 
مهمي بود كه خوش��بختانه در بس��ته جديد ارزي 
بانك مركزي در نظر گرفته شده است. به اعتقاد او، 
مهم ترين نتيجه اين سياس��ت ايجاد تعادل در بازار 
ارزي كشور و همچنين جلوگيري از ايجاد بازار سوم 
اس��ت. عضو هيات رييس��ه اتاق ايران همچنين در 
ادامه اظهارات خود بيان كرد: بازگشت صرافي ها به 
چرخه مبادالت اقتصادي كش��ور و رفع جو امنيتي 
در اين زمينه باعث مي ش��ود تا تعامات اقتصادي از 

رونق برخوردار شود.

 ابهامات بسته ارزي
او در ادام��ه صحبت هاي خود با اش��اره ب��ه ۳ ابهام 
موجود در سياست ارزي جديد اعام شده از سوي بانك 
مركزي، توضيح داد: تغيي��رات مداوم گروه هاي كااليي 
در چند ماه گذشته، يكي از مهم ترين مشكات فعاالن 
اقتصادي و س��ردرگمي آنان در اين م��دت بود. با توجه 
به اينكه در بس��ته جديد ارزي دول��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت عهده دار تعيين گروه هاي كااليي براي 
دريافت ارز دولتي ش��ده  اس��ت، بايد تعيين گروه هاي 
كااليي از جامعيت و س��رعت الزم برخوردار باشد. عضو 
هيات رييس��ه اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت ش��فافيت 
در تعيين گروه ه��اي كااليي، گف��ت: تعيين گروه هاي 
كااليي بايد به شكلي باشد كه به فرض، اگر امروز كااليي 
كه در يك گروه قرار داده مي ش��ود، فردا با بخشنامه اي 
به گروه كااليي ديگري منتقل نش��ود. بلكه بايد روند به 
شكلي باشد كه امكان برنامه ريزي براي فعاالن اقتصادي 
را حداقل طي يك س��ال فراهم كند. ب��ه اعتقاد كيوان 
كاش��في تغيير مداوم گروه هاي كااليي عاوه بر ايجاد 
سردرگمي براي فعاالن اقتصادي، منجر به شكل گيري 
مجدد رانت خواهد شد.عضو هيات رييسه اتاق ايران در 
ادامه تصريح كرد: متاسفانه با وجود مشكات متعددي 
كه در سامانه نيما وجود دارد و بارها هم از سوي فعاالن 

اقتصادي اين مشكات اعام ش��ده، اما دربسته جديد 
پيش��نهادي اين س��امانه به عنوان واس��طه در واردات 
و همچنين واگذاري ارزي معرفي ش��ده است. به گفته 
كاشفي وجود يك سامانه مانند »سامانه نيما« و مكلف 
كردن واردكنندگان و صادركنندگان به ثبت اطاعات 
خود در اين سامانه، منجر به شكل گيري پيچيدگي در 
فرآيند فعاليت صادركنندگان و واردكنندگان مي شود. 
به اي��ن دليل كه ام��كان پيش بيني كلي��ه هزينه هاي 
مرتبط با واردات و صادرات در اين سامانه ميسر نيست.

او پيشنهاد داد: س��امانه نيما يا بايد حذف شود يا براي 
پايداري اين س��امانه س��ازوكار جديدي در نظر گرفته 
ش��ود. به خصوص اينكه در چند ماه گذشته با انباشت 
س��فارش هاي ثبت ش��ده و تقاضاهاي مج��ددي كه از 
امروز به موازات انتشار بس��ته جديد ارزي دولت صورت 
خواهد گرفت، احتمال اينكه سامانه نيما منجر به بروز 
مشكات شود، بس��يار زياد است. كاش��في با اشاره به 
آخرين ابهامي كه در بس��ته جدي��د ارزي دولت وجود 
دارد، گفت: سياست »پيمان سپاري ارزي« همچنان در 
اين بسته مشاهده مي شود كه با توجه به مشكات فعلي 
صادركنندگان ازجمله ارتباط��ات بانكي و انتقال منابع 
حاصل از صادرات به كشور، براي صادركنندگان كشور 

مشكل آفرين خواهد بود. 

 تضمين سپرده ارزي
عضو هي��ات رييس��ه ات��اق اي��ران با اش��اره به 
صحبت هاي ارايه ش��ده از س��وي ريي��س كل بانك 
مركزي مبني بر باز كردن حس��اب »سپرده ارزي« 
در بانك ه��ا و اعط��اي س��ود، تاكي��د ك��رد: جلب 
اعتماد م��ردم در اين برهه زماني ب��ا توجه به اينكه 
اين اعتماد طي س��ال هاي 91 و 92 بس��يار آسيب 
ديد، حائز اهميت اس��ت و اين سياست ارزي بانك 
مركزي گامي موثر در جلب اعتماد مردم محسوب 
مي ش��ود. در همين زمينه عضو هيات رييسه اتاق 
ايران پيش��نهاد داد: اگر نرخ س��ود اين حساب هاي 
ارزي معقول و ح��دود 40 درصد نرخ س��ود ريالي 
كه در ح��ال حاض��ر بانك ه��ا پرداخ��ت مي كنند 
باش��د، نقش بس��يار موثري در ج��ذب منابع ارزي 
در دس��ت مردم و رونق بازار ثانويه خواهد داش��ت. 
كيوان كاش��في بيان كرد: در ح��ال حاضر خوراك 
پتروش��يمي ها زير قيم��ت جهاني پرداخ��ت داده 
مي شود كه مزيتي براي فعاالن اين حوزه محسوب 
مي ش��ود و در مقاب��ل دريافت اين مزي��ت، بايد ارز 
حاصل از صادرات پتروشيمي ها به چرخه اقتصادي 
كشور بازگردانده شود تا بخشي از نيازهاي وارداتي 

كشور از طريق اين ارز تامين شود.

محمد مهدي حاتمي |
آي�ا قيم�ت خودروه�اي داخل�ي افزايش 
پي�دا مي كن�د؟ پاس�خ ب�ه اي�ن پرس�ش در 
ش�رايطي ك�ه ب�ازار خودروه�اي خارج�ي با 
ركودي بي س�ابقه مواجه ش�ده، ت�وان توليد 
خودروس�ازان داخلي به دليل تحريم فروش 
قطعات خودرو به ايران به ش�دت كاهش يافته 
و البته به تازگي از بس�ته جدي�د ارزي دولت 
رونمايي ش�ده، بيش از هميش�ه دشوار شده 
است. با اين همه، خودروس�ازان ايراني كه به 
تازگ�ي حدود 500 هزار دس�تگاه خ�ودرو نيز 
پيش فروش كرده اند، از لزوم افزايش بيش�تر 
قيم�ت خودروه�اي داخل�ي مي گوين�د. در 
همين راستا، دبير انجمن خودروسازان ايران 
در گفت وگو ب�ا »تعادل«، با اش�اره ب�ه اينكه 
هزينه ه�اي توليد خ�ودرو در اي�ران، همپاي 
ساير كاالهاي سرمايه اي و حتي مصرفي رشد 
نداش�ته، اس�تدالل مي كند كه قيمت گذاري 
دستوري توسط ش�وراي رقابت، موجب فشار 
به خودروسازان ايراني شده و بنابراين قيمت 
خودرو باي�د افزاي�ش پيدا كن�د. اي�ن اما در 
حالي اس�ت كه تقريبا همزمان ب�ا رونمايي از 
سياست هاي جديد ارزي دولت، قيمت برخي 
خودروهاي داخلي بر م�دار نزولي قرار گرفته 
اس�ت. به اين ترتيب، به نظر مي رس�د تعيين 
قيمت خودرو در ايران، بيشتر به معمايي حل 
ناشده شبيه باش�د تا امري كه متاثر از عوامل 

عرضه و تقاضا در بازارها است.
  

 آيا خودرو در ايران ارزان است؟
اعتراض به باال ب��ودن قيمت خ��ودرو در ايران و 
مقايس��ه قيمت خودروهاي ايراني در بازار داخلي و 
بازار بعضي كشورهاي همس��ايه، نقل همه مجالس 
است. اما آيا قيمت خودرو در ايران، با در نظر گرفتن 
ش��اخص هايي مانند كيفيت، كهنه بودن پلتفرم ها 
و ش��يوه پرداخت قيم��ت، واقعًا باال اس��ت؟ جهش 
قيمتي در خودروهاي وارداتي كه ب��ه دنبال اعمال 
ممنوعيت هاي وارداتي و نيز افزايش چشم گير نرخ 
ارزهاي خارجي رخ داد، ب��ازار خودروهاي خارجي 
را با يكي از بي س��ابقه ترين بحران هاي خود رو به رو 
كرد. با اين همه، به نظر مي رس��د ب��ازار خودروهاي 

داخلي حتي با ابهامات بيشتري هم رو به رو باشد.
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروس��ازان 
در گفت وگو با »تعادل«، با اشاره به انتقاد فراگير در 
مورد باال بودن قيم��ت خودروهاي داخلي مي گويد: 
اعتراض ب��ه باال ب��ودن قيمت خ��ودرو در ايران كار 
دش��واري نيس��ت و خيلي ها با مقايسه جهش هايي 
كه در برخي دوره هاي زماني در قيمت خودرو اتفاق 
افتاده، معتقدند قيمت خودروهاي س��اخت بيش از 
اندازه باال اس��ت. با اين همه، اين عده اين واقعيت را 
در نظر نمي گيرن��د، قيمت ي��ك كاال در واقع امري 
نس��بي اس��ت و نه مطلق. نعمت بخش ب��ا ذكر يك 
مثال مي گويد: اگر ش��ما ماهان��ه 10 ميليون تومان 
درآمد داش��ته باش��يد و قيمت خودرو 50 ميليون 
تومان باش��د، نمي توانيد بگوييد قيم��ت خودرو در 
قياس با درآمد ش��ما باال اس��ت. به گفته او، درآمد 
متوس��ط در جامعه ايران به هيچ وجه ب��ه اين ارقام 

نزدي��ك نيس��ت و م��ن نمي خواهمچني��ن چيزي 
بگويم، اما اگر بپذيريم كه قيم��ت خودرو هم مانند 
قيمت س��اير كاالها محاس��به مي ش��ود و به همان 
اندازه متناس��ب با هزينه ه��اي توليد ب��اال يا پايين 

مي رود، مي توانيم در اين مورد به نتيجه برسيم.
به گفته فع��االن حوزه خ��ودرو، ح��ال عمومي 
اقتصاد ايران در سال هاي گذش��ته نامناسب بوده و 
درآمدها در قي��اس با هزينه ها رش��د نكرده اند و در 
اين ترديدي نيس��ت. اما در طول سال هاي گذشته، 
قيمت خودرو با توجه به قيمت س��اير كاالها، رشد 
افسارگس��يخته اي نداش��ته اس��ت. نعمت بخش، 
ادامه مي دهد: بررس��ي ص��ورت گرفت��ه در انجمن 
خودروس��ازان اين موض��وع را نيز روش��ن مي كند؛ 
به عنوان نمون��ه، اجازه بدهيد قيم��ت دالر را در دو 
مقطع زمان��ي در س��ال هاي 1۳84 و 1۳96 با هم 
مقايس��ه كنيم. قيمت هر دالر آزاد در س��ال 1۳84 
حدوداً برابر با 904 بوده اس��ت و در سال 1۳96، در 
مرحله اول اوج گيري بح��ران ارزي، قيمت هر دالر 
در بازار آزاد به حدود 4700 تومان رس��يده اس��ت. 
به عبارت س��اده تر، قيمت دالر در ب��ازار آزاد در اين 
فاصله زمان��ي، حدود 5.2 برابر ش��ده اس��ت. دبير 
انجمن خودروس��ازان به مثالهاي ديگري از تفاوت 
قيمت كاالها در فاصله زماني مورد اشاره مي پردازد. 
به گفته نعمت بخش، به عنوان نمونه، قيمت س��كه 
طا در اين بازه زماني از 12۳ ه��زار تومان به حدود 
1.5 ميليون تومان )با رش��د 12.8 برابري( رسيده 
و متوس��ط قيمت آپارتمان در مناطق 22گانه شهر 
تهران رش��دي معادل 17.۳ برابر داش��ته است. به 
گفته او قيمت هر كيلوگرم برن��ج ايراني نيز در اين 
مدت، از 1۳00 توم��ان، به حدود 12 ه��زار و 700 
تومان رسيده و حداقل حقوق رس��مي ماهانه نيز با 
رشد 7.6 برابري، از حدود 12۳ هزار تومان به حدود 
9۳1 هزار تومان رسيده اس��ت. حال بنا به اظهارات 
او، حال اگر اين تغييرات قيمتي را با تغييرات قيمت 
دو خودرو پرفروش ايراني، يعن��ي پرايد و پژو 405 

مقايس��ه كنيم، مي بينيم كه قيمت خودرو با وجود 
افزايش مجموع تورم در اين س��ال ها، واقعا افزايش 
چش��م گيري نداش��ته اس��ت. در اين مدت، قيمت 
پرايد از حدود 6 ميلي��ون و 900 هزار تومان به ازاي 
هر دس��تگاه، به حدود 21 ميليون تومان رس��يده و 
قيمت پژو 405 هم از حدود 11 ميليون و 800 هزار 
تومان، به حدود 29 ميلي��ون و هفتصد هزار تومان 
رسيده است. به عبارت ديگر، طي اين مدت، قيمت 
پرايد ح��دوداً ۳ برابر ش��ده و قيمت پ��ژو 405 هم 

حدود 2.5 برابر شده است.

 خودرو: كاالي سرمايه اي يا كاالي مصرفي
با اين ح��ال، كاالهاي��ي مانند خودرو، مس��كن، 
طا و حتي دالر در ايران، عموما ب��ه عنوان كاالهاي 
س��رمايه اي مورد توجه قرار مي گيرند. اما مقايس��ه 
ميان افزاي��ش قيمت اي��ن كااله��ا و افزايش قيمت 
خودرو، نشان دهنده آن است كه خودرو واقعا كاالي 
س��رمايه اي نبوده؛ چراك��ه اگر بود باي��د همپاي اين 
كااله��اي رقيب افزاي��ش قيمت پيدا مي ك��رد. دبير 
انجمن خودروسازان اما اس��تدالل ديگري هم براي 
لزوم افزايش قيمت خودروهاي س��اخت داخل دارد: 
افزايش قيمت كاالهاي اصلي مورد نياز براي ساخت 
خ��ودرو، بس��يار بيش��تر از مجوزهاي رس��مي براي 
افزايش قيمت خودرو در س��ال هاي اخير بوده است. 
فهرستي كه او در اختيار »تعادل« قرار داده، كاالهاي 
متنوعي را در ب��ر مي گيرد و در هر م��ورد، به افزايش 
قيمت كاال ط��ي بازه زماني دو س��اله، ميان اس��فند 
1۳94 و اس��فند 1۳96 اشاره شده اس��ت. بر اساس 
اين فهرس��ت، هر واحد آلومينيوم مورد اس��تفاده در 
ساخت خودرو در اين مدت حدود 76 درصد افزايش 
قيمت داشته و افزايش قيمت براي برخي اقام ديگر 
هم به اين شرح اس��ت: هر واحد مواد پليمري معادل 
75 درصد، هر واحد ورق ف��والدي معادل 69 درصد، 
هر واحد فوالد آلي��اژي معادل 49 درص��د و حداقل 
حقوق ماهيان��ه كارگران مع��ادل ۳8 درصد افزايش 

قيمت را تجربه كرده اند. اما آيا بر اين اساس مي توان 
اس��تدالل كرد كه قيمت خ��ودرو هم باي��د افزايش 
پيدا كند؟ نعمت بخش پاس��خ مي دهد: بله، افزايش 
قيمت مواد اوليه مورد نياز براي س��اخت خودرو و در 
عين حال در ج��ا زدن قيمت خودرو به معني فش��ار 
به خودروسازان است. بر اساس مجوز شوراي رقابت، 
افزايش قيمت درب كارخانه براي خودروهاي داخلي 
چيزي در حدود 5 درصد بوده و اين در حالي اس��ت 
كه متوس��ط افزايش قيمت مواد اوليه مورد نياز براي 

ساخت خودرو بسيار بيشتر بوده است. 

 رقابت بازار و شوراي رقابت
افزايش ان��دك قيمت خ��ودرو در مقابل افزايش 
قيمت نهاده ه��اي توليد خ��ودرو ام��ا در داده هاي 
آماري ديگري هم منعكس ش��ده اس��ت. مقايس��ه 
شاخص قيمت خودروي س��واري در بازار با شاخص 
س��اخت )صنعت( طي س��ال هاي 1۳76 تا 1۳96، 
نشان دهنده آن است كه رش��د قيمت خودرو بسيار 
كمتر از رش��د هزينه تمام ش��ده آن بوده اس��ت. بر 
اساس گزارش بانك مركزي، در دوره 20 ساله مورد 
اش��اره، بهاي س��اخت )صنعت( ح��دود 18.9 برابر 
ش��ده و س��االنه بطور متوس��ط حدود 15.8 درصد 
رشد داش��ته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه قيمت 
خودرو در همين بازه زماني، تنها ۳.۳4 برابر رش��د 
داشته و متوسط رشد س��االنه قيمت آن، نيز حدود 
6.2 درصد بوده اس��ت. البته ذكر اين نكته ضروري 
است كه در گزارش بانك مركزي، سال پايه شاخص 
بهاي س��اخت )صنعت(، سال 1۳90 اس��ت كه به 
دليل همخواني با شاخص قيمت خودرو به سال پايه 

1۳76 تعديل شده تا محاسبات ساده تر شوند.
نعمت بخش در مورد مقايس��ه اين دو ش��اخص، 
يعني ش��اخص قيمت خ��ودرو در بازار و ش��اخص 
ساخت )صنعت( در اين بازه 20 س��اله اما اين طور 
توضيح مي دهد: بين س��ال هاي 1۳76 تا نيمه اول 
س��ال 1۳88، قيمت گذاري خودرو بر اساس قيمت 

حاشيه بازار انجام گرفته است. به عبارت ساده تر، در 
اين مدت، س��از و كار بازار قيمت خ��ودرو را تعيين 
كرده اس��ت. از آن زمان ب��ه بعد ام��ا قيمت گذاري 
خودرو بر اساس قيمت گذاري دستوري انجام شده 
است، به اين معني كه شوراي رقابت، قيمت گذاري 

فروش خودرو را در كشور بر عهده گرفته است.
اودر بخش ديگري از صحبت هاي خود مي گويد: 
در بازه زماني نخس��ت، يعني از ابتداي سال 1۳76 
تا نيمه نخست س��ال 1۳88، شاخص قيمت خودرو 
حدود ۳4 درصد رشد داش��ته و اين در حالي است 
كه ش��اخص بهاي س��اخت )صنعت( حدود 4.76 
برابر ش��ده اس��ت. از آن زمان به بعد، يعني از زماني 
كه قيمت گذاري بر اساس نظر شوراي رقابت انجام 
شده اما ش��اخص قيمت خود در قياس با سال پايه، 
حدود ۳.۳4 برابر ش��ده و ش��اخص بهاي س��اخت 
)صنع��ت( حدود 18.9 برابر ش��ده اس��ت. در واقع، 
سركوب قيمتي موجب ش��ده كه قيمت خودرو در 
مقايس��ه با هزينه ساخت آن بس��يار كم رشد كند و 

فشار زيادي به توليد وارد شود.

 زمزمه تعويق در عرضه خودرو 
فارغ از چگونگي قيمت گذاري خودرو در ايران و 
تناسب افزايش متوسط قيمت خودرو با سبد تورمي 
كش��ور، بروز بحران ارزي احتماال تمامي محاسبات 
در اين بازار را ب��ه هم خواهد ريخ��ت. در واقع، بروز 
بحران در عرضه خ��ودرو، در كنار دش��واري تامين 
قطعات، به گمان عده اي ممكن اس��ت موجب بروز 
تاخي��ر در تحويل خودروهاي پيش فروش ش��ده يا 

ثبت نامي شود.
آمارها نش��ان مي دهند توليد و فروش خودرو در 
كشور، در مقايس��ه با زمان مش��ابه در سال گذشته، 
كاهش چشم گيري داش��ته و اين در حالي است كه 
همين چندي قبل، دو خودروساز اصلي كشور براي 
فروش حدود 500 هزار دس��تگاه خودرو از ش��وراي 
رقابت مجوز دريافت كردند. اين در حالي اس��ت كه 
كاهش توليد خودرو در كنار عدم دسترسي كافي به 
قطعات كه خود ناشي از تحريم ها هستند، چشم انداز 
تحويل به موقع خودروهاي پيش فروش ش��ده را با 
عامت س��وال مواجه كرده اس��ت. آرش محبي نژاد، 
دبير انجمن تخصصي همگن قطعه س��ازان كش��ور، 
اخيراً در گفت وگو با ش��رق، از احتم��ال عدم تحويل 
به موقع خودروهاي پيش فروش شده خبر داده بود. 
به گفته او، تعداد زيادي از قطعه س��ازان نمي توانند 
قطعات را س��ر موقع برس��انند، در نتيجه خودروي 
ناق��ص توليد مي ش��ود و اين خودروه��اي ناقص در 
كارخانجات دپو مي شوند. از ديگر سو اما در حالي كه 
س��ير نزولي قيمت خودرو در بازار از پنج شنبه هفته 
گذشته آغاز شده، اما هنوز قيمت خودرو از كارخانه 
تا بازار ميليون ه��ا تومان تفاوت دارد. براين اس��اس 
اختاف قيمت پژو 405 دوگانه از كارخانه تا بازار 15 
ميليون تومان، پژو 405 ج��ي ال ايكس 1۳ ميليون 
تومان و پژو 405 اس ال ايك��س 1۳ ميليون تومان 
اس��ت. به اين ترتيب، به نظر مي رسد معماي تعيين 
قيمت خودرو در ايران بس��يار پيچيده تر از قبل شده 
باشد، درست به همان اندازه كه رفتار مصرف كننده 
در مورد مصرفي يا سرمايه اي بودن خودرو نيز هنوز 

جاي بحث دارد.

نايب ريي��س اتاق ايران و چي��ن گفت: با تصميم 
دولت در شرايطي كه با محدوديت هاي ارزي مواجه 
هس��تيم و مي دانيم خط��ر كارت بازرگاني اجاره اي 
براي صادرات بيش��تر اس��ت، ممنوعيت واگذاري 
به س��اير افراد براي صادرات حذف ش��د. مجيدرضا 
حريري در گفت وگو با مهر، ب��ا انتقاد از مصوبه اخير 
هيات دول��ت درباره اص��اح روند ص��دور و تمديد 
كارت هاي بازرگاني گف��ت: در صورتيكه اين مصوبه 
اصاح نش��ود، افراد اين امكان را خواهند داشت كه 
تعهدات ارزي براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
خود را انجام نداده و مسووليت اين تعهدات بر عهده 
فرد ناشناسي است كه كارت خود را اجاره داده است. 

نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران و چي��ن در ادامه با 
اش��اره به اينكه هنگام واگذاري كارت هاي بازرگاني 
به اشخاص از آنها تعهدنامه عدم واگذاري به غير اخذ 
مي شود، خاطرنش��ان كرد: بر اين اس��اس اگر افراد 
كارت خود را ب��ه ديگران جه��ت واردات يا صادرات 

واگذار كنند، با آنها برخورد مي شود. 
او يادآور شد: اگر شخصي بخواهد كارت بازرگاني 
خ��ود را ب��راي واردات يا ص��ادرات در اختي��ار فرد 
ديگري قرار دهد بايد در دفاتر اس��ناد رسمي كشور 
ب��راي او، وكالتنامه صادر ش��ود ك��ه در اين حالت 
چنانچه تخلفي صورت گيرد، بايد با وكيل ش��خص 

اجاره دهنده برخورد شود.

رييس انجمن واردكنندگان خودرو گفت: در صورتي كه مس��ووالن ذي ربط اجازه 
واردات حدود 20 هزار دس��تگاه خودروي پيش فروش ش��ده را ندهند، شركت هاي 
واردكننده خودرو مجبور به فس��خ قراردادهاي خود با مشتريان خواهند بود. كوروش 
مرشدسلوك به ايسنا گفت: تقريبا معادل همين تعداد نيز ثبت سفارش براي واردات 
خودرو ص��ورت گرفته بود ت��ا واردات انجام و تعهدات تحويل ش��ود اما ب��ه يك باره با 

ممنوعيت واردات خودرو مواجه شديم.
رييس انجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: اين انجمن در حال مذاكره با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي رفع اين مش��كل اس��ت. در حال حاضر حدود 20 هزار 
دس��تگاه تعهد عقب افتاده و همچنين حدود 20 هزار دس��تگاه ثبت سفارش واردات 
خ��ودرو داريم كه موفق ب��ه واردات و تحويل آن نش��ده ايم. او افزود: البت��ه تعدادي از 
مشتريان قرارداد خود را فسخ كرده اند اما بس��ياري از مشتريان راضي به فسخ قرارداد 
نيس��تند و خودروي خ��ود را مي خواهند. او در پاس��خ ب��ه اينكه برخي از مش��تريان 

خودروه��اي وارداتي عن��وان مي كنند كه با وجود امض��اي ق��رارداد و پرداخت وجه، 
خودروي فروخته ش��ده به آنها تحويل داده نش��ده اس��ت و به همين دليل مشتريان 
ناراضي و دچار سردرگمي هستند و شركت هاي فروش��نده نيز پاسخ درستي به آنها 
نمي دهند! اظهار كرد: مشكل اين اس��ت كه واردات خودرو به يك باره ممنوع شد و به 
همين دليل شركت ها نتوانس��تند به تعهدات خود عمل كنند.مرشدسلوك در پاسخ 
به اينكه آيا در صورت موافقت با واردات خودروهاي ثبت س��فارش ش��ده، واردات اين 
خودروها با ن��رخ ارز آزاد اقتصادي خواهد بود؟ اظهار كرد: اي��ن خودروها با ارز آزاد نيز 
مش��تري خود را دارند ضمن اينكه اگر ما هم اكنون با ارز 10 هزار توماني نيز خودرو را 
وارد كنيم، نرخ آن در بازار پايين تر از قيمت هاي فعلي خواهد بود، زيرا قيمت هاي فعلي 
در بازار خودرو حباب دارد. او تصريح كرد: اگر اجازه واردات 20 هزار دستگاه خودروي 
ثبت سفارش شده را به شركت ها بدهند، با واردات و عرضه اين خودروها در بازار، حباب 

قيمت ها شكسته شده و شاهد كاهش قيمت خودروهاي وارداتي در بازار خواهيم بود.

نايب رييس اتاق ايران و چين هشدار داد 

خطر كارت بازرگاني اجاره اي براي صادرات 
رييس انجمن واردكنندگان خودرو خبر داد  

احتمال فسخ قراردادهاي پيش فروش خودرو



اخبار 15 نفت و انرژي
موج سواري روس ها بر نفت 

تحريمي ايران
ش�انا|نماينده ايران در هيئت عام��ل اوپك اعالم 
كرد: افزايش توليد نفت روسيه، با توافق جهاني كاهش 
توليد نفت مغايرت دارد و تحريم هاي ضد ايراني امريكا 
را تقويت مي كن��د. به گ��زارش روزنامه وال اس��تريت 
ژورنال، حس��ين كاظم پور اردبيلي از عربستان و روسيه 
به دليل افزاي��ش توليد نف��ت انتقاد ك��رد و گفت: اين 
كش��ورها توافق جهاني كاهش توليد نفت را نقض و به 
تالش هاي امريكا براي وضع تحريم ض��د ايران، كمك 
مي كنند. وي همچنين به روسيه هشدار داد كه افزايش 
توليد اين كشور، اتحاد بلندمدت ميان توليدكنندگان 
نفت را به خطر مي اندازد. نماينده ايران در هيئت عامل 
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( گفت: 
روس��يه، عربس��تان و ديگران توليد نفت خ��ود را يك 
ميليون بشكه در روز افزايش مي دهند تا صادرات نفت 
ايران را تحت تاثير قرار دهند؛ آنها دس��ت حمايت خود 
را به س��وي دونالد ترامپ دراز مي كنند و اين رويكردي 
بس��يار خصمان��ه در برابر ماس��ت. كاظم پ��ور اردبيلي 
اعالم كرد: انتقادهاي او از روس��يه، تنها به مسائل اوپك 
مربوط مي شود و روابط گسترده تر ميان روسيه و ايران 
را شامل نمي ش��ود. نماينده ايران در هيئت عامل اوپك 
تصريح كرد: الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه، در يك 
كنفرانس تلفني مربوط به كميته فني مشترك وزارتي 
نظارت بر توافق كاهش عرضه نف��ت اوپك و غير اوپك، 
اعالم كرده است كه مس��كو قصد دارد توليد روزانه نفت 
خ��ود را ۱۷۰ هزار بش��كه افزايش دهد. ام��ارات نيز در 
كنفرانس تلفني ياد شده اعالم كرد كه توليد روزانه خود 

را ۱۶۰ هزار بشكه افزايش مي دهد.

ادامه توسعه در پتروشيمي 
مسجدسليمان

ايلنا| به همت قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص(، 
تجهيزات فوق سنگين بزرگ ترين واحد اوره و آمونياك 
در پتروش��يمي مسجد س��ليمان با موفقيت نصب شد. 
تجهيزات فوق سنگين بزرگ ترين واحد اوره و آمونياك 
در پتروش��يمي مسجد س��ليمان اس��تان خوزستان با 
مش��خصات تاور آمونياك R۳۴۰۱ ب��ه وزن ۵۶۰ تن و 
ت��اور Co2ABSORBER-T2۰۰۱ ب��ه وزن ۳۷۸ تن 
در روزهاي چهاردهم و پانزدهم مردادماه نصب شد. اين 
تجهي��زات، مهم ترين بخش تجهي��زات فرآيندي واحد 
آمونياك پروژه شركت صنايع پتروشيمي مسجدسليمان 
محس��وب مي ش��ود و نصب آن از حساس��يت ويژه اي 
برخوردار بود كه با استفاده از جرثقيل هاي فوق سنگين 
گروه تخصص��ي ن��وح )ع( از زيرمجموعه ه��اي قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبياء )ص( ليفت و نصب ش��د. چند 
قطعه فوق س��نگين ديگر در خردادم��اه و با حضور دبير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام توس��ط قرارگاه در اين 
مجتمع نصب شده بود و تجهيزات ديگري نيز در ماه هاي 
آينده و در مس��ير تكميل اين مجتمع نصب خواهد شد. 
گفتني اس��ت؛ مجتمع پتروش��يمي مسجدسليمان با 
ظرفيت توليد ساالنه چهار ميليون تن كود اوره و آمونياك 
به عنوان يك��ي از بزرگ ترين واحدهاي پتروش��يميايي 
جهان با سرمايه گذاري چين و بخش خصوصي در حال 

اجرا است.

صادرات گاز مصر به غزه
ايرنا| منابع خبري مصري و فلسطيني اعالم كردند 
قاهره براي نخستين بار به صورت رسمي اجازه صادرات 
گاز براي مصارف خانگي و پخت و پز را از طريق گذرگاه 
رفح به غزه داد. به گ��زارش تارنماي مص��ري » البوابه« 
مقام هاي مصري به صورت آزمايشي مجوز صادرات 2۵۰ 
تن گاز را به نوار غزه صادر كرده ان��د و پس از آن اقدامات 
الزم براي صادرات روزانه گاز براي مصارف خانگي به نوار 
غزه انجام خواهد شد. مقام هاي فلسطيني قيمت هركيلو 
گاز مص��ري را ۱.۳۵دالر يعني هم��ان قيمتي كه رژيم 
صهيونيستي به فلسطيني ها مي فروخت، اعالم كرده اند 
اما در عين حال گفته اند ممكن اس��ت قيمت آن بعدها 
تغيير كند. رژيم صهيونيستي دوهفته پيش گذرگاه كرم 
ابوسالم را بست و از آن زمان فقط اجازه عبور كاميون هاي 
حاوي م��واد غذايي و پزش��كي را مي دهد .اي��ن رژيم از 
پنجشنبه گذشته مانع ورود هرگونه مشتقات نفتي و گاز 
از طريق به نوار غزه مي شود. محاصره غزه از سال ۱۳۸۶ 
و پس از پيروزي جنبش مقاومت اس��المي فلس��طين 

)حماس( در انتخابات آغاز شد.

 ضربه جنگ تعرفه اي 
به پتروشيمي امريكا 

نيپنا| ش��ركت بين المللي مهندسي و ساخت و ساز 
Fluor به تازگي به مقامات امريكايي هشدار دادند: پروژه 
س��ه ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالري توليد متانول لوئيزيانا 
در صورت اعمال تعرفه ه��اي اياالت متح��ده بر قطعات 
تجهيزات اساسي مي تواند مدت چش��مگيري به تعويق 
بيفتد يا بطور كامل لغو ش��ود. به گزارش پالتس، شركت 
مهندسي Fluor آماده كليد زدن عمليات ساخت و ساز 
پروژه متانول ليك چارلز در لوئيزيانا است. مجتمع يادشده 
كك نفتي را به انرژي براي ب��ازار داخلي تبديل مي كند و 
به توليد محصوالت صنايع شيميايي و پتروشيمي شامل 
متانول، هيدروژن، سولفوريك اس��يد و گازهاي صنعتي 
مي پردازد. اين شركت خواستار شده است كه اجزاي يكي 
از تجهيزات كليدي براي مجتمع جديد كه تنها در چين 
به توليد مي رسد از ليس��ت ۱۶ ميليارد دالري تعرفه هاي 
بالقوه اي ك��ه اياالت متحده ممكن اس��ت بر چين اعمال 
كند؛ خارج سازد. در نامه ش��ركت Fluor به اليتايزر در 
 تاريخ 2۳ ژوئيه، كاتالينا كانان، مدير جهاني انطباق تجارت 
)trade compliance( اين ش��ركت، آمده اس��ت كه 
تعرفه معين ش��ده بر ماش��ين آالت مورد اس��تفاده براي 
 )liquefying air or gas( عمليات مايع سازي هوا يا گاز
بايد از ليس��ت محصوالت هدف تعرفه هاي جديد امريكا 
خارج شود.وي در اين نامه خاطرنش��ان كرد: در غير اين 
صورت پروژه براي زمان قابل مالحظه اي به تعويق مي افتد 
و يا به دلي��ل افزايش هزينه ها و بي ثبات��ي بطور كلي لغو 

مي شود.
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پيشنهاد افزايش 1.4 برابري تعرفه آب مشتركان خارج از الگوي مصرف به دولت ارايه شد

قبض آب پرمصرف ها در دست چپ
معاون وزير نيرو: به نظر مي رسد هيات دولت با پيشنهادهاي كارگروه سازگاري با منابع آب در خصوص تعرفه پرمصرف ها موافق است

 گروه انرژي| نادي صبوري |
عباس س�روش، معاون آب و آبف�اي وزير 
ني�رو دي�روز دوش�نبه 15 مرداد، نخس�تين 
نشس�ت خب�ري خ�ود را چن�د ماه پ�س از 
انتصابش ب�ه اين س�مت برگزار ك�رد. معاون 
وزير نيرو در اين نشست خبري از »موافقت« 
دولت ب�ا پيش�نهادي ب�راي افزاي�ش تعرفه 
اي�ن  داد.  پرمص�رف خب�ر  آب مش�تركان 
پيش�نهاد خواه�ان 1.4 برابري ش�دن تعرفه 
آب مش�تركاني اس�ت كه خ�ارج از الگو آب 
مص�رف مي كنن�د. س�روش در اين نشس�ت 
خب�ري مواضع ش�خصي خود به عن�وان يك 
شخصيت علمي را در خصوص وضعيت فعلي 
 آب ايران اب�راز كرد. صحبت ه�اي ديگر او به
3 بخش »تغييرات در اقدام و سياست گذاري 
نسبت به گذشته«، »منابع مختلف تامين آب 
و جايگاه آن ها« و »نحوه تعامل برون سازماني 
وزارت نيرو« با نهادهايي چ�ون وزارت جهاد 
كشاورزي و س�ازمان حفاظت از منابع محيط 

زيست تقسيم مي شد. 
***

عباس س��روش مع��اون آب و آبف��اي وزير نيرو 
دانشيار دانشكده مهندس��ي عمران دانشگاه تهران 
بوده و اساس��ا چهره اي علمي محسوب مي شود كه 
س��وابق اجرايي چنداني نداشته اس��ت. انتخاب او 
به س��مت معاونت آب از همان ابتدا نش��ان داد كه 
وزارت نيرو خواهان ادامه روند س��ابق نيس��ت. او را 
در واقع بايد از نخستين انتخاب هاي رضا اردكانيان 
وزير ني��رو در قامت فصل جديد اي��ن وزارتخانه كه 
»مديريت مصرف« است دانست. اظهارات سروش 
در نشس��ت خب��ري اش نيز از تف��اوت او ب��ا عموم 

مديران اجرايي حكايت داشت. 
عباس سروش نشست خبري اش را با بيان اينكه 
»با منابع آبي مانند نياكانمان تعامل داش��ته و خود 
را با آن س��ازگار كنيم« آغاز كرد. جمالتي كه كامال 
منطبق بر سياست هاي جديد وزارت نيرو و تشكيل 
»كارگروه سازگاري با منابع آب« به حساب مي آيد. 
در حالي ك��ه عباراتي مانند »بح��ران آب«، »تنش 
آبي«، »خشكسالي« و كلماتي از اين دست در چند 
س��ال گذش��ته مانند نقل و نبات از سوي مسووالن 
مختلف بي��ان مي ش��دند، وزارت نيرو در س��اختار 
جديد خود نش��ان داد قصد دارد در نخس��تين گام 
ادبيات حاكم بر اين فضا را دچار تحول كند. معاون 
آب و آبفاي وزارت نيرو در همين راس��تا در نشست 
خبري خود گف��ت: »نمي خواهيم با چي��زي به نام 
خشكس��الي كه در واقع طبيعت است مقابله كنيم. 

مقابله جوابگو نيست و ما بايد وارد سازش شويم« 
اما تش��كيل كارگروه س��ازگاري ب��ا منابع آب، 
از نخس��تين اقدام ه��اي عملي در راس��تاي همين 
تفك��رات بوده اس��ت. عباس س��روش در تش��ريح 
تحوالتي كه در راس��تاي ايجاد اي��ن كارگروه ها رخ 
داده است عنوان كرد: »در استان هاي مختلف وضع 
متف��اوت پيش م��ي رود. در برخي اس��تان ها مانند 
خوزستان و اصفهان تشكيل كارگروه خروجي هاي 
عيني داشته اما در برخي استان ها هنوز قوام كافي 
نيافته و براي مثال مسائل توس��عه اي در آن مطرح 
مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه ه��دف كارگروه 

مديريت مصرف است.«
او در ادامه به يكي از مهم ترين خروجي هاي اين 
كارگروه پرداخته و عنوان ك��رد: » يكي از اقدامات 
كارگروه ملي س��ازگاري با كم آب��ي افزايش تعرفه 
آب براي مش��تركان پرمصرفي اس��ت ك��ه مازاد بر 

الگو مصرف مي كنند. بنابراين براساس آمار موجود 
براي هر استان الگوي مصرفي مش��خص شده و بر 
مبناي آن نيز طرحي پيش��نهاد شده كه اين برنامه 
در دستور كار هيئت دولت است و به احتمال بسيار 

زيادي عملي خواهد شد.«
موض��وع افزاي��ش تعرف��ه آب براي مش��تركان 
پرمصرف براي س��ال ها توس��ط دولت هاي مختلف 
دنبال ش��ده اس��ت اما عموما نمايندگان مجلس به 
دليل واهمه از پايگاه اجتماع��ي خود در حوزه هاي 
انتخابيه در مقابل آن  مانع تراشي مي كردند. معاون 
آبي وزير نيرو دي��روز عنوان كرد ك��ه اين كارگروه 

پيش��نهاد كرده اس��ت ك��ه تعرفه آب مش��تركان 
پرمص��رف ۱.۴ براب��ر ش��ود. وي اف��زود: » به نظر 
مي رس��د ميزان پيش��نهادي براي افزاي��ش تعرفه 

پرمصرف ها مورد استقبال دولت قرار گيرد.«

 نقش قيمت در مشاركت ذي نفعان 
معاون آبي وزير نيرو اعتق��اد دارد افزايش تعرفه 
و در معناي اعم آن »ذي قيمت ش��دن آب« خواهد 
توانس��ت مش��اركت در ح��وزه آب را افزايش دهد. 
در حكمي كه رض��ا اردكانيان وزير ني��رو در زمان 
انتصاب عباس س��روش براي او صادر كرد به وضوح 
از او خواس��ته شده بود »مش��اركت تمام ذي نفعان 
در حوزه آب و فاضالب« را جلب كند. س��روش در 
پاسخ به اين پرس��ش »تعادل« كه چه اقداماتي در 
اين زمينه انج��ام داده و با توجه ب��ه وضعيت حاكم 
بر جامعه تا چ��ه اندازه مش��اركت و هم��كاري در 
حوزه آب را عملياتي مي داند عن��وان كرد: »بخش 
غيردولتي در 2 زمينه امكان مش��اركت و همكاري 

دارد. بخش نخست موضوع س��رمايه گذاري است و 
بخش ديگر قسمت سياس��ت گذاري است. در هر 2 

اين بخش ها تالش هايي آغاز شده است«
او با اش��اره به برگ��زاري جلس��ه با ات��اق آب و 
فدراسيون آب براي جلب سرمايه بخش خصوصي 
در راستاي نوسازي شبكه ها به نفع مديريت مصرف 
و اقداماتي در اين راستا عنوان كرد: »چنين فضايي 
وجود دارد اما اين ماجرا نياز به فضا سازي دارد. قدر 
و قيمت آب بايد واقعي شود تا در سرمايه گذاري به 
مش��كلي برخورد نكنيم. م��ا كاري دراز مدت را در 
اين زمينه شروع كرديم. به نظر من صدا و سيما در 

اين زمينه كار خوبي را آغاز كرده است.«
او در تشريح ش��كل ديگر مش��اركت ذي نفعان 
در حوزه آب عنوان كرد: »ما در ش��وراي هماهنگي 
رودخانه ها مث��ال زاين��ده رود نماينده كش��اورزها 
را داخ��ل كرديم، به نظر ما مش��اركت ذي نفعان در 
اعمال سياس��ت هاي در محل نيز بسيار ثمر بخش 

است.«
س��روش با ارايه مثال��ي در خصوص مش��اركت 
ذي نفع��ان در اعمال سياس��ت ها در مح��ل عنوان 
كرد: »من به عن��وان معاون آبي وزي��ر نيرو اعتراف 
مي كن��م ط��رح احي��ا و تع��ادل بخش��ي آب هاي 
زيرزمين��ي از زمان اج��را تاكنون توفي��ق چنداني 
نداشته اس��ت. راهكارهايي چون استفاده از نيروي 
انتظامي در اين زمينه ها جوابگو نيست بايد در نحوه 
مديريت تجدي��د نظر كنيم. اين در برنامه ام اس��ت 
كه از كش��اورزان و نمايندگان آنها استفاده كنيم و 

تاكنون در همين راستا گام برداشتيم.« 
به گزارش »تعادل«، »طرح احيا و تعادل بخشي 

آب هاي زيرزمين��ي« مهم ترين ط��رح وزارت نيرو 
در س��ال هاي اخير براي كاس��تن از تعداد چاه هاي 
غيرمجاز بوده اس��ت. در حالي كه معاون وزير نيرو 
اعتق��اد دارد اين ط��رح »توفيق« چندان نداش��ته 
است عبداهلل فاضلي دبير ستاد احيا و تعادل بخشي 
آب هاي زيرزميني به »تعادل« مي گويد: »از س��ال 
۱۳9۴ تاكنون تعداد ۴۱ هزار چ��اه غيرمجاز آب از 
طريق اين دبيرخانه بسته ش��ده است. بسته شدن 
اين تعداد چاه به معناي جلوگيري از برداش��ت ۱.۸ 

ميليارد متر مكعب آب است«. 
در حال��ي ك��ه بخ��ش مهم��ي از صحبت هاي 

س��روش به اقدامات در راس��تاي مديريت مصرف 
بازمي گش��ت، قال��ب پرس��ش ها از او در راس��تاي 
روش ه��اي مختلف تامي��ن منابع آب ب��ود. معاون 
آبي وزير ني��رو راهكارهايي همچون »آب ش��يرين 
كن«، »باروري ابرها« و حت��ي »انتقال آب حوضه 
به حوضه براي مسائل ش��رب« را در برنامه هاي اين 
وزارتخانه عنوان كرد اما س��هم هر كدام را متفاوت 
دانس��ت.  اما يك��ي از چالش برانگيزترين منابع آب 
در اختيار هر كش��ور بطور اعم و ايران بطور اخص، 
منابع آب مشترك با همس��ايگان است. آن طور كه 
به نظر مي رس��د در س��ال جاري افغانستان بخش 
بس��يار اندكي از حقابه هيرمند را روانه ايران كرده 
اس��ت. اين موض��وع يكي از مس��ائل مطرح ش��ده 
از س��وي عباس س��روش معاون آبي وزير نيرو بود. 
س��روش در اين زمينه عنوان ك��رد: »طبق قرارداد 
س��ال ۱۳۵۱ حقابه هيرمند در س��ال آب��ي نرمال 
معادل ۸۳۰ ميليون متر مكعب اس��ت اما ما امسال 
تنها ۳۰ ميليون متر مكعب دريافتي از افغانس��تان 

داش��ته ايم« او در تش��ريح دليل اين مس��اله گفت: 
»طرف افغانستاني مدعي است كه اين ماجرا متاثر 
از تغيي��ر اقليم اس��ت. ما خواهان برگزاري جلس��ه 
كميساريا در اين زمينه شده ايم تا مشخص شود آيا 
گزارش هايي كه در خصوص نقش سازه هاي طرف 
افغانستاني در كاهش اين حقابه به دست ما رسيده 

است صحت دارد يا نه« 
او با اش��اره به بازدي��د 2 هفته گذش��ته خود از 
هيرمند عنوان كرد كه رودخانه كامال خشك است 
و چاه نيمه ها خالي هستند. وزير نيرو در اين زمينه 
گف��ت: »طبق قرارداد س��ال ۵۱ در زمان خش��كي 

افغانستان بايد حقابه را به تناسب كاهش دهد.« 
سروش با توضيح مواضع وزارت نيروي ايران در 
تعامالت با همس��ايگان در زمينه آب هاي مشترك 
عنوان ك��رد: »ما بر اين باور هس��تيم ك��ه بايد كل 
منطقه را در يك بس��ته ببينيم. كم شدن منابع آب 
در كشور پايين دست به نفع ما نيست چرا كه باعث 

ورود ريزگرد به كشور مي شود.« 

 تعامالت با كشاورزي 
تقريبا ممكن نيس��ت كه در يكي از نشست هاي 
خبري مديران ارشد وزارت نيرو، پاي تعامل با جهاد 
كش��اورزي كه بزرگ ترين مصرف كننده منابع آب 
ايران اس��ت به ميان نيايد. نشس��ت خب��ري ديروز 
عباس س��روش نيز از اين قاعده مس��تثني نبود. او 
البته تالش داشت نش��ان دهد اين تعامالت حداقل 
در چند ماه اخير در جهت مثبت گام برداش��ته اند. 
او در اي��ن زمينه عن��وان كرد: »وزارتخان��ه جهاد و 
كش��اورزي قبول دارد ك��ه بدون تعامل مش��ترك 
بين نيرو و جهاد ب��ه هيچ وجه مديري��ت منابع آب 
امكانپذير نيست. تعامالت اكنون بهتر شده است.« 

معاون آب و آبف��اي وزير نيرو با اش��اره به اينكه 
كش��ت برنج فقط در دو اس��تان مازندران و گيالن 
مج��از اس��ت، گفت: ب��ا وج��ود اينكه كش��ت اين 
محصول در س��اير نقاط كش��ور ممنوع ش��ده ولي 
همچن��ان در اس��تان هايي همچ��ون گلس��تان، 
خوزس��تان، اصفهان و فارس ش��اهد كش��ت برنج 
هس��تيم بط��وري ك��ه ح��دود ي��ك س��وم از كل 

زمين هاي زيركشت برنج در مناطق ممنوعه است.
س��روش با تاكيد ب��ر اينكه براي اص��الح الگوي 
كشت در مناطق مختلف كشور وارد عمل شده ايم، 
گفت: ممنوعيت كشت چنين محصوالتي با اعمال 
فشار امكان پذير نيست و بايد كشت هاي جايگزين 
را به م��ردم معرفي و آنها را در اي��ن زمينه به خوبي 
توجيه كني��م. او در اين زمينه گف��ت: »ما نماينده 

مردم هستيم، رييس آنها نيستيم.« 
معاون آب وزي��ر نيرو ك��ه به نظر مي رس��د در 
مدت اخير ب��ا گروه��ي از ذي نفعان ح��وزه آب به 
ويژه كش��اورزان از نزديك تعامل داش��ته است در 
اين زمينه گف��ت: »در يكي از س��فرهاي اخيرم به 
ش��هري رفتيم كه رودخانه ش��ان براي نخستين بار 
كامال خش��ك ش��ده بود. اما در ادامه مباحث با آنها 
به جايي رس��يديم كه تنه��ا ۱۰ درصد كاس��تن از 
سطح مصرفشان در كش��اورزي خواهد توانست ۳ 
برابر مقداري آبي كه يك طرح انتقال آب برايش��ان 

خواهد داشت، به منابع خود بيفزايند.«
او در خص��وص تعامل با ديگر نهاده��ا نيز عنوان 
كرد: » ۵ ماه اس��ت كه كارگروه سازگاري با كم آبي 
متش��كل از چند وزير و رييس س��ازمان هايي مثل 
حفاظت محيط زيس��ت و س��ازمان برنامه و بودجه 
تش��كيل ش��ده اس��ت، پس آينده روش��ني براي 

مديريت آب پيش بيني مي شود.« 

بلومب�رگ| قيمت نفت در بازار جهاني در پي انتش��ار 
اخبار حاكي از كاه��ش توليد عربس��تان افزايش يافت. به 
گزارش بلومبرگ، اخبار رس��يده از رياض اثر جنگ تجاري 
ميان اياالت متحده و چين و تاثير كاهشي كه مي توانست 

بر روي قيمت نفت داشته باشد را خنثي كرد.
قيمت نفت وس��ت تگزاس اينترمديت ك��ه درپنج هفته 
گذش��ته ۷.۶ درصد كاهش را تجربه كرده ب��ود در روزي 
كه حجم معامالت كمتر از متوس��ط ب��ازار بود، ۰.۵ درصد 
افزاي��ش ياف��ت. به منظ��ور تالفي جوي��ي در برابر نقش��ه 
امريكا براي وضع مالي��ات گمركي ب��ر 2۰۰ ميليارد دالر 
كااله��اي وارداتي از چين، اين كش��ور آس��يايي به تازگي 
ليس��تي از ۶۰ ميليارد دالر كاالهاي واردات��ي از امريكا را 
منتشر ساخته كه قرار اس��ت هدف تعرفه هاي تجاري قرار 
گيرند. از طرفي در خاورميانه، از عربس��تان س��عودي خبر 
مي رسد كه اين كش��ور پس از آنكه نتوانس��ت براي توليد 
بيش��تر نفتش مش��تري پيدا كند، قصد دارد عرضه نفت را 
كاهش دهد. مايك ويتنر، رييس تحقيق��ات بازار در بانك 
سوسيته جنرال دراين باره به بلومبرگ گفت: »سعودي ها 
س��يگنال هاي واضحي درباره بازه قيمتي مورد انتظارشان 
به بازار ارس��ال مي كنند؛ چ��را كه دقيقا هم��ان زماني كه 
قيمت در حال افت بود، اين كش��ور تولي��د خود را كاهش 

داد«.
نفت بيشترين كاهش ماهانه خود در دو سال اخير را در 
ژوئيه سال جاري تجربه كرد. به گزارش بلومبرگ، افزايش 
تنش هاي تجاري ميان چين و اي��االت متحده و تبعات آن 
يعني كاهش رش��د اقتصادي جهاني و كاهش تقاضا براي 
نفت عامل اين كاهش قيمت بوده اس��ت. همزمان با اعمال 
تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت خام ايران، عربستان 

س��عودي، بزرگ ترين صادركننده نفت جه��ان اعالم كرد 
حاضر است توليد خود را افزايش دهد. اما اينكه چه مقدار 
عرضه از سوي اين كش��ور براي ثبات بازار الزم است خود 
محل سوال اس��ت. به گزارش بلومبرگ نفت وست تگزاس 
اينترمديت تحويل سپتامبر روز گذشته در ساعت۳۱: ۱۰ 
صبح به وقت لندن، با ۳۷ س��نت افزيش در قيمت ۶۸ دالر 
و ۸۵ سنت در هر بشكه معامله شد. روز جمعه قيمت نفت 
خام امريكا با ۴۷ س��نت كاهش در قيم��ت ۶۸ دالر و ۴9 
سنت ايستاده بود. قيمت نفت برنت تحويل اكتبر هم با ۳۵ 
س��نت افزايش به ۷۳ دالر و ۵۶ س��نت در هر بشكه رسيد. 
نفت درياي ش��مال ني��ز در روز آخر هفته گذش��ته با 2۴ 
س��نت كاهش به ۷۳ دالر و 2۱ س��نت در هر بشكه رسيد. 
ش��كاف قيمتي ميان دو ش��اخص اصلي بازار جهاني نفت 

خام نيز به ۵ دالر و ۸۳ سنت رسيده است. 

ايسنا| برخي از مالكان كشتي در شرايطي كه تهديد نقض 
تحريم هاي امريكا، باعث شده است رقيبانشان پا پس بكشند از 

حمل نفت ايران به اروپا سود كالني كسب كرده اند.
به گزارش خبرگزاري پالتس، در دوران كسادي درآمدهاي 
شركتهاي كشتيراني، برخي از آنها از كرايه گرانتر از حد معمول 
مسير ايران به اروپا س��ود مي برند؛ حتي با وجود اينكه صادرات 

نفت ايران به اروپا رو به كاهش است.
طبق آمار پالتس، نرخ حمل كشتي هاي سوئزماكس كه بين 
۱۴۰ هزار تن يا يك ميليون بش��كه نفت را حم��ل مي كنند در 
يك س��فر خاورميانه به اروپا اخيرا ح��دود ۶.9۴ دالر در هر تن 

بوده است.
اما مالكان كش��تي كه نفت ايران را از پايانه صادراتي جزيره 
خارك به مقص��د مديترانه بارگيري مي كنن��د، نرخ ۱۵ دالر در 
هر تن را دريافت مي كنن��د. حمل محموله هاي نف��ت ايران به 

مديترانه به دليل شرايط اخير بين المللي گرانتر شده است.
عمده صادرات نفت خام ايران با نفتكشهاي متعلق به شركت 
ملي نفتكش ايران انجام ش��ده و باقي محموله صادراتي توسط 
ش��ماري از ش��ركتهاي كش��تيراني يوناني و تركيه اي بارگيري 

مي شود.
منابع آگاه اظهار كرده اند دس��ت كم چهار مالك كش��تي در 

اروپا هستند كه همچنان سرگرم حمل نفت ايران هستند.
برخي از آنها به پالتس گفته اند تا زماني كه موارد توافق شده 
در قرارداده��اي بيمه ش��ان را نقض نكرده اند، مش��كلي از بابت 

پوشش بيمه كشتي هايشان پيش نخواهد آمد.

 كاهش صادرات
صادرات ايران به اروپا در آس��تانه تحريم هاي امريكا كاهش 
يافته اما پااليش��گاه هاي اروپايي همچنان به قراردادهايشان با 

ايران پايبند هس��تند. در نتيجه اين قراردادها، مالكان كشتي ها 
گفته اند ك��ه دريافت بيمه كش��تيراني براي حم��ل نفت ايران 
آسان تر اس��ت و آنها نگراني نس��بت به نقض تحريم هاي امريكا 

ندارند.
اروپا مقصد مهمي براي نفت ايران است و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار بشكه يا يك سوم از نفت ايران را خريداري كرده است.
خريداران مهم نف��ت ايران ش��امل تركيه، فرانس��ه، ايتاليا، 
اسپانيا و يونان هس��تند. جريان صادرات ايران به تركيه و ايتاليا 
باال مانده اما تقاضا از س��وي فرانسه، يونان و اسپانيا رو به كاهش 
است. بنا بر ارزيابي پالتس، صادرات نفت ايران به اروپا در ژوئن 
و ژوييه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بش��كه در روز رسيد. ايران سومين 
صادركننده بزرگ عضو اوپك پس از عربس��تان سعودي و عراق 
اس��ت و حدود ۳.۷۰ تا ۳.۷۴ ميليون بش��كه در روز نفت توليد 

مي كند.

كاهش توليد عربستان قيمت نفت را افزايش داد

نجات طالي سياه از سقوط
پالتس از سود نفت كش هايي خبر مي دهد كه نفت ايران را به مقصد اروپا حمل مي كنند

سود كالن ترانزيت نفت ايران به اروپا در جيب نفت كش  ها

يكي از چالش برانگيزترين منابع آب در اختيار هر كشور بطور اعم و ايران بطور اخص، منابع آب مشترك با همسايگان است. آن طور 
كه به نظر مي رسد در سال جاري افغانستان بخش بسيار اندكي از حقابه هيرمند را روانه ايران كرده است. اين موضوع يكي از مسائل 

مطرح شده از سوي عباس سروش معاون آبي وزير نيرو بود. سروش در اين زمينه عنوان كرد: »طبق قرارداد سال 1351 حقابه هيرمند 
در سال آبي نرمال معادل 830 ميليون متر مكعب است اما ما امسال تنها 30 ميليون متر مكعب دريافتي از افغانستان داشته ايم. طرف 

افغانستاني مدعي است كه اين ماجرا متاثر از تغيير اقليم است. ما خواهان برگزاري جلسه كميساريا در اين زمينه شده ايم تا مشخص شود آيا 
گزارش هايي كه در خصوص نقش سازه هاي طرف افغانستاني در كاهش اين حقابه به دست ما رسيده است صحت دارد يا نه
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فيلمهايجديديكهبهسينماميآيند
سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش 
از انعق��اد ق��رارداد اكران س��ه فیلم 
س��ینمايي در جلسه ش��وراي صنفي 
نماي��ش خب��رداد. غالمرض��ا فرجي 
س��خنگوي ش��وراي صنفي نمايش 
 با اش��اره به جلس��ه ديروز دوش��نبه

۱۵ م��رداد ماه اي��ن ش��ورا گفت: در 
جلسه شوراي صنفي نمايش قرارداد 
»راه رفتن روي س��یم« به كارگرداني 

احمدرضا معتمدي در گروه سینمايي ايران بعد از 
»من ديوانه نیس��تم« به كارگرداني علیرضا امیني 

بسته شد.
او در ادام��ه به مه��ر گفت: همچنی��ن در گروه 

ايران، ق��رارداد »چراغ ه��اي ناتمام« به 
كارگردان��ي مصطفي س��لطاني بعد از 
»راه رفتن روي سیم« بس��ته و قرارداد 
فیلم »داش آكل« به كارگرداني محمد 
عرب در گروه س��ینمايي باغ كتاب بعد 
از »دم س��رخ ها« آرش معیريان منعقد 
ش��د. فرجي در پايان اظه��ار كرد: فیلم 
سینمايي »دش��من زن« به كارگرداني 
كريم امیني در گروه س��ینمايي ماندانا 
از چهارش��نبه ۱۷ مرداد ماه جاي خود را به »همه 
چي عاديه« به كارگرداني محسن دامادي مي دهد. 
همچنین فیل��م س��ینمايي »تنگ��ه ابوقريب« از 

چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه اكران مي شود. 

احتمالجداسازيبخشموسيقينواحي
نشست رسانه اي دس��ت اندركاران 
دوازدهمین جش��نواره ملي موسیقي 
ج��وان دوش��نبه پانزدهم م��رداد در 
دفت��ر موس��یقي وزارت فرهن��گ و 
ارشاد اس��المي برگزار شد. حمیدرضا 
اردالن مدي��ر بخش موس��یقي نواحي 
دوازدهمین جش��نواره ملي موسیقي 
جوان نی��ز در اين برنام��ه توضیح داد: 
من با نگراني مطلبي را به شما عزيزان 

مي گويم. وقتي ما مي گويیم اين جشنواره يك رويداد 
ملي اس��ت همه باور كردند كه جش��نواره واقعا يك 
رويداد ملي است. پس اگر يك بخش از اين جشنواره 
حذف شود قطعا جشنواره نیز از حالت ملي بودن خود 
خارج مي شود. من چندي پیش از محافل غیر رسمي 
ش��نیدم كه برخي ها قصد دارند كه بخش موسیقي 
نواحي را از بخش هاي ديگر جش��نواره قیچي كنند. 
اين موضوع قطعا نبايد اتفاق بیفتد. به هر صورت اين 
جشنواره ها رويدادهايي هستند كه مسووالن كمتر 
در آن دخالت مي كنند و اين هنرمندان هس��تند كه 
در مس��ائل فني حضور پیدا كرده و در آن به صورت 
جدي آثار به رقابت گذاشته مي ش��ود.اردالن عنوان 
كرد: گرچه دكتر اسعدي يك عضو دايمي جشنواره 
موسیقي جوان اس��ت اما اين رويداد دبیرخانه ثابتي 
ندارد. نگراني ديگري كه در اين جشنواره وجود دارد 
كمبود شركت كنندگان در بخش هاي سازي است 
كه ما مي بینیم در س��ازهايي چون شمشال ما فقط 
يك نفر شركت كننده داشتیم اين در حالي است كه 
ما در سازهايي چون دف و سازهاي مربوط به منطقه 
آذربايجان تعداد بیش��تري حض��ور دارند كه چنین 

روندي واقعا ما را نگران مي كند.
علي ثابت نیا مديرعامل انجمن موسیقي ايران در 

اين نشس��ت ضمن ارايه گزارشي از روند 
فعالیت ه��اي انجام گرفت��ه در دبیرخانه 
جش��نواره توضیح داد: فراخوان اين دوره 
جشنواره از اسفند سال ۹۶ منتشر شد و 
تا چهارم تیر ۱ ه��زار و ۶۳۳ نفر متقاضي 
حضور در جشنواره بودند. از اين بین ۸۳۹ 
نفر در بخش موس��یقي دستگاهي، ۵۷۱ 
نفر در بخش موسیقي نواحي و ۲۳۳ نفر 
در بخش موس��یقي كالس��یك متقاضي 
حضور بودند. در نهايت ه��م ۵۹۴ نفر به بخش هاي 
مختلف راه پی��دا كردند. البت��ه از اين جمعیت ۴۹۹ 
هنرمند م��رد و ۱۱۵ هنرمن��د زن در رويداد حضور 
دارند. بخش نهايي جشنواره هم در سه رده سني الف 
)۱۵ تا ۱۸ سال(، ب )۱۹ تا ۲۲ سال( و ج )۲۴ تا ۲۹( 

میزبان عالقه مندان موسیقي خواهد بود.
او اف��زود: بخ��ش نهاي��ي جش��نواره در بخش 
موس��یقي نواحي از ۲۲ مرداد تا اول ش��هريور در 
فرهنگس��راي نیاوران آغ��از مي ش��ود. اختتامیه 
اين بخش هم روز دوم ش��هريور در ت��االر وحدت 
تهران برگزار مي ش��ود. از روز ۶ تا ۱۷ شهريور هم 
بخش هاي ديگر جش��نواره در تاالر رودكي برگزار 
مي شود و مراسم اختتامیه اين ۲ بخش نیز روز ۱۸ 
ش��هريور در تاالر وحدت خواهد بود. همانطور كه 
مي بینید ما در اين جشنواره ۲ اختتامیه داريم زيرا 
وسعت تعداد شركت كنندگان ما را بر آن داشت كه 

فضاي جشنواره را با ۲ اختتامیه برگزار كنیم. 
مديرعامل انجمن موس��یقي ايراني در پاس��خ 
به پرس��ش خبرنگاري مبن��ي بر اه��داي جوايز 
برگزيدگان اظهار كرد: امس��ال با اينكه مشكالت 
زيادي گريبان گیر فرهنگ و هنر كش��ور است اما 

مشكلي براي بودجه جشنواره نداريم.

»جادويكاله«محرابراتسخيرميكند
ب��ه  كاله«  »ج��ادوي  نماي��ش 
كارگرداني علیرضا دهقاني از ۲۱ مرداد 
در تاالر مح��راب روي صحنه مي رود؛ 
اث��ري كه ي��ك تئاتر آيیني و س��نتي 

كودكان است.
علیرضا دهقاني بازيگر و كارگردان 
تئاتر درباره جديدترين تجربه خود در 
زمینه كارگرداني تئات��ر به مهر گفت: 
نمايش »جادوي كاله« نوش��ته ماندانا 

عبقري را كه بر اساس داس��تان »كچل و كفترباز« 
صمد بهرنگي نوشته شده و عبقري دراماتورژي اثر 
را انجام داده، قرار اس��ت از ۲۱ مرداد در تاالر محراب 
روي صحنه بب��رم. او با بیان اينك��ه »جادوي كاله« 
تئاتري آيیني و س��نتي براي كودكان است، افزود: 
كودكان چهار سال به باال و خانواده، مخاطب اين اثر 
نمايشي هستند. كارگردان نمايش »جادوي كاله« 
اظهار كرد: از آنجا كه اين نمايش برگرفته از داستان 

»كچ��ل و كفترباز« اس��ت ب��ا همراهي 
موسیقي آيیني و سنتي به صورت زنده و 
همچنین حركات فرم سنتي ايراني اجرا 
مي شود. ش��یوه اجراي نمايش »جادوي 
كاله« هم كه فضايي كمدي دارد، زنده - 

عروسكي است.
دهقاني در پايان درباره داليل انتخاب 
تاالر محراب براي اجراي نمايش��ي ويژه 
كودكان، گف��ت: چون ب��راي دي ماه در 
تاالر هنر نوبت اجرا داريم امكان اينكه در طول سال 
۲ اجرا در اين سالن تئاتري داشته باشیم میسر نبود 
از اين رو تاالر محراب را براي اجراي »جادوي كاله« 
انتخاب كرديم. ماندانا عبقري، احم��د عباس زاده، 
حسین غالمي، الهام اصغري، س��عید عزيزي و پويا 
شش پري بازيگران نمايش »جادوي كاله« هستند. 
حسین خوش��دل نیز آهنگس��از و سرپرست گروه 

اجراي موسیقي اين نمايش است.

زمينناآرام
 نيويوركتايمز)چاپاروپا(:

ب��ه نظ��ر مي رس��د 
بحران ه��ا، يك��ي پ��س 
گريب��ان  ديگ��ري،  از 
را  میانم��ار  آوارگان 
ره��ا نمي كنن��د. طبق 
منتش��ر  گزارش ه��اي 
ش��ده، مقام هاي میانمار 
اع��الم كردند ب��ه دنبال 
بارش باران هاي موسمي 

و وقوع س��یل هاي پرقدرت در ش��مال شرق اين 
كشور در جنوب شرق آسیا، از يك هفته گذشته 
تاكن��ون ۱۵۰ هزار نفر بي خانم��ان و حداقل ۱۲ 
نفر كشته ش��دند. طبق اين گزارش حدود ۱۵۰ 
هزار نفر افرادي كه خانه و مح��ل زندگي خود را 
بر اثر س��یالب از دس��ت دادند، اكن��ون در ۳۲۷ 
چادراردوگاه��ي در كمپ هاي امدادي اس��تقرار 
يافته اند. میانمار درسال ۲۰۰۰ میالدي نیز شاهد 
وقوع س��یل گس��ترده اي بود كه هزاران نفر نیز 
درپي آن بي خانمان شدند. همچنین، اين كشور 
درس��ال ۲۰۱۵ نیز ش��اهد طغیان رودخانه اي و 
سیالب هاي گس��ترده بود كه ۱۰۰ كشته و ۳۳۰ 

هزار نفر بي خانمان برجاي گذاشت.

والاستريتژورنال:
ب��ه  زمین ل��رزه اي 
بزرگ��ي ۷ ريش��تر، روز 
يك ش��نبه جزاير بالي و 
لومب��وك در اندونزي را 
لرزاند. طبق گزارشي كه 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خود منتش��ر كرده، 
همچنان به تعداد تلفات 
اي��ن زمین ل��رزه افزوده 

مي شود، همچنین هشدار س��ونامي نیز داده شده 
اس��ت. آنطور كه گفته ش��ده، اين زلزل��ه تاكنون 
حدود ۸۲ نفر كش��ته برجاي گذاشته است. طبق 
گزارش ها، به دنبال وقوع اين زمین لرزه به ساكنان 
اين جزاير در م��ورد احتمال ش��كل گیري امواج 
سونامي در دريا هشدار داده شد. به گفته مقامات 
رسمي اندونزي زلزله دس��ت كم ۸۲ كشته و ده ها 
مصدوم بر جاي گذاشته است. زلزله روز يك شنبه 
در حالي روي داد كه يك هفته پیش، زمین لرزه اي 
به قدرت ۶.۴ ريشتر در همین منطقه رخ داده بود. 

زلزله هفته گذشته نیز، حدود ۱۴ كشته داشت. 

نيويوركتايمز)چاپامريكا(:
اي��ن روزنام��ه نی��ز 
در صفح��ه اول خ��ود، 
ضمن انتشار عكسي از 
زمین لرزه  مجروح��ان 
گزارش��ي  اندون��زي، 
پرون��ده  از  جدي��د 

راشا گیت منتشر كرد. 
طبق اين گ��زارش، 
»رابرت مول��ر« بازپرس 

ويژه پرونده مداخله ادعايي روسیه در انتخابات 
۲۰۱۶ امريكا در حال بررسي و انجام تحقیقات 
پیرامون تباني احتمالي اعضاي كارزار انتخاباتي 
ترام��پ با روس��یه به منظ��ور پی��روزي در اين 
انتخابات است. بخشي از تحقیقات اين پرونده به 
جزيیات ديدار انجام شده در برج ترامپ در شهر 
نیويورك میان »دونالد ترامپ جونیور« و س��اير 
مش��اوران كارزار انتخاباتي ترامپ ب��ا گروهي از 
اتباع روس در نهم ژوئن ۲۰۱۶ مي پردازد. اين در 
حالي است كه ريیس جمهوري امريكا با انتشار 
يك پیام توئیتري ادعا كرد كه قصد و نیت اصلي 
پسرش از ديدار با روس ها در سال ۲۰۱۶، كسب 

اطالعات علیه رقیب انتخاباتي وي بوده است.

كيوسك

رويكردهاي»بنيادرودكي«بازنگريميشود
معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي از بازنگري در رويكردهاي بنیاد رودكي خبر داد و گفت: بنیاد رودكي 
اساسنامه بسیار خوبي دارد و امكاناتي بسیار محدود، پس اگر بخواهد به اندازه اساسنامه اش كار كند به دلیل محدوديت 
امكانات و منابع نمي تواند كاري انجام دهد وقتي هم به سمت كس��ب منابع مي رود اتفاقاتي رخ مي دهد كه در ساليق ما 

قرار نمي گیرد.
محمدمجتبي حسیني به مهر گفت: به صورت مشخص وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ماموريت دادند تا ظرفیت هاي بنیاد 
را بر اساس تحلیل سیستم و روش ها بشناسیم تا به ماموريت كالني براي اين بنیاد برسیم و مشخص شود توقع مديريتي ما 
در اين دوره از بنیاد چیست. همین اتفاق براي بنیاد آفرينش هاي هنري نیاوران نیز افتاده و اين بنیاد در دوره جديد به غیر از 
ماموريت هاي جاري، ۲ ماموريت جديد برايش تعريف شده است؛ اول اينكه اين بنیاد خط ارتباطي ما در حوزه بین الملل باشد. 

دوم اينكه اين بنیاد پايگاه انديشه و گفت وگو در عرصه هنرهاي تجسمي باشد.

چهرهروز

تغيير محبوبيت پليس فدرال امريكا در نگاه احزاب 

»افبيآي«محبوبدموكراتها
گروهگوناگون|

را  اف  ب��ي آي  زي��ادي،  اف��راد 
بزرگ تري��ن نه��اد اجراي��ي قان��ون در 
جهان مي شناس��ند؛ هرچند كه در ۱۰۰ سال اخیر، 
رسوايي هاي بس��یاري به اين س��ازمان نسبت داده 
ش��ده بود كه برخي با موفقیت به پايان رس��ید و در 
بعضي از آنها، پلیس فدرال امريكا  محكوم شد. آنطور 
كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، اف بي آي، 
در س��ال هاي اخیر، تنش هاي بس��یاري در رابطه با 
موضوع تروريس��م داش��ت، چرا كه ماموريت اصلي 
اف ب��ي آي متوقف ک��ردن تروريس��م ، خرابکاري ، 
جرم هاي برنامه ريزي ش��ده و جرم ه��اي اينترنتي  
است. همانطور كه گفته ش��د، در سال هاي گذشته 
اين نهاد دولت��ي در موارد بس��یاري مته��م بوده و 
رس��وايي هايي به آن نس��بت داده ش��د، با اين حال، 
درگیري  و جهت گیري هاي حزبي تاثیر قابل توجهي 
 بر می��زان محبوبی��ت و فعالی��ت اف بي آي اس��ت. 
تازه ترين نظرس��نجي هاي صورت گرفته از س��وي 
مرکز تحقیقات پیو نشان مي دهد كه از سال ۲۰۱۷ 
تا كنون، اف بي آي توانسته در كنار احزاب مختلف و 
مورد تايید آنها قرار بگیرد. آنطور كه اين نظرسنجي 
نشان مي دهد، در سال هاي گذشته، حامیان احزاب 
مختلف، اعتم��اد چنداني به فعالی��ت پلیس فدرال 

امريكا  نداشتند. 
گزارش هاي دو سال اخیر فعالیت هاي اف بي آي 
نش��ان مي دهد كه اي��ن س��ازمان، راه را ب��راي هر 
فعالی��ت غیرقانون��ي ريیس جمه��وري امري��كا و 
جمهوري خواهان بسته اس��ت، چرا كه طبق نتايج 
نظرسنجي موسسه پیو، در دو سال گذشته، اعتماد 
ب��ه فعالیت ه��اي پلیس  ف��درال در می��ان حامیان 
جمهوري خ��واه، به  ش��دت كاه��ش يافته اس��ت. 
آنطور كه آمار نش��ان مي دهد، تنها كمتر از نیمي از 
جمهوري خواهان امريكا، فعالیت اف بي آي را مطلوب 
ارزيابي مي كنند. آنطور كه در ساير گزارش ها گفته 
ش��ده، جمهوري خواهان از تحقیقات مول��ر درباره 
پرونده راشاگیت، بسیاري شاكي بوده و بر اين باورند 
كه اف بي آي بايد هرچه س��ريع تر تحقیقات خود را 
تمام كند. همچنین پلیس فدرال امريكا، در ماه هاي 
اخیر، اتهام هاي بیشتري به دونالد ترامپ وارد كرده 

و مشغول بررس��ي آنهاست. بر اين اس��اس، در سال 
۲۰۱۸، ح��دود ۷۷ درص��د از دموكرات ه��ا، اعتماد 
بس��یاري به پلیس فدرال داش��ته و بر اين باورند كه 
اين سازمان، وظیفه خود را به درستي انجام مي دهد 
و در مقاب��ل، جمهوري خواهان به اي��ن نهاد، بدبین 
شده اند؛ اين در حالي اس��ت كه ترامپ، با تغییرات 
گس��ترده در مديريت و س��اختار اف ب��ي آي، تالش 
مي كند فعالیت هاي اين س��ازمان را زير نفوذ خود و 

جمهوري خواهان بگیرد. 
همانطور كه گفته شد، در سال ۲۰۱۸، حدود ۴۹ 
درصد از جمهوري خواهان ب��ه پلیس فدرال اعتماد 
داش��ته و فعالیت آن را مطلوب ارزياب��ي مي كنند. 
اين می��زان رضاي��ت در س��ال ۲۰۱۷، ح��دود ۷۶ 
درصد اعالم شده اما در آن س��ال، حدود ۶۵ درصد 
از جمهوري خواه��ان فعالی��ت اف ب��ي آي را تايید 

مي كردند. 
طبق نظرسنجي صورت گرفته، در سال ۲۰۱۰، 
موضع گی��ري اح��زاب در مقابل اف بي آي بس��یار 
متفاوت بود. در آن سال، ش��مار جمهوري خواهاني 
كه به اف بي آي اعتماد داشتند، بیشتر از دموكرات ها 
بود. آنطور كه در نتايج به دست آمده، در سال ۲۰۱۰، 
ح��دود ۶۸ درص��د از دموكرات ه��ا، فعالیت پلیس 
فدرال امريكا را تايید مي كردن��د. اين میزان رضايت 

از اف بي آي در میان جمهوري خواهان در همان سال 
حدود ۷۱ درصد اعالم شده است. 

از جمله مهم ترين فعالیت هاي اف بي آي در سال 
۲۰۱۰، مي توان به كشف اسناد محرمانه اي مربوط 
به فعالیت هس��ته اي روس ه��ا در امري��كا در زمان 

رياست جمهوري باراك اوباما اشاره كرد. 
به طور كلي، تالش هاي گسترده تیم تحقیقاتي 
مولر، با تمام كارش��كني هايي كه بر س��ر راه او قرار 
داش��ته، نگاه دموكرات ها را به اف بي آي تغییر داده 
اس��ت. به نظر مي رس��د افش��اگري هاي اف بي آي 
در م��ورد ترام��پ، تايی��د دموكرات ه��اي امريكا را 
به دنبال داش��ته اس��ت. هرچند كه اين تحقیقات، 
تنش هاي بس��یاري ب��راي پلیس ف��درال امريكا به 
دنبال داشت. آنطور كه گفته ش��ده، يادداشت های 
تحقیق��ات  درب��اره  کنگ��ره  جمهوری خواه��ان 
اف بی آی در مورد اتهام خالت روس��یه در انتخابات 
۲۰۱۶ امريكا، منتش��ر ش��ده و در اين يادداشت ها، 
جمهوري خواه��ان پلیس فدرال را به سوءاس��تفاده 
از قدرت و سیاسی کاری علیه ترامپ متهم کرده اند. 
در مقابل، آنطور كه گفته ش��ده، مجلس نمايندگان 
امريکا يادداش��ت نمايندگان دموکرات در رد اتهام 
مربوط به سیاسی کاری اف بی آی علیه ستاد انتخابات 

ترامپ را منتشر کرد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

انتصابجمشيدآموزگاربهنخستوزيري
شانزدهم مردادماه ۱۳۵۶، شاه كه با نارضايتي 
روزافزون عمومي و مش��كالت ف��راوان اقتصادي 
مواجه ب��ود، هويدا را از س��مت نخس��ت وزيري 
بركنار و پست وزارت دربار را به وي داد و آموزگار 
را به جاي وي نش��اند. در واقع ش��اه بر آن بود كه 
با ط��رح وعده »گس��ترش فضاي باز سیاس��ي از 
طريق وارد كردن اعضاي جديد و جوان كابینه« 
درص��دد جلب نظ��ر مخالفان برآي��د و درهمین 
خصوص دولت آموزگار را س��كوي پرش به دوره 

»آزادي ، پیشرفت و دموكراسي« اعالم كرد.
از طرفي، ب��ا روي كار آمدن جیم��ي كارتر به 
رياست جمهوري امريكا، شاه براي جلب رضايت 
صدرنش��ین جديد كاخ س��فید، حاضر به قرباني 
كردن نزديك ترين كس��ان خود، حت��ي هويدا، 
نخس��ت وزير مطیع و وف��ادارش ب��ود. از اين رو 
پس از دوازده سال و نیم نخس��ت وزيري هويدا، 
او را از كار بركن��ار كرد تا خود را بیش��تر از قبل با 
سیاس��ت هاي امريكا موافق نشان دهد. شاه براي 
جانش��یني هويدا به دنبال كس��ي مي گشت كه 
ضمن فرمانب��رداري از او، از اعتم��اد و توجه ويژه 

امريكا نی��ز برخوردار باش��د. تا اينكه جمش��ید 
آموزگار را كه به مدت ۲۰ سال در صحنه سیاسي 
ايران در جريان انواع كارها قرار گرفته بود، به اين 
س��مت انتخاب كرد. فاجعه آتش سوزي سینما 
رك��س آبادان، ش��هادت آيت اهلل س��ید مصطفي 
خمیني، اعالم فضاي باز سیاس��ي، چ��اپ مقاله 
اهانت آمیز علیه امام در روزنامه اطالعات، وقايع 
خونبار ۱۹ دي ق��م و ۲۹ بهم��ن ۵۶ در تبريز از 
جمله وقايع دوران نخس��ت وزيري آموزگار بود. 
س��رانجام آموزگار پس از يك س��ال صدارت، در 

چهارم شهريور ۱۳۵۷ از مقام خود استعفا داد.
با پی��روزي انق��الب اس��المي ، نام جمش��ید 
آم��وزگار در فهرس��ت اس��امي ممنوع الخروج ها 
از كش��ور منتش��ر ش��د ك��ه از س��ال ۱۳۴۱ در 
كشور مسوولیت عالیرتبه داش��تند. به دنبال آن 
اموال او طبق حكم غیابي دادس��تاني انقالب در 
فروردين ۱۳۵۸ به نفع بنیاد مستضعفان مصادره 
ش��د. آموزگار پس از ت��رك ايران ابت��دا به ايالت 
فلوريداي امري��كا رفت ، س��پس در ايالت میامي 
نزد پدر زن خود مقیم ش��د و به هم��راه جهانگیر 

آموزگار ك��ه مدتي مس��وولیت رياس��ت هیات 
نمايندگي اقتصادي ايران در امري��كا را به عهده 

داشت ، شركتي ساختماني تاسیس كرد.

ميراثنامهايستگاه

يكهتازي»تامكروز«درباكسآفيسجهانيادامهدارد
در حالي كه سینماهاي امريكا شاهد 
اكران فیلم هاي جديد در هفته گذش��ته 
بودند، »ماموريت غی��ر ممكن« تام كروز 
به راحت��ي توانس��ت راس باكس آفیس 
را همچنان در اختیار داش��ته باش��د. به 
گ��زارش ورايتي، ت��ام كروز ب��ه راحتي 
توانست از رقیبي چون »ويني پو« كه به 

تازگي اكران خود را شروع كرد، پیشي بگیرد و در راس باكس آفیس باقي بماند. 
»ماموريت غیرممكن: فال آوت« با فروش ۳۵ میلی��ون دالري از نمايش 
در ۴۳۹۵ س��الن س��ینما همچنان در راس باكس آفیس مان��د، در حالي كه 
»كريس��توفر رابین« فیلم جديد كمپان��ي ديزني از مجموع��ه »ويني پو« از 
نمايش در ۳۶۰۲ س��الن سینما ۲۵ میلیون دالر كس��ب كرد. ششمین فیلم 
از مجموعه جاسوسي تام كروز تاكنون ۱۲۴ میلیون دالر در امريكاي شمالي 
فروش كرده و فروش بین المللي آن تاكنون بی��ش از ۲۰۵ میلیون دالر بوده 

است. اين در حالي است كه اين فیلم از ۳۱ آگوست در چین اكران مي شود.
»كريستوفر رابین« اولین فیلم كمپاني ديزني پس از »چروكي در زمان« 
است كه امس��ال نتوانس��ته راس باكس آفیس را به تصرف خود درآورد. اين 
نسخه زنده اقتباسي از شخصیت هاي »ويني پو« است كه در بازار بین المللي 
۴.۸ میلیون دالر فروش كرده و در اولین آخر هفته اكرانش در مجموع ۲۹.۵ 
میلیون دالر فروخته است. اين فیلم با بودجه ۷۵ میلیون دالري ساخته شده 
و بیش از ۶۰ درصد مخاطبان آن را خانواده ها تشكیل مي دهند. در اين میان 
۵۶ درصد تماشاگران اين فیلم را زنان تشكیل داده اند. در اين فیلم اوان مك 

گرگور در نقش كريستوفر بزرگسال بازي كرده است.

كاروانسرايدورهصفويهدرميامينونوارميشود
مس��وول نمايندگي میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري شهرستان 
میامي گفت: مرمت كاروانسراي تاريخي 

عباس آباد در شهرستان میامي آغاز شد.
محمد ص��ادق رضويان اف��زود: در اين 
مرحله از مرمت، بهس��ازي معاب��ر اطراف 
كاروانسرا، اجراي پشت بندهاي حفاظتي و 

انجام پي بندي و استحكام بخشي پشت بندهاي موجود و بندكشي جداره ها انجام 
مي شود.او با اشاره به اينكه تاريخ ساخت اين كاروانسرا مربوط به دوره صفويه است، 
افزود: اين كاروانسرا در ۷۰ كیلومتري ش��رق میامي و در مركز روستاي عباس آباد 
واقع شده است. وي با بیان اينكه فرم پالن اين كاروانسرا مستطیل شكل از نوع چهار 
ايواني و مساحت آن بیش از ۸۵۰۰ متر مربع اس��ت، گفت: اين كاروانسرا داراي دو 
ورودي شرقي و غربي اس��ت كه ورودي اصلي آن در ضلع ش��رقي است و در وسط 
حیاط نیز بارانداز براي خريد و فروش و بارگیري كاالها ساخته شده است. رضويان 
افزود: در اطراف حیاط، اتاق ها، ايوان ها و سكوها و در پشت اتاق ها، شترخان ها قرار 
دارند، سرويس هاي بهداشتي كاروانسرا نیز در خارج بنا و در ضلع غربي آن قرار دارد 
كه اين مهم در نوع خود نادر اس��ت. وي گفت: از تزئینات اين كاروانسرا مي توان به 
كاربندي هاي گچي رواق ه��اي پیرامون حیاط و نیز آجركاري هاي س��قف ايوان ها 
اشاره كرد.مسوول نمايندگي میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
میامي با بیان اينكه اين بنا از سالمت و پايداري نسبي برخوردار است، گفت: با توجه 
به واقع شدن اين كاروانسرا در كنار اتوبان تهران - مشهد و عبور ساالنه ۲۰ میلیون 
مسافر و زوار آقا علي ابن موس��ي الرضا )ع( از كنار روستاي عباس آباد، امكان تغییر 

كاربري و واگذاري اين كاروانسرا به سرمايه گذار بخش خصوصي وجود دارد.
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