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نخس��تين نشس��ت تخصصي طرح »امكان س��نجي 
انتقال مركز سياسي و اداري از تهران« با حضور رييس 
كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، روس��ا و دبي��ران كميته هاي تخصصي 
مربوطه، رييس و كارشناسان علمي مركز همكاري هاي 
تحول و پيشرفت نهاد رياست جمهوري از سوي كميته 
آمايش، مسكن و شهرسازي برگزار شد. به گزارش روز 
چهارش��نبه مجمع تش��خيص مصلحت نظام، در اين 
نشس��ت ضمن ارايه گزارش مطالعات و بررس��ي هاي 
انجام شده پيرامون انتقال پايتخت ديدگاه هاي موافق، 
مخالف و نقطه نظر كارشناسي مطرح شد. پايتخت ها، 
در طول تاريخ و در هر كش��وري حائ��ز اهميت زيادي 
بوده اند و نقش اساسي در زندگي ملت ها داشته و دارند. 
پايتخت به عنوان مرك��ز سياس��ي، اداري، اقتصادي و 
فرهنگي كش��ورها عمل مي كند و به علت خصوصيات 
فرهنگي، اقتص��ادي، سياس��ي و اداري، عامل كليدي 
در ثبات سياس��ي و همگرايي ملي كش��ورها است. در 
دهه هاي اخير برخي كش��ورها با مساله تغيير پايتخت 
مواجه بوده اند كه از جمله آنها مي توان به كش��ورهايي 
چون برزيل، پاكستان، آلمان، قزاقستان و استراليا اشاره 
كرد. مطرح ش��دن موضوع انتقال پايتخت از تهران نيز 
سابقه اي طوالني دارد. هرگاه مشكالت خاص كالبدي، 
سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي يا امنيتي مطرح شده، 
موضوع انتقال پايتخت از تهران نيز مطرح ش��ده است. 
اگرچه طي سال هاي گذشته بارها به داليل مختلف بر 
موضوع انتقال پايتخت فعلي تاكيد ش��ده و مطالعاتي 
در اين خصوص انجام گرفته اس��ت، ام��ا هرگز زمينه 
عملي جهت تحقق اين امر فراهم نش��ده است. در سال 
۱۳۶۸ مطالعاتي زير نظر وزارت مسكن و توسط مركز 
مطالعات شهرس��ازي و معماري اي��ران براي مطالعات 
پاي��ه اي انتقال مركز سياس��ي و اداري كش��ور صورت 

پذيرفت. اين طرح با تصميم دولتمردان وقت مبني بر 
ارجحيت ساماندهي تهران كنار گذاشته شد. همچنين 
در سال ۱۳۷۹ مطالعاتي جامع با عنوان »امكان سنجي 
انتقال مركز سياس��ي از تهران« انجام شد كه در همان 
مراحل اوليه متوقف باق��ي ماند. نهايتا در اواخر س��ال 
۱۳۹۱ طرح انتقال پايتخت با امضاي ۱۵۱ نماينده براي 
طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد و سرانجام، قانون 
»امكان سنجي انتقال مركز سياس��ي و اداري كشور و 
ساماندهي تمركززدايي از تهران« پس از تصويب مجلس 
شوراي اسالمي در تاريخ ش��انزدهم ارديبهشت ماه ۹۴ 
به تصويب شوراي نگهبان رس��يد. در اين قانون شوراي 
ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و 
تمركززدايي از موظف شد حداكثر ظرف مدت ۲ سال 
از تاريخ الزم االجرا ش��دن اين قانون، نتايج تحقيقات و 
مطالعات خود را كه بايد توسط شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران صورت پذيرد؛ تهيه و به دولت ارايه نمايد 
كه با وجود گذشت مدت زمان مذكور از نتايج تحقيقاتي 
كه در اين زمينه صورت پذيرفته، گزارشي منتشر نشده 
است. كالن شهر تهران امروزه عالوه بر تمركز سياسي- 
اداري با گونه هاي مختلف ديگ��ري از تمركز نيز مواجه 
است. در اين زمينه مي توان از تمركز اقتصادي- مالي، 
اجتماع��ي- فرهنگي، بهداش��تي- درمان��ي، علمي- 
آموزشي، جمعيتي، صنعتي و... و. نام برد. اگرچه مركزيت 
سياس��ي و اقتصادي تهران نقش بسيار مهمي در رشد 
بي رويه آن داش��ته است؛ اما در بس��ياري از موارد علت 
شكل گيري يك پديده با تداوم و حيات آن متفاوت است. 
در اينكه امروزه شهر تهران به عنوان مركزيت سياسي 
و اقتصادي كشور با مشكالت و معضالت گره خورده و 
متعددي مواجه شده است؛ هيچ شكي نيست اما اينكه آيا 
انتقال يا تفكيك پايتخت راه كاري موثر براي تراكم زدايي 

از تهران هست يا خير؛ قويا قابل تامل است. 

 بررسي طرح امكان سنجي
 انتقال مركز سياسي و اداري از تهران در مجمع

گزارش

گفت و گو

پوتين  در گفت وگو  با  فايننشيال تايمز :

در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹ والديمير پوتين، رييس جمهور 
روسيه، در آستانه نشست  G٢٠ در اوزاكا با »ليونل 
باربر«، س��ردبير فايننش��ال تايمز و هنري فوي، 
رييس دفتر اين نش��ريه در مس��كو، مصاحبه اي 
در كاخ كرملي��ن انجام داد. اي��ن اولين مصاحبه 
والديمير پوتين با يك روزنامه بين المللي است كه 
طي ۱۶ سال گذشته انجام ش��ده است .   بخشي 
از متن اين مصاحبه خواندني كه از س��وي مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري منتشر 

شده را در  صفحه 8 بخوانيد. 

 همين صفحه  

يادداشت

 حركت پاندولي عراق
 در ميدان سود و زيان 

عبدالكريم محمود |
ايرج مسجدي سفير جمهوري اس��المي ايران در 
عراق با محمد الحلبوس��ي ريي��س مجلس عراق 
ديدار و دو طرف بر اهميت اقدام كشورهاي منطقه 
در كاهش تن��ش در آن تاكيد كردن��د. اين جمله 
ش��ايد پرتكرار ترين جمله به كار رفته در مراودات 

ديپلماتيك طي چند ماه گذشته...

 صفحه 3  

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )49(
نوشته:  جوزف استيگليتز|

حتي اگر با قواني��ن ضدانحصار ك��ه همچنان در 
نيم��ه دوم قرن بيس��تم متحول مي ش��وند هيچ 
مشكلي نداشته باشيم، واضح است كه اين قوانين 
با چالش هايي كه اقتصاد متحول ما با آن روبرو است 

مثل فناوري ها نو، پيمان هاي نو و ...

صنعت،معدن و تجارت

 صاحبان سرمايه 
در بوته اعتبارسنجي

گروه صنعت | ۱۵ دي ماه ۹۷، با تصويب هيات 
وزيران »سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي 
اعتباري« مالك تعيي��ن س��قف واردات و تعداد 
رش��ته فعاليت كارت هاي بازرگاني ق��رار گرفت. 
درباره معيارهاي رتبه بندي اين سامانه، سه گروه 
شاخص ش��امل »مس��ووليت پذيري«، »دارايي و 
وضعيت مالي« و »كسب وكار« در نظرگرفته شد. 
اين در حالي اس��ت كه به تازگي در بخش��نامه اي 
هم اعالم شد با توجه به ابالغ دستورالعمل رعايت 
رتبه بندي ششم مردادماه معاونت محترم بازرگاني 
داخلي از نه��م مردادماه ۹، تخصي��ص ارز و تاييد 
ثبت سفارشات با لحاظ اعتبار ارزي واردكنندگان 
در سامانه رتبه بندي صورت خواهد گرفت و تاييد 
پرونده ها بيش از اعتبار هر بازرگان براي سال ۱۳۹۸ 
ممنوع خواهد بود. در همين حال، اما معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت، درتازه ترين اظهارات خود، از دو 

موضوع تازه در حوزه تجارت و ...
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خبر

دبير كميته برآورد، تعيين خسارت مناطق سيل زده 
در نامه هايي به اس��تانداران خوزستان، گلستان، 
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معاون سرمايه گذاري، امور حقوقي سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواستار تهيه 
و ارسال پيش نويس دستورالعمل مربوط به مصوبه 
هيات وزيران به وزارت كشور ش��د و تصريح كرد: 
استنكاف برخي از افراد خسارت ديده در سيل اخير 
از دريافت تسهيالت بررسي و در اسرع وقت اعالم 
نتيجه شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت 
كشور، جواد ناصريان روز چهارشنبه در نامه هايي 
جداگانه به استانداران خوزستان، گلستان، معاون 
امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون 
س��رمايه گذاري، ام��ور حقوقي س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواستار تهيه 
و ارسال پيش نويس دستورالعمل مربوط به مصوبه 

هيات وزيران و به وزارت كشور شد.
وي در اين نامه ها تصريح كرده است: در اجراي بند 
۲ مصوبه هيات وزيران موضوع پرداخت تسهيالت 
به آسيب ديدگان ناشي از سيل فروردين ماه سال 
جاري در دو بخش صنعت، معدن، تجارت و صنايع 
دستي و گردشگري، با قيد فوريت نسبت به تهيه 
و ارسال پيش نويس دستورالعمل به وزارت كشور، 
كميته برآورد، تعيين خس��ارت و تخصيص منابع 

اقدام الزم صورت پذيرد.
دبير كميت��ه ب��رآورد، تعيين خس��ارت مناطق 
س��يل زده در اين نامه ها عنوان داش��ت: پرداخت 
هرگونه تسهيالت در بخش هاي مذكور صرفا پس 
از تاييد دس��تورالعمل در اين كميته با هماهنگي 
دستگاه هاي مورد اشاره در بند ۲ مصوبه موصوف 

هيات وزيران امكان پذير است.

بررسي استنكاف افراد سيل زده 
از دريافت خسارت

بازرگاني

رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك اي��ران و امارات 
تاكيد كرد: روابط تجاري دو كشور در حال بهبود 
اس��ت، اما هنوز تا رس��يدن به س��طح مبادالت 
تجاري ايده آل فاصله داريم. »فرشيد فرزانگان« با 
واكنش به اظهارات يكي از اعضاي اين اتاق نسبت 
به روابط بين دو كش��ور به خبرن��گار ايرنا گفت: 
در فضاي كنوني، روابط اقتصادي و سياس��ي در 
حال بهبود اس��ت.  رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و ام��ارات حفظ آرام��ش و امنيت منطقه را 
يكي از مولفه هاي پيش��رفت اقتصادي دانست و 
افزود: امارات هم مي داند كه پيشرفت كشورشان 
در گرو حفظ آرامش خليج فارس اس��ت. تشنج، 
باعث كاهش پيش��رفت اقتصادي خ��ود آنها هم 
مي شود. اكنون با توجه به تعداد قابل توجه فعاالن 
اقتص��ادي در امارات و ب��ه ويژه دوب��ي و اهميت 
حضور ايراني ها، عالقه به همكاري با ايران وجود 
دارد. فرزان��گان ادامه داد: در ح��ال حاضر، وزارت 
امور خارجه و س��ازمان توسعه تجارت در تالشند 
تا با كشورهاي همسايه چه همس��ايه هاي آبي و 
چه خاكي، ارتباطات بيش از پيش داشته باشيم. 
در كن��ار آنها بخش خصوص��ي، ات��اق بازرگاني 
اي��ران و اتاق اي��ران و ام��ارات نيز براي توس��عه 
سياس��ي و اقتصادي بايد همكاري  داشته باشند.  
 رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و امارات دو 
بخش دولتي و خصوصي را الزم و ملزوم يكديگر 
دانست و افزود: توسعه اقتصادي با افزايش حجم 
مبادالت تجاري و بهبود روابط با همس��ايگان به 
توس��عه اش��تغال و افزايش صادرات مي انجامد و 
در شرايط كنوني بسيار مهم اس��ت.  وي گفت: از 
طرف ديگر، فكر مي كنم كه امارات به ويژه دوبي، 
پيش��رفت اقتصادي اش در گروي ايران اس��ت و 
آنها هم مش��تاق چنين رابطه اي هستند. رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات با بيان اينكه 
فضاي سياسي بين دو كشور بر خالف تحريم ها 
رو به بهبود است، اظهار كرد: مجموعه دولت و به 
خصوص وزارت امور خارجه در ارتباط با همسايه ها 
بسيار مصمم و پر تالش شده اند. در آن طرف نيز 
زيرس��اخت اقتصادي امارات به شكلي است كه 
در سايه همكاري هاي دوجانبه به پيشرفت خود 
آنها منجر مي شود. وي با اش��اره به وضعيت كار و 
ويزاي ايراني ه��اي مقيم امارات توضي��ح داد: در 
بهمن و اسفند سال ٩۶ سخت گيري هاي متعددي 
داشتيم. با وجود آنكه بازرگانان و فعاالن اقتصادي 
رويه هاي معمول را رعاي��ت مي كردند، ولي براي 
حساب هايشان سخت گيري مي شد. آنها به اتاق 
مش��ترك ايران و امارات براي مس��ائل متعددي 
مراجعه مي كنند.  فرزانگان خاطرنش��ان كرد: در 
حال حاضر به نظر مي رسد كه اخذ ويزا، كار ثبت 
شركت ها و تداوم مسائل بانكي تسهيل شده است. 

 روابط تجاري ايران و امارات 
در حال بهبود است

جهان

اقتصاد جهان به لبه پرتگاه 
ركود  رسيده است
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 انتص�اب شايس�ته جنابعال�ی را بعن�وان 
مديرعامل ش�رکت ف�والد خوزس�تان که 
نش�ان از لياق�ت، تخص�ص و توانمن�دی  
حضرتعالی اس�ت، تبريک عرض نموده و از 
خداوند متعال موفقيت های روز افزونتان را 

مسئلت می نماييم. 

 جناب آقای
 مهندس علی  محمدی

روزنامه تعادل

سامانه پيامكي

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

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 
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 رهبر انقالب اسالمي  در ديدار مدال آوران
 المپيادهاي علمي و اعضاي تيم ملي واليبال جوانان: 

 6‚7 ميليون نفر از شاغالن
 در بخش صنعت كار مي كنند

جزو منتقدين اجراي نادرست 
سياست هاي  اصل 44 هستم 

 پايداري ايرانيان 
در شغل چقدر است؟

گ�روه اقتص�اد كالن| مطاب��ق ب��ا بررس��ي هاي 
صورت گرفته از سوي مركز آمار و مطالعات كاربردي 
س��ازمان برنامه و بودجه، از ۲۳.۸ ميليون نفر شاغل 
۱۰ ساله و بيشتر در س��ال ۱۳۹۷ حدود ۴.۲ ميليون 
نفر در بخش كش��اورزي، ۷.۶ ميلي��ون نفر در بخش 
صنعت، ۱۱.۲ ميليون نف��ر در بخش خدمات و بيش 
از ۳ هزار و هش��تصد نفر در فعاليت هاي نامش��خص 
مشغول به فعاليت هس��تند. از اين ۲۳.۸ ميليون نفر 
طول مدت اش��تغال بيش از ۱۶.۵ ميليون نفر نيروي 
كار كمتر از ۱۵ سال است. به گزارش»تعادل«، هر فرد 
در صورت اشتغال رسمي  در كش��ور مي تواند )بدون 
در نظر گرفتن موارد اس��تثنا( پس از س��ي سال كار، 
بازنشسته شود. لذا بررسي وضعيت نيروي كار كشور 

از نظر طول مدت اشتغال، مي تواند در برنامه ريزي هاي 
مربوط به منابع انساني نقش اساسي ايفا كند. به عالوه 
اين بررسي مي تواند ساختار نسبي و جنسي اشتغال 
كشور را در ارتباط با طول مدت اشتغال در شغل اصلي 
ش��فاف كند. مطابق با بررس��ي هاي صورت گرفته از 
سوي وزارت كار، از ۲۳.۸ ميليون نفر شاغل ۱۰ ساله 
و بيش��تر در س��ال ۱۳۹۷ حدود ۴.۲ ميليون نفر در 
بخش كش��اورزي، ۷.۶ ميليون نفر در بخش صنعت، 
۱۱.۲ ميليون نفر در بخش خدم��ات و بيش از ۳ هزار 
و هش��تصد نفر در فعاليت هاي نامشخص مشغول به 
فعاليت هستند كه از اين ۲۳.۸ ميليون نفر طول مدت 
اش��تغال بيش از ۱۶.۵ ميليون نفر نيروي كار كمتر از 

۱۵ سال است. 
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 سمبه پرزور جنگ تجاري امريكا با چين 
حريف همه عوامل رشد دهنده نرخ طالي سياه شد

 نفت در تقالي 
پاسخ به 2 پرسش مهم 
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 صفحه 3  

ترامپ يك سياستمدار 
حرفه اي نيست

عبدالكريم محمود |
كارشناس مسائل عراق|

ايرج مس��جدي سفير جمهوري اس��المي ايران در 
عراق ب��ا محمد الحلبوس��ي ريي��س مجلس عراق 
دي��دار و دو طرف ب��ر اهمي��ت اقدام كش��ورهاي 
منطقه در كاه��ش تنش در آن تاكي��د كردند. اين 
جمله ش��ايد پرتكرار تري��ن جمله ب��ه كار رفته در 
مراودات ديپلماتيك طي چند ماه گذشته در عراق 
باش��د به نحوي كه تقريبا تمامي مسووالن عراقي 
درديدار با ميهمانان خارجي خود آن را به كار برده 
و به ش��كلي كامال س��نتي ميهمانان آنها نيز بر آن 
صحه مي گذارند. چند روز قبل از آن هم نشس��ت 
س��ه جانبه وزراي خارج��ه مص��ر، اردن و عراق در 
بغداد برگزار ش��د و در آن نيز به گفته س��خنگوي 
اين وزارتخانه تنش ش��كل گرفته در منطقه خليج 
ف��ارس و توافق ق��رن مورد بح��ث وبررس��ي قرار 
گرفت تا تاكيدي بر بي طرفي فعال عراق در زمينه 
بحران هاي منطق��ه اي باش��د. پيش ت��ر از آن نيز 
اعالم ش��د عراق به عنوان ناظر در نشس��ت آستانه 
در رابطه با آينده س��وريه حضور خواهد داش��ت تا 
از نزدي��ك در تصميم گيري هاي انج��ام گرفته در 
مورد همس��ايه اش حضور داش��ته باش��د. اين در 
حالي اس��ت كه ع��ادل عبدالمهدي در اس��تقبال 
از وزراي خارج��ه مصر و اردن بر ع��زم عراق جهت 
برقراري روابطي مثبت با تمامي همسايگان تاكيد 
كرد. شايد همين امر هم باعث ش��د تا موسسه اي 
همچون انديش��كده واش��نگتن ع��راق را بهترين 
ميانجي ب��راي حل وفص��ل بح��ران منطقه خليج 
فارس اعالم كند، نقشي كه شايد قدرت هاي بزرگ 
سياس��ي- نظامي همچون روس��يه يا چين قادر به 
انجام نباش��ند و قدرت اقتصادي همچون ژاپن نيز 
در تحقق آن عاجز ماند. يك��ي از ويژگي هاي عراق 
هم مرز بودن با اكثر بحران هاي منطقه اي است، در 
بحران سوريه با اين كشور هم مرز است، در بحران 
آوارگان س��وري در تركيه هم آن طرف مرزهايش 
رخ مي دهد، در مورد تواف��ق قرن و تبعاتي كه براي 
اردن به همراه خواهد داش��ت اين كشور را هم مرز 
خود مي بيند، در بحران عربس��تان و قطر همسايه 
يكي از طرف هاي اين بحران است و در مورد بحران 
خليج فارس نيز عالوه ب��ر اينكه تقريبا ۱۰۰ درصد 
از نفت خود را از طريق اي��ن منطقه به خارج صادر 
مي كند، با جمهوري اسالمي ايران نيز مرز مشترك 
وبسيار طوالني دارد. يكي ديگر از انگيزه هاي عراق 
براي ايفاي اي��ن نقش هم باي��د در چارچوب اصل 
ميزان سود وزيان جس��ت وجو كرد، بطور حتم اگر 
كشورهاي ديگري همچون روس��يه، چين، ژاپن و 
حتي برخي از كشورهاي اروپايي براي حل وفصل 
مش��كالت منطق��ه خاورميان��ه ابتدا اص��ل منافع 
را در اي��ن كار مد نظر دارند در موض��وع عراق نگاه 

دولتمردان اين كش��ور كه بطور حتم توام با نگراني 
هم هست بيشتر دور كردن زيان است كه مي تواند 
به دليل ش��دت گرفتن يك يا همه اي��ن بحران ها 

دست به گريبانشان شود. 
حتي با نگاهي س��طحي به بحران هاي منطقه نيز 
به راحت��ي مي توان از تبع��ات زيان بار ه��ر يك از 
اي��ن بحران ها براي بغ��داد اطمين��ان حاصل كرد 
ك��ه پرداختن به اي��ن ام��ر در حوصله اي��ن مقال 
نمي گنجد. براي عراقي كه مش��كالت امنيتي اش 
همانند هواشناس��ي پاي ثابت بخش هاي مختلف 
خبري اس��ت، هر نوع تنش��ي به معناي يك زلزله 
جديد ب��راي چارچوب ه��اي اصوال ني��م بند ثبات 
اين كش��ور خواهد بود. ش��ايد همين امر هم باعث 
ش��د تا دولتمردان عراقي از ديدارهاي دو جانبه با 
طرف هاي مختلف چ��ه در محدوده بح��ران و چه 
خارج از آن گرفته تا برگزاري نشست هاي ۳جانبه 
و حتي برگزاري كنفرانس هاي چند جانبه همانند 
آنچه در نشس��ت كشورهاي همس��ايه عراق شاهد 
آن بوديم به دنبال يافتن حلق��ه اتصال آرامش در 

منطقه باشند.
به گفته يك كارشناس عراقي امروز عراق به مانند  
صاحبخانه اي اس��ت كه به دليل وجود ش��عله هاي 
آتش در اطراف خانه اش باالجب��ار مجبور به ايفاي 
نقش آتش نشان شده است ش��ايد بتوانند از طريق 
خاموش كردن آتش در منطقه به تبع آن خود را از 

اين مهلكه نجات دهد.
س��اختار رهبري عراق از برهم صالح رييس جمهور 
اين كشور گرفته تا عادل عبدالمهدي نخست وزير 
و محمد الحلبوس��ي ريي��س مجلس اين كش��ور 
تالش خود را براي تحقق اي��ن آغاز كرده اند اما اين 
تالش ها با وجود آنكه از حمايت قاطبه جريان هاي 
سياس��ي عراق از جمله اپوزيس��يون هم بهرمنده 
است اما به اعتقاد برخي از كارشناسان تا زماني كه 
عراق نتواند جايگاه منطق��ه اي و بين المللي خود را 
باز يابد حاصلي از آن به دست نخواهد آمد در حالي 
كه برخي ديگر از كارشناسان در مقابل تاكيد دارند 
موفقيت در چنين طرح هاي��ي مي تواند به جايگاه 
منطقه اي و بين المللي عراق كمك ش��اياني بكند. 
در س��ايه اين اختالف باي��د گفت ام��روز عراق در 
ش��اهراه تناقض منافع بين المللي قرار گرفته است 
در حالي ك��ه تناقض هاي ديدگاه در داخل كش��ور 
آن را همچ��ون پاندول��ي در ميان اي��ن تضادها به 
حركت در آورده است. و گرچه بغداد اين تحركات 
در راستاي حفظ منافع منطقه اي وبين المللي اش 
انج��ام مي دهد، اما بيش��تر بايد آن را در راس��تاي 
جلوگيري از تبع��ات زيان بار اين تضادها تفس��ير 

كرد.
زيرا به هر ش��كل جلوگيري ازوقوع زيان بر كسب 

منافع ارجحيت دارد.

حركت پاندولي عراق در ميدان سود و زيان 

يادداشت



روي موج خبر

  نوس�ازي مناطق س�يل زده تا عيد سال 
آينده انجام مي شود؛تسنيم |

وزير كش��ور گفت: پيش بيني  مي ش��ود نوسازي 
مناطقي كه بر اثر س��يل اخير در كش��ور تخريب 
ش��دند تا عيد س��ال آينده انجام ش��ود . عبدالرضا 
رحماني فضل��ي ديروز در حاش��يه س��فر خود به 
چهارمحال و بختياري در جمع خبرنگاران با اشاره 
به خس��ارت هاي سيل اخير اظهار داشت: در بحث 
بازسازي و تعميرات چون قول داديم تا پايان مرداد 
ماه تمام ش��ود اميدواريم بتوانيم به قول مان  عمل 
كنيم. وي افزود: از نظر منابع مالي هيچ مش��كلي 
نداريم و تامين ش��ده اما س��طح خرابي ها زياد بود 
كه بحمداهلل تقس��يم كار خوبي صورت پذيرفت و 
استان هايي به عنوان استان معين جهت انجام كار 
مشخص شد . وزير كش��ور بيان كرد: براي نوسازي 
مناطق هم برخي  از مناطق نياز به جابه جايي  دارند 
كه بايد زيرس��اخت هايي مانند آب و برق و... فراهم 
شود اما مناطقي كه نياز به جابه جايي ندارند نوسازي 
انجام مي شود . رحماني فضلي ادامه داد: قول ما براي 
نوسازي مناطقي كه براثر سيل تخريب شدند مبتني 
بر قول  دستگاه ها ست كه پيش بيني  مي شود تا عيد 
سال آينده انجام شود . وي با اشاره به روز خبرنگار 
گف��ت: به دليل اينكه خودم ه��م خبرنگار بودم  
كامال با مسائل و مشكالت اين قشر آشنا هستم 
اما خبرنگار بايد به دنبال واقعيت و حقيقت باشد 
و رابطه بين دولت و مردم را تنظيم و تسريع كند .

  نام�ه قدرداني ظريف ب�ه رييس جمهور؛ 
پرتال وزارت خارجه|

در پي حضور رييس جمهور در وزارت امور خارجه، 
وزير امور خارجه در پيامي از اين اقدام قدرداني 
كرد. متن نامه محمدجواد ظريف به ش��رح زير 
است: حضرت حجت االسالم والمسلمين، جناب 

آقاي دكتر روحاني؛ رياست محترم ايران 
حضور صميمي و بزرگوارانه حضرتعالي در جمع 
مديران ارش��د وزارت ام��ور خارجه و اختصاص 
وقت ارزشمند رياس��ت محترم جمهوري براي 
استماع سخنان اينجانب و س��ه تن از معاونين 
 كه به نمايندگي از آن جمع خدمتتان ارايه شد و

 به ويژه بيانات دقيق، جامع و راهگشاي حضرتعالي 
در اين ديدار موجب دلگرمي و ارتقاء اميد و انگيزه 
در كارگزاران سياس��ت خارجي كش��ور در اين 

روزهاي سخت و توفاني شد.

  ديدار وزراي انرژي عربستان و امريكا
 با محوريت ايران؛ ايلنا|

وزراي انرژي عربستان و امريكا با محوريت ايران 
با يكديگر ديدار كردند. به گزارش اسپوتنيك، در 
اين ديدار نمايندگان دو كشور در مورد موضوعاتي 
چون ثبات بازارهاي جهاني نفت، آغاز دوره رياست 
عربستان در گروه بيست و ادامه همكاري عربستان 
س��عودي و امريكا در زمينه انرژي و فناوري هاي 
نوين گفت وگ��و كردند.  در اين دي��دار دو طرف 
خواهان تداوم همكاري ها ب��راي تأمين نفت در 
بازارهاي جهاني ش��ده و با تكرار برخي ادعاهاي 
بي اس��اس اعالم كردند كه با »تالش هاي ايران 
براي بر هم زدن بازار انرژي« مقابله خواهند كرد.

  محكوميت ۵ ميلي�اردي براي نگهداري 
تلفن همراه قاچاق در اصفهان؛ ايلنا|

مديركل تعزي��رات حكومتي اس��تان اصفهان از 
محكوميت ۵ ميليارد ريالي براي قاچاق گوش��ي 
تلفن همراه خبر داد. غالمرضا صالحي گفت: پرونده 
كشف يك هزار و ۱۸۱ دستگاه تلفن همراه قاچاق به 
ارزش ۵ ميليارد و ۵۳۸ ميليون ريال كه از يك واحد 
مسكوني در شهر اصفهان توسط مامورين نيروي 
انتظامي كشف ش��ده بود براي رسيدگي به شعبه 
ششم رسيدگي به تخلفات قاچاق كاال و ارز تعزيرات 
حكومتي اصفهان ارجاع شد. وي افزود: شعبه مذكور 
با توجه به عدم ارايه اسناد گمركي توسط متهم و 
احراز تخلف، متهم را ب��ه پرداخت ۵ميليارد ريال 
جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم و حكم 

به ضبط محموله مكشوفه صادر كرد.

  پاسخ قاطع به تعرض مي دهيم؛  ايرنا|
فرمانده كل س��پاه گفت: نيروه��اي نظامي در 
همه ش��رايط آم��اده دفاع از مرزها و س��رزمين 
كش��ور عزيزمان هس��تند و هرگونه تعرضي را 
قاطعانه پاسخ خواهند داد. سردار سرلشكر پاسدار 
»حسين سالمي« ديروز در بازديد از ارتفاعات و 
مناطق مرزي كرمانشاه با قدرداني از مجاهدت، 
فداكاري و هوشياري رزمندگان اسالم در مناطق 
سخت گذر مرزي گفت: امنيت امروز مرزها خط 
قرمز نيروهاي مسلح كشور است. فرمانده كل سپاه 
با همراهي مس��ووالن ارشد نظامي و غيرنظامي 
از ارتفاعات و مناطق مرزي اس��تان كرمانشاه، از 
پاسگاه هاي مرزي نيروي زميني سپاه در مناطق 
و ارتفاعات و مناطق مرزي اس��تان كرمانش��اه، 
ارتفاعات مرزي شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر 
و ثالث باباجاني بازديد كرد و در جريان وضعيت 
و ميزان آمادگي آنان براي تامين امنيت مرزها و 
مقابله با تهديدات دشمنان و امنيت و آرامش ملت 

ايران قرار گرفت.

ايران2

رييس جمهوري در نشست خبري حياط دولت :

  مردم سال سختي را گذرانده و مي گذرانند                                استفاده از خدمات اينترنت رايگان براي يك سال؛ هديه دولت به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران بدون لكنت نقص ها را  تذكر  دهند

گروه ايران|
چهارشنبه هاي خبرساز اعضاي كابينه در حياط دولت ديروز 
در حالي برگزار شد كه رييس جمهوري بعد از برگزاري جلسه 
هيات دولت، به مناسبت روز خبرنگار در حياط ساختمان 
هيات دولت و در جم��ع خبرنگاران حاضر ش��د و درباره 
مهم ترين موضوعات روز كشور سخنراني كرد؛ صحبت هايي 
كه با تبريك روز خبرنگار و تشريح شرايط كلي كشور آغاز شد 
و با ارايه آخرين دستاوردهاي كشور در بخش هاي گوناگون 
ادامه پيدا ك��رد و در نهايت هم تصويري از برنامه هاي آتي 
دولت در حوزه ه��اي اقتصادي، اجتماعي،رس��انه اي و... 
ارايه ش��د .  رييس جمهور در خص��وص مطالبات دولت از 
رسانه ها گفت: درخواس��ت دولت از رسانه ها اين است كه 
واقعيت هاي جامعه را به مردم انتقال دهند. روحاني اظهار 
كرد: نقش خبرنگار براي اطالع رساني به مردم بسيار مهم 
است؛ زيرا يكي از نيازهاي مهم جامعه، اطالعات از آن جامعه 
و جامعه جهاني اس��ت. اطالعات و خبر داشتن از حوادث 
جهان مورد نياز مردم است. اطالع رساني بسيار مهم بوده و 
دولت حامي آن است كه مردم از همه اطالعات باخبر باشند. 
قرار دادن خبر به صورت رانت در اختيار عده اي كار درستي 

نيست، اطالعات بايد در اختيار همگان قرار گيرد.
رييس جمهور همچنين با بيان اينكه براي ما بسيار مهم 
است كه اطالعات، واقعي و بي كم و كاست باشد، تصريح كرد: 
مسووليت رسانه امانتداري در انتقال خبر است. تغيير واقعيت 
اجازه نمي دهد كه مردم قضاوت درس��تي داشته باشند يا 
جامعه دچار تنش شود. وي خاطرنشان كرد: درخواست 
دولت از رسانه ها اين است كه واقعيت هاي جامعه را به مردم 
انتقال دهند. مش��كالت و نظرات جامعه به ويژه نخبگان، 
جوانان و زنان را به دولت منتقل كنند. اگر نقصي در كار ما 
مي بينند بدون لكنت نقص را بيان كنند. ما از اين كار نه تنها 
خوشحال مي ش��ويم بلكه آن را به عنوان نشانه درستي از 
جامعه آزاد مي دانيم. روحاني در ادامه خاطرنشان كرد: انتقاد 
بايد دلسوزانه و واقعي باشد و راهكار هم ارايه شود. نتيجه 

انتقاد اين است كه خدمات بهتر انجام شود.
بر اس��اس اين گزارش، رييس جمهور در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اش��اره به اعمال تحريم هاي ظالمانه 
علي��ه ايران از س��وي دولت اياالت متح��ده امريكا گفت: 
امروز در شرايط تحريم هاي ظالمانه هستيم؛ به ويژه آنكه 
از ارديبهشت ماه س��ال قبل مردم در فشار تحريم ها قرار 
گرفته اند. اگر بخواهيم نام دقيق اين تحريم ها را بگوييم، اين 
تحريم ها همان تروريسم اقتصادي است كه هيچ چيز را براي 
مردم ما استثناء نكرده اند و فشاري كه وارد مي كنند حتي بر 
كودكان و آنهايي كه در بيمارستان ها بستري هستند نيز وارد 
مي شود، اين كار يك جنايت عليه بشريت است. روحاني با 
بيان اينكه ما بايد در برابر اين جنايات ايستادگي و مقاومت 
كنيم، خاطرنشان كرد: تاكنون ايستادگي و مقاومت بسيار 
خوبي داشته ايم. در اين مسير خبرنگاران و رسانه ها نيز نقش 
بسيار تاثيرگذاري بر عهده دارند؛ آنها بايد نشاط اجتماعي 
ايجاد كنند و نكات مثبت را بيان نمايند. وي همچنين با 
اشاره به عملكرد صدا و سيما طي ماه هاي اخير اظهار كرد: در 
ماه هاي اخير صدا و سيما از كار، تالش و رونقي كه در جامعه 

ايجاد شده پرده برداري كرده و اين كار براي ما بسيار مهم، 
ارزشمند و اميدواركننده است. بر همين اساس از رسانه ملي 

و همه رسانه ها، روزنامه ها و فضاي مجازي تشكر مي كنم.
رييس جمهور همچنين با اشاره به تاثير فضاي مجازي در 
فعاليت رسانه ها و خبرنگاران، گفت: امروز فضاي مجازي 
امكاني اس��ت كه در اختيار همه ق��رار گرفته و اينترنت و 
فضاي مجازي كار رسانه ها و خبرنگاران را آسان كرده است. 
خبرنگاران با يك وس��يله ساده و كوچك مي توانند صدا و 
تصوير را ضبط كنند و همزمان اخبار را منتقل نمايند. بر 
همين اساس نيز در دولت تسهيالت ويژه اي براي خبرنگاران 
در نظر گرفته شده است. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: به 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دستور داده ام تا تسهيالت 
ويژه اي براي خبرنگاران در نظر بگيرند و اينترنت پرسرعت 
در اختي��ار آنها قرار دهند. همچنين به عن��وان هديه روز 
خبرنگار يك سال خدمات اينترنت رايگان براي خبرنگاران 

تخصيص خواهد يافت.
رييس جمهور در پايان با اشاره به فعاليت رسانه هاي دشمن 
عليه جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد: در شرايطي كه امروز 
همه رسانه هاي دشمن عليه ما فعاليت مي كنند، وظيفه 
خبرنگاران و رسانه ها مضاعف اس��ت؛ ان شاءاهلل با تالش، 
پيگيري و همكاري رسانه ها و خبرنگاران از شرايط سخت 

عبور خواهيم كرد.

   جهانگيري: از اختياراتم راضي هستم
چهره ديگر كابينه كه دي��روز در ميان خبرنگاران حضور 
پيدا كرد؛ جهانگيري معاون اول رييس جمهوري بود كه در 
جريان گفت وگو با رسانه ها به حاشيه هايي كه در خصوص 
مناسبات ارتباطي نه چندان دوستانه او با رييس جمهوري و 
برخي اعضاي كابينه مطرح مي شود پاسخ داد و اعالم كرد: از 
اختيارات خودم در دولت راضي هستم. جهانگيري در حاشيه 
جلسه هيات دولت در پاسخ به اين پرسش كه از جايگاه و 
اختيارات خود در دولت راضي هستيد، اظهار كرد: وضعيت 
دولت خوب است، ولي ممكن است اختالفات كارشناسي 

به وجود آيد؛ ولي من رابطه خوبي با رييس جمهور دارم.
خبرنگار تعادل اما از جهانگيري درباره مشكالت مطبوعات، 
معضالت كاغذ و... پرس��ش خود را مطرح كرد و اينكه آيا 
از اين مش��كالت خبر دارد يا نه؟ كه جهانگيري با تبريك 
روز خبرنگار اظهار كرد: من خودم فعاليت هاي رس��انه اي 
داش��ته و دارم؛ يك مجله هم منتشر مي كردم كه به دليل 
مشكالت كاغذ انتشار آن متوقف شد؛ بنابراين درد فعاالن 
اين حوزه را مي فهمم. تالش ما اين بود كه فشار مشكالت 
را از دوش مطبوعات به حداقل برسانيم با وجود آنكه برخي 
كارشناسان به ارز 4200 توماني اعتقاد دارند ما براي كاغذ 
ارز 4200 توماني در نظر گرفتيم و كاغذ را در رديف كاالهاي 
اساس��ي قرار داديم من چندين جلس��ه در ماه هاي اخير 
براي حل مشكالت مطبوعات داش��تم و ان شاء اهلل برخي 
از مشكالت حل مي شود. تصور اينكه خبرنگار در جامعه 
نباشد غير ممكن اس��ت ما قدر برخي از مشاغل از جمله 
خبرنگاران را نمي دانيم آنها تالش دارند مردم را در صحنه 
نگه دارند و مشكالت مردم را به دولت منتقل كنند. معاون 
اول رييس جمهور در پاس��خ به اين پرسش كه دولت چه 
رويكردي براي افزايش مشاركت در انتخابات دارد؟ اظهار 
كرد: يكي از مهم ترين راهبردهاي دولت در بخش سياست 
داخلي برگزاري انتخابات پرشور و با حضور گسترده مردم 
است، البته بايد زمينه رقابت همه جريان ها به وجودآيد و 
همه جريان ها در انتخابات كانديدا داشته باشند؛ ما تالش 

مي كنيم چنين شرايطي را فراهم كنيم.
وي در پاسخ به پرسشي درباره نظر هيات حل اختالف قوا 
درباره اختالف دولت و مجلس براي ارايه گزارش يك ساله 
دولت به مجلس، تصريح كرد: در اين موارد اختالفي رهبري 
هماهنگ كننده سه قو هس��تند و هيات حل اختالف قوا 
نيز به بررس��ي اختالف مي پردازد. من فكر مي كنم در اين 
زمينه مشكلي نداريم و دولت هر زماني نياز باشد و خودش 
تشخيص دهد به مجلس گزارش ارايه مي دهد. جهانگيري 
در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا دولت در اين زمينه الزامي 
دارد؟ اظه��ار كرد: طبق قانون يك قوه نمي تواند قوه ديگر 

را ملزم به كاري كند، ولي ما همواره به مجلس گزارش ارايه 
خواهيم داد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدامي براي 
ورود زنان به ورزشگاه توسط دولت انجام شده است، اظهار 
كرد: دولت دغدغه علما را در اين زمينه در نظر گرفته است 
و از وزارت ورزش، كش��ور و نيروي انتظامي خواسته است 
براي بانوان محل هاي مناسبي در ورزشگاه ها در نظر بگيرد 
تا اين دغدغه مردم متدين حل شود و زنان هم بتوانند در 

ورزشگاه حضور يابند.
وي همچنين درباره ضرورت اصالح ساختار بودجه بيان كرد: 
اصالح ساختار بودجه حرف دقيقي است ما گيرهاي جدي 
در بودجه داريم و در زمينه منابع و مصارف بايد اصالحات 
جدي صورت گيرد. گفته مي شود هزار هزار ميليارد تومان 
يارانه بودجه وجود دارد كه مي شود با اصالح ساختار بودجه 
كسري بودجه را با منابع كشور برطرف كرد اما اين تصميمات 
ساده نيست و با زندگي مردم سروكار دارد و با يكي دو جلسه 

حل نمي شود بلكه زمان بر بوده ولي در دستور كار است.
وي با اشاره به اينكه كسري بودجه يك واقعيت است افزود: 
امس��ال با توجه به شرايط كش��ور منابع و مصارف بودجه 
سازگار نيست و منابع كاهش يافته است . سال گذشته در 
شوراي عالي سران سه قوه تصميمي گرفته شد كه حدود ۵ 
ميليارد دالر كه در سال 96 وصول شد در صندوق توسعه 
ملي نگهداري شود كه اگر امسال شرايط كشور سخت شد 
از آن استفاده كنيم كه البته دولت هنوز در اين زمينه اقدامي 
نكرده است اما بايد دقت داشته باشيم كه مصرف اين مبلغ 

موجب افزايش نقدينگي و تورم نشود.
جهانگيري درپاسخ به نقد عملكردهاي دولت اظهار كرد: 
هر موضوعي را با توجه به شرايط كشور بايد بررسي كنيم. 
گاهي مسائل به گونه اي تحليل مي شود كه شرايط كشور 
گويي عادي است گاهي صحبت هاي من را در سال 9۵ و 96 
مطرح مي كنند كه تورم را تك رقمي كرديم البته ما اين كار 
را در آن مقطع انجام داديم اما شرايط ديگر براي كشور رقم 
خورد كه به دليل حساسيت ها نمي توانيم خيلي براي مردم 
شرايط را توضيح دهيم با وجود اين اقدامات دولت خوب بود و 
دولت مي تواند با برنامه ريزي هايي كه دارد شرايط اقتصادي و 
سياسي كشور را بهتر كند. معاون اول رييس جمهور در پاسخ 
به اين پرسش كه چه مسائلي در گفت وگوي تلفني مكرون و 
رييس جمهور صورت گرفت و آيا در اين گفت وگو پيشنهاد 
ديدار مستقيم روحاني و ترامپ مطرح شد، افزود: اين سوال 
را بايد از دفتر رييس جمهور بپرسيد البته رييس جمهور 
 گفت وگوه��اي متعددي با مكرون درب��اره تامين امنيت 
خليج فارس داشته است. ما محوري ترين مسووليت خود 
را تامين امنيت خليج فارس مي دانيم و معتقديم حضور 
ديگران در اين منطقه ناامني ايجاد مي كند. برجام بخش 
ديگري از اين گفت وگوها است. برجام براي ما مهم است و 

مذاكرات حول اين مسائل مطرح مي شود.

    اختالف دولت و مجلس براي ارايه گزارش 
يك ساله حل شده است

معاون پارلماني رييس جمهور نيز ضمن تبريك روز خبرنگار 
گفت: با نظر هيات عالي حل اختالف قوا، اختالف دولت و 

مجلس براي ارايه گزارش يك ساله دولت به مجلس حل 
شد. حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات دولت، اظهار 
كرد: اختالف دولت و مجلس براي ارايه گزارش يك ساله در 
مرداد ماه با نظر هيات عالي حل اختالف قوا و ابالغ رهبري 
حل شد. وي درباره چگونگي حل مشكل بيان كرد: موضوع 
طبقه بندي است و اجازه بدهيد وقتي نمايندگان به مجلس 
بازگردند، در اين زمينه توضيح مي دهند. اميري در پايان 
گفت: مشكل و اختالف حل شده است، البته دولت همواره 

پاسخگوي مجلس بوده است.

   31 م�رداد خبري خ�وش در حوزه پدافندي 
اعالم مي كنيم

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: خبري خيلي 
خوش در حوزه پدافندي در روز ۳۱ مرداد خواهيم داشت.

امير س��رتيپ امير حاتمي در حاشيه جلسه ديروز هيات 
وزيران در جمع خبرنگاران با اش��اره به در پيش بودن روز 
صنعت دفاعي و برنامه هاي اين وزارتخانه براي رونمايي از 
دستاوردهاي جديد صنعت دفاعي كشور اظهار كرد: هفته 
آينده مراسم تحويل دهي و رونمايي از يك خودروي نظامي 
در شهر اصفهان انجام خواهد شد كه خودروي پر كاربردي 

در نيروهاي مسلح خواهد بود.
وي همچني��ن گف��ت: خبري خيل��ي خ��وش در حوزه 
پدافندي در روز ۳۱ مرداد خواهيم داشت. با اين رونمايي 
و تحويل دهي كه در روز صنعت دفاعي انجام خواهد شد، 
ان شاءاهلل توان و اقتدار دفاعي كشور به ميزان قابل توجهي 

افزايش پيدا خواهد كرد.

   وزير راه: آزادراه تهران- شمال قبل از زمستان 
افتتاح   مي شود

وزير راه و شهرسازي درباره پايان كار آزاد راه تهران- شمال، 
اظهار كرد: اين آزادراه قبل از زمستان امسال به بهره برداري 
مي رسد. محمد اس��المي ديروز در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره پايان كار آزادراه تهران 
- ش��مال با بيان اينكه »پيش��رفت كار با توجه به برنامه 
در حال انجام اس��ت«، اظهار كرد: آزادراه تهران - شمال 
متناسب با برنامه در حال پيشرفت است و تا پايان شهريور 
كل عمليات احداث به پايان مي رسد. وي افزود: عمليات 
پاكسازي، آماده سازي و تمهيدات ترافيكي با حضور پليس 
نيز زمان مشخصي را شامل مي شود كه به زمان افتتاحيه 
اين مسير اضافه مي كند، ضمن اينكه شركت بهره بردار 
بايد در اين آزادراه مس��تقر شود؛ چرا كه اين اتوبان با يك 
سيستم مديريتي خاص اداره مي شود و شركت بهره بردار 
بايد كار را تحويل بگيرد و در اين مسير مستقر شود. بعد 
از طي تش��ريفات فني، عملياتي و اداري كه بعد از اتمام 
عمليات س��اخت )پايان ش��هريور( آغاز مي شود، امكان 
افتتاح مس��ير وجود دارد. وزير راه گفت: اميدوار هستيم 
هماهنگي هاي بين دستگاهي خيلي زمان نبرد و به محض 
انجام تفاهمات و استقرار شركت بهره بردار مردم بتوانند از 
اتوبان استفاده كنند. اين آزادراه قبل از زمستان امسال به 

بهره برداري مي رسد. 

رهبر انقالب اسالمي در ديدار مدال آوران المپيادهاي علمي و اعضاي تيم ملي واليبال جوانان: 

جزو منتقدين اجراي  نادرست سياست هاي اصل44هستم
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح ديروز )چهارش��نبه( در ديدار جمعي از جوانان 
نخبه و صاحب م��دال در المپيادهاي علمي جهاني و 
همچنين اعضاي تيم ملي واليبال جوانان كش��ور كه 
بر بام قهرماني جهان ايستادند با تجليل از ژرف نگري، 
خردورزي و عقالنيت جوانان نخبه، راه نخبگي را راهي 
بي انتها دانستند و گفتند: پيشرفت علمي سودمند براي 
كشور، با نگاه انقالبي و مبتني بر تفكر اسالمي امكان پذير 
است و بايد جوانان نخبه، هدف اصلي خود را رسيدن 
به مرزهاي دانش و فناوري و جلو بردن اين مرزها، قرار 
دهند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري؛ رهبر انقالب اس��المي ديدار با جوانان نخبه و 
ورزشكار را كه اميدهاي آينده انقالب و كشور هستند، 
ديداري بسيار شيرين خواندند و افزودند: صحبت هاي 
جوانان نخبه در اين ديدار حاك��ي از وجود يك فكر و 
دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود كه بسيار مهم و مايه 
خرسندي است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشكر از 
اقدام جوانان نخبه در اهداي مدال هاي خود به ايشان، 
خاطرنشان كردند: اين اقدام، اهداء به شخص نيست 
بلكه اهداء به يك نماد اس��ت و من ضمن پذيرش اين 
مدال ها، آنها را به جوانان عزيز و نخبه باز خواهم گرداند 
تا نزد خودش��ان باقي بماند. ايشان خطاب به جوانان 
نخبه افزودند: ما به افتخار كردن شما، افتخار مي كنيم 
و به سرافرازي شما سرافراز مي شويم و سربلندي شما، 
سربلندي ملت و همه عالقه مندان به نظام است. رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به سخنان جوانان نخبه و برخي 
مطالب و پيشنهادهاي آنان، بر بررسي و پيگيري اين 
پيشنهادها تأكيد كردند و گفتند: مسير نخبگاني، مسير 
بي انتهاي تالش و پيشرفت است، بنابراين كسب مدال 
نبايد به عنوان پايان اين راه و متوقف شدن ظرفيت ها 
و اس��تعدادهاي نخبه، تلقي ش��ود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به عقب ماندگي هاي تحميل ش��ده به ملت 
ايران در يكي دو قرن اخير در دوران قاجار و پهلوي اشاره 
كردند و افزودند: با همه تالش هايي كه بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي به ويژه در بيست سال اخير در خصوص 
حركت علمي و فناوري انجام شده است ولي ما هنوز 
عقب ماندگي زيادي داريم و مهم ترين وظيفه نس��ل 
جوان نخبه، عالوه بر ادامه پرشتاب مسير موفقيت آميز 

علمي، جلو بردن مرزهاي دانش و فناوري است.
ايشان با اشاره به قرار گرفتن ايران در رتبه هاي باالي 
فناوري نانو، تأكيد كردند: اكنون انتظار اين اس��ت كه 

جوانان نخبه و نس��ل بعدي، صدها م��ورد مانند نانو و 
پديده هاي ناش��ناخته علمي زيست فناوري را كشف 
كنند و فقط به ادامه مسير پيشرفت علمي بسنده نشود.

رهبر انقالب اسالمي الزمه رس��يدن به اين مرحله را 
حفظ و تعالي جوهر نخبگي و قانع نش��دن به شرايط 
فعلي دانستند و افزودند: بايد جوانان نخبه با كار و تالش 
و پشت سر گذاشتن مشكالت، بر ظرفيت وجودي خود 

بيفزايند و بدون توقف، مسير پيشرفت را ادامه دهند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين الزمه س��ودمند 
بودن جوان نخبه براي كش��ور و مل��ت را نگاه انقالبي 
برشمردند و افزودند: تفكر انقالبي و اسالمي و بصيرت 
را در خود تقويت كنيد چرا كه بدون اين نگاه، پيشرفتي 
به سود كشور ايجاد نخواهد شد. همچنين ارتباط قلبي 

با خداوند و توكل و استمداد از او را فراموش نكنيد.
رهبر انقالب اسالمي در ادامه با اشاره به قهرماني تيم 
ملي واليبال جوانان كش��ور گفتند: به لطف خداوند، 
جوانان واليباليست ما توانستند افتخار بيافرينند و بر قله 
واليبال جهان بايستند كه اين موفقيت بسيار با ارزش 
است و موجب خوش��حالي مردم شد و من هم ضمن 
آنكه شخصًا خوشحال ش��دم، از خوشحالي مردم نيز 
خوشحال شدم. حضرت آيت اهلل خامنه اي، كسب اين 
موفقيت بزرگ را با سر مربي ايراني بسيار خرسند كننده 
و مهم دانستند و تأكيد كردند: من همواره معتقد بوده ام 
كه مجموعه هاي ورزشي كشور شايسته است، سرمربي 
ايراني داشته باشند. رهبر انقالب اسالمي همچنين با 
اشاره به حضور يكي از خانم هاي مدال آور نخبه با فرزند 
خردسال خود گفتند: حضور اين خانم محترم به همراه 
همسر و فرزند خود، نشان مي دهد خانم ها با داشتن 
همس��ر و فرزند نيز مي توانند به موفقيت هاي بزرگ 
دست يابند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري 
از سخنان خود با اشاره به صحبت هاي يكي از جوانان 
نخبه كه از مشكالت موجود بر سر راه نخبگان و عملكرد 
دستگاه ها گاليه داشت، خاطرنشان كردند: مشكالت 
نبايد جوان را متوقف و نااميد كند، زيرا نااميدي، س��م 
است و اگر نسل هاي قبل متوقف و نااميد مي شدند، ما 
بايد همچنان در همان دوران فساد و طاغوت مي مانديم 
ولي اكنون به بركت همان جوانان نسل قبل، در كشور 
شرايطي فراهم شده است كه استعدادهاي جوان نخبه 
بروز و ظهور پيدا مي كند و مي تواند با صراحت بايستد و 
حرف هاي خود را بزند. رهبر انقالب اسالمي همچنين 
با اشاره به سخنان يكي ديگر از جوانان نخبه كه معتقد 

بود اجراي نامناسب اصل 44 و خصوصي سازي، ناشي 
از ابالغيه سياست هاي كلي است، گفتند: در قضيه اصل 
44، تفسيريه، علت نتيجه نامناسب آن نيست بلكه علت 
اصلي، عملكردها است و من همواره مهم ترين منتقد 
آن عملكردها بوده ام و در بسياري از موارد هم در مقابل 
اشكال ها ايستاده و آنها را باز گردانده ام. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي تأكيد كردند: آن تفسير يك نياز قطعي كشور 
بود و در همان زمان بس��ياري از اساتيد و كارشناسان 
اقتصادي بر ضرورت چنين تفسيري براي اصل 44 تأكيد 
داشتند اما متأسفانه دولت ها در اين خصوص خوب عمل 

نكردند و من دايمًا پيگير اين موضوع هستم.
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، شش تن از 
مدال آوران المپيادهاي علمي و دو تن از اعضاي تيم ملي 
واليبال به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند. 

آقايان: 
- عليرضا كريمي دارنده مدال نقره المپياد شيمي

گه دانشجوي پزش��كي و دارنده مدال  - يوسف ش��الاّ
طالي المپياد نانو

- عليرضا شريف دانشجوي رشته رياضي و دارنده مدال 
طالي المپياد جهاني فيزيك

- رضا كياني پور دانشجوي پزشكي و دارنده مدال طالي 
المپياد زيست

- نيما رجبي دارنده مدال برنز نجوم
- و خانم زهرا هدايتي متين دارنده مدال طالي المپياد 

ادبيات دانش آموزي
به اين موارد در سخنان خود اشاره كردند: 

- گزارش اقدام��ات كانون دانش پژوهان نخبه مبتني 
بر گس��ترش فعاليت هاي علمي در مساجد به ويژه در 

مناطق محروم
- لزوم حفظ نخبگان در داخل كشور با هدف سپردن 

حل مسائل به دست آنان
- ضرورت تقويت نگاه ماموريت گرايي در محيط هاي 

علمي براي حل مشكالت اصلي كشور
- لزوم صيانت از روحيه تعهد و انقالبي گري در نخبگان

- ضرورت برگزاري المپياد در شاخه هاي مختلف علوم 
انساني از جمله فلسفه

- انتق��اد از كم توجهي ب��ه نيازهاي نخب��گان و لزوم 
جلوگيري از ايجاد نااميدي در آنان

- لزوم اج��راي دقيق قانون خدمت وظيفه عمومي در 
بخش پرداخت ها به افسران وظيفه

- انتقاد از شيوه نادرست اجراي اصل 44 قانون اساسي
همچني��ن آقايان بهروز عطايي س��رمربي تيم ملي 
واليبال جوانان و اميرحس��ين اس��فنديار كاپيتان 
تيم، با تشكر از توجه رهبر انقالب اسالمي به ورزش 
واليبال و پي��ام تبريك ايش��ان، قهرماني تيم ملي 
واليبال جوانان را يك رويداد تاريخ ساز برشمردند و 
دستيابي به اين قهرماني با كادر كاماًل ايراني را مايه 

افتخار خواندند.
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رهبر معظم انقالب اس��المي در پيامي درگذش��ت 
خواهر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت 
گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 

رهبري متن پيام به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذش��ت خواهر گرامي تان را به جنابعالي و ساير 
بازماندگان محترم تسليت مي گويم و رحمت و غفران 
الهي را براي آن مرحومه از خداوند متعال خواستارم.

سيدعلي خامنه اي - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

 رهبرمعظم  انقالب، 
 درگذشت  خواهر

 محسن رضايي را تسليت گفتند
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6‚7ميليوننفرازشاغالندربخشصنعتكارميكنند

پايداري ايرانيان در شغل چقدر است؟
گروه اقتصاد كالن|

مطابق با بررس��ي هاي صورت گرفته از سوي مركز آمار 
و مطالعات كاربردي س��ازمان برنامه و بودجه، از 23.8 
ميليون نفر شاغل 10 ساله و بيشتر در سال 1397 حدود 
4.2 ميليون نفر در بخش كشاورزي، 7.6 ميليون نفر در 
بخش صنعت، 11.2 ميليون نف��ر در بخش خدمات و 
بيش از 3 هزار و هشتصد نفر در فعاليت هاي نامشخص 
مشغول به فعاليت هستند. از اين 23.8 ميليون نفر طول 
مدت اشتغال بيش از 16.5 ميليون نفر نيروي كار كمتر 

از 15 سال است.
به گزارش»تعادل«، هر فرد در صورت اش��تغال رسمي  
در كش��ور مي تواند )بدون در نظر گرفتن موارد استثنا( 
پس از سي سال كار، بازنشسته شود. لذا بررسي وضعيت 
نيروي كار كشور از نظر طول مدت اشتغال، مي تواند در 
برنامه ريزي هاي مربوط به منابع انس��اني نقش اساسي 
ايفا كند. به عالوه اين بررسي مي تواند ساختار نسبي و 
جنسي اشتغال كشور را در ارتباط با طول مدت اشتغال 
در شغل اصلي شفاف كند. مطابق با بررسي هاي صورت 
گرفته از سوي وزارت كار، از 23.8 ميليون نفر شاغل 10 
ساله و بيشتر در سال 1397 حدود 4.2 ميليون نفر در 
بخش كشاورزي، 7.6 ميليون نفر در بخش صنعت، 11.2 
ميليون نفر در بخش خدمات و بيش از 3 هزار و هشتصد 
نفر در فعاليت هاي نامشخص مشغول به فعاليت هستند 
كه از اين 23.8 ميليون نفر طول مدت اش��تغال بيش از 
16.5 ميليون نفر نيروي كار كمتر از 15 سال است. نتايج 
آخرين بررسي هاي ميداني در كش��ور در سال 1397 
نشان مي دهد كه ويژگي هاي 23.8 ميليون نفر شاغل 
در كشور به اين شرح است:  طول مدت اشتغال در شغل 
اصلي بالغ بر 12.9 ميليون نفر از شاغالن كشور )حدود 
54.2 درصد(، كمتر از10 سال )دهه اول اشتغال( است. 
همچنين طول مدت اشتغال در شغل اصلي براي حدود 
6 مي ليون نفر از شاغالن كشور )25.3 درصد(، بين 10 
تا 20 سال )دهه دوم اشتغال( است. طول مدت اشتغال 
در ش��غل اصلي براي حدود 3.1 ميليون نفر از شاغالن 
كشور )13.2 درصد(، بين 30 -20 )دهه سوم اشتغال( 
است و طول مدت اش��تغال در شغل اصلي براي حدود 
1.7 ميليون نفر )7.3 درصد(، بيش از 30 سال است. اين 
ساختار نشان مي دهد، نيروي كار كشور از نظر طول مدت 
اشتغال بس��يار جوان بوده و بيش از 16.5 ميليون نفر از 
نيروي كار كشور )69.5 درصد( طول مدت اشتغال شان 

كمتر از 15 سال است.

    برآوردي از ميانگين طول اشتغال
بر اين اس��اس، ميانگين طول مدت اش��تغال در كشور 
بيشتر از 11 سال و 11 ماه، برآورد مي شود كه اين شاخص 
براي زنان حدود 10 س��ال و 5 ماه و براي مردان حدود 
12 س��ال و 4 ماه است. ميانگين طول مدت اشتغال در 
سال 1397 به نسبت سال 1396 كاهش داشته و از 12 
سال و 1 ماه به 11 سال و 11 ماه رسيده است. اين مقدار 
براي مردان در 12 سال و 4 ماه ثابت بوده و براي زنان از 
10 س��ال و حدود 9 ماه به 10 سال و 5 ماه رسيده است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1397، به طور مطلق 
حدود 434 هزار نفر به تعداد ش��اغالن كشور نسبت به 
سال 1396، افزوده ش��ده كه از اين تعداد حدود 34.6 
درصد مربوط به زنان است. الزم به ذكر است كه اين مدت 
اشتغال براي مردان و زنان كمي  متفاوت است. همان گونه 
كه مشاهده مي شود هرچه طول مدت اشتغال افزايش 
مي  يابد نقش زنان در اش��تغال كمرنگ تر مي ش��ود. به 
عبارت ديگر زنان با اشتياق بيشتري وارد عرصه فعاليت 
اقتصادي مي ش��وند ولي بسيار زودتر از مردان از نيروي 
كار كش��ور خارج مي ش��وند، كه دليل آن را مي توان به 
عوامل اجتماعي از قبيل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط 
دانست. به عبارت ديگر با افزايش اشتغال زنان، تمايل به 
حضورشان در بازار كار كمرنگ تر مي شود. براساس اين 
بررسي، بيش از 1.7 ميليون نفر از شاغالن )7.3 درصد( 
بيش از 30 سال در شغل اصلي خود فعاليت دارند. البته 
بخشي از نيروي كاركش��ور عمدتًا در بخش خصوصي 
به فعاليت اشتغال دارند و غالب آنان كاركنان مستقل، 
كاركنان فاميلي بدون مزد و كارفرماها است كه در مقوله 

اشتغال رسمي  و قوانين بازنشستگي نمي گنجند.

    طول مدت اش�تغال ب�ه تفكيك بخش هاي 
عمده اقتصادي

آخرين بررس��ي هاي ميداني در كشور در سال 1397 
نشان مي دهد كه از 23.8 ميليون نفر شاغل 10 ساله و 
بيشتر، حدود 4.2 ميليون نفر در بخش كشاورزي، 7.6 
ميليون نفر در بخش صنعت، 11.9 ميليون نفر در بخش 
خدمات و بيش از 3 هزار و هشتصد نفر در فعاليت هاي 
نامشخص مشغول به فعاليت هستند. همچنين از حدود 
4.2 ميليون نفر شاغل در بخش كشاورزي، طول مدت 
اشتغال در شغل اصلي براي تعداد بالغ بر 1.5 ميليون 
نفر )37.9 درصد( كمتر از ده سال )دهه اول اشتغال(، 
حدود 956 هزار نفر )22.7 درصد( بين 20-10 سال 

)دهه دوم اشتغال(، حدود 711 هزار نفر )16.9 درصد( 
بين 30-20 سال )دهه سوم اش��تغال( و حدود 947 
هزار نفر )22.5 درصد( بيش از 30 سال است. بنابراين 
بيشترين و كمترين سهم مدت اشتغاِل اين بخش در 
شغل اصلي، به ترتيب با 37.9 درصد مربوط به دهه اول 
اشتغال و با 16.9 درصد مربوط به دهه سوم اشتغال )20 
تا 30 سال( است. اين موضوع براي زنان و مردان شاغل 

نيز برقرار است.
همچنين با بررسي ساختار طول مدت اشتغال مشاهده 
مي شود كه نيروي كار كشور از نظر طول مدت اشتغال در 
بخش كشاورزي، با حدود 2.1 ميليون نفر )50.5 درصد( 
طول مدت اشتغال شان كمتر از 15 سال است. ميانگين 
طول مدت اشتغال در اين بخش حدود 18 سال برآورد 
ش��ده اس��ت. از حدود 7.6 ميليون نفر شاغل در بخش 
صنعت، طول مدت اش��تغال در شغل اصلي براي تعداد 
بالغ بر 4.2 ميليون نفر )55.5 درصد( كمتر از ده س��ال 

)دهه اول اشتغال(، حدود 2.1 ميليون نفر )27.7 درصد( 
بين 20-10سال )دهه دوم اشتغال(، حدود 896 هزار نفر 
)11.8 درصد( بين 30-20 سال )دهه سوم اشتغال( و 
حدود 391 هزار نفر )5.1 درصد( بيش از 30 سال است.

بنابراين بيشترين و كمترين س��هم مدت اشتغاِل اين 
بخش در ش��غل اصلي، به ترتيب با 55.4 درصد مربوط 
به دهه اول اشتغال و با 5.1 درصد مربوط به دهه چهارم 

اشتغال )30 سال و بيشتر( است.
 اين موضوع براي زنان و مردان ش��اغل نيز برقرار است. 
همچنين با بررسي ساختار طول مدت اشتغال مشاهده 
مي شود كه نيروي كار كشور از نظر طول مدت اشتغال در 
بخش صنعت نيز بسيار جوان بوده و بيش از 5.5 ميليون 
نفر )72.4 درصد( طول مدت اشتغال شان كمتر از 15 
سال اس��ت. ميانگين طول مدت اشتغال در اين بخش 
حدود 11 س��ال و 1 ماه برآورد شده است. همچنين از 
حدود 11.9 ميليون نفر شاغل در بخش خدمات، طول 

مدت اشتغال در شغل اصلي براي تعداد بالغ بر 7 ميليون 
نفر )59.2 درصد( كمتر از ده س��ال )دهه اول اشتغال(، 
حدود 2.9 ميليون نفر )24.6 درصد( بين 20-10 سال 
)دهه دوم اشتغال(، حدود 1.5 ميليون نفر )12.8 درصد( 
بين 33-20 )دهه سوم اشتغال( و حدود 405 هزار نفر 

)3.4 درصد( بيش از 30 سال است.
بنابراين بيشترين و كمترين سهم مدت اشتغاِل اين بخش 
در شغل اصلي، به ترتيب با 59.2 درصد مربوط به دهه اول 
اشتغال و با 3.4 درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال )30 
سال و بيشتر( است. اين موضوع براي زنان و مردان شاغل 
نيز برقرار است. همچنين با بررسي ساختار طول مدت 
اشتغال مشاهده مي گردد كه نيروي كار كشور از نظر طول 
مدت اش��تغال در بخش خدمات نيز بسيار جوان بوده و 
بيش از 8.8 ميليون نفر )74.3 درصد( طول مدت اشتغال 
شان كمتر از 15 سال است. ميانگين طول مدت اشتغال 

در اين بخش حدود 10 سال و 4 ماه برآورد شده است.

سرعت افزايش سالمندان ۳  برابر رشد جمعيت كشور 
علي اكبر مح��زون مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و 
سرشماري مركز آمار اشاره به اينكه جمعيت كشور در 
سال 1395 بالغ بر 80 ميليون نفر بود، گفت: برآورد هاي 
ما نشان مي دهد در سال 1398 جمعيت كشورمان به 
حدود 83 ميليون نفر رسيده است و رشد 1.24 درصدي 
در فاصله بين 2 سرش��ماري اخير داش��ته ايم. متوسط 
طول عمر هم يا همان شاخص اميد به زندگي از 59 سال 
در اوايل انقالب به 74 س��ال رسيده كه 75.5 سال براي 
خانم ها و 72 و نيم س��ال براي آقايان است. 25 ميليون 
و 600 هزار خانوار در كش��ورمان وجود دارد كه به طور 
متوسط هر خانوار ش��امل 3.23 نفر است. برآورد هاي 
جمعيت امسال ما نش��ان مي دهد حدود 24.6 درصد 
جمعيت كشور زير 15 س��ال و 22 درصد يعني حدود 
18 ميليون و 269 ه��زار نفر جمعيت جوانان 15 تا 29 
س��ال و حدود 47 درصد جمعيت كشور، ميانسال 30 
تا 64 س��اله و6.4 درصد جمعيت باالي 65 سال است. 
اكنون جمعيت سالمند باالي 60 سال كشورمان با رقم 
8 ميليون و 231 هزار نف��ر، حدود 9.9 درصد جمعيت 
كشور است. محزون گفت: تا پيش از سال 1375 عمده 
جمعيت يعني بيش از 40 درصد زير 15 سال بودند و از 

س��ال 75 تا 90 در فاز جواني جمعيت قرار داشتيم و از 
سال 90 به بعد وارد فاز ميانسالي شديم. پدرام كاويان، 
مدير گروه جمعيت شبكه كانون هاي تفكر ايران )ايتان( 
نيز گفت: سياست هاي جمعيتي در سال 1393 از سوي 
مقام معظم رهبري ابالغ شد، اما به طور كلي در ساختار 
حكمراني كشورمان سياست هاي كلي قابليت اجرا ندارند و 
اين سياست ها براي سه قوه خط مشي را ترسيم مي كند كه 
اقدامات فرادستي را انجام دهند. دولت در اين 5 سال يك 
اليحه براي تبديل شدن به قانون براي تغيير رويكرد هاي 
جمعيتي بايد ارايه مي كرد، اما در اين مدت هيچ اليحه اي 

در اين باره تدوين نشده است.
مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري مركز آمار 
گفت: نرخ رشد جمعيت سالمند كشورمان 3.62 درصد 
است. در سرشماري سال 1365 نرخ رشد جمعيتي 3.9 
درصدي را داشتيم و در سرشماري بعدي رشد 1.9، سپس 
1.6 و بعد از آن 1.3 و س��پس 1.2 درصد بود. برآورد هاي 
رسمي نشان مي دهد تا افق سال 1430 كاهش شاخص 
رشد جمعيت ادامه خواهد داشت. محزون اضافه كرد: در 
سال 1390 بيست و سه ميليون و 700 هزار نفر جمعيت 
جوان 15 تا 29 سال داشتيم و در مدت 5 سال اين رقم به 

20 ميليون نفر و اكنون به 18 ميليون نفر كاهش داشته 
يعني جمعيت جوان كش��ورمان با نرخ رشد منفي3.24 
درصد در حال كاهش اس��ت. در س��ال 1400 كه سهم 
س��المندي جمعيت از مرز 10 درص��د عبور مي كند در 
س��ال 1420 از مرز 19.4 درصد و در سال 1430 از مرز 
26.1 درصد عبور خواهد كرد يعني در آن زمان يك چهارم 
جمعيت كش��ور س��المند خواهند بود. مدي��ركل دفتر 
جمعيت، نيروي كار و سرش��ماري مركز آمار گفت: آمار 
ازدواج از 891 هزار در س��ال 1390 به 550 هزار در سال 
1397 رسيده است. ميانگين س��ن ازدواج در دهه اخير 
براي آقايان از 24 به 27 سال و براي خانم ها از 19 به 23 تا 
24 سال افزايش يافته است و در تهران براي آقايان 27 و 
براي خانم ها 26 سال است و براي مناطق 1، 2، 3 و 6 تهران 

براي آقايان 32 و براي خانم ها 29 سال است.
رييس كميته مطالعات جمعيتي ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي هم گفت: طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در 
ماه گذشته توسط كميسيون فرهنگي مجلس تصويب و 
به هيات رييسه مجلس ارسال و اشكاالت قانوني آن رفع 

شده است و اميدوارم زودتر به صحن علني مجلس برود.
محمودي با تأكيد بر اينكه »بايد از سالخوردگي و كاهش 

جمعيت كار جلوگيري كنيم«، ادامه داد: در پي افزايش 
جمعيت نيستيم، اما در پي حفظ تعادل جمعيتي هستيم. 
هدف گذاري شده است تا سال 1404 به ميانگين دو  و نيم 
فرزند براي هر زوج برسيم. محمودي با بيان اينكه كاهش 
رشد جمعيت موجب كاهش رش��د اقتصادي مي شود، 
گفت: كاهش رشد جمعيت موجب كاهش جمعيت در 
سن كار مي شود. افراد در سن كار تا سال 2030 و 2040 
افزايش نسبي دارد و س��پس از آن زمان افراد در سن كار 
كاه��ش خواهد يافت. يكي از علت هاي رش��د اقتصادي 
قدرت هاي نوظهور مانند چين و هندوستان رشد جمعيت 

باال و رشد توليد ناخالص داخلي آنهاست.
محمدج��واد محمودي اظه��ار كرد: در س��ال 1394 به 
حداكثر ميزان تولد يعني يك ميليون و 570 هزار رسيديم 
و در سال 1395 نرخ رشد جمعيت به 1.24 درصد رسيد. 
ميزان تولد در س��ال 95، يك ميليون و 527 هزار تولد و 
در س��ال 96، يك ميليون و 480 هزار و در س��ال 97 به 
يك ميليون و 366 هزار تولد رسيد كه يكي از بيشترين 

كاهش هاي نرخ زادوولد در طول تاريخ كشورمان است.
محمودي با بيان اينكه ميزان تولد در س��ه ماه امس��ال 
نسبت به س��ه ماه پارسال حدود 13 درصد كاهش يافته 

اس��ت، افزود: در سال 1397، سيصد و چهل و چهار هزار 
تولد داشتيم كه اين رقم در سه ماه سال 98 با كاهش 45 
هزار تولد به 299 هزار تولد رسيده كه اين ميزان كاهش 
در سه دهه اخير سابقه نداشته است. اين نشان مي دهد 
سياست هاي كلي جمعيت و بقيه سياست هاي تدوين شده 

جمعيتي بايد جدي گرفته شود.
مدير گروه جمعيت شبكه كانون هاي تفكر ايران )ايتان( 
نيز گفت: جريان فكري غلط در دستگاه علمي كشور در 
دهه 70 مسائل غلطي را درباره كنترل و كاهش جمعيت 
مطرح كردند و برخي از سياس��ت گذاران هم درگير اين 
اطالعات غلط مي شوند. نهاد هاي علمي معتبر جهاني، 
ظرفيت زيس��تي را براي ايران ح��دود 150 ميليون نفر 
برآورد كرده اند. دو برنامه پنج ساله توسعه كشورمان را به 
جمعيت اختصاص داديم و وزارت بهداشت را مامور اجراي 
سياست هاي جمعيتي كرديم و تجربه قانون تسهيل ازدواج 

جوانان مصوب 1384 را داريم.
كاويان با بيان اينكه جمعيت زوج ه��اي نابارور، حداقل 
حدود 3 ميليون زوج هستند، گفت: ناباروري در سيستم 
بهداشتي كشورمان خالف همه كشور ها به عنوان بيماري 

تعريف نشده است و از آنها حمايت الزم نمي شود.
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اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران – ساری در نظردارد نسبت به فروش درختان ریشه کن ناشی از سیل و رانش واقع در بستر رودخانه کسیلیان- فاز 4 مسیر کچید به اتو در محدوده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان سوادکوه به حجم صنعتی 56/258 مترمکعب و حجم هیزمی 3/500 مترمکعب اقدام نماید. عالقمندان می توانند ازتاریخ انتشارآگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/5/22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل 

اسناد مزایده را دریافت نمایند. 
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98/5/28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 می باشد.

 FRW 105/0 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم ir 46010000405304217550584 2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 25/000/000 ریال به شماره حساب
تهیه و ارائه گردد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها)سه(3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4- سایرشروط و تعهدات در متن اگهی ذکر خواهد شد.

5- محل دریافت، تحویل اسناد، و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369- 48158 می باشد. 

آگهی1:

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران- ساری

FRW 10۳ آگهی مزايده عمومی )نوبت دوم(

FRW 10۳ آگهی مزايده عمومی )نوبت دوم(

م الف 558796

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران – ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن ناشی از سیل و رانش واقع در بستر رودخانه کسیلیان- فاز 5 مسیر کچید به اتو در محدوده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان سوادکوه به حجم صنعتی 42/934 مترمکعب و حجم هیزمی 3/030 مترمکعب اقدام نماید. عالقمندان می توانند ازتاریخ انتشارآگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/5/22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل 

اسناد مزایده را دریافت نمایند. 
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98/5/28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 می باشد.

 FRW 105/0 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم ir 46010000405304217550584 2- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 25/000/000 ریال به شماره حساب
تهیه و ارائه گردد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها)سه(3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
4- سایر شروط و تعهدات در متن اگهی ذکر خواهد شد.

5- محل دریافت، تحویل اسناد، و گشایش پیشنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری به نشانی ساری- انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369- 48158 می باشد. 

آگهی 2:

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )49(

نوشته:  جوزف استیگلیتز|
ترجمه:  منصور  بیطرف|

     فناوري هاي نو و چالش هاي نو 
حتي اگر با قوانين ضدانحصار كه همچنان در نيمه دوم 
قرن بيستم متحول مي شوند هيچ مشكلي نداشته 
باشيم، واضح است كه اين قوانين با چالش هايي كه 
اقتصاد متحول ما با آن روبه رو است مثل فناوري هاي 
نو، پيمان هاي نو و ابداعات نو در خلق و توسعه قدرت 
بازار، قادر نيست همگام باشد. اكنون ما بهتر متوجه 
مي شويم كه چرا طيفي از اقدامات و شروط پيمان، 
رقابت را تضعيف كرده و به تحليل برده اند: براي مثال، 
يك گارانتي كه توسط يك شركت مسلط ارايه مي شود 
مي تواند ب��ه قيمت هر رقيبي برخورد و ت��ازه وارد را 
تضعيف كند – اين تازه وارد مي داند كه او نمي تواند 
ببرد . پيش از اين ما درباره چندين شرط در قراردادهاي 
كاري كه رقابت براي كارگران را تضعيف مي كرد، بحث 
كرده بوديم . مواد حكميت، جبران خسارت به خاطر 
رفتارهاي استثمارگرانه را هم براي كارگران و هم براي 
مش��تريان، منع مي كند. پيمان ها ميان بازرگانان و 
بنگاه هاي كارت هاي اعتباري و ميان خطوط هوايي 
و سيستم هاي رزرواس��يون كامپيوتري، رقابت را به 

تحليل برده و منجر به 
سودهاي گزاف شده 
است. تمام اينها نشان 
مي د هند كه آنها چه 
هستند– ضد رقابت 

– و چقدر ياغي اند.
غول ه��اي فناوري 
مي دانند كه چگونه 
در  را  قدرتش��ان 
بسياري از نواحي به 

همديگر جوش بدهند. آمازون از طمع هزاران شغل 
اس��تفاده مي كند تا به ش��هرهاي سراسر كشور  كه 
خواهان برپايي دومين مفر در آن شهرها مثال به خاطر 
ماليات هاي پايين، هس��تند – البته بارهاي مالياتي 
را بر دوش ديگران مي اندازد - دسترس��ي پيدا كند . 
شركت هاي كوچك نمي توانند اين كار را بكنند و به 
همين خاطر آمازون مزيت هاي بي شماري بر خرده 
فروش هاي محلي دارد. ما به يك چارچوب حقوقي نياز 
داريم تا مانع گسترش اين مسابقات به قعر هرم بشود .

   حقوق مالكيت معنوي و رقابت 
حوزه اي وجود دارد كه دول��ت انحصارگري رادر آن 
تحريم كرده اس��ت: زماني كه يك حق اختراع داده 
شد، مخترع، به طور موقت قدرت انحصار پيدا مي كند. 
همچنانكه ما به سمت اقتصاد بر مبناي دانش حركت 
مي كني��م، حقوق مالكيت معنوي ي��ك نقش رو به 
فزاين��ده اي را ايفا مي كند. ق��درت انحصاري به اين 
معناست كه دانش به طور كارآمد استفاده نمي شود و 
قيمت ها باالتر از موقعيت طبيعي خودشان هستند . 
يك رژيم خوب طراحي شده حقوق مالكيت معنوي، 
هزينه هاي بزرگ را با سودهاي پويايي كه از انگيزه ها 
براي ابتكاراتي كه مي بايس��ت فراهم سازد، متعادل 
مي سازد. اما در سال هاي اخير، اين تعادل برقرار شده 
است، همچنانكه شركت ها با موفقيت براي تغيير در 
حقوق مالكيت معنوي رايزني مي كنند تا قدرت بازار 
شركت ها را بيشتر كنند – اين سوال مطرح است كه 
آيا رژيم حقوق مالكيت معنوي، ابداعات را انگيزه مند 
كرده يا آن را قفل كرده است . يك مثال بديهي، طول 
مدت حق تاليف است .هيچ مدركي دال بر اين وجود 
ندارد كه نفع ابداع اين طول مدت به هفتاد سال فراتر 
از مرگ نويسنده رسيده باش��د. اين شرط در قانون 
طول مدت حق تاليف مصوب سال 1988 به نام شرط 
»ميكي موس« است – اين ش��رط به شدت توسط 
ديسني كه حق تاليف ميكي موس را در كنترل داشت 
حمايت مي ش��د – اما وراي آن، هيچ سود اجتماعي 
وجود نداش��ت و هزينه قابل مالحظه اي را بر حسب 
جريان آزاد دانش گذاشت . در واقع، شواهدي وجود 
دارد كه رژيم حقوق مالكيت معنوي فعلي ما نه فقط 
منجر به قيمت هاي باالتر مي ش��ود بلكه ابداعات را 
هم قفل مي كند. زماني ك��ه دادگاه عالي حكم كرد 
كه هيچ ك��س نمي تواند حق امتي��از ژن هاي بافت 
طبيعي را داشته باشد، پيامدهاي آن بسيار دراماتيك 
بود: آزمايش هايي كه ب��راي ژن هاي حياتي مرتبط 
با سرطان پس��تان صورت مي گرفت  كه پيش از اين  
از لحاظ تاريخي، مقامات ضدانحصار نسبت به قدرت 
حق امتياز به خاطرآنكه قدرت بازار را ايجاد و تقويت 
مي كند و دوره آن را افزايش مي دهد حساس بوده اند . 
در سال 1956 آنها به »ا تي اند تي« فشار وارد كردند تا 
حق هاي امتيازش در معرض عموم قرار دهد تا ديگران 
هم به آن دسترسي داشته باشند . يكي از طرح هايي 
كه براي مهار قدرت انحصار مايكروسافت مطرح شده 
بود اين بود كه طول عمر حق هاي امتيازش را محدود 
سازند. خرد كردن حقوق مالكيت معنوي در اين مسير 
نه تنها مي تواند رقابت بلكه ابداعات را هم افزايش دهد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

حسابهايباالي5ميلياردمشكوكبهفرارمالياتي
مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي 
سازمان امور مالياتي گفت: آن دسته از حساب هاي بانكي كه 
مستعد يا مشكوك به فرار مالياتي هستند، بررسي مي شود.

به گزارش مهر، در برنامه »پايش« موضوع »حس��اب هاي 
اجاره اي و فرار مالياتي«، با حضوريكي از مسووالن سازمان 
امور مالياتي نقد و بررسي شد. هادي خاني، مديركل دفتر 
بازرس��ي ويژه، مبارزه با پولش��ويي و فرار مالياتي سازمان 
امور مالياتي كشور تصريح كرد: ما حساب هايي را بررسي 
مي كنيم كه مشكوك به فرار مالياتي يا مستعد هستند. ما 
در خصوص تراكنش هاي بانكي روي سه دسته هستيم. 

دسته اول افرادي هستند كه در چارچوب مقررات سازمان 
امور مالياتي، همكاري الزم را نداشته اند. وي ادامه داد: دسته 
دوم افرادي هستند كه در رسيدگي به پرونده هاي آنها مانند 
حساب هاي بانكي، كارت بازرگاني، فاكتور ها و شركت هاي 
صوري و غيره، رد پاي آنها پيدا مي شود. گروه سوم نيز افرادي 
هستند كه رد پايي در پرونده هاي فساد بانكي پيدا كرده اند. 
اين مسوول و كارشناس اقتصادي اظهار كرد: سازمان امور 
مالياتي با همكاري نظام بانكي از سال 95، اطالعات گردش 
مالي افرادي كه باالي 5 ميليارد تومان بوده است را بررسي 

كرده است.

تدوينگزارشاقتصادبدوننفتدرمركزپژوهشهايمجلس
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با يادآوري تدوين 
گزارش اقتصاد بدون نفت در اين مركز گفت: تحريم 
وزير خارجه وجه قابل توجيه و معقولي ندارد و نشان از 

بيان و ديپلماسي قوي و موفق ايشان دارد. 
به گزارش »تعادل«، رييس مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: در مركز پژوهش ها كتاب 
هنر تحريم نوشته ريچارد نفيو را ترجمه كرديم زيرا 
رژيم تحريمي كه امريكا طي اين چند سال ايجاد كرده 
حتي نسبت به سال 91 تفاوت زيادي داردكه در اين 
رابطه گزارش هاي مفصل آماده و ارايه كرديم و برخي 
از اين گزارش ها را براي اينكه مورد سوءاستفاده دشمن 
قرار نگيرند، به صورت طبقه بندي شده ارايه مي كنيم 

البته بسياري از گزارش ها روي سايت قرار دارد.
وي با ي��ادآوري تدوين گزارش اقتص��اد بدون نفت 
در مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س ادام��ه داد: اي��ن 
گزارش طبقه بندي ش��ده است البته تصور مي كنيم 
ظرفيت هاي كشور هنوز به طور كامل مورد استفاده 
قرار نگرفته و مي توان از اين ظرفيت ها در داخل كشور 
براي كاهش اثرات تحريم استفاده كرد؛ اين گزارش 
حالت تكليفي ندارد و در ش��رايطي كه برخي تصور 
مي كنن��د حتما بايد از طريق فروش نفت، كش��ور را 
اداره كرد، مركز پژوهش ه��ا ابتكاري به خرج داد كه 
مي توان بدون نفت هم كشور را اداره كرد.همچنين 
مركز پژوهش هاي مجلس تك تك صنايع كش��ور را 
مورد بررسي قرار داد تا آثار تحريم ها روي اين صنايع 

مشخص شود.
وي با بيان اينكه طبعا ما در شرايط فعلي بايد وحدت را 
مالك كار قرار دهيم، گفت: بايد از همه توان خودمان 
استفاده كنيم و برنامه منس��جمي براي اداره كشور 

داشته باش��يم؛ امروز بايد زود و درست تصميم گيري 
كنيم و در اين زمينه رس��انه ها نق��ش مهمي دارند، 

اميدواريم از اين وضعيت بتوان به خوبي عبور كرد.
رييس مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس با بي��ان اينكه 
امريكايي ها نظام تحريم��ي خود را تقويت مي كنند، 
تصريح كرد: استراتژي امريكايي ها گفت وگوي نرم و 
ماليم و فشار عملي روي جمهوري اسالمي است گاهي 
امريكايي ها دم از مذاكره مي زنند، ولي اقداماتش��ان 
اقدامات سختي اس��ت و به قول مقام معظم رهبري 
در زير دس��تكش نرم مخملي، يك دس��ت آهنين و 
چدني قرار داده اند. جاللي با اش��اره ب��ه تحريم وزير 
امور خارجه يادآور شد: تحريم وزير خارجه وجه قابل 
توجيه و معقولي ندارد البته نش��انه اين است كه بيان 
و ديپلماس��ي ظريف قوي و موفق است بنابراين اين 
رفتار مسووالن امريكايي نشان مي دهد كه سياست 
متوازني هم در بخش سياست خارجي امريكا وجود 
ندارد. ب��ا اين حال اميدواريم از اين مرحله با وحدت و 

اتحاد عبور كنيم.
رييس مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس با بي��ان اينكه 
ظرفيت هاي كش��ور ظرفيت هاي كمي نيست، بيان 
داشت: به عنوان مثال ما در بحث يارانه ها ظرفيت هاي 

خوبي داريم. اگر به درستي مورد توجه قرار گيرد عدد 
پرداخت يارانه ها، عدد بس��يار بااليي است البته اين 

شيوه ارايه يارانه ها هدفمند و عادالنه نيست.
وي تاكيد كرد: البته دولت و مجلس و مركز پژوهش ها 
روي اين مساله كار كرده و حتي به طور مشترك روي 
اين مساله در ش��وراي عالي هماهنگي سران قوا كار 
شده اس��ت. يارانه ها امكاني براي كشور در وضعيت 
فعلي دارد ك��ه البته بايد مد نظر قرار گيرند؛ جراحي 
در اين شرايط سخت است و بايد احتياط الزم انجام 
شود، ما در اين رابطه گزارش هاي خوبي تهيه كرديم 
و بررسي هاي مناسبي داشتيم. جاللي با بيان اينكه 
مركز پژوهش هاي مجلس س��ابقه 24 سال هاي در 
رابطه ب��ا تدوين گزارش هاي تحري��م دارد، گفت: از 
ارديبهشت ماه س��ال گذشته و زمان خروج ترامپ از 
برجام ستادي تشكيل داديم و همه بخش ها را فعال 
كرديم؛ در اين رابطه بي��ش از 100 گزارش در مورد 
تحريم ارايه كرديم؛ همچنين گزارش��ي در جلس��ه 
غيرعلني مبني بر اينكه چگونه مي توان در ش��رايط 
فعلي تاب آوري اقتصادي كش��ور را افزايش و اثرات 
تحريم را كاه��ش داد، ارايه كردي��م. نماينده مردم 
تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراي اسالمي با يادآوري اينكه هنوز ظرفيت مالياتي 
ما تكميل نيست، تصريح كرد: يارانه ها پتانسيل مهمي 
براي اقتصاد كشور است؛ اگرچه زماني كه از يارانه ها 
صحبت مي ش��ود، يارانه بنزين تنها به ذهن متبادر 
مي ش��ود اما بخش قابل توجهي از يارانه ها مربوط به 
بنزين نيس��ت، به طور مثال يارانه زيادي به برق داده 
مي ش��ود كه در برخي موارد ثروتمندان از آن بيشتر 

استفاده مي كنند.
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چرا صرافان عالقه اي به عضويت در بازار متشكل ارزي ندارند؟

همتي: اين دستورالعمل به دنبال رويه واحد در شناسايي و مالحظات شرعي و فقهي مطالبات غير جاري بانك هاست

اونس جهاني طال به مرز 1500 دالر رسيد

تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري|
 قيمت طال در بازارهاي جهاني روز چهارشنبه به روند 
صعودي خود ادامه داد و متاثر از تش��ديد تنش هاي 
تجاري بين امريكا و چين، كاهش قابل توجه و بيش 
از 700 واحد شاخص وال استريت و.. موجب افزايش 
تقاضاي س��رمايه گذاري براي طال ش��ده و ارزش هر 

اونس طالي جهاني نيز به 1497 دالر رسيد. 
به گ��زارش »تعادل«، به دنب��ال افزايش قيمت طال 
و اع��الم قيمت دالر قيم��ت 11960 تومان، هر گرم 
طالي 1۸ عيار نيز 4۲1 هزار و 76۳ تومان با ۸77۳ 
تومان افزايش و مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آبشده 
به 1 ميليون و ۸۲1 هزار تومان رسيد. قيمت هر عدد 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد چهار ميليون و ۲۵۵ 
هزار تومان با۵0 هزار تومان افزايش و قيمت هر عدد 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم چهار ميليون و 1۵0 
هزار تومان معامله شد. همچنين هر عدد نيم سكه به 
قيمت دو ميليون و ۲۳0 هزار تومان با ۲0 هزار تومان 
افزايش، هر عدد ربع س��كه يك ميليون و 4۵0 هزار 
تومان افزايش و هر عدد س��كه يك گرمي 9۵0 هزار 

تومان به فروش مي رسد.
اما قيمت دالر نسبت به روز سه شنبه با كاهش مواجه 
شده اس��ت و صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
دالر را ۵0 تومان كاه��ش دادند؛ به طوري كه قيمت 
خريد دالر در اين صرافي ه��ا 11 هزار و ۸00 تومان 
و قيمت فروش آن 11 هزار و 900 تومان اس��ت.اين 
صرافي ها هر يورو را به قيمت 1۳ هزار و ۳00 تومان 
مي خرند و 1۳ هزار و 400 تومان مي فروشند كه ۵0 
تومان داشته است.بانك هاقيمت دالر را كاهش دادند؛ 
بطوري كه قيمت خريد دالر به 11 هزار و ۵۵7 تومان 
كاهش يافت. همچنين شعب ارزي بانك ها هر يورو را 
1۲ هزار و 960 تومان مي خرند و هر پوند انگليس نيز 
در شعب ارزي بانك ها به قيمت 14 هزار و ۵۳ تومان 
خريداري مي شود.قيمت ارز مس��افرتي در بانك ها 
همچنان از قيمت ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ 
بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها 1۳ 
هزار و 61۲ تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به 

حدود 14 هزار تومان مي رسد.

 عضويت در بازار متشكل ارزي
 از سوي ديگر، يك كارش��ناس اقتصادي گفت: بازار 
متشكل ارزي نقشي تعيين كننده در اقتصاد ندارد و 
عمال چيزي را تغيير نخواهد داد، البته ممكن اس��ت 
هدف اي��ن بازار ايجاد اث��ر رواني و ايج��اد نرخ ارزي 

جديد باشد.
محمد علي چمنيان در گفت وگو با ايسنا در خصوص 
بازار متش��كل معامالت ارزي اظهار كرد: اين بازار در 
اقتصاد كشور چندان تاثيرگذار نخواهد بود و احتماال 
به واس��طه آن به 10 نرخ ارز موجود در بازار يك نرخ 
جديد ديگر به نام نرخ بازار متشكل ارز اضافه خواهد 
شد. به نظر نمي رسد كه اين بازار اهداف بانك مركزي 
را محقق كند زيرا بس��يار محدود، بسته و اصطالحا 
داراي عمق كمي اس��ت. همچنين صرافاني كه قرار 
است از اين بازار اسكناس خريداري كنند نمي دانند آن 
را كجا به فروش برسانند و ظاهرا آنان تنها مي توانند 
اس��كناس هاي خود را به موارد ۲4 گانه مجاز اعالم 

شده، بفروشند.
 وي ادام��ه داد: بانك مركزي نيز اعالم كرده كه موارد
۲4 گانه اعالم ش��ده تنها پنج درص��د از بازار ارزي را 
ش��امل و عمده ب��ازار ارزي در واردات و حواله جات 
محدود مي ش��ود، البته در اين راس��تا اف��رادي نيز 
معتقدند كه بازار غير رسمي بيش از پنج درصد است 
اما مالك در اين بازار س��هم اسكناس در بازار رسمي 
اس��ت.دولت و بانك مركزي اع��الم كرده اند كه اين 
بازار ب��ا حضور 100 صراف آغاز به كار خواهد كرد اما 
تاكن��ون از 600 صراف موجود تنه��ا 40 صراف وارد 
اين بازار ش��ده اند و اين نكته نيز حائز اهميت اس��ت 
كه اس��كناس تنها پنج درصد از بازار ارزي را تشكيل 
مي دهد و حجم كاري اين بازار زير يك درصد اس��ت 
بنابراين با اين اوصاف اين بازار نقشي تعيين كننده در 
اقتصاد ندارد و عمال چيزي را تغيير نخواهد داد البته 
ممكن است هدف اين بازار ايجاد اثر رواني و ايجاد نرخ 

ارزي جديد باشد.
وي در خصوص علت عدم استقبال صرافان از اين بازار 
اضافه كرد: ممكن اس��ت يكي از علل عدم استقبال 
صرافان از اين بازار حق عضويت ۲۵ ميليوني باشد اما 

عوامل ديگري نيز در اين امر دخيل است، بطور كلي 
بخ��ش خصوصي تمايل ن��دارد در جايي كه دخالت 

دولت زياد است، وارد شود.
رييس كميس��يون س��رمايه گذاري و بازار پول اتاق 
بازرگاني مش��هد عن��وان كرد: همچني��ن محدوده 
تغييرات ارز در اين بازار كمتر از س��ه درصد اس��ت، 
بطور مثال زماني كه ارزش اس��كناس در بازار واقعي 
10 درصد افزايش پيدا كند، چرا صرافان نبايد اجازه 
افزايش بيش از سه درصد را داشته باشند در صورتي 

كه تغييرات در بازار واقعي بيشتر از اين بازار است؟
چمنيان با اش��اره به اين موض��وع كه عوامل ديگري 
جز حق عضويت ۲۵ ميليوني وجود دارد كه س��بب 
عدم استقبال صرافان از اين بازار مي شود، مطرح كرد: 
بيست ميليون تومان براي صرافان با حجم كاري آنان 
مبلغ زيادي نيس��ت و بيان اين مساله به عنوان علت 
عدم استقبال صرافان مساله اي ظاهري است و بايد در 

پشت آن به دنبال داليل واقعي تر آن باشيم.
وي ادامه داد: به خاطر داش��ته باش��يد كه چند سال 
گذشته نيز سازوكاري مشابه اين بازار با عنوان »بازار 
آتي سكه« نيز ايجاد شد و در اين بازار نيز امكان تغيير 
بيش از پنج درصد وجود نداشت و كارمزد نيز دريافت 
مي شد. در حال حاضر نيز از ديگر عوامل عدم رغبت 
صرافان به ورود به اين بازار مي توان به دريافت كارمزد 

اشاره كرد.
رييس كميس��يون س��رمايه گذاري و بازار پول اتاق 
بازرگاني مش��هد گفت: كافي است نگاهي به عاقبت 
»بازار آتي س��كه« بيندازيد و ببينيد كه سرنوش��ت 
اين بازار چه ش��د، در آن زمان آنقدر نوسانات قيمت 
سكه افزايش پيدا كرد تا بانك مركزي خود دستور به 

تعطيلي اين بازار را داد.
چمنيان خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز گراني ارز 
مي تواند منجر به بس��ته شدن اين بازار شود و همين 
بي اعتمادي به بازار متش��كل معامالت ارزي خود از 
عوامل ديگر عدم رغب��ت صرافان به ورود به اين بازار 
اس��ت.وي افزود: هم اكنون صرافان با بي اعتمادي به 
اين ب��ازار و مجريان آن مواجه هس��تند و بايد به اين 
نكته توجه داش��ت كه تجربيات گذشته بسيار مهم 
اس��ت. در حال حاضر ش��ش الي هفت ماه است كه 
خبر ايجاد اين بازار اعالم مي شود اما ظن قوي بر اين 
است كه مجريان بازار متشكل معامالت ارزي در اين 

كار حرفه اي نيس��تند و نرم افزارهاي مربوط به آن به 
درستي طراحي نشده و مجريان آن نتوانستند اعتماد 

فعاالن اقتصادي را جلب كنند.
رييس كميس��يون س��رمايه گذاري و بازار پول اتاق 
بازرگاني مش��هد در خصوص مكانيزم قيمت گذاري 
اين بازار كه به گفته مجري��ان آن مبتني بر عرضه و 
تقاضاي اوليه اس��ت، بيان كرد: اين موضوع بيش��تر 
نشات گرفته از دخالت دولت بوده و برگرفته از همان 
داستاني است كه مي گويند مي خواهيم قيمت را در 
ايران تعيين كنيم و قيمت گذاري براس��اس عرضه و 
تقاضا با وجود محدوديت هاي س��ه درصدي و وجود 
 فروشندگان بزرگي همچون بانك ها به نوعي تعيين 

قيمت است.
چمنيان تصريح ك��رد: همچنين ب��ا توجه به عمق 
كم بازار، طبيعت��ا تعيين قيمت بر اس��اس عرضه و 
تقاضا غيرمنطقي است و طبيعتا قيمت ها بر اساس 

اهرم هايي خارج از بازار تعيين مي شود.
وي اضافه كرد: پيشنهاد ما براي افزايش تاثيرگذاري 
اين بازار اين است كه به نوعي اين بازار به حواله جات 
متصل ش��ود، در اي��ن صورت حج��م كاري بازار نيز 
افزايش خواهد يافت و توس��عه دهندگان و مجريان 
طرح بايد به طريقي اين معادله را حل كنند و اين بازار 

محدود را به بازارهاي بزرگ تري متصل كنند.

  گير كردن دالر در جنگ ارزي چين و امريكا
 از س��وي ديگر، با وجود داليل خوب براي پيشرفت، 

دالر نتوانست در برابر همتايانش صعود كند.
به گزارش رويترز، معامالت روز چهارشنبه بازارهاي 
ارزي ني��ز به مانن��د روزهاي قبل كام��ال تحت تاثير 
حواش��ي تش��ديد جنگ تجاري بين چين و امريكا 
قرار گرفت و اس��كناس سبز نتوانس��ت در برابر ساير 
همتايان��ش نيرومند ظاهر ش��ود. پس از بازگش��ت 
بي نتيجه هيات تجاري امريكايي از شانگهاي، دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا تهديد كرده است كه از 
يكم سپتامبر امسال بر واردات محصوالتي به ارزش 
۳00 ميلي��ارد دالر از چين تعرفه 10 درصدي وضع 
خواهد كرد.پس از شكسته شدن كانال تاريخي 7 يوان 
در برابر دالر، ارز چين��ي امروز نيز در همان محدوده 
باقي ماند و با وجود ورود چند بانك دولتي چيني براي 
حمايت از يوان به ميدان، هر دالر به ازاي 7.0701يوان 

مبادله شد. به گفته برخي منابع آگاه، چند بانك بزرگ 
دولتي چين به منظور حمايت از يوان، خريد اوراق آتي 

بر حسب يوان را افزايش داده اند.
هر چند كه امروز با توجه به تضعيف موقعيت پول هاي 
نيوزلند و اس��تراليا به خاطر مساله نرخ بهره، پوند به 
خاطر مساله برگزيت و يورو به دليل كاهش نرخ تورم 
انتظار مي رفت دالر تقويت ش��ود اما فش��ار سنگين 
جنگ تجاري باعث شد تا شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد 
نس��بتا بدون تغيير در مقايسه با سه شنبه و در سطح 

97.474 واحد باقي بماند.
دالر در برابر ين ژاپن 0.۳ درصد ريزش كرد و به ازاي 
106.1۳ ين مبادله شد. از س��وي ديگر در نشانه اي 
هشدارآميز نس��بت به نگراني معامله گران از تشديد 
جنگ تجاري، بازدهي اوراق قرضه 10 س��اله وزارت 
خزانه داري امريكا باز هم كاهش يافت و به 1.6۸۸۸ 

درصد رسيد.
تاهورو سوزوكي، مدير بخش تحقيقات بانك »جي پي 
مورگان« در ژاپن گفت: انتظار داريم تا پايان امسال 
هر دالر به 7.۳۵ يوان برس��د و از سوي ديگر رسيدن 
هر دالر به 104 يا 10۳ ين ني��ز دور از ذهن نخواهد 
بود. تنش هاي تجاري معامله گران را ترسانده است.از 
سوي ديگر هر يورو به ازاي 1.1۲0۲ دالر مبادله شد.

وارد كردن نام چين در ليست سياه دستكاري ارزي 
امريكا، آخرين تركش از جنگ دامنه دار تجاري ميان 

دو كشور است.
به گزارش يوروني��وز، در ادامه جنگ تجاري چين با 
امريكا، مقامات اياالت متحده نام چين را در ليس��ت 
كشورهايي قرار دادند كه بطور عمدي ارزش واحد پول 

خود را دستكاري مي كنند.
وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرد كه براي اولين بار از 
سال 1994 بدين سو، چين با دستكاري در واحد پولي 
خود ارزش دالر را پايين آورده و باعث شده قيمت طال 
به باالترين ميزان در شش سال گذشته برسد. وزارت 
خزانه داري امريكا افزوده چي��ن به عنوان عضوي از 
گروه سران ۲0 كشور صنعتي بايد از تنزل ارزش پول 
به منظور رقابت با ديگران خودداري كند و خود را به 

آن متعهد بداند.
اقدام جديد امريكا پس از آن انجام مي گيرد كه چين 
اجازه داد واحد پولش 1.4 درصد تضعيف شود و براي 

نخس��تين بار در بيش از 10 سال اخير ارزش هر دالر 
امريكا به 7 يوان رسيد. قبل از اينكه وزارت خزانه داري 
امريكا چين را در ليس��ت قرار ده��د، دونالد ترامپ 
رييس جمهور اين كش��ور در حساب خود در توييتر، 

پكن را به دستكاري در واحد پولش متهم كرد.
ترامپ نوشته بود: »چين ارزش واحد پولش را تقريبا 
به كمترين ميزان تاريخي كاهش داد. به اين مي گويند 
»دستكاري واحد پول«. بانك فدرال مي شنوي؟ اين 
يك تخطي بزرگ است كه چين را در درازمدت بطور 

زيادي تضعيف خواهد كرد.«
اين وزارتخانه اعالم ك��رده  كه در چارچوب تصميم 
جديد، استيون منوچين، وزير خزانه داري، با صندوق 
بين المللي پول همكاري خواه��د كرد تا اثر مزاياي 
رقابتي غيرعادالنه اي را كه ماحصل تازه ترين اقدامات 
چين است از بين ببرد. صندوق بين المللي پول هنوز 
به اين مطلب واكنشي نشان نداده است. با اين حال 
اي��ن نهاد ماه پيش اعالم كرده ب��ود كه يوان چين با 
مباني اقتصاد جهاني مطابق است در حالي  كه دالر 
امريكا 6 تا 1۲ درصد بيش از ارزش خود ارزشگذاري 
شده اس��ت.جنگ تجاري اخير ميان چين و امريكا 
س��بب آش��فتگي بازارهاي مالي، اخالل در زنجيره 
توليد و كاهش رشد جهاني شده است. تاكنون حدود 
نيمي از مجموع ۵40 ميليارد دالر كاالي چيني كه 
به امريكا صادر مي شوند، مشمول تعرفه واردات ۲۵ 

درصدي شده اند. 
اما ترامپ اخيرا با ابراز نارضايتي از مذاكرات تجاري 
دو طرف، اعالم كرد كه ۳۲۵ ميليارد دالر باقيمانده 
نيز تنها براي دوره  كوتاهي از تعرفه معاف خواهد بود و 
اين بخش از كاالهاي چيني نيز مشمول تعرفه واردات 

۲۵ درصدي خواهند شد.

 درخواست روساي پيشين بانك مركزي
 همچنين چهار نفر از روساي پيشين بانك مركزي 
امريكا از رييس جمهور اين كش��ور خواس��تند تا به 
استقالل اين نهاد احترام بگذارد.به گزارش رويترز، 
چهار نفر از روساي سابق بانك مركزي امريكا كه هنوز 
در قيد حيات هستند در نشستي مشترك خواهان 
حفظ اس��تقالل بانك مركزي به دور از رويكردهاي 
سياسي ش��دند. اخيرا دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امري��كا از بانك مركزي اين كش��ور به دليل افزايش 
نرخ بهره ش��ديدا انتقاد كرده بود و از مديران ارش��د 
فدرال رزرو خواسته بود تا براي كمك به تقويت رشد 
اقتص��ادي امريكا نرخ به��ره را كاهش دهند. ترامپ 
اخيرا حتي اعالم كرده است كه اگر بخواهد مي تواند 
جروم پاول، رييس اين بان��ك را بركنار كند اما فعال 

لزومي به اين كار نمي بيند.
پاول فولكر، آلن گرين اسپن، بن برنانك و ژانت يلن، 
چهار رييس سابق بانك مركزي امريكا در بيانيه اي 
مش��ترك اعالم كردند: روساي س��ابق هيات مديره 
فدرال رزرو در لزوم اس��تقالل عم��ل بانك مركزي 
كامال با هم هم عقيده هستند و اين مساله را بهترين 
راه كمك به اقتصاد مي دانند. ما معتقديم فدرال رزرو 
بايد دور از مسائل سياسي باشد و اعضاي هيات مديره 

آن نبايد تهديد به بركناري شوند.
فولكر كه هم در زمان دولت جيمي كارتر دموكرات 
و ه��م در زمان رونالد ري��گان جمهوري خواه رييس 
بانك مركزي امريكا بوده است گفت فدرال رزرو در 
شرايط فشار نمي تواند تصميم عاقالنه اي براي نرخ 

بهره بگيرد.
بانك مركزي امريكا س��رانجام هفته گذشته تسليم 
فشارها ش��د و نرخ بهره را براي نخستين بار در طول 
10 سال اخير كاهش داد. دونالد ترامپ در تازه ترين 
انتقادات خ��ود از مديران بانك مرك��زي امريكا روز 
دوشنبه از آنها خواس��ت تا با كاهش نرخ بهره پاسخ 
مناس��بي به اقدام چين در كاه��ش تعمدي ارزش 

يوان بدهند.
لري كودلو، مشاور اقتصادي دولت ترامپ ماه گذشته 
به فعاالن بازار اطمينان خاطر داده بود كه ترامپ قصد 

مداخله مستقيم در معامالت بازار ارز را ندارد.
پيش تر ترامپ خواهان كاهش بيشتر و گسترده تر نرخ 
بهره شده و گفته بود: چيزي كه بازارها مي خواهند 
ببينند اين است كه جروم پاول و ديگر مديران فدرال 
رزرو، تازه يك چرخه كاهش ن��رخ بهره را هم گام با 
چين، اتحاديه اروپا و ديگر مناطق جهان آغاز كرده اند 

نه اينكه صرفا به همين كاهش بسنده كنند.

گروه بانك و بيمه|
شوراي پول و اعتبار در جلسه روز سه شنبه 1۵ مرداد 
9۸ خود »دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات 

موسسات اعتباري« را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي پول و 
اعتبار در يك هزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه 
خود به رياست دكتر عبدالناصر همتي، درادامه سلسله 
اقدام��ات و برنامه هاي بانك مرك��زي براي اصالحات 
ساختاري در نظام پولي و بانكي كشور، »دستورالعمل 
اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري« كه 

توسط اين بانك تدوين شده را، تصويب كرد.
براين اساس در ضوابط مورد اش��اره كه از حيث ابعاد 
فقهي، به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي نيز رسيده 
است، تالش شده با نظام مند كردن نحوه امهال مطالبات 
موسسات اعتباري از رهگذر تدوين ضوابطي جامع و 
مانع كه در آن مالحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري 
به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخي مشكالت 
موجود در فرآيند امهال مطالبات در شبكه بانكي كشور 

از جمله عدم رعايت الزامات فقهي عقود، طبقه بندي 
و شناسايي درآمد ناصحيح و نبود تصويري صحيح از 
مطالبات غيرجاري كه عمدتاً  ناشي از فقدان وحدت 

رويه در اين خصوص بوده، برطرف شود.
در تدوين دس��تورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهاي 
عالي قدر، صاحب نظران و اس��اتيد برجسته اقتصادي 
و مالي و باالخص مديران و كارشناس��ان شبكه بانكي 
كشور بهره برداري حداكثري شده است. اميد است اين 
اقدام بتواند در اجراي مطلوب تر و دقيق تر قانون عمليات 
بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و افزايش شفافيت 
صورت هاي مالي بانك ها و ارتقاي استحكام و سالمت 
س��اختار ترازنامه اي ش��بكه بانكي و افزايش اعتماد و 

اطمينان به آن موثر باشد.
از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي با توضيحاتي در 
مورد مصوبه نحوه امهال مطالبات بانك ها و موسسات، 
اعالم ك��رد: در چارچوب سلس��له برنامه ها و اقدامات 
بانك مركزي ب��راي اصالح��ات الزم در نظام بانكي و 
پولي، شوراي پول و اعتبار دستورالعمل اجرايي نحوه 

امهال مطالب��ات بانك ها و موسس��ات اعتباري را كه 
قبال به تاييد ش��وراي فقهي بانك مركزي رسيده بود 
تصويب كرد.به گزارش »تعادل«، همتي افزود: در اين 
دستورالعمل اشكاالت مطرح در مورد مالحظات شرعي 
و الزامات فقهي عقود را برطرف و تالش شده است كه 
با اجراي آن تصويري صحي��ح از مطالبات غير جاري 
بانك ها ارايه و طبقه بندي مطالبات و نحوه شناسايي 
 درآمده��ا در چارچوب روي��ه اي واح��د در بانك ها، 

عملياتي شود.
وي ادامه داد: اميدوارم اين اقدام مهم كه بعد از گذشت 
بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانكي بدون 
ربا، عملياتي خواهد شد، بتواند ضمن رعايت مالحظات 
شرعي و الزامات فقهي مطرح در عقود بانكي، در افزايش 
شفافيت صورت هاي مالي بانك ها و ساختار ترازنامه 
آنها موثر باشد.همتي همچنين روز خبرنگار را به همه 
تالشگران عرصه خبر و رسانه تبريك گفت و با آرزوي 
توفيق آنها در انعكاس و تحليل منصفانه و حق مدارانه 

اخبار و رويدادها، از همراهي خوب آنها، قدرداني كرد.
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 وزارت امور اقتصادي و دارايي
به جمع مشتريان داتين پيوست

قرارداد همكاري ميان شركت داتين از شركت هاي 
گروه مالي پاسارگاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي به 
منظور پياده سازي سامانه مديريت اموال و دارايي ها 
منعقد ش��د و به موجب آن، اين وزارتخانه به جمع 

مشتريان داتين پيوست. 
بر اساس اين خبر، وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
بهمن ماه سال گذشته، مناقصه اي را با موضوع توليد 
سامانه نرم افزاري و مديريت اموال و دارايي برگزار كرد 
كه شركت داتين توانست با كسب باالترين امتياز از 
ميان چندين شركت مطرح در حوزه توليد نرم افزار، 
برنده اين مناقصه شود.توليد، پشتيباني و نگهداري 
س��امانه مديريت اموال و دارايي ها عنوان قراردادي 
است كه به تازگي ميان داتين و وزارت اقتصاد امضاء 
و به موجب آن، مقرر ش��ده است اين شركت در يك 
دوره زماني سه ساله، س��امانه مورد نياز وزارت امور 
اقتصادي و دارايي را تحليل، طراحي و پياده س��ازي 
كند. همچنين پشتيباني و نگهداري اين سامانه از 
ديگر تعهدات اين شركت است.گفتني است داتين 
به عنوان شركتي پيش��رو در حوزه توليد نرم افزار و 
راهكارهاي جامع بانكي و مالي تا به امروز، طراحي و 
پياده سازي راهكارهاي برنامه ريزي منابع سازماني 
)ERP( بانك هايي همچون پاسارگاد، گردشگري و 
سرمايه را در كارنامه خود دارد و با توجه به تجربه موفق 
خود در اجراي چنين پروژه هايي، توليد سفارش��ي 
س��امانه مورد نياز وزارت امور اقتصادي و را عهده دار 
شد.مجموعه سامانه هاي برنامه ريزي منابع سازماني 
داتين، يك راهكار مديريتي مبتني بر فناوري اطالعات 
است كه از مزاياي آن مي توان به يكپارچگي و گردش 
اطالعات بين تمامي بخش هاي سازمان از جمله مالي، 
توليد، انبار، منابع انساني، زنجيره عرضه و مديريت 

مشتريان اشاره كرد.

 مهاجرت ماينرهاي ايراني
 به گرجستان و ارمنستان 

سپهر محمدي رييس انجمن بالكچين ايران گفت: 
دو هزار و ۵00 ميليارد تومان سرمايه فعاالن بخش 
خصوصي در زمين��ه صنعت ماينينگ در كش��ور 

وجود دارد.
سپهر محمدي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به آيين 
نامه فرآيند استخراج ارزهاي رمزنگاري شده گفت: 
دولت و هيات وزيران آيين نامه استخراج رمز ارزها 
را ابالغ كردند و در نهاي��ت با دريافت مجوز صنعت 
ماينينگ مجاز اعالم ش��د كه بسيار خوب است، اما 
بخش خصوصي و فعاالن اين صنعت تاكيد دارند كه 

اين ابالغيه داراي مشكالتي است .
وي ادامه داد: اعتقاد دارم نكات حاكميتي خوبي در 
فرآيندهاي اعالمي از سوي دولت براي استخراج رمز 
ارزها اعالم شده اما منافع بخش خصوصي بايد بيشتر 

در آن در نظر گرفته مي شد.
رييس انجمن بالكچين ايران تاكي��د كرد: در حال 
حاض��ر و در صورتي كه مصوبه هي��ات دولت بدون 
اصالحاتي اجرايي نشود، استخراج رمز ارزها در ايران 
ديگر زياد مقرون به صرفه نيست و فرصت توليد انرژي 
با سرمايه گذاري در حوزه نيروگاهي و انرژي پاك از 
سوي بخش خصوصي براي ماينينگ و به نفع منافع 
ملي قابل انجام نخواهد بود؛ ماينرهاي ايراني كه به 
صورت كالن فعاليت دارند، در حال خروج سرمايه ها 
و مهاجرت به گرجستان، ارمنس��تان و قزاقزستان 
هستند و به زودي در كشور ماينرهاي ُخرد فعاليت 
خواهند داشت كه بيشتر اين فضا به صورت زيرزميني 

خواهد بود.
محمدي افزود: بر اساس بررسي هاي انجمن بالكچين 
ايران بالغ بر دو هزار و ۵00 ميليارد تومان س��رمايه 
فعاالن بخش خصوصي در زمينه صنعت ماينينگ در 
كشور خوابيده است كه دولت بايد شرايط را تسهيل 
كند تا نحوه فعاليت ماينرها مشخص شود.الزم به ذكر 
است، هيات دولت روز يكشنبه سيزدهم مرداد ماه در 
تصويب نامه اي آيين نامه فرآيند ماينينگ رمز ارزها 
را تصويب و معاون اول رييس جمهور آن را ابالغ كرد.

ماينينگ حالل  مشكالت 
اقتصادي كشور  نيست

 رييس كميسيون ماينينگ انجمن بالكچين گفت: 
ماينينگ حالل مشكالت اقتصادي كشور نيست و 
اين صنعت يك فناوري نوظهور در حال رشد است و 
بايد از اين فرصت و ظرفيت ايجاد شده به نفع كشور 

استفاده كرد.
محم��د ش��رفي در گفت وگو ب��ا ايِبنا با اش��اره به 
تصميم گيري دول��ت در خصوص اس��تخراج رمز 
ارزها گفت: دولت آيين نامه فرآيند استخراج ارزهاي 
رمزنگاري شده را اعالم كرده كه بر اساس آن فعالين 
اين صنعت در صورت برخورداري از شرايط فني مورد 
نياز مي توانند با دريافت مجوز نس��بت به استخراج 
به صورت قانوني اقدام كنن��د، اما اين مصوبه دولت 
مش��كالت متعددي براي بخش خصوصي دارد تا 
جايي كه اعتقاد دارم هدف دولت در خصوص اعالم 
قوانين در خصوص ماينينگ حذف صنعت ماينينگ 
از كشور و نابودي فعالين اين صنعت در نطفه بوده يا 
اينكه بخش دولتي قصد داشته تا شرايط را به نحوي 
تعيين كند كه بخشي خاصي صرفا در مسير ماينينگ 

فعاليت داشته باشند.
رييس كميسيون ماينينگ انجمن بالكچين ايران 
با اشاره به مشكالت ماينرها افزود: بايد اين واقعيت 
را پذيرفت كه اگر مسير قانوني براي فعالين صنعت 
ماينينگ مهيا نشود، توسعه فعاليت هاي زيرزميني 
افزايش و به ي��ك راهكار رايج تبديل خواهد ش��د؛ 
هم اكنون مسيري كه از سوي دولت با قوانين و مقررات 
اعالم شده در نظر گرفته شده صرفا باعث فرار سرمايه 
خواهد ش��د و توسعه فعاليت زير زميني و غيرمجاز 
توسط ماينرهاي كوچك را به دنبال خواهد داشت چرا 
كه استخراج رمز ارز با شرايط فعلي براي ماينرها بزرگ 
كه سرمايه گذاري كالن دارند، مقرون به صرفه نيست.

  بازار متشكل در اقتصاد كشور چندان تاثيرگذار نخواهد بود و احتماال به واسطه آن به 10 نرخ ارز موجود در بازار يك نرخ جديد ديگر به نام 
نرخ بازار متش�كل ارز اضافه خواهد شد. به نظر نمي رس�د كه اين بازار اهداف بانك مركزي را محقق كند زيرا بسيار محدود، بسته و اصطالحا 
داراي عمق كمي است. همچنين صرافاني كه قرار است از اين بازار اسكناس خريداري كنند نمي دانند آن را كجا به فروش برسانند و ظاهرا آنان 

تنها مي توانند اسكناس هاي خود را به موارد 24 گانه مجاز اعالم شده، بفروشند
 بانك مركزي اعالم كرده كه موارد 24 گانه اعالم شده تنها پنج درصد از بازار ارزي را شامل و عمده بازار ارزي در واردات و حواله جات محدود مي شود، 
البته در اين راستا افرادي نيز معتقدند كه بازار غير رسمي بيش از پنج درصد است اما مالك در اين بازار سهم اسكناس در بازار رسمي است.دولت و بانك 
مركزي اعالم كرده اند كه اين بازار با حضور 100 صراف آغاز به كار خواهد كرد اما تاكنون از 600 صراف موجود تنها 40 صراف وارد اين بازار شده اند و اين 

نكته نيز حائز اهميت است كه اسكناس تنها پنج درصد از بازار ارزي را تشكيل مي دهد و حجم كاري اين بازار زير يك درصد است 

برش



روي خط شركت ها  5 .Thu  بازار سرمايه Aug 8. 2019  1447   پنج شنبه    17 مرداد 1398   6 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره  

  ف�روش س�هام ش�ركت هاي صباتامين در 
بورس: مديرعامل سرمايه گذاري صبا تامين با اشاره 
به سياست هاي شستا در رابطه با واگذاري شركت هاي 
زير مجموعه شستا گفت: مزيت واگذاري شركت ها از 
طريق بورس افزايش شفافيت و اعتمادسازي است. 

به گزارش ايسنا، محمدعلي شيرازي درباره واگذاري 
شركت هاي زيرمجموعه شستا گفت: تصميم شستا 
بر اين است كه واگذاري هاي شركت هاي زيرمجموعه 
شس��تا از طريق بورس صورت گيرد. وي ادامه داد: 
خريد و فروش در بورس شفاف است بنابراين با عرضه 
شركت ها در بورس و فروش سهام آنها به عموم مردم 
شاهد عرضه شركت ها در يك بازار شفاف خواهيم 
بود.  مديرعامل سرمايه گذاري صبا تامين ادامه داد: 
شركت ها در بورس ملزم به افشاي اطالعات به صورت 
منظم هستند از مزاياي بورسي شدن اين است كه 
شركت معافيت مالياتي اس��ت و از لحاظ اطالعات 
مالي شفاف خواهد شد. شيرازي افزود: تا پايان سال 
24 ش��ركت را در بورس يا فرابورس عرضه خواهيم 
كرد. خود شستا و سرمايه گذاري صبا تامين هم جزئي 
از آنها خواهند بود. وي ادامه داد: سرمايه گذاري صبا 
تامين به عنوان بازوي بازار سرمايه در مجموعه شستا 
عرضه سهام شركت هاي شستا و بازارگرداني آنها را 
برعهده دارد.  وي افزود: تقريبا دو ماه از انتهاي سال 
مالي و در اين ميان 430 ميليارد تومان سود عملياتي 
ناش��ي از خريد و فروش س��هام داش��تيم و بازدهي 
پرتفوي ما حدودا هفت درصد از بازار باالتر بوده است. 
مديرعامل سرمايه گذاري صبا تامين، اظهار كرد: ما 
در مورد مديريت شركت هاي بزرگ و كوچك تغيير و 
رويكردي داشتيم به اين ترتيب كه سهام شركت هاي 
كوچك حتي االمكان فروخته ش��ود و شركت هاي 
بزرگ كه نقدشوندگي خوبي دارند و صنايع آينده داري 

هستند سرمايه گذاري شود.

  سود هر سهم »بس�اما« افزايشي بود: بيمه 
سامان در دوره 3 ماهه منتهي به 3۱ خرداد ماه ۱3۹۸  
به ازاي هر س��هم خود ۱33 ريال سود كنار گذاشت 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزايش ۷۱ 
درصدي را نشان مي دهد. به گزارش سنا، بيمه سامان 
با سرمايه يك هزار و ۵00 ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي ميان دوره اي 3 ماهه نخست دوره مالي منتهي 
به 2۹ اس��فند ۱3۹۸ را به صورت حسابرسي نشده 
منتشر كرد. بيمه سامان در دوره ياد شده، مبلغ ۱۹۸ 
ميليارد و ۹۵۱ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ ۱33 ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ 
معادل ۷۱ درصد افزايش داشته است. با احتساب زيان 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 2۹ ميليارد و ۸43 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين 
شركت منظور شد. »بساما« در دوره 3 ماهه نخست 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي 
ش��ده، مبلغ ۱۱۶ ميليارد و ۵۵3 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۷۸ ريال سود 

به ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.

  اختصاص ۸۱۶ ريال به ازاي هر سهم »پارسان«: 
گروه گسترش نفت و گاز پارس��يان در دوره ۹ ماهه 
منتهي به 3۱ خرداد ماه ۱3۹۸، به ازاي هر سهم خود 
۸۱۶ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته افزايش ۱34 درصدي را نشان مي دهد. 
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان با سرمايه 40 هزار 
و ۵00 ميليارد ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي 
۹ ماهه دوره مالي منتهي به 3۱ شهريور ۱3۹۸ را به 
صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.  گروه گسترش 
نفت و گاز پارسيان در دوره ياد شده، مبلغ 33 هزار و 
۶0 ميليارد و 4۹ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ ۸۱۶ ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
۹۷ معادل ۱34 درصد افزايش داشته است. با احتساب 
سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 4۸ هزار و ۵۶3 
ميليارد و ۶2۸ ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حسابهاي اين شركت منظور شد. »پارسان« در دوره 
۹ ماهه س��ال مالي منتهي به شهريور ۹۷، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ ۱4 هزار و ۱04 ميليارد و ۷۵۸ 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب 
مبلغ 34۸ ريال سود به ازاي هر سهم خود شناسايي 
كرده بود. همچنين بر اساس اين گزارش، ارزش بازار 
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان در دوره ياد شده، با 
افزايش 4۵ هزار و ۶۵۸ ميليارد و ۷33 ميليون ريال 
به 2۹۵ هزار و ۸2 ميليارد و 3۱۵ ميليون ريال رسيد. 
بهاي تمام شده اين شركت نيز با افزايش 4۱۷ ميليارد 
و 4۵ ميليون ريال معادل ۶۷ هزار و ۵۹4 ميليارد و ۷۶0 

ميليون ريال محاسبه شد.

  50 درص�د س�هام س�رمايه گذاري صنايع 
ش�يميايي ايران بلوكي عرضه مي شود: بانك 
صنع��ت و مع��دن ۵0.3 درصد از س��هام ش��ركت 
سرمايه گذاري صنايع ش��يميايي ايران را به صورت 
بلوكي، يك جا و نقدبا قيمت پايه هر س��هم ۱۶ هزار 
و ۷00 ري��ال در بورس ارواق به��ادار عرضه مي كند. 
عرض��ه بلوكي ۵0درصد از س��هام س��رمايه گذاري 
صنايع شيميايي ايران: شركت سرمايه گذاري صنايع 
شيميايي ايران در نظر دارد از 4.۶ ميليارد سهام پايه، 
تعداد 2 ميليارد و 32۸ ميليون و 34۷ هزار و ۶0۸ سهم 
قابل عرضه خود را در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
به صورت بلوك ۵0.3 درصدي به صورت نقد و يكجا 
يا نقد و شرايطي به صورت 3۵ درصد نقد و مابقي طبق 
شرايط از طرف بانك صنعت و معدن سهامي خاص 
اصالتا و به وكالت از شركت رفاه انديش سرمايه انساني 
صنعت و معدن در روز چهارش��نبه 20 شهريور ۹۸ 
عرضه كند.  ب��ه گزارش فارس، در اطالعيه اي عرضه 
اين سهام آمده كارگزاران خريدار در صورتي مجاز به 
ورود سفارش خريد به سامانه معامالتي هستند كه 
۱0درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قيمت پايه 
را نقدا يا به صورت ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط 
به مدت حداقل 2 ماه از تاريخ عرضه از مشتري دريافت 
كرده و حسب مورد به حساب شركت سپرده گذاري 

مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز كنند.

بررسي »تعادل« از وضعيت معامالت در گروه هاي كوچك بازار

تيره روزي بازار هدف، عامل بي مهري بازار
گروه بورس|محمدامين خدابخش|

بورس تهران كه از اوايل اس��فندماه س��ال گذشته 
وارد روندي صعودي شده بود در شرايطي معامالت 
روزهاي گذشته را با ضعف پي مي گيرد كه در ماه هاي 
ابتدايي س��ال و تقريبا تا اواخر فصل مجامع توانسته 
بود بازدهي بيش از 40 درصد را به ثبت برساند. بازار 
س��هام معامالت آخرين روز هفته را در حالي با افت 
34۸ واحدي ش��اخص بورس تهران به اتمام رساند 
كه طي روز هاي گذشته تقريبا ديگر خبري از جريان 
بي امان تقاضا نبود. همين امر سبب شده بود تا شاهد 
افت چشمگير معامالت نسبت به ميانگين ماه هاي 

اخير باشيم. 
به نظر مي رسد شاخص بورس تهران كه بيشتر حال و 
هواي سهم هاي سنگين وزن بازار همچون نمادهاي 
پتروپااليش��ي و فلزي- معدني ها را نشان مي دهد، 
در ۵ماه  گذشته توانسته به لطف افزايش چشمگير 
سودآوري شركت ها و رشد شتابان قيمت دالر نسبت 
به سال مالي ۹۶ نزديك به ۱00 هزار واحد رشد كند. 
صعود ياد شده كه حكايت از رشد ۶4 درصدي ارزش 
بورس تهران نسبت به ابتداي اسفندماه سال گذشته 
دارد، سبب شده تا بيش��ترين بازده ممكن در ميان 
بازارهاي مختلف ش��امل طال، ارز و... به بازار س��هام 

اختصاص يابد.
اما در اي��ن روزها همانطور كه پيش تر به آن اش��اره 
شد جهت كلي معامالت تغيير كرده است. در خالل 
اين تغيي��ر كه به نوس��ان هاي كم ج��ان قيمت در 
نمادهاي اغلب دالري بازار منتهي ش��ده، نمادهايي 
كه داراي ميزان س��هام اندك هس��تند يا شناوري 
 كمتري دارند مورد توجه فعاالن بازار قرار گرفته اند. 
به نظر مي رس��د كه با باالگرفتن تنش هاي تجاري 
ميان چين و امريكا و بازتاب منفي آن بر قيمت جهاني 
محصوالت خ��ام، توليدكنندگان اين محصوالت در 
بازار با بي مهري س��رمايه گذاران مواجه ش��ده اند و 
همزمان با س��ود مناسبي كه درماه هاي اخير كسب 
كرده اند، زمينه ها براي اصالح زماني آنها افزايش يابد. 
به دنبال همين رويداد بود كه بيشترين بازدهي ها در 
روز گذش��ته به گروه هايي نظير منسوجات، وسايل 

ارتباطي و محصوالت كاغذي اختصاص يافت.
در همين باره روزنامه تعادل ضمن انجام مصاحبه اي 
با روزبه ش��ريعتي، مدير معامالت كارگزاري اقتصاد 
بيدار به بررس��ي شرايط فعلي بازار پرداخت و ضمن 

بررسي وضعيت بنيادي بازار، به ارزيابي داليل رفتار 
فعلي معامله گران پرداخت.

شريعتي در خصوص دليل كاهش تقاضا در نمادهاي 
سنگين بازار و داليل بنيادي آن گفت: گزارش هاي 
خوب س��ه ماهه و يك ماه هاي كه بازار س��رمايه در 
هفته ه��اي اخير ش��اهد آن بوده، نمي ت��وان گفت 
كه افت قيمت در نمادهاي ياد ش��ده يا س��كون آنها 
به دليل ارزنده نبودن س��هام شركت هاست. در واقع 
يكي ازداليلي كه موجب شده تا بازار در حال حاضر 
نس��بت به س��هم هاي كاال محور يا آنهايي كه به هر 
نح��وي جريان نقدي ارزي دارن��د كمتر توجه كند، 
 افزايش تنش ها در صحنه تجارت بين المللي است. 
افزايش تنش ها ميان اي��االت متحده و چين كه در 
روزهاي اخير قيمت كاالهاي اساسي را با افت مواجه 
كرده است،  روي ذهنيت خريداران ريسك گريزتر اثر 
منفي گذاشته است. همين امر سبب شده تا كاهش 

قيمت روزهاي اخير از س��وي اين بازيگران كه اتفاقا 
پول زيادي هم دارند، به مثابه زنگ خطر تلقي شود 
و با وجود ارزندگي بنيادي نمادهايي مانند فلزي ها، 
بخش اعظم ب��ازار كه بردارنده اين نمادها اس��ت از 

تقاضاي موثر جهت افزايش قيمت خالي بماند. 
به گفت��ه ش��ريعتي آنچ��ه ك��ه در ش��رايط فعلي 
منجر ب��ه توقف رش��د قيم��ت در نماده��اي موثر 
بر ش��اخص ب��ورس ش��ده در واقع همي��ن غيبت 
 خري��داران پ��ر ق��درت از چرخه معامالت اس��ت. 
تصميم اي��ن خريداران كه اغلب اش��خاص حقوقي 
هس��تند و نمي توانند به راحتي فعاالن خرد بازار از 
معامالت خارج شوند، س��بب شده تا معامالت خرد 
در س��هم هاي سنگين بازار نيزكم شود و لزوم به حد 
نصاب رسيدن حجم مبنا در اين نمادها، حقيقي هاي 
كوچك را نيز به سمت سهم هاي كم حجم سوق دهد. 
اين كارشناس بازار افزود: به دنبال اين رويداد ميزان 

س��رمايه گذاري هاي پر ريس��ك در ميان اين دسته 
از فعاالن بازار نيز بيش��تر شده است. محرك چنين 
معامالتي نيز موضوعاتي همچون افزايش س��رمايه 
بوده اس��ت. در واقع بخش خرد بازار ك��ه همواره از 
شواهد تحليلي كمتري براي انجام معامالت خود بهره 
مي برد در روزهاي گذشته با افزايش زمزمه ها بر سر 
انجام افزايش سرمايه بعضي از شركت ها به معامالت 

در اين نمادها روي آورده است. 
خروج از شموليت ماده ۱4۱ قانون تجارت و معافيتي 
كه از سمت سران سه قوه به شركت ها داده شده است 
موجب شده تا به جاي آنكه شركت هاي درآمدزا در 
مركز توجه بازار باش��ند شركت هايي با هجوم تقاضا 
مواجه ش��وند كه عمال يا زيان مي كنند يا اگرهم در 
حد اندكي سود محقق  كنند توجيهي مناسب براي 
قيمت هاي روي تابلوي آنها وجود نداش��ته اس��ت. 
شريعتي ادامه داد: س��اير گروه هاي مورد توجه بازار 

نيز يا بر سر افزايش نرخ داغ شده اند يا به لطف افزايش 
شايعات بر سر حذف ارز 4200 توماني هدف تقاضاي 
خريداران قرار گرفته اند. اين شرايط تا جايي مي تواند 
ادامه داشته باشد كه بازار از ادامه سرمايه گذاري در 
اين س��هم ها به دليل مس��ائلي از قبيل گزارش هاي 
خوب ساير ش��ركت ها يا گشايش سياس��ي درباره 
تنش هاي خليج فارس روي گردان شود.  وي افزود: 
در شرايطي كه بيش از ۱20 شركت بازار در پي به اي 
زير ۷ معامله مي شود، بازار پيش زمينه هاي الزم براي 

رشد قيمت ها را دارد.
 با اين حال بازار تا زماني كه محركي قوي براي رشد 
نداشته باشد، از اين وضعيت خارج نخواهد شد. بنابر 
بيش از آنكه ش��اهد كاهش قيمت در نمادهاي موثر 
بازار باش��يم اين انتظار مي رود كه با طوالني ش��دن 
سكون قيمت در اين نمادها جريان كلي معامالت به 

اصالح منتهي شود.
روزبه شريعتي خاطرنشان كرد: در صورتي كه شاهد 
گزارش هايي مشابه با گزارش هاي بهار براي بيشتر 
شركت هاي بورسي باشيم، مي توان انتظار داشت در 
ماه هاي پيش رو پس از اراي��ه اين گزارش ها كليت 
بازار به س��مت نمادهاي داراي بني��ه بنيادي تغيير 
جهت دهد. در صورت وقوع اين اتفاق مي توان انتظار 
داش��ت تا نمادهايي كه در مدت ركود نمادهاي ياد 
ش��ده با رونق مواجه بوده اند، به قيمت هاي تعادلي 

خود بازگردند.
اين كارشناس بازار در خاتمه با اشاره به اين پرسش 
كه آيا ممكن اس��ت در هفته هاي پيش رو با تقويت 
بازاره��اي موازي ش��اهد اف��ت قيم��ت در بورس و 
فرابورس باش��يم، گف��ت: بحث در اين باره بس��يار 
پيچيده اس��ت چراكه براي مثال تغييرات قيمت در 
بازار ارز و ط��ال تا حد زيادي به تحوالت سياس��ي و 
ريسك هايي كه از اين بابت وجود دارد متوجه جريان 
معامالت آنها مي ش��ود تاثير مي گي��رد. با اين حال 
آنچه كه براي فعاالن بازار بس��يار حائر اهميت است 
اين است كه در صورت تغيير قيمت ها در بازار ارز از 
آنجا كه با تدابير بانك مركزي قيمت در سامانه نيما 
كاهش نيافته بلكه حاشيه امن را براي سرمايه گذاران 
ايجاد كرده اس��ت. مضاف بر اينكه در صورت بيشتر 
شدن ريسك هاي سياسي رشد قيمت دالر مي تواند 
تاثير مثبتي در جهت رش��د قيمت ها در بازار سهام 

داشته باشد.

عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي: 

عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي گفت: سود 
مرحله جديدي از سهام عدالت به حساب مشموالن 

واريز شد.
به گ��زارش خبرگ��زاري ف��ارس داوود خاني گفت: 
آخرين گروه از مشموالن سهام عدالت كه سود خود 
را تا مردادماه س��ال ۱3۹۸ دريافت ننموده اند، از روز 

دوشنبه ۱4 مرداد ۹۸ از اين سود بهره مند شدند.
وي گفت: اين دسته از مشموالن سهام عدالت به تعداد 
نزديك 3۵0 هزار نفر كه مشمول دريافت سود شدند 
كساني بوده اند كه طي دو تا سه ماه گذشته شماره شبا 
بانكي خود را ابتدا به س��اكن در سامانه سهام عدالت 

درج و ثبت كردند يا شماره شبا قبلي آنان ايراد داشت 
و تاييد نشده بود و در همين ماه هاي اخير شماره شباي 
جديد خود را به اين سامانه ارايه و موفق به تاييد شدند.

معاون سازمان خصوصي سازي افزود: همچنين وراثي 
كه طي ماه هاي گذشته اقدامات تقسيم سهام عدالت 
متوفي خود را نهايي كردند نيز در اين مرحله از سود 
الزمه برخوردار شدند كه بنابراين مبلغ سود توزيعي 
به هر س��ه گروه فوق در اين مرحله جمعًا بالغ بر ۵2 

ميليارد تومان بوده است.
وي ادامه داد: تمامي مش��موالني كه تاكنون شماره 
ش��با بانكي معتبر مربوط به خود را به سامانه سهام 

عدال��ت معرفي كرده ان��د از دو نوبت س��ود عملكرد 
ش��ركت هاي 4۹ گانه س��رمايه پذير س��هام عدالت 
بابت عملك��رد س��ال هاي ۱3۹۵ و ۱3۹۶ برخوردار 
ش��ده اند، ضمن آنكه مبالغ س��ود قابل توزيع همين 
ش��ركت ها براي عملكرد س��ال مالي ۱3۹۷ نيز در 
مجامع عمومي اكثر ش��ركت هاي مزبور به تصويب 
رس��يده اس��ت و چنانچه از سوي اين ش��ركت ها به 
سازمان خصوصي س��ازي پرداخت گردد، طي چند 
ماه آتي عمليات گسترده توزيع سود سال ۱3۹۷ نيز 
همانند دو سال گذشته آغاز خواهد شد. عضو هيات 
عامل س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: اين سازمان 

در گامي ديگر براي رفاه مش��موالن و كيفيت باالتر 
خدمات ارايه ش��ده به اين عزيزان اقدام به بهسازي 
سامانه سهام عدالت نموده است و فارغ از آنكه شكل 
و ظاهر و طراحي اين سامانه با تغييراتي بهبود يافته 
است، امكانات جديد ديگري هم براي مشموالن در 
آن مهيا گرديده كه از جمله آن مي توان به دسترسي 
سريع به اطالعات و صورتحساب وضعيت سهامداري 
و س��ود افراد، امكان دريافت يا اصالح ش��ماره تلفن 
همراه براي مشموالن و امكان اصالح و تغيير شماره 
شبا بانكي براي مش��موليني كه خواستار اين تغيير 
بوده باشند اشاره نمود. خاني در پايان افزود: سازمان 

خصوصي س��ازي در پايان مجددا از عموم مشموالن 
بالغ بر ۵ ميليون نفر افرادي كه در سال هاي گذشته 
سهامدار ثبت نام شده قطعي سهام عدالت بوده اند و 
هنوز شماره شبا بانكي خود را اعالم ننموده اند، تقاضا 
مي نمايد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به 
ارايه شماره شبا بانكي خود به منظور دريافت سود دو 
ساله تجميع شده خود اقدام كنند تا از مزاياي كامل 

اين سهام و طرح ملي بهره مند شوند.

سهام عدالت

سود مرحله جديدي از سهام عدالت به حساب مشموالن واريز شد

نوس��ان بازارهاي مالي كه از ابتداي ش��هريور ۱3۹۶ و همزمان با 
سياست انبساطي بازارهاي مالي آغاز ش��ده، در هفت فصل اخير 

ادامه يافته است.
در اين هفت فصل، رشد ارز و طال بيش از مسكن و بورس بوده اما به 
نظر مي رسد در بهار ۱3۹۸ روند بازارهاي مالي به سمت همگرايي 
پيش رفت��ه و به تدريج بازده بلندم��دت بازارها به يكديگر نزديك 
مي شود. عدم تخليه كامل شوك ارزي در بازار سرمايه و فاصله قابل 
مالحظه ارزش دالري بازار با مقادير بلندمدت آن، دو استداللي است 
كه مي تواند مويد وجود پتانسيل رشد بازار در ماه هاي آتي باشد. با اين 
وجود افزايش ريسك سياسي، عاملي است كه مي تواند اين پتانسيل 
را با چالش مواجه كند. به گزارش سنا، در اقتصاد جهاني نيز به دليل 
ادامه جنگ تجاري ميان امريكا و چين با كاهش رش��د اقتصادي 
چين مواجه بوده ايم. در اروپا هم وضعيت چندان مناسب نيست، اما 
شاخص هاي اقتصادي امريكا جهت هاي مختلفي را نشان مي دهند، 
در برخي شاخص هاي كوتاه مدت تر با بهبود برخي شاخص ها مواجه 

هستيم اما در برخي ديگر روند نزولي است.

   داليل جذب نقدينگي به سمت بورس
كاهش فرصت س��فته بازي در بازارهايي نظير ارز و طال و جذابيت 
نسبي بازار سرمايه عاملي بوده كه موجب جذب بخشي از نقدينگي 
به سمت بورس شده و ارزش معامالت در ارديبهشت و خرداد، رشد 
قابل مالحظه اي داشته است. خالص دارايي افراد حقيقي در بورس 
نيز بطور پيوس��ته در سه ماه اخير افزايش يافته است. با اين وجود، 
كاهش ميانگين هفتگي معامالت در هفته هاي پاياني خرداد بيانگر 
نياز بازار به ورود منابع جديد جهت عبور از محدوده رواني 2۵0 هزار 
واحد است. با توجه به روند شاخص شامخ، به نظر مي رسد كه علت 
رشد قيمت سهام و ارزش بنگاه ها بيشتر ناشي از رشد قيمتي و تعديل 
با شرايط جديد اقتصاد )نرخ ارز و نرخ تورم( بوده است. اين موضوع 
به معناي آن است گروه هايي كه هنوز بطور كامل با نرخ تورم تعديل 

نشده اند، در آينده مستعد تداوم رشد هستند. 
به نظر مي رسد كه گروه كاالهاي مصرفي به ويژه كاالهاي كم دوام 
و بي دوام نظير محصوالت غذايي، شوينده ها و قندوشكر از صنايعي 
هستند كه مي توانند مورد نظر قرار گيرند. در كنار بازار سهام، بازار 
اوراق درآمد ثابت نيز مي تواند در ماه هاي آتي و با افزايش انتشار اوراق 

دولتي مربوط به قانون بودجه ۱3۹۸ با افزايش نرخ مواجه شود. با 
توجه به آنكه انتظار مي رود سررسيد اوراق منتشره دولت غالبا براي 
سال هاي ۱400 و بعدتر باش��د، نرخ هاي پيشنهادي نيز مي تواند 
در محدوده 24درصد و باالتر قرار گيرد. بازار سپرده بانكي به دليل 
منفي بودن نرخ س��ود حقيقي و بازار مسكن به دليل افت تقاضاي 
مصرفي، نمي توانند گزينه هاي جذابي جهت ورود تلقي شوند؛ اما 
به نظر مي رسد كه در بازار طال مواردي نظير كاهش نسبي حباب 
قيمتي، انتظار افزايش قيمت هاي جهاني و افزايش محسوس تقاضا 
در صندوق هاي پشتوانه طال، مي تواند به عنوان نشانه هاي جذابيت 

در نظر گرفته شود.

   تصوير كلي بازارها
روند تغييرات بازار سرمايه در كنار بازارهاي جايگزين سرمايه گذاري 
به ش��رح زير اس��ت: بازده بورس در خردادماه ۹۸ از كليه بازارهاي 
جايگزين بيشتر بوده است. البته عمده اين رشد مي تواند به دليل 
جبران عقب ماندگي بورس به نس��بت بازارهاي موازي در ماه هاي 
قبل باشد. خاطرنشان مي شود: اطالعات اين گزارش داراي »ارزش 
پيش بيني كنندگي« و »ارزش تاييد كنندگي« است. آمار و اطالعات 
مال��ي و اقتصادي بايد بر تصميمات اقتصادي اس��تفاده كنندگان 
در ارزيابي رويدادهاي گذش��ته، حال يا آين��ده، تاييد يا تصحيح 
ارزيابي هاي گذش��ته آنها موثر واقع ش��ود. به بيان ديگر اطالعات 
براي تصميم گيرنده اي كه قبال آن اطالعات را نداش��ته، »تفاوت« 

ايجاد مي كند. 
از اي��ن رو اطالع��ات مال��ي و اقتص��ادي باي��د داراي »ارزش 
پيش بيني كنندگي« يا حائز »ارزش تاييد كنندگي« باشد. اطالعات 
مي تواند از طري��ق ارتقاي توانايي تصميم گيرن��ده در پيش بيني 
نتايج رويدادهاي گذش��ته يا حال، بر تصميم اثر داش��ته باشد كه 
در اين ص��ورت اطالعات داراي ارزش پيش بيني كنندگي اس��ت. 
همچنين اطالعات مي تواند از طريق تاييد يا اصالح انتظارات قبلي 
تصميم گيرنده، بر يك تصميم اثرگذار باشد كه در اين صورت خواهيم 
گفت اطالعات داراي ارزش تاييد كنندگي است. اين گزارش با هدف 
افزايش قدرت پيش بيني رويدادهاي آتي تهيه شده است تا مديران، 
فعاالن اقتصادي و كارشناسان بازار سرمايه بتوانند بازخورد مناسبي 

نسبت به رويدادها و روندهاي اقتصادي داشته باشند.

افزايش خالص دارايي حقيقي ها در بورس و داليل آن
در گزارشي بررسي شد 

معامالت آخرين روز هفته در بازار س��هام با رخوت بيشياري از 
نمادهاي موثر شاخص بورس به پايان رسيد. در اين روز كاهش 
قيمت در برخي گروه ها نظير پتروپااليش��ي ها موجب ش��د تا 
شاخص بورس تهران باز هم موفق به شكستن ركورد قبلي خود، 
يعني گ��ذر از كانال 2۵۷ هزار واحدي نش��ود و همچنان براي 

صعود بيشتر چشم به راه رسيدن روزهاي آتي باشد. 
ب��ا اين حال تغييرات قيمت در اغل��ب نمادهاي كوچك تر بازار 
س��بب ش��د تا در آخرين روز از دومين هفته مردادماه شاخص 
هموزن ركوردي جديد را به ثبت برس��اند و وارد كانال ۶۵ هزار 

وادي خود شود.
بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رس��يده در اين روز، اكثر 
شاخص هاي بورس با كاهش دسته جمعي مواجه شدند بطوري 
كه شاخص كل با )34۸( واحد كاهش معادل )0.۱4( درصد به 
2۵۵ هزار ۱۶3 واحد، شاخص قيمت »وزني- ارزشي« با )۹4( 
واحد افت معادل )0.۱4( درصد به ۶۹ هزار ۹۵۶ واحد، شاخص 
كل »هم وزن« با ۵۱4 واحد رشد معادل 0.۷۹ درصد به ۶۵ هزار 
و 33۱ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 344 واحد كاهش، 
معادل 0.۷۹ درصد به 43 هزار و ۷۹۵ واحد، شاخص آزاد شناور 
ب��ا )۱۶۹( واحد كاهش، مع��ادل )0.0۶( درصد به 2۸۸ هزار و 
۹3۷ واحد، شاخص بازار اول با )۵۱۶( واحد افت معادل )0.2۸( 
درصد به ۱۸۵ هزار ۹۱۱ واحد و شاخص بازار دوم با 4۵۸ واحد 

رشد معادل 0.0۹ درصد به ۵۱۶ هزار و ۸3۵ واحد رسيد.
از سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي روز قبل مشخص مي كند 
كه امروز ۶ نماد »ش��پنا با )۱۵۸( واحد، فارس با )۱3۹( واحد، 
تاپيكو با )۱32( واحد، ش��بريز با )۱02(، شبندر با )۹۸( واحد 
و وغدير با )۸۶( واحد« افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
اين گزارش مي افزايد، روز گذش��ته اكثر ش��اخص صنايع تاالر 
شيش��ه اي با ريزش مواجه ش��دند بطوري كه شاخص صنايع 
»منس��وجات با ۱4۶ واحد رشد معادل ۵ درصد به 3 هزار و ۷۵ 
واحد، وسايل ارتباطي 320 واحد افرايش معادل 4.۹۹ درصد به 
۶ هزار و ۷3۸ واحد، محصوالت كاغذ با 3۵۵۹ واحد رشد معادل 
4.۷۱ درصد به ۷۹ هزار و 20۵ واح��د، اطالعات و ارتباطات با 
۱4 واحد افزايش معادل 4.3۶ درصد به 2 34۸ واحد، كاشي و 

سراميك با 2۶۶ واحد رش��د، معادل 3.23 درصد به ۷۵ هزار و 
۶4۵ واحد، ساير مالي با ۱0۸ واحد افزايش معادل 3.۱۹ درصد 
به 3 هزار و ۵۱4 واحد، كاني غيرفلزي با 3۱0 واحد رشد معادل 

2.۹3 درصد به ۱0 هزار ۹02 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار س��هام مشخص 
مي كند: قيمت سهام نمادهاي »وساخت، فاذر، چكاوه، فروس، 
ثاباد، قثابت و فس��رب« بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»س��خاش، س��اراب، بموتو، قشهد، ثشرق، دش��يمي و وملي« 

بيشترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.
به اين ترتيب، در پايان هفته جاري، در 304 هزار و 3۷۵ نوبت 
معامالتي، 2 ميليارد و ۹۱0 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 
۹ هزار و ۷4۵ ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار 

به ۹3۷ هزار و ۶۱ ميليارد تومان رسيد.
در فرا بورس ايران نيز شاخص كل 2 واحد كاهش يافت و به رقم 

3 هزار و 4۱۸ واحد رسيد. 
ارزش روز بازار اول و دوم فرا بورس به بيش از ۱۸۷ هزار ميليارد 
تومان رس��يد. امروز معامله گران فرابورس بي��ش از يك و نيم 
ميليارد ورقه بهادار و حق تقدم در قالب 33۱ هزار نوبت معامله 

و ارزش هزار و ۱۷ ميليارد تومان داد و ستد كردند.
 دي��روز نمادهاي دماون��د، ماديرا، زاگرس، ش��اوان در تقويت 
فرابورس بيشترين اثر را داشته و نمادهاي مارون، ميدكو، شراز، 

بيشترين اثر كاهشي در شاخص را داشته اند.
نماده��اي پربينن��ده فراب��ورس ش��امل ذوب آه��ن اصفهان، 
 توليد ژالتين كپس��ول ايران، توس��عه و عمران استان كرمان، 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، صنايع كاغذ پارس، بانك دي، 

توكاريل و به پاك بوده اند.

كاهش وزن دوباره بازار در آخرين روز هفته
مروري بر معامالت بورس و فرابورس
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ايستادگي صنعت در روزهاي سخت تحريم

توليدلوازمخانگيبابرندمليآغازميشود

خبرنگار »تعادل« برنده جشنواره امين الضرب شد

تكليف جديد دولت براي واردكنندگان گوشي تلفن همراه
رييس انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي مطرح كرد

تعادل| 
ورود ل�وازم خانگ�ي وارداتي به ب�ازار طي چند 
دهه اخير باعث ش�د تا رش�د توليد اين صنعت 
در داخل كش�ور به كندي پي�ش رود. همچنين 
شرايط تحريم، ركود اقتصادي، عدم رقابتي بودن 
قيمت ها و بسياري موارد ديگر در اين چند سال 
فشارهاي بيشتري به صنعت لوازم خانگي وارد 
كرد؛ چراكه عالوه بر ممنوعيت هاي واردات فلزات 
و قطعات، شرايط نوسازي و ارتقاي تكنولوژي نيز 
برايش�ان فراهم نبود. اما طي يك سال اخير كه 
فشارهاي سياسي بر كشور افزايش يافته و باعث 
خروج بسياري از ش�ركت هاي خارجي از كشور 
ش�ده اس�ت، مي توان گفت كه با تمام مشكالت 
تامين نقدينگي و مواد اوليه توليد باز هم شرايط 
براي رشد صنايع فراهم شده است. از جمله اين 
صنايع را مي توان لوازم خانگي دانست كه با خروج 
برندهاي خارجي كه بازار ايران را در اختيار گرفته 
بودند، توانس�ته اس�ت خود را س�رپا نگاه دارد. 
توليدكنندگان ايران�ي اين حوزه طي اقدامي در 
تالش هس�تند تا توليد لوازم خانگي با برند ملي 
را آغاز كنند. آنها با وجود مشكالت ايجاد شده، 
توانسته اند برخي لوازم خانگي را در داخل كشور 
توليد كنند. به دنبال بدعهدي برخي شركت هاي 
خارجي ناشي از تحريم هاي امريكايي و ترك بازار 
ايران عضو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي 
از توليد نس�ل جديد تلويزيون هاي يك شركت 
داخلي با هم�كاري چيني ها خب�ر داد و معتقد 
است، در شرايط فعلي كه تحريم ها هر روز شرايط 
را سخت تر مي كند؛ اگر محدوديت هاي بيشتري 
اعمال شود، با توجه به راه اندازي خطوط توليد در 

داخل كشور، مي توانيم نياز بازار را تأمين كنيم. 

    توليد تلويزيون ايراني با همكاري چيني ها
عضو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به آغاز 
توليد نسل تلويزيون در كشور، عنوان كرد:  اكنون برخي 
محصوالت توليد داخل، كاماًل قابليت رقابتي با نمونه هاي 
مشابه خارجي دارد و حتي چشم انداز ما، صادرات اين 
محصوالت اس��ت؛ چراكه زيرساخت هاي آن در كشور 
وجود دارد اما بايد بازيگران اصلي وارد بازار شوند و به بازار 
داخلي هم توجه كافي صورت گيرد. اميرعباس كاييني 
از فراهم شدن زيرساخت توليد انبوه برخي از انواع لوازم 
خانگي خبر داد و گفت: با وجود اينكه برخي شركت هاي 
خارجي، ايران را ترك كرده و برخي مش��كالت در اين 
صنعت به وجود آمده اس��ت؛ اما توليدكنندگان ايراني 
توانسته اند، قطعات را توليد كرده و برخي از انواع لوازم 
خانگي را در داخل كشور، توليد كنند. اين در شرايطي 
است كه آخرين محصول يك شركت كره اي صاحب نام، 

اوايل اس��فند ۹۷ به ايران وارد ش��د و پس از آن، ديگر 
لوازم خانگي به صورت رسمي وارد كشور نشد؛ اما تمام 
خطوط توليدي، مشغول به توليد بوده و عرضه كاال به 
ب��ازار ادامه دارد. او افزود: اين امي��دواري وجود دارد كه 
محدوديت هاي بيشتري پيش روي صنعت لوازم خانگي 
ايران قرار نگيرد و بتوان كار را با شركاي خارجي هم به 
موازات عمق بخشي به ساخت داخل ادامه داد ولي اگر 
محدوديت هاي بيشتري اعمال شود، با توجه به راه اندازي 
خطوط توليد در داخل كشور، حتمًا مي توانيم نياز بازار 
را تأمي��ن كنيم. اكنون توليد برخ��ي از لوازم خانگي از 
جمله نسل جديد تلويزيون، ۳۰ درصد پايين تر از همان 
محصوالت خارجي و با كيفيت كاماًل مشابه، قابل توليد 
بوده و به بازار عرضه خواهد ش��د. اين مقام مسوول در 
پاسخ به اين سوال كه گروهي با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي واردات لوازم خانگي به صورت SKD وارد 
مذاكره شده اند نيز گفت: با توجه به كمبود لوازم خانگي 
در بازار، چنانچه اين واردات ب��ه صورت كاماًل محدود 
وارد كشور شود، مي تواند نياز فعلي را تأمين كند؛ اما بايد 
براي شركت ها، اين محدوديت را قائل شد كه حدود ۹ 
ماه تا يك سال اين لوازم خانگي را وارد كرده و پس از آن، 
توليد داخل انجام دهند. او معتقد است: تنظيم بازار با 
استفاده از ابزار واردات، مي تواند از هياهو كاسته و به نفع 

مصرف كنندگان باشد؛ مشروط بر اينكه توليد داخلي 
هم حمايت شده و قاچاق و انحصار در بازار شكل نگيرد. 
شرايط اقتصاد كشور بسيار خاص است و البته امكانات 
توليدي ما نيز به موازات آن، از سال هاي گذشته فراهم 
شده است كه  اكنون زيرساخت هايي در سه حوزه توليد 
يك ميليون دستگاه تلويزيون، ۶۰۰ هزار دستگاه ماشين 
لباسشويي و ۱۲۰ هزار دس��تگاه انواع يخچال و فريزر 
متمركز شده است. كاييني اظهار كرد: به لحاظ توليد، 
ما سرمايه گذاري هايي با آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا 
انجام داده  و نسل جديد تلويزيون توليدي را به بازار عرضه 
كرده ايم ضمن اينكه در برنامه داريم ماشين لباسشويي، 
يخچال، موبايل و مانيتور را ني��ز در توليدات خود وارد 
نماييم. او با بي��ان اينكه براي توليد اي��ن تلويزيون ها، 
قطعات به صورت CKD وارد شده و داخلي سازي بخشي 
از قطعات نيز صورت گرفته اس��ت، گفت: بايد در نظر 
داشت كه قطعات مورد استفاده در صنعت لوازم خانگي 
به دو بخش تقس��يم مي شود كه يك بخش آن قطعات 
عمومي و بخش ديگر، قطعات هاي تك هستند كه داراي 
تكنولوژي خاصي بوده و سرمايه گذاري هاي مرتبط با 
آن به يك تأمين كننده مربوط است. به گفته كاييني، 
برنامه ريزي بلندمدت براي داخلي سازي با توجه به شدت 
گرفتن تحريم ها صورت گرفته و قطعات آناليز شده است 

ضمن اينكه هم توليدكنندگان داخلي بايد توليدات خود 
را ارتقاء دهند و هم برخي قطعات را بتوان از منابع خارجي 
تأمين كرد به خصوص اينكه برخي از اين قطعات، الگوها 
و تكنولوژي ه��اي خاصي دارند كه توليد آنها مقرون به 
صرفه نيس��ت. او با بيان اينكه قطعات م��ورد نياز براي 
توليد تلويزيون از چين وارد كشور مي شود، افزود: اكنون 
هاب و بار اصلي توليد قطعات تكنولوژي در لوازم خانگي 
در كشور چين مستقر است و تأمين كنندگان متنوعي 
وجود دارد كه مي توان از آنها قطعه تأمين كرد كما اينكه 
شركت هاي كره اي نيز برخي از خطوط مختلف توليد 
ل��وازم خانگي خود را در چين بنا ك��رده و تنها قطعات 

هاي تك را در كره توليد مي كنند. 
عضو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي گفت: مالكيت 
برند ملي توليد تلويزيون، مربوط به ايران اس��ت و همه 
بايد تالش كنيم تا اين محصول مل��ي را كه با كيفيت 
كاماًل مشابه نمونه هاي كره اي در حال توليد است، ارتقا 
داده و صادرات آن را هم صورت دهيم. اين در شرايطي 
است كه تأمين قطعات با وجود محدوديت ها، همچنان 
در حال انجام است. او بيان كرد: كره اي ها هنوز ارتباطات 
خود با ايران را حفظ كرده و جلسات ماهانه و منظمي را با 
ما برگزار مي كنند به اين معنا كه شرايط را رصد خواهيم 
كرد تا در آينده اگر محدوديت ها برداشته شود، بتوانيم 

كار توليد مشترك را از سر بگيريم اما بايد توجه داشت كه 
كره اي ها مشتاق به كار كردن با بازار ايران هستند و زماني 
از بازار ما خارج شدند كه مبادالت مالي ما با مشكل مواجه 

بود و امكان تبادل مالي بين ايران و كره وجود نداشت.

    مشكالت صنعت لوازم خانگي 
پيش��تر ني��ز ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن صنفي 
توليدكنن��دگان ل��وازم خانگي در نشس��تي خبري از 
مش��كالت اين صنعت خبر داده بود. محمدرضا دياني 
از معطلي صنايع بزرگ كش��ور براي تامين نقدينگي 
گفت و ادامه داد: مشكل آنجاست كه نقدينگي به سمت 
فعاليت هاي سفته بازي رفته است و در اين زمينه بايد 
سياست هاي كنترلي نظير ماليات بر عايدي اعمال شود. 
او با اشاره به اينكه منابع نقدينگي كشور بايد به سمت 
توليد هدايت شود، عنوان كرد: اين در حالي است كه در 
سال ۹۶ فقط ۲۶ درصد و در سال ۹۷ حدود ۲۷ درصد 
نقدينگي ها به سمت توليد رفته است؛ انتظار مي رود در 
اين زمينه بانك مركزي به اعمال سياست هاي تشويقي 
و تنبيهي براي بانك ها در تخصي��ص منابع بپردازد. او 
تنها راه مبارزه با تحريم ها را تقويت توليد ملي برشمرد 
و گفت: در اين راستا س��ران قوا بايد وارد عمل شده و از 
توليدكنندگان به ويژه پيشروان هاي اقتصادي حمايت 
كنند.  امروز تحريم ها طاليي ترين فرصت را براي صنعت 
كشور به وجود آورده و در حقيقت يك توفيق اجباري 
است تا با طراحي سياست هاي دقيق و منسجم، موضوع 
حمايت از توليد را عملياتي و اجرايي كنيم. دياني درباره 
وضعيت اين روزهاي صنعت لوازم خانگي گفت: با وجود 
تحريم ها، اما توليدكنندگان داخلي قادرند بهترين كاالها 
را با بهترين كيفيت توليد كنند. اين موضوع حتي شامل 
قطعات »هاي تك« )High Tech( هم مي شود و قادر 
به توليد آنها هستيم و در اين زمينه هيچ منع تكنولوژيكي 
نداريم؛ زيرا در سال هاي گذشته فقط به دليل به صرفه 
نبودن آنها را توليد نمي كرديم. او  بزرگ ترين مشكل در 
صنعت لوازم خانگي را تامين نقدينگي دانست و گفت: 
مسائلي نظير لجس��تيك و حمل و نقل بين المللي نيز 
با برنامه ريزي درس��ت دولت قابل حل است. اين فعال 
اقتصادي به برگزاري جلسه اي در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با موضوع مبارزه با تحريم ها اشاره كرد و افزود: 
در اين جلس��ه، برگزاركنندگان خواس��تار مجوز براي 
واردات قطعات نيمه كامل )SKD( لوازم خانگي شدند و 
اين موضوع سرمايه گذاري شركت هاي داخلي در توليد 
قطعات و داخلي سازي آنها را با شكست مواجه مي كند. 
او تاكيد كرد: اكنون توليدكنندگان لوازم خانگي داخلي 
با ۳۰ درصد ظرفيت خود كار مي كنند و در صورت تامين 
نقدينگي مي توانند بدون ارزبري توليد را افزايش دهند، 
در حالي كه برندهاي توليدي خارجي خواستار تخصيص 

ارز براي رفع مشكالتشان هستند.

دومين جش��نواره فرهنگ��ي امين الض��رب همزمان با 
گراميداشت روز خبرنگار در اتاق بازرگاني تهران برگزار 
شد و در اين مراسم كه محمد خدادي، معاون مطبوعاتي 
وزير ارشاد نيز حضور داشت، چهره هاي برتر عرصه رسانه 
و خبر معرفي شدند. »فرشته فريادرس« خبرنگار »تعادل« 
توانست در اين جشنواره براي دومين بار متوالي در بخش 

مصاحبه حائز رتبه دوم شود. 
به گزارش»تعادل«، در مراسم اختتاميه دومين جشنواره 
فرهنگي امين الضرب اتاق تهران، محمد خدادي، مسعود 
خوانساري، محمد فاضلي و حس��ن فروزان فرد هر كدام 
در باب اهميت تقابل رسانه ها با مس��اله فساد به ويژه در 
حوزه اقتصادي و رسالت آگاه سازي آحاد جامعه در مورد 
مس��ائل اقتصادي و زدودن برخي باورهاي اشتباه سخن 
گفتند. سخنرانان اين مراسم با تاكيد بر مبارزه با فساد از 
طريق رسانه ها خواستند عالوه بر گزارشگري پديده فساد 

اقتصادي، به راهكارهاي مبارزه با آن نيز بپردازند. 
در آغاز مراس��م دومين جشنواره فرهنگي امين الضرب، 
رييس اتاق بازرگاني تهران با تبريك روز خبرنگار به اهالي 
قلم و رسانه، به تالش پارلمان بخش خصوصي پايتخت 
براي شناسايي و معرفي معضالت و نقاط كور در اقتصاد 
كشور از طريق رسانه ها اشاره كرد وگفت: طي سال هاي 
اخير بر تعامل و همكاري اتاق تهران و خبرنگاران رسانه ها 
در تحليل و شناخت راهكارها براي حل مشكالت و موانع 
اقتصادي كشور افزوده شده و بر اين باور هستيم كه اين 
همكاري ه��ا مي تواند در زمينه كاهش فس��اد اقتصادي 

در كشور اثرگذار باشد. مسعود خوانساري از مشاركت و 
حضور اتاق تهران در جشنواره مستند فيلم حقيقت كه 
ديماه امسال برگزار مي شود، خبر داد وافزود: اتاق تهران 
در مشاركت با فيلم سازان كشور، چندين اثر مستند مرتبط 
با حوزه كارآفريني و مشكالت كسب و كار در ايران را در اين 
جشنواره معرفي خواهد كرد. او از همراهي رسانه ها با بخش 
خصوصي در تاكيد بر اصالح ساختار اقتصاد كشور تشكر و 
اعالم كرد كه آگاه سازي جامعه نسبت به مشكالت موجود، 
لزوم اصالح ساختاري بنيادين اقتصاد و تالش براي از بين 
بردن برخي باورهاي نادرست مي تواند بسترساز توسعه و 

همواركننده مسير پيشرفت اقتصادي باشد.

    خبرنگاران ويكي فساد راه بيندازند
در ادامه مراس��م، محمد فاضلي، جامعه ش��ناس و استاد 
دانش��گاه، با بيان اينكه رس��انه ها در عص��ر كنوني، اين 
توانايي را دارند كه ريسك فساد را براي سياستمداران و 
تصميم گيران باال ببرند، گفت: در داخل كشور، رسانه ها 
عمدتًا به اخبار بيروني حوزه سياست گذاري حساسيت 
نش��ان مي دهند در حالي كه اهالي رسانه بايد به سمت 
بازگشايي جعبه سياه سياست گذاران براي مردم گرايش 
بيشتري داشته باشند. فاضلي با بيان اينكه سطح مقابله 
با فساد را بايد از غر زدن ها، باالتر برد، ايده ويكي فساد را با 
خبرنگاران حاضر در اين مراسم در ميان گذاشت و افزود: 
اگر رسانه ها در درازمدت صرفًا فسادها را گزارش كنند اما 
نقشي در بهبود نهادهاي كنترلي فساد در كشور نداشته 

باش��ند، تنها در يك چرخه معيوب مش��اركت كرده اند. 
مطالعات نشان مي دهد صرف گزارشگري هر چه بيشتر 
فساد، در نهايت به افزايش تمايل براي مشاركت در فساد و 
بهره بردن از آن مي انجامد در حالي كه بايد عالوه بر افشاي 
آن راه هايي براي كنترل آن نيز پيدا كرد. فاضلي بر اصالح 
نظام مجوزدهي به مطبوعات و رسانه ها در كشور تاكيد كرد 
و گفت: اجازه دادن براي نابودي مطبوعات به معني اجازه 

دادن به فساد بيشتر است.

    فساد به مثابه حيف و ميل منابع
رييس كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه با فساد اتاق 
تهران ه��م در بخش ديگري از اين مراس��م با اش��اره به 
شكل گيري اين كميسيون در دور جديد هيات نمايندگان 
اتاق تهران، اين پرسش را مطرح كرد كه فساد شامل چه 
عناصري اس��ت؟ او گفت: فس��اد بطور سنتي به حيف و 
ميل بيت المال اطالق مي ش��ود و البته تاكنون تمركز ما 
در مبارزه با فس��اد بر حوزه ميل معطوف بوده است. چرا 
كه هم جذاب تر بوده و هم رس��انه اي تر اس��ت. موضوع 
حيف اما مهم تر اس��ت و چندين برابر ميل، حيف منابع 
صورت مي گيرد. حس��ن فروزان فرد از رسانه ها خواست 
كه سرفصل هاي حيف منابع را شناسايي كرده و در مورد 
آن اطالع رساني كنند. رييس كميسيون حمايت قضايي 
و مبارزه با فساد اتاق تهران در بخش ديگري از سخنانش 
با بيان اينكه اين كميس��يون در ح��ال مطالعه موضوع 
گزارشگري فساد اس��ت، افزود: طرحي براي حمايت از 

افشاگران فساد تهيه شده كه اكنون در كميسيون حقوق 
قضاي��ي مجلس قرار دارد. شايس��ته اس��ت كه اصحاب 
رس��انه، دليل توقف اين طرح در اين كميسيون مجلس 
را جويا ش��وند. محمد خدادي، معاون امور مطبوعاتي و 
اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد هم كه در اين مراسم 
حضور يافته بود؛ براي دقايقي پشت تريبون قرار گرفت و 
با اشاره به اينكه وظيفه اصلي رسانه ها در اين حوزه توجه 
به 4 مقوله صنايع، معادن، تجارت و كشاورزي است، گفت 
كه رسانه ها بايد اعالم و اطالع رساني صرف درباره مسائل را 
كنار بگذارند و در بطن اين مسائل قرار گيرند. او با بيان اينكه 
اطالعات اساس تبيين مسائل است، ادامه داد: اين اطالعات 
بايد در قالب اعداد بيان ش��ود كه منجر به قضاوت شده و 
اين قضاوت به يك تصميم منتهي شود. او در سخنانش 

دو مقوله محتوا و مخاطب را از موضوعات حائز اهميت در 
حوزه رسانه برشمرد وگفت: امروزه، اطالعات از مخاطب به 
رسانه ها منعكس مي شود و رسانه ها بايد محتواهاي توليد 
ش��ده را به صورت دقيق و نقطه زن در اختيار مخاطبان 
خود قرار دهند. در پايان مراس��م خوانس��اري به همراه 
تعدادي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اين اتاق از جمله 
عالء ميرمحمدصادقي از برگزيدگان اين جشنواره تقدير 
كردند. در جشنواره امين الضرب از ۱5 خبرنگار در حوزه 
هاي؛ مصاحبه، گزارش توصيفي، گزارش خبري و تحليلي، 
مقاله، يادداشت و گزارش ويدئويي قدرداني شد. در اين 
ميان، »فرشته فريادرس«، دبير حوزه صنعت و بازرگاني 
روزنامه تعادل در بخش مصاحب��ه رتبه دوم را از آن خود 

كرد. نام اثر او »راه هاي نرفته در مسير توسعه« بود.

رييس انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي 
گفت: واردكنندگان گوشي براي هر محموله ترخيص شده 
بايد به صورت خوداظهاري، قيمت هاي خود را در سامانه 
۱۲4 ثبت كرده و ميزان فروش را هفتگي به مراجع نظارتي 
اعالم كنند.  حسين غروي رام در گفت وگو با مهر، با تشريح 
وضعيت واردات گوشي هاي تلفن همراه و بازار آن، درباره 
ميزان تقاضاي گوشي تلفن همراه گفت: بر اساس آمار، در 
فاصله سال هاي ۹5 و ۹۶ به ترتيب ساالنه حدود ۲۶ و ۲4 
ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در كشور استفاده شده 
است؛ در حالي كه در سال ۹۷، ميزان مصرف 5۰ درصد 
كاهش يافته و آمار واردات در حدود ۱۲ ميليون گوش��ي 
بوده است. او درباره پيش بيني تقاضاي بازار در سال جاري 
تصريح كرد: تا پايان هفته سوم تيرماه امسال، حدود ۳.5 
ميليون گوشي وارد كشور شده كه اگر اين روند ادامه پيدا 
كند، تا پايان س��ال مي تواند همان ميزان سال گذشته را 
پوش��ش دهد؛ ضمن اينكه تخمين ما از ميزان تقاضاي 

امسال بازار، حركت بر همان منحني سال گذشته است، 
به اين معنا كه تقاضا براي حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليون گوشي 
تلفن همراه وجود دارد و بنابراين با وجود برخي تحليل ها، 
نگراني خاصي بابت تامين كاال وجود ندارد و بازار در آرامش 
و تعادل مسير خود را تا پايان سال ادامه خواهد داد. رييس 
انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي درباره 
داليل كاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال هاي 
قبل، اظهار كرد: بي ترديد دليل كاهش تقاضا، به موضوع 
رجيستر شدن گوشي ها باز نمي گردد، بلكه مهم ترين دليل 
آن اين است كه در سال هاي اخير، تكنولوژي گوشي تلفن 
همراه از حالت فيچرفون قديمي به اسمارت فون تبديل 
شده و كاربران به منظور بهره مندي از امكانات آن، مجبور 
شدند كه گوشي هاي خود را عوض كنند و اين به معناي 
ايجاد تقاضاي حداكثري در سال هاي قبل در بازار بود، اما 
در دو سال اخير تغيير تكنولوژي خاصي بر روي تلفن هاي 
هم��راه رخ نداده و به دليل اهميت اطالعات ش��خصي و 

برنامه هاي كاربردي نصب شده بر روي گوشي ها، كاربران 
عالقه مندي كمتري براي تعويض گوشي هاي خود دارند. 
او ادامه داد: البته در يك سال اخير، با افزايش قيمت دالر، 
بحث كاهش قدرت خريد ني��ز در كاهش تقاضا اثرگذار 
بوده اس��ت. غروي رام درباره تعداد شركت هاي فعال در 
حوزه واردات گوشي تلفن همراه و روند افزايشي يا كاهشي 
بودن تعداد آنها، اظهار داشت: در يكي دو سال اخير، تعداد 
ش��ركت ها در اين حوزه از حدود پانزده شركت فعال كه 
نمايندگي مستقيم از ش��ركت هاي خارجي داشتند، به 
حدود يكصد ش��ركت كه مجوز واردات موبايل را دارند، 
افزايش پيدا كرده اس��ت و قطعا افزايش اين شركت ها، 
موجب تقويت و استحكام بازار مي شود و ما از اين افزايش، 
استقبال مي كنيم. او افزود: فرصت هايي كه اين حوزه براي 
اشتغال و سرمايه گذاري فراهم كرده، موجب افزايش انگيزه 
افراد و شركت ها براي فعاليت در اين حوزه شده است و از 
۳۱ ارديبهشت ماه كه پرونده واردات مسافري به آن صورتي 

كه قبال بود، بسته شد، اين انگيزه به شكل كامال محسوسي 
افزايش پيدا كرده و روند صعودي ثبت سفارش ها، كامال 
مويد اين ادعا است، بطوري كه حتي برخي از هلدينگ ها 
هم راغب به سرمايه گذاري در اين حوزه شده اند. اين فعال 
اقتصادي تاكيد كرد: با افزايش تعداد افراد و شركت هايي 
كه ب��راي واردات گوش��ي تلفن همراه س��رمايه گذاري 
كرده اند، قطعا ش��اهد تش��ديد رقابت ها در س��طح بازار 
خواهيم بود و اميدواريم ظ��رف يك ماه آينده، برنده اين 
رقابت مصرف كنندگان نهايي باشند و بتوانند قيمت هاي 
مناسب تري در سطح عرضه دريافت نمايند. او درباره ميزان 
سود شركت هاي واردكننده از واردات هرگوشي موبايل 
اظهار كرد: تمام شركت هاي واردكننده، ملزم به رعايت 
قوانين مصوب سازمان حمايت در خصوص قيمت گذاري 
كاالهاي وارداتي هستند. در حال حاضر شركت ها، مجاز 
هستند كه گوشي هاي وارداتي خود را نهايتا تا سقف قيمت 
مصوب، به عمده فروشان يا خرده فروشان عرضه كنند. 
گفتني است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد 
و خرده فروش��ان با ٧ درصد، مجاز به ف��روش كاالهاي 
خريداري شده از واردكنندگان هستند. غروي رام درباره 
شكل نظارت بر شركت هاي واردكننده و گزارش هايي كه 
ش��ركت ها بايد به مراجع قانوني ارايه كنند، گفت: از يك 

سو واردكنندگان بر اساس قانون قيمت گذاري كاالهاي 
وارداتي، براي هر محموله ترخيص شده و قابل فروش، به 
صورت خوداظهاري، قيمت هاي خود را در سامانه ۱۲4 
ثبت مي كنند. عالوه بر آن، بر اس��اس دستورالعملي كه 
مديركل خدمات بازرگاني اعالم كرده، به منظور جلوگيري 
از سوءاس��تفاده از كاالهايي كه به صورت مستقيم با ارز 
نيمايي وارد كشور شده، ش��ركت هاي واردكننده ملزم 
به ارس��ال گزارش فروش هفتگي خود به مراجع قانوني 
شده اند. او پيشنهاد كرد: درباره كاالهايي كه اكنون با ارز 
صادراتي واردكشور شده، پيشنهادي كه داريم آن است كه 
به دليل تعدد شركت ها، سازوكاري ترتيب داده شود كه 
مصرف كنندگان ضمن آنكه از شركت ارايه دهنده خدمات 
پس از فروش مطلع مي شوند، از قيمت مصرف كننده نيز 
مطلع گردند. ما به عنوان انجمن واردكنندگان موبايل و 
تبلت و لوازم جانبي از اعضاي خود درخواس��ت كرده ايم 
كه بر اس��اس ضوابط سازمان حمايت، كاالهاي خود را با 
گارانتي معتبر و بر اساس قيمت هاي مصوب ارايه كنند و 
توقع داريم در سطح عرضه نيز اتحاديه هاي صنفي اعضاي 
خود را ملزم كنند كه ضوابط مربوطه را رعايت كنند. در 
اين رابطه، انجمن واردكنندگان موبايل آمادگي هرگونه 

همكاري با اتحاديه هاي صنفي را دارد.
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شناسايي يك انبار كاغذ 
احتكار شده در شورآباد

مهر| يك انبار كه در آن كاغذ وارداتي با دالر 4۲۰۰ 
توماني احتكار شده بود، روز چهارشنبه ۱۶ مرداد 
۹۸ در منطقه شورآباد تهران شناسايي و پلمب شد. 
يك مقام مسوول صنفي با اعالم اين خبر گفت: اين 
انبار كاغذ پلمب شده و قرار است كاغذهاي كشف 
شده در آن به زودي روانه بازار شود. او افزود: قرار است 

كاغذها در مبادي عرضه توزيع شوند.

موافقت رييس مجلس با 
بازگشت وزارت بازرگاني

اتاق اصناف ايران| رييس مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با توجه به شرايط امروز اقتصاد كشور داشتن 
بازرگاني متمركز به نفع اقتصاد و توليد كشور خواهد 
بود. علي الريجاني اظهار كرد: در حالت عادي شايد 
تفكيك وزارت خانه ها ضرورتي نداشته باشد اما در 
ش��رايط فعلي اقتصاد امروز كشور داشتن بازرگاني 
متمركز مي تواند كمك موثري را به توسعه اقتصادي 
و رش��د واحده��اي توليدي و وضعي��ت بازرگاني و 
صادرات داشته باشد. او تصريح كرد: يكي از مسائلي 
كه باعث ش��ده تا بحث تفكيك وزارت خانه مطرح 
شود، گستردگي و بزرگ بودن اين وزارتخانه هاست 
كه سبب مي شود، بازدهي الزم را نداشته باشند. رييس 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه به عقيده اينجانب 
تفكيك وزارت بازرگاني مي تواند نتيجه مطلوبي داشته 
باشد، افزود: اكنون درباره بحث تفكيك وزارت صمت 
به قطعيت نرسيده ايم و اين مساله بايد در مجلس مورد 

بررسي قرار بگيرد.

تنظيم بازار به سبك وزارت 
صمت

ايلنا| نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
كشور درباره تصميم وزارت صمت براي واردات مرغ 
سه نكته را مورد اش��اره قرار داد. حبيب اسدااله نژاد 
درمورد تامين و قيمت نهاده هاي دامي و مش��كل 
مرغداران عنوان كرد ك��ه نگاه وزارت صمت به آنها 
كارشناسي نبوده اس��ت. به گفته اس��دااله نژاد؛ بر 
اس��اس ادعاي وزارت صمت ۱۰۰ درصد نهاده ها با 
نرخ دولتي به دس��ت مرغدار مي رسد در حالي كه 
حداكثر ۶۰ ت��ا ۷۰ درصد نهاده هاي دامي با نرخ ارز 
دولتي تامين و به دست مرغداران مي رسد، بقيه با 
قيمت نرخ ارز آزاد به دست ما مي رسد. او تاكيد كرد: 
اكنون مساله اصلي مرغداران در توليد عالوه بر تلفات 
و عدم وزن دهي مطلوب به واسطه هواي گرم، تامين 
كافي و به موقع نهاده هاي دامي با قيمت مناس��ب 
براي افزايش جوجه ريزي و توليد است. نايب رييس 
كانون انجمن صنفي مرغداران كشور مدعي شد: اگر 
مش��كل نهاده  دامي از بعد تامين با نرخ مصوب و در 
زمان نياز واحدهاي مرغداري مرتفع ش��ود نه تنها 
به ميزان نياز كش��ور كه ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تا ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تن مرغ است، مرتفع مي شود؛ 
بلكه با توجه به ظرفيت ها امكان توليد ۳ ميليون و 
۲۰۰ هزار تن مرغ يعني يك ميليون تن بيش��تر از 
نياز كشور و باز شدن باب صادرات فراهم مي شود. او 
درباره سومين نكته نيز گفت: تحميل تامين ارز براي 
واردات مرغ در شرايط فعلي بسيار غيرمنطقي است. 
تحميل تامين ارز، تحميل مش��كالت نقل و انتقال 
ارز و فرستادن اين پيام به جهان كه ما درتامين يك 
كاالي پر مصرف خود با مشكل روبه رو هستيم آن هم 
براي كااليي كه توان توليد آن در داخل كشور وجود 
دارد غيرمنطقي و غير كارشناسي است. اسدااله نژاد 
كف قيمت هر كيلوگرم م��رغ در بازار جهاني را ۱.۸ 
دالر عنوان كرد كه با در نظر گرفتن هزينه هاي نقل 
و انتقال پول باالتر از نرخ مرغ در كشور تمام مي شود. 
او با تاكيد بر اينكه مرغ هاي وارداتي منجمد خواهند 
بود، افزود: عالوه بر قيمت باالتر مرغ وارداتي نسبت به 
مرغ هاي داخلي ثبت سفارش و انتقال مرغ در حجم 
باال به كشور نيز پروسه اي زمان بر بوده و به ۱.5 تا ۳ 
ماه زمان نياز دارد. در اين بازه زماني در توليد مرغ در 
كشور تغييرات زيادي صورت مي گيرد، كه از جمله 
آنها مي توان به افزايش توليد با سردتر شدن هوا اشاره 
كرد. اسداهلل نژاد نسبت به نتيجه واردات هشدار داد 
و گفت: ماندن توليد داخل بر روي دست توليد كننده 
و زيان مرغداران و خارج شدن عده اي از آن از چرخه 
توليد نتيجه اين اتفاق خواهد بود كه در نهايت موجب 
ايجاد وابستگي به واردات مي شود كه به نظر خواست 

وزارت صمت است.

ثبت سفارش 200 ميليون 
دالري كاغذ

شاتا| معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به ثبت س��فارش ۲۰۰ ميليون 
دالري در كاغذ گفت: از اين رقم ۱4۰ ميليون دالر 
آن تامين ارز شده اس��ت كه حدود ۲5 دالر آن ارز 
4۲۰۰ توماني و حدود ۲۷ ميليون دالر تخصيص 
يافته آن ارز نيمايي بوده است. عباس قبادي اظهار 
كرد: همواره توليد داخ��ل در بخش هاي مختلف 
بامش��كالتي رو به رو بوده است و با توجه به اجراي 
نهضت ساخت و تعميق داخل، در تمام بخش هاي 
مختلف صنعت سعي مي كنيم كه توليد داخل را 
سرو سامان دهيم و از مشكالت واحد هاي توليدي 
كم كنيم. او با اشاره به ظرفيت توليد كاغذ و مقوا در 
كش��ور بيان كرد: در بخش كاغذ و مقوا اين امكان 
را در كش��ور داريم كه بسياري از نيازهاي داخل را 
توليد كنيم اما؛ به جهت نداشتن توجيه اقتصادي و 
همچنين توجه به محيط زيست و استفاده نكردن 
از درختان داخل، به سمت واردات كاغذ رفتيم او با 
اشاره به ثبت سفارش ۲۰۰ ميليون دالري در كاغذ 
ادامه داد: از اين رقم ۱4۰ ميليون دالر آن تامين ارز 
شده است كه حدود ۲5 دالر آن ارز 4۲۰۰ توماني 
و ح��دود ۲۷ ميليون دالر تخصي��ص يافته آن ارز 

نيمايي بوده است. 



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

سمبه پرزور جنگ تجاري امريكا با چين حريف همه عوامل رشد دهنده نرخ طالي سياه شد

مقامات صنعتي و تحليلگران برآورد كردند 

با ورود معاونت برنامه ريزي شركت ملي نفت انجام مي شود 98 درصد آب شيرين عربستان از آب هاي زيرزميني تامين مي شود

نفت در تقالي پاسخ به 2 پرسش مهم 

اوپك در كمترين سطح توليد پنج سال اخير 

امكان سنجي اقتصادي طرح هاي نفتي بر اساس IPCتيغ اتمام منابع آبي زير گلوي عربستان

گروه انرژي| فرداد احمدي| 
پاس�خ به اين دو س�وال س�اده كه: 1.چرا چين 
بايد به خريد نفت خ�ام از اياالت متحده امريكا 
ادامه ده�د؟ 2.چرا چين بايد هنگام خريد نفت 
از ايران به تحريم هاي امريكا عليه اين كش�ور 
پايبند بماند؟ باعث شده است نفت خام روزهاي 
پرنوساني را تجربه كند در همين راستا مي شود 
گفت روز سه شنبه بازار يكي از نااميدكننده ترين 
جواب ها را پيدا كرد تا باعث شود سطوح قيمتي 
زير 60 دالر در هر بشكه بعد از چندين ماه دوباره 
پديدار ش�وند هر چند در ادامه افت بيش�تر از 
انتظار ذخاير تجاري امريكا كمك كرد قيمت ها 
دوباره قامت ش�ان را كمي علم كنند. دفعه قبل 
كه قيمت ها سطوح زير 60 دالر و در واقع زير 55 
دالر را تجربه كردند به ژانويه امسال برمي گردد 
كه چند عامل از جمله ابهام در دورنماي رش�د 
اقتصادي سطح قيمت را به پايين ترين سطوح 
در 16 ماه خود رس�انده بود، بعد از آن اما طالي 
سياه تقريبا با تشديد سياست هاي كاهش توليد 
اوپك جاني تازه گرفت و در كانال 60 دالر در هر 

بشكه تثبيت شد. 

قيمت نفت كه ساعات پاياني روز سه شنبه را با كاهش 
2.22 درصدي به پايان رساند و وارد كانال 58 دالر در 
هر بشكه شد، روز چهارشنبه ثابت ماند. تأثير جنگ 
تجاري ميان چين و امريكا بر اقتصاد جهاني و در نتيجه 
افزايش نگراني ها نس��بت به كاهش تقاضاي نفت از 
داليل كاهش نرخ نفت در روز سه شنبه بود و انتشار 
آمار اداره اطالعات انرژي امريكا در روز چهارش��نبه 
درباره كاهش بيش از حد انتظار ذخاير استراتژي نفت 
اين كش��ور و گزارش كاهش توليد در خليج مكزيك 
به خاطر اثرات توفان »بري« نيز نتوانستند به احياي 

نرخ هاي نفت كمك چنداني كنند.
بر اساس گزارش رويترز، بهاي معامالت آتي نفت برنت 
در روز چهارشنبه با 4 سنت معادل 0.07 درصد كاهش 
نسبت به رقم پاياني جلسه قبل به 58 دالر و 90 سنت 
در هر بشكه رسيد. برنت در ساعات پاياني جلسه قبل در 
روز سه شنبه، كاهش شديدي را تجربه كرد و با 1 دالر 
و 34 سنت معادل 2.22 درصد كاهش، از 60 دالر 28 
سنت به 58 دالر و 94 سنت در هر بشكه سقوط كرد. 
بدين ترتيب ش��اخص جهاني نفت، برنت در نزديكي 
پايين ترين رقم هاي 7 ماه گذشته خود و نسبت به پيك 

ماه آوريل 22 درصد پايين تر معامله شد.
در عين حال، بهاي معامالت آتي شاخص نفت وست 

تگزاس اينترمديت امريكا ديروز با 1 سنت معادل 0.02 
درصد كاهش نسبت به آخرين معامالت روز سه شنبه 
به 53 دالر و 62 سنت در هر بشكه رسيد. دبليو تي آي 
نيز همانند برنت در ساعات پاياني روز سه شنبه كاهش 
شديدي را تجربه كرد و با يك دالر و 53 سنت معادل 
2.77 درصد افت، از 55 دالر 16 سنت به 53 دالر و 63 

سنت در هر بشكه رسيد.
در حالي كه به دليل س��ايه افكندن اختالفات تجاري 
امريكا و چين بر اقتصاد جهان��ي، نگراني ها از كاهش 
تقاضا براي نفت شدت گرفته است، رويترز آنچه ديروز 
چهارشنبه در بازار رخ داد را » ثبات« بعد از افت شديد 

روز سه شنبه توصيف مي كند. 
از هفت��ه گذش��ته و پ��س از آنك��ه دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده اعالم كرد كه تعرفه هاي 
جديدي ب��ه ميزان 10 درصد ب��راي واردات كاالهاي 
چيني به ارزش 300 ميليارد دالر را از اول س��پتامبر 
وضع خواهد كرد و بازارهاي س��هام جهاني را با شوك 
و كاهش ارزش روبرو كرد، شاخص جهاني نفت برنت 
بيش از 9 درصد كاهش يافته اس��ت. ام��ا ترامپ روز 

سه شنبه نگراني ها در مورد طوالني شدن جنگ تجاري 
با چين را رد كرد.

بانك »اي ان زد« در يادداشتي نوشت: »با توجه به اينكه 
سرمايه گذاران درگير تاثيرات جنگ تجاري هستند، 

قيمت نفت همچنان تحت فشار است«.
در اين رابطه ميشل مك كارتي، سرپرست استراتژي 
بازار در موسسه »سي ام سي ماركت« گفت: »اين يك 
جابه جايي قيمتي بزرگ نيست... آنچه ما به دنبال آن 
هستيم، ثبات است و اين كاهش نرخ نفت اثرپذيري 
نگراني ه��اي معامله گران را نش��ان مي دهد كه خواه 
ناخواه از توسعه يافتن جنگ تجاري ميان چين و امريكا 
است.«  به گزارش رويترز، »كارستن فريتسچ« تحليلگر 
»كامرزبانك« در يادداشتي بيان كرد كه »در مورد بازار 
نفت دو سوال اساسي مطرح است: 1.چرا چين بايد به 
خريد نفت خام از اياالت متحده امريكا ادامه دهد؟ 2.چرا 
چين بايد هنگام خريد نفت از ايران به تحريم هاي امريكا 

عليه اين كشور پايبند بماند؟«
سهام جهاني در اين هفته به پايين ترين سطح در دو ماه 
گذشته رسيد و در آسيا سهام داران به مدت يك هفته 

نفس خود را در سينه حبس كردند و منتظر شدند تا 
ببينند كه چيني ها چه رويكردي را براي مهار كردن 
كاهش ارزش پ��ول ملي خود، »يوان« اتخاذ مي كنند 
تا ترس ها پيرامون جنگ تج��اري و جنگ ارزي آنها 
با اياالت متحده را كاهش دهند. س��هام در آس��يا روز 
چهارشنبه ثبات داشت. در همين حال، خالد الفالح، 
وزير انرژي عربستان سعودي و ريك پري، وزير انرژي 
اياالت متحده امريكا روز سه شنبه در واشنگتن نگراني 
خود را از تهديد آزادي دريانوردي در خليج فارس ابراز 
داش��تند. به گزارش تسنيم، به دنبال تنش هاي اخير 
بين ايران و غرب بر سر نفتكش ها و پهپادها، تنش ها 
در خاورميانه افزايش يافته و موجب نگراني از احتمال 

بسته شدن آبراه مهم تنگه هرمز شده است.
خبر ديگري در بازار نفت حكايت از تقويت بازار دارد. 
براساس برآورد انس��تيتوي نفت امريكا ميزان ذخاير 
نفت خام اين كشور بيشتر از حد انتظار كاهش يافته و 
اين تاحدودي موجب تقويت قيمت نفت شده و جلوي 

كاهش بيشتر نرخ طالي سياه را گرفته است.
موجودي ذخاير استراتژيك نفت اياالت متحده در هفته 

منتهي به دوم ماه اوت مع��ادل 3 ميليون و 400هزار 
بش��كه كاهش يافت و به 439 ميلي��ون و 600 هزار 
بشكه رسيد. تحليلگران انتظار داشتند كه اين كاهش 
در حدود 2 ميليون و 800 هزار بشكه باشد. آمارهاي 
رسمي دولت امريكا در مورد ميزان ذخاير نفت ديروز 

منتشر شد.
گزارش دورنم��اي كوتاه مدت ان��رژي اداره اطالعات 
ان��رژي امريكا )EIA( برآورد كرد ك��ه به خاطر توفان 
خليج مكزيك، توليد نفت خام اين كشور در ماه جوالي 

كاهش يافته باشد.
به گزارش رويترز، از سوي ديگر اداره اطالعات انرژي 
امريكا درگزارش ماهانه خود اعالم كرد انتظار مي رود 
توليد نفت اياالت متحده در س��ال جاري 1 ميليون و 
280 هزار بشكه در روز افزايش يابد و به 12 ميليون و 
270 هزار بشكه در روز برسد. اين اداره پيش بيني رشد 
ساالنه خود را از روزانه 1 ميليون و 400 هزار بشكه اي 

كه ماه گذشته اعالم كرده بود پايين تر آورده است.
كاه��ش پيش بيني رش��د توليد امريكا توس��ط اداره 
اطالعات انرژي اين كشور پس از آن اتفاق افتاد كه توفان 
»بري« توليد نفت در خليج مكزيك را در ماه جوالي 
مختل كرد. با اين حال انتشار گزارش كاهش توليد در 

خليج مكزيك نيز باعث رشد قيمت هاي نفت نشد.
دكتر ليندا كاپوانو، مديرعام��ل اين اداره گفت: »اداره 
اطالعات انرژي امريكا در گزارش دورنماي كوتاه مدت 
انرژي تخمين مي زند كه به خاطر توفان خليج مكزيك، 
توليد نفت خام اياالت متحده در جوالي كاهش يافته 
باشد. البته افزايش توليد س��احلي نفت تا حدي اين 
كاهش را جبران مي كند كه بيش��تر اي��ن افزايش از 

ساختارهاي نفت سبك پرمين مي آيد«.
رش��د حوزه پرمين در تگزاس و نيومكزيكو و س��اير 
حوزه هاي شيل باعث شده امريكا از روسيه و عربستان 
پيشي گرفته و بزرگ ترين توليد كننده نفت خام جهان 
باشد. اين اداره پيش بيني رشد توليد امريكا را در سال 
2020 از 900 هزار بشكه قبلي به 990 هزار بشكه در 

روز افزايش داده است.
انتظار مي رود در س��ال 2019 تقاضا براي نفت و ساير 
س��وخت هاي مايع امري��كا 210 هزار بش��كه در روز 
افزايش يابد و به 20 ميليون و 660 هزار بشكه در روز 
برسد. اين رقم 40 هزار بشكه در روز كمتر از پيش بيني 
ماه گذشته اداره اطالعات انرژي امريكا است. اين اداره 
انتظار دارد كه در سال 2020 تقاضا 260 هزار بشكه در 
روز باال رود و به 20 ميليون و 920 هزار بش��كه در روز 
برسد. ماه گذشته 210 هزار بشكه در روز افزايش تقاضا 

پيش بيني شده بود.

ايسنا|
نظرسنجي پالتس نش��ان داد اوپك در جوالي با كاهش 
توليد بزرگ ترين اعضايش شامل عربستان سعودي، ايران، 
نيجريه، ليبي و ونزوئال، كمترين ميزان توليد نفت را در پنج 

سال گذشته داشته است.
نظرسنجي »اس اند پي گلوبال پالتس« از مقامات صنعتي، 
تحليلگران و بررسي آمار كشتيراني نشان داد توليد اوپك 
در جوالي با وجود رش��د توليد ش��ش عضو اين گروه، به 
29.88 ميليون بشكه در روز سقوط كرده كه 210 هزار 

بشكه در روز كمتر از ژوئن بوده است.
پايبندي اعضاي اوپك به توافق كاهش توليد در جوالي 
افزايش يافت زيرا عربستان سعودي بسيار پايين تر از سقف 
توليدش، نفت توليد كرد و پايبندي كمتري عراق و نيجريه 

به پيمان محدوديت عرضه را جبران كرد.
نرخ پايبندي 11 عضو مشاركت كننده در پيمان كاهش 
توليد در جوالي به 117 درصد رس��يد كه باالتر از 105 

درصد در ژوئن بود.

با اين حال تالش ه��اي اوپك براي متعادل كردن بازار به 
دليل كندي رشد تقاضا در بحبوحه ضعف اقتصاد جهاني، 

به كندي پيش مي رود.
قيمت نفت خام از اوايل جوالي كه اوپك و 10 توليدكننده 
غيراوپك با تمديد 9 ماهه كاهش توليد 1.2 ميليون بشكه 
در روز تا مارس سال 2020 موافقت كردند، بيش از پنج 
درصد كاهش پيدا كرده است. اين كاهش قيمت در حالي 
روي داده كه توليد نفت اوپك از دس��امبر كه اعضاي اين 
گروه با اجراي دور دوم توافق كاهش توليد موافقت كردند، 

2.55 ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرده است.

  پايين ترين صادرات پادشاهي در يك دهه
توليد نفت عربستان سعودي همزمان با كاهش صادرات 
اين كش��ور به مش��تريان بزرگ��ش و همچنين كاهش 
فعاليت پااليش��گاهي رياض، 150 هزار بش��كه در روز 
 كاهش پيدا كرد و به 9.70 ميليون بش��كه در روز رسيد.

اين پايين ترين ميزان توليد عربستان سعودي در جوالي 

طي يك دهه اخير است. معموال توليد عربستان سعودي 
در تابس��تان به دليل افزايش دما و مصرف بيش��تر نفت، 

افزايش پيدا مي كند.
خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان س��عودي، به بازارها 
اطمينان داده كه اين كشور توليدش را در اوت پايين 10 
ميليون بشكه در روز و صادراتش را در 7 ميليون بشكه در 

روز حفظ خواهد كرد.

  توليد نفت ايران در جوالي چقدر بود؟ 
توليد در كشورهايي كه از مشاركت در توافق كاهش توليد 
اوپك معاف هستند، كاهش پيدا كرد. بر اساس نظرسنجي 
پالتس، توليد نفت ايران در جوالي 50 هزار بشكه در روز 

كاهش پيدا كرده و به 2.30 ميليون بشكه در روز رسيد.
توليد نفت ونزوئ��ال 30 هزار بش��كه در روز كاهش پيدا 
كرد و به 730 هزار بش��كه در روز رسيد كه ناشي از افت 
توليد منطقه اورينوكو به دليل مشكالت برق اين كشور 
بود. سطح توليد ونزوئال در چند ماه گذشته بين 720 تا 

760 هزار بشكه در روز تثبيت شده بود. با اين حال توليد 
ونزوئال طي يك سال گذشته بيش از نيمي كاهش پيدا 
كرده و تحريم هاي امريكا، بحران اقتصادي اين كشور را 
تشديد كرده است. ونزوئال در ماه مه 720 هزار بشكه در 
روز نفت توليد كرده بود كه پايين تري��ن ميزان از ژانويه 

سال 2003 بود.
نيجريه از نظر پايبندي به كاهش توليد، بدترين عملكرد را 
داشت و توليدش در جوالي 240 هزار بشكه در روز باالتر 
از سقف توليد 1.93 ميليون بشكه در روز بود. اما اين كشور 
آفريقاي غربي موفق شد توليدش را در جوالي 40 هزار 
بشكه در روز كاهش دهد و بخشي از افزايش توليدي كه 

در فاصله مه تا ژوئن داشت را جبران كند.
ليبي در جوالي 1.05 ميليون بش��كه در روز نفت توليد 
كرد كه 40 هزار بشكه در روز كمتر از ماه پيش از آن بود. 
فعاليت ميدان الشراره كه بزرگ ترين ميدان نفتي ليبي 
است به دليل تعطيلي هاي ناخواسته با اختالل روبرو شد.

اما كاهش توليد اين كش��ورها با افزايش اندك توليد در 

آنگ��وال، اكوادور، الجزاير، گينه اس��توايي، عراق و امارات 
متحده عربي جبران شد.

عراق پايبندي به توافق كاهش توليد اوپك را در جوالي 
كمتر كرد و توليدش با 10 هزار بشكه در روز افزايش، به 
4.78 ميليون بشكه در روز رسيد كه 270 هزار بشكه در 
روز باالتر از سهميه اين كشور بود. رشد توليد عراق به دليل 
صادرات باالتر از پايانه هاي جنوبي بود با اين حال با كاهش 
بارگيري نفت از منطقه نيمه خودمختار كردستان جبران 
شد. اما توليد عراق از ماه مه كه ركورد 4.82 ميليون بشكه 

در روز توليد كرده بود، كاهش پيدا كرده است.
اوپك، روس��يه و ش��ماري ديگر از كشورهاي غيرعضو 
اوپك در چارچ��وب ائتالفي معروف به اوپك پالس، در 
جوالي توافق كردند كاهش توليد 1.2 ميليون بشكه در 
روز را تا پايان سه ماهه اول سال 2020 تمديد كنند. اين 
اقدام با وجود فشارهاي دونالد ترامپ بر اين گروه براي 
افزايش توليد نفت به منظور جلوگيري از صعود قيمت ها 

صورت گرفت.

تسنيم|نفت، عربستان مدرن را ساخته است ولي 
كمبود آب مي تواند اين كش��ور را ويران كند و بايد 

خيلي زود راه حلي جدي پيدا شود.
به گزارش گاردين، در عربس��تان سعودي فقط دو 
منبع آب وج��ود دارد: دريا و چاه هاي عميق. احمد 
صفر االسمري، مدير دو كارخانه آب براين در رياض 
گف��ت: »چون ما در منطقه مركزي عربس��تان قرار 
داريم، تنه��ا مي توانيم از چاه هاي عميق اس��تفاده 
كنيم«.  وي گفت: »ذخاير آب عربستان مي تواند تا 
150 سال ديگر دوام بياورد. ما در عربستان سعودي 
ذخاير زيادي داريم و هيچ مش��كلي در اين منطقه 
وجود ندارد«.  اعتماد به نفس او در مورد ذخاير آب 
عربس��تان با حقيقت فرق مي كن��د. يك متخصص 
آب در دانش��گاه ملك فيصل در 2016 پيش بيني 
كرد كه اين كش��ور تنها براي 13 سال ديگر ذخاير 
زيرزميني آب دارد.  بخش غذا و كشاورزي سازمان 
مل��ل در 2018 اعالم كرد: »ذخاي��ر آب زيرزميني 
عربس��تان س��عودي به س��رعت تخليه مي شوند. 
بيشتر آب عربس��تان از س��فره هاي زيرزميني آن 
مي آي��د و برخي پي��ش بيني مي كنن��د اين ذخاير 
بيش از 25 س��ال دوام نمي آورند«. در كشوري كه 
به ندرت ب��اران مي بارد، بيرون كش��يدن آب هاي 
زيرزمين��ي مانن��د كاري كه كارخان��ه براين انجام 
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 درصد آب ش��يرين عربس��تان را تأمي��ن مي كنند.
درواقع نفت، عربس��تان مدرن را ساخته است ولي 
كمبود آب مي تواند آن را وي��ران كند و بايد خيلي 

زود راه حلي جدي پيدا شود.
ولي رياض به اين وضعيت اورژانسي توجه نمي كند 
و در حال تقويت ساخت و س��از در كشور است. در 
حالي كه همه مي دانند اين شهر بياباني موجوديت 
خود را به كش��ف نفت در 1938 مديون است، افراد 
كمي هس��تند كه متوجه اهميت باالي آب ش��ده 
باشند. دهه ها تالش براي رونق بيابان و تامين غذاي 
جمعيت شهر باعث ايجاد پروژه هاي كشاورزي شده 

كه نياز زيادي به آب دارند مانند كشت گندم. 
در حالي كه بس��ياري در مورد دق��ت تخمين هاي 
خوشبينانه عربستان در مورد ذخاير نفتي مي پرسند، 
تهديد كمبود آب مي تواند مشكل بزرگ تري باشد. 
عربستان سعودي دو برابر ميانگين جهاني در ازاي 
هر نفر آب مصرف مي كند يعني هر نفر 263 ليتر در 

روز كه رو به افزايش است. 
در ماه مارس، دولت عربستان طي برنامه » قطره« از 
شهروندان خواست مصرف آب خود را پايين بياورند. 
هدف عربستان از اين كار كاهش سرانه مصرف آب 
به 200 ليت��ر در روز تا 2020 و 150 ليتر تا س��ال 
2030 است. اين كشور همچنين سعي كرده صنعت 
كشاورزي پر مصرف خود را اصالح كند و توليد غالت 

را كاهش دهد. طرح دورنماي 2020 عربستان هم 
كه هدف��ش متنوع كردن اقتصاد اين كش��ور بدون 
نفت است، بر كاهش بيرون كشيدن آب از سفره هاي 
زيرزميني براي كشاورزي تمركز دارد. طي اين طرح 
191 درصد از ذخاير زيرزميني آب براي كشاورزي 
استفاده مي شود كه از 411 درصد فعلي كمتر است.

ط��رح نمك زدايي آب دريا هم براي مقابله با تهديد 
فزاينده كمبود آب در كل خاورميانه مورد توجه بوده 
است. عربستان سعودي از نظر مقدار آبي كه به اين 
صورت توليد مي كند، پيش��تاز است و 31 كارخانه 

نمك زدايي آب دارد. 
آب نمك زدايي شده حدود 50 درصد آب مصرفي 
عربستان را تشكيل مي دهد و 50 درصد باقيمانده از 
آب هاي زيرزميني تامين مي شود. ولي اين كار انرژي 

بااليي مصرف مي كند. 
به گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي، در  2016 
نمك زداي��ي آب 3 درصد ذخاي��ر آب خاورميانه را 
تامين كرد ولي 5 درصد هزينه كل انرژي اين منطقه 
را تشكيل داد. محققان تخمين مي زنند تقاضاي آب 
نمك زدايي شده ساالنه 14 درصد افزايش يابد ولي 
اين فرايند بسيار هزينه بر اس��ت و نمي تواند ادامه 
يابد. كارخانه هاي نمك زدايي براي محيط زيس��ت 
اطرافشان مضر هس��تند و هوا را آلوده و اكوسيستم 

دريايي را به خطر مي اندازند.

گ�روه انرژي| در حالي كه در تب و تاب بازگش��ت 
تحريم ها ديگر كمتر صحبتي از طفل كم سن و سال 
برجام در نفت يعني IPC يا قراردادهاي جديد نفتي 
مي شد ديروز پايگاه اطالع رساني شركت ملي نفت در 
خبري نوشت كه يكي از معاونت هاي شركت ملي نفت 
»الگوي امكان سنجي اقتصادي« طرح ها و پروژه هاي 
IPC را بررسي خواهد كرد. از توضيحات خبر اين طور 
به نظر مي رس��د كه هدف نهايي ارايه مدلي دقيق از 
وضعيت طرح هاي سرمايه گذاري شركت ملي نفت 
ايران اس��ت. بيژن زنگنه وزير نفت ايران ارديبهشت 
ماه 95 اعالم ك��رده بود صنعت نفت ايران بطور كلي 
در طرح هايش به 200 ميليارد دالر س��رمايه گذاري 

احتياج دارد. 
در توضيح خبر ديروز ش��ركت ملي نفت نوشته شده 
اس��ت كه به گ��زارش معاونت برنامه ري��زي بودجه و 
امكان س��نجي اقتصادي برنامه ري��زي تلفيقي، اين 
بررسي به منظور »طراحي و تدوين مبنايي قابل اتكا 
براي ارزيابي طرح ه��ا و پروژه هاي نفت و گاز در قالب 

قراردادهاي IPC « صورت گرفته است. 
بدين منظ��ور پ��روژه »طراحي و تدوي��ن مدل هاي 
ارزيابي اقتصادي طرح هاي س��رمايه گذاري شركت 
مل��ي نف��ت اي��ران« از س��وي موسس��ه مطالع��ات 
بين المللي انرژي به عن��وان مجري پيگيري و الگوي 
اوليه ارايه ش��ده توس��ط تيم مجري با مشاركت تيم 

 كارشناس��ي و ناظر مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت.
تهيه الگوي ارزيابي اقتص��ادي در قالب يك نرم افزار، 
 IPC گام مهمي در امكان سنجي اقتصادي پروژه هاي
به ش��مار مي آيد. اگرچه پيش تر، اين قالب قراردادي 
توسط يك تيم كارشناسي در سطح وزارت نفت بررسي 
و تدوين شده بود؛ اما با توجه به در دستوركار قرار گرفتن 
اين ش��يوه قراردادي )IPC( و مداخله اين معاونت در 
ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه هاي باالدستي صنعت 
نفت و گاز و پس از آن محاس��به و بررسي بازپرداخت 
طرح ها، ضرورت داشت تا اين دسته از قراردادها مورد 

بررسي بيشتر قرار گيرند.
قال��ب ق��راردادي IPC ب��ا ه��دف جذاب ت��ر كردن 
س��رمايه گذاري داخلي و خارجي در راستاي توسعه 
ميادين نفت و گاز كش��ور با آغاز به كار دولت يازدهم 
در دس��تور كار وزارت نف��ت قرار گرفت. بس��ياري از 
كارشناسان بر اين باورند كه اينگونه قراردادها از منظر 
حقوقي و اقتصادي براي سرمايه گذار داخلي يا خارجي 
از جذابيت بيشتري برخوردار است. تاكنون نيز چندين 
ق��رارداد در قالب IPC با مش��اركت س��رمايه گذاران 
داخلي و خارجي منعقد شده يا درحال انعقاد است كه 
الزم است معاونت برنامه ريزي بودجه و امكان سنجي 
اقتصادي در مراحل اجراي��ي اين قراردادها، با ارزيابي 
اقتصادي و محاسبه بازپرداخت هزينه هاي اين قبيل 

طرح ها ورود كند.
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 ضربه تحريم ايران 
به منافع هند 

 تسنيم| س��فير هند در امريكا گفت: تصميم 
امريكا براي لغو معافيت هاي��ي كه به خريداران 
نفت اي��ران داده بود، به منافع هند ضربه مي زند 
و دهلي نو اميدوار است واشنگتن در مسائلي كه 
براي هند اهميت دارد انعطاف پذيري نشان دهد.

به گزارش اس��پوتنيك، س��فير هند در امريكا 
گفت تصميم امريكا براي لغو معافيت هايي كه 
به خريداران نفت اي��ران داده بود، به منافع هند 
ضربه مي زند و دهلي نو اميدوار است واشنگتن در 
مسائلي كه براي هند اهميت دارد انعطاف پذيري 

نشان دهد.
هارش واردهان ش��رينگل ادام��ه داد: »اين يك 
اولويت مهم براي امريكاست و ما با آن كنار آمديم 
ولي انتظار داريم امريكا هم همين انعطاف پذيري 
را در مورد اولويت هاي ما نشان دهد. پيدا كردن 
منابع جايگزين نفت ايران با همان قيمت و كيفيت 
براي ما يك چالش اس��ت و به منافع هند آسيب 

مي رساند«.
ش��رينگل گفت تصمي��م هند ب��راي تبعيت از 
تحريم هاي امريكا بر اس��اس اهميت رابطه بين 
هند و امريكا گرفته شده است و تأكيد كرد كه هر 

دو طرف بايد آن را درك كنند.
در نوامب��ر 2018، دونال��د ترام��پ تحريم هاي 
جديدي علي��ه ايران وضع ك��رد كه بخش هاي 
انرژي، بانكداري، كش��تيراني و هوانوردي آن را 

هدف گرفته بود.
هش��ت خريدار نفت ايران- چين، يونان، هند، 
ايتالي��ا، ژاپن، كره جنوب��ي، تاي��وان و تركيه- 
معافيت هاي��ي دريافت كردند كه ب��ه آنها اجازه 
مي داد به خريد نفت از ايران ادامه دهند. واشنگتن 
توضيح داد كه اين كشورها قول داده اند واردات 

نفت از ايران را كاهش دهند.
در آوريل، واش��نگتن اعالم ك��رد معافيت هاي 
واردكنن��دگان نفت ايران را پ��س از دوم ماه مه 

 تمديد نخواهد كرد.

آخرين وضعيت فاز 11 پارس 
B جنوبي و فرزاد

ايلن�ا|  مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس از 
ادامه مذاكره با چيني ها براي توسعه فاز 11 پارس 

جنوبي خبر داد.
محمد مش��كين فام درباره وضع كنوني توسعه 
ميدان گازي كيش كه از طرح هاي اولويت دار اين 
شركت در سال جاري است، گفت: برنامه توسعه 
فاز نخست اين ميدان بطور جدي و با پيشرفت 

مناسبي در حال پيگيري است.
وي به انجام مطالعات مهندسي با هدف تعيين 
مسير خط لوله و مقصد گاز توليدي اين ميدان 
اشاره و اظهار كرد: با مشخص شدن نتيجه، منابع 
گازي توليدي به پااليشگاه هاي پارس جنوبي يا 

پااليشگاه گاز فجر جم منتقل خواهد شد.
مديرعامل ش��ركت نفت و گاز پارس با اشاره به 
اينكه ميدان گازي كيش در فاز اول شامل حفاري 
خشكي و احداث خط لوله است، گفت: روزانه يك 
ميليارد فوت مكعب معادل يك فاز پارس جنوبي 
)28 ميليون مترمكع��ب( از طريق خط لوله به 
يكي از مقاصد درحال بررسي ارسال خواهد شد.

مش��كين فام درباره ميدان فرزاد به عنوان ديگر 
پروژه اولويت دار اين ش��ركت در سال جاري هم 
افزود: مذاكره با هندي ها براي توسعه ميدان فرزاد 
بي ادامه دارد تا در صورتي كه به شرايط مورد نظر 

راغب باشند، توافق حاصل شود.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس تصريح كرد: 
به موازات اين برنامه با ش��ركت هاي ديگري نيز 
براي توسعه اين ميدان در حال گفت وگو هستيم.

 اجراي ۲۹۲ كيلومتر
از شبكه گازرساني در كردستان

ايرنا|  مديرعامل شركت گاز كردستان از اجراي 
292 كيلومتر شبكه و خطوط تغذيه گاز طبيعي در 
نقاط مختلف اين اس��تان از ابتداي امسال تاكنون 

خبر داد.
احمد فعله گري روز چهارشنبه اظهار داشت: تيرماه 
امسال 120 كيلومتر خط تغذيه و شبكه گازرساني 
در نقاط مختلف استان اجرا شد كه عدد قابل توجهي 
اس��ت.  وي افزود: تاكنون بي��ش از 10 هزار و 205 
كيلومتر خط تغذيه و شبكه گازرساني و يك هزار 
و 452 كيلومتر خط انتقال در مناطق مختلف اين 
استان اجرا شده كه گاز طبيعي مورد نياز 31 شهر و 

يك هزار و 177 روستا را تامين مي كند.
مديرعامل شركت گاز كردستان يادآور شد: امسال 
عمليات اجرايي گازرس��اني به 200 روستا و 210 
واح��د صنعتي در دس��ت اقدام اس��ت و عمليات 
گازرساني به 132 روستا نيز در حال طراحي است.

فعله گ��ري بافت كوهس��تاني، سردس��ير و كوتاه 
بودن فصل كاري را از مش��كالت توس��عه خدمات 
گازرس��اني در روستاهاي كردس��تان اعالم كرد و 
گفت: براي ارتقاي باز خورد اقدامات توسعه اي بخش 
روستايي، بيشترين تمركز شركت روي گازرساني به 

روستاهاي با خانوار باال متمركز شده است.
مديرعامل شركت گاز كردستان اضافه كرد: تاكنون 
326 واحد صنعتي در اين استان از نعمت گاز طبيعي 
بهره مند شده اند و از اين طريق 29 ميليون ليتر در 

مصرف سوخت مايع صرفه جويي شده است.
ش��ركت گاز كردس��تان 517 هزار مش��ترك در 
بخش هاي خانگ��ي، تجاري، صنعت��ي و عمومي 
دارد و در مجموع حدود ي��ك ميليون و 540 هزار 
نفر جمعيت اس��تان از نعمت گاز طبيعي بهره مند 
هستند. اس��تان كردس��تان با يك ميليون و 603 
هزار نفر جمعيت داراي 10 شهرس��تان، 32 شهر، 
31 بخش، 86 دهستان و يك هزار و 663 روستاي 

داراي سكنه است.



پرونده8 از نگاه روسيه

پوتين  در گفت وگو  با  فايننشيال تايمز :

ترامپ يك سياستمدار حرفه اي نيست 
در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹ والديمير پوتين،رييس جمهور 
روس�يه، در آس�تانه نشس�ت  G٢٠ در اوزاكا 
با »ليونل باربر«، س�ردبير فايننش�ال تايمز و 
هنري فوي، رييس دفتر اين نشريه در مسكو، 

مصاحبه اي در كاخ كرملين انجام داد.
اي�ن اولين مصاحب�ه والديمير پوتي�ن با يك 
روزنامه بين المللي است كه طي ۱۶ سال گذشته 

انجام شده است . 
متن كامل اين مصاحبه منحصر به فرد كه از سوي 
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 

منتشر شده در ذيل آمده است: 

  فايننش�ال تايمز: آقاي رييس جمهور، ش�ما 
به زودي به عنوان باس�ابقه ترين رييس دولت 
G٢٠ به اوزاكا مي رويد. طي ۲۰ س�ال گذش�ته 
و در زماني كه ش�ما در روس�يه بر س�ر قدرت 
بوده اي�د، هيچ ف�رد ديگري به اندازه ش�ما در 
جلسات بين المللي اين گروه و گروه G٧ شركت 
نكرده است. پيش از آنكه ما درباره برنامه كاري 
G٢٠ و اهداف شما صحبت كنيم، مي دانيم كه 
تنش هاي ميان امريكا و چين در زمينه تجارت 
و خطر درگيري در خليج فارس در حال افزايش 
اس�ت. من بس�يار سپاس�گزار خواهم بود اگر 
اندكي در مورد چگونگ�ي تغيير جهان طي ۲۰ 
س�ال گذشته و در حالي كه ش�ما بر سر قدرت 

بوده ايد صحبت كنيد.
پوتين: اوال، م��ن در تمام اين ۲۰ س��ال قدرت را در 
دس��ت نداش��ته ام. همانطور كه مي دانيد، من مدت 
چهار سال نخس��ت وزير بودم و اين باالترين مقام در 
فدراسيون روسيه به شمار نمي رود. اما با وجود اين، 
من ب��راي مدت هاي طوالني در دولت و در س��طوح 
باالتر حضور داشته و بنابراين مي توانم قضاوت كنم 
كه چه چيزهايي و چگونه تغيير كرده اند. به واقع، شما 
نيز خود به آنچه كه تغيير كرده و چگونگي آن اشاره 
كرديد. ش��ما از جنگ هاي تجاري و تحوالت خليج 
فارس سخن گفتيد. من بطور محتاطانه مي گويم كه 
وضعيت به سمت بهبود تغيير نكرده، اما من تا حدودي 
خوش بين هستم. اما بطور خالصه، وضعيت قطعا بيش 

از پيش دراماتيك و حساس شده است.
  فايننشال تايمز: آيا شما اعتقاد داريد كه جهان 
در حال حاضر بيش از گذشته تقسيم و چندپاره 

شده است؟
پوتين: البته، زيرا در دوران جنگ س��رد، بزرگ ترين 
خطر همان جنگ س��رد بود. اين درست است. اما در 
آن زمان حداقل برخي قوانين وجود داشت كه همه 
ش��ركت كنندگان در ارتباطات بين المللي كمابيش 
از آن پيروي نم��وده يا حداقل در اين راس��تا تالش 
مي كردند. در حال حاضر به نظر مي رس��د كه ديگر 
هيچ قانوني وجود ندارد. بر اين اساس، جهان به واقع 
چند پاره تر شده و كمتر قابل پيش بيني است، امري 

كه بسيار مهم و نگران كننده است.
  فايننش�ال تايمز: ما به موض�وع جهان بدون 
قواني�ن، چند پ�اره و بيش از پيش تراكنش�ي 
باز خواهيم گش�ت. ام�ا در درج�ه اول، آقاي 
رييس جمهور، به ما بگوييد با توجه به روابط شما 
با ساير شركت كنندگان، مي خواهيد در اوزاكا 
به چه نتيجه اي دست يابيد؟ اهداف اصلي شما 

در اين نشست چيست؟
پوتين: من تمايل دارم كه همه ش��ركت كنندگان در 
اين رويداد، از آنجايي كه به نظر من امروزه G٢٠ يك 
نشس��ت كليدي براي توس��عه اقتصادي بين المللي 
است، بار ديگر عزم خود را – يا حداقل قصد خود را – 
براي تعيين برخي قوانين كلي كه همگان بايد از آنها 
پيروي كنند، آشكار و تثبيت نموده و تعهد و پايبندي 
خود را به تقويت موسسات مالي و تجاري بين المللي 
نشان دهند. هر نكته ديگر، فقط جزيياتي هستند كه 
مباحث اصلي را به طريقي تكميل مي كنند. ما قطعا 
از رياس��ت ژاپن ]بر اين اجالس[ حمايت مي كنيم. 
همچنين در مورد توس��عه تكنولوژي مدرن، دنياي 
اطالعات، اقتصاد اطالعات و همچنين توجه همكاران 
ژاپن��ي ما ب��ه موضوعاتي مانند ط��ول عمر و محيط 
زيس��ت – همه اين موارد بسيار مهم است و مطمئنا 
از آن حمايت خواهيم كرد و در همه بحث ها شركت 
خواهيم داشت. هرچند در شرايط كنوني به دشواري 
مي توان انتظار هر گونه پيشرفت يا اتخاذ تصميمات 
متحول كننده را داشت؛ ما امروزه به سختي مي توانيم 
روي آن حس��اب كنيم. اما در هر صورت، حداقل اين 
اميد وجود دارد كه طي اين نشس��ت هاي عمومي و 
جلسات دوجانبه، بتوانيم اختالفات موجود را حل و 
فصل نموده و پايه و اساسي را براي حركت مثبت رو 

به جلو ايجاد كنيم.
  فايننش�ال تايمز: ش�ما با محمد بن س�لمان 
در اوزاكا ديدار خواهيد ك�رد. آيا ما مي توانيم 
انتظار داشته باشيم توافق فعلي در مورد توليد 
نفت ادامه داش�ته باش�د؟ يا محدوديت هايي 

]اعمال شود[؟
پوتين: همانطور كه مي دانيد، روسيه يكي از اعضاي 
اوپك نيست، اگرچه يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان 
نفت جهان اس��ت. من گمان دارم كه روزانه ما ١١,٣ 
ميليون بشكه نفت توليد مي كنيم. البته امريكا از ما 
سبقت گرفته است. با وجود اين، معتقديم كه توافق 
ما با عربستان س��عودي و اوپك بر سر تثبيت ميزان 
تولي��د، در مجموع تاثير مثبتي بر تثبيت بازار و قابل 
پيش بيني بودن آن داشته است. من معتقدم كه هم 
توليد كنن��دگان انرژي كه در اين مورد كش��ورهاي 
توليد كننده نفت هس��تند و هم مصرف كنندگان به 
اين مورد عالقه مند هستند، زيرا در حال حاضر قطعا 
شاهد كمبود ثبات هس��تيم. موافقت نامه هاي ما با 
عربستان سعودي و س��اير اعضاي اوپك بدون شك 

اين ثبات را تقويت مي كند. در مورد اينكه آيا ما توافق 
را تمدي��د خواهيم كرد، طي چند روز آينده از نتيجه 
آگاه خواهيد شد. من قبل از اين مصاحبه، با مديران 
ارشد شركت هاي بزرگ نفتي و اعضاي دولت جلسه اي 

درباره اين موضوع برگزار كردم.
  فايننشال تايمز: آنها كمي سرخورده هستند. 
آنها ميل دارند تولي�د را افزايش دهند. آيا اين 

درست است؟
پوتين: آنها يك سياس��ت هوشمندانه دارند. موضوع 
بر س��ر افزايش توليد نيست، اگرچه اين بخش اصلي 
فعاليت شركت هاي بزرگ نفتي است. موضوع اصلي 
بر س��ر وضعيت بازار است. آنها چشم اندازي جامع از 
وضعيت و همچنين درآمد و هزينه هاي خود دارند. 
البته، آنها همچنين به تقويت صنعت، سرمايه گذاري 
به موق��ع، روش هاي جذب و اس��تفاده از تكنولوژي 
مدرن و همچنين جذاب تر ساختن اين صنعت حياتي 
براي سرمايه گذاران فكر مي كنند. با اين حال، افزايش 
يا كاهش چشمگير قيمت ها به ثبات بازار كمك نكرده 
و سرمايه گذاري را تشويق و ترغيب نمي كند. به همين 
علت است كه امروز ما در مورد تمامي اين مسائل بحث 

و گفت وگو كرديم.
  فايننش�ال تايمز: آقاي رييس جمهور، ش�ما 
چهار و ش�ايد حتي پنج رييس جمهور امريكا 
را از نزديك مشاهده كرده ايد و تجربه برخورد 
مستقيم با آنها داش�ته ايد. آقاي ترامپ از چه 

لحاظي متفاوت است؟

پوتين: همه ما متفاوت هستيم. هيچ دو نفري يكسان 
نيس��تند، همانطور كه دو اثر انگش��ت يكسان وجود 
ندارد. هر ف��ردي مزايا و نقاط قوت خود را داش��ته، و 
راي دهندگان درباره كاستي ها و نقاط ضعف آنها قضاوت 
مي كنند. بطور كلي، من از روابط نسبتا خوب و پايداري 
با تمام رهبران امريكا برخوردار بودم. البته من فرصتي 

براي برقراري ارتباط بيشتر با برخي از آنها نيز داشتم.
بيل كلينتون، نخستين رييس جمهور امريكا بود كه من 
با وي برخورد و ارتباط داشتم. در مجموع، من اين را به 
عنوان يك تجربه مثبت در نظر مي گيرم. ما فقط براي 
مدت كوتاهي ارتباطات پايدار و شبه تجاري داشتيم، 
زيرا وي در اواخر دوران رياس��ت جمهوري خود به سر 
مي برد. در آن زمان من فقط يك رييس جمهور خيلي 
جوان بودم كه تازه شروع به كار كرده بود. من همچنان 
به خاطر دارم كه او چگونه روابطي شراكت گونه با من 

برقرار كرد. من از او بسيار سپاسگزار و قدردان هستم.
دوره هاي مختلفي وجود داش��ته اس��ت و ما با همه 
همكاران مان به تالش براي حل مش��كالت مختلف 
پرداخته ايم. متأس��فانه اين تالش ه��ا اغلب مملو از 
بحث و اختالف نظرها بوده و نظرات ما درباره برخي 
مسائل كه به نظر من، مي توان آنها را جنبه هاي مهم 
و بسيار اساسي براي روسيه، امريكا و كل دنيا ناميد، 

يكسان نبود.
به عنوان مثال، اين اختالف نظرها شامل خروج يك 
جانبه امريكا از پيمان ضد موشك هاي بالستيكي است 
كه بر اساس اعتقاد و باور هميشگي ما، سنگ بناي كل 
سيستم امنيتي بين المللي است. ما براي مدت طوالني 
بر سر اين موضوع بحث و استدالل كرديم و راه حل هاي 
مختلفي پيشنهاد داديم. در هر صورت، من تالش هاي 
زيادي براي متقاعد كردن شركاي امريكايي به عدم 
خ��روج از اين معاهده انجام دادم؛ به عالوه، اگر طرف 

امريكايي همچنان قصد داش��ت از اين پيمان خارج 
شود، بايد اين كار را به شيوه اي انجام مي داد تا امنيت 
بين المللي را براي ي��ك دوره طوالني تضمين كند. 
من چنين چيزي را پيشنهاد كردم، قبال در اين مورد 
به صورت علني صحبت ك��رده ام و تكرار مي كنم كه 
اين كار را انجام دادم زيرا اين موضوع بس��يار مهمي 
است. من پيشنهاد يك همكاري مشترك را در مورد 
پروژه هاي دفاع موشكي كه امريكا، روسيه و اروپا در آن 
مشاركت داشته باشند، مطرح كردم. آنها پارامترهاي 
خاصي براي اين همكاري تعيين كردند، گرايش هاي 
خطرناك موشكي را مشخص كرده و تبادالت فناوري، 
گس��ترش س��از و كارهاي تصميم گيري و غيره را به 

تصوير كشيدند.
اينها پيشنهادات كامال مشخصي بودند. من متقاعد 
هس��تم كه اگر ش��ركاي امريكايي اين پيش��نهاد را 
مي پذيرفتند، جهان امروز م��كان متفاوتي مي بود. 
متاس��فانه اين اتفاق رخ نداد. اكنون ما مي بينيم كه 
وضعيت به سمت ديگري در حال توسعه و پيشروي 
است؛ سالح هاي جديد و تكنولوژي پيشرفته نظامي 
در كانون توجه ق��رار گرفته اند. خوب، اين انتخاب ما 
نيست. اما امروز، ما حداقل بايد كاري انجام دهيم تا 

موجب وخامت اوضاع نشويم.
  فايننش�ال تايمز: آقاي رييس جمهور، ش�ما 
تاري�خ را مطالعه كرده و س�اعت ها ب�ا هنري 
كيس�ينجر گفت وگو و مكالمه داشته ايد. شما 
قريب به يقين كتاب وي را به نام »نظم جهاني« 
خوانده ايد. با بر س�ر كار آمدن آقاي ترامپ، ما 
شاهد رويه اي جديد و سودا گرايانه تر هستيم. 
او از اتحاده�ا و متحدان اروپايي خود بس�يار 
انتق�اد مي كند. آيا اين چيزي اس�ت كه به نفع 

روسيه است؟
پوتين: بهتر است بپرسيد كه در اين صورت چه چيزي 
به نفع امريكا خواهد بود. آقاي ترامپ يك سياستمدار 
حرفه اي نيست. او چشم انداز متفاوتي از جهان و منافع 
ملي امريكا دارد. من با بسياري از روش هاي وي براي 
رسيدگي به مشكالت موافق نيستم. اما مي دانيد من 

چه فكر مي كنم؟
من فكر مي كنم او يك فرد با اس��تعداد اس��ت. او به 
خوبي مي داند رأي دهندگان از او چه انتظاري دارند. 
روس��يه به دخالت در انتخابات امريكا متهم شده، و 
بطور عجيبي با وجود گزارش مولر، هنوز هم در مظان 
اتهام ق��رار دارد. اما به واقع چه اتفاق��ي افتاد؟ آقاي 
ترامپ نگرش مخالفانش را نس��بت به خود بررس��ي 
نمود، تغييرات جامعه امريكا را در نظر گرفت و از اين 

موضوع به نفع خود استفاده كرد.
من و شما در آستانه جلسه G٢٠ با يكديگر صحبت 
مي كنيم. اين يك نشس��ت اقتصادي اس��ت و بدون 
شك طي آن در مورد جهاني شدن، تجارت جهاني و 
وضعيت مالي بين المللي بحث و گفت وگو خواهد شد. 
آيا كس��ي تا به حال فكر كرده است كه چه كسي به 
واقع از اين وضعيت سود برده و چه مزايايي از جهاني 
شدن به دست آمده اس��ت، رويه اي كه ما از دهه ٩٠ 
ميالدي شاهد آن بوده و طي ٢٥ سال گذشته در آن 

مشاركت داشته ايم؟
چين به ويژه از جهاني ش��دن استفاده كرده است تا 

ميليون ها چيني را از چنگال فقر نجات دهد.
در امريكا چه اتفاق��ي و چگون��ه رخ داد؟ در امريكا، 
شركت هاي برجسته امريكايي – شركت ها، مديران، 
س��هامداران و ش��ركاي آنان – از اين منافع استفاده 
كردند. طبقه متوس��ط از جهاني ش��دن تقريبا هيچ 
سودي نبرده است. ميزان خالص دريافتي در امريكا 
)احتماال بعدا درباره درآمد واقعي در روسيه صحبت 
خواهيم كرد كه نيازمند توجه ويژه دولت است( . طبقه 
متوسط در امريكا از جهاني شدن سود نبرد؛ وقتي اين 

كيك تقسيم شد، آنها سهمي نبردند.
تيم ترامپ بطور كامل و دقيق از اين موضوع آگاه بود 
و از آن در انتخابات اس��تفاده كردن��د. اين موضوعي 
اس��ت كه بايد به عنوان عامل پيروزي ترامپ در نظر 
گرفته ش��ود، نه يك مداخله خارج��ي. اين نكته اي 
اس��ت كه ما بايد در مورد آن صحبت كنيم، از جمله 
در رابطه با اقتصاد جهاني. من معتقدم كه اين موضوع 
مي تواند تصميمات ظاهرا غيرمعم��ول اقتصادي و 
حتي روابط وي با شركا و متحدانش را توضيح دهد. 
او معتقد است كه توزيع منابع و منافع جهاني سازي 

 طي دهه گذشته در قبال امريكا ناعادالنه بوده است.
من نمي خواهم بحث كنم كه آيا اين منصفانه بوده يا 
نه، همچنين نمي خواهم بگويم كاري كه انجام مي دهد 
درست يا غلط اس��ت. من مي خواهم انگيزه هايش را 
دريابم، اين همان چيزي است كه شما از من پرسيديد. 
شايد اين نكته بتواند رفتار غير معمول او را توضيح دهد.
  فايننش�ال تايمز: قطع�ا در ادامه ب�ه اقتصاد 
روسيه خواهيم پرداخت. اما آنچه شما گفتيد 
بسيار جذاب است. شما به عنوان رييس جمهور 
روس�يه و هم�راه ب�ا رييس جمه�ور ش�ي، از 
جهاني سازي دفاع مي كنيد، در حالي كه آقاي 
ترامپ به جهاني س�ازي حمله كرده و در مورد 
»امريكا در درجه اول« سخن مي گويد. چگونه 

اين تناقض را توضيح مي دهيد؟
پوتين: م��ن فكر نمي كنم ك��ه تمايل او ب��راي قرار 
دادن امريكا در اولويت اول، داراي تناقض باش��د. من 
نيز مي خواهم روس��يه در اولويت اول باش��د و اين به 
 عنوان يك تناقض در نظر گرفته نمي شود؛ هيچ چيز 
غير معمولي در اين راستا وجود ندارد. من پيش تر نيز 
درباره اين نكته كه او به برخي از مظاهر جهاني سازي 

حمله مي كند، توضيح دادم.
به نظر مي رس��د او بر اين باور است كه نتايج جهاني 
شدن مي تواند براي امريكا بسيار بهتر و بيشتر از آنچه 
كه هست، باش��د. اين پيامدهاي جهاني سازي اثرات 
مطلوبي را براي امريكا در بر نداشته و او مبارزه خود را 
عليه برخي عناصر و بخش هاي جهاني شدن آغاز كرده 

اس��ت. اين موضوع به همه و در درجه اول، بازيگران 
عمده در نظام همكاري اقتصادي بين المللي، از جمله 

متحدان ]امريكا[ مربوط مي شود.
  فايننش�ال تايمز: آقاي رييس جمهور، ش�ما 
ديداره�اي متعددي ب�ا رييس جمه�ور چين 
داش�ته، و روس�يه و چي�ن قطعا ب�ه يكديگر 
نزديك تر شده اند. آيا شما تخم مرغ هاي بيش 
از حد زيادي را در س�بد چين ق�رار نداده ايد؟ 
زيرا سياست خارجي روسيه، از جمله در دوران 
رهبري شما، همواره به گفت وگو با همگان ارزش 

و اهميت زيادي داده است.
پوتي��ن: اول از همه، ما تخم مرغ هاي كافي داريم، اما 
س��بدهاي زيادي وجود ندارد كه اين تخم ها را بتوان 
در آن قرار داد. اين اولين نكته اس��ت. ثانيا، ما همواره 
خطرات را ارزيابي مي كنيم. ثالثا، روابط ما با چين بر 
اساس مالحظات سياسي روزمره يا هر گونه مالحظات 

ديگري نيست.
اجازه دهيد اشاره كنم كه قرارداد دوستي با چين در 
سال ٢٠٠١ امضا شد، اگر به درستي به خاطر داشته 
باش��م، اين اتفاق مدت ها قب��ل از وضعيت كنوني و 
اختالفات اقتصادي فعلي بين امريكا و چين رخ داد. ما 
نيازي به پيوستن به هيچ چيز نداريم، و مجبور نيستيم 

سياست خود را عليه يكي از طرفين هدايت كنيم.
در حقيقت، روسيه و چين سياست خود را عليه هيچ 
كسي هدايت نمي كنند. ما فقط بطور مداوم برنامه هاي 
خود را براي گسترش همكاري اجرا مي كنيم. ما اين 
كار را از س��ال ٢٠٠١ انجام داده ايم و همچنان بطور 
مداوم اين برنامه ها را اجرا مي كنيم. به آنچه كه در آن 
]توافق[ نوشته شده، نگاهي بيندازيد. ما هيچ كاري 
فراتر از چارچوب اين توافقات انجام نداده ايم. بنابراين 
نكته اي غيرعادي در اينجا وجود نداشته و شما نبايد 

در پي عواقب احتمالي ناش��ي از نزديكي روابط چين 
و روسيه باشيد.

البته، ما تحوالت جاري جهان��ي را ارزيابي مي كنيم؛ 
مواضع ما در برخي مسائل مربوط به دستور كار فعلي 
جهاني همگام و مشابه است، از جمله نگرش ما در قبال 
پيروي از قوانين معمول و پذيرفته ش��ده در تجارت، 
سيستم مالي بين المللي، پرداخت ها و تسويه حساب ها.

G٢٠ نقش مهمي ايفا كرده اس��ت. از زمان تاسيس 
اين گروه در سال ۲۰۰۸، يعني زماني كه بحران مالي 
به وج��ود آمد، G٢٠ اقدامات مفي��د متعددي براي 
تثبيت سيستم مالي جهاني، توسعه تجارت جهاني و 
تضمين ثبات آن انجام داده است. من در مورد جنبه 
مالياتي دس��تور كار جهاني، مبارزه با فس��اد و غيره 

صحبت مي كنم.
هم چين و هم روسيه از اين مفهوم پيروي مي كنند. 
G٢٠ ب��ا حمايت از تغييرات س��هميه ها در صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني، بسيار موفق عمل كرده 
است. روسيه و چين نيز با اين رويكرد موافق هستند. با 
توجه به افزايش عمده سهم اقتصاد جهاني از بازارهاي 
نوظهور، چنين چيزي منصفانه و درست است و ما از 
همان ابتدا اين موضع را علنا پذيرفته ايم. همچنين ما 
خوشحاليم كه اين گروه همچنان به توسعه و پيشروي 

همگام با تغييرات در تجارت جهاني ادامه مي دهد.
طي ٢٥ سال گذشته يا بيشتر )به گمان من ۲۵ سال 
است(، سهم كشورهاي G٧ در توليد ناخالص داخلي 
جهاني از ۵۸ درصد به ۴۰ درصد كاهش يافته است. 
اي��ن واقعيت بايد در نهاده��اي بين المللي به نحوي 
منعكس شود. اين موضع مشترك روسيه و چين است. 
چنين چيزي عادالنه بوده و هيچ چيز خاصي در اين 

رابطه وجود ندارد.
بله، روسيه و چين داراي منافع مشترك هستند، اين 
درست است. اين اش��تراك منافع، عامل ارتباطات و 
تماس هاي مكرر ما با رييس جمهور شي جين پينگ 
است. البته، ما روابط شخصي بسيار نزديكي نيز ايجاد 
كرده ايم و اين امري طبيعي است. بنابراين، ما در مسير 
دس��تور كار اصلي دو جانبه خود كه در سال ۲۰۰۱ 
شكل گرفته بود، حركت كرده و همچنين به سرعت 
به تحوالت جهاني پاسخ مي دهيم. ما هرگز از روابط 
دوجانبه خود عليه هيچ كشوري استفاده نمي كنيم. ما 
مخالف كسي نيستيم، ما در جبهه خودمان قرار داريم.
  فايننش�ال تايمز: من خوش�حالم ك�ه تعداد 
تخم مرغ هاي شما كافي و رضايت بخش است. 
اما از شوخي بگذريم، آقاي رييس جمهور شما 
با كتاب گراهام آليس�ون به نام تله توس�يديد 
)The Thucydides’s Trap( آش�نا هستيد: 
خطر تنش ي�ا يك درگيري نظام�ي ميان يك 
قدرت غالب و يك قدرت در حال ظهور، امريكا 
و چين. آيا ش�ما فك�ر مي كنيد ك�ه در دوران 
رياست جمهوري شما بين شما، امريكا و چين 

يك درگيري نظامي رخ خواهد داد؟
پوتين: همانطور ك��ه مي دانيد، تاريخ بش��ر همواره 
مملو از درگيري ه��اي نظامي بوده، اما از زمان ظهور 
سالح هاي هس��ته اي، خطر درگيري هاي جهاني به 
دليل عواقب احتمالي فاجعه بار براي تمام جمعيت 
جهان در صورت بروز تعارض ميان دو دولت هسته اي، 
كاهش يافته است. اميدوارم چنين اتفاقي رخ ندهد.

با وجود اي��ن، بايد بپذيريم كه موضوع صرفا بر س��ر 
يارانه هاي صنعتي چين از يك س��و يا سياست هاي 
تعرفه اي امريكا از سوي ديگر نيست. اول از همه، ما در 
مورد سكوها و سيستم هاي مختلف توسعه در چين و 
امريكا صحبت مي كنيم. اين سيستم ها كامال متفاوت 
بوده و ش��ما نيز به عنوان يك تاري��خ نگار، احتماال با 
من موافق هستيد. آنها همچنين احتماال فلسفه هاي 

متفاوتي در زمينه سياست خارجي و داخلي دارند.
اما من مي خواهم برخي از مشاهدات شخصي خود را با 
شما به اشتراك بگذارم. اين مشاهدات بر اساس روابط 
دوستانه با يك كشور يا تقابل با ديگري نيستند؛ من 
فقط آنچه را كه در حال حاضر اتفاق مي افتد، بررسي 
مي كنم. در حال حاضر، چين وفاداري و انعطاف پذيري 
خود را در قبال همپيمانان و مخالفانش نشان مي دهد. 
شايد اين مربوط به ويژگي هاي تاريخي فلسفه چيني 
و رويكرد آنها براي ايجاد روابط باشد. بدين علت، من 
فكر نمي كنم كه شاهد چنين تهديدي از سوي چين 

باشيم. واقعا نمي توانم چنين چيزي را تصور كنم.
اما دشوار مي توان گفت كه آيا امريكا صبر كافي براي 
عدم اتخاذ تصميم هاي عجوالنه و احترام به شركاي 
خود با وجود اختالف نظرها داشته باشد. اما اميدوارم، 
من مايلم دوباره بر اين بخش تاكيد كنم، اميدوارم كه 

هيچ گونه درگيري نظامي رخ ندهد.
  فايننش�ال تايمز: كنت�رل تس�ليحاتي. م�ا 
مي دانيم كه پيمان منع گسترش موشك هاي 
هس�ته اي ميان ب�رد )INF( در مع�رض خطر 
جدي قرار دارد. آيا از ديدگاه روسيه، در آينده 
جايگاهي براي قراردادهاي كنترل تسليحاتي 
وجود داشته يا ما در دوران جديدي قرار داريم 
كه احتماال ش�اهد يك مس�ابقه تس�ليحات 
هس�ته اي جديد خواهيم بود؟ )تعادل: امريكا 

هفته گذشته از اين پيمان خارج شد .( 
پوتين: م��ن معتقدم ك��ه چنين خطري وج��ود دارد. 
همانطور كه قبال گفتم، امريكا بطور يك جانبه از پيمان 
موشك هاي ضد بالستيك )ABM( خارج شد و اخيرا 
نيز خروج خود را از پيمان موش��ك هاي هسته اي ميان 
برد اعالم ك��رد. اما اين بار علتي ب��راي خروج پيدا كرد، 
و روس��يه را بهانه قرار داد. من فكر نمي كنم كه روسيه 
براي آنها اهميت و معنايي داشته باشد، زيرا بعيد است 
اين تئاتر جنگي در اروپا براي امريكا چندان قابل توجه 
و مهم باش��د، با وجود گسترش نيروهاي ناتو و متحدان 

آن در مرزهاي ما.
ادامه در صفحه۹

  اج�ازه دهيد اش�اره كنم ك�ه قرارداد 
دوستي با چين در سال ٢٠٠١ امضا شد، اگر 
به درستي به خاطر داشته باشم، اين اتفاق 
مدت ها قبل از وضعيت كنوني و اختالفات 
اقتصادي فعلي بين امريكا و چين رخ داد. 
ما نيازي به پيوستن به هيچ چيز نداريم، 
و مجبور نيستيم سياس�ت خود را عليه 
يكي از طرفين هدايت كنيم. در حقيقت، 
روسيه و چين سياست خود را عليه هيچ 
كس�ي هداي�ت نمي كنند. م�ا فقط بطور 
مداوم برنامه هاي خود را براي گس�ترش 
همكاري اج�را مي كنيم. ما اي�ن كار را از 
سال ٢٠٠١ انجام داده ايم و همچنان بطور 

مداوم اين برنامه ها را اجرا مي كنيم

برش
  م�ن فكر مي كنم او يك فرد با اس�تعداد 
اس�ت. او به خوبي مي داند رأي دهندگان از 
او چه انتظاري دارند. روس�يه به دخالت در 
انتخابات امريكا متهم شده، و بطور عجيبي 
با وجود گزارش مولر، هنوز هم در مظان اتهام 
قرار دارد. اما به واقع چه اتفاقي افتاد؟ آقاي 
ترامپ نگرش مخالفانش را نس�بت به خود 
بررسي نمود، تغييرات جامعه امريكا را در نظر 
گرفت و از اين موضوع به نفع خود استفاده 
كرد. من و ش�ما در آس�تانه جلس�ه G٢٠ با 
يكديگر صحبت مي كنيم. اين يك نشست 
اقتصادي است و بدون شك طي آن در مورد 
جهاني شدن، تجارت جهاني و وضعيت مالي 

بين المللي بحث و گفت وگو خواهد شد

برش
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 احتمال ميانجيگري اروپا 
ميان ايران و امريكا

روزنامه روسي|وستي كافكازا| 
اروپايي ها بايد تالش كنند تا امريكا را از اعمال 
فشار بيش��تر بر ايران بر حذر دارند و از روابط 

خود با تهران استفاده كنند. 
گفتني است كه در پي توقيف تانكر بريتانيايي 
توس��ط ايران در تنگه هرمز، اوضاع متشنج 
در روابط ميان اروپا و ايران تشديد بيشتري 
يافت. ايران در پاس��خ به توقيف كش��تي اش 
توس��ط بريتانيا در جبل الطارق چنين گامي 

را برداشت.
 بريتاني��اي كبي��ر از نيروه��اي دريايي اروپا 
خواسته تا از تردد بين المللي از طريق خليج 
فارس حفاظت كنند و تهران اين اقدامات را 

مفسده جويانه خوانده است.
در اي��ران معتقدن��د كه اين اوضاع متش��نج 
ترام��پ را از ت��رس آغاز جنگ، ب��ه تضعيف 
تحريم ها ناگزير خواهد ساخت. اين استراتژي 
پر خطري است: اگرچه، ترامپ اغلب، مي گويد 

كه به دنبال جنگ نيست.
 در ماه ژوئن، در پ��ي انهدام هواپيماي بدون 
سرنشين امريكا توس��ط ايران، ترامپ اعالم 
كرد كه حمالت هوايي عليه ايران را ۱۰ دقيقه 
قبل از آغاز آن لغو كرده است. ترديدي نيست 
كه به خاط��ر اقدامات تهران، براي اروپايي ها 
حمايت از توافق هسته اي دشوارتر شده است.

در ش��رايط حاكم، احتم��ال دارد كه بوريس 
جانسون، نخست وزير جديد بريتانيا، از امريكا 
حمايت كند تا بتواند حمايت هاي واشنگتن 

را از آن خود كند.
اما، اروپايي ها بايد با اعمال فش��ار از س��وي 
امريكا عليه ايران مقابله كنند. آنان نبايد اجازه 
دهند تا خطرات ناش��ي از سياست خارجي 
ته��ران بر حماي��ت آنان از توافق هس��ته اي 
تاثي��ري بگذارد، زيرا اين توافق پاس��خگوي 

منافع اروپا است.
در اين مرحله، ازسرگيري اعمال تحريم هاي 
اتحاديه اروپا عليه ايران، مي تواند اين كشور 
را به ازس��رگيري برنامه هس��ته اي كاملش و 
ممن��وع كردن ورود بازرس��ان بين المللي به 

تاسيسات هسته اي ناگزير سازد. 
در صورت اخذ تدابير تند عليه ايران از سوي 
اروپا، ديگر براي اين كشور مانعي براي توسعه 
برنامه هسته اي وجود نخواهد داشت و خطر 

آغاز جنگ نظامي نيز افزايش خواهد يافت.
اروپايي ها بايد از راه هاي ديپلماس��ي و مالي 
براي متقاعد س��اختن ايران به رعايت برجام 

استفاده كنند.
 اتحاديه اروپا همچنين، بايد تضمين كند كه 
مكانيسم اينستكس افزايش حجم تجارت با 

ايران را به همراه خواهد داشت.
در اين زمينه، اروپا بايد اقداماتش را با روسيه 
و چين هماهنگ كند. در اين ميان، اروپا بايد 
تالش كند تا ترامپ متقاعد س��ازد تا به ايران 
فروش مقداري از نفت خود را اجازه دهد، زيرا 
اين روند به نفع خود امريكا اس��ت و احتمال 
ارتقاي برنامه هسته اي ايران و آغاز جنگ را 

كاهش خواهد داد. 
افزون بر آن، احتمال موافقت ايران با برگزاري 

مذاكرات با ايران را نيز افزايش خواهد داد.

ترامپ مسكو و تهران را به سوي 
اتحاد راهبردي سوق مي دهد

استانيسالف تاراسوف| رگنيوم )روسيه( 
امير دريادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي 
درياي��ي ارتش جمه��وري اس��المي ايران، 
اعالم كرده كه براساس توافقنامه امضا شده، 
در آين��ده نزديك، ايران و روس��يه رزمايش 
نظامي- دريايي را در بخش شمالي اقيانوس 
هند، منطقه تنگه هرمز و درياي سرخ برگزار 

خواهند كرد.
وي همچني��ن، خبر داد كه در جريان س��فر 
اخيرش به مس��كو، وزيران دفاع دو كش��ور 
يادداشت تفاهم پيرامون همكاري متقابل و 

توسعه همكاري ها را امضا كرده اند. 
وي خاطرنش��ان ك��رد ك��ه اين نخس��تين 
توافقنامه ميان تهران و مس��كو در راس��تاي 
توسعه همكاري هاي نظامي در سطح نيروي 

نظامي- دريايي است.
در عرصه اي از متشنج تر شدن اوضاع جاري در 
خليج فارس و سخنان امريكا پيرامون تشكيل 
ائتالف جديد براي حفاظت از دريانوردي در 
اين منطقه، برگزاري رزمايش هاي مشترك 
ايران و روس��يه مي تواند از اهميت بسياري 

برخوردار باشد.
 اي��ن روند باعث مي ش��ود تا تفك��ر احتمال 
تشكيل اتحاد نظامي- سياسي ميان مسكو و 
تهران مطرح شود. در اروپا، به خوبي، به اين 
موضوع واقف هستند. از اين رو، برلين اعالم 
كرده كه قصد ندارد، به ائتالف امريكا در تنگه 

هرمز ملحق شود. 
در چنين ش��رايطي، مي توان گفت كه سطح 
فش��ارهاي امريكا بر ايران بطور چشمگيري، 

تاثير خود را از دست خواهند داد.
 در ح��ال حاض��ر، مي توان گفت ك��ه بينش 
ژئو سياسي ايران و روسيه نه فقط در سوريه، 
بله در خاور ميانه مشهود مي شود. از اين رو، 
 مي توان گفت ك��ه رزمايش ه��اي نظامي -

 دريايي روس��يه و امريكا در تنگه هرمز يك 
روي��داد تاريخي مهمي بش��مار خواهد رفت 
كه به واش��نگتن نش��ان خواه��د داد، حمله 
احتمالي عليه تهران، غي��ر قابل قبول و غير 

قابل اجرا است.
منبع: عصرديپلماسي
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معماري نظام اعتباري چين چيست

سياست »نرمال جديد« شي جين پينگ،  گام تازه براي افزايش قدرت بازار چين

ترامپ يك سياستمدار حرفه اي نيست اما منتخب مردم امريكا است 

روز دوش�نبه بخش اول گفت وگ�وي »رابرت برنر« 
با »ويكتور ش�ي« درباره سياست جديد اقتصادي 
چين را خوانديد..امروز بخ�ش دوم اين گفت وگورا 
مي خوانيد. الزم به ياد آوري اس�ت كه ويكتور شي 
اقتصاددان سياسي در دانشگاه نورث وسترن امريكا 
اس�ت و تخصص او چين است. اين گفت وگو توسط 
س�يد رحيم تيموري ترجمه و از سوي نقد اقتصاد 

سياسي منتشر شده است: 

  با توجه به تناقض هاي موجود در سياست تحريك 
رش�د از س�وي وام هاي تحت ضمان�ت دولت، چه 
واكنش ه�اي سياس�ي بديلي از س�وي رژيم چين 

قابل اعمال هستند؟
بحران 2009-2008 و دنباله هاي آن، واكنش هاي زيادي 
از سوي دولت چين به همراه داشت. سياست گذاران باهوش 
چين تناقض ها و تضادهاي عميِق حاصل از روش كشور در 
ايجاد كسب و كارها را درك كردند. هنگامي كه شي در سال 
2012 زمان امور را به دست گرفت، با شعار سياسي »نرمال 
جديد« روي كاهش س��رعت رشد بدهي، حتي به قيمت 
كاهش رشد GDP، هدف گذاري كرد. از ديدگاه مشاوران 
وي ممكن نبود نرخ رشد بدون فشار باال به پايين بر رنمينبي، 
كه فشار را بر فرار س��رمايه افزايش و راه را بر بحران خواهد 

داد، پايدار شود.
بنابراين دولت ش��روع به اجراي يك س��ري اقدامات براي 
حفظ ثبات و رشد كرد. نخست، كاهش سرعت رشد اعتبار 
را در دستور قرار داده است. چين اعالم كرده اين كار را انجام 
مي دهد، اما اينكه آيا واقعًا بتواند آن را به س��رانجام رساند 
هنوز مشخص نيست. دوم، چين بايد سهم بزرگي نسبت 
به آن چه گس��ترش اعتبار در ايجاد سرمايه گذاري ثابت و 
كمك به حفظ موقعيت چين در صادرات توليدي ايفا كرده، 
اختصاص دهد. بنابراين تالش مي كند تا حباب هاي قيمت 
دارايي ها، به خصوص قيمت زمين، ملك و سهام، را كاهش 
دهد، تا انگيزه براي مشاركت در فعاليت هاي سوداگرانه كه 
مخل سرمايه گذاري توليدي است كاهش يابد. سوم، چين 
در مواجهه با نرخ هاي بهره باالتر نياز دارد پول بيشتري را براي 
تأمين وام، بيش از آن چه مازاد حساب جاري و سپرده هاي 
بانكي مرتبط و ذخاير ارزي اج��ازه مي دهند، كنار بگذارد. 
بنابراين، حداقل تا حدي، دولت به كاهش نرخ اندوخته بانكي 
]نزد بانك مركزي[ متعهد است. نهايتاً، چين بايد ببيند چه 
دستاوردهاي تجاري را مي تواند با توسعه طرح »كمربند و 
جاده«– ش��بكه بنادر، راه آهن ها و بزرگراه ها كه چين را از 
طريق آسياي مركزي و اقيانوس هند به اروپا متصل مي كند 

و دولت بر تأثير بازرگاني آن اصرار دارد- تضمين كند.
درس��ت اس��ت كه هيچ كدام از اين سياس��ت ها موفقيت 
فوق العاده اي نداشته اند، اما در مجموع به عنوان بخشي از 
عرضه پول در تثبيت س��طح تجارت و مازاد حساب جاري 
موفق بوده اند. بدون اين سياست ها، مازادهاي خارجي سهم 
ناچيز عرضه پول را منقبض مي كردند. معذلك هنوز هم، 
آينده به نظر نامطمئن است. رويداد احتمالي اين است كه با 
كندشدن رشد اقتصادهاي امريكا و اروپا در سال يا دو سال 
آينده، رشد تجارت و مازاد حساب جاري چين نيز كاهش 
خواهد يافت- با وجوِد روند اخير براي توقف افزايش اعتبار، 
رشد عرضه پول از مازاد حساب جاري و تجاري پيشي خواهد 
گرفت. ايجاد رش��د پايدار تحت پيش��ران بدهي، مسيري 

نامطمئن است.
  تا چه اندازه، برنامه سياسي »نرمال جديد« دولت 
ش�ي جين پينگ با نخبگان چين هماهنگي دارد، 
ثروت بادآورده چه اولويت هايي را بر دولت تحميل 
مي كند؟ آيا اين الي�ه، حامي برنامه »نرمال جديد« 

هستند؟
معجزه چيني؛ افزايش باالي نابرابري اقتصادي و قطبي شدن 
ثروت را به همراه آورده كه خود تمركز فوق العاده ثروت در 
دست يك درصد بااليي جامعه را به دنبال داشته است. در 
سال 2011-2010، يك درصِد قشر مرفه خانوارهاي شهري 
تقريبًا بيش از 5 تريليون دالر را در اختيار داشتند. طبيعتًا 
نمايندگي خواسته هاي اين نخبگان اقتصادي جديد يكي 
از اولويت هاي اصلي دولت ها بوده است. مع هذا، دولت ها در 
تالش براي اجابت خواسته هاي قشر مرفه مجبور بوده اند 
با انبوهي از انتخاب هاي دش��وار مواجه شوند. تا سال هاي 
2013-2012، كاهش نرخ هاي بهره واقعي، سياست اعتبار 
آسان را سرعت بخش��يد. اما آن سياست، فشار به پايين بر 
رنمينبي را به دنبال داش��ت، كه به معني كاهش در ارزش 
دارايي هاي چين در چرخه هاي بين المللي و متناظر با آن 

نابودي ظرفيت خريد و سرمايه گذاري در خارج بود.
توانگران جديد چين، با وجود مالكيت بسيار باالي خود بر 
سهم ثروت كشور، حاضر نيستند گوشه اي بنشينند و كاهش 
ارزش دارايي هاي خود را ببينند. آنها مستقيم و غيرمستقيم، 
بر كاهش كنترل سرمايه از سوي سيستم كه نقش مركزي را 

به استراتژي رشد كشور داده است، تأكيد كرده اند. آنها نه تنها 
تالش دارند حكومت را به كاستن از كنترل بر سرمايه ترغيب 
كنند، بلكه همچنين براي صادرات يواشكي سرمايه خود به 
امريكا و مهاجرت فرزندان خود به سرزمين گانگسترها در تقال 
هستند. درك بخشي از حكومت اين است كه كنترل سرمايه 
در نهايت ايجاد يك استراتژي اقتصادي مستقل را تضمين 
مي كند و س��عي كرده اند از آن در فضاي سياسي حمايت 
كن��د، هر چند از اعمال كنترل هاي خيلي س��خت گيرانه 

اجتناب مي كند.
  دولت اين رويه را چگونه پيش برد؟

ابتدا كارها خيلي هم بد نبود. تا همين اواخر، دولت با دقت 
مساله را مديريت كرد، زيرا سيستم بانكي اعتبار كافي را نه تنها 
براي تقويت رشد اقتصادي، بلكه براي حمايت از حباب هاي 
قيمت دارايي، از زمين تا امالك و بازار س��هام، فراهم كرد. 
بنابراين طبقه ثروتمند قادر بودند از طريق سرمايه گذاري در 
چين – به جاي خارج كشور – و از طريق گردش پول خود در 
بازار دارايي هاي مالي، سود هنگفتي كسب كنند. بنابراين، 
سياست »نرمال جديد« و »كاهش بدهي« اقتصاد چين كه 
از سوي حكومت شي جين پينگ اعمال شد آغازي بر شكل 
خاصي از گردش پولي و ايجاد پول، از طريق تركيدن انواع 
حباب هاي دارايي، ب��ود؛ همان حباب هايي كه گزينه فرار 
س��رمايه را براي نخبگان ثروتمند فراهم كرده بود. اگرچه 
قيمت دارايي ها كاهش يافته، و ثروتمندان انگيزه بيشتري 
براي انتقال پول خود از خارج به كش��ور يافته اند، اما دولت 
اميد دارد كه رش��د آهسته تر اعتبارات به بهبود چشم انداز 
بلندمدت سرمايه گذاري در اقتصاد واقعي چين بينجامد. 
افزون بر معكوس ش��دن روند فرار س��رمايه، ريسك هاي 
زيادي نيز، ازجمله خطر سياسي كشيده شدن به دام فساد، 
با سرمايه گذاري در چين كنوني هم پيوند هستند. همچنين 
اگر نرخ هاي بازدهي در چين ديگر چندان فوق العاده نباشد، 
س��رمايه گذاران چيني ممكن است به دنبال بازدهي سود 

از مسيرهاي مطمئن تر و مصون تر در خارج كشور بروند.
  سياست »نرمال جديد« در لحظه نخست به معناي 
كاهش رشد وام و بدهي، به منظور ثبات مالي است. 
اما نظر ش�ما درباره طول مدت آن چيس�ت؟ دولت 
چه طور مي تواند به لحاظ كيف�ي پويايي اقتصادي 

چين را احيا كند؟
به زبان مالي، ساده ترين كار نسخه برداري از مسير طي شده 
توسط ژاپن است. در تئوري، دولت قادر است نرخ هاي بهره 
را با سياست هاي تسهيل مقداري، امكان پذيرساختن خروج 
س��رمايه و كاهش ارزش ارز، و صدور اوراق قرضه دولتي به 
مقدار باال براي ثبت بدهي و ديون سوخته در سيستم بانكي، 
به صفر كاهش دهد. اين سياست مي تواند تقريبا يك شبه 
بدهي شركت هاي چيني را از بين ببرد و با توجه به نرخ بهره 
نزديك به صفر، استقراض هاي بزرگ-مقياس را پايدارتر كند. 
اگر اين اتفاق بيفتد صادرات، تحت حمايت يك ارز ارزان تر، 
سرعت خواهد يافت. با اين حال رهبران چين فعاًل مي خواهند 
از اي��ن رويكرد پرهيز كنند، زيرا با اتخاذ آن رش��د كاهش 
خواهد يافت، ارزش دالر در اقتصاد چين سقوط خواهد كرد، 
و متعاقبًا نزديكي به اقتصاد امريكا، براساس مقادير اسمي، 
سخت تر خواهد شد. )تعادل: البته اين مصاحبه مربوط به 
سال گذشته است . از سه روز پيش،  چين ارزش يوان خود را 

در برابر دالر كاهش داد( .

  آيا تحليل ش�ما از معجزه توسعه صادرات چين با 
توجه به افزايش اضافه ظرفيت توليد در بازار جهاني 
و در چين، مي تواند نشان دهد اين تجربه را پشت سر 
گذاش�ته ايم؟ اضافه ظرفيت با روايتي كه شما بيان 

كرده ايد، در كجا قرار مي گيرد؟ 
مطمئناً، تركي��ِب كنترل دولتي چين بر كل سيس��تم 
مالي و همين طور كاه��ش موانع تجاري به اين كش��ور 
اجازه داد مازاد تجاري خود را به س��رمايه گذاري گسترده 
در بخش ه��اي متنوع صنعتي معطوف كن��د و تقاضا در 
رش��د صادرات را محقق كند. اگر نهاده��اي مالي تحت 
كنترل حكومت نبودند، از همان ابتدا سرمايه خصوصي 
بيشتري – به ضرر توليد و صادرات- در خارج كشور و در 
بخش هاي متنوع سرمايه گذاري مي شدند. مع هذا، با توجه 
به اولويت برنامه ريزان چيني در زمينه ساخت زيربناها و 
ظرفيت هاي صنعتي، سيس��تم مالي بخش عمده منابع 
خود را به اين دو حوزه اختصاص داد و اين موضوع به واقع 
در ايجاد اضافه ظرفيت جهان��ي براي تعدادي از بخش ها 
كمك كرد؛ به عنوان مثال چين س��اخت سرمايه ثابت را 
براي كمك به توليد داخلي كاالهايي كه قباًل در كشورهاي 
پيشرفته سرمايه داري ساخته مي شدند ولو با هزينه باالتر 

و با شدت پيش برد.

به يك معن��ا مي ت��وان گفت چي��ن از طري��ق توليد 
سيس��تماتيك اضافه بر ظرفيت، در هم��ه خطوط، در 
خارج و داخل كشور، توسعه يافت. پويش حاصل از  عرضه 
مازاد، نظر به افزايش س��رمايه ثابت چين و كاهش سود 
توليدكنندگان خارجي در مواجهه با كاالهاي كم هزينه 
توليد چين، شوك هاي تجاري را براي صنايع و كارگران 
كشورهاي پيشرفته ايجاد كرد. اما كارگران و شركت هاي 
چين قويًا از آن بهره مند ش��دند، چ��را كه جرقه فرآيند 
توقف ناپذيري از توسعه را زد كه به چين اجازه داد براي 

چند دهه از ركود و بيكاري فرار كند.
  بحران جهاني 2009-2008 در لحظه نخست براي 
چين، بحران بازارهاي صادراتي و نتيجه رويه چين 
براي اختصاص س�هم بازار به خود از طريق كاالهاي 
ارزان و كم هزينه بود. آي�ا فهم اين بحران صادراتي 
و مشكالت اقتصادي متعاقب آن به مثابه بازنمودي 
از افزاي�ش اضافه ظرفي�ت چين و م�وج حاصل از 

س�رمايه گذاري مبتني براعتبار از آن كش�ور، فهم 
درستي است؟ 

اگر صحبت از اقتصاد داخلي است، از نظر تكنيكي، فكر نكنم 
اضافه ظرفيت يك مشكل بزرگ براي چين بوده باشد. بدين 
خاطر كه رژيم قادر است مشكل تقاضا بطور عام- و مشكالت 
تقاضاي صادراتي بطور خاص- را با انتشار بدهي بيشتر حل 
كند. در صورت ضرورت، بانك ها بدهي اضطراري بنگاه هاي 
تحت مالكيت دولت و حتي شركت هاي خصوصي تحت 
حمايت دولت را تمديد خواهند كرد. همانطور كه گفته ايم، 
اين رويه فش��اربه پايين بر ارز را در پي خواهد داش��ت، كه 
محرك بروز بحران از طريق فرار سرمايه است. اما دقيقاً براي 
جلوگيري از فرار سرمايه است كه چين كنترل سرمايه را 

در دست دارد.
  اما آيا اتكا به اعتبارات براي پيش راندن اقتصاد به 
اين روش، از حركت كسب وكارها و ابزارهاي توليِد 
كم منفع�ت ممانعت نمي كند و اضاف�ه ظرفيت را 
تشديد نمي كند؟ آيا ضروري نيست افزايش ميزان 
اعتبار، نيروي محرك ميزان مش�خصي از رش�د 

اقتصادي باشد؟
مطمئناً اضافه ظرفيت، در ميان مدت، سياست گذاراِن اميدوار 
به توقف خروج سرمايه را دچار دردسر مي كند. در بلندمدت، 
تمركز سنگين روي سرمايه گذاري سرمايه ثابت در صنايع 
توليدي، با تش��ديد اضافه ظرفيت، همراه است چرا كه كه 
ن��رخ بازدهي آن پايين تر از حدي اس��ت كه جلوي تحرك 
سرمايه گذاري هاي جايگزين را بگيرد. اين موضوع جست وجو 
براي سرمايه گذاري هاي جايگزين در خارج از صنعت را تقويت 
كرده، كه منجر به تمركز باال در بخش امالك، ايجاد حباب هاي 
سفته بازي و همچنين تمركز بر بخش زيرساخت ها شده 
است. چنانچه بخش امالك و زيرساخت نيز از كاهش نرخ 
بازدهي خود آسيب ببيند، فشار براي سرمايه گذاري در خارج 
از كشور افزايش و كنترل سرمايه ضرورت بيشتري خواهد 
يافت. در سطح جهاني، اين امر موجب نابساماني هاي عمده 
شده، زيرا سنِت بانك هاي كشورهاي سرمايه داري اين است 
كه از شركت هاي بازنده در بخش هاي داراي اضافه ظرفيت 
حمايت نكنند. از آن جا كه سرمايه گذاري شديد به چين اجازه 
داد ظرفيت توليد خود را به سرعت توسعه دهد، بسياري از 
شركت هاي كشورهاي پيش��رفته، به ويژه اياالت متحده، 
قادر نبودند حركت توليدي خود را با چين هماهنگ كنند. 
بانك هاي اين كش��ورها، برخالف بانك هاي چين، مايل به 
تدارك اعتبار براي شركت هاي ناتوان در رقابت با »قيمت هاي 
چين« نبودند، بنابراين هزاران شركت تعطيل شد يا نقل مكان 
كرد، و در فاصله كم تر از يك دهه ميليون ها كارگر بيكار يا در 
مشاغل حاشيه اي مشغول كار شدند. گرچه بيشتر لفاظي ها 
درباره ناسازگاري سرمايه داري و سوسياليسم بازتاب ساختار 
مانوي جنگ سرد اس��ت، اما به واقع برخي ناسازگاري هاي 
عميق بين سرمايه خصوصي و سرمايه دولتي تحت سيستم 

چيني وجود دارد.
  آيا چين واقعًا يك كش�ور كاپيتاليستي است؟ تا 
اندازه اي چنين اس�ت، زيرا به نظر مي رس�د جذب 
س�رمايه گذاري براي صادرات تولي�دي با گرايش 
س�رمايه داري ب�ه نرخ بازده�ي باال – ك�ه از طريق 
دستمزدهاي نسبتاً كم و مهارت ها و تكنولوژي نسبتًا 
باال تأمين مي شود- منطبق است. اما نظر شما درباره 

منع گسترده شركت ها براي خارج شدن از كسب و كار 
چيست؟ درباره فشار ارگان هاي دولتي بر شركت ها به 
منظور سرمايه گذاري دلخواه آنها، نه سرمايه گذاري 
مبتني بر نرخ سود شركت ها، چه نظري داريد؟ اين 
موضوع كجا با كنترل بر سرمايه جفت وجور است؟ 
درك ش�ما از دسترس�ي مقامات چيني به درآمد 
شركت هاي خصوصي بدون سرمايه گذاري مستقيم 
در آنها چيست؟ آيا شركت هاي دولتي SOE ها و نيز 
بسياري ديگر از شركت هاي تحت مالكيت دولت، به 
هنجارهاي سرمايه دارانه پايبند هستند و اولويت آنها 

ايجاد سود است؟
اين پرسش��ي پيچيده اس��ت. من هنوز هم معتقدم چين 
داراي يك نظام سرمايه داري دولتي است – يعني، اگرچه 
خانوارهاي خصوصي تريليون ها ي��وآن صرف دارايي هاي 
مالي و فيزيكي مي كنند، دولت هنوز هم اولويت هاي اصلي 
سرمايه گذاري را، هم در اقتصاد مالي و هم در اقتصاد واقعي، 
كاناليزه مي كند. براي مثال، اولويت بانك هاي چيني، اعطاي 
وام  و اوراق قرضه براي تأمين مالي پروژه هاي تحت-حمايت 
دولت يا بنگاه هاي تحت-مالكيت دولت است. حتي عشق 
خانواره��اي چيني به س��رمايه گذاري در دارايي توس��ط 
سياست هاي دولتي كااليي س��ازي زمين و مسكن، كه از 
اوايل دهه 1990 ترويج شد، شكل گرفته است – همچنانكه 
فقدان بديل هاي موجود براي سرمايه گذاري در خارج كشور 

نيز توسط سياست هاي دولتي ترويج شده است.
  شما مكرراً هشدار داده ايد كه احتمال يك بحران 
مالي در چين وجود دارد، مگر اينكه ارزش رنمينبي 
به ميزان زيادي كاهش يابد. آيا مي توانيد استدالل 

خود را براي ما تصريح كنيد؟ 
همانطور كه تأكيد كرده ام، در ساليان اخير تناقض بين نياز 
به خلق اعتبار- براي تحرك رشد- و نياز به تأمين ارز پايدار- 
 PBOC براي اجتناب از بحران مالي- تشديد شده است. قباًل
به منظور حفظ گردش اقتصادي مجبور شد سياست تقليل 
ارزش پولي را در س��ال 2015، ولو به ميزان نسبتًا محدود، 
اعمال كند. اما اين سياست سريعًا به امواج بلند فرار سرمايه 
در پاييز 2015 و اوايل 2016 منتهي شد. اين روند سبب ساز 
بخش عمده اي از كاهش چندين تريليون دالري ذخاير ارزي 
در طول دوره 2017-2014 ش��د، بطوري كه شهروندان 
ثروتمند پول خود را از كشور خارج كردند. اگر فدرال رزرو نرخ 
بهره را در سال 2019 افزايش دهد، چين خود را در موقعيتي 
به مراتب متزلزل تر خواهد يافت. در وضعيتي كه نرخ بهره 
اوراق خزانه داري امري��كا، امن ترين دارايي هاي جهان، به 
بيش از 4 درصد افزايش يابد، سپرده هاي بانكي و اوراق قرضه 
دولتي چين تنها با 3.5 درصد نرخ بازدهي، وسوسه خروج 

پول از چين را غير قابل اجتناب خواهد كرد.
پيش از سال 2013، فرار سرمايه شديد از چين دور از ذهن 
بود. تا اواسط سال 2014، ذخاير ارزي هم چنان به 20 درصد 
از عرضه پول مي رسيد. اما در سال هاي بعد، كاهش ذخاير 
ارز خارجي و همراه آن افزايش عرضه پول، نسبت بين آنها 
را به تنها 10 درصد كاهش داد. اين بدان معني است كه اگر 
خانوارها و بنگاه ها فقط معادل 10 درصد از عرضه پول را به 
خارج كشور منتقل كنند ذخاير ارزي چين رو به اتمام خواهد 
رفت، اقتصاد اين كشور در برابر بحران ناشي از فرار سرمايه 
به شدت آسيب پذير خواهد شد وPBOC به تداوم تحرك 

اقتصاد از طريق صدور اعتبار بيشتر روي خواهد آورد.
رژيم ش��ي جين پينگ، براي جلوگيري از اين احتماالت، 
مجموعه اقداماتي براي تشديد كنترل سرمايه انجام داده 
است. اين اقدامات عبارتند از: محدوديت بر شركت هايي كه 
بدون صورتحساب هاي تجاري مقدم رنمينبي با دالر امريكا 
مبادله مي كنند؛ بررسي صحت صورتحساب هاي تجاري 
براي ممانعت از قيمت گذاري زياد- و كم؛ اعمال موانع بيشتر 
براي دالالن ارزي تبديل رنمينبي به دالر؛ و سخت گيري بر 
بانك هاي زيرزميني و مكان هاي ساحلي محبوِب مبادله ارز. 
اين گام هاي سخت گيرانه به طرز معني داري در چند سال 

گذشته مانع خروج رنمينبي شده است.
اما اين واقعيت سر جاي خود است كه تجارت خارجي جاري 
اجازه قيمت گذاري زياد – و كِم صادرات و واردات را مي دهد، و 
توانايي شهروندان چيني براي سفر خارجي به بدان معنا است 
كه آنها هنوز مي توانند وجوه را به خارج بفرستند؛ در نتيجه 
افزايش قابل مالحظه خروج ذخاير دالر بسيار محتمل است. 
در واقع، اگ��ر اين فرآيند در بلندمدت تداوم يابد، به راحتي 
مي تواند به بحران اعتماد به رنمينبي منجر ش��ود. نتيجه 
ممكن اس��ت فاجعه آميز نباشد، اما اعمال سياست تقليل 
پولي در برابِر فرار سرمايه به چندين سال رشد منفي، نكول 
برخي از بدهي هاي خارجي و تقليل قيمت دارايي ها منجر 
خواهد شد. اگر بحران اعتماد به پول ملي در چين رخ دهد، 
فشار بر اين كشور با توجه به وحشت بين المللي كه بازارهاي 
نوظهور جهان در برابر آن بسيار آسيب پذير هستند، به نقطه 

بحراني خواهد رسيد.

حقيقت اين اس��ت كه امريكا از اين معاهده خارج شده 
اس��ت. اكنون دس��تور كار بر پيمان جايگزين معاهده 
كاهش تسليحات استراتژيك )اس��تارت نو( متمركز 
شده است. اميدوارم بتوانم در صورت ديدار با دونالد در 
اوزاكا، در اين باره با وي صحبت كنم. ما گفته ايم كه آماده 
هستيم مذاكراتي برگزار كرده و اين پيمان را بين امريكا و 
روسيه تمديد كنيم، اما هيچ اقدام مرتبطي در اين راستا 
از سوي شركاي امريكايي خود مشاهده نكرده ايم. آنها 
ساكت مانده اند، در حالي كه اين معاهده در سال ٢٠٢١ 
منقضي مي شود. اگر ما از هم اكنون مذاكرات را شروع 
نكنيم، معاهده به پايان خواهد رسيد زيرا حتي فرصتي 
براي اقدامات شكلي وجود نخواهد داشت. مكالمه قبلي 
ما با دونالد نش��ان داد كه امريكايي ها ب��ه اين موضوع 
عالقه مندن��د، اما هنوز هيچ گام عملي بر نداش��ته اند. 
بدين ترتيب، اگ��ر اين پيمان متوقف ش��ود، هيچ ابزار 

ديگري در جهان براي محدود كردن مسابقه تسليحاتي 
وجود نخواهد داشت. چنين چيزي بسيار بد است.

  فايننشال تايمز: دقيقا، ماجرا جدي شده است. 
آيا فرصتي براي توافق سه جانبه بين چين، روسيه 
و امريكا بر سر موش�ك هاي هسته اي ميان برد 
وجود دارد يا اين يك روياي توخالي و غيرواقعي 
است؟ آيا شما از چنين نتيجه اي حمايت مي كنيد؟

پوتين: همانطور كه من در ابتدا گفتم، ما از هر توافقي كه 
مي تواند ما را به هدف نزديك تر كند، يعني به ما كمك 
مي كند كه مسابقه تسليحاتي را مهار نماييم، پشتيباني 
مي كنيم. الزم به ذكر اس��ت كه تاكنون سطح و ميزان 
توسعه نيروهاي هسته اي چين بسيار پايين تر از امريكا 
و روس��يه بوده اس��ت. چين يك قدرت بزرگ است كه 
توانايي توسعه قواي هسته اي خود را دارد. چنين چيزي 
احتماال در آينده اتفاق خواهد افتاد، اما در شرايط كنوني 

توانايي هاي ما به سختي قابل مقايسه است.
روس��يه و امريكا قدرت هاي پيش��رو و اصلي هسته اي 
هستند، به همين علت اين توافق ها ميان آنها امضا گرديد. 
اينكه آيا چين به اين تالش ها خواهد پيوست را بايد از 

دوستان چيني ما بپرسيد.
  فايننش�ال تايمز: روس�يه يك ق�درت حوزه 
پاسيفيك اس�ت و همچنين يك قدرت اروپايي 
و آسيايي اس�ت. روسيه يك كشور قدرتمند در 
حوزه پاس�يفيك است. شما ش�اهد هستيد كه 
چيني ها براي تقويت و گسترش نيروي دريايي 
و توانايي ه�اي درياي�ي خود چ�ه فعاليت هايي 
داش�ته اند. ش�ما چگونه با مش�كالت امنيتي و 
اختالفات ارضي بالقوه در اقيانوس آرام برخورد 
مي كنيد؟ آيا روسيه در يك نظام امنيتي جديد 

نقشي ايفا خواهد كرد؟

پوتين: شما به تقويت و گسترش نيروهاي دريايي چين 
اشاره كرديد. اگر به درستي به خاطر داشته باشم، كل 
هزينه هاي دفاعي چين به ١١٧ ميليارد دالر مي رسد. 
هزينه هاي دفاعي امريكا بيش از ٧٠٠ ميليارد دالر است. 
شما سعي داريد با اشاره به قدرت نظامي چين، جهان را 
بترسانيد؟ با توجه به مقياس هزينه هاي نظامي چنين 
تالش��ي نتيجه نخواهد داد. نه اينطور نيست. در مورد 
روسيه هم مي توانم بگويم ما همچنان به توسعه ناوگان 

خود در اقيانوس آرام ادامه خواهيم داد.
البته، ما همچني��ن به تحوالت جهاني و آنچه در روابط 
بين كش��ورهاي ديگر اتفاق مي افتد، واكنش نش��ان 
مي دهيم. ما همه تحوالت را نظاره مي كنيم، اما اين موارد 
بر برنامه هاي توس��عه ]تسليحات[ دفاعي ما و از جمله 
آنهايي كه در شرق دور روسيه پياده سازي مي شوند، تاثير 
نمي گذارد. ما خودكفا بوده و از خود مطمئن هس��تيم. 

روسيه بزرگ ترين قدرت قاره اي است. اما ما يك پايگاه 
زيردريايي هسته اي در ش��رق دور نيز داريم، جايي كه 
پتانسيل دفاعي خود را در راستاي برنامه هايمان توسعه 
مي دهيم، بطوري كه بتوانيم ايمني در مس��ير درياي 
شمال را كه در حال برنامه ريزي براي توسعه آن هستيم، 

تضمين كنيم.
ما قصد داريم شركاي بسياري را به اين تالش عالقه مند 
كنيم، از جمله شركاي چيني ما. حتي ممكن است ما 
با شركت هاي حمل و نقل دريايي امريكايي و همچنين 
هند نيز كه عالقه خود را به مسير درياي شمال نشان 
داده، به توافق برس��يم. من مي توانم بگويم كه ما براي 
همكاري در منطقه آس��يا و اقيانوس آرام آماده بوده و 
معتقد هستم كه روسيه مي تواند سهم و نقشي مثبت، 
ملموس و قابل توجه در ايج��اد ثبات در اين وضعيت 

داشته باشد.
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 يك شكست ديپلماتيك
براي امريكا

پل آر. پيالر اس��تاد دانشگاه و عضو سابق آژانس 
اطالعات مركزي امريكا در نش��نال اينترس��ت 

نوشت: 
دولت ترامپ اوايل سال جاري ميالدي همزمان با 
تشديد تنش ها با ايران، نيروهاي »غير ضروري« 
را از سفارت امريكا در بغداد و ديگر شهرهاي عراق 
خارج كرد. هنوز معلوم نيست كه اين اقدام قرار 
بوده دقيقا چه نتيجه اي داش��ته باش��د. با توجه 
به اينكه دولت ترام��پ برنامه يك حمله نظامي 
به ايران را در س��ر مي پرورانده و با توجه به اينكه 
يقين دارد ايران در پاس��خ به هر حمله اي منافع 
اياالت متح��ده در منطقه را هدف مي گيرد، اين 
احتمال وجود دارد كه خارج كردن امريكايي ها از 
كشور همسايه ايران يعني عراق صرفا يك اقدام 
محتاطانه بوده باش��د كه با تفسير كاخ سفيد از 
مخاطرات امنيتي در آن بخش از جهان چندان 

مغايرت ندارد.
كنس��ولگري اياالت متحده در بصره در جنوب 
عراق س��پتامبر گذش��ته در جري��ان تظاهرات 
خشونت آميز در اين شهر هدف حمله قرار گرفت 
و اياالت متحده با مقصر دانستن ايران، نيروهاي 
كنس��ولگري را خارج كرد و جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي، هم از پنتاگون خواس��ت كه نقشه 
حمله به ايران را تهيه كند. اما در جريان تظاهرات 
بصره اين فقط كنسولگري امريكا نبود كه هدف 
گرفته شد؛ تظاهرات كنندگان كنسولگري ايران 

در بصره را نيز هدف گرفتند.
اكنون به نظر مي رسد كه بازگرداندن كارمندان 
ديپلماتيك اياالت متح��ده از عراق يك حركت 
دايمي بوده اس��ت كه بيشتر با همان گمانه زني 
اول مبني بر نگراني از تهديد منافع اياالت متحده 
در عراق در رابطه با تش��ديد تنش ها عليه ايران، 
همخواني دارد. در چنين شرايطي، بازگرداندن 
ديپلمات هايي كه از عراق خارج شدند، يك پيام 
متناقض ارسال مي كند مبني بر اينكه تنش ها 
كاهش يافته اند و اين در حالي اس��ت كه دولت 
ترامپ ترجيح مي دهد نش��ان دهد كه كمپين 
»اعمال فش��ار حداكثري« عليه ايران همچنان 
ادامه دارد. اين وضعيت تنها يك نمونه آشفتگي ها 
و اقدام��ات ناكارآمد دولت صرفا براي پيش��برد 

سياست ايران است.
خالي ماندن بيش��تر كنسولگري به معناي هدر 
دادن استعداد ديپلمات هايي است كه با سرعت 
جابه جا شده اند. اين مساله همچنين به معناي 
هدر رفتن هزينه هاي س��اخت مجموعه بزرگ 
سفارتخانه است كه اياالت متحده پس از جنگ 
در عراق ساخت. و همچنين اين مساله به معناي 
اين اس��ت كه كارهاي اياالت متحده در عراق يا 
انجام نمي شود يا به خوبي زماني كه ديپلمات ها 
در اين كشور بودند، پيش نمي رود. در حالي كه 
شرايط سياس��ي و اقتصادي در اين كشور مهم 
عربي هنوز تثبيت نشده، آشكار است كه دولت 

امريكا كارهاي زيادي براي انجام دارد. 
همانطور كه مقامات دولت ترامپ نيز بارها اعالم 
كرده اند، يكي از اين اقدامات مي تواند تالش براي 
مقابله با نفوذ ايران در عراق باش��د و بطور قطع، 
استفاده از س��فارتخانه اي كه شمار نيروهاي آن 
كاهش يافته چندان در پيشبرد اين هدف موثر 
نخواهد بود. اگرچ��ه اين وضعيت )افزايش نفوذ 
ايران در عراق(، خود يكي از پيامدهاي بي شمار 
جنگي است كه بدون انديشيدن به آنچه پس از 
صدام حس��ين رخ خواهد داد، آغاز ش��د. بيشتر 
تحوالت در ع��راق امروز از تظاه��رات در بصره 
گرفته تا ظهور داعش و حتي افزايش نفوذ ايران، 
پس لرزه هاي حمله اياالت متحده به اين كشور 

است. 
يكي ديگر از پيام هاي ضد ايراني دولت ترامپ كه 
با تداوم كاهش نيروهاي ديپلماتيك در عراق نيز 
همخواني دارد، اعزام نيروهاي نظامي امريكايي به 

عربستان سعودي است. 
اي��ن دو تح��ول توام��ان اس��تدالل غل��ط 
رييس جمهوري را به تصوير مي كش��ند؛ اما اين 
مس��اله به دولت ترامپ محدود نمي ش��ود. در 
عمده موارد مباحثات در واشنگتن به اين نتيجه 
مي انجامد كه جايگزين مداخله نظامي، تحريم 
است. در حقيقت، موثرترين جايگزين غالبا تقويت 
و حماي��ت از منافع اياالت متحده با اس��تفاده از 
همه ابزارهاي سياستمدارانه است كه ديپلماسي 

مهم ترين آنها به شمار مي رود. 
شايد اگر الزم باشد چيزي را يك شبه نابود كرد، 
اس��تفاده از نيروي نظامي راه مناسبي باشد، اما 
وقتي پاي منافع امريكا در ميان است، ديگر ابزار 
سياستمدارانه كارآمدتر هس��تند. ديپلماسي 
ماهرانه و قدرتمندانه در حمايت از منافع اياالت 
متحده در ميانه درگيري هاي سياسي چند ُبعدي 
همانند شرايط كنوني در عراق بسيار مفيدتر و در 

واقع، ضروري هستند.
نگرش دولت ترامپ در رابطه با استفاده از نيروي 
نظامي در روز اس��تقالل و وقتي رييس جمهوري 
دونالد ترام��پ تصميم گرفت در تجليل از قدرت 
امريكا چند تان��ك را در كنار يادب��ود لينكلن به 
نمايش بگذارد، به خوبي آشكار شد. تخريب و تنزل 
ديپلماسي در دولت ترامپ به طرق مختلف از جمله 
جاهاي خالي در وزارت امور خارجه، تنظيم سوابق 
جديد براي نامزدهايي كه به وضوح صالحيت كار 
در پست هاي مهم در سفارتخانه ها را ندارند و نابود 
كردن توافقنامه هايي كه در دولت هاي قبلي مورد 

مذاكره قرار گرفته بودند، آشكار شده است. 
جاهاي خالي در سفارت امريكا در بغداد كه نتيجه 
جانبي كمپين دولت ترامپ عليه ايران است، تنها 
پيش��برد منافع اياالت متحده در عراق را دشوار 
مي كند و البته از يك مش��كل بزرگ تر در دولت 

حكايت دارد.
منبع: ديپلماسي ايراني

ادامه ازصفحه8

  به يك معنا مي توان گفت چين از طريق 
توليد سيس�تماتيك اضافه ب�ر ظرفيت، 
در هم�ه خطوط، در خارج و داخل كش�ور، 
توس�عه ياف�ت. پوي�ش حاص�ل از  عرضه 
مازاد، نظر به افزايش س�رمايه ثابت چين 
و كاهش س�ود توليدكنندگان خارجي در 
مواجهه با كااله�اي كم هزينه توليد چين، 
شوك هاي تجاري را براي صنايع و كارگران 
كشورهاي پيشرفته ايجاد كرد. اما كارگران 
و ش�ركت هاي چي�ن قوي�ًا از آن بهره مند 
شدند، چرا كه جرقه فرآيند توقف ناپذيري 
از توس�عه را زد كه به چين اج�ازه داد براي 

چند دهه از ركود و بيكاري فرار كند.

برش



دانش و فن10اخبار

نايب رييس شركت زير ساخت:

70 درصد تجهيزات شبكه ملي اطالعات داخلي و بومي است
گروه دانش و فن|

 چندي پيش يكي از اعضاي كميته ارتباطات مجلس 
شوراي اس��امي با اش��اره به اينكه حضور گسترده 
تجهيزات خارجي در زيرساخت شبكه ملي اطاعات 
و وابستگي فني به تأمين كنندگان خارجي در برخي 
حوزه ها نشان دهنده اين است كه تا رسيدن به الزامات 
تعيين ش��ده فاصله داريم، خواستار استقال شبكه 
ملي اطاعات و مقابله با تهديدات و امنيت شبكه ملي 
اطاعات ش��ده بود،  در همين خصوص روز گذشته 
نايب رييس شركت ارتباطات زير ساخت با اشاره به 
اينكه در تجهيزات غيرفعال شبكه ملي اطاعات از 
۷۰ درصد توان داخلي و در تجهيزات فعال اين شبكه 
از ۱۵ درصد توان بومي استفاده شده است،  تصريح 
كرد: استفاده از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري 
در اليه هاي مختلف شبكه ارتباطات زيرساخت شامل 
چند قسمت مي شود كه در برخي از قسمت ها با توجه 
به ظرفيت ايجاد ش��ده در داخل كشور، از تجهيزات 

بومي استفاده مي كنيم.
س��جاد بنابي با بيان اينكه در حوزه برخي تجهيزات 
زيرس��اختي اكثر م��واد اوليه در تمام ش��بكه هاي 
زيرساختي دنيا از سمت چند شركت معدود خارجي 
تأمين مي ش��ود، اضافه كرد: اما در حوزه تجهيزاتي 
مانند تار، كابل و فيبر نوري و نيز تجهيزات اليه انتقال 

از تجهيزات داخلي در كشور استفاده شده است.
بنابي تصريح ك��رد: در حوزه پردازش تار نوري براي 
فيبر دريايي و فيبر خشكي از تجهيزات يك شركت 

داخلي در شبكه ملي اطاعات استفاده كرده ايم.
نايب رييس شركت ارتباطات زير ساخت با بيان اينكه 
در اليه تجهيزات انتقال شبكه نيز يك توليد كننده 
داخلي وج��ود دارد، افزود: مهم ترين مش��تري اين 
توليد كننده شركت زيرس��اخت و شركت مخابرات 
هس��تند و ظرفيت توليد اي��ن مجموعه كه حداكثر 
حدود ۱۰ درصد نياز شبكه ملي اطاعات را پاسخگو 

است، مورد استفاده قرار مي گيرد. وي اضافه كرد: ما 
براي اليه انتقال زيرساخت شبكه ملي اطاعات كل 
ظرفيت اين ش��ركت توليدي را خريداري مي كنيم. 
عاوه بر اين هر توليد كننده اي كه مدعي اس��ت در 
حوزه تجهيزات شبكه زيرساخت، توليد داخلي دارد 
در صورتي كه آن را به ما اعام كند، تست هاي فني 
روي اين تجهيزات انجام مي گيرد و در صورت تأييد 

در شبكه ملي اطاعات قابل استفاده خواهد بود.

بنابي با اشاره به تجهيزات سخت افزاري مانند كارت 
 DWDM انتقال، مديريت شبكه و تجهيزات نوري
كه در كشور بومي سازي شده اند، خاطرنشان كرد: در 
اين زمينه از ظرفيت ايجادشده چند مجموعه وابسته 
به دانشگاه هاي كشور از جمله دانشگاه هاي تهران و 

اميركبير استفاده مي كنيم.
نايب رييس ش��ركت ارتباطات زير ساخت در مورد 
اس��تفاده از تجهيزات داخلي در اليه ديتاي ش��بكه 

ملي اطاعات كه شامل تجهيزاتي مانند روتر و سوئيچ 
مي ش��ود، نيز به مهر، گفت: هي��چ محصول بومي با 
ظرفيت قابل استفاده در شبكه ملي اطاعات تاكنون 

به ما ارايه نشده است. 
از اين رو ما در شركت ارتباطات زير ساخت با همكاري 
مركز تحقيق��ات مخابرات، پروژه ه��اي تحقيقاتي 
تعريف كرديم تا بومي سازي در اين حوزه شكل گيرد. 
به اين معني كه شركت هزينه تحقيقات شركت هايي 

ك��ه تمايل به ورود ب��ه اين ح��وزه را دارند پرداخت 
مي كند تا ش��اهد بومي سازي در خصوص تجهيزات 

سخت افزاري اليه ديتا باشيم.
وي ب��ا تأكيد بر اينكه از تمام ت��وان داخلي در حوزه 
تجهيزات ش��بكه ملي اطاعات اس��تفاده كرده ايم، 
ادامه داد: توانايي كشور بيش��تر در حوزه تجهيزات 
نرم اف��زاري اس��ت و هم اكنون بي��ش از ۷۰ درصد 
نرم افزارهاي مورد اس��تفاده در ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت و وزارت ارتباطات بومي هستند. براي 
مثال از ن��رم افزاره��اي فني و مديريت ش��بكه در 
پروژه ش��بكه ملي اطاعات اس��تفاده مي كنيم و در 
زمينه تجهيزات استراتژيك شبكه زيرساخت نيز از 

محصوالت سخت افزاري بومي استفاده مي كنيم.
بنابي با اشاره به انتقادي كه برخي نمايندگان مجلس 
از عدم اس��تفاده از تجهيزات بومي در ش��بكه ملي 
اطاعات داشته اند، گفت: ما در نامه اي به نمايندگان 
مجلس نتايج تست يكي از شركت هايي را كه مدعي 
توليد تجهيزات بومي زيرس��اختي شده بود را اعام 
كرديم. اين ش��ركت كمتر از ۱۰ درص��د آنچه ادعا 

مي كرد به ما تحويل داد.
نايب رييس ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت تصريح 
كرد: بطور كلي در حوزه تجهيزات غير فعال ش��بكه 
ملي اطاعات )پس��يو( كه ش��امل تجهيزاتي مانند 
رك، كابل، برق، گراندينگ و فيبر نوري مي ش��ود، 
حدود ۷۰درصد نياز خود را از تجهيزات بومي تهيه 
كرده ايم و در زمينه تجهيزات اكتيو )فعال( شبكه ملي 
اطاعات كه مربوط به اليه انتقال و ديتا مي شود نيز 
۱۵ درصد تجهيزات س��خت افزاري، بومي بوده و از 

توان داخلي به كار گرفته شده است.
اين در حالي اس��ت كه طبق گفته وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات شبكه ملي اطاعات داراي اليه هاي 
مختلف س��پرهاي امنيتي براي مقابله با تهديدات 

سايبري و جلوگيري از ورود بدافزارها است.
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 اختالل در واردات   گوشي 
به دليل مشكل در ثبت سفارش

مهر| وزير اتباطات و فناوري اطاعات گفت: واقعيت 
از ديد ما اين است كه در ثبت سفارش و تخصيص ارز 
مشكاتي وجود دارد و واردات رسمي دچار اختال 
اس��ت. محمد جواد آذري جهرمي روز گذش��ته در 
حاشيه جلس��ه هيات دولت در جمع خبرنگاران با 
تبريك روز خبرنگار، گف��ت: خبرنگاران امروز يكي 
از توليد كنن��دگان محتوا در ش��بكه ملي اطاعات 
هس��تند كه امروز ابزارشان متفاوت ش��ده، روزي با 
روزنامه س��ر و كار داش��تند اما امروز فضاي مجازي 
اس��ت. وي تاكيدكرد: براي حماي��ت از خبرنگاران 
دولت در گذش��ته مصوباتي داش��ت، ام��روز هم ما 
پيش��نهاد داديم خبرنگاراني كه در جامعه خبري 
كشور فعاليت مي كنند و ابزار اصلي كارشان فضاي 
مجازي است مطرح كرديم كه اينترنت رايگان داده 
شود و رييس جمهور نيز موافقت كرد. وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات با بيان اينكه ظرف يكي دو روز آينده 
سايت ثبت نام باز خواهد شد، اظهار داشت: خبرنگاراني 
كه در جامعه خبري كشور فعاليت مي كنند مي توانند 
ثبت نام كنند. با وزارت ارش��اد بايد هماهنگي الزم 
صورت گيرد و ليس��ت خبرنگاران بايد مش��خص 
شود. جهرمي در خصوص خريداري گذرنامه براي 
رجيستري تلفن هاي همراه، گفت: فعاليت هاي كه 
رو به سمت دور زدن قانون مي آورد يك مفهوم درون 
خود دارد و آن اين است كه روال فعلي اشكاالتي را وارد 
دارد. وي اضافه كرد: وارد كننده اي كه مي تواند گوشي 
را وارد كند و عوارض حداقلي هم مي دهد دليل ندارد 
كه بخواهد چنين شيوه اي را استفاده كند و هزينه اي 
را براي خودش و مصرف كننده ايجاد كند. جهرمي در 
پايان خاطرنشان كرد: وقتي قانون اصلي دچار مشكل 
است مجبوريم محدوديت هاي بيشتري اعمال كنيم 

كه در نهايت مردم را اذيت مي كند.

 حذف قبض تلفن از دوره بعد
در سراسر كشور 

روابط عمومي مخابرات|مديركل ارتباطات و امور 
بين الملل شركت مخابرات ايران گفت: در راستاي 
نهادينه سازي فرآيندهاي دولت الكترونيك، از دوره 
آينده و همزمان با سيكل سوم، قبوض تلفن ثابت به 
صورت كامل حذف خواهد شد. محمدرضا بيدخام 
گفت: از مهرماه سال جاري )سيكل سوم(، ديگر قبوض 
كاركرد تلفن ثابت در تمام استان ها و مناطق مخابراتي 
چاپ و توزيع نمي شود. وي با تاكيد بر استفاده بهينه از 
تمام ظرفيت هاي دولت الكترونيك خاطرنشان كرد: 
با توجه به ايفاي نقش مسووليت  اجتماعي، شركت 
مخابرات ايران قبوض كاغذي كاركرد هزينه تلفن ثابت 
مشتركان را از دوره آينده در تمام استان ها و مناطق 
مخابراتي حذف مي كند. بيدخام، صرفه جويي ساالنه 
از حذف قبوض و به كارگيري اين هزينه در راستاي 
توسعه مخابرات را از اولويت هاي اين شركت دانست 
و گفت: تمام مشتريان تلفن ثابت در سراسر كشور از 
اين پس مي توانند با تماس با سامانه ۲۰۰۰، به صورت 
شبانه روزي از خدمات پرداخت قبوض استفاده كنند. 
وي ادامه داد: وب سايت ش��ركت مخابرات ايران به 
آدرس www.tci.ir و كد دستوري ussd ستاره 
۲۰۲۰ مربع نيز در اختيار تمام مشتريان قرار دارد و 
مشتركان در سراسر كشور مي توانند ضمن دريافت 
كاركرد تلفن ثابت خود به صورت لحظه اي، نسبت به 

پرداخت قبوض اقدام كنند.

طرح بازيافت موشك ميان 
زمين و آسمان

انگج�ت| راكت لب ط��رح خود را ب��راي بازيافت 
موشك هايش اعام كرده است. اين شركت تصميم 
دارد به وسيله يك بالگرد قسمت اول موشك را ميان 
زمين و آسمان به قاب بيندازد. اسپيس ايكس تنها 
شركتي نيست كه سعي دارد با بازيافت موشك هاي 
خود از آنها دوباره استفاده كند. در همين راستا شركت 
»راكت لب« كه در ارس��ال موشك هاي كوچك به 
آسمان پيشتاز است، نيز از طرح هايي براي بازيافت 
قس��مت اول موش��ك الكترون خود رونمايي كرده 
است. طبق اين استراژي راكت لب قصد دارد به وسيله 
يك هلي كوپتر قسمت اول موشك را ميان زمين و 
آسمان بگيرد. در حقيقت بالگرد طي فرود قسمت 
اول موشك چتر نجات آن را به قاب مي اندازد. اين 
روش به اندازه شيوه هاي اسپيس ايكس ساده نيست 
اما در صورت موفقيت آميز بودن، كارآمد خواهد بود. 
البته راكت لب از هم اكنون فعاليت هايي را آغاز كرده 
اما به نظر نمي رسد تا ۳ پرتاب آتي اين شركت طرح 

مذكور اجرا شود.

زمان دقيق عرضه »آيفون ۱۱ « 
مشخص شد

اسين ايج| يك سهل انگاري ساده توسط مدير يك 
ش��ركت ژاپني باعث شد تا همه از زمان عرضه مدل 
جديد آيفون مطلع ش��وند. اگر چه از مدت ها پيش 
مشخص ش��ده بود كه آيفون ۱۱ در شهريور ماه در 
دسترس عاقه مندان قرار مي گيرد، اما روز دقيق به 
بازار آمدن و رونمايي از گوشي يادشده مشخص نبود. 
اين بار كن ميائوچي رييس شركت سافت بانك بطور 
تصادفي و به خاطر بي دقتي در يك اظهارنظر در جمع 
خبرنگاران زمان عرضه آيفون ۱۱ را افشا كرده است. بر 
اساس گفته هاي وي آيفون ۱۱ در تاريخ ۲۰ سپتامبر 
به بازار مي آيد و عرضه جهاني آن نيز در هفته هاي بعد 
آغاز خواهد شد. همچنين عرضه ۲ مدل ديگر آيفون 
ايكس اس در روز ۲۱ سپتامبر و ۲۲ سپتامبر صورت 
مي گيرد. وي بافاصله بعد از افشاي اين موضوع از اين 
كار عذرخواهي كرد. سافت بانك از شركاي تجاري 
قديمي اپل در ژاپن اس��ت و اولين شركت فروشنده 
آيفون در اين كش��ور بوده اس��ت. اي��ن مدير ژاپني 
تاييد كرده كه آيفون ۱۱ داراي سه دوربين و باتري 
بزرگ تري خواهد بود. بعيد به نظر مي رسد اين آيفون 

با استاندارد نسل پنجم تلفن همراه سازگار باشد.

تك رادار| اپل به تازگي اعام كرده كه مي خواهد 
 iOS.۱۳ قابليت امنيتي جديدي را به سيستم عامل
بياورد تا آمادگي پيش فرض براي پاسخ هاي صوتي 

در تمامي پيام رسان ها را لغو و متوقف كند.
اپل كه ب��ه حفاظ��ت از حريم خصوص��ي و امنيت 
س��ايبري كاربران خود ش��هرت فراوان��ي دارد، به 
تازگي اعام كرده است كه قصد دارد قابليت امنيتي 
جديدي را به پلتفرم نس��خه جديد سيس��تم عامل 
آي اواس )iOS ۱۳( اضافه كند تا قابليت پيش��ين 
آمادگي پيش فرض پاسخگويي صوتي خودكار را در 
تمامي اپليكيشن هاي پيام رسان همچون فيس بوك 

مسنجر و واتس اپ لغو و متوقف كند. 
به نظر مي رس��د كه اپل به دو دليل تصميم به اقدام 
مذكور گرفته است كه يكي از آنها، عملكرد دستگاه 
و ديگري حفاظت از امنيت س��ايبري است. اپل بر 
اين باور اس��ت كه قابليت آمادگي پيش فرض براي 
پاس��خگويي صوتي خودكار احتمال شنود صداي 
كاربران توسط هكرها و مجرمان سايبري را افزايش 

مي دهد. 
همچنين كارشناس��ان فعال در ح��وزه فناوري بر 
اين باورند كه عمر باتري گوش��ي هاي هوشمند در 
صورتي كه به صورت پيش فرض براي پاس��خگويي 
 صوت��ي آماده باش��ند، به ش��دت كاه��ش مي يابد

 بنابراين اقدام و تصمي��م جديد اپل مي تواند تا حد 
زيادي به كاربران گوش��ي هاي آيف��ون كمك كند 
تا عملكرد باتري، گوش��ي و سيس��تم عامل خود را 

بهبود ببخشند. 
البته به عقيده بسياري ديگر از تحليلگران، اين اقدام 
جديد اپل مي تواند به ضرر بس��ياري از شركت هاي 
توسعه دهنده اپليكيش��ن هاي پيام رسان همچون 
فيس ب��وك تمام ش��ود چراكه اين قابلي��ت از روي 
پيام رسان هايي نظير فيس بوك مسنجر و واتس اپ 
نيز تاثيرگذار خواهد بود و موجب لغو و توقف قابليت 

مذكورخواهد شد. 
آنها همچنين در ادامه افزودند كه ممكن است اپل 
اين كار را براي مقابله با فيس بوك كه سال گذشته 
در رس��وايي امنيتي و س��رقت اطاعات كاربرانش 
دست داشت، انجام خواهد داد تا دست شركت هاي 
خاطي را كه در س��رقت اطاعات و حريم خصوصي 

كاربرانشان نقش داشتند، كوتاه كنند. 

حذف قابليتي در آيفون كه به 
ضرر فيس بوك تمام مي شود

زددي نت|محققان از شناس��ايي روش جديد مورد 
استفاده مهاجمان سايبري به منظور نفوذ به شبكه هاي 
رايانه اي شركت هاي تجاري خبر داده اند كه مبتني بر 

كمك گرفتن از نيروهاي انساني نفوذي است.
محقق��ان از شناس��ايي روش جديد مورد اس��تفاده 
مهاجمان سايبري به منظور نفوذ به شبكه هاي رايانه اي 
ش��ركت هاي تجاري خبر داده اند كه مبتني بر كمك 
گرفتن از نيروهاي انساني نفوذي است، اين روش توسط 
پژوهشگران شركت امنيتي ايكس فورس رد وابسته 

به اي بي ام شناسايي شده اند.
روش يادشده كه اصطاحا warshipping با اعزام 
كشتي جنگي نام گرفته، مبتني بر اعزام بازارياب هاي 
خدمات تج��ارت الكترونيك يا ديگر اف��راد بازارياب 
فناوري هاي نوين اس��ت كه بطور حضوري يا مجازي 
به تش��ريح خدمات خود مي پردازند. افراد يادشده با 
توجه به دانش فني كه دارند مي توانند براي شناسايي 
آسيب پذيري شبكه هاي رايانه اي شركت هاي هدف و به 
خصوص نقاط ضعف مودم هاي مورد استفاده آنها ادغام 
كنند. با سواستفاده از اين ضعف ها، هكرها مي توانند به 
نفوذ اطاعاتي و جاسوسي از اطاعات رد و بدل شده در 
شركت هاي هدف بپردازند و حتي ايميل هاي كاركنان 

شركت هاي مذكور را بخوانند.
يك روش مشابه با اين كار ارسال بسته هاي پستي است 
كه در آنها قطعات الكترونيكي بس��يار كوچكي براي 
جاسوسي تعبيه شده است. اين قطعات بسيار باريك 
و كوچك از راه دور قابل كنترل بوده و انرژي خود را از 
طريق باتري گوشي نيز مي توانند تامين كنند و براي 

جاسوسي طوالني مدت مناسب هستند.
امروزه راه اندازي س��رورهاي فرمان و كنترل نيز براي 
مديريت اين نوع ابزار جاسوس��ي س��اده تر ش��ده و با 
هزينه اي كمت��ر از ۱۰۰ دالر مي توان ب��راي اين كار 

اقدام كرد.

روش جديد هكرها براي حمله 
به شركت هاي تجاري

رويداد

تركسل| ش��ركت مخابراتي تركسل به تازگي اعام 
كرده است كه موفق شده به بيشترين سرعت در شبكه 

نسل پنجم اينترنت همراه 5G دست پيدا كند.
با توجه به گس��ترش روزافزون محبوبيت شبكه نسل 
پنجم اينترنت همراه، بس��ياري از كشورهاي جهان با 
همكاري اپراتورها و شركت هاي مخابراتي بزرگ سعي 
دارند تا به توس��عه و برقراري اين شبكه بپردازند تا به 
5Gكاربران و مشتركان خود خدمات پرسرعت اينترنت

را به ارمغان بياورند. بدين ترتي��ب هر يك از اپراتورها 
در كش��ورهاي مختلف با يكديگر به رقابت تنگاتنگي 
پرداخته اند تا بتوانند هر چه سريع تر امكان بهره مندي 
از خدمات شبكه اينترنت 5G را فراهم كرده و نام خود را 
به عنوان نخستين شركت هاي مخابراتي كه توانسته اند 
نسل پنجم اينترنت همراه را راه اندازي و بهره برداري 
كنند، در جهان به ثبت برسانند. حاال به تازگي شركت 
تركسل با انتشار بيانيه اي اعام كرده است كه توانسته 
اس��ت با همكاري با ش��ركت مخابراتي اريكسون به 
بيشترين سرعت در شبكه نسل پنجم اينترنت دست 
پيدا كند و با رسيدن به سرعت ۲.۲۸۳ گيگابايت بر ثانيه 

يك ركورد جديد به نام خود به ثبت برساند.
اين تست و آزمايش سرعت روي يك گوشي هوشمند 
مجهز به قابليت پشتيباني از 5Gانجام شده است كه به 
متخصصان مربوطه اجازه برقراري شبكه اينترنت را با 
پهناي باند يك هزار مگاهرتز و فركانس ۳.۵ گيگاهرتز 
مي داد. شركت مخابراتي تركسل در تركيه سال هاست 
كه با همكاري غول هاي تكنولوژي همچون سامسونگ، 
هواوي و اريكسون در نظر دارد به توسعه زيرساخت هاي 
الزم براي شبكه هاي مخابراتي و اينترنتي نسل پنجم 

اينترنت همراه )شبكه 5G( بپردازد.
در صورتي كه اينترنت به سرعت ۲.۲۸۳ گيگابايت بر 
ثانيه برسد، كاربران و مشتركان قادر خواهند بود يك 
فيلم سينمايي دو ساعته را تنها در عرض هفت ثانيه و 
يك آلبوم موس��يقي با ۱۲ آهنگ را تنها در ۰.۲ ثانيه 

دانلود و دريافت كنند.
كشورهاي بس��ياري در سراسر جهان از جمله اياالت 
متحده امريكا، كانادا، اس��تراليا، چي��ن، كره جنوبي، 
ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي جهان در حال برقراري نس��ل 
پنجم اينترنت هم��راه 5Gهس��تند و در اين زمينه 

فعاليت هاي گسترده اي را انجام داده اند.

دستيابي تركيه به بيشترين 
5G  سرعت اينترنت

ام.آي.تي نيوز| پژوهش��گران دانش��گاه »ام.آي.تي« 
با هم��كاري دكت��ر »داريوش مهتا« دانش��مند ايراني، 
نوعي مدل مبتني بر يادگيري ماشيني ارايه داده اند كه 
مي توانن��د به تصميم گيري خودكار در حوزه پزش��كي 
كمك كند. دانشمندان علوم رايانه دانشگاه »ام.آي.تي« با 
همكاري دكتر »داريوش مهتا« ، از اعضاي مركز جراحي 
حنجره »بيمارستان عمومي ماساچوست«   اميدوارند 
كه بتوانند امكان استفاده از هوش مصنوعي را براي بهبود 
تصميم گيري در حوزه پزشكي ارتقا دهند. آنها قصد دارند 
كاري كه معموال به صورت دس��تي انجام مي ش��ود و به 
خاطر گسترش مجموعه  داده ها دشوار است، به صورت 
خودكار انجام دهند. حوزه »تحليل پيش��گويانه«  براي 
كمك به تش��خيص هاي باليني و درمان بيماران بسيار 
اميدواركننده هستند. مدل هاي يادگيري ماشيني، اين 
قابليت را دارند كه براي يافتن الگوهاي مربوط به داده هاي 
هر بيمار آموزش داده ش��وند و به تشخيص گندخوني و 
شيمي درماني ايمن كمك كنند و براي پيش بيني خطر 
ابتا به بيماري هاي وخيمي مانند س��رطان پستان به 
كار روند. مجموعه  داده ها، معموال اطاعات افراد سالم و 
بيم��ار را در بر دارد اما داده هاي كم��ي در مورد هر فرد را 
شامل مي ش��ود. متخصصان بايد ويژگي هايي را در اين 
مجموعه داده ها پيدا كنند كه براي پيش بيني بيماري ها 
مهم هستند. »مهندس��ي ويژگي« ، فرآيندي دشوار و 
پرهزينه است اما در صورت افزايش استفاده از حسگرهاي 
پوشيدني، مي تواند چالش هاي بيشتري را به همراه داشته 
باشد. پژوهشگران با كمك حسگرهاي پوشيدني مي توانند 
اطاعات مربوط به الگوهاي خواب، راه رفتن و صداي بيمار 
را به سادگي بررسي كنند. پژوهشگران ام.آي.تي در بررسي 
جديد خود توانستند تنها پس از يك هفته بررسي اطاعات 
بيماران، چند ميليارد نمونه داده براي هر بيمار ارايه دهند.

اين پژوهش، مدلي را نشان مي دهد كه مي تواند پيش بيني 
ويژگي هاي مربوط به اختاالت صوتي را به صورت خودكار 
انجام دهد. اين ويژگي ها، در يك مجموعه داده ش��امل 
حدود ۱۰۰ بيمار جاي گرفته اند كه داده هاي مربوط به 
اختاالت صوتي هر يك از آنها را به همراه چند ميليارد 
نمونه در بر دارد. به عبارت ديگر، اين مجموعه، تعداد كمي 
از اف��راد را با تعداد گس��ترده اي از داده هاي مربوط به هر 
يك در بر دارد. اين مجموعه داده، سيگنال هايي را شامل 
مي شود كه از يك حسگر نصب ش��ده روي گردن افراد 

به دست آمده اند.

تصميم گيري خودكار در حوزه 
پزشكي با كمك هوش مصنوعي

رويترز|در تصميمي عجيب، جف بزوس حدود ۲.۸ 
ميليارد دالر از سهام خود در شركت آمازون را فروخت.

بررسي هاي صورت گرفته نش��ان مي دهد كه از هفته 
گذش��ته تاكنون جف بزوس، بنيان گذار و مديرعامل 
شركت آمازون حدود ۲.۸ ميليارد دالر از سهام خود در 
اين شركت را فروخته است. تنها در طول سه روز اخير 
۱.۸ ميليارد دالر از س��هام بزرگ ترين ش��ركت خرده 

فروشي دنيا توسط بزوس واگذار شده است.
هنوز شركت آمازون حاضر به اظهارنظر در خصوص علت 
اين تصميم بزوس نشده است اما وي پيش تر گفته بود 
در نظر دارد هر س��ال يك ميليارد دالر از سهام خود در 
شركت آمازون را واگذار كند تا آن را صرف تامين مالي 
ش��ركت جديد خود يعني »بلو اورجين« كه در زمينه 
فضايي فعاليت دارد كند. پيش تر جف بزوس با اعام خبر 
جدايي از همسر خود اعام كرده بود كه ۳۷ ميليارد دالر 
از سهام خود در آمازون را به همسرش واگذار خواهد كرد 
و مك كينزي كه حاال سومين زن ثروتمند جهان به شمار 
مي رود، دومين مالك سهام شركت آمازون پس از جف 
بزوس است. از سوي ديگر مك كينزي نيز متعهد شده 
است كه كليه سهام خود در شركت »بلو اورجين« و نيز 
نشريه واشنگتن پست را به همسرش واگذار كند. اين 
زوج در ژانويه امسال از تصميم خود براي جدايي خبر 
داده بودند. آنها در سال ۱۹۹۳ با يكديگر ازدواج كرده و 

داراي چهار فرزند هستند.
اين اقدام بزوس پس از آن اجرايي مي ش��ود كه ارزش 
سهام گروه آمازون براي نهمين روز متوالي در بازارهاي 
س��هام كاهش پيدا كرده است و تشديد جنگ تجاري 
بين چين و امريكا كه تبعات سنگيني براي شركت هاي 
بزرگ امريكايي داشته است، بدترين عملكرد آمازون از 

سال ۲۰۰۶ را رقم زده است.
همچنين جف بزوس حدود ۵۰۰ هزار دالر از س��هام 

شركت آمازون را به نهادهاي خيريه اهدا كرده است.

 فروش سهام آمازون
 به ارزش 8 ‚2 ميليارد دالر 

كاربر فراسو

فيوچريس�م| پژوهش جديدي كه به س��فارش دو 
شركت »اوبر« و »ليفت« انجام شده، نشان مي دهد كه 
اپليكيشن هاي رانندگي اين دو شركت به جاي كاهش 
ترافيك شهرها، يكي از عوامل به وجود آمدن آن هستند.

نتاي��ج ي��ك پژوه��ش جدي��د نش��ان مي ده��د كه 
اپليكيشن هاي ش��ركت هايي مانند »اوبر«  و »ليفت«  

، يكي از عوامل بدتر شدن ترافيك در شهرها هستند.
اي��ن ش��ركت ها مدت هاس��ت ك��ه اع��ام مي كنند 
اپليكيشن هاي رانندگي آنها اين قابليت را دارند تا با آرام 
كردن عبور و مرور و كاهش تردد خودروهاي شخصي، 
به بهبود وضع ترافيك ش��هرها كمك كنند. هر بار كه 
پژوهش جديدي، اثر  منفي اپليكيشن هاي رانندگي را 
بر ازدحام ترافيك خيابان ها نشان مي داد، اين دو شركت، 

نتايج پژوهش را شك برانگيز مي دانستند.
اما پژوهشي كه به تازگي و با سرمايه گذاري اوبر و ليفت 
صورت گرفت��ه، همين نتايج را نش��ان داده! در نتيجه 

انگشت اتهام دوباره به س��وي اين دو شركت قرار دارد. 
از آنجا كه اين بار، س��رمايه گذاران پژوهش، اوبر و ليفت 

هستند، نمي توانند آن را به سادگي بي اعتبار بنامند.
نتايج اين پژوهش مشترك كه به صورت آناين منتشر 
شد، نشان مي دهد كه اگرچه اس��تفاده از خودروهاي 
شخصي نسبت به ناوگان اوبر و ليفت بيشتر است اما اين 
ناوگان هنوز هم سهم بزرگي از ترافيك كان شهرها را 

به خود اختصاص داده است. 

اعتراف »اوبر« و »ليفت« به ايجاد ترافيك شهري
ورج|دو س��ناتور امريكاي��ي ب��ا ارس��ال نامه اي به 
فيس بوك از او درباره اقداماتي سوال كرده اند كه براي 
محافظت از كودكان در اپليكيشن »مسنجر كيدز« 
شده اس��ت.  به نظر مي رسد س��ناتورهاي امريكايي 
دوباره درباره فعاليت هاي فيس بوك نگران هستند. 
اين بار نگراني آنها مربوط به اختالي اس��ت كه اجازه 
مي دهد هزاران ك��ودك به گروه هاي چت با كاربران 

تاييد نشده بپيوندند.
درهمين راس��تا س��ناتور »اداور ماركي« و »ريچارد 
بلومنتال« نام��ه اي به مارك زاكربرگ مدير ارش��د 
اجرايي اين شركت فرس��تاده اند. آنها طي نامه اي از 
فيس بوك پرسيده اند آيا اقدامات كافي براي محافظت 

از كودكان در فضاي آناين انجام داده است يا خير.
ماه گذشته گزارشي در وب سايت ورج نشان داد يك 
اختال در طراحي اپليكيشن پيام رسان فيس بوك 
براي كودكان )مسنجر كيدز( وجود دارد. در اين برنامه 

كودكان با اجازه از والدين مي توانند با كاربران ديگر 
چت كنند. اما يك حفره امنيتي به كاربران تاييدشده 
اجازه مي دهد كودكان را ب��ه چت گروه هايي دعوت 
كنند كه در آنجا كاربراني حضور دارند كه والدين آنها 

را تاييد نكرده اند. 
 فيس بوك در واكنش به اين خبر، حفره امنيتي را به 
والدين هش��دار داد و چت هاي گروهايي كه از طريق 

اين حفره ايجاد شده بودند را تعطيل كرد.

اكن��ون دو س��ناتور امريكاي��ي مي خواهن��د بدانند 
فيس بوك چه م��دت زماني از وجود اين حفره باخبر 
بوده است و آيا تمام والدين در اين باره هشدار دريافت 
كرده اند يا خير. همچنين آنها درب��اره اقدامات آتي 
فيس بوك براي جلوگيري از ايجاد حفره هايي مشابه 
در آينده سواالتي پرسيده اند. اپليكيشن مسنجر كيدز 
براي كاربران ۶تا ۱۲ س��اله طراحي شده و برهمين 
اس��اس بايد قوانين »حفاظت آناين از كودكان در 

اپليكيشن ها« )COPRA( را رعايت كند.
هنوز مشخص نيس��ت اين حفره قانون COPRA را 
نقض مي كند يا خير اما كارشناس��ان امنيتي در اين 
باره ش��كايتي در كميس��يون تجارت فدرال امريكا 

تنظيم كرده اند.
طبق اين شكايت اپليكيشن مسنجر كيدز اطاعات 
شخصي كودكان را بدون دريافت رضايت واضح از آنان 

جمع آوري مي كند.

سناتورهاي امريكايي نگران اطالعات كودكان در فيس بوك
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مديركل بازرسي وزارت كار:

امكان اصالح عنوان شغلي فراهم شد
گروهبنگاهها|

در آس��تانه روز خبرنگار يك بار ديگر مش��كالت و 
گرفتاري هاي پيش روي اين قشر در ويترين رسانه ها 
قرار گرفت و ارزيابي ه��اي تحليلي در خصوص آن 
ارايه ش��د؛ در همين خصوص مديركل بازرسي كار 
وزارت كار با اش��اره به چالش مغايرت عنوان شغلي 
برخي خبرنگاران با ليس��ت تامين اجتماعي گفت: 
اخيرا امكان اصالح ش��غلي با ارايه س��ندي دال بر 

فعاليت خبرنگاري فراهم شده است.
علي مظفري در خصوص ابهامات و چالش هاي پيش 
روي اعمال س��خت و زيان آوري ش��غل خبرنگاران 
اظهار داش��ت: ارتباط موضوعي شغل خبرنگاري با 
حوزه بازرس��ي كار زماني اس��ت كه خبرنگاران در 
شمول قانون كار و تأمين اجتماعي باشند. يعني در 
بحث رسيدگي به س��خت و زيان آوري خبرنگاران، 
هم صندوق بيمه گذار بايد تأمين اجتماعي باشد و 
هم شخص خبرنگار تابعيت قانون كار داشته باشد.

مدي��ركل بازرس��ي كار وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي ادام��ه داد: افراد خبرن��گاري كه تابعيت 
قان��ون كار دارند و صندوق بيم��ه اي آنها نيز تأمين 
اجتماعي است، كميته هاي تخصصي موظف هستند 
به استناد ماده ۱۱ آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور 
و مصاديق ش��غل خبرنگاري موارد را بررسي و رأي 

صادر كنند.
وي درباره خبرنگاراني كه ليست بيمه آنها به صورت 
عادي و كارمندي به تأمين اجتماعي ارايه مي شود و 
نحوه پيگيري اين موضوع از سوي اهالي رسانه، اظهار 
داش��ت: به تازگي ظرفيتي توسط تأمين اجتماعي 
ايجاد ش��ده تا خبرنگاراني كه به هر دليلي فهرست 
بيمه آنها با ش��غل اصلي آنها مطابقت نداشته باشد، 
با ارايه س��ند و تأييد تأمين اجتماعي، عنوان شغلي 

آنها اصالح شود.
وي يادآور شد: بنابراين در مواردي كه عنوان شغلي 
ارايه ش��ده به تامين اجتماعي با ش��غل خبرنگاران 
مغايرت دارد و شغل خبرنگار در ليست بيمه به عنوان 
كارمند يا كارگر ارايه ش��ده باش��د، اين امكان فراهم 
شده كه موضوع از صندوق تأمين اجتماعي پيگيري 

و اصالح شود.
مديركل بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

تصريح كرد: بخشي از مشكل عدم تطبيق عنوان شغل 
خبرنگاران با ش��غل اصلي آنها ب��ه كارفرمايان برخي 
رسانه ها بر مي گردد كه عنوان شغلي خبرنگاران خود را 
تحت عنوان كارمند يا كارگر ارايه مي دهند و بخشي از 
اين مشكل نيز به صندوق بيمه گذار بر مي گردد كه بايد 
عنوان شغلي خبرنگاران را با شرح خدمات اصلي آنها 
تطبيق دهد. مظفري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
موضوع س��خت و زيان آوري شغل خبرنگاران يكي از 
دغدغه هاي فعاالن مطبوعات است، بنابراين كارفرمايان 
و مديران رسانه همچنين صندوق بيمه گذار بايد نسبت 

به رفع اين چالش اقدام كنند.

   مشكالت   پوشش بيمه خويش فرما 
وي همچني��ن در خص��وص خبرن��گاران آزاد و 
خبرنگاراني كه به دليل تخط��ي كارفرما مجبور به 

پرداخت حق بيمه به صورت خويش فرما هس��تند، 
گفت: سازمان تأمين اجتماعي براي برقراري سخت 
و زيان آوري مش��اغل س��خت و زي��ان آور از جمله 
خبرن��گاران حتمًا رابطه كارگ��ر و كارفرمايي طلب 
مي كن��د. بنابراين اگر فرد خبرن��گار به صورت آزاد 
تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد و به صورت خويش 
فرما بيمه خود را پرداخت مي كند اين گروه از افراد 
قابليت بهره برداري از بازنشس��تگي پيش از موعد و 
سخت و زيان آوري را ندارند و اين چالشي است كه 

وجود دارد.
مدي��ركل بازرس��ي كار وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي تأكيد كرد: نكت��ه ديگر موضوع پرداخت 
سهم ۴ درصد حق بيمه مش��اغل سخت و زيان آور 
از س��وي كارفرمايان اس��ت و زماني كه خبرنگاري 
ب��ه صورت خويش فرما حق بيم��ه خود را پرداخت 

مي كند، بنابراين كارفرمايي ندارد و س��هم ۴ درصد 
تأمي��ن اجتماعي از بازنشس��تگي پي��ش از موعد 

بالتكليف مي ماند. 

   استنكاف از پرداخت حق بيمه ٤  درصدي
مظف��ري تاكيد ك��رد: البت��ه اين چالش ع��الوه بر 
خبرنگاران آزاد، براي رانندگان مش��مول سخت و 
زيان آوري كه به صورت خويش فرما براي خود حق 

بيمه پرداخت مي كنند، نيز وجود دارد.
وي ادامه داد: البته منابع پرداخت سهم ۴ درصدي 
حق بيمه مش��اغل س��خت و زيان آور در خصوص 
خبرنگاران آزاد و مش��اغلي كه كارفرما ندارند، بايد 
مشخص شود و اين موضوع مي تواند در قالب طرح يا 
اليحه به مجلس ارايه شود تا منابع حق بيمه سخت 

و زيان آوري اين گروه تامين شود.

اي��ن مق��ام مس��وول در وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در خصوص اس��تنكاف برخي كارفرمايان 
براي پرداخت س��هم ۴ درصدي حق بيمه س��خت 
و زي��ان آوري و پرداخت آن توس��ط كارگر در زمان 
بازنشستگي گفت: اخيراً اين موضوع به عنوان يكي 
از مواردي كه براي بازنشس��تگي كارگران مشاغل 
س��خت و زيان آور چالش ايجاد كرده است، مطرح 
شد و عده اي از كارگران در موعد بازنشستگي با اين 
مشكل مواجه شدند كه كارفرما حق بيمه ۴ درصد 
سهم خود را در طول خدمت كارگر پرداخت نكرده 
اس��ت كه در اين موارد كارگر ان مي توانند سهم ۴ 
درصدي كارفرما را پرداخت و از بازنشستگي پيش از 
موعد نيز بهره مند شوند و سپس با دادخواست عليه 
كارفرما در مراجع قضايي، مي توانند سهم ۴ درصد 

كارفرماي خود را از آنان طلب كنند.
مظف��ري افزود: بعد از مدتي مراج��ع قضايي به اين 
موضوع ايراد گرفتند مبني بر اينكه س��هم ۴ درصد 
كارفرمايان از حق بيمه مش��اغل سخت و زيان آور 
نباي��د توس��ط كارگر پرداخت ش��ود بلك��ه قانون، 
كارفرما را مكلف به پرداخت اين سهم كرده است اما 
در نهايت رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري كه 
اخيراً منتشر شده، نشان مي دهد كه امكان پرداخت 
سهم ۴ درصدي حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور 
درموعد بازنشس��تگي در صورت تخطي كارفرما از 
پرداخت اين س��هم وج��ود دارد و كارگر مي تواند با 
پرداخت اين حق بيمه سهم كارفرما، از بازنشستگي 
پيش از موعد برخوردار شود و بعد با دادخواست عليه 

كارفرما، اين سهم را طلب كند.
مدي��ركل بازرس��ي كار وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: البته تأكيد مي شود پرداخت سهم 
۴ درص��دي حق بيمه مش��اغل س��خت و زيان آور، 
تكليف قانوني براي كارفرمايان اس��ت؛ ضمن اينكه 
براي تأكيد بر اين موضوع، آيين نامه مشاغل سخت 
و زيان آور ذيل ماده ۷۶ قان��ون تأمين اجتماعي در 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور 
نمايندگان وزارت بهداش��ت، وزارت كار و سازمان 
تأمين اجتماعي در حال بازنگري است تا كارفرمايان 
مكلف به پرداخت سهم ۴ درصدي حق بيمه اين نوع 

مشاغل باشند.

مديركل دامپزشكي استان تهران خبر داد 

جزييات طرح نظارت بهداشتي عيد قربان
گروهبنگاهها|

مديركل دامپزشكي استان تهران به برنامه ويژه نظارت 
بر دام ها در آس��تانه عيد قربان اش��اره كرد وگفت: در 
راس��تاي ارتقاي بهداشت عمومي، عمليات نظارت بر 

ذبح دام ها توسط شهروندان در دستور كار قرار دارد.
به گزارش اداره كل دامپزشكي استان تهران، ولي اهلل 
واعظي اظهار داش��ت: اين برنامه با همكاري سازمان 
ميادين شهرداري تهران، س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان و صنف مجموعه تهيه كنندگان گوشت و دام 

زنده در استان تهران عملياتي مي شود.
وي با يادآوري اينكه سال گذشته نزديك به ۴۰ هزار 
راس دام تح��ت عمليات نظارت بهداش��تي اداره كل 
قرار گرفت، اضافه كرد: اين نظارت ها منجربه بيش از 
۲ هزار مورد ضبط آاليش ه��اي خوراكي دام، بيش از 

 ۱۰۰ مورد الشه ضبطي و ۳۰۰ مورد اصالح الشه شد.
واعظي تصريح كرد: امس��ال پيش بيني مي كنيم كه 
بيش از ۳۰ ه��زار راس دام را تح��ت عمليات نظارت 
بهداشتي خود قرار دهيم كه اين مهم از طريق نيروهاي 
فني بهداشتي با همكاري بخش خصوصي و در بيش از 

۴۰ جايگاه شهر تهران انجام مي شود.
وي خاطرنش��ان كرد: به منظور نظارت هرچه بهتر بر 
نحوه ذبح دام و رعايت موارد بهداشتي ۳۷ اكيپ سيار 
از روز عرفه تا پايان عيد قربان از ساعت ۶ صبح تا ۷ شب 
در سطح استان حضور دارند. عالوه بر اكيپ هاي سيار، 
۱۴۰دكتر دامپزشك، ۱۱۵ بازرس گوشت و ۸۹ ناظر 
ذبح شرعي در جايگاه هاي عرضه دام زنده حضور دارند.

مديركل دامپزشكي استان تهران ادامه داد: دامپزشكان 
مس��تقر در جايگاه ها كليه دام هاي خريداري شده را 

قبل از كشتار و حين كشتار نظارت بهداشتي مي كنند. 
همچنين همزمان با اس��تقرار نيروهاي دامپزش��ك، 
روحانيون نيز در جايگاه مخصوص مستقر مي شوند تا 

برعمليات كشتار دام نظارت شرعي نمايند.
اين مقام مسوول گفت: خوشبختانه تاكنون موردي از 
بيماري تب كريمه كنگو در استان تهران مشاهده نشده 
است و از شهروندان مي خواهيم براي جلوگيري از انتشار 
اين بيماري گوشت كشتار شده )قرباني( خود را به مدت 
۲۴ الي ۴۸ ساعت در دماي يخچال نگهداري كنند تا 
طي مراحل سرد شدن الشه عامل بيماري از بين برود.

وي از تمامي شهروندان و مردم درخواست كرد كه در 
روزهاي مبارك عرفه و عيد قربان، دام هاي ذبح شده را 
از مراكزي كه از سوي اداره كل دامپزشكي و شهرداري 

اعالم مي شود، خريداري كرده و ذبح نمايند.

سواد رسانه اي موجب بي نتيجه ماندن جنگ رواني دشمن است
سخنگوي سپاه پاسداران گفت: وجود سواد رسانه اي 
در جامع��ه موج��ب بي نتيجه مان��دن جنگ رواني 

دشمن مي شود.
 به گزارش ايلنا، سردار سرتيپ دوم رمضان شريف 
ديروز در مراس��م بزرگداش��ت روز خبرن��گار  بيان 
داشت: در چند سال اخير دشمن سعي كرده است 

با استفاده از قدرت رس��انه ها موجي از نا اميدي در 
جامع��ه ايجاد كند ك��ه با نمايش اقت��دار و صالبت 
نيروهاي مس��لح و ايستادگي و مقاومت مردم ايران 

اسالمي، اين توطئه نقش بر آب شده است.
وي با اشاره به قدرت رسانه ها در جهت دهي به افكار 
عمومي گفت: استكبار جهاني به ويژه امريكايي ها در 

چند سال گذشته با افزايش تهديد هاي نظامي سعي 
در ايجاد نارضايتي در جامعه داشتند اما با سرنگوني 
پهپاد متجاوز امريكاي��ي و توقيف نفتكش متخلف 
انگليس��ي، قدرت پوش��الي دش��منان بر جهانيان 

آشكار شد.
مس��وول روابط عمومي كل سپاه ادامه داد: هرچند 

نمي ش��ود منكر وجود برخي مس��ائل در كشور شد 
اما با مقاومت مردم تحريم ها بي اثر ش��ده اس��ت و 
مش��كلي وجود ندارد. سخنگوي س��پاه گفت: ملت 
ايران با بصيرت و ش��ناخت دقيقي كه از توطئه هاي 
دش��من دارند براي گام برداش��تن در مسير عزت و 
سربلندي، با مقاومت و ايستادگي در مقابل تهديدها 

 و فشارها، به اهداف عالي توسعه دست پيدا مي كند.
س��ردار شريف با اش��اره به خدمات سپاه در شرايط 
تحري��م افزود: س��اخت پااليش��گاه س��تاره خليج 
ف��ارس و فاز هاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي نمونه اي از 
دستاوردهاي سپاه در راستاي تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتي و رونق توليد است.

تجربه تلخ  درياي خزر در 
خليج فارس تكرار نشود

رييس سازمان شيالت ايران 
گفت: بايد تالش كنيم تجربه 
تلخ آسيب به ذخاير ماهيان 
خاوياري بر اثر صيد بي رويه، 
در خليج فارس تكرار نشود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
نبي ال��ه خون ميرزاي��ي در 
بررسي فعاليت هاي شيالتي استان بوشهر از جمله مزارع 
پرورش ميگوي شيف، گفت: استان بوشهر بنيانگذار و 
پرچم دار صنعت پرورش ميگوي كشور بوده و با هم افزايي 
پژوهشكده ميگو، سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل 
شيالت استان و همت س��رمايه گذاران و بهره برداران، 
افق بسيار روشني در اين زمينه پيش رو دارد. محمدتقي 
منوچهري رييس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر 
نيز با ارايه گزارش كوتاهي از سازماندهي شيالت بوشهر 
در تامي��ن اراضي مورد نياز آبزي پروران تش��كر كرد و 
گفت: مديريت شيالت در دو سال اخير نقش سازنده اي 
در بهبود جايگاه آبزي پروري در اس��تان داشته است. 
عباسعلي زنده بودي مديركل شيالت استان بوشهر نيز 
محدوديت اراضي و حجم زياد تقاضا براي پرورش آبزيان 
را از چالش هاي پيش روي شيالت دانست و گفت: بيش 
از سه هزار هكتار زمين در دو سال آتي به ظرفيت پرورش 
ميگو در استان افزوده مي شود.   خون ميرزايي كاهش 
فشار صيد و صيادي در آب هاي دور و توجه به پرورش 
ماهي در قفس را از ديگر راهكارها در اين حوزه عنوان كرد.

بسيج مي تواند در مردمي كردن 
اقتصاد  اثرگذار  باشد

ته�ران| رييس سازمان 
بسيج مستضعفين گفت: 
بسيج مي تواند با استفاده 
از فرصت و ظرفيت ويژه اي 
ك��ه در اختي��ار دارد، در 
مردمي كردن اقتصاد اثر 
بگذارد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، سردار غالمرضا سليماني شب گذشته 
در جمع فرماندهان حوزه هاي بسيج اصناف سراسر 
كشور با اشاره به نظريه نظم نوين جهاني اظهار داشت: 
اين نظريه اوج اقتدار و آقايي امريكا در جهان را تبيين 
مي كند. ملت ها در نظم نوين جهاني به نوعي بردگان 
امريكا مي ش��وند و قلمرو حكومت امريكا ديگر حد 
و مرزي ندارد. س��ردار سليماني به توقيف مقتدرانه 
نفتكش انگلس��تاني از س��وي نيروي دريايي سپاه 
اشاره كرد و گفت: پس از توقيف نفتكش انگليسي در 
خليج فارس، طي رتبه بندي منتشر شده در خصوص 
قدرت هاي برتر نظامي از سوي يك موسسه شاخص 
بين المللي، جمهوري اسالمي ايران در جايگاه هشتم 
و كشور انگليس در جايگاه دوازدهم قرار گرفته است 
و اين نشان از ارتقاي روزافزون اقتدار نظامي كشورمان 
دارد؛ اين اقتدار و ايستادگي ما در برابر زورگويي ريشه 
در تفك��رات و آرمان هاي انقالبي م��ان دارد.   ايران 
امروز مهد ظلم س��تيزي و الگوي عملي كشور هاي 

آزادي خواه در مواجهه با قدرت هاي ظالم است.

بيش از 90 درصد روستاهاي 
كرمانشاه آب پايدار دارند

كرمانش�اه| مديرعامل 
ش��ركت آب و فاض��الب 
روستايي استان كرمانشاه 
گفت: تا پايان امسال بيش 
از ۱۸ هزار روستايي استان 
از نعمت آب شرب بهره مند 
مي شوند. به گزارش ايسنا، 
فرامرز شوهاني ديروز با اشاره به وجود ۲۵۸۹ روستاي 
داراي سكنه در استان، شاخص بهره مندي جمعيت 
روستايي استان از آب آشاميدني سالم را بيش از ۹۴ 
درصد اعالم كرد و افزود: در اين زمينه از ميانگين كشور 
باالتر هستيم. وي ادامه داد: هم اكنون بيش از ۹۰ درصد 
روستاهاي استان به صورت ۲۴ ساعته آب پايدار دارند.
وي تعداد روستاهاي فاقد آب استان را ۳۴۷ روستا با 
جمعيت حدود ۱۹ هزار نفر اعالم كرد و يادآور ش��د: 
از نظر تعداد روس��تاها ۱۳ درص��د و از نظر جمعيت 
روستايي حدود چهار درصد جمعيت استان فاقد آب 
شرب هستند كه تامين آب براي آنها به صورت سيار يا 
از طريق منابع محلي انجام مي شود. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روس��تايي استان كرمانشاه اظهار كرد: 
البته از اين ۳۴۷ روستا فقط ۸۵ روستا باالي ۲۰ خانوار 
جمعيت دارند و جزو تعهدات شركت آب و فاضالب 
روستايي استان است. شوهاني خاطرنشان كرد: ۵۷۰ 
محل تامين آب شامل بيش از ۲۷۰ حلقه چاه و بيش 

از ۲۹۰ حلقه چشمه داريم.

تعهد تامين 8000 نيرو براي 
كار در نيروگاه اتمي بوشهر

بوش�هر|مديركل فني و 
حرفه اي اس��تان بوشهر با 
اشاره به تعهد تامين ۸۰۰۰ 
نيرو به منظور اش��تغال در 
ني��روگاه اتمي اف��زود: در 
قالب امض��اي تفاهم نامه با 
كشتيراني براي آموزش هاي 
حوزه گردش��گري دري��ا، مهارت آموزي رش��ته هاي 
ملواني، غواصي، پرورش ميگو در قفس و آموزش هاي 
مرتبط اعالم آمادگي شده است. به گزارش خبرآنالين، 
عبدالمجيد دراهكي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
۱۹ نيرو از استان براي اشتغال به كار در آلمان و فرانسه 
اعزام مي شوند، خاطرنشان كرد: با توجه به اعزام نيرو به 
 ILO خارج از كشور پس از حضور وزير كار در كنفرانس
در اولين اقدام ۲۷۰ نفر براي كار در كشورهاي آلمان و 
فرانسه نام نويسي كردند كه ۱۹ نفر را براي اعزام به اين 

مجموعه ها معرفي كرديم.
وي تصريح كرد: تفاهم نامه هايي با دستگاه هاي مختلف 
منعقد شده كه مهم ترين آن امضاي تفاهم نامه با منطقه 
ويژه پارس جنوبي بوده ك��ه در اين تفاهم نامه تامين 

۶۰۰۰ نيروي كار در پارس جنوبي تعهد شده است.
وي با اش��اره به ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بوشهر 
گفت: عالوه بر ايجاد مدرس��ه كسب و كار و مهارت در 
دانشگاه خليج فارس، در همه دانشگاه هاي استان دفتر 

مهارت آموزي و ايجاد شغل راه اندازي شده است.

۲۴90 نفر از دهياران كشور را 
زنان تشكيل مي دهند

زنجان| مشاور وزير كشور 
در امور زنان و خانواده گفت: 
با توجه به آمار اعالم شده از 
سوي معاون عمراني وزير 
حدود ۳۷ ه��زار دهيار در 
كش��ور فعال هستند كه از 
اين تعداد ۲ هزار ۴۹۰ نفر را 
دهياران زن تشكيل مي دهند و به لحاظ تقسيم بندي 
انجام گرفته بيشترين آمار به استان كرمانشاه اختصاص 
دارد. فريبا نظري پوركيايي ديروز در نشست با شماري 
از بانوان دستگاه هاي اجرايي استان زنجان افزود: اين 
جامعه آماري ارتش عظيم در خط مقدم روستاها و در 
ارتباط مستقيم با مردم به شمار مي روند، در حالي كه 
گفته مي شد قرن بيستم به سمت كاهش روستا نشيني 
و افزايش شهر نشيني پيش خواهد رفت اين موضوع در 
كشورمان كندتر از ساير كشورها به وقوع پيوسته است.

وي اضافه كرد: همچنان جمعيت روس��تا نش��ين در 
اقتصاد، سياست، به ويژه در مسائل اجتماعي تاثيرگذار 
هستند و در اين ميان دهياران زن براي نقش آفريني 
بيشتر بايد فرصت ها و تهديدهاي محيط كاري خود و 
موانع پيش رو را مطرح كنند چرا كه اين قشر در توسعه 
يافتگي اثرگذار هستند. نظري پوركيايي افزود: دهياران 
مي توانند مسائل را از ابعاد گوناگون در اليه هاي عميق 
و زيرين جامعه رصد كنند و اين آگاهي ها مي تواند به 

برنامه ريزي هاي بهتر منتهي شود.

چهرههاياستاني

محكوميت ۵ ميلياردي براي 
نگهداري تلفن همراه قاچاق

اصفهان|  مديركل تعزيرات حكومتي استان 
اصفهان از محكوميت ۵ ميليارد ريالي براي قاچاق 
گوش��ي تلفن همراه خبر داد. غالمرضا صالحي 
گفت: پرونده كش��ف يك هزار و ۱۸۱ دس��تگاه 
تلف��ن همراه قاچاق ب��ه ارزش ۵ ميليارد و ۵۳۸ 
ميليون ريال كه از يك واحد مس��كوني در شهر 
اصفهان توسط مامورين نيروي انتظامي كشف 
شده بود براي رسيدگي به شعبه ششم رسيدگي 
به تخلفات قاچ��اق كاال و ارز تعزيرات حكومتي 
اصفهان ارجاع شد. وي افزود: شعبه مذكور با توجه 
به عدم ارايه اسناد گمركي توسط متهم و احراز 
تخلف، متهم را به پرداخت ۵ ميليارد ريال جريمه 
نقدي در حق صن��دوق دولت محكوم و حكم به 

ضبط محموله مكشوفه صادر كرد.

 كشف ۲۰۰ قبضه سالح
در مرزهاي شمالغرب كشور

اروميه| ۲۰۰ قبضه سالح توسط رزمندگان اسالم 
در مرزهاي شمالغرب كشور كشف شد.

 به گزارش روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( 
نيروي زميني س��پاه ط��ي اطالعيه اي از كش��ف و 
ضبط ۲۰۰ قبضه سالح ش��كاري و جنگي توسط 
رزمندگان اس��الم در مرزهاي ش��مال غرب كشور 
خبر داد. با هوشياري و اشراف اطالعاتي رزمندگان 
قرارگاه حمزه سيدالش��هدا)ع( نيروي زميني سپاه 
از ورود يك محموله ۲۰۰ قبضه اي س��الح شكاري 
و جنگي به داخل كش��ور جلوگيري ش��د. در تاريخ 
۱۵ مرداد ماه امسال عوامل مزدور قصد داشتند يك 
محموله س��الح و مهمات جهت برهم زدن آرامش 
مردم وارد كشور نمايند كه با هوش��ياري و اقدام به 
موقع رزمندگان قرارگاه حمزه حين ورود به كشوردر 

مرزهاي شمال غرب كشف و ضبط شد.

 حمايت بسيج و سپاه 
از صنايع كشور

اصفهان| علي حسين رعيتي فرد رييس سازمان 
بسيج كارگران و كارخانجات كشور در جريان بازديد 
از فوالد مباركه در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: 
بسيج و سپاه با تمامي ظرفيت از گروه فوالد مباركه و 
ساير صنايع كشور حمايت خواهند كرد. وي با اشاره به 
نقش حمايتي سازمان بسيج كارگران و كارخانجات از 
صنعت كشور افزود: اين سازمان با بيش از ۲۵۰۰ پايگاه 
در صنايع كشور براي هرگونه حمايت، ايجاد تعامل و 
ارتقاي بهره وري در صنعت، ارايه خدمت به خانواده 
كاركنان و همچنين پيگيري و تسهيل گري و رفع 
موانع توليد و مطالبات صنعت آماده همكاري است. 
وي خاطرنشان كرد: به يقين اين هم افزايي به رونق 
توليد و ايجاد اش��تغال پايدار و درآمدزايي اقتصادي 

منجر خواهد شد.

 عملكرد مطلوب مالير 
در جذب تسهيالت اشتغالزايي

همدان| بر اس��اس گزارش اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي همدان، ۴۸۰ ميليارد ريال تسهيالت 
اشتغالزايي براي ۳۳۶ طرح در مالير پرداخت شده 
كه از اين نظر رتبه نخست را در بين شهرستان هاي 
استان به خود اختصاص داده است. معاون استاندار 
همدان و فرماندار ويژه مالير ديروز در كارگروه اشتغال 
و سرمايه گذاري شهرستان مالير تاكيد كرد: اين رقم 
تسهيالت اشتغالزايي با تالش مديران دستگاه هاي 
اجرايي شهرستان بايد مضاعف شود. وي افزود: از اين 
رقم تسهيالت يك ميليارد و ۳۶۰ ميليون ريال هنوز 
جذب نشده و بايد هر چه سريعتر تعيين تكليف شود.

فرماندار ويژه مالير با گاليه من��دي از نوع عملكرد 
دستگاه هاي حمايتي اين شهرستان در تعلل در جذب 
تسهيالت حمايتي بيان كرد: از ۱۵۳ ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون ريال تسهيالت حمايتي تنها ۴۲ ميليارد و 
۳۰۰ ميليون ريال آن توسط سه دستگاه حمايتي 

اين شهرستان جذب شده كه رضايت بخش نيست.

براي سهامداران »پديده« 
برنامه زمان بندي اعالم مي شود

مشهد| دادستان عمومي و انقالب مركز خراسان 
رضوي گف��ت: اطالعات موثق س��هامداران پديده 
از طريق مبادي رس��مي قضايي اعالم خواهد شد. 
غالمعلي صادقي گفت: سهامداران پديده به شايعات 
توجه نكنند، اطالعات موثق از طريق مبادي رسمي 
قضايي اعالم خواهد ش��د. او تصريح كرد: دس��تگاه 
قضايي چه در مرحله پيشگيري از تعميق بحران اين 
شركت، چه در مرحله رسيدگي به اتهامات متهمان 
اين شركت و چه در مرحله صدور حكم وظيفه خود را 
به انجام رسانده و در اين فرآيند حفظ منافع عمومي 
و اموال س��هامداران در كنار رسيدگي به تخلفات و 
اقدامات غيرقانوني مديران وقت شركت به صورت 
توأمان مورد توجه قرار گرفته است. دادستان عمومي 
و انقالب مركز خراس��ان رضوي گفت: شهروندان از 

هرگونه مراجعه به مراجع قضايي خودداري كنند.

دومين قطب فرش ابريشم 
كشور در كما

مراغه|توليد فرش ابريشم در مراغه دومين قطب 
فرش ابريشم كشور به نصف رسيده و اين تنها به دليل 
كاهش صادرات شده است. محمدي رييس اتحاديه 
فرش دس��تبافت مراغه گفت: توليد فرش ابريشم 
دراين شهرس��تان به نصف رسيده است. محمدي 
افزود: در سال هاي گذشته در اين شهرستان ۵۰ تا 
۶۰ هزار مترمربع فرش ابريشم توليد مي شد كه اين 

ميزان در زمان حاضر به نصف كاهش يافته است.
او با بي��ان اينكه نبود صادرات عامل رك��ود در بازار 
فرش ابريشم است، افزود: ايجاد بازار هاي جديد در 
خارج از كش��ور تنها راه خروج از ركود در بازار فرش 

ابريشم است.
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معلمان ارزان 
مهم ترين مشكل آموزش  و پرورش آنطور كه سرپرست 
اين وزارتخانه مي گويد، بازنشستگي 255 هزار نفر از 
پرسنل طي سال هاي ٩٧ تا ١۴٠٢ است كه منجر به 
كاهش 30 درصدي نيروي انس��اني در مقابل افزايش 
17، 5 درص��دي جمعي��ت دانش آموزي مي ش��ود با 
اين وجود اگرچه از س��ال ها قبل كارشناسان آموزش 
پيش بيني چنين كمبود نيرويي را كرده بودند و اكنون 
هم هشدارهايي براي س��ال هاي آينده داده مي شود 
اما مس��ووالن آموزش و پرورش همچن��ان به دنبال 
استفاده از راه حل هاي قديمي هستند كه در نخستين 
س��ال هاي اجرا قرار بود موقتي باشد اما نزديك به ده 
س��ال از عمر چرخه آموزش را به خود اختصاص داده 
و مشكالت بسياري را براي اين وزارتخانه ايجاد كرده 
است، خريد خدمات آموزشي يكي از همين راه حل هاي 
به اصطالح موقتي است كه با وجود انبوهي از معوقات و 
بالتكليفي معلماني كه از طريق اين طرح به آموزش و 
پرورش كمك كردند اما باز هم به عنوان بهترين راه حل 
تلقي مي ش��ود. اين در حالي است كه دولت در اليحه 
بودجه سال ۹۸ پيشنهاد كرده است ساالنه 10درصد 
دانش آم��وزان تحت پوش��ش طرح خري��د خدمات 
آموزش��ي بگيرند كه كارشناس��ان آموزش و پرورش 
برمبناي آن استدالل مي كنند كه كار از موقتي بودن 
خريد خدمات فراتر بوده و اگرچه مس��ووالن بر موقت 
بودن اين طرح تاكيد مي كنند اما مقدمه اي اس��ت بر 

خصوصي سازي آموزش و پرورش.

  خريد خدمات آموزش دور شدن از عدالت 
است

بنابر آمارهاي اعالم ش��ده از س��وي آموزش و پرورش 
در حال حاضر 330 ه��زار دانش آموز در مراكز خريد 
خدماتي مشغول به تحصيل هستند و بر اساس آنچه 
در اليحه بودجه ۹۸ آمده دولت در اليحه بودجه سال 
۹۸ پيشنهاد كرده است ساالنه 10 درصد دانش آموزان 
تحت پوشش طرح خريد خدمات آموزشي بگيرند. اين 
در حالي است كه كارشناسان آموزش بر اين نكته تاكيد 
مي كنند كه اجرايي شدن اين طرح در برخي مناطق 
كمتر برخوردار، موجب تضييع حقوق معلمان شاغل، 
خروج نظام آموزشي از استانداردهاي الزم و بي توجهي 
به مهارت معلمان مي شود. محمد حيدري، كارشناس 
آم��وزش و پرورش درب��اره اين موضوع ب��ه »تعادل« 
گفت: طرح خريد خدمات آموزشي در ابتدا قرار بود با 
رويكردي عدالت محور و ذيل برنامه هاي توسعه عدالت 
آموزشي در مناطق محروم و كمتربرخوردار و صرفًا در 
مناطقي كه نيروي آموزشي وجود ندارد اجرا شود. اما 
متأس��فانه با انحرافاتي كه صورت گرفت، پديده هايي 
مثل واگذاري مدارس دولتي و كوچاندن دانش آموزان 
اين مدارس به مدارس غيردولتي از دل اين طرح بيرون 
آمد. به اين ترتيب اين طرح در جاهايي منحرف شد و 

رسمًا در خدمت توسعه مدارس غيردولتي قرار گرفت.
او افزود: طرح خريد خدمات با تفسير جديدي كه دولت 
و آموزش و پرورش ارايه كرده است، قرار است با رويكرد 
صرفه جويي در هزينه ها به تدريج به عنوان جايگزيني 
براي استخدام پيماني معلمان، تثبيت شود بنابراين 
اين طرح مي تواند به عنوان يكي از اصلي ترين راهبردها 
در پيگيري سياس��ت هاي كوچك س��ازي و كاهش 
تصدي گري دولت در بخش عمومي به تدريج در نظام 
آموزشي كشور تثبيت شود. اينكه چنين ادعايي تا چه 
حد مي تواند درست باشد، موضوعي است كه از سخنان 
اخير رييس جمهور هنگام اراي��ه اليحه بودجه ۹۸ به 

مجلس هم مي توان به وضوح دريافت كرد.
حي��دري بيان ك��رد: رييس جمه��ور در زمان تقديم 
اليحه بودجه ۹۸ به مجلس اعالم ك��رد: »ما براي هر 
دانش آموزي بطور متوسط در سال آينده چهار ميليون 
تومان از خزانه م��ردم و بيت المال هزينه مي كنيم در 
حالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد 
و مردم خودش��ان اين كار را انجام دهند، حداكثر يك 

ميليون تومان مي شود.« 
ام��ا رييس جمهور توضيح ندادند ك��ه حقوق ماهانه 
يك معلم خريد خدماتي با يك چهارم بودجه اي كه 
بنابر ادعاي وزي��ر آموزش و پ��رورش ۹۸ درصد آن 
صرف پرداخت حقوق فعلي ناچيز معلمان مي شود، 

چگونه محاسبه و پرداخت مي شود؟  وي ادامه داد: اما 
عالوه بر س��خنان رييس جمهور، نگاهي به جز 3 بند 
ب تبصره 21 ماده واحده اليحه بودجه ۹۸ نيز مويد 

اين ادعاست. 
در اين بخش آمده است كه »وزارت آموزش و پرورش 
مكلف است با برنامه ريزي مناسب، نيروي انساني مورد 
نياز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمايان آموزشي، 
مربيان بهداشت، متصديان آزمايشگاه ها و كارگاه ها را 
از طريق خريد خدمات تامين كند به نحوي كه تا پايان 
س��ال ١٣٩٨ حداقل 30 درصد و تا پايان سال ١٣٩٩ 
حداقل 50 درصد خدمات فوق از طريق خريد خدمات 

تامين شود.«

  خصوصي سازي با حداقل كيفيت
از طرف ديگر برخي از كارشناسان آموزش خريد خدمت 
را گامي در راستاي آموزش و پرورش خصوصي دانسته 
و معتقدند به نوعي شانه خالي كردن دولت از وظيفه اي 

است كه قانون برايش مشخص كرده است.
 علي جمالي،  كارشناس آموزش درباره اين موضوع  به 
»تعادل« گفت: درباره ط��رح خريد خدمات مي توان 
گفت به نوعي واگذاري بحث هاي خدمات آموزش��ي 
به بخش خصوصي است اما به جاي آنكه مردم شهريه 
مدارس را بدهند، دولت به نيابت از خانواده ها شهريه 

حداقلي را مي پ��ردازد و عمال اين م��دارس، مدارس 
غيردولت��ي با امكانات حداقلي دوس��تي و تحت اداره 
بخش خصوصي اس��ت. اين مدارس در اصل مدارس 
غيردولتي محسوب مي شوند اما در مدارس غيردولتي 
موسسين صفر تا صد هزينه و درآمد را به عهده دارند و 

از دانش آموزان شهريه مي گيرند. 
در بحث خريد خدمات يك امتيازي به موسسين داده 
مي شود كه فضاي آموزشي در اختيار آنها قرار مي گيرد. 
در واقع بخش اصلي كه براي آموزش و پرورش هزينه 
در بر دارد نگهداري فضاست به همين دليل است كه در 
چند سال اخير اين طرح دارد اجرا مي شود؛ اما در عمل 
اين طرح موفق نبوده است و هر چند ارزيابي دقيقي در 
اين خصوص صورت نگرفته است اما تجربه معلماني كه 
در مدارس مشغول تدريس هستند، نشان مي دهد كه 

از نظر كيفيت اين مدارس موفق نيستند.
اين كارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: در حال 
حاضر دولت مي گويد يك ميلي��ون تومان به ازاي هر 
دانش آموز به اين مدارس داده مي شود تا موسس همه 

هزينه ها از جمله حقوق پرسنل را در آن ببيند.
 نهايتا موسس مجبور است نيروهايي با كيفيت و سابقه و 
دانش كمتر را در اختيار بگيرد تا حقوق كمتري بپردازد و 
 اين ميان اولين كسي كه آسيب مي بيند دانش آموز است. 
موسس��ين س��ود خود را بايد از روي همين س��رانه 

دانش آموز بردارند و در عين حال هزينه ها را نيز پرداخت 
كنند. در نهايت واضح است كه كيفيت افت مي كند.

جمالي بيان كرد: متاسفانه اول اينكه اگر درآمد زايي 
هم صورت بگيرد صرف افزايش حقوق معلم نمي شود و 
منبع سود بيشتر موسسين مي شود و ضمن اينكه اين 
طرح حداقل در كالم قرار است بيشتر در مناطق محروم 
اجرا شود كه در آن فضاها امكان درآمدزايي وجود ندارد.

  خريد خدمت؛ بهترين راهكار موقتي
با اين حال اظهارات كارشناس��ان آموزش در حالي 
است كه مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش هنوز 
هم خري��د خدمات را راه ح��ل برو رف��ت از بحران 
كمبود نيرو مي دانند. روز گذشته سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش اعالم ك��رد: طرح خريد خدمات، 
بهترين راهكار موقتي براي آموزش و پرورش است 
اما اين به معني واگذاري آموزش و پرورش به بخش 

خصوصي نيست.
جواد حسيني درباره اين موضوع بيان كرد: طرح خريد 
خدمات، تنها راه موقتي ب��راي تامين كمبود نيرو در 
آموزش و پرورش است اما اين به معني واگذاري آموزش 
و پرورش به بخش خصوصي نيست چراكه ما معتقديم 
امنيت، سالمت و آموزش حكومتي هستند و به هيچ 
طريقي نبايد خصوصي سازي شود.خوشبختانه از زمان 
ورود من به وزارت دو آيين نامه بسيار خوب به تصويب 
رس��يده است كه موجب قدرت بخش��ي به آموزش و 
پرورش مي شود. آموزش و پرورش يك لشكر اقتصادي 
انبوه، اما بالقوه است و اين آيين نامه به بيدار شدن اين 

لشكر كمك مي كند.
او افزود: هيچ آموزش و پرورش��ي صرفا با اتكا به منابع 
دولتي، ارتقا پيدا نخواهد كرد، امروز با وجود ش��رايط 
خاص كشور، سهم آموزش و پرورش از بودجه از ۹درصد 
به 13 درصد افزايش يافته اس��ت اما اين براي جامعه 
محسوس نيس��ت. تا زماني كه به دنبال افزايش سهم 
و بودجه آموزش و پرورش باشيم موفق نخواهيم شد. 
امروز من گروهي را مامور كرده ام تا روي نظام نامه تعامل 
دستگاه هاي دولتي با آموزش و پرورش فعاليت كنند و 
اين مي تواند در استان ها هم اجرايي شود چراكه آموزش 
و پرورش نبايد مانند ساير دستگاه ها اداره شود، به اين 

دليل كه آموزش عالي قوانين خاص خودش را دارد.
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بحث 
كمبود نيرو انساني در آموزش و پرورش، تصريح كرد: 
طي س��ال هاي 13۹7 تا 1۴02 در آموزش و پرورش 
30 درصد كاهش نيرو خواهيم داش��ت كه در مقابل 
با افزايش 17 درصدي دانش آموزان مواجه هس��تيم.

در مجموع امسال ۶0 هزار نفر بازنشسته مي شوند اما 
نيروهاي جديد تنها 20 هزار نفر هستند و 12 هزار نفر 
هم از طريق حق التدريس، پيش دبستاني و نهضتي به 

مجموعه آموزش و پرورش اضافه خواهند شد.

آينده دلهره آور آلودگي هوا به دنبال توليد سواري ديزلي
آيا ورود ناوگان ديزلي س��واري ب��ه جمع خودروهاي 

درحال تردد ايران منطقي است؟ 
رييس مرك��ز ملي هوا و تغيير اقليم در پاس��خ به اين 
پرسش ضمن تشريح تفاوت هاي موتورهاي ديزلي و 
بنزيني به لحاظ مصرف سوخت، شتاب و آاليندگي، 
توليد س��واري هاي ديزلي را مخالف مصالح كش��ور 
مي داند و مي گويد: در صورت توليد سواري ديزلي در 
ايران، چشم انداز بسيار دلهره آوري به لحاظ وضعيت 
آاليندگي منابع متحرك در سال هاي آينده خواهيم 
داش��ت. مدتي از اعالم درخواست ايران خودرو ديزل 
براي دريافت مجوز توليد »سواري ديزلي« مي گذرد 
كه همچنان با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست 
روبرو اس��ت. روز گذشته نيز سازمان حفاظت محيط 
زيست اعالم كرد كه اين موضوع براي بررسي هاي فني 
بيشتر به كنسرسيوم دانشگاه هاي برتر كشور محول 
شده و اين مجموعه دانشگاهي نيز مخالفت خود را با 
توليد س��واري ديزلي در ايران اعالم كرده است. اما در 
اين ميان نكته قابل تأمل آن است كه مركز تحقيقات 
موتور ايران خودرو در آخرين اظهارنظر خود اعالم كرد 
كه سواري ديزلي توليد شده توسط اين گروه، مي تواند 
استاندارد يورو5 را پاس كند. در اين باره مهدي ميرزايي، 
رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم، به ايسنا مي گويد: 
اينكه سواري ديزلي قادر به پاس كردن استاندارد يورو5 
است، يك ادعا است كه طبيعتا راه حل اثبات آن، ارايه 
گزارش هاي مربوط به نتايج آزمون هاي انجام شده روي 

اين موتور است. 
او ادامه مي دهد: البته مشكل اصلي پاس كردن يا نكردن 
حدود يورو 5 توس��ط اين موتور سواري ديزلي نيست 
بلكه بايد ببينيم كه اين موتور ذاتاً تحت چه استانداردي 
طراحي شده حتي اگر يورو5 هم باشد طبق حدود مجاز 
فعلي كشور براي اخذ مجوز شماره گذاري كافي نيست 
همچنين جدا از اينكه موتور طراحي شده براي سواري 
ديزلي، چه استانداردي را پاس مي كند بايد اين موضوع 
را بررسي كنيم كه آيا ورود ناوگان ديزلي سواري به جمع 

خودروهاي درحال تردد صحيح است ياخير؟

  تاريخچه سواري هاي ديزلي  در دنيا 
رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم با اشاره به تاريخچه 
توليد سواري هاي ديزلي و با بيان اينكه اولين خودروي 
سواري ديزلي در س��ال 1۹33 توسط سيترون با نام 
Rosalie توليد شد، مي گويد: پس از اين مرحله بود 
كه شركت هاي مرسدس بنز، ايسوزو، فولكس واگن و 
پژو نيز دست به توليد خودروهاي سواري ديزلي زدند. 
در س��ال 1۹۹2 حدود 17 درصد از كل بازار توليدات 
خودرو مرب��وط به خودروهاي س��واري ديزلي بود. از 
دهه ۹0 ميالدي با اضافه كردن سيس��تم هايي مانند 
كنترل الكترونيكي پاشش سوخت و استفاده از سوخت 
زيست ديزلي )biodiesel( تغييراتي در قدرت، بازده 
و آاليندگي موتوره��اي ديزلي به وجود آمد. ميرزايي 
موتورهاي بنزيني و ديزلي را به لحاظ قدرت و شتاب 
مقايس��ه مي كند و مي گويد: اگر بخواهيم مقايسه اي 
بين موتورهاي بنزيني و ديزلي داشته باشيم، در حجم 
موتور ثابت قدرت بيشينه موتورهاي ديزلي در مقايسه 
با بنزيني بيشتر است كه اين به دليل نسبت تراكم بيشتر 
موتورهاي ديزلي اس��ت همچنين دور موتور و شتاب 
موتورهاي ديزل��ي معمواًل كمتر از موتورهاي بنزيني 
است. به همين دليل موتور خودروهاي سنگين معمواًل 
ديزلي اس��ت چون ش��تاب گيري براي اين خودروها 
مدنظر نيس��ت و تنها فاكتور توان بيشينه در طراحي 
موتور است. از طرفي خودروهاي ديزلي عمر طوالني تر 
و مصرف س��وخت پايين تري نس��بت به موتورهاي 

بنزيني دارند.

  مقايسه ديزلي با بنزيني به لحاظ آاليندگي 
رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم در ادامه به وضعيت 
س��واري هاي ديزلي از لحاظ آاليندگ��ي پرداخته و با 
تاكيد بر اينكه از جهت آاليندگي عملكرد خودروهاي 
بنزين��ي بس��يار بهت��ر از خودروهاي ديزلي اس��ت، 
مي گويد: آالينده هاي مهم يك موتور بنزيني ش��امل 
مونواكسيد كربن و هيدروكربن هاي نسوخته و در برخي 
موارد اكسيدهاي نيتروژن اس��ت اما براي موتورهاي 

ديزلي آالينده هاي مونواكسيدكربن و هيدروكربن هاي 
نسوخته به  دليل نسبت باالي هوا به سوخت در احتراق 
اين موتورها اصاًل مطرح نبوده و در عوض اصلي ترين 
آالينده اين موتورها ذرات معلق )۴0 برابر موتور بنزيني( 
در كنار اكس��يدهاي نيتروژن )۸ برابر موتور بنزيني( 
است. ميرزايي تاكيد مي كند: مخرب ترين آالينده ها 
از منظر تأثير بر س��المت، ذرات معلق است و اين هم 
نشان دهنده اهميت بيشتر خودروهاي ديزلي به جهت 
آاليندگي است چون هر دو آالينده )مونواكسيدكربن 
و هيدروكربن هاي نس��وخته( ناش��ي از خودروهاي 
ديزلي، عامل ايجاد آالينده ذرات معلق اوليه و ثانويه در 
هواست. پس در نتيجه گيري اول آالينده هاي منتشره 
از موتورهاي ديزلي بس��يار خطرناك تر از موتورهاي 

بنزيني است.
 وي با اين توضيح كه مديريت انتشار هريك از آالينده ها 
نياز به روش خاصي دارد، اظهار مي كند: در موتورهاي 
بنزين��ي مي توان تنها با اس��تفاده از يك كاتاليس��ت 
سه راهه، انتشار آالينده هاي مربوط به اين موتورها را 
تاحد بسيار زيادي كاهش داد اما در موتورهاي ديزلي 
روش هاي مختلفي براي كنت��رل آالينده هاي ذرات 
معلق و اكسيدهاي نيتروژن توسعه يافته اند كه هركدام 
پيچيدگي خ��اص مربوط به خ��ود را دارد. بطور كلي 
مديريت آاليندگي موتورهاي ديزلي بسيار پيچيده تر و 

سخت تر از موتورهاي بنزيني است.
رييس مركز مل��ي هوا و تغيير اقليم با اش��اره به اينكه 
براي كنترل آاليندگي موتورهاي ديزلي، اس��تفاده از 
تجهيزات كنت��رل آلودگي يك الزام اس��ت، مي گويد: 
براي كنت��رل آالينده ذرات معل��ق از تجهيزاتي مانند 
DPF، PM CAT و براي كنترل آالينده اكس��يدهاي 
 EGR، deNox، SCR، نيتروژن از سيستم هايي مانند
Lean Nox Trap اس��تفاده مي ش��ود كه هريك از 
اين سيستم ها و تجهيزات به فضاي مخصوص و كافي، 
ملزومات تغذيه، تعمير و نگه��داري و صرف هزينه باال 
آن هم به موقع نياز دارند. اين درحالي اس��ت كه هزينه 
تمام شده براي يك كاتاليس��ت سه راهه مورد استفاده 

در خودروهاي بنزيني بس��يار كمت��ر و نگهداري از آن 
نيز بسيار راحت تر است.  ميرزايي همچنين با تاكيد بر 
اينكه تجهيزات كاهنده آاليندگي خودروهاي ديزلي 
حساسيت زيادي به كيفيت سوخت مصرفي موتور دارند، 
تصريح مي كند: حساسيت به س��وخت در موتورهاي 
ديزلي به حدي كه استفاده از سوخت بي كيفيت، حتي 
به تعداد دفعات مح��دود، موجب خرابي موقت يا دايم 
تجهيزات مذكور و تأثيرات مخرب روي موتور مي شود 
كه اين موضوع نيز موجب افزايش هزينه ها مي ش��ود 
درحالي كه يك كاتاليست خودروهاي بنزيني درصورت 
استفاده از سوخت نامناسب نيز دچار تخريب نمي شود 
و حساسيت بسيار كمتري به كيفيت سوخت مصرفي 
دارد بنابراين مديريت آاليندگي موتورهاي ديزلي بسيار 

سخت تر و گران تر از موتورهاي بنزيني است.

  آزموده را آزمودن خطاست 
او با اش��اره به توجه جدي كش��ورهاي توسعه يافته 
به آاليندگي ناشي از س��واري هاي ديزلي مي گويد: 
به دليل مش��كل جدي ت��ر آاليندگ��ي خودروهاي 
ديزلي هم��واره در تعيي��ن حدود مج��از جديد در 
اس��تانداردهاي آاليندگي اروپاي��ي توجه ويژه اي به 
آاليندگي خودروهاي ديزلي ش��ده است بطوري كه 

در آخرين س��طح از ح��دود مجاز اروپاي��ي )يورو۶( 
اعدادي تعيين شده كه صرفًا معدود خودروسازاني با 
اعمال هزينه ها و انرژي و توان فني هنگفت موفق به 

دسترسي به اين حدود شده اند. 
شايد به همين دليل است كه در حال حاضر تنها سه 
درصد از خودروهاي سبك كشور امريكا داراي موتور 
ديزلي هستند و در همه جاي دنيا تنها درصورت نياز 
به توان باال به موتورهاي ديزلي توجه مي ش��ود و در 
اروپا روز به روز استفاده از ديزلي هاي سواري محدود 
و محدودت��ر مي ش��ود بنابراين آزم��وده را آزمودن 
خطاس��ت. رييس مرك��ز ملي هوا و تغيي��ر اقليم در 
پايان ضمن ابراز نگراني نس��بت به ورود سواري هاي 
ديزلي به چرخه حمل و نقل كش��ور اظهارمي كند: با 
مقايسه سطح تكنولوژي، كيفيت سوخت، سيستم 
تعمير و نگه��داري، فرآيندهاي نظارت��ي بر توليد و 
نگهداري خودروها و... در ايران به س��ادگي مي توان 
ديد در صورت صدور اجازه ورود خودروهاي سواري 
ديزلي به ناوگان خودروهاي كشور چشم انداز بسيار 
دله��ره آوري از وضعيت آاليندگي منابع متحرك در 
سال هاي آينده وجود خواهد داشت. اگر هنر و همتي 
است، بايد براي كنترل آاليندگي خودروهاي ديزلي 

سنگين موجود به كار برده شود.
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دستگيري 7000 متهم مواد مخدر 
در يك هفته 

معاون مقابل��ه با عرضه و امور بين الملل س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر از كشف 15 تن مواد مخدر 
و روانگردان در كل كشور در هفته دوم مرداد ماه 
خبر داد. ناصر اصالني گفت: مجموع كش��فيات 
در هفته مزبور 15 هزار و 372 كيلوگرم اس��ت. 
بيشترين حجم مواد مكشوفه مربوط به ترياك 
به ميزان 13 هزار و ۸01 كيلوگرم اس��ت كه ۸۹ 
درصد مجموع كش��فيات را شامل مي شود. اين 
مقام مس��وول ادامه داد: همچنين از اين ميزان 
۹0۶ كيلوگرم حشيش، 1۶۸ كيلوگرم شيشه، 
1۹۴ كيلوگرم هرويين، 10۹ كيلوگرم مرفين، 
301 ه��زار و ۹00 عدد قرص روانگردان، 13۸5 
ليتر پيش ساز و 1۹2 كيلوگرم ساير مواد كشف 
ش��ده اس��ت. اصالني با بيان اينكه اين ميزان از 
كشفيات طي ۸۹۴ فقره عمليات صورت گرفته 
است، گفت: س��رانه كشفيات مواد مخدر در اين 
دوره 17.1۹ كيلوگ��رم به ازاي هر عمليات بوده 
است. او اظهار كرد: در هفته اخير مجموعًا 722۸ 
متهم در ارتباط ب��ا جرايم مواد مخدر و خصوصًا 
طي طرح هاي جمع آوري و ساماندهي معتادان 
متجاهر در سطح كش��ور دستگير شده اند كه از 
اين تع��داد 1۹۹ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و 
روانگردان، 171۶ نفر خرده فروش و توزيع كننده 
مواد و 3۹7۹ نفر معتاد متجاهر دستگير شده اند. 
33۴ نفر نيز طي س��اير عمليات هاي مرتبط با 
موضوع مواد مخدر دس��تگير ش��ده اند.  معاون 
مقابله با عرضه س��تاد افزود: از 301 هزار و ۹00 
عدد قرص هاي روانگردان مكشوفه در اين مقطع، 
بيشترين تعداد با 2۹۹ هزار و ۶02 عدد مربوط به 
استان آذربايجان غربي است كه نشان دهنده ۹۸ 
درصد مجموع كشفيات قرص هاي روانگردان در 
هفته اخير است. اصالني با بيان اينكه بالغ بر 7۴ 
درصد كشفيات اين دوره زماني مربوط به هفت 
استان كش��ور است، اظهار كرد: بيشترين حجم 
كش��فيات با 330۹ كيلوگرم مربوط به اس��تان 
كرمان است كه معادل 21 درصد كشفيات كشور 
است و سيستان و بلوچستان با 23۴۴ كيلوگرم، 
هرمزگان با 17۹۶ كيلوگرم، خوزستان با 1۶۹5 
كيلوگرم، سمنان با 7۹3 كيلوگرم، فارس با 757 
كيلوگرم و خراس��ان رضوي با 700 كيلوگرم به 
ترتي��ب در رتبه هاي بعدي قرار دارن��د. او افزود: 
كشفيات 5 استان اولويت دار حوزه مقابله يعني 
سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، بوشهر و 
خراسان جنوبي از كشفيات كشور در هفته مذكور 
5۶ درصد است. اصالني اظهار كرد: طي اين مدت، 
1۶2 دستگاه خودرو، 22 دستگاه موتورسيكلت، 
12 قبضه سالح و 3۹ دستگاه موبايل توقيف شد.

ايجاد تونل سرما در عرفات و منا 
براي حجاج

رييس مركز پزشكي حج و زيارت از گسترش تونل 
هواي س��رد در عرفات و منا خبر داد. محمدتقي 
حلي ساز درباره اينكه آيا امسال تمهيداتي براي 
كاهش جلوگيري از گرمازدگي حجاج ايراني در 
عرفات و منا پيش بيني شده يا خير، گفت: امسال 
تونل هواي سرد را در عرفات و منا گسترش داديم، 
در سال هاي قبل نيز اين امكان را براي جلوگيري 
از گرمازدگي زائران خانه خدا داشتيم اما امسال 
اين امكانات را افراي��ش داديم. وي با بيان اينكه 
طبق پيش بيني ها م��ا در روزي كه زائران براي 
مراسم رمي جمرات مي روند، احتمال گرمازدگي 
آنان وجود دارد، گفت: در همين راستا نيز آمادگي 
الزم را داريم و امكاناتمان را بسيج خواهيم كرد. 

حلي ساز افزود: هنگام پياده روي در منا نيز با توجه 
به طوالني بودن مس��افت ممكن است، برخي از 
حجاج دچار مشكل شوند كه در اين خصوص نيز 
هشدارها و آموزش هاي الزم به زائران داده شده و 

امكانات مان را نيز به كار گرفته ايم.

قراردادهايي براي سوءاستفاده 
از كارگران 

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه برخي 
از قراردادهاي كاري ريش��ه در برده داري دارد، 
گفت: شرايط بد اقتصادي فضا را براي سوءاستفاده 
كارفرمايان از كارگران فراهم كرده است بنابراين 
نبايد اجازه داد، قرارداده��اي يكطرفه در حوزه 

قراردادهاي كاري جوالن بدهند.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي درباره ش��رايط 
قرارداد ه��اي كاري در حوزه اش��تغال، به خانه 
ملت گف��ت: دولت براي جلوگي��ري از تبعيض 
ميان كارفرما وكارگران الزامي است كه در زمينه 
قراردادهاي كاري شفاف سازي كند و الزمه اين 
مهم تدوين اليحه خاص و ويژه براي حمايت از 
حقوق كارگران در قبال كارفرماياني است كه حق 
كارگران اين اقشار زحمتكش را ناديده مي گيرند.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه اثربخشي در حوزه اشتغال نيازمند رفع 
تبعيض حقوقي كارگران است تصريح كرد: نبايد 
اجازه داد برخي ها با ايجاد روزنه در قراردادهاي 

كاري حقوق كارگران را پايمال كنند.
جعفرزاده ايمن آبادي ب��ا بيان اينكه نبايد قانون 
كار ميان كارگر و كارفرما به نوعي تعيين ش��ود 
كه فضاي انحراف براي افراد فراهم باش��د افزود: 
قراردادهاي سفيد امضا، قراردادهاي يكطرفه و 
ظالمانه به سبك برده داري بايد از حوزه اشتغال 
كشور برچيده ش��ود تا بتوان امنيت شغلي را به 
حوزه اشتغال بازگرداند. عضو فراكسيون توليد و 
اشتغال مجلس با بيان اينكه برخي از قراردادها در 
حوزه اشتغال برده داري است يادآورشد: شرايط 
بد اقتصادي كشور متاسفانه موجبات سوء استفاده 
برخي از افراد در فضاي كاري را ايجاد كرده است 
بنابراين نبايد اجازه داد كارفرماها در حوزه اشتغال 
با قرارداد يكطرفه ش��رايط حقوقي كارمندان را 

تضعيف كنند. 

نظروزيربهداشتدربارهآزادشدنارزدارو
برخي كارشناسان حوزه سالمت معتقدند ارز دولتي 
ب��راي دارو باي��د آزاد و حذف ش��ود و مابه التفاوت 
آن به بخش بيمه منتقل ش��ود ت��ا هم جلوي رانت 
و فس��اد ارز دولتي را بگيرد، و ه��م به توليد داخلي 
كمك كند، اما وزير بهداش��ت نظ��ر ديگري دارد. 
وزير بهداشت به برخي اظهارات مبني بر لزوم آزاد 
شدن ارز دارو و تجهيزات پزشكي، پاسخ داد. سعيد 
نمكي در گفت وگو با ايس��نا، در پاس��خ به س��والي 

درباره درخواس��ت توليدكنندگان و واردكنندگان 
دارو و تجهيزات پزشكي مبني بر آزاد شدن ارز دارو 
و تجهيزات، گفت: براي امس��ال اگر ارز دارو را آزاد 
مي كرديم، اولين ضرر متوجه خود توليدكنندگان 
و واردكنن��دگان بود؛ چراكه در ح��ال حاضر هم با 
وج��ود تخصي��ص ارز ۴200 توماني، بس��ياري از 
كارخانه هاي داروس��ازي كه ضعيف تر هستند، در 
نقدينگي مش��كل دارند و در صورت دو برابر شدن 

قيمت ارز، بي ترديد در گشايش هاي اعتباري شان 
دچار مشكل مي شدند. 

او اف��زود: از ط��رف ديگ��ر در بودج��ه س��ال ۹۸ 
س��ازمان هاي بيمه گر مانند سازمان بيمه سالمت، 
اضافه سهم دارو ديده نشده بود و قطعا اگر ارز دارو 
تغيير مي كرد، بايد از جيب مردم پرداخت مي شد. به 
همين دليل تالش كرديم كه در اين زمينه فرصتي 
داشته باشيم تا سال ۹۹. وزير بهداشت ادامه داد: در 

قانون بودجه ۹۹ كه تقريبا رسيدگي به آن از اوايل 
مهرماه شروع مي شود، اين موضوع مد نظر خواهد 
بود و ما هم موافقيم كه ارز دارو را به سمت ارز نيمايي 
بريم، ام��ا در عين حال منابع��ش را در بودجه هاي 
بيمه هاي س��المت به گونه اي ببينيم كه فش��اري 
به مردم وارد نش��ود. نمكي افزود: از طرف ديگر هم 
الزم اس��ت بانك ها تسهيالت ويژه به صنعت دهند 
تا صنعت با كاهش س��رمايه در گردش و نقدينگي، 

دچار مش��كل نش��ود. او در پاسخ به س��وال ايسنا 
درباره برخي مباحث مبني بر امكان سوءاس��تفاده 
از دفترچه هاي بيمه به دنبال آزاد ش��دن ارز دارو، 
گفت: با نسخه نويس��ي الكتروني��ك، دفترچه هاي 
بيمه تا پايان امسال برچيده مي شوند. به اين ترتيب 
در تجويزها هم س��قف گذاشته مي شود و هم طبق 
گايدالين ها عمل خواهد ش��د و كس��ي نمي تواند 

دارويي را خارج از عرف و ُنرم بنويسد. 
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ترديد در خصوصي سازي ايرالين ها

وجود »۶۰ مصوبه محرمانه« در دوره هاي گذشته شوراي شهر تهران

يكمنطقهو89گود!جلوگيريازساختوسازغيرمجازدرلواساناتكليدخورد

گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه خصوصي سازي شركت هاي دولتي طي 
چند ساله اخير به مساله مهمي براي اقتصاد ايران تبديل 
شده اس��ت، در اين روزها، خصوصي س��ازي دو ايرالين 
دولتي نيز به محل مناقشه و ترديد بدل شده اند. ايراليني 
خصوصي شده اما شك و ترديد ناظران را در رابطه با شيوه 
واگذاري و ميزان پرداخت پول از طرف خريدار برانگيخته 
است. ديگري اما دچار ترديد شده و از مسير واگذاري به 
بخش خصوصي عقب نشيني كرده است. اولي داستان 

»ايران ايرتور« است و دومي ماجراي »ايران اير«.

  هيچ كس حاضر به خريد ايرالين نبود
داستان با اين جمله آغاز شد كه »سازمان خصوصي سازي، 
شركت ايران ايرتور را كه ارزش 1000 ميلياردي داشته 
به قيمت ۳۴ ميليارد تومان فروخته است«. جمله اي كه 
نصراهلل پژمانفر، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسالمي 
حدود دو هفته پيش مطرح كرد. ديروز اما مجيد شكاري، 
مالك شركت هواپيمايي ايران ايرتور اتهامات مطرح شده 
درباره طي نشدن مراحل قانوني براي واگذاري اين شركت 
را رد ك��رد و گفت: تمام مراحل قانون��ي براي خريد اين 
شركت طي ش��ده و با پرداخت ۳۴ ميليارد تومان، ۳۸۵ 
ميليارد تومان بدهي را تحويل گرفتيم. به گزارش ايسنا، او 
گفت: به ادعاي نماينده همه دستگاه ها كه روز مزايده در 
سازمان خصوصي سازي حضور داشتند و از درخواست 
من براي خريد اين ش��ركت تعجب كرده بودند، آن روز 
چهارمين ب��اري بود كه ايران ايرتور به مزايده گذاش��ته 
مي شد، اما هيچ كس حاضر به خريد آن نمي شد و من هم به 
عنوان تنها شركت كننده در مزايده كه قيمت پيشنهادي ام 
باالتر از قيمت پايه اعالم شده بود، برنده مزايده شدم و تا 
امروز توانسته ام به كمك پرسنل شركت، حجم زيادي از 
بدهي هاي سر رسيد ش��ده ايران ايرتور را پرداخت كنم. 
شكاري اظهار كرد: روزي كه شركت را تحويل گرفتم به 
تدريج وضعيت نامناسب ايران ايرتور به جايي رسيد كه 
هواپيماها يكي پس از ديگري از كار افتاد چرا كه يا زمان 
اورهال آنها رسيده بود يا آنكه موتور آنها نياز به تعميرات 
داشت و شركت هواپيمايي ايران ايرتور تنها با يك هواپيما 

تقريبا از مرز ورشكستگي هم رد شده بود.

  نظر سازمان خصوصي سازي؟
بر اس��اس اين گزارش، روز س��ه ش��نبه نيز سازمان 
خصوصي س��ازي بيانيه داده و نوشته بود: در مزايده 
و واگذاري اول در س��ال 1۳۹0، ايران ايرتور از طريق 
مزايده عمومي به شركتي خصولتي واگذار شده بود 
كه به دليل عدم ايف��اي تعهدات خريدار و همچنين 
معوق ش��دن چندين قس��ط آن، مجدداً اين شركت 
در ط��ي ۴ نوبت و در س��ال 1۳۹۳ و 1۳۹۴ از طريق 
مزايده عمومي به مبلغ ۳۴ ميليارد تومان عرضه شد 
كه مشتري و متقاضي نداشت، و از اين رو، مجدداً اين 
شركت در تاريخ2۳ شهريور 1۳۹۴ به قيمت پايه ۳۴ 
ميليارد تومان از طريق مزايده عمومي عرضه شد كه 
يك نفر ش��ركت كننده براي اين عرضه وجود داشت 
و با قيمت پيش��نهادي باالتر از قيمت پايه به عنوان 

 برنده مزايده ش��ناخته شد و واگذاري صورت گرفت.
در همين حال، س��يد جعفر سبحاني، مشاور رييس 
س��ازمان خصوصي س��ازي نيز ديروز اعالم كرد كه 
اي��ران ايرتور براس��اس مصوبه س��ال 1۳۸۹ واگذار 
ش��ده اس��ت و در زمان واگذاري، اين شركت بيش 
 از ۴00 ميليارد تومان بدهي انباش��ته داشته است.
ب��ه گفته س��بحاني، س��ال 1۳۸۹ با مصوب��ه هيات 

واگذاري، آن زمان ايران اير تور با قيمت پايه 7 ميليارد 
تومان به مزايده گذاشته شد. در آن زمان قرار بود 2۵ 
درصد نقد و مابقي به صورت اقساط سه ساله پرداخت 
ش��ود. وي در مورد خري��داران گفت: يك ش��ركت 
چندمنظوره و ش��ركتي ديگر در آن مزايده شركت 
كردند و آن سهم را خريدند. آنها ۹۵ درصد اين سهم 
را كه قيمت پايه اش 7 ميليارد و 200 ميليون تومان 

بود در مزايده ۴۸ ميليارد تومان خريدند. اين شركت ها 
2۵ درصد از حصه )قسمت( اوليه را پرداخت كردند، 
اما در ادامه در انجام تعهدات خود ناتوان ماندند. وي 
افزود: س��ازمان خصوصي س��ازي در راستاي دفاع از 
حق دولت، از خريدار وكالت گرفته بود كه اگر خريدار 
در انجام تعهدات كوتاهي كرد بتواند س��هم دولت را 

استيفاء كند.

 توقف خصوصي سازي هما 
داس��تان دوم اما با انص��راف »ايران اي��ر« از ورود به روند 
خصوصي سازي شكل گرفته است. ديروز كاپيتان تورج 
دهقاني زنگنه، مديرعامل اين شركت هواپيمايي اعالم 
ك��رد: در حال حاضر، خصوصي س��ازي ايران اير متوقف 
ش��ده اس��ت و برنامه اي فعال براي اين موض��وع نداريم. 
خصوصي سازي »هما« در شرايطي متوقف شده كه قرار 
بود، سهام اين شركت در بازار سرمايه عرضه شود. عباس 
آخوندي و محمد اس��المي، وزيران س��ابق و جديد راه و 
شهرسازي هر دو بر واگذاري سهام اين ايرالين دولتي به 
مردم تاكيد داشته و دارند. اسالمي در 17 ارديبهشت سال 
جاري و در جريان توديع و معارفه مديران عامل س��ابق و 
جديد هما در اين باره گفته بود: خصوصي س��ازي ايران 
اير بايد از طريق بازار سرمايه انجام شود و بايد از سيستم 
اين بازار كارآيي هما را به حداكثر برسانيم نه اينكه مانند 
برخي از ش��ركت ها يك نفر بيايد و ايران اير را خريداري 
كند. زمستان سال گذشته نيز فرزانه شرفبافي، مديرعامل 
وقت ايران اير عرضه سهام اين شركت هواپيمايي در بورس 
را از جمله روش هاي قابل اجرا براي خصوصي كردن اين 
ايرالين دانسته و درباره امكان واگذاري سهام ايران اير در 
بازار سرمايه براي رفع بخشي از مشكالت اقتصادي هما 
گفته بود، امكان اين كار وجود دارد. گفتني است با پيشنهاد 
وزارت راه و شهرسازي مصوبه اي در آخرين جلسه هيات 
وزيران در سال گذشته درباره شركت هواپيمايي هما به 
تصويب رسيد كه در آن قيد شده بود شركت هما به دليل 
بازسازي ساختاري فعال از ليست واگذاري ها خارج شود. 
بر اس��اس اين مصوبه عالوه بر اينكه اساس��نامه شركت 
هواپيمايي هما بايد اصالح شود، شخصيت حقوقي شركت 
نيز به سهامي عام تبديل شود. همچنين موسسه صندوق 
بازنشستگي كاركنان اين شركت كه هزينه زيادي براي 
هواپيماي��ي هما در بر دارد س��اماندهي و تعيين تكليف 
مي شود و در نهايت بعد از سوددهي و فراهم شدن شرايط 
واگذاري، در جهت خصوصي سازي شركت اقدام مي شود.

  بازار سرمايه يا مزايده؟
از آنجا كه ورود بنگاه هاي اقتصادي به بازار س��رمايه تابع 
شرايطي خاص از جمله ش��فافيت در صورت هاي مالي، 
تعيين تكليف بدهي ها و... است، بسياري از شركت هاي 
دولتي اين مسير را براي خصوصي سازي انتخاب نمي كنند 
و به س��از و كار مزايده تن مي دهند. ساز وكاري كه فاقد 
نظارت هاي قطعي و محكم بازار سرمايه است و از همين 
رو، منجر به توزيع رانت ميان شركت هاي »خصولتي« يا 
افراد خاص شده و مي شود. در ماجراي واگذاري ايران ايرتور 
نيز به دليل ورشكستگي و بدهي انباشته باال،  واگذاري اين 
شركت به مردم از طريق سازوكار بازار سرمايه مقدور نبوده و 
از همين رو، با مكانيسم مزايده آن طور كه مسووالن سازمان 
خصوصي سازي گزارش كرده اند به يك فرد واگذار شده 
است. بي گمان، در صورتي كه پيش از واگذاري به يك فرد، 
زمينه هاي ورود اين شركت به بازار سرمايه فراهم مي آمد، 
در حال حاضر شاهد چنين بحث هاي پرابهام نبوديم و مردم 
مي توانستند بطور مستقيم سهمي از مالكيت اين ايرالين 

را از آن خود كنند.

حجت نظري، رييس كميته تنقيح ش��وراي ش��هر 
تهران از وجود »۶0 مصوبه محرمانه« در دوره هاي 
گذشته شوراي ش��هر خبر داد.  نظري در گفت وگو 
با ايلنا، درباره سامانه طرح ها و لوايح و پيشنهاداتي 
كه در آن به ثبت رس��يده است، گفت: با وجود آنكه 
حدود دو هفته از راه اندازي اين س��امانه مي گذرد و 
همه ش��هروندان مي توانند از اين سامانه استفاده و 
نظرات و پيشنهاد خود را مطرح كنند، اما هنوز هيچ 
نظري ثبت نشده و استقبال از آن، آنگونه كه انتظار 
داش��تيم، خوب نبود. وي با بي��ان اينكه علت اصلي 
عدم معرفي درس��ت سامانه به ش��هروندان تهراني 
است، تصريح كرد: شهروندان تهراني از وجود سامانه 
طرح ها و لوايح شوراي اسالمي شهر تهران به خوبي 

مطلع نشدند.
رييس كميته تنقيح شوراي شهر تهران افزود: اين 
سامانه دو اتفاق متفاوت و بسيار مهم را رقم زد كه در 
تاريخ قانونگذاري ايران بي سابقه است. با اين سامانه  
مي توانيم م��ردم را در وضع مقررات و قانون گذاري 
مشاركت دهيم كه اتفاق بسيار مهم و اساسي است 
و ش��هروندان بايد در اين مس��ير هم��راه مديريت 

شهري بشوند.
نظ��ري تصريح كرد: اين اتفاقي كمي نيس��ت و اگر 
شاهد همراهي ش��هروندان نباشيم، احتماال بعد از 

مدتي مديريت ش��هري هم انگيزه خود را از دست 
خواهد داد.

عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه اين سامانه 
نقش مردم در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها در 
ش��وراي ش��هر را پررنگ تر مي كند، اظهار كرد: اين 
س��امانه تمامي طرح ها و لوايح را كه قرار است شورا 
بررسي كند،  از ابتداي فرايند تا روزي كه در صحن 
ش��ورا مطرح مي ش��ود، مرحله به مرحله در اختيار 
ش��هروندان قرار مي دهد و آنه��ا مي توانند در مورد 

آن نظر بدهند.
وي افزود: در نتيجه مي توانيم در تك تك فرايندهاي 
تصميم گيري، نظرات شهروندان را اخذ و اگر جايي 
ممكن است تصميم نادرس��تي بگيريم شهروندان 

مي توانند تذكر دهند و قصور خود را اصالح كنيم.
نظري در ادامه اظهار كرد: دومين نكته مهم اين است 
كه اگر ش��هروندان فكر مي كنند به هر دليل شورا از 
موضوعي غافل بوده و در آن ح��وزه مقرراتي وضع 
نك��رده، مي توانند به صورت بداهه طرح پيش��نهاد 
دهند و ما در كميته تنقيح مصوبات ابتدا به صورت 
ش��كلي و در تطبيق ب��ا قوانين و مق��ررات موضوع 
را بررس��ي و سپس به كميس��يون تخصصي ارجاع 
مي دهيم تا به صورت ماهوي به موضوع ورود كنند 
و در صورتي كه به اين نتيجه برس��ند، قابليت ارايه 

در صحن ش��ورا را دارد در قالب ي��ك طرح و با ذكر 
نام شهروند پيش��نهاد دهنده در صحن شورا مطرح 
خواهد شد و اگر موضوع قابليت طرح در صحن شورا 
را نداشته باش��د، با ذكر دليل مورد را اطالع رساني 

خواهيم كرد.
وي در پاسخ به اينكه برخي مصوبات بارگذاري شده 
در اين سامانه، قابليت انتشار عمومي ندارند، اظهار 
كرد: ۵0۶۹ مصوبه در اين سامانه منتشر شده است. 
درباره اين مصوبات هيچ بحثي براي انتش��ار وجود 
ندارد،  اما مصوبات��ي داريم كه به دوره هاي چهارم و 
ماقبل آن باز مي گردد و برروي نامه ابالغ مهر يا روي 

متن مصوبه مهر محرمانه خورده است.
رييس كميته تنقيح ش��وراي شهر اظهار كرد: فارغ 
از اينكه داش��تن مه��ر محرمانه ب��ر روي مصوبات 
شوراي ش��هر خود به لحاظ قانون گذاري دچار شبه 
و ايراد است و مگر مي شود مصوبه اي توسط مرجع 
قانون گ��ذاري محرمانه تلقي ش��ود؟ چنين چيزي 
وجاهت قانوني ندارد، اما با اس��نادي مواجه هستيم 
كه روي آن مهر محرمانه خورده اس��ت و نمي دانيم 

آيا مي توانيم آن را منتشر كنيم يا خير.
وي افزود: اين موضوع به كميسيون حقوقي و نظارت 
ارجاع داده شده تا كميسيون درباره آن تعيين تكليف 

و سپس براي انتشار آنها تصميم گيري شود.

عضو ش��وراي ش��هر تهران اظه��ار ك��رد: مواردي 
ه��م نمونه ه��اي غيرقابل انتش��ار وج��ود دارد كه 
ش��امل مصوبات مرب��وط به انجمن ش��هر در پيش 
از انقالب اس��ت. برخ��ي از اين مصوبات منس��وخ 
ش��ده اند و الزم االجرا نيس��تند، اما برخي همچنان 
الزم االج��را هس��تند. تمام مصوبات روي س��امانه 
بارگذاري ش��ده اس��ت، اما انتش��ار عمومي ندارد و 

 در انتظار تاييد كميس��يون حقوقي و نظارت است.
نظري درباره تعداد مصوبات محرمانه اي كه امكان 
انتشار عمومي آنها فراهم نيست، گفت: در حدود ۶0 
مصوبه محرمانه موجود است. قابل ذكر است كه هيچ 
مصوبه اي در دوره پنج��م با عنوان محرمانه يا طرح 
در جلسات غيرعلني نداريم، زيرا اساسا در اين دوره 

هيچ جلسه غيرعلني مطرح نكرديم.

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران با بيان اينكه در حال تامين 
منابع براي تخريب هتل آرينا در منطقه شميرانات هستيم، از تشكيل 
كميته هاي نظارت و بازرس��ي براي جلوگيري از ساخت و سازهاي 
غيرمجاز خبر داد. محسني بندپي در گفت وگو با ايلنا درباره ساخت و 
س��ازهاي غيرمجاز در منطقه لواس��انات گفت: در خصوص بناها و 
ساختمان هايي كه ساخته شده، قطع به يقين سازمان بازرسي و قوه 

قضاييه ورود پيدا كرده است.
وي ادام��ه داد: هم جهاد كش��اورزي و هم كميته نظ��ارت و پايش 
استانداري فعال ش��ده اند تا از ساخت وساز هاي غيرمجاز جلوگيري 
كنند و به جايي نرس��يم كه مجبور به پرداخت هزينه هاي زياد براي 

تخريب شويم.
اس��تاندار تهران اظهار كرد: در حال حاضر ب��راي تخريب هتل آرينا 
2 ميلي��ارد تومان پول الزم داريم و بايد اي��ن منابع را تامين كنيم تا 
ساخت و ساز خالفي را كه انجام داده است، تخريب كنيم. البته ما در 

حال تامين منابع براي تخريب آن هستيم، از اينكه ۳ طبقه اين هتل 
تخريب خواهد شد، ش��ك نكنيد. بندپي تصريح كرد: معتقدم بايد 
شرايطي را فراهم كنيم تا از طريق طرح »كاداستري« كه سازمان ثبت 
اسناد كش��ور متعهد به انجام آن شده است و همچنين از طريق تيم 
نظارت و بازرسي مان از هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در هرجايي كه 
منابع شخصي و ملي باشد و قانون تغيير كاربري آن را مجاز ندانسته، 
جلوگيري كنيم و با تخلفات برخورد قانوني كرده و اعمال قانون كنيم.

وي يادآور شد: در حال حاضر اكيپ هاي نظارت و ارزيابي فعال شده 
و مصوبات تغيير كاربري در كميس��يون هاي استانداري نيز در حال 
بررسي است و به شهرداران تاكيد كرديم كه هيچگونه تغيير كاربري 
را نپذيرند، مگر در صورتي كه در جهاد كشاورزي سيكل قانوني خود 
را طي كرده باشد و در غيراين صورت از ساخت وساز جلوگيري كنند 
تا ما با يك اقدام انجام شده مواجه نشويم كه بعدا نياز به حكم قضايي 

و تخريب داشته باشيم.

شهردار منطقه يك تهران گفت: پروژه ساخت و ساخت سازمان تامين 
اجتماعي واقع در نياوران )شمال پايتخت(  كه اواخر خرداد امسال به دليل 
بروز خطرهاي گودبرداري آن متوقف ش��د، يكي از ۶2 پرونده برج- باغ 
است. به گزارش ايرنا، سيد حميد موسوي در جمع خبرنگاران در خصوص 
آخرين وضعيت پروژه تأمين اجتماعي توضيح داد: تأمين اجتماعي تا زمان 
مرمت، پايدارسازي گود و حل مشكالت آن موظف به پرداخت ماهانه 10 
ميليون تومان به مالكان واحدهاي اطراف براي اجاره بها شده است.به گفته 
وي قنات اين مسير نيز ايمن سازي و خطر از حالت بحران خارج شده است، 
ضمن اينكه با هماهنگي شهردار تهران موضوع پايدارسازي گود نيز آغاز 
شده است.  ش��هردار منطقه يك تصريح كرد: اين اتفاق باوجود نيلينگ 

)پايدارسازي گود( رخ داده بود. 
وي عنوان كرد: در گذشته روالي وجود داشت كه براي تسريع در امور كار 
گودبرداري و تجهيز كارگاه قبل از صدور پروانه انجام مي شد كه در حال 

حاضر اين موضوع برچيده شده است. 

وي با بيان اينكه ۴2 پرونده از ۶2 پرونده برج-باغ شهر تهران در محدوده 
منطقه يك شهرداري قرار دارد گفت: منتظر تأييد نهايي شوراي شهر در 
اين باره هستيم. به گزارش ايرنا، پس از تصويب اليحه خانه - باغ به جاي 
مصوبه برج - باغ كه طي دوره هاي قبلي مديريت شهري تهران گذرانده 
شده بود وجود ۶2 پرونده از برج- باغ ها به علت طي مراحل اداري قبل از 
اليحه خانه-باغ و ايجاد حقوق مكتسبه براي مالكان آنها، خبرساز شده 
است. شهردار منطقه يك تهران ادامه داد: ۸۹ گود در منطقه يك وجود 
دارد كه ۴۵ مورد آنها رها شده است و اين گودها به صورت مستمر توسط 

كميته ايمني رصد مي شوند. 
وي در خصوص امالك واگذار ش��ده شهرداري نيز اظهار كرد: 7۹ پالك 
ثبتي در منطقه يك در قالب هاي مختلف واگذار شده كه در برخي از آنها 

تشريفات رعايت نشده بود. 
شهردار منطقه يك اضافه كرد: تعدادي از اين ملك ها تخليه شده و براي 

تخليه تعدادي ديگر منتظر صدور دستور مقام قضايي هستيم.
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 افت 78 درصدي 
معامالت ملكي در مرداد 

گزارش اتحاديه مشاوران امالك تهران از تحوالت 
بازار مس��كن در نيمه اول مردادماه نشان مي دهد 
كه حجم معامالت در پايتخت 7۸ درصد نس��بت 
به زمان مشابه سال قبل كاهش يافته است، البته 
افت قراردادها فقط به بخش خريد و فروش محدود 
نمي ش��ود و حجم معامالت رهن و اج��اره هم در 
پايتخت نسبت به مدت مشابه سال۹7، 22 درصد 

كاهش يافته است.
در شهر تهران طي 1۵ روز ابتداي مردادماه 1۳۹۸ 
تنها 2020 قرارداد خريد و فروش امضا شده كه از 
افت 7۸ درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل 
حكايت دارد. در اين مدت همچنين 77۵۸ قرارداد 
اجاره منعقد شده كه كاهش 22 درصدي را نسبت 

به نيمه اول مردادماه سال 1۳۹7 نشان مي دهد.
همچنين بررس��ي اين آمار حكايت از آن دارد كه 
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن در كل كشور 
ط��ي 1۵ روز ابتداي مردادم��اه 1۳۹۸،  ۵۳ درصد 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل كاهش داشته و 
تعداد قراردادهاي رهن و اجاره هم 1۳درصد افت 

كرده است.
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در 1۵ روز 
ابتداي مردادماه سال جاري در كل كشور، 17 هزار و 
۵۵۹ فقره قرارداد خريد و فروش ملك در كل كشور 
به ثبت رسيده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 
۵۳ درصد كاهش يافته است، در اين مدت 2۹ هزار 
و 10۳ اجاره نامه هم امضا شده كه نسبت به 1۵ روز 

ابتداي مرداد پارسال، 1۳درصد كمتر بوده است.
كاهش چشمگير آمار قراردادهاي خريد و فروش 
مسكن در نيمه نخست مرداد سال جاري درحالي 
است كه بررسي گزارش هاي منتشر شده از سوي 
بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن طي ۴ ماهه 
گذشته به خوبي نشان مي داد كه حجم قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن سيري نزولي را طي مي كند. 
البته در ارديبهشت ماه حجم معامالت به باالي 12 
هزار فقره رسيد اما پس از آن و در خردادماه، تعداد 
قراردادها، دوباره سيري نزولي را در پيش گرفت و 
در تيرماه شاهد كمترين ميزان معامالت طي ۶ سال 
گذش��ته بوديم و قراردادهاي مسكن پايتخت در 
تيرماه 1۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 

۶۵ درصدي داشت.
كارشناس��ان مس��كن با تداوم روند نزولي حجم 
معامالت مسكن پيش بيني كردند كه اين شرايط 
تا نيمه دوم سال جاري ادامه مي يابد و به تبع آن سير 
صعودي قيمت ها هم كاهشي مي شود، در اين ميان 
به گفته حسام عقبايي، نائب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك، روند كاهشي قيمت در واحدهاي مسكوني 
بزرگ متراژ در همين تابس��تان رق��م مي خورد و 
كاهش قيمت واحدهاي مس��كوني كوچك متراژ 
با از مهرماه آغاز مي شود، البته به نظر نمي رسد كه 
اين روند نزولي، كاهش محسوسي را در قيمت ها به 
همراه داشته باشد و حداكثر بين 10 تا 1۵ درصد از 

قيمت مسكن افت كند. 
درحالي كه نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك، 
معتقد است، كاهش قيمت ها هنوز آغاز نشده اما 
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
ام��الك از همان روزه��اي آغازين تيرم��اه از افت 
محس��وس قيمت در ۵ منطقه ته��ران خبر داد، 
موضوعي كه سر و صداي بسياري كرد اما گزارش 
ميداني »تعادل«  از مشاوران امالك مناطق مختلف 

تهران آن را تاييد نكرد.
ناگفته نماند كه شكس��ت معامالت مس��كن در 
ش��رايطي رقم خورد كه آمارهاي رس��مي از افت 
ماهيانه قيمت در مناطق مياني تهران خبر مي داد، 
با اين حال به لطف رش��د ناچيز قيمت در مناطق 
جنوبي، شاخص كل قيمت مس��كن شهر تهران 
نسبت به تيرماه امسال 0.۴ درصد افزايش و نسبت 

به مردادماه سال قبل ۹1 درصد افزايش يافت.
البته چند روز قبل از اعالم تحوالت بازار مس��كن 
ش��هر تهران در تيرماه، رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك خبر داده بود كه قيمت هاي پيشنهادي در 
مناطقي از تهران ۸ تا 1۸ درصد كاهش يافته است. 
به دنبال اين خبر، گزارش بانك مركزي اعالم شد 
كه نشان مي داد قيمت مسكن بر اساس معامالت 
قطعي در مناطق 2، ۳، ۴، ۵، ۶، 7، ۸، ۹، 10، 1۳، 20 
و 22 نس��بت به خردادماه كاهش پيدا كرده است، 
از سوي ديگر در مناطق 1، 11، 12، 1۴، 1۵، 1۶، 
17، 1۸، 1۹ و 21 ب��ا افزايش قيمت مواجه بوديم، 
منطقه 11 هم با رشد 11۶ درصدي پيشتاز تورم 

ملكي در تهران بود.
قيمت مس��كن ش��هر تهران در تيرماه 1۳۹۸ به 
ميانگين 1۳ ميليون و ۳۵0 هزار تومان در هر متر 
مربع رسيد كه نسبت به ماه قبل، تنها 0.۴ درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹1 درصد رشد يافت 
معامالت ۴۸00 فقره بود كه كاهش ۶۵ درصدي را 
نسبت به تيرماه سال قبل نشان مي دهد. اين حجم از 
افت فشار ماهيانه قيمت از مردادماه 1۳۹۴ تاكنون 

بي سابقه بوده است.

 اعالم نتايج نهايي 
انتخابات شوراياري

سيد آرش ميالني، نايب رييس ستاد هماهنگي 
ش��وراياري ها از اع��الم نتايج نهاي��ي انتخابات 
ش��وراياري خبر داد و گفت: ۳12۳ نفر به عنوان 
شوراياري اصلي و 1۳۸7 نفر به عنوان شوراياري 
علي البدل انتخاب شدند. به گزارش ايلنا، ميالني 
در صفحه شخصي خود در توييتر از تاييد نتايج 
پنجمين دوره انتخابات انجمن هاي شوراياري 
تهران خبر داد و نوشت: نتايج انتخابات پنجمين 
دوره ش��وراياري هاي شهر تهران به تاييد هيات 
نظارت مركزي انتخابات رسيد و نتايج نهايي اين 
 Shorayari.tehran.ir انتخابات در سايت
منتشر شد. ۳12۳ نفر شورايار اصلي و 1۳۸7 نفر 

شورايار علي البدل انتخاب شدند.

دهقاني زنگنه،  مديرعامل اي�ران ايرديروز در 
يك نشست خبري با اعالم اينكه عمليات رفت 
حجاج س�ه شنبه ش�ب پايان يافت، گفت: در 
مدت زم�ان 30 روز عمليات پرواز رفت حجاج 
انجام ش�د كه طي اي�ن مدت 88 ه�زار و 561 
حاجي با 360 پرواز جابه جا ش�دند. به گزارش 
ايلنا، او همچنين با اش�اره به آغ�از پروازهاي 
برگشت گفت: پروازهاي بازگشت حجاج از 25 
مرداد آ غاز مي ش�ود و تا 17 شهريورماه ادامه 
دارد و عمليات بازگش�ت حج�اج در 23 روز با 
361 پرواز انجام مي شود. مديرعامل ايران اير با 
بيان اينكه تمام عمليات پروازي حج با 9 فروند 
هواپيماي فعال انجام شد، گفت: امسال شاهد 
افزاي�ش 98 درصدي اعزام زائران نس�بت به 
سال گذشته بوديم همچنين تعداد پروازها هم 
در اين مدت 97 درصد افزايش يافت همچنين 

امسال نسبت به سال گذشته شاهد كاهش 74 
درصدي ميانگين تاخيرها بوديم.

وي با تاكيد بر اينكه در اين مدت چهار شركت 
هواپيمايي پروازهاي خارجي ايران اير را انجام 
دادند، گف�ت: ماهان اير، قش�م اير، ش�ركت 
هواپيمايي اطلس، گلوبال و آسمان پروازهاي 
خارجي هما را در اين مدت انجام دادند كه سهم 
ماهان تاكنون در اين مدت جابه جايي 4833 
مسافر بوده است. همچنين شركت هواپيمايي 
تركي�ه حدود 6 پرواز خارج�ي هما را در هفته 
انجام مي داد و شركت هواپيمايي آسمان يك 

پرواز در هفته را انجام مي داد.
وي ب�ا تاكيد ب�ر اينكه با هزين�ه باالتري براي 
انجام پروازهاي خارجي هواپيما اجاره كرديم، 
گف�ت: در اين م�دت مس�افران ناراضي بابت 
تاخير هواپيماها مي توانس�تند بليت خود را 

پس بدهند يا اينكه مابه التف�اوت هزينه ها به 
مسافران پرداخت مي شد.وي همچنين با اشاره 
به سوخت رس�اني به هواپيماهاي ايران اير در 
فرودگاه تركيه گفت: در برخي از فرودگاه هاي 
تركيه در ح�ال حاضر سوخت رس�اني انجام 
مي شود و در فرودگاه هايي هم كه سوخت رساني 
انجام نمي شود در حال مذاكره و رايزني هستيم 
تا سوخت رساني از آن فرودگاه ها از سر بگيرد.

مديرعامل اي�ران اير درباره زي�ان ايران اير از 
واگذاري پروازهاي خارجي به ساير ايرالين ها 
گف�ت: در بخش اكونومي فرص�ت فروش يك 
ميليون و 259 هزار ي�ورو و در بخش بيزينس 
كالس هم فرصت فروش يك ميليون و 700 هزار 
يورو بليت را از دس�ت داديم كه اين ارقام عدم 
نفع ايران اير از فروش اين بليت ها محس�وب 

مي شود.

نيمنگاه
زيان 3 ميليون يورويي هما
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معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد

صاحبان سرمايه در بوته اعتبارسنجي
گروه صنعت |

15 دي ماه 97، با تصويب هيات وزيران »سامانه يكپارچه 
اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري« مالك تعيين سقف 
واردات و تعداد رش��ته فعاليت كارت هاي بازرگاني قرار 
گرفت. درباره معيارهاي رتبه بندي اين سامانه، سه گروه 
شاخص شامل »مسووليت پذيري«، »دارايي و وضعيت 
مالي« و »كس��ب وكار« در نظرگرفته شد. اين در حالي 
است كه به تازگي در بخشنامه اي هم اعالم شد با توجه 
به ابالغ دستورالعمل رعايت رتبه بندي ششم مردادماه 
معاون��ت محترم بازرگان��ي داخلي از نه��م مردادماه 9، 
تخصيص ارز و تاييد ثبت سفارشات با لحاظ اعتبار ارزي 
واردكنندگان در سامانه رتبه بندي صورت خواهد گرفت و 
تاييد پرونده ها بيش از اعتبار هر بازرگان براي سال 1۳9۸ 
ممنوع خواهد بود. در همين حال، اما معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت، درتازه تري��ن اظهارات خود، از دو موضوع 
تازه در حوزه تجارت و توليد خبر داده اس��ت. بنابه گفته 
سعيد زرندي، خبر نخست اينكه رتبه بندي بازرگان كه 
هنوز در حال انجام است، به زودي نهايي و اعالم مي شود. 
اما موضوع ديگر كه قرار است به گفته اين مقام مسوول 
در س��ال جاري در وزارتخانه صمت كليد بخورد، »طرح 
رتبه بندي س��رمايه گذاران در بخش توليد« اس��ت. اما 
اينكه قرار است اين طرح اساسا با چه هدفي دنبال شود و 
با رعايت چه فاكتورهايي اجرايي شود، جزيياتي منتشر 
نشده اس��ت. البته پبگيري هاي »تعادل« هم با برخي از 
متوليان وزارت صمت براي دريافت اطالعات بيشتر در 

اين زمينه بي پاسخ ماند.

داستانرتبهبنديها
تيرماه 97 بود كه آيين نامه اصالحي ضوابط صدور كارت 
بازرگاني از س��وي هيات وزيران ابالغ شد. براساس اين 
بخش��نامه، براي دارندگان كارت هاي بازرگاني حقيقي 
و حقوقي، س��قف واردات ارزشي ش��د. يعني به موجب 
اين تصميم، سقف ارزشي واردات براي دارندگان كارت 
بازرگاني، براي سال نخست، 500 هزار دالر و براي سال 
دوم دو ميليون دالر تعيين شد. البته در بخش ديگر اين 
آيين نامه اصالحي آورده ش��ده بود كه دارندگان كارت 
بازرگاني براي س��ال س��وم و پس از آن در صورت مثبت 
بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف 
ارزش مجاز به واردات هستند. از آن سو، واحدهاي توليدي 
داراي مجوز صنعت��ي از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
يا عناوين مش��ابه آن از س��اير وزارتخانه ها و سازمان ها، 
همچنين اتحاديه ها و تش��كل هاي قانوني، صرفا براي 
تامين نياز توليدي خود از ش��مول اين تبصره مستثني 

ش��دند. اما پس از اب��الغ اين اصالحيه، چن��دي بعد در 
اواس��ط مهرماه 97 وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، 
طي ابالغيه اي فرآيندهاي مرتبط ب��ا كارت بازرگاني را 
به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استاني تفويض 
كرد، نامه اي كه محدوديتي تازه پيش پاي واردكنندگان 
مي گذاش��ت. اما در ديماه 97 اعتبار س��نجي بازرگانان 
وارد مرحله جديدتري شد؛ بطوريكه براساس تازه ترين 
مصوبه دولت، س��قف واردات براي كارت هاي بازرگاني 
فاقد رتبه بندي اعالم شد. به موجب دستورالعمل ابالغي 
از س��وي معاون اول رييس جمهوري، از اين پس سقف 
ارزش��ي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني 
ك��ه قبال 500 هزار دالر محاس��به مي ش��د، براس��اس 
»رتبه بندي اعتباري س��امانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي اعتباري« تعيين مي شود. يعني مالك تعيين 
سقف واردات و تعداد رشته فعاليت كارت هاي بازرگاني 
خواهد بود. بر همين اساس، از اسفندماه سال 97 مراحل 
اجراي اين سامانه عملياتي و گام هاي مختلفي از آن به 
بهره برداري رسيد.  درباره معيارهاي رتبه بندي سامانه 
يكپارچه رتبه بندي و اعتبارس��نجي، سه گروه شاخص 
شامل »مس��ووليت پذيري«، »دارايي و وضعيت مالي« 
و »كسب وكار« در نظرگرفته ش��د. بهنام اميري معاون 
تسهيل تجاري مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت 
صمت، هم درباره اين نوع رتبه بندي عنوان كرده بود، كه 
فعاليت هاي تجاري بازرگانان در داخل كش��ور براساس 
وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهي شده و 
با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و مصوبات بعدي، 
اقدامات مفصلي در اين باره برنامه ريزي شده است. از آنسو، 
محمدجواد هادي دهكردي، مدير »سامانه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي اعتباري« وزارت صمت، پيشتر نيز در اظهاراتي 
با بيان اينكه صورت ه��اي مالي گوياي كارنامه عملكرد 
يك شركت يا بنگاه اقتصادي است، عنوان كرده بود كه 
كارنامه مالي در وهله اول كاركرد داخلي براي آن شركت 
يا بن��گاه اقتصادي دارد؛ چرا كه س��هامداران از وضعيت 
مالي ش��ركت يا بنگاه اقتصادي و ميزان سود يا زيان ده 
بودن آن مطلع مي ش��وند. كاركرد دوم اين صورت هاي 
مالي به گفته او، براي حاكميت و ذي نفعان مختلف است 
كه در تعامالت خود با شركت ها يا بنگاه هاي اقتصادي به 
اطالعاتي نظير »سرمايه«، »دارايي«، »بدهي«، »وجوه 
نقد« دست پيدا كرده تا بر اين اساس روابط خود را با آنها 
تنظيم كنند.   سامانه رتبه بندي و اعتبارسنجي بازرگانان 
كش��ور هم اكنون در حال فعاليت است و همه بازرگانان 
كش��ور در اين سامانه تحت سنجش اعتبار و رتبه بندي 
قرار گرفته اند. در اين س��امانه اطالعات تمام بازرگانان 

و تجار كش��ور ثبت ش��ده و مورد بررس��ي قرار گرفته و 
هريك از بازرگانان بر اساس سوابق و ساير شاخص هاي 
تعيين ش��ده، امتياز الزم را تا سقف 1000 امتياز كسب 
كرده اند. در حال حاضر واردات كاال به كشور به خصوص 
براي تخصيص ارز و مس��ائل مربوط به آن، بر اساس اين 
رتبه بن��دي صورت گرفته انجام مي ش��ود. اما در مقابل، 
باتوجه به اينكه صادرات كاال از كشور محدوديتي از اين 
لحاظ ندارد، صادرات كاال بر اساس رتبه بندي بازرگانان 
انجام نمي شود. درباره مزيت هاي اين رتبه بندي مي توان 
عنوان كرد كه شاخص هاي اطالعاتي و اين رتبه بندي به 
شفافيت، كمك مي كند و در نتيجه ارزيابي فعاليت هاي 
تجاري، تسهيل و بازرگانان، زودتر ارزيابي شده و فرآيند 
براي بازرگانان معتبر، تس��هيل مي شود. از طرفي، ثبت 
س��فارش ها نيز صرفا بر اساس رتبه بندي و تاييد اهليت 

بازرگان انجام مي شود. 

هشداربهدارندگانكارتبازرگاني
در همي��ن حال اما با توجه به مش��كالتي كه كارت هاي 

بازرگاني براي تجارت خارجي كشور به وجود آورده است، 
لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري در اظهاراتي 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، عنوان كرد: 
آنچيزي ك��ه در اين مقطع زماني باع��ث وضع مقررات 
مزاحم شده، به مجموعه شرايط برمي گردد. تغييرات و 
نوسان بازار ارز باعث ش��ده كساني كه نمي خواهند اين 
هويت حرفه اي را داشته باش��ند و اصاًل حرفه و كارشان 
حوزه تجارت نب��وده، از هويت تجاري اس��تفاده كنند. 
استفاده هايي كه نمي شود گفت لزومًا مجاز و قانوني بوده 
است. معاون حقوقي رييس جمهوري خطاب به اتاق ايران 
نيز عنوان كرد كه اگر مساله كارت بازرگاني حاد شده، اتاق 
ايران بايد در اين زمينه پيشنهادي در اين چارچوب براي 
رفع مشكل ارايه دهد؛ يعني اگر مجموع مقررات مزاحم 
زياد است و اگر نياز دارد و فكر مي كند كه اول بايد معاونت 
حقوقي براي شفاف شدن مساله كمك بكند ما آمادگي 
اين كار را داريم. جنيدي همچنين تاكيد كرد كه دولت 
بايد در پي تسهيل امور مربوط به كارت بازرگاني باشد و 

اتاق هاي بازرگاني را از اين منظر موردحمايت قرار دهد.

رتبهبنديجديددردستوركار
اما در همين حال، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از نهايي ش��دن طرح اعتبارس��نجي 
بازرگانان به زودي خبر مي دهد؛ موضوعي كه به گفته 
او براي بخش تجارت بسيار مهم است. سعيد زرندي 
اما در همين ح��ال از رتبه بندي ديگري هم خبر داد و 
در اين باره عنوان كرد: در بخش توليد نيز، رتبه بندي 
سرمايه گذاران را در دستور كار قرار داديم. بنابه اظهارات 
او، رتبه بندي و ارزيابي بازرگانان و سرمايه گذاران براي 
بخش توليد و تجارت در سال جاري انجام خواهد شد. 
البته هنوز جزيياتي از اين تصميم و اينكه قرار اس��ت 
چه فاكتورهايي براي رتبه بندي سرمايه گذاران لحاظ 
شود در دسترس نيس��ت. يا اينكه اساسا هدف از اين 
اعتبارسنجي چيست و قرار است چه چيزي را دنبال 
كند؟ و پرس��ش هايي از اين دست كه توضيح بيشتر 
متوليان وزارتخانه صمت را در اين زمينه مي طلبد. البته 
پيگيري هاي »تعادل« براي دستيابي به اطالعاتي در 

اين زمينه بي نتيجه ماند. 
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دستورتعديلقيمت
بهتوليدكنندگان

تس�نيم| معاون نظارت بر كااله��اي مصرفي و 
ش��بكه هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان گفت: بدليل 
كاه��ش قيمت گوجه فرنگي و س��هم باالي آن در 
قيمت رب، هماهنگ��ي الزم باواحدهاي توليدي و 
انجمن ذي  ربط براي تعديل قيمت صورت گرفته 
است. سيدداود موسوي با تكذيب خبر افزايش 40 
درصدي قيمت رب گوجه فرنگي اظهار كرد: هرچند 
اكنون رب گوجه فرنگي از اقالم مشمول اولويت اول 
قيمت گذاري تثبيتي و تكليفي نيست و واحدهاي 
توليدي ذي رب��ط بايد بر اس��اس ضوابط عمومي 
قيمت گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت ها 
نسبت به تعيين قيمت كاالي خود اقدام كنند؛ اما به 
دليل كاهش قيمت گوجه فرنگي و سهم باالي آن 
در قيمت رب، هماهنگي الزم با واحدهاي توليدي 
و انجمن ذي ربط به منظور تعديل قيمت از طريق 
اين سازمان صورت گرفته است. او افزود: بر اساس 
هماهنگ��ي به عمل آمده مقرر ش��د، تاثير كاهش 
قيمت گوجه فرنگي با توجه به سهم قابل توجه آن 
در توليد رب، اعمال و كليه واحدها نسبت به تعديل 
قيمت اقدام كنند و به همين منظور حداكثر قيمت 
مصرف كننده قابل قبول براي درج روي محصوالت 
به زودي اطالع رس��اني خواهد شد. نه تنها قيمت 
رب افزايش نيافته بلكه شاهد كاهش قيمت آن نيز 

خواهيم بود.

ارزواحدهايصنعتي
تأمينميشود

تس�نيم| مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران با بي��ان اينكه وزارت 
صنعت از طرح توسعه كويرتاير حمايت مي كند، 
گفت:  ارز  واحدهاي صنعتي تأمين مي شود. محسن 
صالحي نيا اظهار كرد: هشت كارخانه فعال در زمينه 
توليد تاير در كش��ور وج��ود دارد و صنعت تاير از 
صنايع با نيروهاي متخصص است. اين نشان دهنده 
آن است كه عمده ترين تايرهاي سواري در كشور 
تأمين مي شود و برخي از تايرها كه وارداتي است به 
اين دليل است كه به سمت توليد آن نرفتيم. توليد 
تاير راديال با توجه به نياز كش��ور مناسب است و 
بايد از حداكثر ظرفيت ها نهايت اس��تفاده را كرد. 
صالحي نيا ادامه داد: تأمين ارزي در اولويت وزارت 
صمت قرار دارد و با فراهم ش��دن زيرس��اخت ها و 
حمل ماش��ين آالت با تأمين ارز تا يك سال آينده 
طرح توس��عه كويرتاير به بهره برداري مي رس��د و 
با افتت��اح آن ظرفيت اين واحد توليدي 40 درصد 
افزايش مي يابد و نقش خوبي در اش��تغال و ارزش 

افزوده خواهد داشت.

چه كساني در معرض ابتال به »تب شاليزار« هستند 

مراقببيماريتبشاليزارباشيد
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
در راستاي اطالع رساني و ارتقاي سطح آگاهي 
مردم ديار هميشه  سبز مازندران نسبت به ميزان 
سالمتي خود و حفظ اين گوهر ارزشمند دست به 
امري مهم زده و با ترويج فرهنگ خود مراقبتي 
سعي بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران 
دارد.  بيماري لپتوس�پيروز كه در ايران به »تب 
شاليزار« معروف است، بيماري عفوني مشترك 
بين انسان و حيوانات است كه در كشورما اولين 
مورد وقوع آن در سال 1۳۳۵ در انسان در استان 
گيالن گزارش شد. امروزه لپتوسپيروز يكي از 
بيماري هاي مهم مش�ترك بين انسان و دام در 
جهان محسوب مي شود و در تمام كره زمين جز 
قطب شمال و جنوب ديده شده است. با اين همه 
بيماري بيش�تر در مناطقي كه داراي بارندگي 
باال هستند و مناطق گرم و حاره اي و زمين هاي 
گلي و كنار درياچه ها و ماندآب ها اتفاق مي افتد.

تبشاليزاردرمازندران
دكتر حسين رنجبران معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزش��كي مازندران و رييس مركز بهداش��ت اس��تان 
مازندران با اشاره به اينكه تب شاليزار بيشتر در مزارع 
برنج ديده مي شود، گفت: از ارديبهشت تا زمان برداشت 
محصول اين بيماري در استان مازندران شايع تر است. 
وي تصريح كرد: اين ميكروب در بركه ها، در مزارع برنج 
و جويبارها رها مي شود اما شايع ترين نوع آن در مزارع 
برنج اس��ت. دكتر رنجبران با بيان اينكه در 90 درصد 
موارد نيز فرد بيمار ب��دون هيچ گونه عارضه اي بهبود 
پيدا مي كند و 10درصد از اين بيماران به نوع شديد تب 
شاليزار مبتال مي شوند، خاطرنشان كرد: اين بيماري 
ابتدا در گيالن ديده ش��د و به تدريج به سمت استان 
مازندران و گلستان سرايت كرد كه اولين مورد آن در 
س��ال ۸2 در مازندران گزارش شد . معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران افزود: با تدوين و اجراي 
برنامه هاي آموزش��ي قبل از فصل شاليكاري و ...براي 
بهورزان، پزش��كان، پرستاران و بهياران در حوزه هاي 
درماني و بهداشتي برگزار مي كند، آموزش هاي الزم 
پيش��گيري از اين بيماري به م��ردم و بيماران انتقال 
مي يابد.  دكتر رنجب��ران با اعالم اينكه انتقال بيماري 
تب شاليزار از انس��ان به انسان بسيار نادر است، گفت: 
ب��راي كنترل اين بيماري مردم بايد نس��بت به روش 
انتقال بيماري آگاه شوند. رييس مركز بهداشت استان 
تصريح كرد: باتوجه به اينكه كش��اورزان مازندراني از 
فروردين تا مهر در شاليزارها حضور دارند الزم است به 
عالئم بيماري توجه كرده و درصورت مشاهده هرگونه 
عالئم به پزشك مراجعه كنند تا با مشكلي مواجه نشوند.  

وي با بيان اينكه ميزان آلودگي بيماري تب شاليزار در 
مازندران بيشتر است، اضافه كرد: تب  شاليزار بيماري 
مشترك بين انسان و حيوان است كه عالمت باليني 

متفاوتي دارد.

راههايشيوع
دكتر احمد عليخاني متخصص بيماري هاي عفوني در 
رابطه با بيماري تب شاليزار با بيان اينكه اين بيماري يك 
بيماري شغلي بوده وعمدتا در برنج كاران، كشاورزان، 
كارگران فاضالب ها، ماهيگيران و معدن كاران ديده 
مي ش��ود. وي با اش��اره به اينكه بيم��اري به فرم هاي 
مختلف ظاهر مي شود، افزود: ش��روع بيماري با يك 
دوره تب دار حاد بوده كه ممكن اس��ت بسيار شديد و 
گاهي مرگبار همراه با زردي و نارسايي كليوي )بيماري 
ويل(، مننژي��ت، ميوكارديت، هموراژيك، پنوموني و 
كوالپس قلبي عروقي همراه باشد. دكتر عليخاني گفت: 
لپتوسپيروز به عنوان يكي از بيماري هاي مشترك در 
بيش��تر مناطق ثبت و گزارش ش��ده و انتشار بيماري 
بس��تگي به حضور حيوانات مخزن و كاربر و ش��رايط 
محيطي مناسب جهت رش��د و بقاي لپتوسپيرا دارد. 
راه تماس اين بيماري به انسان از طريق ادار حيوانات 
و جوندگان ايجاد مي ش��ود و اين آب كه وارد شاليزار 
مي شود و از آنجايي كه كش��اورزان و كارگران با پاي 
برهنه وارد شاليزار مي شوند و در معرض اين آب آلوده 
قرار مي گيرند. و اين ميكروب كه نام آن اس��پيروكت 
اس��ت از طريق پوست س��الم وارد بدن كش��اورزان و 
كارگران نمي شود بلكه بدليل برهنه بودن دست و پا و 
آسيب ديدن اين قسمت اعضاي بدن در گل و الي اين 
ميكروب وارد بدن و جريان  خون مي شود و يك بيماري 

تب داري را ايجاد مي كند.

شايعترينعالئم
وي تأكيد كرد: شايع ترين عالئم در اين مرحله شامل 
سردرد، درد عضالني، تب و لرز، تهوع و استفراغ و درد 
شكم كه براي 7-4 روز ادامه مي يابد و ساير تظاهرات 
شامل اس��هال، درد مفاصل، گلودرد، درد استخواني، 
تظاهرات چش��مي )فتوفوبي، درد، كونژنكتيويت( و 
درگيري ريه )سرفه هاي خشك، خلط خوني و درد سينه 
و زردي( است. دكتر عليخاني ادامه داد: درتيپ يك بعد 
از حدود يك دوره نهفته به شكل سرماخوردگي - تب 
و بدن درد است كه با خوردن داروهاي سرماخوردگي 
بيمار بهبود مي يابد  اما در تيپ دو بيمار دچار تب و لرز، 
سردرد و عالئم مننژه و ساير عالئم اوليه مي شود و تا يك 
ماه طول مي كش��دو با پديدار شدن تنوع بيشتري در 
تظاهرات باليني بروز مي كند كه شامل آنسفاليت، ضعف 
و سفتي عضالني بوده، در اين مرحله اختالالت بينايي، 

نوريت محيطي، فل��ج اعصاب مرك��زي راديكوليت، 
ميليت و س��ندرم گيلن باره كه از عالئم نادر اس��ت به 
وجود مي آيد.در اين مواقع بيمار بايد به بيمارس��تان 
مراجعه و در بخش بيماري هاي عفوني بستري شود تا 
مداواي كامل صورت بگيرد. وي عنوان كرد: اين بيماري 
دوفاز پيدا مي كند زمانيكه ميكروب وارد خون مي شود 
تمام مي شود و فروكش مي كند و دوباره وارد فاز ايمني 
مي شود پرده مغز و بعدها ممكن است چشم را گرفتار 
كند و عوارض اينچنيني بيمار را دوباره برمي گرداند به 
خصوص اينكه بيماري دچار عارضه پرده مغزي شود 
مثل اين اس��ت كه بيمار مننژيت كرده و التهاب پرده 
مغزي ايجاد مي شود كه بيمار با مراجعه به بيمارستان 
بهبود پيدا مي كند.  دكت��ر عليخاني با تأكيد بر اينكه 
درجه كشندگي در مطالعاتي كه مراقبت شديد اجراشده 
كمتر از يك درصد بوده است و اين نسبت براي موارد 
متوسط افزايش مي يابد، بيان كرد: پيش آگهي بيماري با 
ويروالنس ارگانيسم و شرايط عمومي بيمار بستگي دارد 
و در اكثر موارد پيش آگهي مطلوب بوده است. وي بابيان 
اينكه ميزان مرگ ومير در افراد سالخورده و كساني كه 
زردي شديد و نارسايي كليه پيدا مي كنند زياد است، 
خاطرنشان كرد: ميزان مرگ ومير جنين در زنان باردار 
مبتالبه بيماري باال است. وي با اعالم اينكه مرگ ومير 
براي موارد زردي در مطالعات مختلف بين 4.2 تا 11.۳ 
درصد گزارش شده است، گفت: مرگ هاي بطور ثانويه 
در اثر نارسايي كليه، گاستروآنتريت خونريزي ريوي و 
گوارشي و سندرم نارسايي تنفسي بالغين اتفاق مي افتد 
و دياليز ميزان مرگ ومير اين بيماري را كاهش مي دهد.

راههايپيشگيري
دكت��ر عليخاني ب��ا تاكيد ب��ر پيش��گيري از ابتال به 

بيماري، بيان كرد: محافظت كارگراني كه در مشاغل 
مخاطره آميز هستند با استفاده از چكمه و دستكش، 
شناسايي آب ها و خاك هايي كه احتماال آلوده هستند، 
آموزش مردم و به خصوص گروه هاي در معرض خطر 
بيشتر در خصوص روش هاي انتقال و اهميت بيماري 
و اجتناب از ش��نا يا راه رفتن در آب هايي كه احتمال 
آلودگي دارند و اس��تفاده از وسايل حفاظتي صحيح 
هن��گام كار در محيط هاي آل��وده، كنترل جوندگان 
در محل س��كونت به خصوص در مناطق روستايي از 
طرق مختلف، جداس��ازي حيوانات آلوده و اجتناب 
از آلودگي مح��ل زندگي، مصون س��ازي حيوانات با 
استفاده از واكسن در دام ها كه سبب كنترل بيماري 
و ع��دم ابتال حيوانات مي ش��ود را ازجمله روش هاي 
پيشگيري دانست. گفتني است در سال گذشته 51 
نفر مبتال ش��دند، گفت: در مطالعات نشان داده شده 
كه داكسي سيكلين 200 ميلي گرم يك بار در هفته 
و جهت گروه ها و مش��اغل پرخطر مي تواند از عفونت 

پيشگيري كند.

بيماريلپتوسپيروزدرچهشرايطمحيطيبيشتر
ديدهميشود؟

درجه حرارت محيط بين 7 و ۳۶ درجه س��انتيگراد، 
ph حدود ۸-۶ و زمين هاي گل آلود با زهكشي ناقص 
همچنين افزايش ناگهاني درجه حرارت محيط توأم 
با افزايش نزوالت آسماني و ايجاد سيالب هاي فصلي 

شرايط مساعد براي وقوع بيماري هستند.

چ�هحيوانات�يمخزنبيم�اريلپتوس�پيروز
هستند؟

مخزن بيماري هم حيوانات اهلي هستند و هم وحشي 

از جمله گاو، اسب، سگ، گربه، موش و ساير جوندگان 
و حيوانات وحشي مانند گوزن، روباه، راسو، سنجاب و 

حتي خزندگان و دوزيستان.
اقدامات پيشگيرانه سه موضوع بايد هدف قرار گيرد: 

منبععفونت
  روش انتقال بين منبع عفونت و انسان

 عفونت يا بيماري در انسان 
اقداماتكنترلمنبععفونت:

كاهش جمعيت حيواناتي كه مخزن عفونت هستند 
مثل موش

 جدا كردن مخزن عفونت از محل سكونت انسان ها به 
وسيله ايجاد موانع و حصار

 ايمن سازي سگ ها و چهارپايان اهلي
 دفع بهداشتي زباله و تميز نگه داشتن محيط زيست

 تش��ويق افراد براي بيرون نريختن م��واد غذايي در 
اماك��ن عمومي و تفريحي كه ممكن اس��ت موش ها 

حضور داشته باشند.

چگونگيقطعزنجيرهانتقالبيماري
 پوشاندن بدن با لباس هاي محافظت كننده )مانند 

چكمه و دستكش براي شاليكاران( 
 پوشاندن زخم ها با پانسمان هاي ضد آب 

شستشو يا استحمام بعد از مواجهه با ادرار حيوانات، 
خاك هاي آلوده يا آب هاي آلوده

گندزدايي سطوح آلوده در صورت امكان مخصوصا در 
قصابي هاو كشتارگاه ها و ...

اقداماتحفاظتي:
 افزايش آگاهي جامعه ب��ه ويژه گروه هاي درمعرض 
خطر و كاركنان سيس��تم هاي بهداش��تي درماني و 

دامپزشكي 
پروفيالكسي با داروي داكسي سايكلين به ويژه براي 

گروه هاي در معرض خطر بعد از مواجهه 
 تش��خيص و شناس��ايي بيماري با توجه به تعاريف 
اپيدميولوژيكي موارد مشكوك به بيماري لپتوسپيروز
 ثبت موارد مشكوك بيماري در دفتر ثبت نام بيماران

 گزارش غيرفوري به مركز بهداشت شهرستان
 ارجاع موارد مشكوك با عاليم شديد بيماري از قبيل 
عاليم ايكتر، اختالل هوشياري، عاليم مننژه، خونريزي 
و اخت��الل ريتم قلبي و ميوكارديت به بيمارس��تان و 

احتماال نمونه گيري از بيمار
 درمان بيماران طبق پروتكل كشوري لپتوسپيروز
 پيگيري و نظارت بر روند مصرف دارو توسط بيمار

 نظارت بر آموزش به گروه هاي هدف از طريق پرسنل 
بهداشتي درماني

دهنكتهكليديآموزش�يويژهكش�اورزانو
دامداران

 راه اصلي پيش��گيري از ابتال به اين بيماري، آموزش 
همگاني به افراد به خصوص كشاورزان و دامداران توسط 
پزشكان و پرسنل فعال در واحد مبارزه با بيماري هاي 
سيستم بهداشتي است تا همگان خود را ملزم به رعايت 

نكات زير براي پيشگيري از بيماري بدانند از جمله: 
1- در صورت وجود هر گونه زخم يا خراش پوس��تي 
در اندام ها به هيچ وجه آن را در آبهاي آلوده يا در زمين 

كشاورزي وارد نكنند.
2- استفاده از چكمه و دستكش هنگام ورود به شاليزار 
بسيار كمك كننده است. چه هنگام آماده سازي زمين 
كشاورزي چه هنگام نشاء كاري و چه هنگام وجين و 

برداشت محصول.
۳- در محل ه��اي نگه��داري دام )طويله ي��ا كلوم( و 
چراگاه ها، با پاي برهن��ه راه نروند و به علف هاي آنجا 
دس��ت نزنند و در صورت ل��زوم حي��ن كار، حتما از 

دستكش استفاده نمايند.
4- از راه رفت��ن با پاي برهنه در آب رودخانه، چاله ها و 
گودال ها پرهيز نموده و از آشاميدن آب آلوده خودداري 

نمايند.
5- در صورت نياز به شستش��وي دس��ت و پا در حين 
كشاورزي هرگز از آب هاي اطراف مزرعه يا آب چاله ها 
استفاده نكنند زيرا ممكن است اين آب ها به ادرار دام يا 

جوندگان آلوده باشد.
۶- در آب هايي ك��ه به س��المت آن اطمينان ندارند 

شنا نكنند.
7- با توجه به اينكه حيوانات ممكن است با وجود بيمار 
بودن و دفع عامل بيماري هيچ عالمتي نداشته باشند، 
پس بايد همه حيوانات را آلوده فرض كرد و محتاطانه 
عمل نمود. حتي دس��ت زدن به طناب آلوده حيوان 

مي تواند موجب انتقال اين بيماري شود.
۸- در صورت مشاهده عاليم بيماري در حيوان، حتما 

به اداره دامپزشكي محل اطالع رساني كنند.
9- م��واد غذايي بصورت صحيح و بهداش��تي و دور از 

دسترس حيوانات نگهداري شوند.
10- كشاورزان و دامداران وجود هر نوع زخم يا خراش 
در دس��ت و پا را ج��دي بگيرند و از فروب��ردن آنها در 
آب هاي آلوده خودداري و از وارد شدن بدون محافظ 
به زمين هاي كش��اورزي پرهيز كنند. در زمان دروي 
برنج نيز يادمان باش��د معموال دست و پاي كشاورزان 
توسط ساقه هاي برنج زخمي مي شوند، در اين موقع 
دست و پاي خود را نبايد توسط آب هاي اطراف مزرعه 
يا چاله هاي ايجاد شده شست و شو دهند زيرا اين آبها 
ممكن است آلوده به ادرار جوندگان و حيوانات بوده و 

باعث ابتال به اين بيماري شود.



15 جهان

درخواست سرمايه گذاران براي توقف جنگ تجاري

اتحاديه اروپا پيشنهادهاي جانسون را نمي پذيرد 

اقتصاد  جهان  به لبه  پرتگاه  ركود  رسيده است

ايستادگي بروكسل در برابر  برگزيت  سخت 

گروه جهان| 
تش��ديد جنگ تجاري اياالت متح��ده و چين اقتصاد 
جهاني را به س��وي نخس��تين ركود خ��ود در يك دهه 
گذشته س��وق داده است. ش��رايط چنان نگران كننده 
است كه سرمايه گذاران از سياس��تمداران و بانك هاي 
مركزي خواسته اند تا هرچه سريع تر رويه هاي موجود 

را تغيير دهند.
خبرگزاري بلومبرگ چهارشنبه با اشاره به باال گرفتن 
آتش جنگ تجاري امريكا و چين نوش��ته: در امريكا به 
تنهايي خطر ركود در مقايسه با دو ماه گذشته به شدت 
افزايش يافته است. الورنس سامرز وزير سابق خزانه داري 
امريكا و مش��اور اقتص��ادي كاخ س��فيد در دوره ركود 
اقتصادي بزرگ  گفته: »مي توانيد گاهي با آتش بازي كنيد 
و اتفاق خاصي كه روي ندهد؛ اما اگر در اين كار زياده روي 

كنيد سرانجام خواهيد سوخت.« 
الورنس سامرز كه اس��تاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است، 
شانس ورود اياالت متحده به ركود را در 12 ماه آينده 50 
درصد مي داند. س��رمايه گذاران اما بسيار نگران  هستند. 
گفته شده، بانك مركزي نيوزيلند چهارشنبه با كاهش 50 
واحدي نرخ بهره سرمايه گذاران را متحير كرده و انتظارها 
نس��بت به وقوع بحران بزرگ اقتصادي را باال برده است. 
تايلند هم نرخ بهره خود را 25 پايه كاهش داده است. بانك 
مركزي هند نيز پيشتر نرخ بهره خود را به طور غيرمتعارفي 
35 واحد كاهش داده اس��ت. اغلب اقتصاددان ها بر اين 
باورند كه جرقه ركود بزرگ را شرايط تجاري خواهد زد. 

در يك س��ناريو، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
تهديد اعمال تعرفه 10درصدي ب��ر 300ميليارد دالر 
كاالي چيني را عملي خواهد كرد و پكن نيز دست به اقدام 
تالفي جويانه خواهد زد. در حالي كه هزينه هاي مستقيم 
اعمال چنين تعرفه هايي محدود خواهد بود، عدم قطعيت 
ناشي از اين تنش ها مي تواند سرمايه گذاري، مشاغل و در 

نهايت مصرف را تحت تاثير قرار دهد. 
هشدارها درباره ادامه جنگ تجاري در شرايطي است كه 
بانك مركزي چين با صدور بيانيه اي به اتهام وزارت دارايي 

امريكا مبني بر دستكاري دولت چين در نرخ يوان واكنش 
نشان داده و اعالم كرده نرخ يوآن دستكاري نشده است. 
به گزارش رويترز، در بيانيه اي كه چهارشنبه منتشر شد، 
آمده است چين نظام نرخ شناور ارز كنترلي را بر اساس 
توجه به عرضه و تقاضا در بازار اجرا مي كند و مس��اله اي 
به اس��م دس��تكاري در نرخ ارز وجود ن��دارد. از آغاز ماه 
جاري ميالدي امس��ال ارزش يوان ت��ا اندازه اي كاهش 
يافته كه علت آن نيز به خاطر تحوالت اوضاع اقتصادي 
و نوس��ان هاي مربوط به عرضه و تقاضا در بازارهاي ارز 

بين المللي به خاطر افزايش اصطكاك تجاري است.
در بيانيه بانك خلق چين تاكيد ش��ده از آغاز 2018 
تاكنون امريكا همواره بر اصط��كاك تجاري ميان دو 
كش��ور دامن زده و چين همواره به عدم كاهش ارزش 
پول خود براي افزايش نيروي رقابت پايبند بوده و هرگز 
از طريق نرخ ارز قصد رويارويي با اصطكاك تجاري را 
نداشته است. بيانيه تاكيد مي كند كه امريكا با ناديده 
گرفتن واقعيت، اتهام دستكاري در نرخ ارز را در مورد 
چين مطرح مي كند در حالي كه چنين اقدامي عالوه بر 

خود امريكا به چين نيز زيان مي رساند و به همين خاطر 
چين قاطعانه مخالف آن است.

رويترز همچنين گزارش داده كه شاخص هاي بورسي 
آس��يا در معامالت چهارشنبه نيز نتوانس��تند به مدار 
صعودي بازگردند و تشديد تنش هاي تجاري بين امريكا 
و چين براي معامله گران نگران كننده ت��ر از آن بود كه 
صف هاي خريد را مجددا شكل دهد. گفته شده، شاخص 
نيكي 225 بورس توكيو با ريزش 0.8درصدي به سطح 
20 هزار و ۴21.3۹ واحدي عقب نشس��ت، ش��اخص 

»اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني 0.3درصد 
افزايش يافت، شاخص كسپي بورس سئول 0.2 درصد 
و شاخص هانگ س��نگ بورس هنگ كنگ 0.8 درصد 
ريزش كردند و شاخص شانگهاي كامپوزيت بورس چين 
با ريزش 0.1 درصدي در سطح 2۷۷۶.۹1 واحدي بسته 
شد. گفته شده، دالر نيز نتوانسته در برابر ساير همتايانش 

نيرومند ظاهر شود. 
بلومبرگ يك روز پيش از انتشار گزارشي درباره رسيدن 
اقتصاد جهان به لبه پرتگاه ركود، با اشاره به افت شاخص 
بورس  نوشته بود كه ارزش دارايي هاي 500 ثروتمند بزرگ 
جهان طي يك روز )دوشنبه( 2/1درصد كاهش يافت كه 
اين كاهش برابر 11۷ميليارد دالر اس��ت. در اين گزارش 
آمده: ثروتمنداني كه در فهرس��ت 21ميلياردر برتر قرار 
دارند، دوشنبه هر كدام يك ميليارد يا بيشتر از دارايي هاي 
خود را از دست دادند. از جمله،  جف بزوس ثروتمندترين 
مرد جهان و موسس ش��ركت آمازون، 3/۴ميليارد دالر 
از دارايي هاي خود را روز دوش��نبه از دس��ت داد. او البته 
هنوز هم با 110ميليارد دالر دارايي، عنوان ثروتمندترين 
مرد جهان را يدك مي كش��د. برنار آرنو كارآفرين و تاجر 
فرانسوي، نيز همين روز 3/2 ميليارد دالر از دارايي هاي 
خود را از دس��ت داد. ازرش دارايي هاي مارك زاكربرگ، 

موسس فيس بوك نيز 2/8 ميليارد دالر افت كرد.
نيويورك تايمز هم نوشته: »تشديد جنگ تجاري امريكا 
و چين، جهاني تازه اما خطرناك خواهد ساخت. جهاني 
كه در آن رهبران اين دو كش��ور بار ديگر امريكا و چين 
را دوباره فقير مي كنند. اگر ترامپ و ش��ي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، هرچه س��ريع تر جلوي افزايش 
تنش را نگيرند، جهان به نقطه اي خواهد رسيد كه۷0سال 
صلح و پيشرفت و ترقي و كاميابي حيات بشر كه پس از 
جنگ جهاني دوم بر كل دنيا حاكم شده است، همه به 
يك باره نيست خواهد شد. البته دنيا همين حاال هم دارد 
به آن سمت حركت مي كند؛ اما شتابي كه امروز نابودي 
اين نظام جهاني به خود گرفته است؛ در طول تاريخ سابقه 

نداشته است.« 

گروه جهان| سمانه قرباني|
 اتحاديه اروپا قصد دارد تا هزينه خروج بدون توافق از اين 
اتحاديه را براي بريتانيا باال ببرد. منابع مطلع در لندن و 
بروكسل تاييد كرده اند كه از زمان روي كار آمدن بوريس 
جانسون در بريتانيا، بروكس��ل تمايل چنداني به ادامه 
مذاكرات و بررس��ي طرح هاي پيشنهادي نخست وزير 
جديد ندارد، امري كه گاليه دولتمردان بريتانيايي را در 

پي داشته است. 
به گزارش فايننشال تايمز، اتحاديه اروپا با دست كشيدن 
از چش��م انداز هولناك خروج بدون توافق بريتانيا از اين 
اتحاديه، اين روزها ترجيح مي دهد كه به پيش��نهادات 
لندن براي ادام��ه همكاري ها در مقي��اس كوچك كه 
هدفش مديريت بحران احتمالي پس از برگزيت است، 

پاسخ منفي دهد. 
 مقام هاي بروكسل مي گويند روابط اتحاديه اروپا با بريتانيا 
به بن بست رسيده زيرا اتحاديه اروپا درخواست بوريس 
جانسون نخست وزير جديد بريتانيا را مبني بر مستثني 
كردن ايرلند از برگزيت س��خت نمي پذيرد. جانس��ون 
پيش��نهاد داده تا بروكس��ل با ناديده گرفتن بخشي از 
توافق هاي گذشته با دولت ترزا مي نخست وزير پيشين 
اين كشور، ايرلند را از رويه هاي برگزيت سخت مستثني 

كند، درخواستي كه سريعا و قويا رد شده است. 
»دتلف سيف« نماينده مجلس دموكرات هاي مسيحي 
آنگال م��ركل و س��خنگوي برگزيت گفته: »مش��كل 
توافق هاي جانبي اين است كه چنين توافق نامه هايي بايد 

بخشي از توافق درباره روابط آينده باشند، نه بخشي از روند 
خروج فوري لندن از اتحاديه اروپا. به همين دليل است 
كه چنين راه حل هاي فوري بسيار مشكل ساز شده اند.« 
يك مقام رسمي ديگر اتحاديه اروپا گفته: »موضع ما تغيير 
نخواهد كرد، م��ا با بريتانيا توافق هاي كوچك نخواهيم 
داشت وقتي كه مشكالت بزرگ به قوت خود باقي است.« 
بوريس جانسون از ماه گذش��ته كه عنوان نخست وزير 
بريتانيا را از آن خود كرده، به مقام هاي دولتش دس��تور 
داده تا طرح برگزيت بدون توافق را با س��رعت بيشتري 
پيش ببرند. او اصرار دارد گرچه بريتانيا همچنان به دنبال 
ترك اتحاديه اروپا به شيوه مديريت شده است اما در هر 
صورت 31 اكتبر بدون هيچ قيدوشرطي از اين اتحاديه 

خارج خواهد شد. 
»دويد فراس��ت« رييس مذاكره كنندگان برگزيت در 
دولت جديد بريتانيا كه هفته گذشته به بروكسل اعزام 
شده نيز سخنان جانسون را تكرار كرده بود. فراست در 
اين سفر چشم انداز وقوع برگزيت بدون توافق را محتمل 

دانسته است. 
به عالوه، ديپلمات ها در بروكس��ل تصديق مي كنند كه 
برنامه ه��اي نمايندگان بريتانيايي ب��راي جلوگيري از 
خروج بدون توافق از طريق مجلس عوام موفقيت آميز 
نخواهد بود. دتلف سيف گفته: »هيچ بيانيه اي از سوي 
نمايندگان مجلس و هيچ تصميمي در مجلس نمي تواند 
جلوي برگزيت را بگيرد، مگر اينكه تاريخ خروج برگزيت 

به طور رسمي به تاخير بيفتد.« 

فايننشال نوشته، در هفته هاي آتي كه احتمال ديدار 
جانسون با رهبران ديگر اتحاديه اروپا در نشست گروه ۷ 
در فرانسه قوت گرفته، استقامت دو طرف براي پافشاري 
بر مواضع شان محك خواهد خورد. اتحاديه اروپا اعالم 
كرده كه خواس��تار برگزيت بدون توافق نيس��ت اما با 
اقدامات يك طرفه برنامه ريزي ش��ده، خود را براي آن 
آماده كرده است. يك مقام رسمي اتحاديه اروپا گفته: 
»توافقنامه خروج براي بريتانيا غيرقابل قبول اس��ت؛ 
و ش��ايد هر ش��كلي از برگزيت در ميان افكار عمومي 

به راحتي قابل كنترل نباشد.« 
مقامات گفته اند اينكه اتحاديه اروپا درباره سختگيري بر 
سر مرزهاي ايرلند در موضوع برگزيت تعديل شود، دشوار 
به نظر مي رسد؛ چرا كه براي اتحاديه اروپا حفظ ارتباط با 
دوبلين با هدف حفظ يكپارچگي بازار واحد اتحاديه اروپا 
ضروري به نظر مي رسد. »مايكل گوو« وزير دفتر كابينه 
كه مسوول تهيه مقدمات برگزيت بدون توافق نيز است، 
در اظهاراتي كه نشانه تمايل نداشتن به عقب نشيني از 
مواضع فعلي است، رهبران اتحاديه اروپا را مقصر بن بست 
در روابط بروكسل و لندن خوانده است. گوو گفته: »بسيار 
ناراحت هستم كه اكنون به نظر مي رسد اتحاديه اروپا از 

مذاكره با بريتانيا سر باز مي زند.« 
مناب��ع اطالعات��ي در دولت جانس��ون تاكيد كردند 
كه هرگون��ه توافق جديد با اتحادي��ه اروپا بايد فراتر 
از بيانيه سياس��ي اي باشد كه بخش��ي از توافق نامه 
خروج از برگزيت اس��ت. يك مقام رسمي در اين باره 

گفته: »ما اشتياق واقعي داريم تا درباره كارهايي كه 
مي توانيم براي توافق انجام دهيم صحبت كنيم؛ اما 
رهبران اتحاديه اروپا بايد تصميم بگيرند كه آيا واقعا 
آماده گفت وگو درباره بيانيه سياسي فراتر از تعارفات 

سياسي هستند يا خير.«
ديپلمات ه��ا در نهادهاي اتحاديه اروپ��ا و دولتمردان 
تصديق مي كنند كه برگزيت بدون توافق به 2۷ كشور 
باقي مانده آسيب مي زند اما استدالل مي كنند كه تاثير 
منفي آن براي بريتانيا بسيار بيشتر خواهد بود. »آنيكا 
بريدهارت« سخنگوي كميسيون اروپا، سه شنبه در اين 
باره گفته: »كامال روشن است كه سناريو برگزيت بدون 
توافق نتيجه مطلوب ما نيست و ما همچنان اعتقاد داريم 
كه برگزيت مديريت شده بهترين نتيجه را براي همگان 
دارد. ما آماده مذاكره هستيم و اين بريتانياست كه بايد 

مواضع خود را براي مان شفاف كند.« 

كميس��يون اروپا تاكيد ك��رده كه ديگ��ر برنامه هاي 
احتمال��ي برگزيت بدون تواف��ق را پيش از مهلت 31 
اكتبر براي خروج انگليس عملي نخواهد كرد، تا تبعات 
خروج انگليس براي حاميان برگزيت در لندن كم باشد. 
گاردين نيز پيش��تر با اش��اره به طرح ه��اي برگزيتي 
بوريس جانسون نوشته بود كه هدف اصلي نخست وزير 
جديد بريتانيا خروج بدون توافق از اتحاديه اروپاست. 
برخي رس��انه هاي انگليس��ي نيز از س��فر يك هيات 
دولتي بريتاني��ا به اياالت متحده با ه��دف مذاكره بر 
س��ر توافق هاي تجاري پس��ابرگزيت با دولت دونالد 
ترامپ خبر داده ان��د. رييس جمهوري اياالت متحده 
يكي از حاميان سرسخت برگزيت بدون توافق است و 
اظهارنظرهاي او در اين باره بارها انتقاد سياستمداران 
مخالف برگزيت را در پي داشته است. آنها ترامپ را به 

دخالت در امور داخلي خود متهم مي كنند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

راهپيمايي سكوت وكالي 
هنگ كنگ 

گروه جهان|صدها وكيل هنگ كنگي در راهپيمايي 
سكوت چهارشنبه كه در مركز شهر برگزار شد، شركت 
كردند. آنها نس��بت به پيگرد كيف��ري معترضان اين 
كش��ور در حوادث اخير اعتراض داشتند. اعتراض ها 
در هنگ كنگ از ژوئن عليه اليحه استرداد متهمان به 
چين آغاز شده است. به گزارش يورونيوز، قانون استرداد 
متهمان به دليل مخالفت گروه هاي ناراضي حذف شد اما 
اعتراض ها ادامه يافته است چرا كه مخالفان بر اين باورند 
كه مقام هاي محلي هنگ كنگ در مسير وابستگي هر 
چه بيش��تر به دولت مركزي گام برمي دارند. مارگارت 
ان جي، وكيل دادگستري گفته: »پرونده هايي را ديديم 
كه در آن برخ��ي افراد كه هيچ ارتباط��ي با تظاهرات 
نداشتند به ايجاد شورش و ناآرامي متهم شده اند. نگرانيم 
كه از پيگرد قانوني به عنوان نوعي ترور سفيد استفاده 
شود.« حدود 500 نفر از زمان آغاز اعتراض ها در ژوئن 
دس��تگير ش��ده و ده ها نفر هم اكنون به اتهام شورش 
متهم شده اند. حداكثر مجازات براي اين افراد 10سال 
زندان خواهد بود. »ان جي« و ديگر وكالي هنگ كنگي 
در راهپيمايي چهارش��نبه از معترضان خواس��تند از 
خشونت هايي كه به آرمان آنها آسيب برساند، پرهيز 
كنند. دنيس كووك ديگر وكيل دادگس��تري، گفته: 
»هشدارهاي دولت و برخورد با معترضان تنها عصبانيت 
مردم را شعله ور مي كند. ما خواستار تحقيقات مستقل 
در مورد اقدامات پليس با معترضان هستيم.« اعتراض ها 
در هنگ كنگ نخس��ت در مخالفت با قانون استرداد 
متهمان به چين شكل گرفت. اين اعتراض ها رفته رفته 
ابعاد گسترده تري يافت. همزمان با گسترش اعتراض ها، 

سركوب راهپيمايان به دست پليس شديدتر شد.

بولتون: زمان اقدام عليه مادورو 
فرا رسيده است

گروه جهان| جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا، 
خواستار اقدام جدي تر بين المللي عليه نيكالس مادورو 
رييس جمهوري ونزوئال شده است. بولتون گفته زمان 
گفت وگو به سر آمده و مادورو به پايان خط رسيده است. 
به گزارش يورونيوز، سخنان بولتون پس از آن مطرح شد 
كه دونالد ترامپ با افزايش فشارها بر مادورو، دستور توقيف 
دارايي هاي دولت ونزوئال در امريكا را صادر كرد. كاراكاس با 
محكوم كردن اين اقدام امريكا، واشنگتن را به »تروريسم 
اقتصادي« عليه مردم ونزوئال متهم كرد. دولت ونزوئال 
مي گويد امريكا بر سر شكست گفت وگوهاي سياسي 
ميان دولت و مخالفان كه با وساطت نروژ آغاز شده، شرط 
بسته است زيرا به گفته كاراكاس امريكا از نتايج احتمالي 
اين گفت وگو ها هراس دارد. جان بولتون كه در اجالس 
ليما در پرو س��خن مي گفت با اشاره به اينكه واشنگتن 
اكنون هر فرد يا كشوري را كه از دولت مادور حمايت كند 
مورد تحريم قرار خواهد داد، گفته: »زمان اقدام هم اكنون 
است. امريكا قاطعانه  براي قطع منابع مالي مادورو اقدام 
كرده و خواهان تسريع انتقال دموكراتيك و صلح آميز 
در ونزوئال اس��ت.«  او افزوده كه ما به طرف هاي سومي 
كه خواستار مبادالت تجاري با رژيم مادورو هستند اين 
پيغام را مي دهيم كه به شدت احتياط كنيد. بولتون به 
كساني كه از مادورو حمايت مي كنند، گفته بايد انتخاب 
كنند يا از ديكتاتور حمايت كنند يا در طرف درست تاريخ 
بايستند. اجالس ليما با حضور رهبران امريكاي جنوبي با 
هدف اصالحات دموكراتيك در ونزوئال برگزار شده است. 
اين اجالس خواستار برگزاري انتخابات جديدي با حضور 
همه طرف ها در ونزوئالست. روسيه، چين، كوبا، تركيه، 

بوليوي و ايران اين اجالس را بايكوت كرده اند.

درخواست روساي پيشين 
بانك مركزي امريكا از ترامپ

گروه جهان| چهار نفر از روس��اي پيشين بانك 
مرك��زي امري��كا از دونالد ترامپ خواس��تند تا به 
استقالل اين نهاد احترام بگذارد. به گزارش رويترز، 
چهار نفر از روس��اي سابق بانك مركزي امريكا كه 
هنوز در قيد حيات هس��تند در نشستي مشترك 
خواهان حفظ اس��تقالل بانك مركزي ب��ه دور از 
رويكردهاي سياسي شدند. اخيرا دونالد ترامپ از 
بانك مركزي به دليل افزايش نرخ بهره شديدا انتقاد 
كرده بود و از مديران ارشد فدرال رزرو خواسته بود 
تا براي كمك به تقويت رشد اقتصادي امريكا نرخ 
بهره را كاهش دهند. ترامپ اخيرا حتي اعالم كرده 
اگر بخواهد مي تواند جروم پاول رييس اين بانك، 
را بركنار كند اما فع��ال لزومي به اين كار نمي بيند. 
پاول فولكر، آلن گرين اسپن، بن برنانك و ژانت يلن، 
چهار رييس سابق بانك مركزي امريكا در بيانيه اي 
مشترك اعالم كردند: »روساي سابق هيات مديره 
فدرال رزرو در لزوم اس��تقالل عمل بانك مركزي 
كامال با هم هم عقيده هستند و اين مساله را بهترين 
راه كمك به اقتص��اد مي دانند. ما معتقديم فدرال 
رزرو بايد دور از مس��ائل سياس��ي باشد و اعضاي 
هيات مديره آن نبايد تهديد به بركناري ش��وند.« 
فولكر كه هم در زمان دولت جيمي كارتر دموكرات و 
هم در زمان رونالد ريگان جمهوري خواه رييس بانك 
مركزي امريكا بوده، گفته فدرال رزرو در ش��رايط 
فش��ار نمي تواند تصميم عاقالنه اي براي نرخ بهره 
بگيرد. بانك مركزي امريكا سرانجام هفته گذشته 
تس��ليم فشارهاي دولت امريكا ش��د و نرخ بهره را 
براي نخستين بار در طول 10سال اخير كاهش داد. 

مخالفت چين با تقسيم بندي 
جديد هند در جامو و كشمير

گ�روه جهان|چين با تصميم دول��ت هند براي 
جدا سازي لداخ از جامو و كشمير و قرار گرفتن آن در 
نظارت مستقيم دولت هند مخالفت كرد. به گزارش 
هندوس��تان تايمز، وزارت خارج��ه هند ضمن رد 
انتقادات چين اعالم كرده تصميم دولت هند براي 
قرار دادن منطقه لداخ در كنترل مس��تقيم دولت 
مركزي، يك مساله كامال داخلي است. وزارت خارجه 
هند همچنين گفته دهلي نو و پكن توافق كرده اند تا 
زماني كه يك راه حل دوجانبه مورد قبول در خصوص 
اختالفات مرزي ميان دو كشور به دست نيامده، دو 
كش��ور بايد صلح در مناطق م��رزي را حفظ كنند. 
دولت هند دوش��نبه اعالم كرد كه امتيازات خاص 
ايالت جامو و كشمير را لغو مي كند و اين ايالت را به 
دو بخش لداخ و جامو و كشمير تقسيم مي كند. دولت 
هند همچنين تصميم گرفته لداخ و جامو و كشمير 
از اين پس به طور مس��تقيم تح��ت نظارت دولت 
مركزي هند اداره شوند. به اعتقاد ناظران، مخالفت 
چين با اين تصميم هند مي تواند به دو دليل باشد. 
اول اينكه چين يك متحد بسيار نزديك پاكستان 
است و سرمايه گذاري گسترده اي در كشمير كرده 
است. دليل ديگر مخالفت چين، اختالف آن با هند 
در منطقه لداخ است. بخشي از منطقه مرزي مورد 
اختالف هند و چين در لداخ قرار گرفته است. هند 
و چين اختالف��ات ديرينه مرزي دارند. چين ايالت 
اروناچال پ��رادش را به عنوان تبت جنوبي مي داند 
و آن را بخشي از خاك خود اعالم كرده است. پكن 
همچنين از صدور رواديد براي مردم ايالت اروناچال 

پرادش خودداري مي كند.

يك چهارم جمعيت جهان
 از كمبود آب رنج مي برند

گروه جهان| موسسه منابع جهاني اعالم كرده 
يك چهارم جمعيت جهان در 1۷ كشور از كمبود 
شديد آب رنج مي برند. به گزارش سي ان ان، »اندرو 
استير« رييس موسسه منابع جهاني گفته: »كمبود 
آب، بزرگ ترين بحراني است كه هيچ كس درباره 
آن صحبت نمي كند. عواقب آن آشكارا در ناامني 
غذايي، درگيري و مهاجرت و بي ثباتي مالي قابل 
مشاهده است. مبارزه نكردن با اين مساله مي تواند 
تبعات سنگيني بر زندگي و معيشت جامعه بشري 
داشته باشد.«  بر اساس گزارش ارايه شده توسط 
موسس��ه منابع جهاني، قطر كمبودترين كش��ور 
در ذخاير آبي و پس از آن س��رزمين هاي اشغالي، 
لبنان، ايران، اردن، ليبي، كويت، عربستان سعودي، 
اريتره، امارات متحده عربي، سان مارينو، بحرين، 
هند، پاكستان، تركمنس��تان و عمان قرار دارند. 
12كش��ور از 1۷كش��وري كه با كمبود آب بسيار 
شديد روبه رو هستند در خاورميانه و شمال آفريقا 
قرار دارند؛ اما هند كه به عنوان سيزدهمين كشور 
كمبود آب قرار دارد، س��ه براب��ر پرجمعيت تر از 
1۶كشور ديگر در اين فهرست است. شهر چناي 
هند امس��ال به دليل بحران ج��اري آب در كانون 
توجهات قرار گرفته اس��ت. در م��اه ژوئن مقامات 
ش��هري فاش كردند كه »روز صفر« فرا رس��يده 
اس��ت زيرا چهار مخزن اصلي كه آب را به ش��هر 
ارايه مي دهند، خشك ش��ده اند. اگرچه امريكا در 
فهرست۷1 كشور بحران كمبود آب قرار دارد اما 
در اين ميان برخ��ي از ايالت ها مانند نيومكزيكو، 

كاليفرنيا از بحران شديد كمبود آب رنج مي برند.
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سرقت 2 ميليارد دالري 
هكرهاي كره شمالي

گروه جهان| كارشناس��ان سازمان ملل اعالم 
كرده اند: هكرهاي كره ش��مالي موفق ش��ده اند 
ميليارده��ا دالر به اقتصاد جهاني آس��يب وارد 
كنن��د. افزون بر آن، كره ش��مالي ب��راي تامين 
هزينه هاي تس��ليحاتي خود دو ميلي��ارد دالر 
از سيستم مالي س��رقت كرده است. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، كارشناس��ان سازمان ملل با 
انتش��ار گزارشي از حمالت س��ايبري هكرهاي 
كره شمالي پرده برگرفته اند. اين حمالت سايبري 
عرصه هاي گوناگوني را ش��امل مي شود؛ از فلج 
كردن سامانه هاي سايبري شركت هاي غربي تا 
سرقت مالي. بسياري از كارشناسان و هكرهاي 
كره شمالي كه زير چتر سازمان امنيت اين كشور 
فعاليت مي كنند با س��رقت اين پول، بخشي از 
هزينه هاي توليد جنگ افزارهاي كشتارجمعي را 
تامين كرده اند. اين گزارش به سفارش كارگروه 
ناظر برتحريم هاي كره شمالي سازمان ملل تهيه 
شده است. تحقيقات صورت گرفته حكايت از آن 
دارد كه هكرهاي كره ش��مالي از طريق حمالت 
سايبري موفق به سرقت دوميليارد دالر شده اند. 
اخبار منتشر ش��ده اما توضيحي پيرامون دوره 
زماني فعاليت هكرهاي كره شمالي نداده است. 
در اين گزارش به نقش پول ديجيتال و بيت كوين 
نيز اشاره شده است. قرار است سپتامبر نسخه اي از 
اين گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل نيز ارايه 
شده و پس از آن انتشار بيروني پيدا كند. در اين 
گزارش تصريح شده تالش هكرهاي كره شمالي 
براي دسترس��ي به منابع مالي مح��دود به داد و 
ستدهاي ارزي نبوده و پول هاي ديجيتال نظير 
بيت كوين را نيز شامل مي شود. كنترل دادوستد 
با پول هاي ديجيتال براي دولت ها دشوار است و 
از اين رو، هكرها تمايل بيشتري براي استفاده از 
بيت كوين و رمزارزهايي نظير آن دارند. حمالت 
سايبري كره شمالي فراتر از سرقت مالي ياد شده 
است. تحقيقات نش��ان مي دهد حمله سايبري 
201۴ به ش��ركت س��وني پيكچرز نيز توسط 
هكرهاي كره شمالي صورت گرفته است. هكرهاي 
كره شمالي در آن هنگام موفق به دستيابي به كل 
ايميل هاي اين شركت شده و اطالعات موجود 
روي س��رورها را پاك كرده بودن��د. افزون بر آن 
حمله سايبري201۷ و نشر نرم افزار »واناكراي« 
نيز گفته مي شود از سوي هكرهاي كره شمالي 
صورت گرفته است. امريكا همان زمان اعالم كرد 
حمله سايبري به صدها هزار رايانه در 150كشور 
جهان از سوي هكرهاي كره شمالي صورت گرفته 
است. گزارش كارشناسان سازمان ملل حكايت از 
آن دارد كره شمالي از طريق سرقت هاي سايبري 
نه تنها از فش��ارهاي اقتصادي ناشي از تحريم ها 
مي كاهد، بلكه هزينه هاي تسليحاتي خود را نيز 

از اين طريق تامين مي كند.

ده ها كشته و زخمي در حمله 
انتحاري غرب كابل

انفجار خودروي بمب گذاري شده در محوطه بيروني 
مركز پليس افغانستان در كابل دست كم 18 كشته 
بر جاي گذاشت و ۹5 تن را زخمي كرد. به گزارش 
يورونيوز، احتمال افزايش آمار جان باختگان عمدتا 
غيرنظامي اين حمله وجود دارد. گفته شده، انفجار 
چهارشنبه زماني روي داد كه يك خودرو در ايست 
بازرسي بيرون مركز متوقف شد. طالبان مسووليت 

اين انفجار را برعهده گرفته است.

تركيه وب سايت هاي منتقد 
دولت را مسدود كرد

دادگاهي در تركيه ب��ا صدور حكمي فعاليت 13۶ 
وب سايت و حس��اب كاربري شبكه هاي اجتماعي 
را كه عمدتا متعل��ق به س��ازمان ها و افراد منتقد 
رييس جمه��وري اين كش��ور بوده، ممن��وع كرد. 
به گزارش رويترز، منتق��دان رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��وري تركي��ه مي گويند ك��ه دولت او 
دموكراسي و حقوق بشر را در تركيه ويران كرده، اما 
دولت اين كشور اين امر را انكار كرده و مدعي است كه 
به ويژه در مورد كودتاي نافرجام سال 201۶ با تهديد 

عليه امنيت ملي خود مبارزه كرده است.

عربستان در پي اخراج 
پزشكان پاكستاني است

پس از تش��ديد وضعي��ت اس��فناك كارگران 
پاكستاني در عربستان و اعتراض به بدرفتاري 
و نقض حق��وق اين افراد از س��وي كارفرمايان 
عرب، نه تنها اين معضل حل نش��د بلكه اكنون 
زمزمه هايي از تالش س��عودي ها ب��راي اخراج 
پزش��كان و جراحان متخصص پاكس��تاني به 
گوش مي رس��د. در سال هاي اخير صدها نفر از 
اتباع و كارگران پاكستاني در عربستان سعودي 
با مشكالتي از قبيل پرداخت نشدن دستمزد، 
سوءاس��تفاده، اخ��راج و ب��د رفتاري از س��وي 

كارفرمايشان روبرو هستند. 

گشت نيروهاي امريكايي
در موصل 

گروهي از نيروهاي نظامي امريكا در اقدامي كم سابقه 
در موصل مركز استان نينوا گش��ت زني كرده اند. 
به گزارش سومريه نيوز، از زمستان گذشته تاكنون 
اين نخس��تين بار اس��ت كه امريكايي ها به چنين 
كاري در موصل دست مي زنند. اين منابع گفته ند 
كه نيروه��اي امريكايي پس از گش��ت نزديك به 
يك س��اعته در اين منطقه به مراك��ز خود در كاخ 

رياست جمهوري شهر بازگشتند.
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عكسروز

چهرهروز

سيدكمال طباطبايي درگذشت
سيدكمال طباطبايي، تهيه كننده سينما و تلويزيون در ۵۸سالگي درگذشت. محمدحسين لطيفي با تاييد اين خبر بيان كرد: سيدكمال طباطبايي، 
از تهيه كنندگان سينما و تلويزيون صبح چهارشنبه، ۱۶ مردادماه در بيمارستان طالقاني تهران به دليل ايست قبلي درگذشت. او همچنين گفت: 
برنامه مراسم تشييع و ختم اين هنرمند به زودي اعالم خواهد شد. سيدعلي طباطبايي، پسر سيدكمال طباطبايي و بازيگر نيز سال ۱۳۹۴ در 
۳۲سالگي از دنيا رفته بود.  سيدكمال طباطبايي متولد سال ۱۳۴۰ در تهران، ساخت و تهيه فيلم هايي چون »مرد آفتابي« به كارگرداني همايون 
اسعديان، »عزيزم من كوك نيستم«، »ساالد فصل«، »قتل آنالين«، »ساعت ۲۵«، »آماده باش«، »شب« به كارگردان رسول صدرعاملي، »فرار 

بزرگ«، »توفيق اجباري«، »هر شب تنهايي« و »در انتظار معجزه« به كارگرداني رسول صدرعاملي و... را در كارنامه هنري خود دارد.

بازارهنر

آمار فروش فيلم هاي سينمايي در نيمه تابستان

مزدك ميرزايي مي تواند  برگردد 

سه گروه خارجي دف نواز به سنندج  مي آيند

آم��ار ف��روش فيلم هاي س��ينمايي 
روي پرده س��ينما در نيمه تابس��تان 
نش��ان دهنده فروش حدود ۱۲ و نيم 
ميلي��ارد تومان از ابت��داي مردادماه 
اس��ت. همچني��ن از ام��روز دو فيلم 
س��ينمايي به جدول اكران فيلم هاي 
روي پرده اضافه شده است. بر اساس 
آمار و اطالعاتي كه تا ديروز شانزدهم 

مرداد در سامانه فروش سينماي ايران قرار گرفته، 
فيلم س��ينمايي »قس��م« به كارگرداني محسن 
تنابنده كه از ۹ مردادماه در س��ينماها به نمايش 
درآمده است، تا امروز بيش از ۳۴۰ ميليون تومان 
فروش داشته كه از اين مقدار ۲۸۱ ميليون تومان 
حاص��ل فروش در ته��ران بوده اس��ت. اين فيلم 
سينمايي اكنون ۶۶ سينما در اختيار دارد. فيلم 
»تپلي و من« ساخته حسين قناعت كه براي گروه 
س��ني كودك و نوجوان ساخته شده و خانواده ها 
مخاط��ب آن هس��تند، پ��س از دو هفته نمايش 
نزديك به نيم ميليارد تومان فروش داشته و ۴۷ 
هزار نفر آن را در ۱۱۷ سينما تماشا كرده اند. فيلم 
سينمايي »س��ركوب« به كارگرداني رضا گوران 
ني��ز پس از دو هفته نمايش و در اختيار داش��تن 
۶۳ سينما، در مجموع ۴۵۶ ميليون تومان فروش 
داشته اس��ت. اين فيلم با محدوديت سني ۱۲+ 
سال روي پرده س��ينماها رفته است. فيلم »قصر 
شيرين« ساخته س��يدرضا ميركريمي كه از دوم 
مردادماه روي پرده رفت، پس از گذشت دو هفته 
نمايش يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان فروش 
داشته كه از اين مقدار ۸۰۰ ميليون تومان حاصل 
ف��روش در س��ينماهاي تهران بوده اس��ت. اين 
فيلم با جذب بي��ش از صدهزار مخاطب در ۱۱۲ 
سينما نمايش دارد. فيلم سينمايي »نيوكاسل« 
به كارگرداني محس��ن قصابيان كه از ۲۶ تيرماه 

نمايش��ش روي پرده س��ينماها آغاز 
ش��ده، تا امروز با در اختيار داش��تن 
۱۲۴ س��ينما، يك ميلي��ارد و ۱۱۳ 
ميلي��ون توم��ان فروش داش��ته و از 
اي��ن مقدار به تفكي��ك ۶۵۷ ميليون 
تومان حاصل فروش در س��ينماهاي 
تهران بوده است. فيلم »ايكس الرج« 
س��اخته محس��ن توكلي كه در ژانر 
كمدي ساخته ش��ده و از پنجم تيرماه روي پرده 
رفته اس��ت، چهار ميليارد و ۱۲۶ ميليون تومان 
در مجم��وع و به تفكي��ك در ته��ران بيش از دو 
ميلي��ارد تومان فروش داش��ته اس��ت. اين فيلم 
سينمايي در ۱۷۹ سينما در تهران و شهرستان ها 
نمايش داشته است. فيلم سينمايي »زهرمار« به 
كارگرداني جواد رضويان ك��ه از اواخر خردادماه 
اكرانش را آغاز كرده اس��ت، تا ام��روز نزديك به 
پنج ميليارد تومان فروش داشته است. اين فيلم 
س��ينمايي با در اختيار داش��تن ۱۷۸ سينما، به 
تفكيك در تهران دو و نيم ميليارد تومان فروش 
داش��ته است. فيلم »سرخ پوس��ت« ساخته نيما 
جاويدي كه از نيمه خردادماه روي پرده سينماها 
رفته اس��ت، تا امروز ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
تومان فروش داش��ته و بيش از هش��ت ميليون 
تومان آن حاصل فروش در تهران بوده است. اين 
فيلم س��ينمايي با در اختيار داشتن ۱۸۵ سالن 
س��ينمايي بيش از يك ميليون مخاطب داش��ته 
است. فيلم سينمايي »ش��بي كه ماه كامل شد« 
ب��ه كارگرداني نرگس آبيار پ��س از حدود دو ماه 
نمايش و جذب حدود يك و نيم ميليون مخاطب 
به سينما، ۱۶ ميليارد و ۴۵۸ ميليون تومان فروش 
داشته است. اين فيلم كه با محدوديت سني ۱۲+ 
س��ال روي پرده رفته ۱۷۸ س��الن سينمايي در 

اختيار داشته است.

معاون سيماي رس��انه ملي در جمع 
خبرنگاران، مهاجرت مزدك ميرزايي 
با ه��دف كار در يك ش��بكه معاند را 
يك اشتباه استراتژيك توصيف كرد. 
مرتضي ميرباقري در جمع خبرنگاران 
درباره مهاجرت گزارش��گراني مانند 
م��زدك ميرزايي به خارج از كش��ور 
بيان ك��رد: كاري كه مزدك ميرزايي 

انج��ام داده نه اتفاقي حرفه اي اس��ت و نه اتفاقي 
عام. او ادامه داد: ما متاس��ف هس��تيم كه مزدك 
ميرزايي رفته است ولي رفتن او دليل نبودن كار 
در حوزه ورزش نمي تواند باشد. ميرباقري درباره 
مهاجرت اين گزارشگر ورزش��ي اظهار كرد: اين 
يك اشتباه اس��تراتژيك بود كه ميرزايي مرتكب 
شد. هر جور كه نگاه كنيم به صالح نبود او چنين 

تصميمي بگيرد و بخواهد به شبكه اي 
برود كه عنادش با مردم ايران روشن 
است و تفكر وهابيت و تفكر سعودي 
را در چنين موقعيتي ترويج مي كند. 
معاون سيما اظهار كرد: اين از فهم كم 
سياسي اوس��ت. البته او آدم سياسي 
نبود. م��ا عالقه منديم كه او به كارش 
برگردد و سركارش قرار بگيرد. شرايط 
هم براي بازگشت او كامال فراهم است. ميرباقري 
در پايان در پاس��خ به س��والي درب��اره خبرهاي 
منتشرش��ده درباره آرش��يوي كه احتمال دارد 
ميرزايي با خود برده باش��د، ضم��ن تكذيب اين 
شايعه توضيح داد: قرار بود او برنامه اي بسازد و اگر 
واحد آرشيو سيما را هزار در نظر بگيريم، او نهايت 
يك هزارم درصد از اين ميزان را در اختيار داشت. 

نشست رس��انه اي دس��ت اندركاران 
برگزاري نهمين جشنواره بين المللي 
»دف؛ نواي رحمت« روز چهارش��نبه 
ش��انزدهم م��رداد در ت��االر مرحوم 
اميرحسين فردي حوزه هنري برگزار 
شد. در اين نشست امين مرادي رييس 
حوزه هنري اس��تان كردستان و بيژن 
كامكار نوازنده پيشكسوت دف و دبير 

افتخاري جش��نواره ضمن ارايه گزارش��ي از روند 
برگزاري اين رويداد به پرس��ش هاي خبرنگاران 
پاس��خ داد.  محمدزرويي نصرآباد مدير موسس��ه 
»سپهر سوره هنر« و دبير اجرايي نهمين جشنواره 
بين المللي »دف؛ نواي رحمت« هم در اين نشست 
رسانه اي با اش��اره به عنوان بين المللي جشنواره 
گفت: امسال سال خوبي از لحاظ مالي براي بخش 

فرهنگ نيس��ت و دولت ب��ا توجه به 
محدوديت هاي��ي دارد اولي��ن جايي 
كه براي صرفه جوي��ي انتخاب كردند 
بخش فرهنگي بوده است. البته در اين 
دلسردي هايي كه مي بينيم در بسياري 
از وزارتخان��ه بي ربط جش��نواره هاي 
فرهنگ��ي وهن��ري را ب��ا بودجه هاي 
بيشتري برگزار مي كنند كه اين نكته 
قاب��ل تاملي اس��ت و بايد ب��ه آن پرداخت. همين 
محدوديت منابع نيز موجب ش��ده كه ما بر اساس 
قولي كه براي بين المللي شدن داده بود باعث شد 
كه نتوانيم به صورت فراخوان ماجرا را هدايت كنيم. 
اما به دليل وعده اي كه در اين زمينه داده بوديم سه 
مهمان خارجي شامل گروه هايي از كردستان عراق، 

هند و افغانستان مهمان جشنواره خواهند بود.

تاريخنگاري

حمله خونين به كنسولگري ايران در مزار شريف 
»اينجا محل كنس��ولگري جمهوري اس��المي ايران در مزار شريف است. من 
محمود صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اس��المي ايران هس��تم. گروه 
طالبان از چند ساعت پيش وارد مزار شريف شده اند اين شهر به دست طالبان 
سقوط كرده است. عده اي از افراد طالبان در حياط كنسولگري ديده مي شوند 
به من بگوييد كه چه وظيفه اي...« اين آخرين پيامي بود كه از محمود صارمي، 
خبرنگار و مسوول دفتر خبرگزاري جمهوري اسالمي )ايرنا( در افغانستان به 
ايران مخابره ش��د.  هفدهم مرداد ۱۳۷۷، به دنبال اشغال مزار شريف توسط 
نيروهاي طالبان، كنسولگري ايران در اين شهر به اشغال نيروهاي تروريستي 
درآمد. در ابتداش��هادت هشت ديپلمات گزارش ش��د. مدتي بعد شهادت دو 
ديپلم��ات و يك روزنامه نگار )محم��ود صارمي( نيز تأييد ش��د.  يك واحد از 
نيروهاي طالبان، به فرماندهي فردي به نام دوست  محّمد، به طور غيرقانوني و 
به زور وارد كنسولگري ايران در مزارشريف شده و پس از بازداشت ديپلمات ها 
و خبرنگار ايراني و انتقال آنها به اتاقي در زير زمين، ماشين ها و اموال ارزشمند 
كنسولگري را غارت كرده و س��اعتي بعد، آنها را به شهادت رسانده اند. حادثه 
مزار شريف توجه بيش��تري جلب كرد و فرصتي براي آغاز همكاري با جامعه 
بين المللي جهت مواجهه با چنين حوادثي در افغانس��تان را براي ايران فراهم 
ساخته است. در واقع آنچه اتفاق افتاد اين بود كه جمهوري اسالمي از طريق 
ديپلماتيك و سازمان ملل تالش كرد تا به راه اندازي چارچوب به اصطالح ۶+۲ 

كمك كند كه شش همسايه افغانستان )چين، ايران، پاكستان، تاجيكستان، 
تركمنس��تان و ازبكس��تان( را همراه اياالت متحده و روس��يه گردهم آورد تا 
سياست هايي را براي پرداختن به معضالت امنيتي تدارك ببينند كه ناآرامي 

داخلي اين كشور ايجاد كرده است. 

میراثنامه

پالسكو بايد عين به عين ساخته شود
معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان تهران خبر داد: »ضوابط و مقررات عرصه و حريم هفت اثر تاريخي در 
اطراف ساختمان پالسكو« به اس��تانداري تهران اعالم شد كه بر آن اساس، 
تخريب، نوس��ازي و هر گونه تغيير و تبدي��ل در اين محوطه تاريخي در قلب 
تهران بايد با مجوز ميراث فرهنگي انجام شود. محسن شيخ االسالمي، مدرسه 
و كليس��اي ژاندارك، خانه مشيرالدوله پيرنيا، خانه هرمز پيرنيا، خانه سردار 
معتمد، مسجد هدايت و ساختمان تجاري غريب را هفت بناي قرار گرفته در 
محدوده  ساختمان پالسكو دانست كه بايد انجام هر نوع عمليات ساختماني 
درعرصه و حريم آنها بر اس��اس ضوابط و مقررات عرصه و حريم اعالم ش��ده 
باشد.  او با اشاره به اينكه در اين ابالغ، نقشه محوطه نيز ارايه شده و نقاط مورد 
نظر روي آن به طور دقيق مشخص شده اند، بيان كرد: ۲۴ تير اين ضوابط به 
استانداري تهران ابالغ شد كه براساس ضوابط مشخص شده در صورتي كه هر 
نوع عملياتي در دستور كار قرار گيرد، نخست بايد از ميراث فرهنگي استعالم 
شود. او با تاكيد بر اينكه بر اساس اين ضوابط، بايد ساختمان پالسكو »عين به 
عين« ساخته شود، محدوده مشخص شده براي حريم اين آثار تاريخي را از 
شرق »خيابان الله زار«، غرب خيابان »فردوسي«، شمال »خيابان منوچهري« 
و جنوب »خيابان جمهوري« اعالم كرد. به گفته او، در اين محدوده و براساس 
ضوابط تعيين ش��ده، حداكثر ارتفاع و ساخت وساز در اين محدوده با كسب 
مجوز ميراث فرهنگي حداكثر ۱۲ متر و ساخت وس��از بيش از ۱۲ متر از كف 
معبر مجاور ممنوع اس��ت. معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي 
استان تهران، با اشاره به وجود آثار تاريخي ديگري در عرصه اين آثار ثبتي، هر 
نوع ساخت وساز و تغيير و تخريب در مناطق اعالم شده را ممنوع اعالم و تاكيد 
كرد: روي نقشه ابالغ ش��ده به استانداري، هر كدام از محدوده هاي مشخص 
شده ش��مال، جنوب، شرق و غرب با رنگ هايي مشخص شده اند كه هر كدام 
ضوابط ويژه اي دارند. او با تاكيد بر اينكه در اين نقشه، ساختمان پالسكو نيز 
با رنگ ديگري مشخص و تاكيد شده كه آن بايد از نظر شكل، اندازه، ارتفاع و 
معماري عين به عين ساخته شود، به ايسنا گفت: عرصه مجاور اين بنا يعني 
ضلع جنوب شرقي پالسكو، با رنگ بنفش مشخص شده كه قابليت بازسازي 
به ارتفاع اثر ثبتي مجاور يعني خانه »سردار معتمد« را دارد، يعني آن بخش 
پالسكو فقط به اندازه خانه سردار معتمد كه در مجاورت شرقي پالسكو است، 
مي تواند ساخته شود، همچنين در همان نقطه و برخي نقاط ديگر با رنگ كرم 

مش��خص شده كه بر آن اس��اس هر نوع تخريب و اقدامي كه منجر به آسيب 
رساندِن آثار واجد ارزشي كه با كرم مشخص شده اند، ممنوع است. او بناهاي 
تاريخي مانند كافه باغ شميران، هتل پاالس كه در بخش شمال شرقي چهارراه 
استانبول قرار دارد، پاساژ ديبا، خانه مشيرالدوله و خانه ولي اهلل پيرنيا را نيز از 
جمله بناهاي تاريخي دانست كه در اين محدوده با رنگ كرم مشخص شده اند 
و هر نوع تخريب و اقداِم منجر به تخريِب يا آسيب رساندن به آنها ممنوع است.

شيخ االسالمي همچنين با تاكيد بر اينكه يكسري بناهاي تاريخي قرار گرفته 
در اين محدوده نيز به صورت س��طح بندي ثبت شده اند، ادامه داد: براساس 
ضابطه هاي مشخص شده هيچ نوع دخل و تصرفي در آنها نيز نمي توان كرد، 
چون يكس��ري آثار واجد ارزش در محدوده ديده ش��ده كه براساس ضوابط 
عمومي )مانند غيرمجاز بودن حفر چاه غيرمعمول، گودبرداري غيرمعمول 
و تغيير كاربري مضر( آسيب رساندن به آنها نيز ممنوع است. به گفته معاون 
ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي اس��تان تهران، اين ضوابط با تاييد 
محمدحس��ن طالبيان – معاون ميراث فرهنگ��ي اداره كل ميراث فرهنگي 
اس��تان تهران- و مصطفي پورعل��ي- مديركل دفتر ثبت آث��ار تاريخي- و با 
ابالغ علي اصغر مونس��ان- رييس س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري- 
الزم االجراس��ت، همچنين همين ابالغ با امضاي پرهام جانفشان - مديركل 

ميراث فرهنگي استان تهران- نيز به استانداري تهران ابالغ شده است.

ايستگاه

رييس آكادمي اسكار تغيير كرد

فهرست فيلم هاي جشنواره 
نيويورك اعالم شد

»ديويد روبين«، سينماگر 
هاليوودي به عنوان سي  و 
پنجمين رييس آكادمي 
علوم و هنرهاي سينمايي 
اس��كار، جايگزين »جان 
بايلي« ش��د. ب��ه گزارش 
هاليوود ريپورتر، »ديويد 
روبين«، سينماگر برنده 

جايزه امي اولين مسوول انتخاب بازيگري است كه 
در تاريخ آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار به 
رياست اين نهاد س��ينمايي مي رسد؛ او جاي »جان 
بايلي« را مي گيرد كه از سال ۲۰۱۷ رياست آكادمي 
اسكار را برعهده داشت. »ديويد روبين« اولين بار در 
سال ۲۰۱۳ به عنوان يكي از سه نماينده شاخه تازه 
ايجادشده انتخاب بازيگران، به هيات مديره آكادمي 
اس��كار راه يافت و در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ نيز مجددا 
در اين سمت انتخاب شد.  »لين استالمستر« اولين 
مسوول انتخاب بازيگري كه توانسته موفق به كسب 
جايزه اسكار افتخاري شود درباره انتخاب »روبين« 
گفت: كمتر كس��ي از اعضاي هيات مديره آكادمي 
فعال تر از »ديويد روبين« هستند كه چند سال است 
رياست كميته عضوگيري را برعهده دارد و همواره در 
تالش براي افزايش تنوع نژادي در ميان اعضا و مديران 
آكادمي اسكار بوده است. او در سال ۲۰۱۷ نيز براي 
رياست آكادمي اسكار تالش كرد اما در نهايت انصراف 
داد و از رقيبش يعني »الرا درن« حمايت كرد. انتخابات 
رياست آكادمي اسكار هرساله برگزار مي شود و هر فرد 
مي تواند تا سه سال پياپي اين مسووليت را عهده دار 
باشد به شرط آنكه از حداكثر حضور ۹ سال پياپي در 
هيات مديره اسكار خارج نشود.  هنوز شاخه اي مستقل 
براي بهترين انتخاب بازيگر در جوايز سينمايي اسكار 
وجود ندارد، اما مي توان اين انتظار داشت كه در دوران 

رياست »ديويد روبين« اين اتفاق روي دهد. 

فيلم هاي بخ��ش اصلي 
جشنواره فيلم نيويورك 
با حضور جديدترين آثار 
سينماگراني چون »پدرو 
آلمادوار«، »آنيس واردا« 
و فيلم ه��اي منتخ��ب 

جشنواره كن اعالم شد.
پنجاه و هفتمين جشنواره 

فيلم نيويورك طبق اعالم پيش��ين با اولين نمايش 
جهاني »م��رد ايرلندي« س��اخته جديد »مارتين 
اسكورس��يزي« كارش را آغ��از مي كن��د و فيل��م 
»بروكلين بي مادر« به كارگرداني »ادوارد نورتون« 
نيز پايان بخش اين رويداد سينمايي خواهد بود.  فيلم 
»پارازيت« ب��ه كارگرداني »بونگ جون-هو« از كره 
جنوبي )برنده نخل طال( به همراه »درد و ش��كوه« 
ساخته »پدرو آلمادوار«، »آتالنتيكس: يك داستان 
عاشقانه ترس��ناك« از »ماتي ديوپ«، »باكارو« به 
كارگرداني »كلبرو مندونس��ا فيله��و« و »جوليانو 
دورنله« و »اوه مرسي« به كارگرداني »آرنو دپلشن« 
از فيلم هاي منتخب جشنواره كن امسال هستند كه 
در بخش اصلي جشنواره نيويورك روي پرده مي روند.  
»آتش خواهد آمد« )اليور الكس(، »اولين گاو«، )كلي 
ريچاردت(، »يك دختر گمشده« )كوجي فوكادا(، 
»من خانه بودم، اما« )آنجال ش��انيليك(، »آزادي« 
)آلبرت س��را(، »مارتي��ن ادن« )پيترو مارس��لو( و 
»صراف« )فدريكو ويروژ( ديگر فيلم هاي ش��اخص 
بخش اصلي اين رويداد سينمايي هستند.  »واردا به 
روايت آنيس« به كارگرداني »آنيس واردا« چهره اخيرا 
درگذشته موج نو سينماي فرانسه، »تا انتهاي زمين« 
از »كيوشي كوراساوا«، »شبكه زنبور« ساخته »اوليور 
آس��اياس«، نيز از مهم ترين فيلم هاي بخش »فيلم 

كامنت« جشنواره نيويورك ۲۰۱۹ هستند. 

ناپديد شدن برخي اقالم تاريخي سواركاري در موزه ! 

معماي ۱۰-۹۰ داربي پايتخت، آزمون بزرگ مديران فوتبالي

برخي اقالم از جمله زين شاهنشاهي  
طي جابه جايي عتيقه جات سواركاري 
از موزه قصر في��روزه به موزه المپيك 
ناپديد شدند. هرچند پس از پيگيري هاي كميته 
ملي المپيك برخي وس��ايل پيدا ش��دند اما هنوز 
تمامي اقالم در دس��ترس م��وزه  ورزش، المپيك 
و پارالمپي��ك قرار نگرفته اس��ت. پ��س از افتتاح 
م��وزه ورزش، المپي��ك و پارالمپيك در مجموعه 
كميته ملي المپيك مقرر ش��د كه تمامي اشياء و 
عتيقه جات و افتخ��ارات ورزش ايران به اين موزه 
انتقال يابد. بر اين اساس و طي انتقال عتيقه جات 
سواركاري از موزه قصرفيروزه حدود ۱۸ قلم جنس 
نفيس طي تنها چند روز ناپديد شد. از جمله اقالم 
ناپديد شده مي توان به زين اسب شاهنشاهي اشاره 

كرد كه البته بعدا اين زين جزو اقالم پيدا شد. 

باتوجه به اينكه تاكنون داربي هاي پايتخت به خاطر 
مشكالت موجود در بليت فروشي الكترونيكي بدون 
رعايت قانون ۱۰-۹۰ برگزار مي شد، بايد داربي هفته 
چهارم ليگ نوزده��م را به عن��وان آزمون متصديان 
فوتبال در نظر گرفت، زيرا آنه��ا ليگ برتر را به خاطر 
حل چنين مشكالتي به تعويق انداختند و اگر باز هم 
چيزي تغيير نكرده باشد، مشخص مي شود كه باز هم 
اين الزامات رعايت نشده است. تعويق ليگ برتر براي 
تاريخي نامعلوم ابهامات زيادي را در هفته هاي اخير به 
وجود آورده است. در اين مدت صحبت هاي متفاوتي 
از سوي مسووالن ورزش ايران درباره اين موضوع انجام 
شد و از تاكيد فيفا بر حضور بانوان گرفته تا فراهم كردن 
الزامات امنيتي فيفا به عنوان داليل تعويق ليگ برتر 
ياد شد. سعيد فتاحي، رييس كميته مسابقات سازمان 
ليگ، الزام حضور بانوان در بازي هاي ليگ برتر از سوي 
فيفا را رد كرد و الزامات ايمن��ي و امنيتي را به عنوان 
دليل تعويق ليگ برتر عنوان كرد؛ الزامي كه مسووالن 
سازمان ليگ در اين مدت تاكيد زيادي بر آن داشتند. 
مديران سازمان ليگ در اين مدت تاكيد كردند كه اگر 
مواردي مانند نصب دوربين هاي مداربسته، گيت هاي 

بليت فروشي الكترونيكي و شماره گذاري صندلي ها 
در ورزشگاه ها رعايت نشود، تيم ها قادر به ميزباني در 
ورزشگاه خانگي شان نيستند و بازي هايشان را بايد در 
نزديك ترين ورزشگاه مورد تاييد سازمان ليگ برگزار 
كند. تا اين جاي كار باتوجه به شواهدي كه وجود دارد، 
به نظر مي رس��د كه عزمي جدي براي حل مشكالت 
ورزش��گاه ها وجود دارد اما فتاح��ي در صحبت هاي 
اخيرش به يك سوال تكراري، پاسخ مي دهد؛ آيا قانون 
۱۰-۹۰ در بازي داربي رعايت مي شود؟ او در اين باره 
گفت: تمام اين مسائل برمي گردد به اين موضوع كه ما 
بتوانيم بليت فروشي را كامال الكترونيكي انجام دهيم. 

ان شاءاهلل وقتي اين الزامات رعايت شود اين موضوع هم 
اجرا خواهد شد. باتوجه به اينكه ليگ نوزدهم طبق گفته 
مديران فوتبال به خاطر رعايت الزامات امنيتي و حل 
مشكالت مربوط به بليت فروشي الكترونيكي به تعويق 
افتاده است، پس در صورتي برگزار مي شود كه تمام اين 
الزامات در ورزشگاه ها رعايت شود. همچنين مطمئنا 
اين الزام��ات امنيتي با دقت بيش��تري در مهم ترين 
ورزشگاه ايران يعني ورزشگاه آزادي به عنوان ميزبان 
داربي و بازي هاي ملي رعايت مي شود. در مجموع، با 
در نظر گرفتن صحبت هاي فتاحي بايد داربي ۹۰ كه 
در هفته چهارم ليگ برتر برگزار مي ش��ود را به عنوان 
آزمون فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و وزارت ورزش 
و جوانان در نظر گرفت. زيرا در صورتي كه آنها بتوانند 
اين داربي را با رعايت قانون ۱۰-۹۰ و بدون مش��كل 
برگزار كنند، مشخص مي شود كه الزامات مدنظرشان 
به صورت كامل، نه فرماليته رعايت شده است. پس بايد 
تا هفته چهارم منتظر ماند و ديد كه باالخره اين قانون 
رعايت مي شود يا به خاطر همان مشكالت هميشگي – 
كه ليگ نوزدهم به خاطر حل شدن آن به تعويق افتاده 

است -  به فصول آينده موكول مي شود؟ 

ورزشي
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