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

زمان خالي كردن 
پشت دولت 

نيست

عزم جدي دولت
 رانت   هاي رفته را 

باز  مي گرداند

روحاني با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبري تاكيد كرد

»تعادل« از ركورد شكني بي سابقه 
در بورس تهران گزارش مي دهد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 5 

   Vol.5  No .1197  Thu. September 13. 2018  پنج شنبه 22 شهريور1397 3 محرم 1440  سال پنجم  شماره 1197 16صفحه  قيمت:2000تومان

»فارين پاليسي« در گزارشي بررسي كرد

راهبرد هاي  مبارزه  با  امريكا
 صفحه 8 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4361000  تومان

شاخص بورس
155061

جهان

ائتالف 60 گروه صنعتي 
امريكا عليه ترامپ

پيش بيني »مكتب فرانكفورت« 
كه محقق شد

راه عبور از جنگ اقتصادي

 همين صفحه  

 همين صفحه   

انرژي

15

7

 دشواري هاي مسكو 
در مواجهه با تحريم ايران 

يادداشت

نگاه

صفحه14

منصور بيطرف|
انتخابات رياس��ت جمهوري امري��كا كه منجر 
به انتخ��اب دونال��د ترامپ ش��د، ش��وكي به 
روشنفكران جهان از جمله خود اياالت متحده 
بود و اي��ن س��وال در ذهن اكثر آنه��ا حكاكي 
شد كه چگونه در يك كش��ور آزاد و پيشرو در 
همه زمينه ه��ا از جمله علوم انس��اني، فردي 
پوپوليست كه متوسط انديشه هايش از تمامي 
رييس��ان جمهور امريكا پايين تر است برگزيده 
شده اس��ت. هنوز پس از دوسال از اين انتخاب 
اين سوال كماكان در ذهن روشنفكران امريكا 
باقي است. اما اگر كمي به انديشه هاي مكاتب 
جهان��ي رجوع كني��م متوجه ي��ك نكته مهم 

مي شويم  ...

گروه انرژي     نادي صبوري 
 با نزديك ش��دن به تاريخ اعالم ش��ده از س��وي 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا درخصوص 
اجرايي ش��دن تحريم ه��اي نفتي علي��ه ايران، 
واكنش »روس��يه« به اين تصميم بيش از پيش 
مورد توجه رس��انه ها قرار گرفته است. روسيه از 
سويي يكي از 3 كش��ور بزرگ توليدكننده نفت 
خام در دنيا محس��وب مي ش��ود و از سوي ديگر 
داراي موقعيتي ويژه در رابطه با ايران. وضعيتي 
كه س��بب مي ش��ود واكنش مس��كو ب��ه وضع 
تحريم ها عليه ايران ك��ه اكنون نزديك به روزانه 
2 ميليون و 500 هزار بش��كه نفت خام صادرات 
دارد، واكنشي بسيار حساب شده باشد. در همين 
راستا ديروز الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه 
نسبت به تاثير ش��ديد تحريم نفت خام ايران بر 
بازار هشدار داده است. اما اين تمام ماجرا نيست، 
موقعيت فعلي روس��يه در جه��ان از چند جنبه 
مختلف از جمله روابط مس��كو-رياض و مسكو-

واشنگتن باعث مي شوند ...
مسعود كرباسيان |

چن��د روز پ��س از اس��تيضاح فك��ر مي ك��ردم 
مش��غله هاي ف��راوان اداره وزارت اقتص��اد براي��م 
تم��ام ش��ده و احتم��اال وق��ت بيش��تري را صرف 
ام��ور ش��خصي مي كن��م. ام��ا گرفت��اري ذهن��ي 
ديگري پيدا ك��رده ام و تقريب��ا س��اعات كاري ام با 
 زم��ان حض��ور در وزارت اقتص��اد براب��ري مي كند.

اين روزها بيش��تر بين مردم هس��تم و در ديدارهاي 
كاري ه��م اف��رادي ك��ه حض��ور پي��دا مي كنند، 
راحت ت��ر از گذش��ته صحب��ت مي كنن��د. فضاي 
عموم��ي جامع��ه يعن��ي درك م��ردم از وضعيت 
اقتصاد كالن كش��ور به ش��دت منفي ش��ده و البته 
ك��ه فش��ارهاي اقتص��ادي ش��ديدي روي دوش 
 طبق��ه متوس��ط و طبق��ه مح��روم وج��ود دارد. 

نقطه قابل تامل اينكه بحران جدي ...

 رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه اي 
به معاون اول رييس جمهوري خواستار شد

بازبيني در پيمان سپاري ارزي

  رييس مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد كرد
سازمان مالياتي در راستاي 

شفافيت فعاليت هاي اقتصادي 
عمل كند

رييس مركز پژوهش هاي مجلس با انتقاد از 
موضع گيري هاي مكرر اقتصادي مس��ووالن 
در ش��رايط فعلي اي��ن رويك��رد را باعث بي 
اعتمادي مردم به سيس��تم بانكي دانس��ت 
و گفت: س��ازمان ام��ور مالياتي ب��ه وظايف 
قانون��ي اش جه��ت ش��فافيت فعاليت هاي 
اقتصادي و اس��تقرار نظام يكپارچه اطالعات 

مالياتي عمل كند.
به گ��زارش ايس��نا، كاظ��م جالل��ي رييس 
فراكس��يون مس��تقلين والي��ي در مطلبي 
در صفح��ه توييت��ر خ��ود نس��بت ب��ه بيان 
اظهارات مس��ووالن در ح��وزه اقتصادي به 
خصوص صحبت هاي اخير رييس س��ازمان 

امورمالياتي واكنش نشان داد.
وي نوش��ت: آقاي تقوي نژاد، رييس سازمان 
ام��ور ماليات��ي روز گذش��ته اعالم ك��رد كه 
اين س��ازمان فهرست حس��اب هاي ارزي و 
ريالي و خريداران بي��ش از ٥000 دالر ورود 
كرده اس��ت؛ ف��ارغ از اينكه گوي��ا دليل اين 
موضع گيري جلوگي��ري از فعاليت نامطلوب 
دالالن در ب��ازار ارز عنوان ش��ده، اما در اين 

خصوص چند سوال مطرح است.
جالل��ي در تبيي��ن اين س��واالت نوش��ت: 
»موضع گيري هاي مكرر اقتصادي در شرايط 
فعلي در چه راس��تايي صورت مي گيرد؟ آيا 
اينگونه اظهارنظرها جز ب��ي اعتمادي مردم 
به سيستم بانكي دستاورد ديگري دارد و آيا 
اساسًا بر فرض درس��ت بودن اين اقدام، براي 
انجام تصميمات كارشناس��ي ش��ده، نياز به 
هياهو و جار و جنجال هم هس��ت؟ در حالي 
كه اكنون بيش از گذش��ته ني��از به مديريت 
ب��ازار ارز احس��اس مي ش��ود، موضع گيري 
مكرر مس��ووالن اقتصادي چق��در مي تواند 
موج��ب س��رازير ش��دن دالره��اي خانگي 
به مس��ير صحيح اقتصاد ش��ود؟ به راس��تي 
صدور 33 بخش��نامه ارزي و به تبع آن ۱۶0 
دستورالعمل گمركي از سوي دولت در 5 ماه 

چه تاثيري داشته است.«
رييس مرك��ز پژوهش هاي مجلس همچنين 
با بي��ان توصيه اي نوش��ت: »س��ازمان امور 
مالياتي ب��ا تكميل پاي��گاه اطالعاتي موضوع 
ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم 
ب��ه وظاي��ف قانوني خ��ود جهت ش��فافيت 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي و اس��تقرار نظ��ام 
يكپارچه اطالعات ماليات��ي عمل كند تا نياز 

به تصميم هاي موردي نباشد.«

خبرخبر

   حراست وزارت اقتصاد اعالم كرد
جزئيات خرابكاري هاي 

اقتصادي كه از خارج كشور 
هدايت مي شود

مرك��ز حراس��ت وزارت ام��ور اقتص��ادي و 
دارايي ش��ماري از ش��يوه هاي خراب��كاري و 
ربايش فرصت هاي اقتص��ادي ايران با هدايت 
س��رويس هاي اطالعاتي دش��منان را تشريح 

كرد.
به گزارش ايرن��ا، مركز حراس��ت وزارت امور 
اقتصادي و دارايي روز چهارشنبه در گزارشي 
اعالم كرد: رهگيري موارد مش��كوك از ترك 
قرارداد مش��تريان عم��ده بنگاه ه��اي ايراني 
نش��ان مي دهد ك��ه فرآيند هوش��مندانه اي 
براي شناس��ايي قراردادهاي تج��اري ايران با 

اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد.
اين گ��زارش حاكي اس��ت كه دش��منان در 
اين فرآين��د پ��س از شناس��ايي قراردادهاي 
تجاري ايران با اش��خاص حقيق��ي و حقوقي، 
با بهره گي��ري از ظرفيت ه��اي محدودكننده 
تحريم ها و اس��تفاده از ابزارهاي تش��ويقي و 
تنبيه��ي مالي مش��تريان بنگاه ه��اي ايراني، 
فرصت هاي توس��عه اقتصادي ايران را تصرف 
مي كنند و آن را در اختيار بنگاه هاي آسيايي 

به ويژه عربستاني يا اماراتي قرار مي دهند.
همچني��ن اي��ن افراد ب��ا مش��تريان خارجي 
بنگاه ه��اي تولي��دي ايران��ي ك��ه پيش��تر 
شناسايي ش��ده اند، ارتباط برقرار كرده تا آنها 
را به صرفنظر از ادامه معامله ب��ا طرف ايراني 

متقاعد كنند.
آنان با پرداخت رش��وه به مس��ووالن خريد يا 
ارايه پيش��نهاد اغواكننده به بن��گاه موصوف، 
آنه��ا را از ادام��ه هم��كاري با ط��رف ايراني 

بازمي دارند.
بر اس��اس اين گ��زارش، آنها با ش��ركت هايي 
كه در ايران س��رمايه گذاري كرده اند، رايزني 
مي كنند تا آنها را به خروج س��رمايه از كشور 

متقاعد كنند.
بر پايه گزارش وزارت اموراقتصادي و دارايي، 
دش��منان با خريد برخ��ي بنگاه ه��اي ايراني 
و تبديل فرآيند توليد آن ب��ه مونتاژ كاالهاي 
خارج��ي و برنامه ري��زي ب��راي جايگزين��ي 
كاالهاي نامرغوب واسطه اي در فرآيند توليد، 

وجاهت كاالهاي ايراني را تخريب مي كنند.
ايجاد اخ��الل در فرآيند انتق��ال ارز حاصل از 
صادرات به داخ��ل، از طريق دام گس��تري و 
مش��وق هاي مختل��ف و رباي��ش فرصت ها از 
صنايع خودروس��ازي ايران، پتروش��يمي ها، 
فوالد و نس��اجي از ديگ��ر ش��يوه هاي به كار 

گرفته شده دشمنان در اين ارتباط است.

خبرخبر

منصور بيطرف|
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري امريكا ك��ه منجر به 
انتخاب دونالد ترامپ شد، ش��وكي به روشنفكران 
جه��ان از جمله خ��ود اي��االت متحده ب��ود و اين 
س��وال در ذهن اكثر آنها حكاكي ش��د كه چگونه 
در يك كش��ور آزاد و پيش��رو در هم��ه زمينه ها از 
جمله علوم انس��اني، فردي پوپوليست كه متوسط 
انديش��ه هايش از تمام��ي رييس��ان جمهور امريكا 
پايين تر اس��ت برگزيده ش��ده اس��ت. هنوز پس از 
دوسال از اين انتخاب اين س��وال كماكان در ذهن 
روش��نفكران امريكا باقي اس��ت. اما اگ��ر كمي به 
انديش��ه هاي مكاتب جهاني رج��وع كنيم متوجه 
يك نكته مهم مي ش��ويم و آن اين است كه حدود 
نيم قرن پيش يك مكتب فكري پيش بيني چنين 
روزي را مي ك��رد. مكتب فرانكف��ورت. اين موضوع 
را مجله نيويوركر حدود يك ماه پ��س از انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا در گزارش��ي منتشر كرد 

.گزارش زير در همين خصوص است: 
 مدت كوتاهي پس از انتخابات رياس��ت جمهوري، 
يك خبر كوتاهي روي خط��وط خبري آمد: ويالي 
»توماس مان« در لس آنجلس حفظ خواهد ش��د. 
اين خانه كه مطابق با مشخصه هاي توماس  مان در 
دهه ۱۹40 ساخته ش��ده بود در اوايل همين سال 
)20۱5( براي فروش گذاشته شده بود و به احتمال 
زياد تخريب مي شد زيرا س��اختمان بي ارزش تر از 
زمين آن بود. اما بعد از مذاكرات زياد، دولت آلمان 
ملك را با اي��ن ايده ك��ه آن را به مثاب��ه يك مركز 

فرهنگي بنا نهد خريداري كرد.
اين منزل مس��تحق نگهداري بود ن��ه به اين خاطر 
كه يك نويس��نده بزرگ در آنجا مي زيس��ت بلكه 
يادآور لحظ��ات غم انگيز در تاري��خ فرهنگ امريكا 
ب��ود. نويس��نده »م��رگ در ونيز« و »كوهس��تان 
جادو« در سال ۱۹38 در اين كش��ور اقامت گزيد، 
يك پناهجوي محترم از نازيسم. او شهروند امريكا 
شد و آرمان هاي امريكايي را ارتقا بخشيد. در سال 
۱۹52 او متقاعد ش��ده بود كه مك كارتيسم پيش 
درآمد فاشيسم اس��ت و احس��اس كرد كه دوباره 
مهاجرت كند. م��ان در كميته مجلس فعاليت هاي 
غيرامريكاي��ي ك��ه در خصوص كمونيس��م برگزار 
ش��ده بود گفته بود، »تس��امح فرهنگ��ي، تفحص 
سياس��ي و نزول امني��ت حقوقي و تم��ام اينها كه 
به نام وضعي��ت اضطراري انجام مي ش��ود... همان 
چيزي است كه در آلمان شروع شده بود.« تخريب 
»ويالي سحر آميز«مان مي توانس��ت مقدمه سرد 

براي يك داستان ماليخوليايي باشد.
مان تنها مهاجر اروپاي مركزي نبود كه احس��اس 
ناآرامي را در س��ال هاي پر وحش��ت بع��د از پايان 
جنگ جهان��ي دوم را تجرب��ه كرده ب��ود. اعضاي 
روش��نفكري كه به نام مكت��ب فرانكفورت معروف 

هس��تند – ابتدائا ب��ه خاط��ر بنا نهادن موسس��ه 
تحقيق��ات اجتماع��ي در فرانكف��ورت – ي��ك 
هش��دار مش��ابهي را احس��اس ك��رده بودن��د. در 
س��ال ۱۹50، »ماكس هوركهايم��ر« و »آدورنو« 
كمك كردن��د تا مجموع��ه اي به نام »ش��خصيت 
اقتدارگ��را« را جم��ع آوري كنن��د. اي��ن مجموعه 
مش��خصه روان شناس��ي و اجتماعي »ف��رد بالقوه 
فاشيس��ت« س��اخته و پرداخت��ه كرده ب��ود.كار 
براس��اس مصاحبه با س��وژه هاي امريكاي��ي بود و 
انباشتي از نژاد پرس��تي، ضد دمكراتيك، پارانوييد 
و احساس��ات غيرمنطقي در پرونده هاي مطالعاتي 
كه س��خنگويان آلماني زبان را به تفكر واداشت. به 
همين صورت، كتاب »پيامبران فريب« لئو لونتال 
و نوربرت گوترمان در س��ال ۱۹4۹، به مطالعه نوع 
پدر كوگلين عوام فريبي مي پردازد كه »به احتمال 
وضعيت��ي بروز خواهد ك��رد ك��ه در آن اكثر مردم 

دستكاري روان شناسي او را قبول خواهند كرد.« 
آدورن��و معتقد ب��ود ك��ه بزرگ  ترين خط��ر براي 
دموكراس��ي امريكايي در ابزارهاي توده – فرهنگ 
فيلم، راديو و تلويزي��ون قرار دارد. از ن��گاه او، اين 
ابزار در مدل ديكتاتوري عم��ل مي كند، حتي اگر 
ديكتاتوري وجود نداشته باش��د: پيروي را تقويت 
مي كند، نارضايتي را خاموش مي كن��د، تفكر را از 
بين مي برد. آلمان نازي غايي ترين مورد از ش��رايط 
س��رمايه داري موخر ب��ود كه در آن م��ردم آزادي 
روش��نفكرانه واقع��ي را به نفع بهش��ت ش��رم آلود 
راحت طلب��ي و ليبرالي ف��ردي فدا كردن��د. با نگاه 
كردن به فيلم هاي كوتاه دوران جنگ، آدورنو مثل 
هوركهايمر نتيجه مي گيرد كه »صنعت فرهنگي« 
جايگزين روش ه��اي فاشيس��تي هيپنوتيزم توده 

مي شود.
به نظر مي آمد كه ترس توماس مان، آدورنو و ديگر 
مهاج��ران بي مورد بوده اس��ت. خطر م��ك كارتي 
برطرف شد، حقوق مدني پيشرفت كرد، سخنراني 
آزاد پي��روز ش��د؛ ليبرال دموكراس��ي در سراس��ر 
جهان بس��ط يافت .با پايان يافتن قرن بيس��تم، در 
بسياري از چهارگوش��ه زمين مكتب فرانكفورت را 
يك روشنفكري بي محتواي ساختگي مي ديدند. با 
اينحال در س��ال هاي اخير، ارزش آن يك بار ديگر 

باال رفت. 
همانطور كه اس��توارت جفريز در كت��اب اخيرش 
به ن��ام »پرت��گاه گراندهت��ل: زندگينام��ه مكتب 
فرانكفورت« خاطرنشان كرده اس��ت، بحران هاي 
بين الملل��ي س��رمايه داري و ليبرال دموكراس��ي 
باعث شده اس��ت كه تئوري نقادي دوباره روي كار 
بيايد. تركيب نابرابري اقتصادي و نااميدي فرهنگ 
توده اي دقيق��ا مطابق با س��ناريو آدورنو و ديگراني 
است كه در ذهن داشتند: انسداد توده اي بر سلطه 

نخبگان پرده مي اندازد.

ش��عبه ۱057 دادگاه كاركنان دولت، اعتراض شكات 
به صدور قرار منع تعقيب بازپ��رس پرونده فيلترينگ 
تلگرام را رد كرد. ابوذر نصراللهي وكيل دادگس��تري و 
يكي از شكات اين پرونده عصر روز گذشته به خبرنگار 
قضايي ايرنا گفت: اعتراض ما به قرار منع تعقيب صادره 
از سوي ش��عبه 7 دادس��راي كاركنان دولت، به شعبه 
۱057 مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت ارسال شد 
كه قاضي با استناد به اين جمله كه »هر چند افراد آزاد 
هستند اما اين آزادي نبايد مصالح جامعه و آزادي ساير 
افراد را مخدوش كند«، اعتراض م��ا را رد و قرار صادره 
را تاييد كرد. وي افزود: قاضي همچنين به اين استناد 
كرده است كه قانون اساس��ي به تاييد ۹8 درصد مردم 
رس��يده و اين قانون به آزادي هاي مشروع اشاره كرده 
است و گفته اين آزادي ها بايد با رعايت مصالح نظام و 
اهداف حكومت باش��د.  اين وكيل دادگستري اضافه 
كرد: طبيعتًا آزادي ممكن اس��ت باعث تهديد آزادي 
اف��راد ديگر ش��ود اما آيا ب��ه خاطر تع��داد محدودي، 
مي توانيم آزادي قاطب��ه جامعه را مخ��دوش كنيم؟ 
زماني مي ت��وان آزادي را مح��دود كرد ك��ه به خاطر 

يك نفر، ۱00 نفر صدمه ببينند ن��ه اينكه براي حفظ 
آزادي تعداد مح��دودي، 40 ميليون نفر را از حق خود 
محروم كنيم.  نصراللهي ادامه داد: اين در حالي اس��ت 
كه براي پيش��گيري از وقوع جرم تكنيك هاي خاصي 
وجود دارد و يكي از اين روش ها، فيلترينگ هوشمند 
است.  اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق قانون 
پيگيري مجدد موضوع براي شكات موجود در پرونده، 
اعتبار امر مختومه را دارد، افزود: به غير از ما هفت نفر 
كه در اين پرونده شاكي بوديم، ساير افراد مي توانند به 
دادسرا مراجعه و نس��بت به اين مساله شكايت كنند.  
دهم ارديبهش��ت امس��ال بود كه بازپرس شعبه دوم 
دادسراي فرهنگ و رسانه، دستور مسدودسازي پيام 
رسان تلگرام را صادر و اعالم كرد »كليه ارايه دهندگان 
خدمات دسترسي به اينترنت كشور خصوصًا شركت 
ارتباطات زيرس��اخت و اپراتورهاي تلف��ن و دارندگان 
پروانه ارايه خدمات ارتباط��ات ثابت مكلف  اند از تاريخ 
دهم ارديبهش��ت ۹7 نس��بت به اعمال مسدودسازي 
كامل وب سايت و اپليكيش��ن شبكه اجتماعي تلگرام 

اقدام كنند.«

پيش بيني »مكتب فرانكفورت« كه محقق شد

اعتراض به قرار منع تعقيب بازپرس پرونده تلگرام رد شد

نگاه

قضايي

مسعود كرباسيان |
چند روز پس از اس��تيضاح فكر مي كردم مشغله هاي 
ف��راوان اداره وزارت اقتصاد برايم تمام ش��ده و احتماال 
وق��ت بيش��تري را صرف امور ش��خصي مي كن��م. اما 
گرفتاري ذهني ديگري پيدا كرده ام و تقريبا س��اعات 
 كاري ام با زمان حضور در وزارت اقتصاد برابري مي كند.

اين روزها بيش��تر بين م��ردم هس��تم و در ديدارهاي 
كاري هم افرادي كه حضور پي��دا مي كنند، راحت تر از 
گذشته صحبت مي كنند. فضاي عمومي جامعه يعني 
درك مردم از وضعيت اقتصاد كالن كش��ور به ش��دت 
منفي ش��ده و البته كه فش��ارهاي اقتصادي شديدي 
 روي دوش طبقه متوس��ط و طبقه محروم وجود دارد. 

نقطه قابل تام��ل اينكه بحران ج��دي و بزرگ جامعه، 
فاصله طبقاتي است. دو تصوير پيش روي آنهاست كه 
يكي دالل��ت براين دارد كه مثال ف��الن كاالي مصرفي 
ناياب شده و ديگري نشان مي دهد كه مدل گرانقيمت 
خودروي در خيابان ويراژ مي دهد. بطور مش��خص در 
دام رواني تحريم ها افتاده ايم. همانطور كه نويس��نده 
كتاب »هنر تحري��م« گفته بود، مكانيزم ه��ا را طوري 
برنامه ري��زي كرده بودن��د كه كااله��اي لوكس بدون 
مشكل به كشور سرازير ش��ود ولي كاالهاي عمومي به 
سختي تامين شود. در مقابل هنر تحريم، به هنر مقابله 
 با آن نياز داريم كه مانع اجراي چنين برنامه هايي شود. 

به نظ��ر مي رس��د هنوز مفه��وم »جن��گ اقتصادي« 

را درك نك��رده اي��م چراكه دقيق��ا در همي��ن دوران 
نه��اد قانونگذار كش��ور روزه��اي تعطيالت را پش��ت 
س��رمي گذارد و نمايندگان محترم ك��ه دغدغه مردم 
و آين��ده اقتصاد كش��ور را دارن��د، فعال در دس��ترس 
نيس��تند. از طرف��ي ديگ��ر چهره ه��اي سياس��ي به 
دالي��ل مختل��ف از جمل��ه موضوع��ات جناح��ي هر 
 كدام ب��ه ش��كلي برالتهاب م��ردم اضاف��ه مي كنند. 

تجربه چهار دهه گذشته به من نش��ان داده كه اصالح 
فرآيندها به چن��د فاكتور ني��از دارد. سختكوش��ي و 
پركاري در مس��ووالن اجرايي و قانونگذار، پاكدس��تي 
در جهت مبارزه جدي با فساد، دانش براي نيفتادن به 
دام تكرار اش��تباهات و در نهايت صبوري براي رسيدن 
به نقطه مطلوب. غم كش��ور بايد در دل همه باشد. اين 
نگراني و اضطراب از آينده است كه موتور محرك براي 
مسووالن مي ش��ود تا وقت اس��تراحت را كم و به زمان 
كاريشان اضافه كنند. در اقتصاد ايران شرايط خطيري 
مانند آنچ��ه مقابلمان ق��رار دارد را بارها دي��ده ايم. در 
گذشته وحدت در تمام اركان كش��ور و وجدان كاري 
در ميان مديران موجب مي ش��د تا از موانع عبور كنيم. 
اكنون هم اگر اين دو باشد، مي توان از نگراني هاي مردم 
كم كرد. اين روزها براي تعطيالت و معطلي مناس��ب 
نيس��ت. اكنون زمان آن است كه بيش��تر و بيشتر كار 
كنيم، نه اينكه افزون  تر از گذشته به منتقدان وضعيتي 
تبديل شويم كه خود در شكل گيري آن نقش داشتيم. 

راه عبور از جنگ اقتصادي

يادداشت
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ظريفهفتهآتيبهنيويوركميرود
ايس�نا|طبق برنامه پيش بيني ش��ده، وزير امور 
خارجه كشورمان اواخر هفته آتي به نيويورك سفر 
مي كند. وزير امور خارجه كشورمان در جريان سفر 
به نيويورك عالوه بر همراهي كردن رييس جمهور 
جهت شركت در نشس��ت مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد )در صورت س��فر روحاني به نيويورك(، 
احتم��اال در اجالس وزيران خارجه عضو س��ازمان 
همكاري هاي اقتصادي )اكو( نيز شركت مي كند. 
از مهم ترين برنامه هاي ظريف در جريان س��فر به 
نيويورك حضور در نشس��ت وزيران خارجه ايران و 
گروه 1+4 در ارتباط با موض��وع برجام و حفظ اين 
توافق بين المللي است. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
در جريان سفر به نيويورك به مانند سال هاي گذشته 
با تعدادي از همتايان خارجي خود و همچنين مقامات 
ارشد سازمان ملل و اتحاديه اروپا رايزني خواهد كرد.

واكنشايرانبهبيانيهكاخس�فيددرمورد
تحوالتاخيردرعراق

س�خنگو| س��خنگوي وزارت امور خارجه با رد 
و محكومي��ت بيانيه اخير كاخ س��فيد، آن را فاقد 
هرگون��ه وجاهت، حيرت انگي��ز، تحريك آميز و 
غيرمس��ووالنه خواند. بهرام قاسمي در واكنش به 
بيانيه كاخ سفيد درخصوص ناآرامي هاي چند روز 
اخير در عراق و شهر بصره، صدور چنين بيانيه اي 
را فاقد هرگونه وجاهت، حيرت انگيز، تحريك آميز 
و غيرمسووالنه دانست و به ش��دت آن را محكوم 
كرد. او افزود: صدور چنين بيانيه هاي فرافكنانه و 
مشكوك كه به نوعي فرار به جلو قلمداد مي شود هم 
نمي تواند از بار مسووليت آنها در ايجاد تنش و حمله 
به اماكن ديپلماتيك و ساختمان هاي دولتي در آن 
كشور و ديگر مناطق جهان بكاهد. امريكا مدعي 
شده بود كه مسووليت هر گونه تعرض به اماكن و 

اتباع امريكا در عراق را از ايران مي بيند. 

شناورشدنساعتكاراداراتدرنيمهاول
مهردرانتظارموافقتدولت

برن�ا| قائم مق��ام معاونت حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران با اش��اره به اينكه در اين طرح به 
 دولت پيشنهاد داده ايم كه س��اعت كاري ادارات از
۷ تا 30: 8 صبح ش��ناور ش��ود، خاطرنش��ان كرد: 
كارمندان مي توانند در پايان روز با  اضافه كاري ساعت 
صبح خود را جبران كنند. افندي زاده با بيان اينكه 
پيشنهاد ما اين است كه در دو هفته  اول مهر ماه اين 
طرح اجرا شود، بيان  كرد: منتظر تصويب و موافقت 
دولت هستيم كه در صورت موافقت شاهد كاهش بار 
ترافيكي مهر ماه خواهيم بود. او ادامه  داد: همچنين 
شوراي ترافيك پايتخت در جلسه اخير مصوب كرد 
كه تردد كاميونت هاي حمل بار و كاال از اول مهر ماه 
تا 11 مهر از ساعت شش تا ۹ صبح در محدوده سطح 

شهر ممنوع است.

رفت�نايرانيه�ابرايس�ياحتب�هديگر
كشورهامنطقينيست

ايسنا|عباس��علي پوربافران��ي نماينده مجلس 
معتقد است: اينكه ايراني ها براي سياحت به ديگر 
كشورها بروند با توجه به اينكه جاذبه هاي زيادي در 
داخل داريم منطقي به نظر نمي رسد. او گفت: بايد 
مشوق هاي داخلي داشته باشيم تا گردشگر خارجي 
جذب شود و گردش��گر داخلي هم بتواند از مواهب 
كشور اس��تفاده كند. پوربافراني ادامه داد: سازمان 
گردشگري براي كس��اني كه قصد دارند به خارج از 
كشور بروند بايد تدبيري بينديشد كه چقدر نياز است 
گردشگر به خارج از كشور سفر كند و اين سفرها چه 

مزايايي براي فرد و كشور خواهد داشت.

ديدارواعظيبارييسجمهورتركمنستان
مهر|محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهوري 
كه در رأس يك هيئت بلند مرتبه سياسي، اقتصادي 
صبح ديروز وارد عش��ق آباد ش��د با قربانقلي بردي 
محم��داف رييس جمه��ور تركمنس��تان ديدار و 
گفت وگو ك��رد. رييس دفت��ر رييس جمهوري در 
اين ديدار ضمن سپاس��گزاري از مواضع س��ازنده 
تركمنستان در خصوص روابط دو جانبه و منطقه اي 
تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران تحكيم و تعميق 
روابط با همسايگان خود به ويژه تركمنستان را در 
سياست هاي راهبردي خود قرار داده است. واعظي 
در اي��ن ديدار، گفت: جمهوري اس��المي ايران اين 
آمادگي را دارد تا همه ظرفيت هاي خود را در جهت 
توسعه و پيش��رفت روابط با كش��ور دوست و برادر 
تركمنستان به خدمت بگيرد. واعظي توسعه روابط 
تجاري با تركمنستان را داراي اهميت زياد ارزيابي 
كرد و تلطيف ش��رايط براي توسعه همكاري هاي 
دو كش��ور در حوزه حمل و نقل و ترانزيت به منظور 
توس��عه همكاري هاي تجاري دو كشور و منطقه را 

ضروري دانست.

حكمرحيممشاييصادرشد
فارس| با راي شعبه اول دادگاه انقالب اسفنديار 
مشايي مجموعا به ۶ و نيم سال حبس براي سه اتهام 
محكوم شد. اين در حالي است كه مشايي براي اتهام 
خود مبني بر اقدام علي��ه امنيت داخلي و خارجي 
كشور به ۵ سال حبس و براي دو اتهام ديگر خود به 
ترتيب يك سال و ۶ ماه حبس محكوم شده است. 
اين در حالي است كه جوانفكر هم در همان پرونده 

به 4 سال حبس محكوم شده است. 

تاكيدآيتاهللجنتيبرس�اماندهيسريع
اوضاعاقتصادي

مي�زان| آيت اهلل جنتي در جلسه هفتگي شوراي 
نگهبان با برشمردن بعضي از معضالت اقتصادي و 
اجتماعي جامعه، بي ثباتي بازار ارز و س��كه، احتكار 
كاال ه��اي ضروري و ايج��اد بازار س��ياه را غير قابل 
قبول دانس��ت و تأكيد كرد اين روند به هيچ عنوان 
به صالح مملكت نيست. دبير شوراي نگهبان وجود 
شركت هاي كاغذي جعلي و كشف انبار هاي وسيع 
كاال هاي احتكاري را نشانه ضرورت توجه و فعاليت 

بيشتر دستگاه هاي نظارتي و اطالعاتي دانست.

ايران2روي موج خبر

روحاني با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري: 

زمان خالي كردن پشت دولت نيست
گروهايران|

حياط دولت دي��روز رنگ و بوي پارلماني داش��ت؛ 
آنجا كه رحماني فضلي درباره طرح منع به كارگيري 
بازنشس��تگان و اينك��ه اين طرح در ص��ورت تاييد 
شامل حال شهرداران مي ش��ود يا نه؛ سخن گفت، 
حس��ينعلي اميري مع��اون پارلمان��ي دولت هم به 
سواالت درباره سرنوشت لوايح مالي پاسخ داد. حسن 
روحاني هم در جلس��ه هيات دولت در س��خناني، 
مخالفان خود را از حمله به دولت بر حذر داش��ت و 
گفت كه كسي فكر نكند با تخريب دولت در انتخابات 
سال آينده و سال 1400 راي جمع مي كند. روحاني 
همچنين نس��بت به بزرگنمايي نرخ ارز در اقتصاد 
كش��ور انتقاد كرد و گفت ك��ه ارز در اقتصاد ايران، 
براساس برخي محاسبات حدود ۵ درصد و براساس 
برخي ديگر كه ارزش و قدرت خريد را در آن در نظر 
نمي گيرند، حدود 10 درصد است.رييس جمهور ايام 
سوگواري سرور و ساالر شهيدان اباعبداهلل الحسين)ع( 
را تس��ليت گفت و با اش��اره به اينكه ام��روز مي توان 
صحنه هاي عاشورا را ترسيم كرد، افزود: ما امروز در يك 
جنگ روشن، در برابر متجاوزان تاريخ قرار داريم. امروز 
گروهي روبروي ملت ايران قداره بندي مي كنند كه به 
جز چند كش��ور، طرفداري از لحاظ سياسي و فكري 
ندارند و بدترين وضع در داخل كشور خودشان است. 
روحاني با اشاره به اينكه شرايط داخلي امروز امريكا با 
سال هاي گذشته آن تفاوت بسياري دارد و امروز يكي 
از دوران بسيار بد در تاريخ امريكاست، خاطرنشان كرد: 
امروز كمتر محقق، روشنفكر و صاحب نظري در امريكا 
وجود دارد كه با كاخ نشينان كاخ سفيد موافق باشد و 
حتي برخي از آنها به صراحت آنها را به عنوان ابله و سفيه 
مي نامند و اين در تاريخ امريكا كمتر اتفاق افتاده است.

   فاصله متحدين امريكا با دولت ترامپ
رييس جمهور افزود: امروز متح��دان امريكا از لحاظ 
سياس��ي در كنار آنها قرار نداش��ته و حتي متحدين 
سنتي امريكا نيز از اين كشور فاصله گرفته و نسبت به 
اين فاصله گرفتن افتخار مي كنند و اين در حالي است 
كه زماني آنها براي اينكه در كنار امريكا بودند، افتخار 
مي كردند.روحاني با بيان اينكه امروز به جز چند كشور 
معدود معلوم الحال هيچ كس در كنار امريكا قرار ندارد، 
گفت: امروز امريكا در بدترين شرايط جهاني قرار گرفته 
و حتي سازمان هاي بين المللي مانند يونسكو، سازمان 
ملل متحد، س��ازمان بين المللي انرژي اتمي و دادگاه 
دادگاه كيفري بين المللي با سياست هاي امريكا موافق 
نيستند.رييس جمهور با اش��اره به اينكه امروز امريكا 
بدترين ش��رايط را در درون خ��ود دارد، تصريح كرد: 
امروز ايران با وجود اينكه با جنگ اقتصادي ناخواسته 
روبرو است و در برابر افرادي قرار گرفته كه به هيچ قانون 
بين المللي احترام نمي گذارند، اما روحيه و ايستادگي 
ملت ايران به ويژه در اين ايام كه پرچم امام حسين )ع( 

به اهتزاز در مي آيد، مثال زدني است.
 روحاني ادامه داد: اگر مشكلي وجود داشته و احتمال 
عدم ايس��تادگي از سوي برخي مي رود، پرچم عاشورا 
و كربال همه اين افس��ون ها را باطل و تبليغات يكساله 
دش��منان را مي زدايد و مردم باز سرمشق ش��ان امام 

حسين )ع( و اصحاب و ياران آن حضرت خواهد بود.
 رييس جمهور با بيان اينكه امروز هم نداي امام حسين )ع(

را مي ش��نويم كه فرمود »اگر آماده فداكاري هستيد، 
حسين )ع( عازم است و شما را دعوت مي كند«، گفت: 
امروز امام حس��ين )ع( ما را دعوت مي كند و ما اين ندا 
را با گوش جان مي شنويم و خوش به حال آن كساني 
كه به اين نداي امام حسين )ع( پاسخ مثبت مي دهند.

رييس جمهور با اش��اره به اينكه راه امام حسين )ع( 

راه امر به معروف و نهي از منكر بود، اظهار داش��ت: 
امروز معروفي باالتر از اميد دادن به مردم در مس��ير 
استقامت و منكري بيشتر از ايجاد هراس و اضطراب 

در دل مردم آن هم بطور نابجا و غلط وجود ندارد.

  رسالت سنگين صاحبان تريبون
 روحاني افزود: امروز صاحبان تريبون، رس��انه دارها و 
كساني كه ندا و صدايشان در كشور قابل شنيدن است، 
يك رس��الت و وظيفه سنگيني برعهده دارند، چرا كه 
امروز در يك آزمايش بس��يار بزرگ ق��رار گرفته ايم و 
تمام رس��انه هاي حقيقي و مجازي و همه مسووالن 
و كس��اني كه قدرت دارند به ملت بزرگ ايران كمك 
كنند، بار بسيار سنگيني بر دوش دارند.رييس جمهور 
با بيان اينكه مس��ووالن و كارگزاران و رسانه ها در اين 
آزمايش يا پيروز خواهند شد يا شكست مي خورند، اما 
ملت ايران قطعًا پيروز اين صحنه خواهد بود، تصريح 
كرد: اگر ايس��تادگي كرده و به م��ردم روحيه بدهيم، 
هزينه ملت را كاهش داده اي��م، اما اگر ترس، هراس و 
نااميدي ايجاد كني��م، هزينه ملت را باال برده ايم و چه 
كاري ضدانقالبي تر از اينكه ما در صفحه اول روزنامه ها، 
س��ايت ها و خبرگزاري ها و رس��انه هاي خود، در دل 
مردم هراس ايج��اد كنيم. روحاني با اش��اره به اينكه 
نبايد نادرست و ناعادالنه س��خن گفته و حقايق را به 
مردم نگوييم، تصريح ك��رد: البته مردم در اين جنگ 
بدون مشكل نخواهند بود، چرا كه جنگ بدون كشته 
و مجروح نمي ش��ود، اما اين جنگي است كه مطمئن 
هس��تيم، پيروزي نهايي با ماست و دش��من را در آن 

شكست خواهيم داد.

   نقش 10 درصدي ارز در اقتصاد ايران
رييس جمهور با انتقاد از عدم گفتن حقايق و واقعيات 
ب��ه مردم و ايجاد ترس و دله��ره در مردم گفت: مگر ارز 
خارجي در اقتصاد كشور ما چند درصد نقش دارد؟ اگر 
توليد ناخالص داخلي )GDP( را برمبناي قدرت خريد 
يا ارزش بازار محاسبه كنيم، واردات كاال و خدمات كه 
متكي به ارز است درصد بس��يار كمي است و براساس 
برخي محاسبات حدود ۵ درصد و براساس برخي ديگر 
كه ارزش و قدرت خريد را در آن در نظر نمي گيرند، حدود 
10 درصد است.روحاني افزود: بر فرض آنكه واردات كاال 
و خدمات 10 درصد نق��ش دارد، بايد ببينيم كه از اين 
ميزان چه مقدار با ارز 4200 تومان، چه مقدار با ارز حدود 
۷ هزار تومان و چه ميزان براي بازار سوم، مي ماند. بازار 
سوم در برابر ارزش توليدات داخلي كشور، كمتر از يك 
درصد يا 1.3 درصد اس��ت.رييس جمهور با بيان اينكه 
نبايد اقتصاد كش��ور را براساس اين رقم محاسبه كنيم 
و اين به دور از عدل، كارشناس��ي، حق و انصاف است، 
افزود: متخصص، نخبه و روزنامه نگار و سرمقاله نويس ما، 
چرا اين واقعيت ها را به مردم نمي گويند و اين در حالي 
است كه امروز خدمات آموزش، بهداشت و درمان، آب و 
برق، گاز، بنزين، گازوئيل و انرژي، برمبناي دالر كوچه 
پس كوچه هاي فالن خيابان محاسبه نمي شود.روحاني 
با بيان اينكه نبايد به مردم ظلم كرده و آنها را نسبت به 
آينده مأيوس كنيم، گفت: عده اي مداوم مي گويند كه 
بايد مش��كل مردم را درك كنيد و اين درست است كه 
مردم مشكل دارند و ما در جنگ اقتصادي و رواني قرار 
داريم، اما اين دليل نمي شود كه حقايق را تحريف كرده 

و نقاط مثبت را به مردم نگوييم.

  سخنان رهبري نقطه ابهامي نگذاشت
رييس جمهور ادامه داد: با مقايس��ه رشد اقتصادي 
در 4 س��ال گذشته نسبت به 3۵ س��ال گذشته، در 
مي يابيم كه اين رش��د بطور متوس��ط 2 برابر بوده 

اس��ت. صاحب نظران، متخصصان و صدا و س��يما 
مي توانند اين را بررسي كنند اما بحث اينجاست كه 
اگر اينگونه بوده، چرا واقعيات را به مردم نمي گوييم. 
روحاني افزود: در همين شرايط سال ۹۷، صادرات و 
واردات كشور تغيير كرده و تراز تجاري ما نسبت به 
پارسال بهتر بوده است، اما به محض اينكه دولت اين 
موفقيت ها را بازگو مي كند، عده اي پيدا مي شوند و 
در گوشه اي كل اقتصاد را بر مبناي همان يك درصد، 

محاسبه مي كنند و اين عدالت و انصاف نيست.
رييس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در 
ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، گفت: سخنان 
ايش��ان هيچ  نقطه ابهامي را باقي نگذاشت و ايشان به 
صراحت گفتند كه امروز زمان آن نيس��ت كه كس��ي 

بخواهد پشت دولت را خالي كند.
 روحاني ادامه داد: تا انتخابات زمان بس��ياري باقي 
مانده اس��ت.هيچ كس نبايد تصور كند كه تخريب 
دولت مي تواند براي آنها چه در انتخابات سال آينده 
و چه در انتخابات سال 1400 رأي به وجود بياورد و 
كساني كه اينگونه فكر مي كنند مردود اين آزمايش 
تاريخي در اي��ران خواهند بود و ملت ايران راجع به 
آنها قض��اوت خواهد كرد و پس از آنكه از اين گردنه 
عبور كرديم، تاريخ حرف ها، رفتار و جمالت آنها باقي 
خواهد ماند و مردم قضاوت مي كنند كه در شرايط 
س��ختي آنها براي كاهش يا افزايش دشواري مردم 

چه رفتاري داشته اند.
رييس جمهور با بيان اينكه مقام معظم رهبري از اينگونه 
رفتار به ويروس بدبيني تعبير كردند، اظهار داش��ت: 
برخي امروز ويروس بدبيني را در كشور در سخنانشان 

و تريبون ها و رسانه هايشان منتشر مي كنند.

   لوايح مالي ارتباطي با برجام ندارد
معاون پارلماني رييس جمهور نيز كه پس از جلس��ه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران حضور يافت، گفت: 
 FATF ع��ده اي در مجامع مختل��ف مي گويند ك��ه
موضوعي از برجام اس��ت، اما بايد بگويم كه اين اليحه 

هيچ ربطي به برجام ندارد.
حسينعلي اميري افزود: در برخي از محافل 4 اليحه 

مالي را به برجام ارتباط مي دهند، در حالي كه هيچ 
ربطي به برجام ندارد و براي استاندارد س��ازي و سر 
و س��امان دادن به نظ��ام بانكي، ارتب��اط بانك هاي 
جمهوري اس��المي ايران با بانك ه��اي ديگر دنيا و 
موسسات مالي دنيا به اين لوايح نياز است.او تصريح 
ك��رد: با توجه به ضرورت و نيازي كه كش��ور به اين 
اليحه دارد ان ش��اءاهلل در مجلس ش��وراي اسالمي 
تصويب مي شود. س��ه مورد از اين لوايح از تصويب 
مجلس شوراي اسالمي گذشته است، يك موردش 
نهايي شده و دو مورد ديگر آن ميان مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در رفت و آمد اس��ت و مورد چهارم منتظر راي 
نمايندگان محترم مردم براي كش��ور الزم اس��ت.

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: تهيه و تدوين 
اين لواي��ح به عن��وان يكي از ضرورت هاي كش��ور 
براي س��اماندهي امور مالي و بانكي در مجامع مالي 
بين المللي و بانك هاي بين المللي و موسسات مالي 

دنيا است.

   درخواست استفساريه
 براي بازنشستگي شهرداران

عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور نيز در پاس��خ 
به اين پرسش كه آيا ش��هرداران مشمول قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان مي شوند، اظهاركرد: شب هات 
و برداش��ت هاي متفاوتي از متن اين قانون انجام شده 
است. رييس مجلس در زمان تصويب اين قانون اشاره 
كرد كه اين قانون شامل ش��هرداران هم مي شود، اما 
حقوقدانان يا شورا در تفسير اين قانون نوعي برداشت 
دارند كه شامل شهرداران نمي شود.او در ادامه افزود: ما 
اگر مجبور شويم به مجلس استفساريه مي دهيم تا آنها 
جواب ما را بدهند. منتظريم تا تفسير ديوان محاسبات 
و معاونت حقوقي رياست جمهوري را هم بگيريم و اگر 

مورد اختالفي بود، از مجلس استفساريه مي گيريم.
وزير كشور در ادامه درباره آخرين تمهيدات براي سفر 
اربعين تصريح كرد: اخيرا سفر به بغداد داشتم و با وزير 
كش��ور عراق ديداري داشته و تفاهمنامه  خوبي امضا 
كرديم. طب��ق اين تفاهم نامه مقرر ش��د طرف مقابل 

مس��يرهاي جديدي به ما داده و به لحاظ امنيتي نيز 
كمك بيشتري به ما بكند. يكي از موضوعاتي كه هنوز 
به توافق نهايي نرسيده ايم در مورد قيمت ارزي است كه 
بايد تخصيص داده شود. آنها رقمي پيشنهاد كرده بودند 

و نظر ما اين است كه بايد اين رقم را متعادل تر كنيم.
رحماني فضلي با اش��اره ب��ه اينكه اگ��ر دولت عراق 
همكاري كند، هنوز جا دارد كه مبلغ ويزا پايين بيايد، 
گفت: در م��ورد نرخ ارز نيز بايد در داخل كش��ور و در 
دولت تصميم گيري ش��ود.وزير كشور درباره احتمال 
لغو رواديد سفر اربعين اظهاركرد: ما موافق لغو رواديد 

هستيم ولي طرف عراقي موافق نيست.

  ابراز نگراني از زياده روي 
در يافتن جنس هاي احتكار شده

عليرضا آوايي وزير دادگس��تري هم در حاشيه جلسه 
هي��ات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: ش��عب 
تجديد نظر قاچاق در خيلي از استان ها نبود. تقريبا االن 
در اكثر استان ها شعب ما فعال شده است. شعب خود 

تعزيرات هم توسعه خوبي داشته است.
او ادامه داد: هم قضاوت خود دوستان ما در وزارت صمت 
و هم در دولت اين است كه تعزيرات در دوره فعلي خيلي 
فعال بوده اس��ت. كارش��ان از يك جهت بسيار مهم و 
مفيد خواهد بود از اين جهت كه به سرعت به پرونده ها 
رس��يدگي كنند. اينكه در ايام تعطيل حضور داشته 
باشند و در گشت ها شركت كنند، استفاده از ظرفيت قوه 
قضاييه در مقاطعي كه الزم است از جمله موضوعاتي 

است كه تعزيرات در اين دوره مد نظر قرار داده است.
آوايي همچنين گفت: من هميشه در رابطه با تعزيرات 
نگراني  داشتم و به نظرم اين نگراني بر اساس تجارب بنده 
است و فكر مي كنم خيلي نگراني بي ربطي نباشد. من 
فكر مي كنم يك دفعه خداي نكرده در تعزيرات يا در 
بخش هاي ديگر به خاطر فشار جوها و مطالبات بحق 
مردم و يا به خاطر فضاي ايجاد شده از تعادل و اعتدال 
خارج ش��ويم.او افزود: به همين مقدار كه جنس هاي 
پيدا شده توسط تعزيرات مي تواند مفيد و موثر باشد و 
مردم را راضي كند زياده روي در اين كار مي تواند آنها 

را ناراضي كند.

 مذاكرات سياسي خرازي 
در چين

تداوم برجام در گرو 
تضمين هاي عملي

ايران نقشي سازنده در 
بازگرداندن صلح به سوريه دارد

ارتقاي چشمگير بودجه معاونت 
امور زنان در دولت دوازدهم

چرايي مخالفت با حضور روحاني 
در سازمان ملل از نگاه حضرتي
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رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي در ادامه سفر 
خود به چين، با سانگ تائو، 
وزير امور بين الملل حزب 
كمونيس��ت چين ديدار و 
درباره زمينه هاي مختلف 
همكاري ه��اي دو كش��ور 
رايزني كرد.كمال خرازي، رييس ش��وراي راهبردي 
روابط خارجي در گفت وگوهاي خود به همكاري هاي 
خوب دو كش��ور تاكنون اش��اره ك��رد و ب��ا توجه به 
صحبت هاي تائو گفت: بس��تر توسعه همكاري هاي 
بيش��تر دو كش��ور در منطقه وجود دارد.او با اشاره به 
توس��عه بندر چابهار و اتصال آن به گ��وادر و از چابهار 
به غرب ايران گفت: اين همكاري ها مي تواند در روند 
بازسازي عراق و سوريه موثر باشد و تا مديترانه كشيده 
شود.سانگ تائو وزير امور بين الملل حزب كمونيست 
چين نيز با اشاره به سابقه تاريخي و تمدني دو كشور 
ايران و چين اظهار كرد: جهان دس��تخوش تحوالت 
بي سابقه اي است؛ با توجه به اينكه ايران و چين هر كدام 
در منطقه خود تاثيرگذارند، بايد بررسي شود كه چگونه 
اين دو كشور مي توانند با همكاري يكديگر با چالش ها 
و مخاطرات موج��ود مقابله كنند.دو طرف همچنين 
درباره مساله انتقال انرژي چه به سمت شرق از طريق 
خط لوله صلح و چه به سمت غرب ايران از طريق عراق 

و سوريه تا مديترانه نيز رايزني كردند.
همكاري هاي دو كش��ور درباره ت��داوم خريد نفت از 
ايران و همچنين حفظ برجام و ضرورت ايفاي تعهدات 
1+4 براي حفظ اين توافق نيز دس��تور كار بعدي اين 
گفت وگوها بود.روز س��ه ش��نبه نيز معاون وزير امور 
بين الملل حزب كمونيس��ت چين با رييس ش��وراي 

راهبردي روابط خارجي ديدار داشت. 

س��فير و نماين��ده داي��م 
كشورمان نزد سازمان هاي 
بين الملل��ي در وين گفت: 
ت��داوم توافق هس��ته اي، 
مستلزم تضمين بهره مندي 
عملي ايران از منافع برجام 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، 
كاظم غريب آبادي در س��خنراني در نشس��ت دوره اي 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، اظهار كرد 
كه گزارش اخير مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
براي دوازدهمين بار پايبندي ايران به توافق هسته اي 
را تاييد كرده است كه خود نشانه اي آشكار از شفافيت 
در برنامه هسته اي ماست.او افزود: در حالي كه ايران به 
همكاري خود با آژانس به شيوه اي موثر و براساس حسن 
نيت ادامه داده است، متاسفانه منافع ما براساس آنچه كه 
در توافق هسته اي آمده است، بطور كامل محقق نشده 
است.سفير كش��ورمان، خروج يك جانبه و غيرقانوني 
امريكا از توافق هس��ته اي و تحميل مجدد يك جانبه و 
فراسرزميني تحريم هايي كه متعاقب برجام برداشته 
شده بودند، از سوي اين كشور را نقض اساسي قطعنامه 
2231 شوراي امنيت و برجام خواند و آن را ناديده گرفتن 
و بي احترامي به نظرات و ديدگاه هاي جامعه جهاني تلقي 
كرد.غريب آبادي با اشاره به اينكه برداشتن تحريم هاي 
مرتبط با هسته اي، عنصر ضروري رضايت ايران به توافق 
هسته اي بود، اظهار داشت: اقدامات غيرقانوني امريكا 
توازن موجود در تعهدات طرفين را بر هم زده اس��ت.او 
افزود: امريكا نه تنها بطور مداوم مفاد توافق هس��ته اي 
را نقض كرده اس��ت، بلكه با اعزام هيات هايي به برخي 
كش��ورها و ش��ركت ها، آنها را تهديد مي كند كه يا به 
سياست هاي يك جانبه و غيرقانوني امريكا عمل كنند، 

يا با اقدامات تنبيهي و زورمدارانه مواجه شوند.

نماين��ده داي��م اي��ران در 
سازمان ملل متحد، نشست 
ته��ران را مذاك��ره درباره 
راه ه��اي رس��يدن به صلح 
پايدار در س��وريه دانست و 
افزود: همانطور كه ايران از 
سوريه در مبارزه با تروريسم 
حمايت كرده است، نقشي سازنده در بازگرداندن صلح 

و شكوفايي به اين كشور ايفا خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، غالمعلي خوش��رو در نشست شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد كه به درخواست روسيه 
براي ارايه گزارش نشست روحاني، پوتين و اردوغان در 
تهران درباره سوريه برگزار شد، اين مطلب را مطرح كرد.

روس��اي جمهوري سه كشور ايران، روسيه و تركيه در 
شانزدهم شهريور در تهران گرد هم آمدند و بر پايبندي 
خود به حاكميت و تماميت ارضي اين كشور و همچنين 
اهداف و اصول منشور ملل متحد تاكيد و تصريح كردند 
كه اين اصول از سوي همگان بايد محترم شمرده شود.

نماينده ايران در سازمان ملل متحد افزود: روساي 
جمهوري ايران، روسيه و تركيه با رضايت از مدل 
آس��تانه براي رس��يدن به صلح، امنيت و ثبات در 
سوريه در مورد راه هاي رسيدن به صلح ماندگار در 

سوريه مذاكره كردند.
خوشرو ادامه داد: آنها تعهد خود به حق حاكميت 
س��وريه، اس��تقالل، اتحاد و تماميت ارضي آن را 
مجددا اعالم كردند. اين حق مس��لم هر كشوري 
است و سوريه از اين حق مستثني نيست. همگي 
بايد به اين حق احترام بگذارند.وي اضافه كرد: اين 
سه كشور، تمامي تالش ها براي خلق حقايق جديد 
در بطن مبارزه با تروريسم را رد كرده و براي مبارزه 

با تروريسم اعالم همكاري كردند.

معصومه ابتكار با اشاره به 
اينكه بودجه معاونت امور 
زنان و خانواده در سال ۹۷ 
با رشد حدود 30 درصدي 
مواجه ش��ده، از نگاه ويژه 
رييس جمهوري و رييس 
سازمان برنامه و بودجه به 

موضوعات مرتبط با زنان قدرداني كرد.
به گزارش برنا، معاون امور زنان رياست جمهوري با 
قدرداني از نگاه ويژه رييس سازمان برنامه و بودجه به 
موضوع زنان در جريان بودجه هاي سنواتي سال هاي 
اخير، گفت: واقعيت آن اس��ت ك��ه در حوزه زنان با 
عنايت به نگاه وي��ژه رييس جمهوري و توجه خاص 
ش��خص رييس س��ازمان برنامه و بودجه تا به امروز 
مش��كلي نداش��تيم و بودجه مورد نياز اين معاونت 
مبتن��ي بر وظاي��ف و ماموريت هاي��ش تخصيص و 
تأمين شده است كه اميدواريم در آينده هم اين نگاه 
حمايتي ادامه داشته باشد.ابتكار در ادامه با تأكيد بر 
رش��د كيفي و كمي حضور زنان در مناصب مختلف 
مديريتي، گفت: يك��ي از برنامه هايي كه در جريان 
هفته دولت مورد بررس��ي قرار گرفت، سهم زنان در 
بخش هاي مديريتي بود كه بر اساس دستور صريح 
رييس جمهوري، اين س��هم بايد در س��اختارهاي 
اجراي��ي به 30 درصد افزايش ياب��د كه اين برنامه با 
حمايت هاي س��ازمان برنامه و بودجه از پروژه هاي 
مربوط به زنان در حال پيگيري است.او در ادامه تأكيد 
كرد: با نگاهي به مش��اركت هاي زنان در حوزه هاي 
مديريتي در اس��تان ها روشن مي شود كه نگاه كلي 
دولت به بحث زنان نگاهي روبه جلو و توأم با واقعيت 
بوده است و دولت به اندازه توان و ظرفيت خود در اين 

زمينه به مطالبات بانوان پاسخ داده است.

يك نماينده اصالح طلب 
مجلس ش��وراي اسالمي 
حضور رييس جمهور در 
نشس��ت مجمع عمومي 
س��ازمان ملل را فرصتي 
طالي��ي ب��راي مذاكره با 
سران كشورهاي مختلف 
عنوان و خاطرنش��ان ك��رد كه مخالف��ان حضور 
رييس جمه��ور در س��ازمان مل��ل با ديپلماس��ي 

پرتحرك مخالف هستند.
الي��اس حضرتي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
سفر به مجامع بين المللي خصوصا جلسات سازمان 
ملل كه همه روس��اي جمهور كشورهاي مختلف 
و مقامات ارش��د كش��ورها در آنجا حض��ور دارند، 
فرصت مغتنمي است كه معموال سران كشورها از 
آن استفاده مي كنند. اگر هركدام از سران بخواهند 
ديدارهاي دوجانبه و چندجانبه اي با يكديگر برگزار 
كنند، نيازمند تشريفات پيچيده، مقدمات دقيق و 
انجام سفرهايي است كه وقت گير و هزينه بر است 
اما اينكه در يك زم��ان و مكان بتوان با 30 الي 40 
هيات عالي خارجي مالقات كرد، فرصتي است كه 
كم پيش مي آيد و بايد از آن استفاده كرد.او افزود: 
قطعا اينكه ما بخواهيم 1۹0 كشور موجود در دنيا 
را در ش��خصيت عهدش��كني مثل ترامپ خالصه 
كنيم، ديد ناقص و نارس��ي اس��ت چرا كه موضوع 
سازمان ملل، موضوع ترامپ نيست. سازمان ملل 
يك مجموعه بين الملل جهاني اس��ت كه فرصت 
طاليي را در اختيار سياستمداران و رييس جمهور 
م��ا ق��رار داده و هيچ وطن پرس��ت و عالقه مند به 
نظامي نيس��ت كه توصيه كند كه اين فرصت را از 

دست بدهيم كه خود را منزوي كنيم.



خروج كاغذ بسته بندي و »تيشو«  
از فهرست ممنوعه صادراتي

 بهبود وضعيت معاش خانوار 
در دستور كار قرار گيرد

ترخيص 24 ساعته مواد ضروري 
و مواد اوليه در گمرك رجايي

رشته هايي با بيشترين  آمار بيكاري

گمرك جمهوري اس��امي ايران در بخش��نامه اي 
صادرات هشت قلم كاالي ديگر را ممنوع و در مقابل 
صادرات كاغذ بسته بندي و تيشو را مجاز اعام كرد.

»محمد ش��ريعتمداري« وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت 15 شهريورماه در نامه اي به »فرود عسگري« 
رييس گمرك جمهوري اسامي ايران، نوشت كه 
براس��اس گزارش ها در چهارماهه نخس��ت امسال 
يك هزار و 886 تن ان��واع كاغذهاي چاپ، تحرير، 
 روزنامه، مكانيكي و حجيم ش��ده صادر شده است. 
وي در ادام��ه نامه خواس��ت با توجه ب��ه اينكه اين 
كاالها مش��مول پرداخت ماب��ه التفاوت ن��رخ ارز 
هس��تند، صادرات ان��واع مقطوع��ات چوبي خام، 
 نئوپ��ان و ام دي اف خام، كاغذ باطله ممنوع ش��ود. 
 به گ��زارش ايرنا، وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت

21 مرداد ماه در نامه اي به رييس كل گمرك صادرات 
انواع كاغذ چاپ، بسته بندي، روزنامه و انواع تيشو را از 

ابتداي شهريور ماه ممنوع اعام كرده بود.

خانه ملت| عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي، گفت: دولت با توجه به كاهش ارزش 
درآمد خانوارها بايد برنامه هاي حمايتي را در راستاي 

تقويت اقتصاد خانوارها در نظر بگيرد.
عامر كعبي، با تاكيد بر لزوم تقويت اقتصاد خانوارها 
گفت: بايد پذيرفت كاه��ش ارزش پول ملي باعث 
ش��ده بس��ياري از خانوارهاي در تامين معيشت با 

مشكل روبرو شوند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، 
ادامه داد: عاوه بر تاثيرات اقتصادي كه رش��د نرخ 
ارز در بازاره��اي مختلف داش��ته از لحاظ رواني نيز 
بازاره��ا را دچ��ار چالش كرده و بديهي اس��ت بايد 
برنامه ريزي جامع و عملياتي از سوي بانك مركزي 
براي ايجاد ثب��ات پايدار در ب��ازار ارز در نظر گرفته 
ش��ود. نماينده مردم آب��ادان در مجلس ش��وراي 
اسامي افزود: امريكايي ها و دشمنان قصد دارند با 
تداوم كارشكني ها، اقتصاد خانوارها را تضعيف كنند 
اين در حالي اس��ت با توجه به ظرفيت ها فراوان در 
كشور و با اعمال مديريت صحيح اقتصادي مي توان 
شرايط تامين معيشت خانوارها را تسهيل كرد.كعبي 
در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگار خبرگزاري خانه 
ملت، تصريح كرد: دولت ب��ا توجه به كاهش ارزش 
درآمد خانوارها بايد برنامه هاي حمايتي را دس��تور 
كار قرار دهد و از ادامه رشد نرخ تورم جلوگيري كند 
از طرفي با حمايت از توليد در راستاي كاهش هزينه 
توليد زمينه رشد حقوق كارگران را فراهم كند.اين 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي، 
يادآور ش��د: در ش��رايط فعلي اقتصاد و با توجه به 
محدوديت منابع، بايد با اعمال مديريت صحيح از 
هزينه هاي بدون توجيه در كشور جلوگيري شود تا 

برنامه هاي حمايتي كشور قابليت اجرا داشته باشد.

مدير خروجي گمرك شهيد رجايي هرمزگان گفت: 
ترخيص مواد ضروري و مواد اوليه در گمرك رجايي 

24 ساعته شد.
مدير خروجي گمرك شهيد رجايي هرمزگان گفت: 
گمرك با تعيين س��طح يك و دو در سامانه جامع 
گمركي براي واردات مواد ضروري مانند برنج، روغن، 
چاي و مواد اوليه كارخانه ها 24 س��اعت شبانه روز 
خدمت رساني مي كند.كبريايي با بيان اين مطلب 
افزود: گمرك شهيد رجايي بندرعباس براي ورود 
كاالهاي اساسي تشريفات گمركي را آسان و اقدام 
به حمل يكسره از كشتي به كاميون كرده است و در 
حال حاضر كاميون ها بدون معطلي به درب خروج 
گمرك هدايت مي شوند.مديرخروجي گمرك شهيد 
رجايي هرمزگان افزود: گمرك با تعيين سطح يك و 
دو در سامانه جامع گمركي براي واردات مواد ضروري 
مانند برنج، روغن، چاي و مواد اوليه كارخانه ها 24 
ساعت شبانه روز خدمت رساني مي كند.وي گفت: 
اكنون بيش از پنجاه درصد از كاال به كشور از گمرك 
ش��هيد رجايي بندرعباس وارد مي شود كه هشتاد 
درصد آن مواد غذايي ضروري و كاالي اساسي است.

بر اس��اس اطاعات مركز آمار ايران، بررسي وضع 
فعاليت جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل 
دوره هاي عالي در س��ال 96 از س��وي مركز آمار و 
اطاعات راهبردي وزارت كار بيانگر اين است كه نرخ 
بيكاري جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل 
دوره هاي عالي در سال 96، براي گروه مردان و زنان 
در كل كشور 19.4 درصد، براي گروه مردان13.5 
و براي گروه زنان 30.4 درصد بوده اس��ت. از حدود 
12.5 ميليون نفر جمعي��ت فارغ التحصيان يا در 
حال تحصيل دوره هاي عالي حدود 7.1 ميليون نفر 
)56.9( فعال اقتصادي مي باشند كه از اين تعداد 5.7 
ميليون نفر )80.6 درصد( شاغل و 1.4 ميليون نفر 
)19.4 درصد( بيكار هستند. همچنين 5.4 ميليون 
نفر )43.1 درصد( غير فعال اقتصادي مي باشند. در 
سال 96 در مقايسه با سال 95 بيش از424 هزار نفر 
به جمعيت فعال اين گروه اضافه شده است. همچنين 
حدود 385 هزار نفر به جامعه شاغان و بيش از 39 
هزار نفر به جامعه بيكاران افزوده ش��ده است. نرخ 
بيكاري در سال 96 نسبت به سال قبل به ميزان 0.6 
درصد كاهش داشته است.در بين گروه هاي عمده 
رشته تحصيلي، بيش��ترين نرخ بيكاري به ترتيب 
مربوط به گروه هاي » حفاظت محيط زيست« )37.5 
درص��د(، علوم حياتي )زيس��تي(، )28.4درصد( و 
»معماري و ساختمان )س��ازي(، )26.2 درصد( و 
» علوم فيزيكي )طبيعي( « )25.7 درصد( اس��ت. 
همچنين كمتري��ن نرخ بيكاري مرب��وط به گروه 

»بهداشت« )87 درصد( است.

اخبار كالن 3 كالن

تعادلتاثيردريافتمالياتازسودسپردههايبانكيبراقتصادرابررسيميكند

گزارشمركزآماركشورازتجارتخارجينشانميدهد

سوخت 20 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي

افت واردات در بهار

گروه اقتصاد كالن|
يك بررسي سر انگشتي نشان مي دهد كه اگر دولت 
پايه مالياتي خود را تا س��پرده هاي بانكي گس��ترده 
مي كرد امسال چيزي معادل 15 تا 20 هزار ميليارد 
تومان درآمد از اين راه به دس��ت م��ي آورد. اين در 
حالي اس��ت كه طبق آخرين گزارش بانك مركزي 
از وضعيت درآمدهاي دولت تا پايان تيرماه مجموع 
درآمدهاي مالياتي دولت 34 ه��زار و 880 ميليارد 
تومان اعام شد كه نسبت به رقم مصوب 48 هزار و 
270 ميليارد توماني، فاصله مهمي دارد. حال اگر در 
نظر داشته باش��يم كه مجموعه درآمدهاي مالياتي 
مصوب در قانون بودجه سال جاري معادل 6 درصد 
از كل توليد اس��ت ولي رقم ميانگين جهاني آن 15 
درصد است. نظام مالياتي نه تنها توزيع درآمد جامعه 
را ممكن مي كند، ابزاري است كه دولت ها از طريق ان 
مي توانند سرمايه گذاران را نسبت به سرمايه گذاري 

در بخش هاي حياتي تشويق كند.
هرگاه بحث��ي در رابطه با مش��كات س��اختاري و 
واقعي اقتصاد ايران صورت مي گيرد، يكي از مسائلي 
كه مطرح مي ش��ود، نرخ پايين س��رمايه گذاري در 
بخش هاي توليدي و تمايل سرمايه گذاران به حضور 
در فعاليت هايي با ريس��ك كمتر و البته س��وددهي 
بيشتر است. اين امر سبب ش��ده تا اشتغال زايي در 
كش��ور همواره به عنوان يك مش��كل پيچيده باقي 
بمان��د و برنامه هاي گوناگوني كه اجرا مي ش��وند به 
نتايج مطلوب خود دس��ت نيابند. اين ميان يكي از 
انتقاداتي كه به دولت و ساختار تصميم گيري اقتصاد 
كشور مطرح مي شود، بي توجهي آنها به سخت گيري 
و پرهزينه كردن فعاليت هاي سوداگرانه است تا از اين 
طريق عاوه بر افزايش درآمده��اي مالياتي دولت، 
انگيزه بيش��تري براي سرمايه گذاران در بخش هاي 
توليدي به وجود بيايد. يك كارشناس اقتصادي در 
اين رابطه گفت: » هنگامي كه يك نفر به تنهايي و در 
يك سال سود 23 ميليارد توماني از بانك مي گيرد و 
بابت آن حتي يك ريال ماليات نمي دهد و در مقابل 
حقوق بگير پيش از آنكه م��زد خود را دريافت كند، 
ماليات خود را پرداخته، چه چيزي مي توان گفت جز 
آنكه مجموعه اقتصاد كشور به سود اولي و عليه دومي 
است؟ ماليات بر مجموعه درآمد از شانزده سال پيش 
در مجلس مطرح شد و دايم بين مجلس ها پاسكاري 
مي ش��ود، حال آنكه معلوم نيست چرا نبايد اين پايه 
مالياتي كه در همه كش��ورهاي جهان مرسوم است، 

در ايران به مرحله اجرا در نمي آيد؟«
در همين رابطه سيستم بانكي كشور نيز با مشكاتي 
مشابه بخش هاي ديگر دس��ت و پنجه نرم مي كند؛ 
رييس مرك��ز پژوهش هاي مجل��س چندي پيش 
ادعا كرد 85 درصد سپرده هاي بانكي به 2.5 درصد 
از م��ردم متعل��ق دارد. از س��وي ديگ��ر محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
نيز ادعا كرده بود 85 درصد سود بانكي به 2.5 درصد 
از سپرده گذاران كشور رس��يده است. به بيان ديگر 
چنان چه صحبت هاي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس را درس��ت بدانيم جمعيت ناچيزي از مردم 
سهم بسيار بزرگي از كل سود بانكي كشور را بهره مند 
مي شوند و بدون پرداخت ماليات يا قبول ريسك هاي 

مرسوم سرمايه گذاري، س��االنه به ثروت آنها افزوده 
مي ش��ود. چنانچه 2.5 درصد م��ورد اختاف ميان 
گفته هاي رييس مركز پژوهش ها و پورابراهيمي را 
از طرف ديگر هم مورد بررسي قرار دهيم، مي توانيم 
ادعا كنيم تنها س��ه ميليون و 125 ه��زار نفر از كل 
مردم ايران توانستند سودي چشمگير از نظام بانكي 

داشته باشند. 
براس��اس گزارش ها تا پايان نيمه اول س��ال 1396 
مجم��وع س��پرده هاي بانكي بخ��ش غيردولتي در 
بانك هاي كش��ور هزار و 332 ه��زار ميليارد تومان 
بود. بر اين اس��اس مي توان ادعا كرد از كل اين رقم 
بيش از هزار و 113 هزار ميليارد تومان آن تنها به دو 
و نيم درصد جمعيت ايران تعلق دارد. حال اگر رقم 
هزار و 332 هزار ميليارد تومان را بر دو و نيم درصد 
جمعيت ايران يا همان سه ميليون و 125 هزار سپرده 
گذار اصلي كشور تقس��يم كنيم، به هر كدام از آنها 
بطور ميانگين بيش از 426 ميليون تومان س��پرده 
مي رسد. چنان چه نرخ سود اين سپرده ها را 20 درصد 
فرض بگيريم، رقم سود ساالنه اين سپرده ها تا پايان 
شهريورماه س��ال جاري به 266 هزار ميليارد تومان 
مي رسد. حال اگر اين رقم را ميان دو و نيم درصد كل 
جمعيت كشور تقسيم كنيم، به هركدام از آنها نفري 

85 ميليون و 120 هزار تومان س��ود رس��يده بدون 
آنكه هيچ فعاليت مفيدي انجام دهند يا براي س��ود 
خود مالياتي بپردازند. چنانچه مبنا را بر صحبت هاي 
پورابراهيمي بگذاريم، اين رقم به مراتب بيش��تر هم 
خواهد شد چون جمعيت صاحب سپرده در ايران به 
مراتب كمتر از كل جمعيت كش��ور است و احتماال 
رقم ميانگين سود اين عده چند برابر بيشتر مي شود. 
در همين رابطه يك مدرس اقتصاد دانش��گاه گفت: 
»چنان چه قانون اخذ ماليات از س��پرده هاي بانكي 
وجود داشت و دولت نيز براي آن برنامه اي مي ريخت 
كه افراد با س��پرده هاي بيش از ي��ك ميليارد تومان 
ماليات بدهند، قطعا امسال درآمدهاي مالياتي 15 
تا 20 هزار ميليارد تومان بيش��تر مي ش��د كه طبعا 

مي توانست براي كشور راهگشا باشد.«

  سيستم خدمتگزار به ثروتمندان
در همين رابطه وحيد شقاقي مي گويد: » مهم ترين 
مشكل نظام مالياتي ايران اين است كه سيستم در 
خدمت سرمايه داران و ثروتمندان بزرگ قرار دارد 
و بخش اصلي توليد يعني توليدكنندگان و نيروي 
كار بازندگان آن هستند. دليل اين مهم را مي توان 
در قوانين مالياتي كشور جس��ت. عمده پايه هاي 

مالياتي مص��وب در اقتصاد ايران، جز ماليات هايي 
هستند كه توليدكنندگان و حقوق بگيران بايد آن را 
بپردازند. به بيان ديگر بخش اصلي ماليات در كشور 
را، بخش هاي اصلي اقتصاد كشور مي پردازند و در 
طرف مقابل سوداگران و دالالن فرصت هاي زيادي 
براي س��ودجويي بدون پرداخت ماليات در اختيار 
دارند. بطور مثال هيچ كدام از ماليات هاي مرسوم از 
ثروتمندان به درستي اخذ نمي شود، مانند ماليات 
بر ثروت، سرمايه، عايدي سرمايه، واردات كاالهاي 
لوكس، ماليات تصاعدي بر مصرف، اضافه بر واردات، 
سود س��پرده و.... ماليات هايي هستند كه در تمام 
كشورهاي جهان گرفته مي شوند ولي در ايران مورد 

توجه قرار نمي گيرند.
او ادام��ه داد: پايه ه��اي ماليات��ي در اقتصاد ايران 
ثروتمندان را هدف قرار نداده و آنها امروزه آن چنان 
قدرتمند ش��دند كه به راحت��ي در تصويب قوانين 
اعمال نفوذ مي كنند و اج��ازه تصويب قوانيني كه 
منافع آنها را نشانه مي گيرد، نمي دهند. مقام هاي 
مسوول مي گويند 85 درصد سپرده هاي بانكي در 
اختيار تنها دو و نيم درصد از س��پرده گذاران است 
اما همين دو و نيم درصد هيچ مالياتي بابت س��ود 
ساالنه خود نمي پردازند. اين موارد دست به دست 

هم مي دهد تا تصوير به اين شكل دربيايد كه نظام 
اقتصادي كشور نهايتا در خدمت ثروتمندان و زيان 

فرودستان است.
او افزود: آن گاه نبايد تعجب كنيم وقتي در كش��ور 
جمعيت كوخ نش��ين و اقليتي كاخ نشين هستند. 
نظام ماليات��ي ناكارآمد تمركز ثروت را در دس��ت 
اقليت و فرادستان تثبيت مي كند و راه هاي رفرم در 
نظام توزيع ثروت را سد مي كند. امروز نتيجه چنين 
اشتباهاتي را مي توانيم به راحتي مشاهده كنيم و 
ببينيم چگونه تمركز ثروت در دس��ت عده اي قرار 
گرفته و چطور در اقتصاد ايران به جاي توليد پول 
است كه حاكميت مي كند. روزهاي اخير شاهدي 
اس��ت بر اين مدعا، در حالي كه خريد و فروش يك 
پرايد س��ودي 20 ميليون توماني را نصيب دالالن 
مي كرد اكثريت مردم با كوچك ش��دن سفره هاي 
خود مواجه بودند. دولت بايد از چنين فعاليت هايي 
ماليات زياد بگيرد تا خريد و فروش جايگزين توليد 
نشود. س��ودا گري بر اقتصاد حاكم شده چون نظام 
مالياتي نتوانسته پايه هاي مالياتي كه مي توانست 
داللي را مهار كند، استوار كند و فساد هم تبديل به 

مانعي ديگر در اين مسير شد.
اين مدرس اقتصاد گفت: امسال حداقل سود بانكي 
كه قرار اس��ت از مح��ل س��پرده هاي بانكي ميان 
سپرده گذاران توزيع شود، 250 هزار ميليارد تومان 
است. اين در حالي است كه اقتصاد ايران بايد ساالنه 
مالياتي بين 250 تا 400 هزار ميليارد تومان بپردازد 
اما نهايتا در قوانين بودجه هم اين رقم به 110 هزار 
ميليارد تومان مي رسد. اين نيز به معناي آن است 
كه نصف اقتصاد كشور ماليات نمي دهند؛ زيرا بطور 
ميانگين نس��بت ماليات به تولي��د بايد 15 درصد 
باش��د و در ايران 6 تا هفت درصد است. اين مهم به 
معناي آن است كه ثروتمندان در صف اصلي كساني 
هستند كه ماليات نمي پردازند و به راحتي مي توانند 
سود كنند. گواه من هم قوانين مالياتي كشور است 

كه اساسا اين بخش ها را حساب نمي كند.
وي گفت: اين ميان بايد توجه داش��ت اگر نسبت 
مالي��ات به تولي��د در ايران رعايت مي ش��د امروز 
اضطراب كمتري نس��بت به تحريم ه��اي امريكا 
داشتيم. ماليات باز توزيع ثروت را ممكن مي كند و 
ابزاري است براي تعديل ثروت و مقابله با نابرابري 
اجتماعي. يكي از اهداف ديگر اخذ ماليات افزايش 
درآمد دولتي و سرمايه گذاري در بخش هاي رفاهي 
و زيرساختي است تا رضايت عمومي حاصل شود. 
به همين دليل در كش��وري چون دانمارك نسبت 

ماليات به توليد 45 درصد است. 
شقاقي تاكيد كرد: تغيير نظام مالياتي همين امروز 
نيز مي تواند راهگشا باشد. بايد رويه هاي تشويقي 
براي ثروتمندان را خاتم��ه داد و كاري كرد تا در 
جامعه مردم بي��ش از امروز احس��اس رضايت و 
امنيت اقتصادي داشته باش��ند. اكنون سيستم 
مالياتي اين پيام را مخابره مي كند كه ثروتمندان 
استراحت كنيد ما به شما سود خواهيم داد، حال 
آنكه پيام يك نظام درست مالياتي اين است كار 
كنيد، تاش كنيد، من هم براي رفع مش��كات 

شما برنامه دارم.

گروه اقتصاد كالن|
گ��زارش مركز آمار از تج��ارت خارجي ايران كه بر 
اساس اطاعات گمرك اس��ت، نشان مي دهد كه 
بيشتر كاالهاي وارداتي در فصل بهار براي مصارف 
واسطه اي بوده است. بر اساس گزارشي كه اين نهاد 
آماري داده است ارزش كل كاالهايي كه به منظور 
مصارف واسطه اي در سه ماه بهار وارد كشور شده 
به ميزان 5.4 ميليارد دالر بوده است، در حالي كه 
در همين مدت به ميزان 2.5 ميليارد كاالي مصرفي 
و 3.2 ميليارد دالر كاالي سرمايه اي از كشورهاي 
خارجي خريداري ش��ده اس��ت. با اين حال آمارها 
نش��ان مي دهد كه ميزان واردات در اين سه بخش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و هم نسبت به 
فصل قبل آن )زمستان 96( كاهش يافته است. در 
بهار س��ال 96 ميزان واردات كاالهاي سرمايه اي، 
مصرفي و واس��طه اي به ترتي��ب 3.9، 2.5 و 5.5 

ميليارد دالر بوده است. 
به گزارش »تع��ادل« مركز آمار كش��ور داده هاي 
مربوط به تجارت خارجي كشور در سه ماه ابتدايي 
امسال را منتشر كرد. تجارت خارجي دربرگيرنده 
صادرات و واردات كاال و خدمات است. در خصوص 
تجارت كاالي��ي، بخش عمده آم��ار مربوط به آن، 
توس��ط گمرك جمهوري اس��امي ايران منتشر 
مي شود. آمار تجارت ساير كاالها كه عمدتا مربوط به 
تجارت نفت خام و فرآورده هاي نفتي، تجارت برق و 
گاز و برخي قطعات و ماشين آالت هواپيما و كشتي 
است، توس��ط س��ازمان هاي متبوع )شركت ملي 
نفت، وزارت نيرو، ش��ركت ملي گاز و شركت هاي 

هواپيمايي و كشتيراني تهيه مي شود.
بنابراي��ن گزارش بر اس��اس آمار تج��ارت كااليي 
منتشر شده توسط گمرك جهموري اسامي ايران 
)ج��ز ميعانات گازي( و در قال��ب طبقه بندي هاي 
بين الملل��ي، مش��تمل ب��ر طبقه بن��دي   رش��ته   
فعاليت ه��اي   اقتص��ادي، طبقه بن��دي مح��وري 
محصوالت و طبقه بندي بر اس��اس رده هاي عمده 
اقتصادي تهيه شده اس��ت. طبقه بندي بر اساس 
رده هاي عم��ده اقتصادي، يك ن��وع طبقه بندي 

بين المللي محصول است كه هدف اصلي آن تهيه 
مجموع��ه اي از رده هاي عمده محص��والت براي 
تجزيه و تحليل آمارهاي تجارت اس��ت. اين رده ها 
ش��امل »معدن و انرژي«، »ساختمان و مسكن«، 
»نس��اجي و كف��ش«، »اطاع��ات و ارتباطات«، 
»بهداشت و آموزش«، »سوخت ها و روان كننده ها« 

و »تجهيزات حمل و نقل« است.
الزم به ذكر اس��ت طبقات انجام شده در خصوص 
رش��ته فعاليت هاي اقتص��ادي در اي��ن گزارش، 
منعكس كنن��ده رش��ته فعالي��ت صادركننده يا 
واردكننده نيس��ت، بلك��ه در خص��وص واردات، 
بيانگر رش��ته فعاليت توليدكنن��ده خارجي و در 
 خصوص صادرات بيانگر رشته فعاليت توليدكننده 

داخلي است. 

 تجارت برحسب نوع استفاده
بر اساس اين گزارش واردات واسطه اي، سرمايه اي 
و مصرف نهايي به ترتيب بيش��ترين س��هم از كل 
واردات را داش��ته اند. آنچه كه مسلم است واردات 
واسطه اي و سرمايه كه نقش بسيار تعيين كننده در 
ارزش افزوده دارند در ماه هاي اخير با افت ش��ديد 
مواجه شده است. از طرف ديگراز سال 90 تاكنون 
بطور متوس��ط نزديك ب��ه 80 درص��د واردات به 
صورت واسطه اي و سرمايه اي بوده است در حالي 
كه مصرف نهايي فقط 20 درصد واردات را به خود 

اختصاص داده است.

 بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري
اين گزارش در ادامه ارزش دالري صادرات و واردات 
هر يك از بخش هاي عم��ده اقتصادي را به صورت 
جداگانه اعام كرده اس��ت. بر اس��اس اين آمارها 
ارزش دالري صادرات محصوالت كشاورزي، شكار 
و جنگلداري در فصل بهار امس��ال به ميزان 801 
ميليون دالر بوده كه نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل از رشد مثبت 26.8 درصدي برخوردار است. در 
فصل بهار سال گذشته ميزان صادرات محصوالت 
كش��اورزي و جنگلداري 632 ميلي��ون دالر و در 

زمستان 96 )فصل قبل از بهار 97( 1 ميليارد دالر 
بوده است، بنابراين با اينكه صادرات اين محصوالت 
نسبت به فصل مشابه سال قبل مثبت بوده است، اما 
نسبت به فصل گذشته )فصل زمستان 96( منفي 
24.2 درصد اس��ت. در س��وي ديگر ارزش دالري 
واردات محصوالت از اي��ن بخش در فصل بهار 97 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت 6.93 
درصدي برخ��وردار بوده اس��ت. همچنين درصد 
تغييرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل زمستان 

96( مثبت 7.53 درصد است.

 بخش شيالت
طب��ق داده هاي گ��زارش يادش��ده ارزش دالري 
صادرات محصوالت بخش ش��يات در فصل بهار 
1397 به ميزان 33 ميليون دالر بوده كه نس��بت 
به فصل مش��ابه سال قبل از رش��د مثبت 47 . 48 
درصدي داشته اس��ت. در بهار سال گذشته ميزان 
صادرات اين بخش 27 ميليون دالر بوده است. اما 
با اين حال در اين بخش هم با افت صادرات نسبت 
به فصل زمس��تان 96 روبه رو هستيم.در زمستان 
س��ال پيش ميزان صادرات محصوالت ش��ياتي 
به ميزان 38 ميليون دالر بوده كه نس��بت به فصل 
 بهار امس��ال درصد 13.4 درصد بيشتر بوده است.
ارزش دالري واردات محص��والت از اين بخش در 
فصل بهار 1397 نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
از رش��د مثبت 46 . 99 درصدي برخوردار اس��ت. 
همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته 

فصل زمستان 1396(، منفي 10٫43 است.

بخش استخراج معدن
ارزش دالري ص��ادرات محص��والت بخش معدن 
در فصل به��ار 1397 به ميزان 3 ميليارد دالر بوده 
كه نسبت به فصل مش��ابه سال قبل از رشد مثبت 
6٫23 درصدي برخوردار بوده است. همچنين در 
صد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته )زمستان 
1396(، منفي 16.4 درصد اس��ت. ارزش دالري 
واردات محصوالت از اين بخش در فصل بهار 1397 

نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل از رشد مثبت 
36٫12 درصدي برخوردار است. همچنين در صد 
تغييرات آن نسبت به فصل گذشته )فصل زمستان 

1396(، منفي 13٫12 درصد است. 

 بخش صنعت
ارزش دالري ص��ادرات محصوالت اي��ن بخش در 
فصل بهار 1397 به ميزان 7.7 ميليارد دالر بوده كه 

نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت 1853 
درصدي داشته است. همچنين درصد تغييرات آن 
 نسبت به فصل گذش��ته، منفي 6٫38 درصد است.

ارزش دالري واردات محص��والت از اي��ن بخش در 
فصل بهار 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل از 
رشد منفي 8 . 79 درصدي برخوردار است. همچنين 
در صد تغييرات آن نس��بت به فصل گذشته )فصل 

زمستان 1396(، منفي 30.8 درصد است.
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  وحيد شقاقي شهري:
 مهم ترين مش�كل نظام مالياتي ايران اين اس�ت كه سيس�تم در خدمت س�رمايه داران و ثروتمندان بزرگ قرار دارد و بخ�ش اصلي توليد يعني 
توليدكنندگان و نيروي كار بازندگان آن هستند. دليل اين مهم را مي توان در قوانين مالياتي كشور جست. عمده پايه هاي مالياتي مصوب در اقتصاد 
ايران، جز ماليات هايي هستند كه توليدكنندگان و حقوق بگيران بايد آن را بپردازند. به بيان ديگر بخش اصلي ماليات در كشور را، بخش هاي اصلي 

اقتصاد كشور مي پردازند و در طرف مقابل سوداگران و دالالن فرصت هاي زيادي براي سودجويي بدون پرداخت ماليات در اختيار دارند

برش



بانك و بيمه4يادداشت
چرخه اعتباري معيوب

در نظام بانكي ايران

رمز يك بار مصرف
براي حساب هاي بانكي

رسول خوانساري|
چرخه اعتباري معيوب، دسترسي مشتريان ُخرد به 

تسهيالت بانكي را دشوار مي سازد.
شايد براي بس��ياري از ما اين سوال مطرح باشد كه 
چرا بانك ها و موسسات مالي به راحتي تسهيالت در 
اختيار ما نمي گذارند تا با استفاده از آن كاال و خدمات 
را به صورت اعتباري خريداري كنيم؟ علت اين امر 
را مي توان در پديده اي جس��ت وجو كرد كه نام آن را 

چرخه اعتباري معيوب گذاشته ايم.
بانك ها )و ساير موسسات مالي سپرده پذير( از يكسو 
سپرده هاي مشتريان را دريافت مي كنند و از سوي 
ديگر منابع جمع آوري شده را به شكل تسهيالت در 
اختيار متقاضيان قرار مي دهند. در كشورهاي توسعه  
يافته، بخش عمده سپرده هاي بانكي توسط مشتريان 
حقوقي )ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي( تامين 
مي شود و مشتريان حقيقي )ُخرد( سهم كمتري در 
تامين سپرده ها دارند. در مقابل بيشتر منابع بانك ها 
به شكل تسهيالت ُخرد در اختيار مشتريان حقيقي 
يا بنگاه هاي كوچك و متوسط )SMEs( قرار مي گيرد. 
از اينرو بيشتر تبليغات بانك ها نيز بر اعطاي تسهيالت 
ُخرد تمركز دارد تا دريافت سپرده هاي خرد. مشتريان 
حقوقي به ويژه بنگاه هاي اقتصادي بزرگ تر و معتبرتر 
نيز با دسترسي به بازارهاي سرمايه، بخش زيادي از 
منابع مورد نياز خود را از آنجا تامين مي كنند. در نتيجه 
مجبور نيستند گاه  و بيگاه به منابع در اختيار بانك ها 
دست درازي كنند. اين بنگاه ها همچنين منابع حاصل 
از فروش كاال و خدمات به مشتريان را به شكل سپرده 
در اختيار بانك ها، شركت هاي تامين مالي و مانند آن 
قرار مي دهند تا دوباره در قالب تسهيالت در اختيار 
مشتريان آنها قرار گيرد. اين رويه موجب شكل گيري 
چرخه اعتباري سالم مي شود.  در چنين چرخه اي 
بانك ها مجبور نيس��تند براي دريافت سپرده هاي 
خرد تالش زيادي كنند، زيرا عمده سپرده ها از طريق 
مشتريان حقوقي آنها تامين مي شود. در نتيجه نرخ 
سود سپرده ها نيز چندان باال نخواهد بود. در سوي 
ديگر نيز مردم يا همان مشتريان حقيقي دسترسي 
راحت تري به تس��هيالت بانكي دارن��د و مي توانند 
كاال و خدمات مورد نياز خ��ود را به صورت اعتباري 
خريداري كنند. ناگفته نماند كه اعطاي تسهيالت 
به مشتريان بر اساس اعتبارسنجي دقيق و مستمر 
صورت مي گيرد تا منابع به نحو مناسبي توزيع شود. 
اما در برخي كشورها و از جمله ايران، چرخه اعتباري 
دچار اشكال و به اصطالح »معيوب« مي شود. يعني 
بخش عمده سپرده ها توسط مشتريان حقيقي تامين 
مي شود و بنگاه هاي اقتصادي سهم كمتري در تامين 
منابع بانكي دارند. ولي در بخش تس��هيالت، عمده 
منابع در اختيار مشتريان حقوقي به ويژه بنگاه هاي 
اقتصادي بزرگ و بعض��ا ناكارآمد قرار مي گيرد و در 
نتيجه دسترس��ي مردم به اعتبارات بانكي دش��وار 
مي شود.  اين امر موجب مي شود تا بانك ها مجبور به 
پرداخت نرخ هاي سود باالتر براي جذب سپرده ها از 
طرف مشتريان حقيقي شوند كه خود تبعات ديگري 
همچون افزايش حجم نقدينگي، تورم و مانند آن را به 
دنبال خواهد داشت؛ به عالوه چون شركت ها -كه در 
بيشتر موارد دولتي يا شبه دولتي هستند به دريافت 
منابع بانكي و عدم تالش ب��راي افزايش بهره وري و 
ارتقاي كيفيت محصوالت خود ع��ادت كرده اند، از 
نوعي انحصار برخودار شده و مردم مجبور خواهند 
شد محصوالت بي كيفيت يا كم كيفيت آنها را با قيمت 
باالتر از ارزش واقعي خريداري كنند.  در نتيجه نه تنها 
دسترسي مردم و شركت هاي كوچك  و متوسط به 
تسهيالت بانكي دشوار مي شود و به اصطالح تنگناي 
اعتباري پديد مي آيد، بلكه بنگاه هاي بزرگ تر نيز در 
عرصه قيمت گذاري و ارايه خدمات يكه تازي مي كنند 
و فشار دوچنداني بر مردم وارد مي كنند. شايد بتوان 
صنعت خودروسازي كشور را نمونه بارزي از اين مقوله 
برش��مرد. تا زماني كه چرخه اعتباري نظام بانكي، 
معيوب باش��د، نمي توان انتظار داش��ت تا تغييرات 
اساسي در برخي متغيرهاي كالن اقتصادي همچون 
نرخ س��ود و نرخ تورم پديد آيد و دسترس��ي افراد به 
تسهيالت بانكي آسان تر ش��ود. اصالح اين چرخه 
مستلزم تغييرات جدي در نگرش ها و ساختارهاي 
موجود نظام بانكي و فراتر از آن يعني نظام اقتصادي 

كشور است.

جانشين پليس فتا از اجباري شدن رمزهاي يك 
بار مصرف از سوي بانك مركزي طي سه ماه آينده 
براي جلوگيري از سرقت خبر داد. سرهنگ مصطفي 
ن��وروزي افزود: جرايم برداش��ت هاي غيرمجاز يا 
سرقت از حساب هاي بانكي در سه بستر كپي كردن 
كارت هاي بانكي، برداش��ت از طريق كيالگرها و 
برداشت هاي فيشينگ انجام مي شود.وي كه در 
نشست بررس��ي پول مجازي و ميزان اثرگذاري 
در رفع تحريم هاي بانكي و پيش��گيري از جرايم 
برداش��ت هاي غيرمجاز اينترنتي از حساب هاي 
بانكي س��خن مي گفت، اضافه ك��رد: 35 درصد 
برداش��ت هاي غيرمجاز كش��ور با اين سه شگرد 
انجام مي شود كه رقم قابل توجهي است و از بين 
اين سه روش 33 درصد جرايم از بستر فيشينگ 
انجام مي شود.فيشينگ راهي است كه تبهكاران، 
اطالعاتي نظير كلمه كاربري، رمز عبور، ش��ماره 
16 رقم��ي عابر بان��ك، رم��ز دوم و CVV2 را از 
طريق ابزارهاي الكترونيكي ارتباطات به س��رقت 
مي برند. شبكه هاي اجتماعي، سايت هاي حراجي 
و درگاه هاي پرداخت آنالين نمونه اي از ابزار هاي 
الكترونيكي ارتباطات هس��تند. بررسي ها نشان 
مي دهد كه فيشينگ عامل شكل گيري يك سوم 

جرايم سايبري است.

تعادلازتازهترينتحوالتقيمتبازارسكهوارزگزارشميدهد

بيمهمركزينيازبهدرآمدزايياتكاييندارد

لزومدريافتضمانتازFATFبرايجلوگيريازسياسيكاري

كاهش۱۵۰هزارتومانيسكهوثباتنسبيبازارارز

ماليات بر تعداد سكه، نرخ را كاهش داد

توافق بيمه مركزي با بانك مركزي براي محاسبه نوع ارز خسارت ها

قانون بانك مركزي بعد از ۵۰ سال اصالح شد

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري
 ب��ر اس��اس آم��ار س��امانه س��نا، روز چهارش��نبه

21 شهريور 97، نرخ خريد و فروش هر يورو در اين 
س��امانه به ترتي��ب 9702 و 9374 تومان، هر پوند 
17460 و 17450 تومان، ن��رخ خريد و فروش هر 
دالر 10625 و 13602 توم��ان، ه��ر درهم امارات 
2345 و 2406 تومان، هر يوآن چين 1150و 1158 
تومان بود. براين اساس، نرخ خريد يورو و پوند باالتر 
از نرخ فروش آن است اما در مورد دالر، درهم و يوآن 

نرخ فروش بيش از نرخ خريد اعالم شده است. 
به گزارش تعادل، به گفته فعاالن بازار ارز، نرخ دالر 
كه در هفته گذش��ته و اوايل هفته ت��ا مرز 15 هزار 
تومان پيش رفته بود و روز س��ه شنبه نيز نزديك به 
14 هزار تومان اعالم ش��ده بود روز سه شنبه به زير 
14 هزار تومان در بازار سنا رسيده است. در بازار ارز 
روز سه ش��نبه قيمت دالر بين 13400 تا 13630 

تومان در نوسان بود.
در بازار ط��ال نيز با اعالم نرخ اونس جهاني به قيمت 
1196 دالر، و همچنين كاهش نرخ دالر به 13600 
تومان، نرخ طال و سكه نيز كاهش يافت. قيمت طال 
و س��كه در بازار تهران روز چهارش��نبه 21 شهريور 
ماه با كاهش همراه بود بطوري كه نرخ س��كه تمام 
بهار آزادي طرح جديد 150 هزار تومان افت كرد و 
با رقم 4 ميليون و 330 هزار تومان به فروش رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 220 هزار تومان افت نس��بت به روز سه ش��نبه به 

ارزش 3 ميليون و 986 هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وي ديگر، در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار 
آزادي با 60 هزار تومان كاهش در مدت مش��ابه 2 
ميليون و 104 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
نيز با 10 هزار تومان افت به ارزش يك ميليون و 103 

هزار تومان معامله شد.
هر قطعه س��كه گرم��ي بدون تغيير نس��بت به روز 
سه ش��نبه به قيمت 622 هزار تومان معامله ش��د و 
هر گرم طالي 18 عيار نيز با 14 هزار و 310 تومان 
كاهش به ارزش 362 هزار و 690 تومان فروخته شد.

به گفته رييس اتحاديه فروش��ندگان طال و جواهر، 
افزاي��ش قيم��ت  در روزه��اي آينده بعي��د به نظر 

مي رسد. 
در حال��ي ك��ه در روزه��اي ابتداي��ي اي��ن هفت��ه 
ش��اهدكاهش قيمت در بازار طال و سكه بوديم كه 
علت آن كاهش نرخ ارز بود، از روز دوشنبه به صورت 
غيرقابل پيش بيني قيمت ها روند افزايش��ي گرفت 
و حت��ي فعاالن ب��ازار ارز را هم متعج��ب كرد. اين 
نوسانات در بازار همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه 

شاهد كاهش قيمت جزئي در بازار بوديم.
همچنين يكي از مواردي كه شايد بر كاهش تقاضا 
براي خريد سكه و در نتيجه كاهش قيمت آن تاثير 
داشته باشد، تصميم سازمان امور مالياتي براي اخذ 
ماليات از سكه هاي خريداري شده است؛ به نحوي كه 
براي خريدهاي تا 25 سكه معافيت مالياتي در نظر 
گرفته ش��ده است و بيش از آن بر اساس يك جدول 
ميزان ماليات آنها مشخص شده و براي 1000 سكه 

نيز تا 35 درصد ماليات در نظر گرفته شده است.
در اين راس��تا ابراهيم محمدول��ي -رييس اتحاديه 
فروش��ندگان طال و جواهر- در گفت وگو با ايس��نا، 
درباره نوسانات بازار س��كه و طال در اين روزها بيان 
كرد: امروز تغييرات بس��يار جزئي كاهشي در بازار 
ش��اهد بوديم اما در حال حاضر نوس��انات بازار زياد 
است و نمي توان پيش بيني كرد. ممكن است بر اثر 

اخبار تغييرات غيرقابل پيش بيني داشته باشيم.
وي ادامه داد: اگر ارز براي تقاضاي مردم تامين شود 
و قيمت ها مطابق همان قيمت هاي پايه اي كه تعيين 
شده نگه داشته ش��ود، با توجه به اينكه بازار هم در 
روزهاي تعطيلي به دليل ايام محرم قرار دارد، به نظر 
نمي رسد افزايش قيمت چشم گيري داشته باشيم 
و تقاضايي كه در روزهاي معم��ول بازار وجود دارد 
هم چندان در اين روزها ش��اهد نيستيم. مگر اينكه 
حاش��يه غيرمترقبه اي رخ دهد يا مس��ووالن بانك 
مركزي سياست هاي جديدي را پيش بگيرند كه با 

كاهش قيمت مواجه شويم.
محمدولي همچني��ن درباره تاثير اخ��ذ ماليات از 
سكه ها براي افرادي كه بيش از 25 سكه خريداري 
مي كنند، اظهار ك��رد: اين موضوع بر كاهش قيمت 
سكه تاثير دارد اما اقدامي نيست كه بتواند اثرگذاري 
چنداني داشته باشد. البته تصميمي كه گرفته شده 
براي دريافت ماليات از كساني كه سكه هاي زيادي 
خريداري مي كنند تصميم خوبي است اما بهتر است 

25 عدد افزايش يابد.
طبق گفته  رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر، 
تا س��اعت 14 امروز س��كه تمام طرح  جديد چهار 
ميليون و 430 هزار تومان، س��كه تمام طرح قديم 
چهار ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه دو ميليون 
و 130 هزار تومان و ربع س��كه يك ميليون و 120 
هزار تومان قيمت داشتند. سكه  يك گرمي نيز 630 

هزار تومان قيمت گذاري شده است.
وي افزود: هر اونس طال در بازار جهاني 1194 دالر 
داد و ستد شد. همچنين يك مثقال طالي 17 عيار 
يك ميليون و 617 ه��زار تومان، يك مثقال طالي 
18 عي��ار يك ميليون و 720 ه��زار و 300 تومان و 

يك گرم طالي 18 عيار نيز 373 هزار و 300 تومان 
قيمت گذاري شده است.

  توقف سيگنال هاي منفي بازار غيررسمي 
بر نرخ ارز

در اين باره رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد 
ملي مجلس بر ضرورت توزيع ارز حاصل از صادرات 
در ب��ازار ثانويه تاكيد كرد و گفت: با تمهيدات انجام 
شده، سيگنال هاي منفي بازار غيررسمي بر قيمت 

ارز كاهش مي يابد.
حميدرضا فوالدگر با اشاره به آشفته بازار سكه و ارز 
در ماه هاي اخير، گفت: در شرايط فعلي شركت هاي 
پتروشيمي، فوالد و ساير شركت ها بايد در تامين ارز 

مورد نياز كشور كمك كنند.
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس 
بيان داشت: نقدينگي رها شده در بازار ريشه اصلي 
اين نابس��اماني ها ب��وده و تا حل نش��ود اين حباب 
قيمتي در ب��ازار به ويژه در س��كه كاهش نمي يابد. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي با 
اش��اره به ايجاد بازار ثانويه و همچنين سامانه نيما، 

افزود: بايد ارز به اندازه كاف��ي در بازار ثانويه توزيع 
ش��ود و تا زماني كه كمبودي در اين بازار احس��اس 

شود تنظيم نرخ ها ممكن نخواهد بود.
وي بر ضرورت تش��ويق صادركنندگان براي عرضه 
ارز حاصل از ص��ادرات به بازار ثانوي��ه تاكيد كرد و 
گفت: اين ن��وع توزيع وجوه حاص��ل از صادرات در 
ب��ازار و همچنين تامي��ن ارز مورد ني��از واردات از 
افزايش تقاضاي كاذب كه به رشد بي ضابطه نرخ ها 

مي انجامد جلوگيري مي كند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه، 
دولت در بحث تامين ارز مورد نياز واردات كاالهاي 
ضروري و همچنين توزيع ارز حاصل از صادرات در 
بازار بايد بيش��تر دقت كند، افزود: در شرايط فعلي 
شركت هاي پتروشيمي، فوالد و ساير شركت ها بايد 
در تامين ارز مورد نياز كش��ور كمك كنند زيرا اين 
ش��ركت ها در همين شرايط توانس��ته اند به رشد و 

پيشرفت كافي برسند.
فوالدگر با بيان اينك��ه عرضه ارز حاصل از صادرات 
شركت هاي موفق در سامانه و همچنين بازار ثانويه 
بايد پيگيري شود، تصريح كرد: دولت در اين راستا 

بايد جديت داشته باشد تا بازار ثانويه جا افتاده و نرخ 
مناسب براي توليد مدنظر قرار بگيرد.

وي با تاكي��د بر اينكه هر چند بازار غير رس��مي در 
ح��وزه ارز كاذب و غير واقعي بوده، اما س��يگنال و 
عالم��ت منفي به ب��ازار مي دهد، گفت: متاس��فانه 
عملكرد اين ب��ازار كاذب بر همه قيمت ها و اجناس 
ضروري مردم مشهود بوده از اينرو بايد تدبيري براي 

ساماندهي آن صورت بگيرد.
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بيان اينكه 
ش��ركت هاي ش��به دولتي كه از منابع كالن كشور 
استفاده كرده اند بايد موظف به توزيع ارز حاصل از 
صادرات خود در بازار ثانويه شوند، افزود: دولت نيز 
بايد با اتخاذ تدابيري تقويت بازار ثانويه را در دستور 

كار قرار دهد.
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي يادآور 
ش��د: جذب نقدينگي هاي س��رگردان نيز به عنوان 
راه حل��ي بلندم��دت مي تواند از آش��فتگي بازار ارز 
بكاهد البته كه اس��تفاده از اي��ن حجم نقدينگي در 
پروژه هاي نيمه تمام عمراني، توليد و صنعت بهترين 

راهكار است.

گروه بانك و بيمه| رييس كل بيمه مركزي گفت: در 
خصوص تعيين نوع ارز براي پرداخت خسارات احتمالي 
صنعت بيمه و تامين آن با نرخ بازار ثانويه توافقاتي با بانك 
مركزي ش��ده اس��ت كه در صورت تحقق اين امر بخش 

مهمي از مشكالت حل خواهد شد.
به گزارش تعادل، غالمرضا سليماني اميري آخرين 
فعاليت ها و مكاتب��ات بيمه مركزي با بانك مركزي 
را رضايت بخش توصيف ك��رد و گفت: در خصوص 
تعيين نوع ارز ب��راي پرداخت خس��ارات احتمالي 
صنعت بيمه و تامين آن با نرخ بازار ثانويه توافقاتي 
ص��ورت گرفته كه در صورت تحق��ق اين امر بخش 

مهمي از مشكالت حل خواهد شد.
وي در جلسه شوراي مديران سنديكاي بيمه گران 
ايران س��خن مي گفت، از س��نديكاي بيمه گران به 
عنوان نماد بلوغ صنعت بيمه ياد كرد و افزود: در هم 
انديشي حل مشكالت صنعت بيمه بايد موضوعات 

اصلي و فرعي را از هم جدا كنيم و بخش��ي از مسائل 
در كميته هاي تخصصي دنبال شود و بخش ديگر را 

سنديكاي بيمه گران ايران برطرف كند
.رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر ضرورت تقويت 
ارتب��اط تنگاتنگ بيمه مركزي و س��نديكاي بيمه 
گران، تصريح ك��رد: ما بنا داري��م در بيمه مركزي 
در تدوي��ن و اصالح دس��تورالعمل ها و آيين نامه ها 
با س��نديكاي بيمه گران ارتباط بيش��تري داش��ته 
باش��يم چرا كه معتقديم آيين نامه هايي كه بار فني 
و تخصصي نداش��ته باش��د طبيعتا قابليت اجرا نيز 

نخواهد داشت.
س��ليماني اظهار كرد: اگ��ر ش��ركت هاي توانمند 
بيمه اي داشته باشيم در بخش خدمات رساني هم 
ش��رايط بهتري را براي آحاد جامعه فراهم خواهيم 
ك��رد و در همين راس��تا باي��د مس��ائلي نظير نرخ 

شكني هاي غيرفني حل شود.

وي با بيان اين نكته كه بيم��ه مركزي هيچگاه دنبال 
تعيين نرخ و تعرفه نيست، خاطرنشان كرد: ما به عنوان 
دس��تگاه ناظر موضوع تعيين نرخ را دنبال نمي كنيم 
اما اعتقاد داريم بايد در اين خصوص بس��تر مديريتي 
كارآمدي را فراهم كنيم تا مشكالت رشته هاي بيمه اي 

نظيرشخص ثالث و درمان حل شود.
رييس ش��وراي عالي بيمه به فش��ارهاي ناش��ي از 
عوارض بر صنعت بيمه اش��اره كرد و گفت: موضوع 
عوارض خيلي اهميت دارد و براي حذف آن گام هاي 
خوبي برداش��تيم اما اميدواري��م گزارش هاي مالي 

سازمان هاي عوارض گيرنده با دقت رصد شود.
وي ب��ا تاكيد بر اي��ن نكته كه بيمه مركزي دس��ت 
ش��ركت هاي بيمه را براي در اختيارگرفتن س��هم 
بيمه هاي اتكايي باز گذاشته است، تصريح كرد: بيمه 
مركزي نيازي به سودآوري از طريق درآمد بيمه هاي 
اتكايي ندارد و ما با شركت هاي بيمه رقابتي نداريم و 

فقط مي خواهيم شرايطي را براي آنان فراهم كنيم 
كه بتوانند توانمندتر عمل كنند.

س��ليماني در بخش ديگري از سخنان خود آخرين 
فعاليت ها و مكاتب��ات بيمه مركزي با بانك مركزي 
را رضايت بخش توصيف ك��رد و گفت: در خصوص 
تعيين نوع ارز ب��راي پرداخت خس��ارات احتمالي 
صنعت بيمه و تامين آن با نرخ بازار ثانويه توافقاتي 
ص��ورت گرفته كه در صورت تحق��ق اين امر بخش 

مهمي از مشكالت حل خواهد شد.
وي تشكيل كميته هاي مشترك با نهادهاي مرتبط 
را راهكار اساسي رفع مشكالت دانست و ايجاد اين 
كميته ها را در ظرف زماني مشخص با سازمان تامين 

اجتماعي و نظاير آن خواستار شد.
ريي��س كل بيم��ه مرك��زي در خص��وص فعالي��ت 
اس��تارت آپ هاي بيمه اي هم از برپايي جلس��ات بين 
معاونت نظارت بيم��ه مركزي و مالكان اين مجموعه ها 

خبر داد و گفت: صنعت بيمه بايد با ايجاد بستر مناسب از 
ظرفيت ها و قابليت هاي استارت آپ ها استفاده كند و نگاه 

تقابلي به فرايند توسعه صنعت بيمه آسيب خواهد زد.
وي از مديران عامل ش��ركت هاي بيمه خواس��ت تا 
با رفع موانع زيرس��اختي با سامانه سنهاب و تعامل 
بيشتر با مركز فاواي بيمه مركزي نسبت به برقراري 
و س��اماندهي كد يكتا اقدام كنند. رييس ش��وراي 
عالي بيمه در پاي��ان از حضور نماينده بيمه مركزي 
در جلسات آتي سنديكاي بيمه گران ايران خبر داد 
و نسبت به افزايش سطح تعامل اين دومجموعه در 

آينده نزديك ابراز اميدواري كرد.
گفتني است در آغاز اين نشست دبيركل سنديكاي 
بيمه گران ايران گزارش��ي از آخري��ن عملكردها و 
دستاوردهاي صنعت بيمه ارايه كرد و مديران عامل 
ش��ركت هاي بيمه نيز ب��ه طرح ديدگاه ه��ا و نقطه 

نظرات خود پرداختند.

گروه بان�ك و بيمه|رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس از پايان رسيدگي به اصالح قانون بانك مركزي 
بعد از حدود 50 سال در كميسيون متبوعش خبر داد.

به گزارش تعادل، محمدرضا پورابراهيمي در خصوص 
مصوبات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در هفته جاري گفت: جلس��ات مس��تمر كميسيون 
اقتصادي در دو ش��يفت كاري صب��ح و عصر در هفته 
تعطيالت مجلس برگزار شدو بعد از حدود 100 ساعت 
جلسه تخصصي، اعضاي كميسيون مواد مربوط به طرح 

اصالح قانون بانك مركزي را مصوب كردند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه اصالح قانون بانك مركزي حدود يك 
سال و نيم در كميته پولي و بانكي كميسيون اقتصادي 
مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: با توجه به اينكه 
از سال 51 اصالحاتي درخصوص قانون بانك مركزي 
انجام نشده بود، ضرورت انجام اين مهم باعث شد كه 
كميسيون اقتصادي اصالح قانون بانك مركزي را در 

دستور كار قرار دهد.
وي با اشاره به اين نكته كه بحث اصالح نظام بانكي از 
ابتداي ش��روع به كار مجلس دهم مدنظر كميسيون 
اقتصادي مجلس بوده اس��ت، افزود: اصالح ساختار، 

اه��داف، وظاي��ف و ماموريت هاي بان��ك مركزي از 
محورهاي مهم اص��الح قانون بانك مركزي اس��ت، 
همچنين در اصالح قانون به تش��كيل يك س��ازمان 
نظارتي قدرتمند در بانك مركزي براي تغيير نظارت 
سنتي توجه ش��ده اس��ت، همچنين هيات عالي در 
بانك مركزي براساس قانون تشكيل شده تا با استفاده 
از ظرفي��ت افراد متخص��ص و اقتص��اددان عمليات 
تصميم گي��ري در بانك مركزي به ص��ورت حرفه اي 

دنبال شود.
پورابراهيم��ي در ادامه گفت وگوي خود با خبرگزاري 
خانه ملت تصريح كرد: اصالح ساختار بانك مركزي در 
راستاي كاهش وابستگي اين بانك به دولت و همچنين 
تقويت استقالل بانك مركزي بوده و كمك مي كند كه 
خروجي اثرگذاري در افزايش انتقاع بانك مركزي در 

سياست هاي ارزي و پولي حاصل شود.
وي ادامه داد: تش��كيل كميته هاي تخصصي در بانك 
مركزي، تقس��يم وظايف و همچنين تشكيل شوراي 
فقهي براي نظارت بر انطب��اق تصميمات اين بانك با 
موضوعات شرعي و ديني از ديگر نكات مهمي بوده كه 
در اصالح قانون بانك مركزي لحاظ شده است. امكان 
به كارگيري ابزارهاي نوي��ن و اختيارات جديد بانك 

مركزي براي مديريت تورم در متن اصالح قانون بانك 
مركزي لحاظ شده، همچنين ضابطه مندي نظام هاي 
تصميم گيري در ارتباط با سياست هاي پولي با استفاده 

از جايگاه بانك مركزي مدنظر قرار گرفته شده است.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: تشكيل سازمان نظارتي در بانك مركزي و 
اصالح رابطه اين بانك با ساير اركان نظام مانند دولت و 
نهادهاي عمومي غيردولتي، مجلس و ساير مجموعه ها 
از ديگر نكات مهم در اصالح قانون بانك مركزي بوده كه 
مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به عمده مباحث، 
بانك مركزي مس��تقل از دولت مي تواند ماموريت ها 
و وظايف تخصصي خود را مانند بانك مركزي س��اير 

كشورها به صورت صحيح انجام دهد.
پورابراهيم��ي تصريح ك��رد: مديريت نظ��ام بانكي و 
همچنين مديري��ت و نظارت بر موسس��ات اعتباري 
و مال��ي با اختيارات و تقويت اس��تقالل بانك مركزي 
مي تواند ارتقا يابد و اميدوارم با تصويب نهايي اين قانون 
در مجلس كه با قيد فوريت در دستور كار قرار خواهد 
گرفت، گام بلندي براي تقويت اقتصاد كش��ور و رفع 
گرفتاري هايي مانند مش��كالت موسسات اعتباري و 

مسائل ارزي برداشته شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه بعد 
از حدود 50 سال اصالح قانون بانك مركزي در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت، گفت: بعد از اصالح قانون بانك 
مركزي، كميسيون اقتصادي مجلس موضوع اصالح 
قانون بانكداري جمهوري اسالمي را در دستور كار قرار 
مي دهد و تالش مي شود تا پايان مهرماه انجام اين مهم 

را نيز به پايان برساند. 

  ل�زوم درياف�ت ضمان�ت از FATF ب�راي 
جلوگيري از سياسي كاري 

همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعتقاد 
دارد در شرايط كنوني تصويب CFT به عنوان يكي از 
لوايح چهارگانه مرتبط با FATF به صالح كشور نيست 

و بايد در مقابل آن تضمين گرفته شود.
 FATF او درباره تعيين تكليف لوايح چهارگانه مرتبط با
و آينده روابط بانكي كش��ورمان، گفت: اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي و اصالح قانون مبارزه با تامين مالي 
تروريسم در مجلس شوراي اس��المي مورد بررسي و 
تصويب قرار گرفت و مشكلي ندارد. در اين بين حتي به 

ايجاد شفافيت نيز كمك شاياني مي كند.
همچنين الحاق ايران به كنوانس��يون مبارزه با جرايم 

س��ازمان يافته فراملي يا پالرمو نيز با ايراداتي از سوي 
شوراي نگهبان مواجه شد كه بر اساس آخرين شنيده ها 
از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس امكان 

برطرف شدن آنها وجود دارد.
در اي��ن بين الحاق دولت جمهوري اس��المي ايران به 
كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم 
نيز از ديگر لوايحي است كه مورد نظر گروه ويژه اقدام 
مالي قرار دارد اما نسبت به آن نگراني هايي وجود دارد.

او با اشاره به اينكه در شرايط كنوني تصويب اليحه الحاق 
دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين المللي 
مقابله با تامين مالي تروريسم به صالح كشور نيست، 
تصريح كرد: دغدغه هايي نس��بت به فرارسيدن پايان 
مهلت ارايه شده از سوي FATF وجود دارد اما بايد براي 

رفع آنها تضامين الزم اخذ شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان كرد: به عبارتي اگر كشورمان هر چهار اليحه 
را تصويب و اجرايي كند، تضميني براي اينكه بانك هاي 
دنيا با ايران فعاليت مشترك انجام دهند وجود ندارد لذا 
رويكرد مثبتي وجود ندارد و بايد تضميني از گروه ويژه 
اقدام مالي دريافت شود. در واقع ادبيات FATF سياسي 

است و جنبه اجرايي ندارد.
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تاالرنقرهاي

رويخطشركتها

5 بازار سرمايه
خروج محصوالت پتروشيمي 

از بورس كاال كليد خورد
اظهارنظرهاي اخير برخي مسووالن در صنعت 
پتروش��يمي به وضوح نشان مي دهد كه پروژه 
خ��روج محصوالت پتروش��يمي از بورس كاال 

كليد خورده است.
به گزارش ايسنا، در شرايطي كه روز سه شنبه 
با باز ش��دن س��قف رقابت قيمت محصوالت 
ف��والدي، اي��ن بازار در مس��ير واقعي ش��دن 
قدم برداش��ت اما بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
در حوزه بازار پتروش��يمي اتفاق هاي ديگري 
در جريان اس��ت. معامالت امروز بازار س��هام 
و نگاهي به گروه پتروش��يمي بيانگر آن است 
كه س��رمايه گذاران اي��ن بخ��ش، همگي به 
واقعي ش��دن قيمت محصوالت فروخته شده 
شركت هاي پتروشيمي در بورس كاال اميدوارند 
اما اظهارنظرهاي چند تن از مسووالن صنعت 
پتروشيمي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
از برخ��ي تح��ركات ديگر در اين ح��وزه پرده 
بر مي دارد. در همين راس��تا رض��ا نوروز زاده، 
مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي 
روز گذشته در گفت وگويي با صداوسيما، پرده 
از ماجراي خروج پتروش��يمي ها از بورس كاال 
برداشت. به گفته نوروززاده، مقرر شده تا پس 
از شناسايي واحدهاي توليدي پايين دست از 
س��وي وزارت صمت، محصوالت پتروشيمي 
بطور مس��تقيم و طي قراردادي به اين صنايع 

فروخته شود.
 همچنين منصور معظمي، معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت نيز به تازگي عرضه محصوالت 
در بورس كاال در ش��رايط فعلي اقتصاد كشور 
را بي معني خوانده اس��ت. معظمي در نشست 
اعضاي ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش 
خصوصي خراسان رضوي با اعضاي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس ش��وراي اس��المي در 
مش��هد گفت: عرضه كاال در بورس در شرايط 
فعلي اقتصادي كش��ور معنا و مفهومي ندارد و 

بيشتر براي شرايط رقابت مناسب است.
وي همچني��ن گفته ب��ود كه در نشس��تي با 
حضور رييس جمه��وري، تصميم خوبي براي 
شرايط بورس گرفته ش��د تا از اين پس كاالها 
گزينش ش��ده و به تش��خيص وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت در بورس عرضه ش��ود كه با 
اجرايي شدن اين تصميم بخشي از نگراني هاي 

توليدكنندگان برطرف مي شود.
همچنين، دبير كل انجمن كارفرمايي صنعت 
پتروش��يمي درب��اره فروش محص��والت در 
بورس كاال، گف��ت: وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت س��ازوكاري ب��راي فروش مس��تقيم 
برخي كاالهاي حس��اس ب��ه توليدكنندگان 
در دس��ت تهيه دارد كه براساس آن مواد اوليه 
پتروش��يمي بر مبناي نرخ دالر ۴۲۰۰ توماني 
ب��ه مصرف كنندگان فروخته ش��ود. بر مبناي 
اين ط��رح توليدكنندگان پس از دريافت مواد 
اوليه پتروشيمي با دالر ۴۲۰۰ توماني متعهد 
خواهند ش��د كه كاالهاي نهايي توليد شده را 

بر مبناي اين نرخ ارز، به بازار عرضه كنند. 
وي درب��اره فروش مس��تقيم ب��ه تعاوني ها و 
انجمن هاي صنف��ي و يا واحده��اي توليدي 
اظهار كرده كه وزارت صمت بايد چگونگي آن 
را مشخص كند كه هنوز رايزني ها در اين باره 

ادامه دارد.
به اعتق��اد كارشناس��ان خ��روج محصوالت 
پتروش��يمي از ب��ورس كاال به معن��اي پايان 
ش��فافيت در روند دادوس��تدها و قيمت ها در 
اين صنعت اس��ت و مش��خص نيس��ت كه آيا 
توجي��ه برخي مس��ووالن اين صنع��ت براي 
 تحق��ق اين اتف��اق م��ورد تاييد دول��ت قرار 

مي گيرد يا خير.

    درآمده�اي »س�پ« افزاي�ش يافت: 
س��ود عملياتي »س��پ« مبلغ ۲۲38ميليارد 
ريال برآورد ش��د، كه نس��بت به س��ال مالي 
گذش��ته ۲5 درصد افزايش داشته است. نماد 
»سپ« كه از ابتداي مردادماه تا كنون بيش از 
۲۱ درصد بازدهي داشته است، امروز با توجه 
ب��ه ارايه اطالعات ب��ا اهميت مبن��ي بر تغيير 
پيش بيني س��ود متوقف ش��د.به گزارش سنا 
پرداخت الكترونيك سامان كيش طي اطالعيه 
شفاف س��ازي اعالم ك��رد تغيي��ر درآمدهاي 
شركت بابت اجاره كارتخوان از محل افزايش 
تعداد نصب دس��تگاه كارتخوان بوده، كه پيرو 
آن سود خالص شركت نيز افزايش يافته است. 
اين ش��ركت همچنين پيش بين��ي كرد مبلغ 
۱3هزار و ۱۰ ميليارد ريال سود بابت فروش و 
درآمد ارايه خدمات كسب كند. با برآورد مبلغ 
۱۰هزار و 65۰ ميليارد ريال بهاي تمام شده، 
سود ناخالص ش��ركت بالغ بر ۲36۰ ميليارد 
ريال،  پيش بيني ش��ده است.س��ود عملياتي 
»سپ« مبلغ ۲۲38ميليارد ريال برآورد شد، 
كه نسبت به س��ال مالي گذش��ته ۲5 درصد 
افزايش داشته است. سود خالص شركت براي 
پايان سال مالي 97 مبلغ ۲۱69ميليارد ريال 
پيش بيني شده كه رشد ۴7 درصدي نسبت به 
سال مالي گذشته نشان مي دهد. بر اساس اين 
گزارش پيش بيني سود هر سهم شركت ۱۲۰5 
ريال اعالم ش��ده است. ش��ركت سال گذشته 
8۲6 ريال س��ود محقق كرده ب��ود. همچنين 
ش��ركت پرداخت الكترونيك س��امان كيش 
در تاريخ 3۱ ش��هريور ماه مجمع فوق العاده به 
منظور تصميم گيري در خصوص تغيير محل 

شركت دارد.

»تعادل«ازركوردشكنيبيسابقهدربورستهرانگزارشميدهد

عزمجديدولترانتهايرفتهرابازميگرداند؟
گروه بورس  |  مسعود كريمي |

معامالت ب��ورس اوراق بهادار ته��ران طي ۲ روز اخير 
تح��ت تاثير دس��تورالعمل تنظيم ب��ازار محصوالت 
ف��والدي كه به واس��طه معاون امور مع��ادن و صنايع 
معدني به مديرعامل بورس كاالي ايران ارس��ال شده 
بود، قرار گرفت. ابالغيه وزارت صمت بر باز شدن سقف 
رقابت محصوالت فوالدي )حذف سقف ۱۰ درصدي( 
در بورس كاالي اي��ران تاكيد كرد و از همين رو نماگر 
اصلي تاالر شيشه اي نيز تحت تاثير اين مهم و تغييرات 
ارزي توانست در آخرين روز كاري بازار سهام با افزايش 
6 هزارو ۴83 واحدي همراه شود و در نهايت رقم ۱55 
هزار واحدي را به خود اختصاص داد. اين در حالي است 
كه س��قف رقابت محصوالت پتروشيمي همچنان در 
رقم 5 درصدي قرار دارد و شنيده شده است كه امروز 
پنج ش��نبه موضوع مربوط به اين صنعت به واس��طه 
تصميم گيران و سياست گذاران تعيين تكليف خواهد 
شد. به هر روي، بديهي اس��ت كه هر نوع گشايش در 
موضوع قيمت گذاري و حركت به سمت مكانيسم بازار 
بر حس��ب عرضه و تقاضا قيمت ها را به سمت واقعي 
شدن و افزايش شفافيت معامالتي سوق مي دهد و در 
نقطه مقابل سياست هاي دستوري زمينه سوءاستفاده 
از فضاي موجود را براي س��فته بازان تس��هيل خواهد 
كرد. در همين حال، اغلب صاحب نظران بازار سرمايه 
معتقدند كه فروش محصوالت ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني 
صحيح نيس��ت چرا كه اين نوع از معامالت به معناي 
توزيع رانت و گسترش فساد در فضاي اقتصادي كشور 
محسوب مي شود كه در نهايت عده اي خاص محصوالت 
را با چندين برابر قيمت هاي واقعي در ساير بازار ها به 

فروش مي رسانند.
از س��ويي ديگر، پيگيري هاي روزنامه تعادل نش��ان 
مي دهد كه سه ش��نبه بعد از ظهر جلسه شوراي عالي 
بورس با هدف پيگي��ري موضوعات مرب��وط به بازار 
سرمايه از جمله مسائل پيرامون محصوالت پتروشيمي 
و ف��والدي در وزارت امور اقتص��ادي و دارايي صورت 
گرفت. بر اين اساس، گفته مي شود كه شاپور محمدي 
دبير ش��وراي عالي بورس در حال پيگيري و پيشبرد 
اهداف با همكاري وزارت صمت اس��ت. اين در حالي 
است كه افش��اي نامه رييس سازمان بورس به معاون 
اول رييس جمهوري هم مي تواند نشانه عزم جدي اين 
نهاد در راستاي موضوعاتي از قبيل آزادسازي، منطقي 
شدن قيمت ها و حذف رانت ايجاد شده در بازار باشد. از 
همين رو، تالش براي مشموليت محصوالت پتروشيمي  
ب��ا چني��ن قانون گذاري هايي )حذف س��قف رقابت 
محصوالت( مي تواند در نتيجه منجر به قيمت گذاري 
منطقي و سازوكار شفاف بازار شود. از طرفي، همگام 
با افزايش ش��فافيت ب��ازار، ش��ركت هاي توليدي كه 
محصوالت خود را در بورس كاال عرضه مي كنند به دليل 
اينكه در بورس و فرابورس مورد معامله قرار مي گيرند 
در نتيجه بطور قطع قيمت سهام اين دست از شركت ها 
دس��تخوش تغيير مي ش��ود و به نوعي از اين موضوع 

منتفع خواهند شد.
به هر حال، عرضه هر نوع كااليي در بورس كاالي ايران 
مي بايست با سازوكار كامال منطقي و بر اساس عرضه و 
تقاضا و قيمت گذاري شفاف صورت بگيرد تا در نهايت 

بتواند در س��ودآوري ش��ركت هاي حاضر در بورس و 
فرابورس تاثير واقعي خود را نشان دهد. بر اين اساس، 
ش��رايط اقتصادي بايد بطوري پيش رود كه شفافيت 
ايجاد شود اين در حالي است كه شفافيت در بنگاه هاي 
اقتصادي از طريق توزيع رانت به هيچ وجه ايجاد نخواهد 
ش��د. به عنوان مثال، عرضه محصول فوالد مباركه در 
بورس كاالي ايران صورت مي گيرد بنابراين زماني كه 
دولت اين محصول را با دالر ۴۲۰۰ توماني قيمت گذاري 
مي كند بطور قطع صفي از دالالن پشت  در هاي بورس 
كاالي ايران با هدف خريد فوالد و آهن با قيمت ۴۲۰۰ 
توماني و ف��روش آن با قيمت    بازار  هاي غير رس��مي 
حدود ۱3هزار تومان شكل خواهد گرفت. از همين رو، 
با توجه به اينكه سهام فوالد مباركه در بورس معامله 
مي ش��ود بطور قطع اين نوع رفتار دستوري در قيمت 
سهام شركت تاثير گذار خواهد بود. چرا كه فروش كاال 
با قيمت ۴۲۰۰ تومان سود كمي را نشان مي دهد و در 
مقابل فروش كاال با دالر بازار ثانويه سود قابل توجهي 
را نمايان مي كند. بنابراين دستورالعمل هاي گشايشي 
در سودآوري ش��ركت ها و تصميمات سرمايه گذاران 
تاثير گذاري قابل توجهي خواهد داش��ت. به هر حال، 
ف��ارغ از رفتار  ها و سياس��ت گذاري هاي دس��توري با 
توجه به گشايش هاي صورت گرفته در صنعت فوالد 
كشور، كارشناسان بازار سرمايه معتقدند به دليل اينكه 
معامالت اين حوزه طي چند ماه گذشته با رانت هاي 
عظيمي همراه بوده اس��ت دولت مي تواند با يك عزم 

جدي رانت   هاي رفته را بازگرداند.

   ما به التفاوت هاي قيمتي را مطالبه كنيد
در همين رابطه، علي رضا كديور مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توسعه معين ملت در خصوص جلسه اي 
كه گفته مي ش��ود امروز با محوري��ت تعيين تكليف 
پتروشيمي ها تشكيل مي شود در گفت وگو با »تعادل« 
عنوان كرد: برگزاري چنين جلسه اي به صورت رسمي 
اعالم نشده است اما احتماال در صورت تشكيل جلسه، 
افرادي از بورس كاال، وزارت صمت و وزارت نفت حضور 
خواهند داش��ت. اين كارشناس بازار سرمايه باز شدن 
سقف رقابت محصوالت فوالدي را مثبت ارزيابي كرد و 
گفت: با توجه به اينكه دولت شركت ها را ملزم به عرضه 
محصوالت با دالر ۴۲۰۰ توماني و سقف رقابت 5 درصد 
يا ۱۰ درصدي كرده بود و با در نظر گرفتن اينكه در بازار 
آزاد چنين محصوالتي با قيمت باالتري مورد معامله قرار 
مي گرفت، يك رانت قابل توجهي در اين ميان ايجاد شد. 
بنابراين، با توجه به اين موضوع كه هر فردي نمي تواند 
اقدام به خريد محصول از بورس كاالي ايران كند و فقط 
افرادي خاص )حقيقي و حقوقي( داراي مجوز، امكان 
خريد محصول از اين بازار را دارند طبيعتا با حذف سقف 
قيمتي رانتي كه در بورس كاال به وجود آمده اس��ت از 

بين خواهد رفت.
علي رضا كديور معتقد است در صورتي كه فقط چنين 
رانت��ي از بين رود و در مقابل قيمت خ��وراك و انرژي 
واحد هاي پتروشيمي افزايش پيدا نكند بطور قطع رانت 
جديدي در بازار ايجاد خواهد شد كه در نهايت به جيب 
شركت هاي توليدكننده محصوالت مي رود. مديرعامل 
شركت س��رمايه گذاري توسعه معين ملت بيان كرد: 

قيمت انرژي و خوراك اين دست از شركت ها متناسب 
با اينكه دولت اجازه مي دهد محصوالت با قيمت باالتري 
به فروش برس��د، با افزايش همراه مي شود. در چنين 
شرايطي قيمت ها شفاف خواهند شد و هيچ رانتي عايد 
ش��ركت هاي توليدي يا خريداران نمي شود. از طرفي 
با چنين س��ازوكاري مي توان بر اين نكته تاكيد كرد 
كه عالوه بر تسهيل فرآيند خريد و فروش محصوالت 
شركت ، قيمت  نيز به واسطه مكانيسم عرضه و تقاضا 

تعيين خواهد شد.
ب��ه گفته علي رض��ا كدي��ور، گازي كه ش��ركت هاي 
پتروشيمي مصرف مي كنند كااليي نيست كه قيمت 
جهاني براي آن وجود داشته باشد يا بازار مبنايي براي 
قيمت گذاري اين خوراك موجود باشد. در همين راستا، 
دولت مي بايست بر اساس ميزان بهاي تمام شده خود 
براي استحصال و تسويه گاز يا هر نوع اقداماتي كه روي 

آن صورت مي گيرد، با در نظر گرفتن شرايط فروش در 
بازار اقدام به قيمت گذاري كند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
با اشاره به ارزان بودن قيمت هاي فعلي در اين حوزه ابراز 
داشت: در حال حاضر ضرورت اصالح قيمتي احساس 
مي شود. بنابراين متخصصين وزارت نفت يا شركت هاي 
تابعه آن مي بايست نحوه محاسبه و فرمول قيمت گذاري 

را به صورت عادالنه در نظر بگيرند.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت 
درباره قابليت بازگشت  رانت هاي چند وقت اخير در 
بورس كاالي اي��ران نيز عنوان كرد: افراد داراي مجوز 
با قيمت ارزان اقدام به خري��د محصول از بورس كاال 
كرده اند و در ادامه اين محصوالت يا مصرف ش��ده  يا 
در بازار آزاد به فروش رس��يده اند  كه سود كالني هم 
در پي آن ايجاد ش��ده اس��ت. علي رضا كديور تاكيد 
كرد: تمام ليست خريداران موجود و مشخص است، 

بنابراين در صورت اراده دولت رانت  هاي صورت گرفته 
قابل بازگشت خواهد بود. وي افزود: در بورس خريدار 
بي نام وجود ندارد، در نتيجه خريد محصوالت به نام 
مجموعه و به صورت كامال مشخص صورت مي گيرد. از 
همين رو، با توجه به اينكه هدف دولت از قيمت گذاري 
محصوالت در بورس كاال با دالر ۴۲۰۰ توماني، ارايه 
مواد اوليه به ش��ركت هاي توليدي به ص��ورت ارزان 
قيمت و در مقابل فروش محصول نهايي با قيمتي ارزان 
بوده است. در صورتي كه دولت مشاهده مي كند در اين 
حوزه تخلفاتي شكل گرفته است كه بر خالف قوانين 
بوده است و شركت  هاي خريدار مواد اوليه يا محصول 
را به سمت توليد هدايت نكرده و در بازار آزاد به فروش 
رسانده يا مواد اوليه را به صورت ارزان خريداري كرده 
و پس از توليد اقدام به فروش محصوالت با قيمت هاي 
زي��ادي كرده اس��ت، مي تواند چني��ن موضوعاتي را 
پيگيري و ما به التفاوت ها را از شركت ها مطالبه كند. 
عضو هيات مديره فرابورس معتقد است كه بايد ما به 
التفاوت هاي قيمتي به ص��ورت كامل از طرف دولت 
مطالبه شود. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اينكه 
فردي حقيقي يا حقوقي به صورت يك شبه سود كالني 
ناش��ي از رانت را به دس��ت بياورد بطور قطع درست 
نيس��ت و در هيچ كش��وري در دنيا چنين موضوعي 
پذيرفته نيس��ت. علي رضا كديور بر اين باور است به 
دلي��ل اينكه محدوديت هاي م��واد معدني و فوالدي 
رفع شده است احتماال در گام س��وم با توجه به روند 
فعلي شاهد حذف محدوديت هاي پتروشيمي ها هم 
باش��يم. از همين رو اميدواريم كه موضوعات مربوط 
به قيمت گذاري خوراك هم متناس��ب با اين فرآيند 

دستخوش تغيير شود. 

كارشناسبازارسرمايهعنوانكرد

ادامهروندورودنقدينگيافرادحقيقيبهبورس
يك كارش��ناس با اش��اره به دليل افزايش اشتياق براي 
خريد س��هام در بورس گفت: وضعيت امروز بازار سهام 
قابل مقايس��ه با س��ال 9۲ نبوده و روند ورود نقدينگي 
حقيقي ها به اي��ن بازار همچنان ادام��ه دارد. فردين آقا 
بزرگي كارشناس بازار س��رمايه در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به افزايش حضور معامله گران حقيقي در بازار سهام 
و افزايش اشتياق براي خريد سهام عنوان كرد: وضعيت 
امروز بازار سهام ايران با وجود نوسان قيمت ارز در بازار آزاد 
و حجم معامالت سهام در بورس به هيچ وجه قابل قياس 
با اوضاع بازار سهام س��ال 9۲ نبوده، چرا كه درآن زمان 
متوسط حجم معامالت روزانه در محدوده 5۰۰ ميليارد 
تومان رقم مي خورد، اما اين رقم اكنون براي مدت زيادي 
بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان معامله روزانه ثبت مي شود.

وي افزود: در حال حاضر اجم��اع اغلب صاحب نظران و 
معامله گران بورس تهران بر اين موضوع اس��توار ش��ده 
كه حجم معامالت روزانه بورس تهران فارغ از معامالت 
صوري و كد به كد در حال حاضر به هيچ وجه قابل مقايسه 
با سال هاي گذشته نيست و اين در حالي است، دولت نيز 

به دليل منابع محدود مالي هيچ سازوكاري براي تزريق 
نقدينگي به بازار سرمايه ندارد. بنابراين هر آنچه در بازار 
سهام مي بينيم، ناشي از اشتياق سرمايه گذاراني است كه 

به بورس نگاه ويژه اي نسبت به ساير بازارها دارند.
به گفته مدير عامل يك شركت كارگزاري، روند طبيعي 
بازار س��هام در حالي اس��ت كه هم اكنون حتي با وجود 
بازدهي 6۰ درصدي بازار سهام اما همچنان انتظار براي 

كسب بازدهي باالتر وجود دارد.
وي با اشاره به ارزش بازار كل بازار سهام ايران عنوان كرد: 
ارزش بازار سهام بر اساس دالر آزاد حدود ۱۴ هزار توماني 
و )ارزش روز 59۱ هزار ميليارد توماني( هم اكنون به ۴۲ 
ميليارد دالر مي رسد كه در قياس با بازارهاي بين المللي 
اين رقم كوچك اس��ت.آقا بزرگي عدم فروش س��هام از 
س��وي حقوقي ها را دليل پايين ب��ودن حجم معامالت 
سهام در قياس با رشد شاخص ها و ركوردهاي جديد اين 
نماگر ها عنوان كرد و افزود: وضعيت كنوني بازار س��هام 
فرصت مغتنمي براي عرضه هاي اوليه و پذيرش س��هام 
ش��ركت ها جديد در بورس و فرابورس است، چرا كه در 

بازار اوليه سهام منابع نقدينگي بطور مستقيم به دست 
توليدكننده مي رسد.

به گفته وي، اين در حالي است كه همچنان روند پذيرش 
شركت ها و بنگاه هاي جديد در هيات هاي پذيرش بورس 
و فرابورس به روال سال هاي گذشته بوده و هيچ تغيير و 

اقدام جديد صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: در صورت مقايسه وضعيت امروز بازار سهام 
با چرخه هاي تجاري قبل بايد دانست مشابه تأثير پذيري 
تدريجي س��طوح قيمتي جديد در اقتصاد كالن با توجه 
به كاه��ش ارزش پول و افزايش نرخ ه��اي مختلف، بازار 
سرمايه نيز شاهد افزايش نسبت قيمت بر درآمدي خود و 
كنار رفتن سهم هاي با قيمت كمتر از ۱۰۰ توماني در بازار 
با تعديل قيمت هاي جديد در ب��ازار در روندي تدريجي 
خواهد بود.آقا بزرگي بر تثبيت سياست هاي پولي و بانكي 
در نظام مالي كشور تاكيد كرد و افزود: تنوع ابزارهاي مالي 
مختلف در بازار س��رمايه باعث خواهد شد، تا در مقاطع 
زماني مختلف پول همچنان در اين بازار در گردش باشد و 

به ساير بازارهاي موازي سرايتي نداشته باشد.

مديرعامليكتامينسرمايه:

جريانوروديسرمايهخارجيناچيزاست
مديرعامل تامين سرمايه سپهر گفت: تقويت و تعامل 
بين بازار پول و سرمايه فرصت هايي را فراهم مي كند 
كه براساس آن رشد و توسعه اقتصاد با سرعت بيشتري 
حركت مي كند و پوشش تغييرات نرخ ارز يكي از اين 

موارد است.
به گزارش ايِبنا، سيد حسين ميري با تاكيد براينكه 
يكي از راه هايي بهبود بازار پول و سرمايه تعامل بين 
دو بازار است، تاكيد كرد: عدم اتفاق بين بازار پول و 
سرمايه براي اس��تفاده از ابزارهاي مالي جديد قابل 
معامله در بورس، يكي از موانع رشد بازار مالي كشور 

محسوب مي شود.
وي افزود: اين درحالي اس��ت كه تالش ب��راي ارتقاء 
همكاري هاي دو بازار ب��راي اجرايي نمودن ابزارهاي 
مالي نوين، درتوسعه تامين مالي نهادهاي اقتصادي، 

از ضروريات است.
مديرعامل تامين سرمايه س��پهر با بيان اينكه شبكه 
گسترده سخت افزاري بازار پول ظرفيت بااليي براي 
رشد سريع فيزيكي بازار سرمايه دارا است، اضافه كرد: 

در صورت ايجاد زمينه هاي الزم، هر يك از شعب بانك 
مي توانند به عنوان خطوط ارتباطي س��رمايه گذاران 

بالقوه بازار سرمايه عمل كنند.
وي با تاكي��د براينكه، به علت عدم وج��ود ابزارهايي 
به  منظور پوش��ش تغييرات ن��رخ ارز، جريان  ورودي 
سرمايه هاي خارجي بسيار ناچيز اس��ت، گفت: بازار 
پول و سرمايه مي توانند با ايجاد بازار جديد و با استفاده 
از ابزاره��اي نوين مالي، مانند قرارداده��اي آتي ارز و 
اختيارات ارزي، ريسك نوسانات نرخ ارز را پوشش داده 
و بستر توسعه بازار مالي كشور اعم از بازار پول و سرمايه 

را فراهم آورند.
ميري با اشاره به قوانين و مقرراتي مستقل از بازار پول 
و س��رمايه را از ديگر چالش ها در عدم تعامل بازار پول 
و سرمايه عنوان كرد و گفت: مقررات و آيين نامه هاي 
بازار پول و بازار س��رمايه كه مستقل از يكديگر وضع 
مي گردند، باعث ايجاد مش��كالت متعدد مي شود در 
نتيجه، الزم اس��ت در وضع قوانين و مق��ررات دو بازار 

تعامل وجود داشته باشد.

بازار س��هام روز گذشته با رش��د بيش از 6۴۰۰ واحدي 
شاخص بورس براي دومين روز متوالي سقف تازه اي را 
به ثبت رساند و يك ركورد تاريخي در تاالر شيشه اي به 
وجود آمد. معامالت بازار سهام در آخرين روز معامالتي 
بورس در هفته چهارم شهريور ماه پرهياهو به پايان رسيد.

بر اس��اس آماره��اي معامالت��ي، در روز چهارش��نبه 
شاخص هاي بورس بطور ميانگين با بيش از ۴ درصد رشد 
مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 6۴83 رشد معادل 
۴.36 درصد به ۱55 هزار و 6۱ واحد، ش��اخص قيمت 
»وزني - ارزش��ي« با ۱859 واحد افزايش معادل ۴.36 
درصد به ۴5 هزار و 3۴۲ واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با 7۴3 واحد رشد معادل 3.۰۲ درصد به ۲5 هزار و 3۴۱ 
واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 5۲6 واحد افزايش، 
معادل 3.۰۲ درصد به ۱7 هزار و 9۲۲ واحد، ش��اخص 

آزاد شناور با 683۱ واحد صعود، معادل ۴.۲9 درصد به 
۱66 هزار و ۲۴6 واحد، شاخص بازار اول با 5۱3۰ واحد 
افزايش معادل ۴.63 درصد ب��ه ۱۱5 هزار و 9۲۰ واحد 
و شاخص بازار دوم با ۱۱۲۱۰ واحد صعود معادل 3.87 

درصد، به 3۰۰ هزار و 7۲3 واحد رسيد.
از س��ويي ديگر در اين روز 7 نماد »فوالد با 7۰۴ واحد، 
فارس با 5۰۲ واحد، كگل ب��ا ۴96 واحد، پارس با ۲58 
واحد، كچاد با ۲۴۲ واحد، پارسان با ۲۲5 واحد و شبندر 
با ۱96 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
كل بورس بر جاي گذاشتند. در اين روز همه شاخص هاي 
صنايع تاالر شيش��ه اي با رشد مواجه شدند بطوري كه 
شاخص صنايع »كانه فلزي با 3۰3۰ واحد رشد معادل 
7.۲6 درصد به ۴۴ هزار و 769 واحد، وسايل ارتباطي با 
۱۱۰ واحد افزايش معادل ۴.98 درصد به ۲ هزار و 3۲6 

واحد، تامين آب، برق و گاز با ۱8 واحد صعود معادل ۴.96 
درصد به 39۰ واحد، فلزات اساسي با 5۴9۴ واحد رشد 
معادل ۴.87 درصد به ۱۱8 هزار و ۲88 واحد، شيميايي 
ب��ا ۴73 واحد افزايش، معادل ۴.75 درصد به ۱۰ هزار و 
۴3۱ واحد، فرآورده نفتي با ۲8۲3۰ واحد صعود شديد 
معادل ۴.57 درصد به 6۴6 هزار و ۲۰۰ واحد، الستيك 
با ۱۱۱۲ واحد رشد معادل ۴.39 درصد به ۲6 هزار و ۴7۴ 
واحد« رسيد.در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي 
بازار س��هام مشخص مي كند كه قيمت سهام نمادهاي 
»شسپينا، ددام، خرينگ، غچين، خريخت، غالبر و نفت« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »قزوين، قلرست، 
دكيمي، قشرين، خمحور، غشاذر و لبوتان« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند. به اين ترتيب، 
در پايان معام��الت بورس، در ۲۱9 ه��زار و 7۴۱ نوبت 

معامالتي، 3 ميليارد و 369 ميليون برگه اوراق بهادار به 
ارزش ۱۱ ه��زار و 39۱ ميليارد تومان در بورس معامله 
شد و ارزش بازار به 59۱ هزار و 8۱5 ميليارد تومان رسيد.

   رشد 4.4 درصدي آيفكس
آخرين روز كاري هفته سوم شهريورماه در فرابورس ايران 
با رشد ۴.۴ درصدي شاخص كل فرابورس ايران همراه 
بود و بدين ترتيب آيفكس با 75 واحد صعود توانس��ت 
كان��ال ۱7۰۰ واحدي را فتح كن��د و در ارتفاع تاريخي 

۱77۱ واحدي قرار گيرد.
به موازات رشد چشم گير آيفكس كه بخشي از آن تحت 
تاثير معامالت مثبت در نمادهاي »مارون«، »ذوب« و 
»زاگرس« بود، حجم و ارزش مبادالت روزانه فرابورس 
نيز قابل توجه بود بطوري كه شاهد دست به دست شدن 
يك ميليارد و ۱۱۲ ميليون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر 8 
هزار و 768 ميليارد ريال بوديم. در روز ۲۱ شهريورماه در 
پي دادوستد ۴85 ميليون سهم در بازارهاي اول و دوم، 
بي��ش از ۴3 درصد از حجم كل مب��ادالت فرابورس در 

روز گذشته به اين دو بازار اختصاص يافت كه اين حجم 
از مبادالت ثبت ارزش بيش از دو هزار ميليارد ريالي را 
براي اين بازارها رقم زد. معامله گران سهام در بازار پايه نيز 
6۰6 ميليون سهم را در 5۱ هزار و 6۰۰ نوبت دادوستدي 
مبادله كردند كه ارزش كل اين مبادالت در سه تابلو بازار 

پايه بر يك هزار و 677 ميليارد ريال بالغ شد.
در سمت مقابل دو نماد »زشگزا« و »دبالك« به ترتيب 
متعلق به شركت هاي شير و گوشت زاگرس شهركرد و 
مواد اوليه دارويي البرز بالك با بيشترين افت قيمتي تا 
سقف ۴.۴ درصد روبرو شدند. رصد بازار ابزارهاي نوين 
مالي فرابورس از دادوس��تد ۱7 ميليون ورقه به ارزش 
بيش از 5 هزار ميليارد ريال حكايت دارد كه اين حجم 
از دادوستدها در 8 هزار و 679 نوبت معامالتي دست به 
دست شده است. در نهايت از رويدادهاي مهم مربوط به 
اوراق مي توان به موكول شدن عرضه اسناد خزانه اسالمي 
در نماد »اخزا 7۰۴« كه قرار بود ديروز انجام شود، به روز 
شنبه ۲۴ شهريورماه اشاره كرد كه اين خبر از سوي مدير 

عمليات بازار و اعضاي فرابورس اعالم شد.
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تاثير در شاخص
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5.477704.78فوالد مباركه اصفهانفوالد
8.196502.57صنايع پتروشيمي خليج فارسفارس
6.473496.6معدني و صنعتي گل گهركگل
36.273258.67پتروشيمي پارسپارس
4.170242.02معدني و صنعتي چادرملوكچاد

4.496225.8گسترش نفت و گاز پارسيانپارسان
11.891196.14پااليش نفت بندرعباسشبندر

15.866189.72پتروشيمي جمجم



تشكلها6اخبار
پيش فروش خودرو اثر نداشت

احتكار 2400 حلقه الستيك 
در قم

تمايل نسبي به خريد
نوشت افزار خارجي

احتكار؛ حاصل نبود 
فضاي رقابتي در بازار است

فارس| ريي��س اتحاديه صنف فروش��ندگان 
خودرو با اشاره به اختالف قيمت خودرو از كارخانه 
تا بازار گف��ت: اين اختالف قيم��ت غير واقعي و 
حبابي است. س��عيد موتمني در مورد وضعيت 
معامله خودرو در بازار گفت: همواره نوسان قيمت 
ارز منجر به كاهش معامالت مي شود. او بيان كرد: 
مردم بايد در خريد خودرو دقت كنند و بدانند كه 
وقتي فاصله قيمت يك خودرو از كارخانه تا بازار 
چندين ميليون تومان است، اين اختالف قيمت 
حباب��ي و غير واقعي اس��ت. او در خصوص تاثير 
فروش خودرو توسط خودروسازان نيز گفت: اگر 
اين فروش ها كوتاه مدت بود، روي بازار خودرو تاثير 
مي گذاشت و مي توانست قيمت ها را كاهش دهد، 
در حالي كه تحويل  تعدادي از خودروهاي پيش 

فروش مربوط به سال 98 است.

شاتا| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
قم از كشف 2 هزار و 400 حلقه الستيك احتكار 
شده در اين استان خبر داد و گفت: اين درحالي 
اس��ت كه قم با كمبود الس��تيك مواجه است. 
محمود سيجاني در جلسه كارگروه تنظيم بازار در 
استانداري قم افزود: اين تعداد قابل توجه الستيك 
توسط بازرسان كشف شده است كه بايد در كميته 
منتخب ك��ه نمايندگان��ي از اداره كل تعزيرات 
حكومتي، سازمان صمت و اتحاديه صنف مربوطه 
در آن حضور دارند نسبت به وضعيت آن رسيدگي 
ش��ود. او اضافه كرد: با مشكل كمبود الستيك 
خودروهاي س��نگين ج��اده اي و س��بك روبرو 
هستيم كه اين امر بايد توسط اداره كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان طبق قانون پيگيري 

شده تا نياز استان تامين شود. 

تس�نيم|رييس و دبي��ر انجم��ن كارفرمايي 
توليدكنندگان نوش��ت افزار ايران از روي خوش 
و اس��تقبال مردم به خريد و مصرف نوشت افزار 
ايراني در كشور خبر داد و گفت: سهم نوشت افزار 
ايراني نسبت به نوش��ت افزار خارجي ۳۵ به ۶۵ 
درصد شده اس��ت. محمودرضا صنعتكار افزود: 
نوشت افزار توليد داخلي امروز ضمن كيفيت باال و 
قيمت مناسب از طرح هاي متنوعي نيز برخوردار 
اس��ت. او همچنين اظهار كرد: خوشبختانه در 
چند س��ال اخير با توجه به حمايت هاي مادي و 
معنوي از توليد ملي سهم كاالهاي ايراني نسبت 
به كاالهاي وارداتي در اين حوزه بيشتر شده است. 
رييس و دبير انجمن كارفرمايي توليدكنندگان 
نوشت افزار كشور گفت: نقش حمايتي رسانه ملي 
در راستاي رونق توليد و گرايش مردم به مصرف 

كاالهاي ساخت داخل بر كسي پوشيده نيست.
او افزود: تمايل مردم به مصرف نوشت افزارهاي 
ايراني با توجه به فرهنگ سازي هاي صورت گرفته 
روز به روز در حال بهبودي و گس��ترش اس��ت. 
صنعتكار ضمن اش��اره به اينكه نس��بت سهم 
نوشت افزار ايراني نسبت به نوشت افزار خارجي 
در سال هاي اخير بيشتر شده است، ابراز كرد: اين 
نسبت هم اكنون ۳۵ به ۶۵ درصد است در حالي 
كه طي سنوات گذش��ته 20 به 80 بوده است. او 
گفت: نوشت افزار ايراني شامل انواع مداد، خودكار، 
پاك كن، جامدادي، كوله پشتي و خط كش است. 
رييس و دبير انجمن كارفرمايي توليدكنندگان 
نوشت افزار اضافه كرد: توليدكنندگان داخلي در 
حال حاضر از صددرصدي براي تأمين نياز كشور 
به اين اقالم برخوردارند اما در بحث توليد اقالمي 
مانند تراش، ماشين حس��اب و لوازم مهندسي 

پيشرفته كمي دچار ضعف هستند.

پاي�گاه خبري ات�اق اصناف اي�ران| معاون 
برنامه ريزي و اقتصادي ات��اق اصناف ايران درباره 
موضوع احتكار و آسيب جدي به نظام توزيع گفت: 
تجربه بسياري از كشورهاي جهان نشان داده كه 
پديده اي مانند احتكار در يك ساختار غير رقابتي 
و حاكميت مطلق دولتي در اقتصاد، اتفاقي دور از 
ذهن نيست. هوشيار فقيهي با بيان اينكه فضاي 
انحصاري حاكم نتوانسته پوشش مناسبي بدهد، 
افزود: احتكار در فضايي شكل مي گيرد كه رانت و 
فساد اداري وجود داشته باشد اما در فضاي رقابتي، 
احتكار و كم فروشي منجر به سود و ارتقاي ارزش 

افزوده براي مجموعه احتكار كننده نخواهد شد. 
فقيهي ب��ا تاكيد بر ضرورت اس��تقرار يك نظام 
توزيع متناسب با پيش��رفت تكنولوژي و بزرگ 
شدن بازارهاي اقتصادي كشور گفت: طي 400 
سال گذش��ته اين تغييرات متناس��ب با سطح 
تكنولوژي و افزايش حجم اقتصاد كشور در نظام 
توزيع ما نبوده و مزيد بر علت بروز پديده احتكار 
در ش��رايط تنش هاي اقتصادي شده است. او در 
ادامه مطرح كرد: حدود ۳ ميليون واحد صنفي در 
كشور داريم كه باالي 90 درصد از توزيع كااليي 
كشور را بر عهده دارند؛ يعني به تعبيري به ازاي 
هر 2۷ نفر يك واحد صنفي وجود دارد؛ درحالي 
كه بطور معمول در سطح بين المللي يك واحد 
به ازاي هر ۳00 تا ۳۵0 نف��ر وجود دارد كه اين 
۳۵0 واحد يا در قالب فروش��گاه هاي زنجيره اي 
همگرا ش��دند. معاون اتاق اصن��اف ايران گفت: 
چه در بخ��ش خصوصي و  دولت��ي وچه بخش 
تعاوني نخس��تين گامي كه براي توسعه و بهبود 
بايد برداش��ت اين اس��ت كه بدانيم چقدر عقب 
هس��تيم؛ همانطوركه ش��اخص هاي اقتصادي 
نشان مي دهد، زماني كه ۷۵ درصد بودجه كشور 

براي هزينه هاي جاري صرف مي شود.

تبادل ارزي ميان صادركنندگان و واردكنندگان در سامانه »نيما« طي 29 روز بررسي شد

در نشست هم انديشي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با تشكل هاي اتاق ايران مطرح شد

دردسرهاي شناسه دار كردن توليدپشت پرده ممنوعيت صادرات شيرخشك

گپ عميق ارزي  با  بازار ثانويه

موازي كاري در ايجاد تشكل هاي اقتصادي

تعادل|
س��امانه »نيما« به عنوان محمل يكي از جنجالي ترين 
سياست گذاري هاي ارزي تاريخ كش��ور، اكنون تقريبا 
يك ماهه ش��ده اس��ت. بر اين اس��اس، بخ��ش اعظم 
نيازهاي وارداتي كشور به س��از و كار بازار سپرده شده و 
واردكنندگان بايد ارز مورد نياز خود را از طريق اين سامانه، 
از صادركنندگان دريافت كنند. اين اما در حالي است كه 
بنا بر گزارش عملكرد اين س��امانه از زمان اجرايي شدن 
بسته جديد ارزي، ميان عرضه و تقاضاي ارز در بازار ثانويه، 
شكاف وجود داش��ته و تقاضا تقريبًا در تمامي روزهاي 
كاري اين سامانه، از عرضه پيش افتاده است. »نيما« اما در 
مجموع در زمينه كنترل نرخ ارز مورد نياز واردكنندگان 
موفق بوده، به نحوي كه روند عمومي تغييرات نرخ يورو 
خريداري شده بابت واردات در اين سامانه، تاكنون نزولي 
بوده است. از ديگر سو، اما برخي فعاالن اقتصادي معتقدند 
»كم اظهاري« صادركنندگان در مورد ميزان ارز صادراتي 
آنها و »پراظهاري« واردكنندگان در مورد ميزان ارز مورد 
نيازشان، يكي از اصلي ترين داليل كاركرد نامناسب اين 

سامانه بوده است.

   »نيما«، صحنه جدال عرضه و تقاضا 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران در گزارشي كه به 
بررسي عملكرد سامانه »نيما« از زمان اجراي سياست هاي 
بسته جديد ارزي، پرداخته، به بررسي جزييات اين شكاف 
در عرضه و تقاضاي ارز در بازار ثانويه پرداخته است. روند 
ميزان خريد ارز باب��ت واردات )تقاضا( و ميزان فروش ارز 
حاصل از صادرات )عرضه( در سامانه »نيما« را از ابتداي 
اجرايي شدن بس��ته ارزي دولت در بازه زماني 1۶ مرداد 
1۳9۷ تا 19 شهريور سال 1۳9۷، معادل 29 روز كاري، 
نشان مي دهد، عرضه و تقاضاي روزانه ارز از تاريخ 1۶ مرداد 

الي 19 شهريور 1۳9۷ روند نوساني داشته است. 
بيشترين حجم عرضه ارز، مربوط به تاريخ 18 شهريور 
ماه و معادل 210.۳ ميليون يورو بوده و كمترين حجم 
عرضه ارز مربوط به تاري��خ 2۵ مرداد ماه و معادل ۳.9 
ميليون يورو بوده اس��ت. عالوه بر اين، طي بازه زماني 
مذكور، حجم كل فروش ارز معادل 1.4۷ ميليارد يورو 
بوده است. بيشترين حجم تقاضاي ارز در سامانه »نيما« 
مربوط به روزهاي 18 و 1۳ ش��هريور ماه و معادل 92 
ميليون يورو بوده و كمترين حجم تقاضاي ارز در تاريخ 
8 شهريور و معادل 200 هزار يورو صورت گرفته است. 
در مجموع، طي بازه زماني مذكور، حجم كل خريد ارز 
در سامانه »نيما« بالغ بر 1.2۳ ميليارد يورو انجام شده 
است. همچنين بر اساس اين گزارش، تقريبًا در نيمي از 
روزهاي مبادله ارز در بازه 29 روزه مورد بررسي، تقاضا از 
عرضه بيشتر بوده ولي در مجموع كل بازه مورد بررسي، 
تراز مثبت 241 ميلي��ون دالري در رابطه با عرضه در 

مقايسه با تقاضاي ارز وجود داشته است. 

روند متوس��ط نرخ خريد و فروش ارز در بازار ثانويه را 
طي بازه زماني 1۶ مرداد 1۳9۷ الي 19 شهريور 1۳9۷ 
نشان مي دهد، بطور متوسط در مدت مذكور، ارز حاصل 
از صادرات حدود 9 هزار و 8۳ تومان به ازاي هر يورو در 
بازار ثانويه فروش رفته و ارز مورد نياز براي واردات نيز 
بطور متوسط با قيمت 9 هزار و ۵2۵ تومان به ازاي هر 

يورو خريداري شده است.
بيشترين نرخ فروش هر يورو در بازار ثانويه در 1۷ مرداد 
ماه و معادل 9 هزار و 482 تومان ثبت شده و كمترين نرخ 
فروش هر يورو در بازار ثانويه مربوط به 1۵ شهريور بوده 
و معادل 8 هزار و۷8۷ تومان رقم خورده است. بيشترين 
نرخ خريد ارز در اين بازار، در تاريخ 1۷ مرداد ماه و معادل 9 
هزار و 294 تومان براي هر يورو ثبت شده و كمترين نرخ 
خريد ارز در بازار ثانويه نيز مربوط به تاريخ 12 شهريور و 
معادل 8 هزار و ۵24 تومان به ازاي هر يورو بوده است. روند 
عمومي تغييرات نرخ يورو خريداري شده بابت واردات در 

سامانه »نيما«، نزولي بوده است.

   كارنامه »نيما« 
بس��ته جديد ارزي كه از روز 1۶ مردادماه س��ال جاري و 
همزمان با آغاز ب��ه كار عبدالناصر همتي در مقام رييس 
كل بانك مركزي ايران رونمايي شد، بخش اعظم نيازهاي 
ارزي ايران را براي نخستين بار در 4 دهه گذشته به ساز و 
كار بازار آزاد س��پرد. بر اين اساس، اكنون عالوه بر نرخ ارز 
وارداتي براي كاالهاي گروه اول )كاالهاي اساسي( و نرخ 
ارز در بازار ثانويه )سامانه »نيما«(، نرخ سومي هم در بازار 

وجود دارد كه بسيار باالتر از دو نرخ قبلي است.
روز گذشته اما بانك مركزي ميزان تامين ارز براي واردات 
و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پايان معامالت 
روز دوش��نبه 19 ش��هريور ماه اعالم كرد. بر اين اساس 
مجموع معامالت فروش ارز حاص��ل از صادرات از تاريخ 
1۶ م��رداد ماه تا پايان معامالت روز جاري دوش��نبه 19 
شهريورماه در سامانه »نيما« به يك ميليارد و 4۶8 ميليون 
يورو رسيده است. همچنين مجموع تامين ارز براي واردات 
از تاريخ 1۶ مرداد تا پايان معامالت روز گذشته دوشنبه 
19 ش��هريور ماه در سامانه »نيما« به يك ميليارد و 22۶ 
ميليون يورو رسيد. در همين حال آمارهاي اعالم شده در 
اين سامانه مشخص مي كند كه ميانگين نرخ فروش يورو 
در بازار ثانويه، روز چهارشنبه به ميزان 9هزار و 22۵ تومان 
و نرخ »سنا« كه برايند نرخ نقدي اسكناس در صرافي ها و 
سامانه »نيما« است روز چهارشنبه به ازاي هر يورو 9 هزار 

و ۷۶ تومان درج شده است.
عملك��رد »نيم��ا« از زمان اجراي بس��ته جدي��د ارزي 
دولت اما در حالي مورد بررس��ي ق��رار گرفته كه برخي 
فعاالن اقتص��ادي، از ش��يوه هاي خ��اص دور زدن اين 
س��امانه خبر مي دهند. دبير كل اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنن��دگان محصوالت معدني اي��ران ضمن ابراز 

نارضايتي از كاركرد س��امانه »نيما«، علت عرضه نشدن 
ارز صادراتي ش��ركت هاي معدني در اين سامانه و تاخير 
در اراي��ه آن را »كم اظهاري« صادركنندگان و همچنين 

قراردادهاي بلندمدت با خريداران خارجي اعالم كرد.
پس از راه اندازي سامانه ارزي »نيما« توسط بانك مركزي، 
قرار شد ارز از س��وي صادركنندگان در اين سامانه براي 
واردكنندگان تامين شود اما به دليل اينكه رفته رفته نرخ 
ارز در اين س��امانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداري 
پيدا كرد؛ برخي صادركنندگان تمايلي به فروش درآمد 
ارزي خود در اين س��امانه ندارند يا ارز صادراتي ش��ان را 
ب��ا تاخير و كمت��ر از ميزان واقعي در اين س��امانه عرضه 
مي كنند كه اين امر مشكالتي در بخش تجارت ايجاد كرد 
و گاليه تند رييس جمهور را به دنبال داشت. به گونه اي كه 
روحاني طي سخنراني در جشنواره شهيد رجايي، بخشي 
از التهابات اقتصادي را داخلي دانست و تاخير در فروش ارز 
از سوي شركت هاي صادراتي را خيانت به كشور خواند و 

دستور عزل و معرفي اين افراد به دادگاه را داد.
در اين ميان خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت به 
عنوان نهاد متولي در امر صادرات و واردات، اعالم كرد كه 
»نارضايتي رييس جمهور از شركت هاي عمده صادراتي 
در بخش پتروشيمي، محصوالت پايه  نفتي و كاني هاي 
فلزي است كه اكثرا اين شركت هاي شبه دولتي، وابسته 

به هلدينگ هاي بزرگ س��رمايه گذاري و با مديريت 
دولتي يا وابسته به نهادها هستند كه به تعهد خود در 
اين زمينه عمل نكردند و ارز صادراتي شان را كامل به 

سامانه نيما نياوردند«.

   از »كم اظهاري« صادراتي 
تا »پراظهاري« وارداتي

در اي��ن خصوص، كام��ران وكي��ل، دبي��ر كل اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت معدني با بيان 
اينكه علت اصلي كاهش عرضه ارز به سامانه »نيما«، كم 
اظهاري صادركنندگان است، گفت: به دليل نبود گمركات 
تخصصي، امكان سنجش ارزش واقعي يك باِر صادراتي 
يا وارداتي وجود ندارد، در نتيجه اظهار صادركننده مالك 
قرار مي گيرد كه باعث مي شود صادركننده »كم اظهاري« 
و واردكننده »پراظهاري« كند. به گزارش ايسنا، او افزود: 
براي مثال صادركنندگان ادعا مي كنند »عيار سنگ آهني 
به دليل خرابي معدن افت ك��رده و قيمت آن 40 درصد 
كاهش داش��ته« اما به دليل نبود زيرس��اخت هاي الزم، 
كسي نيس��ت كه بار صادركننده را آناليز كند. وكيل در 
توضيح اظهار صادركننده و واردكننده گفت: قيمتي كه 
صادركننده در سامانه ثبت مي كند كمتر از قيمت واقعي 
است كه از خريدار دريافت مي كند تا ارز كمتري به سامانه 

»نيما« بياورد. همچنين درباره واردكننده برعكس اين 
قضيه صادق است؛ يعني قيمت را بيشتر از قيمت اصلي 

ثبت مي كند تا پول بيشتري بگيرد.
دبي��ر كل اتحادي��ه توليدكنن��دگان و صادركنندگان 
محصوالت معدني همچنين درباره تاخير شركت ها در 
ارايه ارز به س��امانه »نيما« گفت: پيش تر اعالم شده بود 
صادركنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به سامانه 
»نيما« عرضه كنند اما هفته گذشته رييس جمهور اين 
فرص��ت را دو ماه اعالم كرده اس��ت. ابتداي هفته جاري 
بانك مركزي مجددا اين فرصت را تغيير داد و اعالم كرد 
صادركنندگان ظرف س��ه ماه بايد ارز خود را به س��امانه 
»نيما« ارايه كنند. وكيل با اش��اره به اينكه بار معدني از 
وقتي بار زده مي شود تا به كارخانه برسد سه ماه در دريا و 
جاده است، گفت: دولت به صادركنندگان فرصت اعتراض 
نداد، چراكه ممكن است برخي قراردادها بلندمدت باشد و 
شركت ها به كارخانه ها اين امكان را بدهند كه تا چند ماه 
بعد از تحويل محصول، پول آن را پرداخت كنند. او افزود: 
قانون اجازه قرارداده��اي بلندمدت را به صادركنندگان 
داده است. همچنين شايد فروشنده اي بخواهد اين پول 
را در كشورهاي ديگر سرمايه گذاري كند كه طبق قانون 
هم مانعي ندارد؛ بنابراين تصميمات اخير برگشت ارزي 

كارشناسي شده نيست.

گروه تشكل ها|
فعاالن بخش خصوصي روز گذشته ميزبان مديركل 
دفتر نوآوري و كسب وكارهاي نوين معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري بودند تا درباره موضوع 
ايجاد كانون هاي متمركز بر زنجيره ارزش يا »دانش، 
صنعت و بازار« به بحث و همفكري بپردازند. فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي اما در اين نشست به طرح 
گاليه هاي خود پرداختند كه مهم ترين آن، گاليه اي 
بود كه نسبت به موازي كاري معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري با بخش خصوصي در فرآيند ايجاد 
تشكل هاي اقتصادي مطرح شد. اين درحالي  است 
كه در قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار، اتاق 
بازرگاني ايران مرجع صدور مجوز براي تش�كيل 

تشكل هاي اقتصادي معرفي شده است.

نشس��ت هم انديش��ي معاون��ت علم��ي و فن��اوري 
رياست جمهوري با تش��كل هاي اتاق ايران روز گذشته 
با محوريت همكاري در ايجاد كانون هاي دانش صنعت و 
بازار در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد. فعاالن بخش 
خصوصي در اين نشس��ت، پيگيري »هماهنگ كردن 
دانش و تجارت« در قالب تشكل هاي موجود و عدم ايجاد 
تشكل هاي جديد را خواستار شدند و گاليه هايي هم از 
برنامه ريزي معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
داش��تند. به گفته نماين��ده معاونت تش��كل هاي اتاق 
بازرگاني ايران، تاكنون تعدد مراجع ثبت تش��كل هاي 

اقتصادي جز آس��يب به بخش خصوصي دس��تاوردي 
نداشته و ايجاد تش��كل هاي اقتصادي موازي به تداخل 
در امور انجاميده اس��ت. حسين رفعتي با اشاره به اينكه 
طبق قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار، اتاق ايران 
بايد مجوز ايجاد تشكل هاي اقتصادي جديد را صادر كند، 
افزود: اتاق بازرگاني ايران از سال ها پيش هماهنگ سازي 
دانش��گاه و صنايع را پيگيري مي كند و در سال 9۳ نيز 
اعالم آمادگي كرده با هماهنگي تشكل هاي باالدستي 
و فدراس��يون ها، چارچوب مش��اركت افراد دانشگاهي 

با تش��كل هاي اقتصادي ايجاد ش��ود.از آن سو، رييس 
مجمع تش��كل هاي دانش بنيان ايران نيز ضمن اينكه 
اصل همكاري دانشگاه و صنعت را نيازهاي اصلي بخش 
توليد و صنعت اي��ران عنوان كرد، گفت: اينكه بخواهيم 
براي كمك به بخش خصوصي، به جاي استفاده از توان 
موجود، بخش جديدي ايجاد كنيم، كمكي نمي كند و 
جز موازي كاري ثمره اي در بر ندارد. افش��ين كالهي با 
اشاره به سهم ۶۵ درصدي بخش خصوصي در تشكل هاي 
مدنظر معاونت علمي رياست جمهوري، اظهار كرد: چطور 

رييس انجمن صنفي گاوداران با بيان اينكه دبير انجمن 
لبني در نامه اي به وزير صنعت خواستار واردات 2۵ هزار 
تن شيرخشك به كشور شده است، گفت: رونوشت نامه 
واردات به وزارت جهاد كش��اورزي ارسال نشده است. به 
گزارش مهر، سيد احمد مقدسي در نشست خبري خود با 
بيان اينكه توليد شير خام در كشور از سال 92 تاكنون، از 8 
ميليون تن به 11 ميليون تن رسيده، اظهار كرد: طي اين 
مدت، ۳ ميليون تن افزايش توليد داشتيم. او ضمن انتقاد از 
مباحث مطرح شده درباره كمبود شيرخام و شيرخشك در 
كشور تصريح كرد: ممنوعيت صادرات شير خشك از كشور 
سبب مي شود تا بازارهايي كه به دست آورده ايم، از دست 
بدهيم و تقديم رقبا كنيم. مقدسي درباره اينكه آيا پشت 
پرده ممنوعيت صادرات شير خشك از كشور، كارخانجات 

لبني قرار دارند، گفت: شك نكنيد كه همين طور است.
او تأكيد كرد: اگر ممنوعيت صادرات شيرخشك از كشور 
لغو نشود، ما به ديوان عدالت اداري اعتراض خواهيم كرد؛ 

ضمن اينكه وزارت جهاد كشاورزي نيز با اين ممنوعيت 
به شدت مخالف است و در حال پيگيري لغو آن است. در 
ادامه اين نشست، دبير انجمن توليد كنندگان شيرخشك 
صنعتي با بيان اينكه 8 هزار تن شيرخش��ك در انبارهاي 
تعاون روس��تايي ذخيره داريم، گفت: اين ميزان تا پايان 
س��ال كافي است. سياوش سليمي با بيان اينكه نياز ما به 
شيرخشك ۶0 تا ۷0 هزارتن در سال است، ميزان توليد را 
80 تا 90 هزارتن اعالم كرد. دبير انجمن توليد كنندگان 
شيرخش��ك صنعتي ادامه داد: سال گذشته ۳0 هزارتن 
شيرخشك از كشور صادر ش��د كه ارزش آن ۷0 ميليون 
دالر بود. امس��ال نيز تا پايان مردادم��اه 10 هزارتن از اين 
محصول به ارزش 20 ميليون دالر صادر شد كه بعد از آن نيز 
مانع صادرات آن شدند. او تصريح كرد: قيمت شيرخشك 
در واحدهاي توليدي بي��ن 1۶ تا 1۷ هزار تومان و قيمت 
پايه اي كه سازمان مركزي تعاون روستايي تعيين كرده، 

1۳ هزارتومان است.

يك تشكل مردم نهاد مي تواند توسط دولت و با سهم ۳۵ 
درصدي دولتي ها ايجاد ش��ود درحالي كه قانون بهبود 
فضاي كسب وكار صدور مجوز براي تشكل هاي اقتصادي 
مردمي را بر عهده اتاق بازرگاني گذاشته است؟ او با تأكيد 
بر اينكه وظايف تعيين ش��ده براي اين كانون ها، قابليت 
واگذاري به تش��كل هاي موجود اس��ت، گفت: معاونت 
علمي رياست جمهوري به جاي ايجاد كانون هاي جديد 
نيمه دولتي، بهتر است تش��كل ها، ستادها و كانون هاي 

موجود را تقويت كند.

   لزوم تقويت تشكل هاي موجود
در بخش ديگري از نشس��ت محوري��ت بحث روي عدم 
توانايي دانشگاه ها در كمك به حال صنعت و توليد انتقال 
يافت. به گفته نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، مش��كل 
صنايع ايران اين اس��ت كه نيازمن��د دانش و تكنولوژي 
هستند اما سال ها دانش��گاه ها نتوانسته راهكاري براي 
كمك به صنعت و نجات توليد انجام دهند چراكه ارتباط 
موثر و عملياتي بين آنها ايجاد نش��ده اس��ت. حس��ين 
س��الح ورزي گفت: معاونت علمي رياس��ت جمهوري 
در حوزه كانون هاي »دانش- صنع��ت- بازار« كارهاي 
خوبي انج��ام داده و در اين ميان هرچن��د كارهاي اتاق 
نيز خالي از نقد نبوده، بايد حواس مان باش��د كه از اصل 
موضوع منحرف نش��ويم. س��الح ورزي ادام��ه داد: ايده 
معاونت علمي رياست جمهوري براي ايجاد كانون هاي 
»دان��ش- صنعت- بازار« مي تواند حلقه واس��ط تعامل 
صنعت و دانشگاه باش��د اما سوال اينجاست كه آيا براي 
ايجاد اين ارتباط بايد تشكل هاي جديدي تأسيس كنيم 
يا از ظرفيت تشكل هاي موجود بهره بگيريم.او با تأكيد 
بر اينكه اتاق ايران مقاومتي در برابر مشورت و همكاري 
با ش��ركت هاي دانش بنيان ندارد، گفت: بر اساس قانون 

بهبود مستمر فضاي كسب وكار، ايجاد تشكل هاي جديد 
محدوديتي ندارد اما ماده يك اين قانون تعريف مشخصي 
براي تش��كل دارد و در ماده ۵ نيز اتاق مكلف شده براي 
جلوگيري از موازي كاري، تشكل هاي مشابه را ساماندهي 
كند پس ايده معاونت علمي براي ايجاد تشكل هاي جديد 
با قوانين مورد قبول بخش خصوصي مطابقت ندارد. نائب 
رييس اتاق ايران ادامه داد: مشكل اقتصاد را بايد با تقويت 
تشكل هاي موجود رفع كنيم و با ايجاد دايره و كارگروه 
در تشكل هاي فعلي مقدماتي فراهم آوريم كه چهره هاي 
دانشگاهي نيز به تشكل ها اضافه شوند. از آن سو، مديركل 
دفتر نوآوري و كس��ب وكارهاي نوي��ن معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري با اشاره به اهداف اين معاونت 
در هماهنگ سازي حوزه دانشگاه و فعاالن اقتصادي در 
زيررش��ته هاي مختلف، گفت: معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري با هدف رفع نيازه��اي دانش بنيان 
بنگاه هاي اقتصادي براي ايج��اد كانون هاي غيردولتي 
و غيرانتفاعي برنامه ريزي كرده ك��ه ۶۵ درصد از هيات 
مديره آن از بخش خصوص��ي و ۳۵ درصد را چهره هاي 
دانشگاهي تشكيل مي دهند. حسام زند حسامي با اشاره 
به اينكه فعاليت هاي انجام ش��ده در اين حوزه توانسته 
نتايج مساعدي براي بنگاه هاي اقتصادي به ارمغان بياورد، 
افزود: اين كانون ها هرگز وارد فعاليت هاي صنفي نخواهد 
شد و هدف اصلي آن رفع نيازهاي دانش بنيان صنايع و 
واحدهاي توليدي به كمك چهره هاي دانشگاهي است. او 
براي رفع سوءتفاهم ايجاد شده در مورد سهم ۳۵درصدي 
دولت در كانون هاي متمركز بر زنجيره ارزش اظهار كرد: 
اين سهم در واقع دولتي نيست و به چهره هاي دانشگاهي 
اختصاص دارد كه برخي از آنها فعال اقتصادي نيز هستند، 
پس نبايد اين تصور ايجاد شود كه دولت به دنبال سهم 

خواهي از تشكل هاست.

دبيركل جامعه صنع��ت كفش ايران تاكي��د كرد: نگاه 
ضرب االجلي نس��بت به شناس��ه دار كردن كفش هاي 
توليدي توسط وزارت صنعت نتيجه بخش نخواهد بود، 
چون تنوع كاالها زياد است و فش��ار بر توليد در شرايط 
فعلي اقتصادي ممكن اس��ت باعث تعطيلي زودهنگام 
توليدكنندگان شود. علي لشگري در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: هر حركتي در جهت شفاف س��ازي از پديده 
قاچاق جلوگي��ري مي كند اما بايد به ايجاد بس��ترهاي 
الزم جهت اجراي تصميمات نيز توجه شود در غير اين 
صورت مشكالت مختلفي به وجود مي آيد. او ادامه داد: 
در صنعت كفش تنوع كااليي بسيار زيادي داريم و نبايد 
نگاه ضرب االجلي به شناسه دار كردن كفش هاي توليدي 
حاكم باشد. واحدهاي توليدي كفش، صنفي و پراكنده اند 
و بس��ياري از آنها با مفاهيم برند و شناسه دار كردن آشنا 
نيستند و بطور حتم فشار بر آنها در شرايط اقتصادي فعلي 
ممكن است باعث تعطيلي زودهنگام توليدكنندگان شود.

دبيركل جامع��ه صنعت كفش ايران بي��ان كرد: موضوع 
شناسه دار كردن كاال در ابتداي امر بايد در زمينه واردات و 
صادرات كاال مورد آزمون واقع شود و پس از اطالع از نحوه 
عملكرد و دستيابي به چالش هاي اجرايي نسبت به انجام 
آن توسط توليدكنندگان اقدام كنيم. او گفت: صادركننده 
بايد قواعد بازي بين المللي را رعايت كند و واردكنندگان 
نيز براي رديابي كاال و جلوگي��ري از ورود كاالي قاچاق به 
كشور ملزم به شناسه دار كردن كاالهاي خود هستند اما اگر 
بخواهيم با مدل ضرب االجلي اين تصميم را در خصوص 
توليدكنندگان اجرا كنيم، به نتيجه نخواهيم رسيد. لشگري 
افزود: 8000 تا 9000 واحد توليدي - صنفي كشور براي 
امور جاري خود نيز با مشكل مواجه هستند و فشار بيش از 
اين در شرايط اقتصادي فعلي تير خالص به توليدكنندگان 
اين صنعت است. عالوه بر اين بايد زمينه هاي الزم جهت 
اجراي اين تصميم فراهم شود. بطور مثال بايد روي كارتن 
شناس��ه قرار گيرد يا روي جعبه. ما در هر كارتن 10 مدل 

كفش داريم. تعيين چنين مسائلي از جمله فراهم كردن 
بسترهاي الزم است. ما به عنوان يك تشكل اطالع داريم 
كه چنين تصميمي در راستاي اجراي قوانين ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز است و پيشنهاد شده در ابتداي امر براي 
واردكنندگان و صادركنندگان مدنظر قرار گيرد و پس از 
آن وارد فضاي توليد شود. بر اساس آخرين تصميم وزارت 
صنعت، واردكنن��دگان، توليدكنندگان، توزيع كنندگان 
و فروش��ندگان )عرضه كنندگان( گروه كااليي پوشاك و 
منسوجات ملزم هستند موجودي كاالي فاقد شناسه خود 
را مطابق زمان بندي هاي اعالم شده، تعيين تكليف كنند. 
اين اقدام در پي صدور دس��تورالعملي به پيشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز و دستگاه هاي اجرايي عضو آن، با هدف 
اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مبني بر نحوه دريافت 
شناسه كاال، براي پوشاك و منس��وجات موجود در بازار و 

انبارهاي كشور، انجام مي شود.
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7 جهان

»بارنيه« از احتمال توافق برگزيت سخن گفت

رييس جمهوري اياالت متحده منزوي تر از هميشه

محافظه كاران شورشي به دنبال عزل »مي«

ائتالف 60 گروه صنعتي امريكا عليه ترامپ

گروه جهان| طال تسليمي|
 قانون گذاران شورش��ي ح��زب محافظه كار آش��كارا 
از چگونگ��ي و زمان بركن��اري ترزا م��ي  رهبر حزب و 
نخست وزير بريتانيا سخن مي گويند. انتشار اين خبر در 
حالي كه مس��اله جمع كردن امضا براي استيضاح ترزا 
مي هنوز منتفي نشده، از شرايط ناخوشايندي حكايت 
دارد كه نخست وزير بريتانيا در آن گرفتار است. بحران 
براي دولت ترزا مي س��ال گذش��ته و پ��س از برگزاري 
انتخابات زودهنگام آغاز ش��د، اما آشفتگي ها در لندن 
و تهديدها عليه نخس��ت وزيري از ماه گذشته و پس از 
توافق بر سر برنامه برگزيت حامي تجارت با اروپا موسوم 
به »طرح چكرز«، شدت گرفت. اين طرح با انتقادهاي 
شديد حاميان برگزيت سخت در بريتانيا مواجه شد و در 
اتحاديه اروپا نيز بسياري بر اين باورند كه طرح عمال قابل 
اجرا نخواهد بود. بروكسل اما سعي دارد با حمايتي مبهم 
از ترزا مي، از احتمال خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون 
توافق بكاهد. ميشل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه 
اروپا از احتمال دستيابي به توافق در دو ماه آينده خبر 
داده است كه احتماال چندان با تهديد مطرح شده عليه 

دولت ترزا مي بي ارتباط نيست.
به گزارش بلومبرگ، بريتانيا و اتحاديه اروپا براي برگزاري 
نشس��ت ويژه اي در ماه نوامبر براي امض��اي توافقنامه 
برگزيت آماده مي شوند و به گفته افراد آگاه، خبر رسمي 
برگزاري نشس��ت در چند روز آينده اعالم خواهد ش��د. 
به گفته افراد آگاه از روند مذاكرات، اگرچه دو طرف هنوز 
بر سر برخي مسائل اساسي اختالف نظر دارند، اما اتحاديه 
اروپا براي برگزاري نشس��تي در نيمه م��اه نوامبر آماده 
مي شود تا رهبران دو نشست بطور رسمي بر سر شرايط 
جدايي توافق كنند. ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارشد 
اتحاديه اروپا در ام��ور برگزيت، هم گفته احتمال اينكه 
مذاكرات در ۶ تا ۸ هفته آينده به نتيجه برس��ند، وجود 
دارد. بارنيه تاكيد كرد اگر بريتانيا و اتحاديه اروپا رويكرد 
واقع بينانه اي داشته باشند، مي توانند تا اوايل نوامبر بر سر 

شرايط جدايي به توافق برسند.
با وجود فضاي مثبت گفت وگوها بين بريتانيا و اتحاديه 

اروپا، ترزا مي با تهديدهاي جديدي از سوي قانون گذاران 
هم حزب��ي خ��ود مواجه ش��ده اس��ت. اينديپندنت از 
گردهماي��ي 50 قانون گذار ح��زب محافظه كار عضو 
گروه تحقيقات اروپايي در روز سه ش��نبه براي بررسي 
چگونگي و زمان بركناري ترزا مي خبر داد. مايكل گوو 
وزير محيط زيس��ت اين مذاك��رات را »گفت وگوهاي 
بي پايه و اساس« خواند و هرگونه تهديدي براي موقعيت 
نخست وزير را رد كرد و گفت قانون گذاران محافظه كار 
بايس��تي از برنامه ترزا مي براي خروج از اتحاديه اروپا تا 

پايان ماه مارس آينده، حمايت كنند. 

گفته شده مذاكرات حول محور زمان راي عدم اعتماد 
به نخست وزير مي چرخيده كه به حمايت دست كم 4۸ 
نماينده حزب محافظه كار نياز دارد. با اين حال، تاكنون 
تنها 35 قانون گ��ذار حمايت خود را از راي عدم اعتماد 
به ترزا مي به گراهام برادي رييس كميته قانون گذاران 
اع��الم كرده اند. با وجود اين ش��ورش آش��كار، به نظر 
مي رس��د گروه تحقيقات اروپايي ك��ه حامي برگزيت 
سخت است، هنوز قدرت الزم براي راي عدم اعتماد به 
ترزا مي را ندارد. حتي در صورت جمع شدن 4۸ امضا و 
برگزاري جلسه راي اعتماد در پارلمان، انتظار مي رود 

ترزا مي به سادگي از آن پيروز بيرون بيايد. در حقيقت، 
اگر چنين اتفاقي بيفتد، امكان برگزاري راي عدم اعتماد 
ديگري عليه ترزا مي تا يك س��ال آينده وجود نخواهد 
داش��ت و همين مساله بوده كه سبب ش��ده مخالفان 
نخست وزيري تاكنون از چنين اقدامي خودداري كنند.

گروه تحقيقات اروپايي بيش��تر به پيروزي بر سر »راي 
معني دار« در خصوص توافقنامه برگزيت اطمينان دارد 
كه شكستي سنگين براي ترزا مي خواهد بود و مي تواند 
نخس��ت وزيري را به كناره گيري وادار كند. استيو بيكر 
وزير پيشين برگزيت ادعا كرده بيش از ۸0 قانون گذار 

محافظ��ه كار حامي برگزي��ت به رد تواف��ق بالقوه راي 
خواهند داد.

مخالف��ت قانون گ��ذاران حامي برگزيت ب��ا هر توافق 
احتمالي به ويژه بعد از معرفي طرح چكرز، شدت گرفته 
است. حتي اختالف نظرها در گروه تحقيقات اروپايي بر 
سر شدت مخالفت با طرح چكرز، اين گروه را از منتشر 
كردن پيش نويس برگزيت ك��ه وعده آن را داده بودند، 

بازداشت.
ترزا مي در جلس��ه غيررسمي س��ران اتحاديه اروپا كه 
چهارشنبه آينده در سالزبورگ برگزار مي شود، برنامه 
دولت خود را در ارتباط با برگزيت اعالم خواهد كرد. اين 
در حالي است كه به نظر مي رسد اتحاديه اروپا قصد دارد 
با در نظر گرفتن مشكالت داخلي بريتانيا، تااندازه ممكن 

به ترزا مي كمك كند.
برنامه ري��زي براي نشس��تي با ه��دف نتيجه گيري از 
مذاكرات جدايي را مي توان نشانه اي از اعتماد فزاينده 
دولت هاي اروپايي به دس��تيابي به توافق بر سر شرايط 
خروج بريتانيا، قلمداد كرد. ارزش پوند هم كه در سراسر 
تابستان در پي نگراني ها از فروپاشي مذاكرات در نوسان 
بود، در روزهاي اخير در پي انتش��ار اخبار مثبت درباره 

چشم انداز دستيابي به توافق، افزايش يافت.
بزرگ ترين مشكلي كه بايد در مذاكرات در دو ماه آينده 
به آن رس��يدگي ش��ود، مس��اله اجتناب از ايست هاي 
بازرسي گمركي و پليس در مرزهاي بين ايرلند شمالي 
و جمهوري ايرلند پس از برگزيت اس��ت. اين مس��اله 
ك��ه براي دو طرف اهميت زي��ادي دارد، براي چند ماه 
مذاكرات را به بن بس��ت كشاند. ميشل بارنيه در تالش 
براي حل مساله، توافق بر سر برنامه مساعدت در جهت 
جلوگي��ري از مرز س��خت را مطرح ك��رد. دو طرف در 
مذاكرات بر سر اين پيش��نهاد پيشرفت هايي داشتند، 
اما تا نهايي ش��دن توافق راه زيادي مانده اس��ت. با اين 
حال، بارنيه روز دوشنبه گفت دستيابي به توافق بر سر 
شرايط خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در ۶ تا ۸ هفته آتي، 
»واقع بينانه« مي داند و فكر مي كند دو طرف مي توانند تا 

پيش از ماه نوامبر به توافق برسند.

گروه جهان|
بيش از ۶0 گروه صنعتي در اياالت متحده پس از ماه ها 
تقابل پش��ت پرده با تعرفه هاي تج��اري دونالد ترامپ، 
چهارشنبه آش��كارا ائتالفي را براي مبارزه آشكار با اين 
سياست تجاري تشكيل دادند، سياستي كه تاثيرات آن 

فراتر از تصورات اوليه بوده است.
به گزارش رويترز، گروم موسوم به »امريكايي هاي حامي 
تجارت آزاد« پس از آن ش��كل گرفت كه دونالد ترامپ 
ت��الش كرد اس��تفاده از تعرفه را عام��ل بهبود وضعيت 
اقتصادي امريكا معرفي كند كه مشاغل زيادي در اياالت 
متحده ايجاد خواهد كرد. نيكل واس��يالروس، البي گر 
ارش��د انجمن ملي توليدكنندگان دريايي كه اعضايش 
پس از افزايش 35 درصدي هزينه ها در ماه هاي اخير بطور 
چشمگيري افزايش يافته، در اين باره مي گويد: »خيلي از 
گروه هاي ذي نفع ديگر هستند كه فكر مي كنند تاثيرات 
سياست هاي تجاري ترامپ و افزايش تعرفه ها قرار نيست 
دامن آنها را بگيرد اما تاثير اين سياست ها سرانجام همه 

را درگير خواهد كرد.« 
دونالد ترامپ تاكنون ب��ر 50 ميليون از كاالهاي چيني 
25 درصد تعرفه وضع كرده اس��ت، كاالهايي كه اغلب 
شامل ماشين آالت صنعتي و قطعات الكترونيك از جمله 
تجهيزات نيمه هادي مي شود. همچنين فهرستي 200 
ميلي��ون دالري وجود دارد كه قرار اس��ت دولت امريكا 
بزودي براي آنان تعرفه در نظر بگيرد. اين در حالي است 
كه ترامپ اخيرا نيز تهديد كرده كه آمادگي دارد تا بر روي 

2۶7 ميلي��ارد دالر كاالي ديگر چيني نيز تعرفه اعمال 
كند كه تقريب��ا مجموع كاالهاي چيني صادرش��ده به 
اياالت متحده را شامل مي شود. چين تهديد كرده است 
كه دست به اقدام متقابل خواهد زد. به اعتقاد ناظران، اين 
اقدام متقابل مي تواند عليه شركت هاي اياالت متحده در 

خاك چين باشد. 
ائتالف گروه هاي صنعتي كه چهارش��نبه اعالم حضور 
كرده شامل نمايندگان برخي از بزرگ ترين شركت هاي 
امريكايي از جمله شركت هاي نفتي چون اكسون موبيل، 

شورون و انجمن صنايع خرده فروشي ديده مي شود. 
دي��ن گارفيلد مدير اجرايي ش��وراي صنعت فناوري 
اطالعات كه شركت هايي چون مايكروسافت و گوگل 
از اعضاي آن هستند، مي گويد: »در هشت ماه گذشته 
تالش هاي پشت پرده بسياري در جريان بود تا بتوان 
رييس جمه��وري و دول��ت را قانع كرد ك��ه تعرفه ها 
كارگر نخواهند افتاد و هنوز هم بر اين باوريم كه دير 

نشده است.« 
گفته شده، اعضاي ائتالف گروه هاي صنعتي قصد دارند 
تا نماين��دگان جمهوري خواه كنگ��ره را در پنج ايالت 
اوهايو، پنسيلوانيا، اينديانا و تنسي هدف قرار دهند. اين 
ائتالف از نمايندگان خواهد خواس��ت تا درباره مسائل 
تجاري با نمايندگان گفت وگو كنند. اين گروه قصد دارد 
تا دايره فعاليت خود را تا پايان س��ال جاري ميالدي به 

12 ايالت گسترش دهد. 
فايننشال تايمز نيز دوش��نبه گزارش داده پس از اينكه 

ترامپ تهديد كرد بر تم��ام كاالهاي چيني تعرفه وضع 
خواه��د كرد، دولت چي��ن از مديران ارش��د بانك هاي 
وال استريت و نهادهاي مالي اياالت متحده براي نشستي 
فوري و اضطراري در پكن دعوت كرده است. منابع مطلع 
گفته اند كه مقام هاي حزب كمونيس��ت چين، روس��ا و 
مديران ارشد بانك ها و نهادهالي مالي امريكا را براي حضور 
در نشستي با عنوان »ميزگرد مالي چين و امريكا« كه قرار 
است 1۶ سپتامبر در پكن برگزار شود، دعوت كرده است. 
پيش از اين نشست قرار است جلس��ه اي نيز به رياست 
وانگ چيشان معاون رييس جمهوري چين، برگزار شود. 
از جمله امريكايي هايي كه به نشست هفته آينده در پكن 
دعوت شده اند استفان شوارتزمن رييس شركت خدمات 
مالي بلك استون و روساي سيتي گروپ، گلدمن ساكس، 
جي پي مورگان، مورگان اس��تنلي و هانك پالسون وزير 

خرانه داري سابق امريكا هستند.

  سايه استيضاح
مخالفت ها با ترامپ در ش��رايطي باال گرفته كه ششم 
نوامبر قرار اس��ت انتخابات سرنوشت س��از ميان دوره 
كنگره برگزار ش��ود و نظرس��نجي ها اي��ن احتمال را 
مطرح كرده اند كه دموكرات ها اين ش��انس را دارند تا 
در انتخابات اكثريت الزم را براي به استيضاح كشيدن 
ترامپ به دس��ت آوردند. به گزارش س��ي ان بي س��ي، 
نيت س��يلو پيش بيني  كنن��ده انتخاب��ات در امريكا، 
گفته: »ش��انس دموكرات ها براي تصاحب كرسي هاي 

كنگ��ره در انتخابات پيش رو اياالت متحده به نس��بت 
جمهوري خواهان حداق��ل ۶۸.5 درصد و حداكثر 75 
درصد اس��ت.« به موجب قانون اساس��ي امريكا، براي 
اس��تيضاح رييس جمهوري به راي حداكثري مجلس 
نمايندگان نياز اس��ت. بيل كلينتون رييس جمهوري 
پيشين امريكا در س��ال 199۸ در مجلس نمايندگان 

استيضاح، اما در سال 1999در مجلس سنا تبرئه شد.
عالوه بر فشار صاحبان كس��ب و كار امريكايي بر دولت 
اياالت متحده، فضاي سياس��ي اين كشور نيز به شدت 
مخالف دونالد ترامپ ارزيابي مي شود. جرقه اين تالطم 
سياسي با انتشار مقاله اي در نيويورك تايمز به قلم يكي از 
اعضاي دولت ترامپ زده شد كه خواسته بود نامش فاش 
شود. اين فرد از تش��كيل گروه مقاومت در داخل دولت 
امريكا براي جلوگيري از ضربه زدن سياست هاي ترامپ 
به اين كشور خبر داده بود. پيش از آن نيز بخش هايي از 

كتاب جنجالي باب وودوارد روزنامه نگار امريكايي، با عنوان 
»ترس: ترامپ در كاخ سفيد« منتشر شده بود كه فضاي 
كاخ سفيد را آشفته توصيف مي كند، جايي كه كاركنان 
آن سعي مي كنند از خرده گيري هاي رييس جمهوري 
طفره بروند. وودوارد در اي��ن كتاب به زمامداري ترامپ 
نظري افكنده و هدايت مغشوش ترامپ و حس انزجار در 

ميان دستياران ارشد وي را شرح داده است.
در همي��ن حال ان��درو ه��ال وكيل پرونده رس��وايي 
واترگيت، پيش بيني كرده ترامپ بي ترديد استيضاح 
مي شود. به گزارش نشريه هيل، هال كه وكالت مشاور 
ارشد ريچارد نيكس��ون رييس جمهوري اسبق امريكا 
در رسوايي واترگيت را برعهده داشت، گفته: »تاريخ با 
ترامپ تكرار مي شود، زيرا تعداد بيشتري از دستياران 
او در دام تحقيقات پرونده دخالت روسيه در انتخابات 

201۶ امريكا مي افتند.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

يونكر: اروپا بايد نقش 
پررنگ تري در جهان ايفا كند

گروه جهان| ژان كلود يونكر رييس كميس��يون 
اروپا در آخرين س��خنراني س��االنه خود از قدرت 
اتحاديه اروپا در برابر يك جانبه گرايي امريكا سخن 
گفت و استقالل اين قاره در حوزه دفاعي را خواستار 
شد. به گزارش يورونيوز، رييس كميسيون اروپا در 
بخش ديگري از سخنان خود استفاده راهبردي تر از 
يورو به عنوان مهم ترين واحد پول جهان بعد از دالر 
را خواستار شد. او در سخنراني ساليانه خود را در برابر 
نمايندگان پارلمان اروپا با انتقاد از »يكجانبه گرايي« 
دولت امريكا به ويژه در زمينه تجارت جهاني، اتحاديه 
اروپا را به اعمال نق��ش موثرتر به عنوان يك قدرت 
جهاني فراخوان��د. يونكر گفت: »اقتص��اد اتحاديه 
 اروپا از بحران س��ال 200۸ نجات يافت و از آن زمان 
تا كنون، مدام در حال رشد است بطوري كه اكنون به 
عنوان يك قدرت اقتصادي بزرگ در جهان شناخته 
مي شود. امروز درآمد ناخالص اتحاديه اروپا 40 درصد 
 ناخالص جهاني را تشكيل مي دهد و از سال 2014

 تا كنون 12 ميليون ش��غل در اين قاره ايجاد شده 
است.« يونكر در ادامه با اشاره به اينكه اروپاي متحد 
به نيرويي اجتناب ناپذير در تجارت جهاني تبديل 
شده است، تاكيد كرد كه اتحاديه اروپا بايد بازيگري 
موثرتر در جهان باشد و از منظر دفاعي به استقالل 
دس��ت يابد. يونكر در اين س��خنراني همچنين از 
طرحي در راتباط با توافق آزاد تج��اري بين اروپا و 
آفريقا س��خن گفت كه هدف از آن تغيير رابطه دو 
قاره از كمك رس��اني يك طرفه به سمت روابط آزاد 
تجاري است. يونكر در يك سال پاياني رياست خود 
بر كميسيون اروپا با مشكالت بزرگي مانند بحران 
مهاجرت و خ��روج بريتانيا از اتحادي��ه اروپا مواجه 
است. يونكر گفته كه اتحاديه اروپا قصد دارد تا سال 
2020 با هدف مقابله با مشكل مهاجرت غيرقانوني 
ده هزار مرزبان ديگر به نيروهاي خود اضافه مي كند 
اما اين اقدام را به معناي نظامي سازي اروپا نمي داند. 
به گزارش بي بي سي، از سال 2014 كه يونكر رياست 
بر كميسيون اروپا را آغاز كرده، كنترل مهاجرت يكي 
از بزرگ ترين چالش هاي اتحاديه اروپا بوده است. اين 
مساله سبب به قدرت رسيدن احزاب پوپوليست و 
راست افراطي در كشورهايي همچون ايتاليا، اتريش، 
مجارستان و لهس��تان شده و اين در حالي است كه 
جناح راس��ت در انتخابات اخير سوئد هم حمايت 

قابل توجهي به دست آورده است. 

 افغانستان در پيمان امنيتي
با امريكا بازنگري مي كند

قرقيزستان سفير تركيه را فراخواند

 ورود دادگاه عالي پاكستان
به پرونده واردات گاز از قطر

طالبان آماده مذاكره با امريكا

 عربستان 11ميليارد دالر 
وام مي گيرد

مجلس نمايندگان افغانستان با توجه به افزايش 
ناامني ها و حمالت تروريستي عليه مردم بي دفاع 
با اكثريت آراء تصويب كردند كه پيمان امنيتي 
ميان كابل و واشنگتن براي بازنگري در دستور 
كار مجلس قرار گيرد. به گزارش ايرنا، در تازه ترين 
حمله تروريستي كه در ننگرهار به وقوع پيوسته 
۶۸تن كشته و بيش از 150تن زخمي شده اند. 
ننگرهار از 2015 پاي��گاه  اصلي داعش و يكي از 

ناپايدارترين مناطق افغانستان بوده است. 

وزارت خارجه قرقيزستان در اعتراض به آنچه 
فش��ارهاي آنكارا براي بس��تن مدارس گولن 
عنوان كرده، س��فير تركيه را فرا خوانده است. 
به گزارش يوروآسيا، وجود تعدادي از مدارس 
گولن در قرقيزستان روابط اين كشور و تركيه 
را متشنج كرده است. آنكارا بر اين باور است كه 
مدارس فتح اهلل گولن مركز عمليات خرابكارانه 
و اتاق فكر عمليات تروريستي است. قرقيزستان 
پيش تر نيز در جريان سفر اردوغان به اين كشور 
درخواست رييس جمهوري تركيه براي تعطيلي 

اين مراكز را رد كرده بود.

دادگاه عالي پاكستان به اتهام هاي دريافت رشوه 
از س��وي دولت پيشين اين كش��ور در خصوص 
واردات گاز از قطر و جلوگيري از اجرايي ش��دن 
خط لوله واردات گاز از ايران رس��يدگي مي كند. 
به گزارش ايرنا، پاكستان آبان 13۸9 اعالم كرد 
قرارداد خريد گاز طبيعي مايع از قطر را به ارزش 
1۶ميليارد دالر و براي يك دوره 15 ساله، امضا 
كرده است. آصف علي زرداري رييس جمهوري 
پيشين پاكس��تان، نواز شريف را متهم كرده كه 
براي هر كشتي گاز مايع قطر، چهار ميليون دالر 

رشوه دريافت مي كرده است.

مقام��ات طالبان در مصاحبه ه��اي جداگانه در 
روزه��اي اخير اعالم كردند كه اي��ن گروه آماده 
دومي��ن دور مذاكرات با امريكا ك��ه به احتمال 
بسيار اين ماه برگزار مي شود هستند. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، انتظار م��ي رود در اين دوره از 
مذاكرات درباره  تبادل زندانيان، تدابير اعتمادساز 

و راه هاي ادامه گفت وگو تبادل نظر شود. 

صندوق دارايي ملي عربستان اين هفته قراردادي 
براي گرفتن يك وام 11ميليارد دالري از چند بانك 
بين المللي امضا مي كند كه اولين استقراض تاريخ 
اين صندوق است. به گزارش رويترز، صندوق دارايي 
ملي عربس��تان اين هفته ق��راردادي براي گرفتن 
يك وام 11ميلي��ارد دالري امضا مي كند كه اولين 

استقراض تاريخ اين صندوق به شمار مي آيد.

 حذف دالر از مبادالت چين
و روسيه كليد خورد

كانادا از احتمال توافق تجاري 
با امريكا خبر داد 

 انصراف »لوال« از نامزدي
در انتخابات برزيل

انتقاد مركل از بيگانه هراسي 
راست هاي افراطي

پوتين: هويت متهمان پرونده 
اسكريپال را شناسايي كرديم
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گروه جهان| رييس صندوق سرمايه گذاري مستقيم 
روسيه از شروع استفاده از پول هاي ملي به جاي دالر در 
تراكنش هاي مالي بين چين و روسيه خبر داد. به گزارش 
اس��پوتنيك، كريل ديميتريوف گفته: »از س��ال آينده 
نخس��تين قراردادها با اس��تفاده از ارزهاي ملي اجرايي 
خواهند شد. يك موافقت نامه با بانك توسعه چين براي 
تامين مالي به ارزش 10ميلي��ارد دالر امضا كرده ايم كه 
به يوان تخصيص خواهد يافت. اخيرا يك صندوق محلي 
كه با يوان كار مي كند را با استان هايلونگ جيانگ چين 
راه اندازي كرده ايم. اين صن��دوق اكنون در حال ارزيابي 
پروژه هاي مختلف است و انتظار داريم در آينده اي نزديك 
نخس��تين پروژه هاي س��رمايه گذاري مشترك اجرايي 
ش��وند.« والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، و شي 
جين پينگ رييس جمهور چين، دو سال پيش توافق كرده 
بودند كه با توسعه نقش تراكنش هاي بر حسب پول هاي 
ملي، از وابس��تگي خود به بازارهاي خارجي بكاهند. در 
جريان سفر سال گذشته ديميتري مدودوف نخست وزير 
روس��يه به چين، طرفين راه هاي اتصال سيستم مالي را 
بررسي كردند. روسيه و چين همچنين به همراه بلغارستان 
از سه شنبه مانور نظامي گسترده اي را در مرزهاي شرقي 
روس��يه آغاز كرده اند كه به گزارش رسانه ها، بزرگ ترين 
مانور تاريخ روسيه زمان جنگ سرد تاكنون است. همايش 
اقتصادي شرقي، يكي از بزرگ ترين همايش هاي اقتصادي 
روسيه است كه از 2015 تاكنون به صورت ساالنه برگزار 
مي ش��ود. هدف اين همايش شتاب بخش��ي به توسعه 
مناطق شرق دور روسيه و تقويت فعاليت هاي كسب و كار 

و سرمايه گذاري در روسيه است.

گروه جه�ان| كريس��تيا فريلند وزي��ر خارجه 
كانادا، از پيش��رفت در مذاكرات بر سر بازنگري در 
پيمان تج��ارت آزاد امريكاي ش��مالي )نفتا( خبر 
داده و گفته امكان دس��تيابي به يك توافق جديد 
وجود دارد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، نيز از پيش��رفت در 
مذاكراتي خبر داده كه در هفته هاي اخير با سرعت 
بيشتري برگزار شده اند. امريكا و مكزيك پس از يك 
سال مذاكره در اواخر ماه اوت از دستيابي به توافق 
جدي��دي در زمينه نفتا خبر دادند. دولت ترامپ به 
كنگره اطالع داد كه تا 30 نوامبر معاهده جديدي را 
با مكزيك به امضا مي رساند و احتمال پيوستن كانادا 

به آن نيز وجود دارد.
كريس��تيا فريلند پس از مذاكرات با رابرت اليتزر 
نماينده تجاري دولت امريكا در واش��نگتن گفت: 
»دستيابي به اين توافق نيازمند اراده، حسن نيت و 
انعطاف پذيري هر دو طرف است و ما فكر مي كنيم 
كه اين موضوع بزودي امكان پذير مي ش��ود.« وزير 
خارجه كانادا روز سه ش��نبه براي مذاكرات تجاري 
وارد واشنگتن شد. ترامپ در همان روز در كاخ سفيد 
گفت كانادا هم دستيابي به توافق را خواستار است 
و مذاكرات به خوبي پيش مي رود. مذاكرات بر س��ر 
نفتا )پيمان تجارت آزاد امريكا، مكزيك، و كانادا امضا 
شده در سال 1994( بيش از يك سال پيش آغاز شد. 
در اين مدت، تهديدهاي مكرر ترامپ به فسخ اين 
توافقنامه بازار مالي را آشفته كرد و به كاهش ارزش 

واحدهاي پولي مكزيك و كانادا منجر شد.

گروه جهان| لوال دا س��يلوا رييس جمهور سابق 
برزيل، كه به جرم فساد مالي زنداني است از نامزدي 
در انتخابات رياس��ت جمهوري ماه آينده انصراف 
داده اس��ت. اين خبر را گليسي هافمن رهبر حزب 
كارگر، در مقابل مقر پليس جايي كه لوالي 72 ساله 
حكم 12 سال زندان را مي گذارند اعالم كرده است. 
به گزارش بي بي سي، دادگاه عالي انتخاباتي برزيل 
كمتر از دو هفته پيش لوال را به دليل محكوميتش 
از نام��زدي منع كرده ب��ود اما او هن��وز در انتظار 
تجديدنظر اس��ت. نامه اي كه ل��وال از داخل زندان 
نوش��ته براي هوادارانش كه پنج ماه اس��ت بيرون 
زندان تحصن كرده اند و خواهان آزادي او هستند، 
قرائت ش��د. او در اين نامه اعالم كرده در انتخابات 
هفتم اكتبر شركت نخواهد كرد و از فرناندو حداد 
به عنوان ف��رد جايگزين خود در انتخابات نام برده 
اس��ت. او تا پيش از اين نامزد معاونت لوال بود. اين 
تصميم بعد از يك كش��مكش بلند حقوقي گرفته 
مي شود كه با حكم 31 اوت دادگاه عالي انتخابات 
همراه بود داير بر اينكه او به دليل محكوميتش واجد 
ش��رايط نامزدي در انتخابات نيست. تيم حقوقي 
لوال و حزب كارگر برزيل خواس��تار تجديدنظر در 
اين حكم ش��ده اند و ديوان عالي هنوز در مورد آن 
نظر نداده است. لوال كه از ژانويه 2003 تا دسامبر 
2010 رييس جمهور بود درحالي به كار خود پايان 
داد كه محبوبيت زيادي داش��ت. از س��وي ديگر 
 حداد وزير سابق آموزش اس��ت كه در ميان مردم 

شناخته شده نيست. 

گروه جهان|صدراعظم آلمان در جريان سخنراني 
در پارلمان اين كشور، حمالت ناشي از بيگانه هراسي 
و استفاده از ش��عارهاي نازي را به شدت محكوم كرد. 
به گزارش رويترز، آنگال م��ركل صدراعظم آلمان اين 
اظهارات را در پي خشونت بارترين راهپيمايي  راست هاي 
افراطي در چند دهه گذشته كه باعث اختالف شديد در 
اين كشور شده است، مطرح كرد. تظاهرات راست هاي 
افراطي در شهر كمنيتس واقع در شرق آلمان دو هفته 
پيش برگزار ش��د. مركل در جريان سخنراني خود در 
پارلمان با اش��اره به اين رخدادها گفت: »هيچ دليل يا 
بهانه اي براي تعقيب مردم، اس��تفاده از خشونت، سر 
دادن شعارهاي نازي و اقدامات خصمانه عليه افرادي 
كه از طبق��ات مختلف جامعه يا ملل ديگر هس��تند، 
وجود ندارد. يهودي ها، مسلمانان، مسيحيان و حتي 

خداناباوران همگي متعلق به جامعه آلمان هستند.«
صحبت هاي مركل همچنين واكنشي بود به سخنراني پر 
شور رهبر حزب راست افراطي »آلترناتيوي براي آلمان« 
كه گفته بود صلح داخلي به خطر افتاده است. ولفگانگ 
شويبله رييس پارلمان آلمان هم تظاهرات راست  هاي 
 افراطي در كمنيتس را محكوم كرد و گفت حق آزادي 
بيان در اين كشور مجوزي براي اقدامات خشونت آميز 
نيس��ت. ش��ويبله در ادامه گفت »خارجي اس��تيزي، 
سالم هاي هيتلري، استفاده از نمادهاي نازي ها، حمله 
به نهاد هاي يهودي« قابل توجيه اس��ت. اشاره شويبله 
به كشته شدن مرد 35 س��اله  در كمنيتس و استفاده 
راست گرايان و نئونازي ها از اين موقعيت براي برگزاري 

تظاهرات خشونت آميز متعدد در اين شهر بود.

گروه جهان| رييس جمهوري روسيه گفته مسكو 
هويت اصلي افرادي كه توسط بريتانيا در ارتباط با 
پرونده اسكريپال متهم شده اند را شناسايي كرده 
است. هفته گذشته ترزا مي نخست وزير بريتانيا، از 
صدور قرار بازداشت براي دو مظنون روس به اتهام 
سوءقصد به جان سرگئي اسكريپال، جاسوس سابق 
خبر داده و اعالم كرد بر اساس اطالعات طبقه بندي 
شده، اين دو نفر افس��ران سرويس هاي اطالعاتي 
ارتش روسيه هستند. به گزارش يورونيوز، والديمير 
پوتين اما چهارشنبه گفته دو فرد متهم شده توسط 
بريتانيا، شهرونداني عادي هستند و پيشينه خاص 
يا جنايي ندارند. مقامات بريتانيا دو متهم شناسايي 
شده را الكساندر پتروف و پروسالين بوشيروف اعالم 
و تصريح كرده اند كه هر دو حدود 40سال دارند و 
با نام هاي مستعار و گذرنامه روسي به بريتانيا سفر 
كرده بودند. پليس بريتانيا درباره چگونگي عمليات 
اين دو متهم توضيح داده ك��ه اين دو مرد روي دِر 
ورودي خانه اس��كريپال در س��الزبري، گاز سمي 
نوويچكوف را اسپري كردند و همان روز از بريتانيا 
خارج شدند. ساجد جاويد وزير كشور بريتانيا، به اين 
دو مظنون روس هشدار داده در صورت خارج شدن 
از روسيه، دستگير خواهند شد. سرگئي اسكريپال 
سرهنگ پيشين سرويس اطالعات نظامي روسيه 
 و جاس��وس دوجانبه اين كش��ور و يولي��ا، دختر

33 س��اله اش ماه مارس گذش��ته در حالي كه در 
كما بودند روي نيمكتي در پارك شهر سالزبري در 

جنوب انگلستان پيدا شدند.
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با يك ابرقدرت غيرقابل پيش بيني چه كنيم؟

4 راهبرد  در مواجهه با امريكا
پرس�ش از اينك�ه امريكا بايد ب�ا قدرت خود 
چه كند، مهم اس�ت اما عك�س اين قضيه هم 
حائزاهميت است: ساير كشورها بايد با قدرت 
اي�االت متحده چه كنند؟ اگر ش�ما در آلمان، 
برزيل، مكزيك، ژاپن، لهس�تان، افعانستان، 
روسيه، هند، ايران، استراليا يا كشور ديگري 
حكوم�ت مي كردي�د، چگونه با ي�ك گوريل 
800پوندي مواجه مي ش�ديد كه هنوز هم در 

صحنه جهاني بزرگ جلوه مي كند؟
آگاهي يافتن از موضوعات مدنظر انديشكده ها 
و موسسات مطالعات راهبردي در جهان يكي 
از ضرورت هاي تفكر راهبردي در ايران است. 
تحليل گران و استراتژيست هاي ايراني براي 
ارايه تحليل هايي كه متضمن تأمين منافع ملي 
باشد به شناخت گزارش هاي انديشكده هاي 
خارجي نيازمند هس�تند. مركز بررسي هاي 
اس�تراتژيك با هدف توجه دادن كارشناسان 
و تحليل گ�ران كش�ور، و همچني�ن جه�ت 
اطالع ياب�ي مديراني كه در معرض مس�ائل و 
تصميم گيري هاي راهبردي هستند، نسبت به 
ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود يا عمومي 
مجموعه اي از متون راهبردي اقدام مي كند و 
بديهي است كه ترجمه و انتشار اين گزارش ها 
به معناي تاييد آن نيست. براين اساس گزارش 
»چهار راهبرد كه كشورها براي مواجهه با يك 
ابرقدرت غيرقابل پيش بيني به كار مي گيرند« 
نوشته استفان والت كه توسط فارين پاليسي 
در اوت ۲0۱8 منتش�ر ش�ده، توس�ط مرك�ز 
بررسي هاي اس�تراتژيك ترجمه شده است. 

ترجمه اين گزارش به شرح زير است:

سياس��ت مداران، كارشناسان و بس��ياري از مردم 
عادي دوس��ت دارن��د در مورد سياس��ت خارجي 
اي��االت متحده بح��ث كنند. اين مباح��ث معمواًل 
حول اين س��وأل مي گردد كه اي��االت متحده چه 
كاري بايد با قدرت و نفوذ فوق العاده خود در جهان 
انجام دهد. آيا هدف آن بايد »اول امريكا« باش��د؟ 
يا بايد »ملت اجتناب ناپذير« باشد؟ يا يك »كالنتر 
بي ميل«؟ »موازنه گ��ر برون مرزي« چطور؟ يا كاًل 

يك چيز ديگر؟
پرس��ش از اينكه امريكا بايد با قدرت خود چه كند، 
مهم است اما عكس اين قضيه هم حائز اهميت است: 
ساير كشورها بايد با قدرت اياالت متحده چه كنند؟ 
اگر ش��ما در آلمان، برزيل، مكزيك، ژاپن، لهستان، 
افعانس��تان، روسيه، هند، ايران، اس��تراليا يا كشور  
ديگري حكومت مي كردي��د، چگونه با يك گوريل 
۸۰۰ پوندي مواجه مي شديد كه هنوز هم در صحنه 

جهاني بزرگ جلوه مي كند؟
من ي��ك كت��اب كام��ل در اي��ن زمين��ه در زمان 
رياست جمهوري جورج بوش نوش��تم. اين كتاب، 
راهبردهاي مختلفي را شناسايي نمود كه دولت ها 
مي توانن��د براي مهار قدرت امريكا ب��ه كار گيرند و 
بحث نمودم كه دولت بوش كش��ورهاي بيشتري را 
به مخالفت با برتري اياالت متحده ترغيب مي نمود 
و موفقيت را براي تالش هاي آنها تس��هيل مي كرد. 
اما هرگز پيش بيني نمي كردم كه س��كان كش��تي 
دولت روزي به دست مردي با ثبات عاطفي كاپيتان 
كوئيگ بيفت��د )من اولي��ن نفري نيس��تم كه اين 

مقايسه را انجام مي دهم( .
اين باعث مي ش��ود كه پرس��ش در مورد مواجهه با 
قدرت اي��االت متحده بيش از پي��ش اهميت يابد. 
كنترل يك بازيگر قدرتمند همواره دش��وار اس��ت، 
حتي زماني كه رهبران آن مس��تعد رفتار خش��ن و 
لفاظي هاي متناقض نيستند. مواجهه با يك دولت 
قدرتمن��د و يك رهب��ر غيرقابل اعتم��اد مي تواند 
س��خت تر باش��د، حتي اگر بتوان روي اش��تباهات 
فراوان و خودزني هاي متعدد آنها هم حساب باز كرد.

كش�ورهاي ديگر چه گزينه هايي دارند؟
  موازنه گري

از نظ��ر بس��ياري از واقع نگ��ران، دولت ه��ا نوعًا در 
واكن��ش به ي��ك كش��ور قدرتمند و قلدر، س��عي 
مي كنند بار مس��ووليت را از ش��انه خود به ديگران 
انتق��ال داده و آنها را مجبور به مه��ار آن نمايند. اما 
اگ��ر اين كار جواب ندهد، در براب��ر آن موازنه ايجاد 
خواهند كرد. كشورها ندرتًا به تنهايي در برابر قدرت 
تهديدكننده مي ايستند، زيرا اين كار باعث باز شدن 
راه چپاول گري هاي ديگر شده و آنها را بازيچه كشور 
قدرتمندتر مي س��ازد. در عوض، قدرت هاي عمده 
)و بس��ياري از قدرت هاي كوچك تر( در واكنش به 
تهديدها، به دنبال هم پيماناني مي گردند كه با بسيج 
منابع خود براي مقاومت در برابر كشور قدرتمندتر 

يا خطرناك تر، از آنها حمايت كنند.
ب��ا توجه ب��ه اينك��ه اي��االت متح��ده، ب��ا فاصله، 
قدرتمندترين كشور جهان است، ممكن است اين 
انتظار وجود داشته باشد كه كشورهاي ديگر بطور 
جدي با هم هماهنگ ش��وند تا بتوانند واشنگتن را 
مهار نمايند. خوشبختانه براي امريكايي ها، عوامل 
متعددي ب��ا هم تركيب ش��ده اند تا اي��ن انگيزه را 
كاهش دهند. اولي��ن عامل، جغرافيا اس��ت: چون 
اي��االت متحده از مراك��ز اصلي قدرت بس��يار دور 
است، بس��ياري از موازنه گران بالقوه قدرت، بيشتر 
نگران همس��ايگان خود بوده و لذا در عوض، بيشتر 
مشتاق دريافت حمايت هاي اياالت متحده هستند. 
عالوه بر اين، اياالت متحده طي چندين دهه روابط 
مستحكمي با هم پيمانان خود در اروپا و آسيا ايجاد 
كرده و اين كش��ورها تمايلي به اخالل در اين روابط 
امنيت��ي كه محتاج آن نيز هس��تند، ندارند. س��وم 
اينكه، هر تالش��ي ب��راي س��ازماندهي يك ائتالف 

بزرگ ضدامريكايي با مس��ئله ج��دي اقدام جمعي 
مواجه خواهد بود، مگر اينكه يك رهبر متحدكننده 
قدرتمند )مانند اتحاد شوروي سابق( وجود داشته 
باش��د كه بتواند تالش ها را سازماندهي كرده و نظم 
دهد. با اين حال چنين كشوري از اوايل دهه ۱۹۹۰ 
وجود نداش��ته و چين هم هنوز راه زيادي در پيش 
دارد تا بتواند چنين نقشي را ايفا نمايد. نهايتًا اينكه 
موازنه گران بالقوه قدرت ممكن اس��ت به اين اميد 
باش��ند كه دولت ترامپ صرفًا يك حركت ناش��يانه 
اس��ت كه خيلي س��ريع رد مي ش��ود، لذا نيازي به 
واكنش پايدار احساس نمي كنند. به تمام اين داليل، 
كش��ورها مدتي عليه قدرت اي��االت متحده موازنه 

كرده اند و كماكان نيز اين كار را مي كنند.
بدين س��ان، نش��انه هايي هم از موازنه آشكار و هم 
آنچه »موازنه نرم« خوانده مي شود، وجود دارد كه 
زماني اتفاق مي افتد كه كش��ورهاي ديگر سياست 
خارجي خود را به گون��ه اي هماهنگ مي كنند كه 
پيامد ناخواسته اي براي اياالت متحده داشته باشد. 
افزايش همكاري بين روس��يه و چين، و بين اين دو 
كش��ور و ايران، دقيقًا آن چيزي اس��ت كه با توجه 
به سياس��ت اياالت متحده در قبال اين دو كش��ور 
مي توان انتظار داشت، و پش��تيباني ايران از دولت 
سوريه هم در اين راستا اس��ت. در حوزه اقتصادي، 
كش��ورها در واكن��ش به خ��روج ترام��پ از پيمان 
ترنس پاسيفيك و وضع تعرفه ها، پيمان هاي تجاري 
را دنبال نمودند كه اياالت متحده را محروم مي كند 
و همچني��ن مواضع خود را در نشس��ت هاي جي7 
)بيش��تر براي آزار ترامپ( و ناتو هماهنگ نمودند. 
كشورهايي همچون كره شمالي و ايران هم يا با ايجاد 
زرادخانه تس��ليحات اتمي )كره شمالي( يا با تالش 
جدي براي دس��تيابي به آن )ايران( نسبت به ايجاد 
موازنه اقدام كرده اند تا از خود در برابر تغيير رژيم با 

حمايت اياالت متحده حفاظت كنند.

اما جز اينكه اياالت متح��ده از كوره در برود، انتظار 
رفتار موازنه اي آش��كار زيادي را ن��دارم. در عوض، 
ش��اهد اقدامات تأميني فراوان��ي خواهيم بود، زيرا 
هم پيمانان قديمي اي��االت متحده، در برابر كاهش 
اعتبار اياالت متحده با بررسي ترتيبات ديگر واكنش 
نشان مي دهند. زماني كه كشورهاي ديگر اطالعي از 
آنچه واشنگتن در آينده انجام خواهد داد، ندارند يا 
اطالع كمي از آن دارند، نمي توان انتظار داشت طور 

ديگري عمل كنند.

  امتناع ورزي
كش��ورهايي كه بطور آش��كارا موازن��ه نمي كنند، 
مي توانند به س��ادگي در حفره هاي خود خزيده و از 
همراهي با خواسته هاي اياالت متحده امتناع بورزند. 
حتي اياالت متحده نيرومند هم آنقدر قدرت ندارد 
ك��ه نظارت كند كه هر كش��وري چ��ه كاري انجام 
مي دهد و خواسته خود را بر همه آنها تحميل نمايد، 
و اين به كشورها اجازه مي دهد زماني كه تقاضاهاي 

اياالت متحده به نفع آنها نيس��ت فق��ط نه بگويند. 
مكزيك از س��اخت ديوار در مرز يا پرداخت هزينه 
آن امتن��اع نمود )ك��ه عجيب ب��ود!( و تركيه هم از 
بازگرداندن يك كشيش امريكايي كه ادعا مي شود 
در فعاليت هاي ضددولتي دخالت داشته خودداري 
مي كند. كانادا، مكزيك، چين و آلمان هم بطور كلي 
در برابر خواسته هاي تجاري ترامپ تسليم نشده اند، 
گرچه مصالحه توس��ط دو طرف ممكن است نهايتًا 

منجر به ايجاد ترتيبات جديد با برخي از آنها شود.
امتناع ورزي گاهي اوقات اشكال ظريف تري به خود 
مي گيرد، به خصوص زماني كه كشورها نمي خواهند 
برخورد آش��كاري با واشنگتن داش��ته باشند. براي 
انجام اين كار، كش��ورهاي ديگر مي توانند رس��مًا 
با انجام اقداماتي در راس��تاي خواس��ته هاي اياالت 
متحده موافقت كنند و س��پس تا حد امكان آهسته 
آن را ادامه دهند. نيت اين اس��ت ك��ه كار صرفًا به 
اندازه اي انجام شود كه اياالت متحده راضي باشد و 
نقض خواسته ها پوشش داده شود. تعهدات ناتو براي 
افزايش مخارج دفاعي و وعده هاي اس��راييل براي 
كندسازي روند شهرك سازي و مهاجرت و تعهدات 
فلس��طينيان براي س��خت گيري بيش��تر در مورد 
تحريك ها، غالبًا از اين نوع هستند. اگر اياالت متحده 
كش��ورهاي اتحاديه اروپ��ا را با تحريم ه��اي ثانويه 
در مورد تعامل با ايران تهديد نمايد، اين كش��ورها 
كمترين حد ممكن نظارت را بر ش��ركت هاي خود 
اعمال كرده و بيشترين فرار و نقض تحريم ممكن را 
به ش��ركت هاي خود اجازه مي دهند. شايد آنها ادعا 
كنند كه )از روي بي ميلي( مطابق با خواس��ته هاي 
اياالت متحده عمل مي كنند، اما نبايد از آنها انتظار 

داشت كه تالش زيادي در اين راستا بكنند.
البته كره شمالي يك عامل كاركشته در اين راهبرد 
است و به نظر مي آيد كه كيم جونگ اون به سرعت 
در اين راهبرد استاد شده است. ترامپ ادعا مي كند 
زمان��ي كه رهبران اياالت متحده و كره ش��مالي در 
ماه ژوئن ب��ا يكديگر ديدار نمودند، كيم قول داد كه 
تس��ليحات اتمي را از بين ببرد، اما كيم هرگز واقعًا 
اعالم نكرد كه چنين كاري مي كند و هيچ نشانه اي 
هم از حركت در اين مسير از خود نشان نداده است. 
در عوض، در آشكار س��خنان زيبايي مي زند اما در 
خفا امتناع مي ورزد، راهبردي كه فشار اقتصادي بر 
كره شمالي را كاهش داده، شكاف هاي جديدي بين 
سئول و واش��نگتن ايجاد نموده و جايگاه كيم را به 
عنوان يك سياستمدار ارتقا داد و او همه اين كارها 
را انجام داد بدون اينكه يك كالهك موشكي را پياده 
كرده يا توان هسته اي كره شمالي را به اندازه يك اتم 

از مواد شكافت پذير كاهش داده باشد.
او چگونه مي توان��د از عواقب اي��ن كار بگريزد؟ در 
اين م��ورد، امتناع  ورزي جواب مي دهد، زيرا اياالت 
متحده راه هاي زيادي براي فش��ار بر پيونگ يانگ 
ندارد، اما همچنين از سوي ديگر كيم هم مي داند كه 
اياالت متحده طرح ها و كارهاي زيادي در سرتاسر 
جه��ان دارد و اينكه واش��نگتن ناچاراً حواس��ش از 
برخي ديگر پرت خواهد شد. بنابراين، امتناع ورزي 
و دادن وعده هايي كه هرگز محقق نمي شوند، براي 

او منطقي به نظر مي آيد.

  پيوند
به جاي تالش ب��راي مقابله با قدرت اياالت متحده، 
برخي از كشورها ترجيح مي دهند كه از اين قدرت 
براي اهداف خود استفاده نمايند. آنها ممكن است 
به دنبال پش��تيباني اياالت متح��ده در برابر برخي 
از رقباي منطق��ه اي يا تالش براي نفوذ بيش��تر بر 

مشورت هاي سياس��ي و اقدامات سياست خارجي 
اياالت متحده باش��ند. »پيوند« با مقامات ارشد - و 
به خصوص رييس جمهور اياالت متحده- راهبردي 
اس��ت كه براي اعمال نفوذ بر چگونگي نگرش اين 
مقامات به مس��ائل جهاني طراحي شده و به دنبال 

شكل دهي مسير حل اين مسائل است.
در طول ۶ دهه گذشته، بسياري از رهبران خارجي 
در طول زمان كوشيده اند تا با رهبران اثرگذار اياالت 
متحده پيوند برقرار كنند. نخس��ت وزيران بريتانيا 
از وينس��تون چرچيل به بعد ب��ه دنبال يك »رابطه 
خاص« با اياالت متحده از طري��ق ايجاد ارتباطات 
نزديك با تمام كس��اني بودند كه در كاخ سفيد قرار 
گرفته بودن��د، و خارجيان ديگري همچون هلموت 
كهل از آلمان، شاهزاده بندر بن سلطان از عربستان 
س��عودي و اس��حاق رابين از اس��راييل به وضوح از 
ارتباطات شخصي با همتايان امريكايي خود منتفع 

مي شدند.
با توج��ه به باور ترامپ مبني بر اينكه هر زمان بحث 
سياس��ت خارجي مي ش��ود »تنها من هس��تم كه 
تصميم مي گيرم«، عجيب نيس��ت كه بس��ياري از 
رهبران جهان س��عي در ايجاد پيوندهاي شخصي 
ب��ا ترامپ )يا با خودي ه��اي او مانند دامادش جارد 
كوشنر( داش��ته اند. به نظر مي رسد كه هم بنيامين 
نتانياه��و، نخس��ت وزير اس��راييل و ه��م وليعهد 
عربس��تان محمد بن س��لمان اين كار را با موفقيت 
انج��ام داده ان��د و به خص��وص بن س��لمان آزادي 
عمل كامل را براي جنگ در يمن به دس��ت آورده، 
كش��مكش با قطر و كان��ادا را آغاز نم��وده و بدون 
ت��رس از س��رزنش واش��نگتن، برنام��ه اصالحات 
اقتص��ادي خود را ب��ه خطر انداخته اس��ت. همه ما 
ب��ه دنبال اين هس��تيم كه بفهميم چ��را والديمير 
پوتين رييس جمهور روس��يه ظاهراً ترامپ را وادار 
به تمكين و احترام مش��ابه مي كند و ظاهراً كيم هم 
از اين تاكتيك با موفقيت اس��تفاده كرده است. هر 
سه رهبر از طريق فراهم كردن زمينه براي نمايش 
غرور و ميل شديد ترامپ به جلب توجه، پيوند برقرار 
كرده اند و بدين س��ان آزادي عمل پيدا كرده اند كه 
هر كاري مي خواهند، بدون واكنش منفي از س��وي 

كاخ سفيد، انجام دهند.
با اين حال، »پيوند« يك راهبرد خطاناپذير نيست، 
همانطور كه تجربه هاي ش��ينزو آبه از ژاپن، امانوئل 
مكرون از فرانسه و جاس��تين ترودو از كانادا نشان 

مي دهند. 
اين رهبران از هيچ اقدامي براي جلب توجه و ارضاي 
ميل غ��رور ترامپ فروگذار نكردن��د، اما تالش هاي 
هيچ يك از آنها نتيجه اي در بر نداش��ت. اش��تياق 
و شيفتگي آبه به گلف نتوانس��ت مانع ترامپ براي 
خ��روج از پيمان ترنس پاس��يفيك و وضع تعرفه بر 
ژاپن شود، دوستي مردانه مكرون با ترامپ نتوانست 
باعث ترغيب رييس جمهور به حفظ پيمان هسته اي 
ايران يا ممانعت از دهن كجي به اتحاديه اروپا گردد، 
و ترودو با وجود تالش هاي اوليه براي برقراري پيوند 
با رييس جمهور دمدمي مزاج، از ليست سياه ترامپ 

به شدت عصباني است.
بداقبالي آنه��ا، مخالفت با ترامپ در موضوعاتي بود 
كه او واقعًا در مورد آنها حس��اس بود و هيچ ميزاني 
از دوس��تي و ش��يفتگي ش��خصي نمي توانست بر 
آنها غلبه كند. جذابيت هاي مكرون هم نتوانس��ت 
مشورت هايي كه ترامپ در مورد ايران از سعودي ها، 
از مش��اوراني همچون جان بولتون و از ثروتمنداني 
چون ش��لدون ادلس��ون مي گرفت را تحت الشعاع 

قرار دهد.

و با توجه به سابقه طوالني ترامپ در حمله به شركاي 
س��ابق )نيازي به يادآوري جابه جايي هاي بي سابقه 
در كاركنان كاخ سفيد نيست(، اين راهبرد شيوه اي 
عالي براي تضمين يك رابطه سازگار و هماهنگ با 

واشنگتن نيست.

  مشروعيت زدايي
اياالت متحده به عنوان ابرق��درت دنيا، مي خواهد 
ديگران را متقاع��د كند كه موقعيت مناس��ب اين 
كش��ور بطور گس��ترده اي به نفع آنها هم هس��ت و 
اينك��ه اقدامات امري��كا به نظم جهان��ي حقيقي و 
مش��روع كمك مي كن��د. در مقابل، آنهاي��ي كه با 
اياالت متحده مخالف هس��تند، سعي خواهند كرد 
كه نقش امريكا را بس��يار ش��رورانه تر نشان دهند. 
راهبرد »مش��روعيت زدايي« نمي خواهد مستقيمًا 
قدرت اي��االت متحده را از بين ببرد، بلكه در عوض، 
به دنبال ترغيب كشورهاي ديگر جهان به ابراز انزجار 
از سلطه اياالت متحده، فاقد استحقاق تقليد دانستن 
ارزش هاي امريكا، و بطور كلي دشوارتر كردن جلب 
پشتيباني ديگران توسط دولت اياالت متحده است.

اس��تيالي دونالد ترامپ بر كاخ س��فيد و رفتار او به 
عنوان رييس جمه��ور، يك موهبت الهي براي تمام 
كس��اني بوده كه س��عي در تخريب وجه��ه اياالت 
متح��ده در اكث��ر جهان و ايج��اد تردي��د در مورد 
شايس��تگي اخالق��ي آن دارند. ي��ك لحظه تصور 
كنيد كه اين كار چقدر آس��ان ش��ده است. به جاي 
متقاعد ك��ردن ديگران به اينكه سياس��ت خارجي 
اي��االت متحده به نف��ع )اكثر مردم( جهان اس��ت، 
رييس جمهور اياالت متحده ب��ا غرور و مكرراً اعالم 
كرده هدف از سياس��ت خارجي »اول امريكا«ي او، 
منفعت اياالت متحده و امتياز گرفتن از هم پيمانان 

و مخالفان است.
با وجود ترام��پ به عنوان رييس جمه��ور، بد جلوه 
دادن اي��االت متح��ده كاري بس آس��ان اس��ت و 
تحقيقات جهان��ي اخير هم در مورد اي��ن روندها، 

صريح و بي پرده هستند.
 مركز تحقيقاتي پيو در س��ال ۲۰۱7 در پيمايشي 
در مي��ان ۳۰ كش��ور درياف��ت ك��ه ۳۸ درص��د از 
پاس��خ دهندگان، قدرت و نفوذ اياالت متحده را به 
عنوان يك »تهديد بزرگ« قلمداد مي كنند كه اين 
رقم ۱۳ واحد درصد بيشتر از سال ۲۰۱۳ است. در 
يك بررس��ي از ۳7 كشور مشخص ش��د كه اعتماد 
به رهبري اي��االت متحده از ۶۴ درص��د در دوران 
رياس��ت جمهوري اوبام��ا به ۲۲ درص��د در دوران 

تصدي ترامپ كاهش يافته است.
بط��ور قطع، اي��االت متحده همواره ب��ه فكر منافع 
خود ب��وده و ادعاهاي آن مبني ب��ر خيرخواهي، از 
روي تظاهر و رياكارانه اس��ت. اما اين كشور هميشه 
هم بطور غيراخالقي عمل نكرده و در جاي ممكن، 
هواخواه مجموعه اي از ارزش هاي سياس��ي بوده و 
س��عي كرده احتراِم شايس��ته به باورهاي انساني را 
از خود نش��ان دهد. حماي��ت از ارزش هاي اخالقي 
خاص و در عين حال اذعان ب��ه اينكه برخي اوقات 
بايد مالحظات ديگري نيز مدنظر قرار گيرد يك چيز 
است، و چشم پوشي كامل از اين ارزش ها )كاري كه 

ترامپ مي كند( چيز ديگري است.
عالوه بر اين، زماني كه يك رييس جمهور، بس��يار 
بي انديش��ه، خوداندي��ش، زن س��تيز، كينه ت��وز و 
بي تدبير اس��ت و زماني كه بس��ياري از همراهان و 
گماشته هاي او آشكارا فاسد هستند، بد جلوه دادن 
اياالت متحده براي ديگران بس��يار آس��ان اس��ت. 
در واق��ع، تمس��خر ترامپ و اي��االت متحده به يك 
س��رگرمي براي مقامات خارجي تبديل شده است. 
اما شايد كس��ي تعجب كند كه رهبران مهم جهان 
در مورد مقام��ات اياالت متحده و خ��وِد ترامپ در 
جلس��ات خصوصي و بدون حضور گزارشگران و با 
ميكروفن هاي خام��وش، چگونه صحبت مي كنند. 
شرط مي بندم كه اين صحبت ها از آن چيزي كه ما 

مي دانيم، كوبنده تر و منتقدانه تر است.
بطور قطع، برخي از كش��ورها از نابس��اماني اي كه 
ترامپ در سياست خارجي اياالت متحده ايجاد كرده 
خشنود هستند. تعجبي ندارد كه كارشناسان چيني، 
رياس��ت جمهوري او را به عنوان يك فرصت طاليي 
براي پكن مي دانند، زيرا از لحاظ قدرت نرم، ترامپ 
واقعًا آن را خراب كرده است. آنها شايد از تعرفه هاي 
او ناراضي باش��ند، اما از آسيبي كه ترامپ به جايگاه 
اياالت متحده در آسيا و نقاط ديگر جهان وارد كرده 
قطعًا خوش��حالند. به طور مش��ابه، پوتين هم شايد 
انتظار بيش��تر از رياست جمهوري ترامپ داشت اما 
او هم از اين ناراحت نيس��ت كه ترامپ هم پيمانان 
قديمي اياالت متحده را به باد انتقاد گرفته و به آنها 
توهين مي كند. همانطور كه گفته مي شود ناپلئون 
به سربازان خود مي گفت كه »زماني كه دشمن يك 
حركت اش��تباه انجام مي دهد، ما بايد كاماًل مراقب 

باشيم كه مزاحمش نشويم«.
نكته كليدي در اينجا اين اس��ت كه هم دوس��تان 
و هم دش��منان، راه ه��اي زيادي ب��راي مواجهه با 
ق��درت امريكا دارند، چ��ه در مخاطراتي كه ممكن 
است تحميل كند يا همراس��تا كردن آنها با اهداف 
خودشان. بنابراين يك كار اصلي ديپلماسي اياالت 
متحده، تش��خيص اين واكنش ها و انجام اقدامات 
ممكن ب��راي خنثي كردن آنها اس��ت. ب��ا توجه به 
موقعيت ژئوپلتيك مناس��ب امري��كا، اين كار نبايد 
خيلي سخت باش��د. اين كار عمدتًا مستلزم ميزاني 
خاص از خويش��تن داري، تمايل به رفتار محترمانه 
و نه تحقيرآميز با كش��ورهاي ديگر و رهبران آنها، و 
مهم تر از همه، توانايي عمل به گونه اي است كه مردم 
بيشتري را متقاعد نمايد كه قدرت اياالت متحده يك 

نيروي خيرخواه در جهان است.

تهديد امنيت غذايي و گرسنگي 
جهاني براي سومين سال

سازمان ملل متحد هشدار داد گرسنگي جهاني در 
سال ۲۰۱7 براي سومين سال متوالي تحت تاثير 
منازع��ات و تغييرات جوي افزاي��ش يافت و هدف 
جهاني براي پايان دادن به گرسنگي تا سال ۲۰۳۰ را 
به خطر انداخته است. به گزارش ايسنا، طبق گزارش 
»وضعيت امنيت غذا و تغذيه در جهان ۲۰۱۸«، به 
نظر مي رسد گرسنگي به ميزان فزاينده اي در همه 
آفريقا و امريكاي جنوبي وجود دارد و ۸۲۱ ميليون 
نفري يا يك نفر از هر ۹ نفر در سال ۲۰۱7 گرسنه 
بودند. در اين بين ۶7۲ ميليون بزرگسال يا بيش از 
يك نفر از هر هشت نفر اكنون دچار چاقي بيش از 
حد هستند كه نسبت به ۶۰۰ ميليون نفر در سال 
۲۰۱۴ افزايش پيدا كرده اس��ت. در اين گزارش با 
اشاره به اهداف توس��عه پايدار سازمان ملل متحد 
كه در سال ۲۰۱۵ از سوي كشورهاي عضو اين نهاد 
تصويب شد، آمده است: بدون تالش هاي فزاينده، 
ريس��ك عدم دس��تيابي به اهداف توس��عه پايدار 
ريشه كني گرسنگي تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد. پس 
از يك دهه كاهش، براي سومين سال متوالي است 
كه سطوح گرسنگي جهاني افزايش پيدا كرده است. 
سيندي هولمان، يكي از نويسندگان اين گزارش در 
اين باره اظهار كرد: تغييرات فزاينده در دماي هوا، 
بارندگي هاي ش��ديد و تغييرات فصول، همگي بر 
موجود بودن غذا و كيفيت آن تاثير گذاشته است. 
اين اقتصاددان ارشد امنيت غذا و تغذيه در سازمان 
غذا و كشاورزي ملل متحد )فائو( در ادامه گفت: به 
همين دليل است كه ما مي گوييم الزم است اكنون 
اقدام شود زيرا ما نگران اين هستيم كه اوضاع بهتر 
نش��ده و در واقع وخامت بيشتري پيدا كند. طبق 
اعالم س��ازمان ملل متحد، سال گذش��ته تقريبًا 
۱۲۴ ميليون نفر در ۵۱ كش��ور با س��طوح بحراني 
گرس��نگي روبه رو ش��دند كه ناش��ي از منازعات و 
بالياي طبيعي بود. بسياري از كشورهايي كه درگير 
جنگ هاي طوالني هستند از جمله يمن، سومالي، 
سودان جنوبي و افغانستان نيز از يك يا چند شوك 
جوي مانند خشكسالي و سيل آسيب  ديده اند. نهاد 
بشردوس��تانه »كودكان را نجات دهيم« دوشنبه 
هفته جاري هشدار داد ۶۰۰ هزار كودك در مناطق 
جنگي ممكن اس��ت تا پايان امس��ال از گرسنگي 
شديد هالك شوند زيرا كمبود منابع مالي آغاز شده 
و گروه هاي درگير مانع از رسيدن آذوقه به مردمي 
مي شوند كه نيازمند آن هستند. سازمان ملل متحد 
اعالم كرد وضعيت گرسنگي رو به وخامت امريكاي 
جنوبي ممكن اس��ت به دلي��ل قيمت هاي پايين 
كاالهاي صادراتي اصلي اين منطقه به خصوص نفت 
خام باشد.  طبق اعالم سازمان ملل متحد، كمبود 
موادغذايي باعث شده ۲.۳ ميليون نفر تا ماه ژوئن 
از ونزوئال فرار كنند. ابهام يا ناكافي بودن دسترسي 
به مواد غذايي همچني��ن عامل چاقي بيش از حد 
است زيرا كس��اني كه منابع مالي محدودي دارند 
ممكن اس��ت مواد غذايي فرآوري شده ارزان تر كه 
چربي، نمك و شكر بااليي دارند را انتخاب كنند و 
محروميت از مواد غذايي ممكن است به تغييرات 
روان��ي و متابوليكي نيز منجر ش��ود. پ��ل وينترز، 
نايب رييس صندوق بين المللي توسعه كشاورزي 
در اين باره اظهار كرد: كاهش گرس��نگي مستلزم 
رويكردهاي هدفمندي است كه به ريشه فقر مزمن 
مي پردازند. اين امر مستلزم داشتن آمار درباره نقاط 
محروميت، محدوديت هاي آنها و اطمينان از موثر 

بودن سرمايه گذاري هاي انجام شده است.

 صادرات صيفي مشكلي
براي داخل ايجاد نمي كند

مس��ووالن وزارت جهادكش��اورزي در پي ابراز 
نگراني رييس اتحاديه بارفروش��ان درباره بروز 
مشكل در تامين بازار داخلي در صورت ازسرگيري 
صادرات گوجه فرنگي، سيب زميني و هندوانه 
اعالم كردند كه بازار داخلي تامين اس��ت و تنها 
مازاد توليد صادر مي شود. در روزهاي اخير رييس 
اتحاديه بارفروشان تهران در نامه اي به رييس اتاق 
اصناف تهران نسبت به از سرگيري صادرات سيب 
زميني، گوجه فرنگي و هندوانه به كش��ورهايي 
چون عراق هش��دار داد و نوش��ت: اقالم مذكور 
مايحتاج اصلي مصرف خانوار ايراني است و با در 
پيش داشتن ماه هاي محرم و صفر و افزايش تقاضا 
در اين مدت و همچنين به علت آسيب ديدگي 
)گرما و آفت( در مورد سيب زميني و گوجه فرنگي 
اگر تدبيري اتخاذ نش��ود، بازار دچار بحران براي 
مصرف كنندگان و كمبود اقالم فوق در س��طح 
كشور خواهد شد. شاهرخ شجري مديركل دفتر 
توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزي در اين باره 
در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: سيب زميني و 
گوجه فرنگي مورد نياز مصرفي كشور تامين است 
و ممنوعيتي در صادرات اين محصوالت نداريم. 
وي اظهارداش��ت: چندي پيش ع��راق به دليل 
افزايش توليدات داخلي خود، واردات محصوالت 
س��بزي و صيفي از جمله س��يب زميني از ايران 
را ممنوع كرده ب��ود كه به تازگي اين ممنوعيت 

برداشته شده است.
وي اف��زود: اين موضوع مربوط به ايران نيس��ت 
بلكه هر زمان محصوالت توليدي كش��ور عراق 
بازار داخلي خود را تامي��ن مي كند، براي ديگر 
كش��ورهاي صادر كننده من��ع صادراتي ايجاد 
مي كند. به گفته شجري، اكنون عراق ورود سبزي 
و صيفي ايراني را آزاد كرده است. مديركل دفتر 
توسعه صادرات وزارت جهادكش��اورزي درباره 
احتمال سوءاستفاده برخي با صادرات محصوالت 
كشاورزي و مواد غذايي به دليل افزايش نرخ ارز و 
حتي صادرات مجدد كاالهاي وارداتي با ارز رسمي 
گفت: به دليل نوسان نرخ ارز آزاد و رسمي ممكن 
اس��ت برخي سوءاس��تفاده هايي از اين موضوع 
داشته باشند اما دولت تمامي تالش خود را به كار 
بسته تا از صادرات بي رويه محصوالت كشاورزي 

و مواد غذايي مورد نياز داخلي جلوگيري كند. 

  بطور قطع، برخي از كش�ورها از نابس�اماني اي كه ترامپ در سياست خارجي اياالت متحده 
ايجاد كرده خشنود هستند. تعجبي ندارد كه كارشناسان چيني، رياست جمهوري او را به عنوان 
يك فرصت طاليي براي پكن مي دانند، زيرا از لحاظ ق�درت نرم، ترامپ واقعًا آن را خراب كرده 
است. آنها شايد از تعرفه هاي او ناراضي باشند، اما از آسيبي كه ترامپ به جايگاه اياالت متحده در 
آسيا و نقاط ديگر جهان وارد كرده قطعًا خوشحالند. به طور مشابه، پوتين هم شايد انتظار بيشتر 
از رياست جمهوري ترامپ داش�ت اما او هم از اين ناراحت نيست كه ترامپ هم پيمانان قديمي 
اياالت متحده را به باد انتقاد گرفته و به آنها توهين مي كند. همانطور كه گفته مي شود ناپلئون به 
سربازان خود مي گفت كه »زماني كه دشمن يك حركت اشتباه انجام مي دهد، ما بايد كاماًل مراقب 

باشيم كه مزاحمش نشويم«.

برش

   با توج�ه به باور ترامپ مبن�ي بر اينكه 
هر زمان بحث سياس�ت خارجي مي شود 
»تنها من هس�تم كه تصمي�م مي گيرم«، 
عجيب نيست كه بسياري از رهبران جهان 
سعي در ايجاد پيوندهاي شخصي با ترامپ 
)يا با خودي ه�اي او مانند دام�ادش جارد 
كوشنر( داش�ته اند. به نظر مي رسد كه هم 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل و 
هم وليعهد عربستان محمد بن سلمان اين 
كار را با موفقيت انجام داده اند و به خصوص 
بن سلمان آزادي عمل كامل را براي جنگ 
در يمن به دست آورده، كشمكش با قطر و 
كانادا را آغاز نموده و بدون ترس از سرزنش 
واشنگتن، برنامه اصالحات اقتصادي خود 

را به خطر انداخته است. 

  هم دوستان و هم دشمنان، راه هاي زيادي 
براي مواجهه با ق�درت امريكا دارند، چه در 
مخاطراتي كه ممكن اس�ت تحميل كند يا 

همراستا كردن آنها با اهداف خودشان.

برش



گفتوگو 9 ايرانشهر
ورود دوچرخه هاي نارنجي 

به شهر از اواسط مهر 
گروه راه و شهرسازي|شهرداري تهران درنظر 
دارد به منظور كاهش آلودگي هوا و نيزكاهش حجم 
ترافيك پايتخت طرح دوچرخه هاي اش��تراكي را 
اجرا كند. هر چند محس��ن پورسيدآقايي، معاون 
حمل و نقل ش��هرداري تهران عنوان كرده بود كه 
5 هزار دوچرخه اشتراكي نارنجي رنگ از پنج شنبه 
هشتم ش��هريور وارد ش��هر تهران خواهد شد، اما 
 اين اتفاق نيفتاد و سعيد بابا يوسفي، مجري طرح 
دوچرخه هاي اش��تراكي از راه اندازي اين طرح در 

اواسط مهر ماه خبر داد.
سعيد بابايوس��في در گفت و گو با »تعادل« درباره 
اين دوچرخه ها توضيحات��ي ارايه كرد و گفت: اين 
طرح به صورت پايلوت در دانش��گاه شهيد مدرس 
اجرايي شده و باتوجه به اين كه تعطيالت تابستاني 
دانشگاه، استقبال دانشجويان بسيار خوب بود. ما 
ابتدا 50 دوچرخه در اين دانشگاه  قرار داديم كه بعد 
از يك هفته درخواس��ت كردند 50 دوچرخه ديگر 
اضافه كنيم. تا امروز دوچرخه ها در اين دانش��گاه 
حدود 1200 كيلومتر راه رفته اند. تا پايان اين ماه در 

دانشگاه تربيت مدرس فعاليت مي كنيم.
وي ادامه داد: براي اجراي اين طرح در س��طح شهر 
يكسري زير ساخت ها بايد آماده شود و همچنين 
مجوزه��اي الزم را باي��د از ش��هرداري بگيريم. به 
محض اين كه  زيرس��اخت هاي حداقلي مد نظر ما 
و ش��هرداري آماده شود طرح را در سطح شهر اجرا 

خواهيم كرد.
وي درب��اره زيرس��اخت هاي مورد ني��از اين طرح 
 گفت: اجراي كامل طرح دوچرخه اشتراكي نياز به 
برنامه هاي بلندمدت دارد كه در ادامه با شهرداري 
در اين خصوص وارد تعامل خواهيم شد.همچنين 
نياز داريم در اماكني مي خواهيم دوچرخه ها مستقر 
شوند فضايي به ما اختصاص داده شود تا به عنوان 
پاركينگ دوچرخه از آن استفاده كنيم. اين اماكن 
بايد نزديك مترو و ديگر وسايل حمل و نقل عمومي 
باش��د.همچنين بايد عالقه مندان مطمئن شوند 
هميش��ه در اطراف مترو مي توانن��د به دوچرخه 
دسترسي داشته باشند. در آينده نياز داريم تا براي 
اين پاركينگ ها المان شهري نيز در نظر گرفته شود 
تا ش��هروندان راحت تر بتوانند به اين پاركينگ ها 

دسترسي داشته باشند.
بابايوس��في درباره مس��يرهايي كه براي دوچرخه 
س��واري در نظر گرفته اند نيز توضيحاتي ارايه كرد 
و گفت:چهار مس��ير اصلي كه در طرح اوليه داريم 
به اين شرح اس��ت،خيابان آزادي حد فاصل استاد 
معين تا پيچ شميران ،منطقه دوم خيابان مطهري، 
منطقه سوم خيابان شهيد بهشتي و منطقه چهارم 
حد فاصل هفت تير تا انتهاي بلوار كش��اورز است . 
اين مسيرها جز مسيرهايي است كه ممكن است 
بيشتر جنبه تفريحي داشته باشند مانند درياچه 
چيتگر و بام لند. در منطقه بام لند به دليل اين كه 
محصور نيست دوچرخه ممكن است به هر مكاني 
در منطقه 22 برود .البته در مس��يرهاي اصلي نيز 
اين اتفاق خواهد افت��اد و دوچرخه ها مي توانند از 
مسيرهاي اصلي خارج و در سطح شهر پخش شوند 

اما مسيرهاي اوليه همين هايي است كه نام بردم.
 مجري طرح دوچرخه اشتراكي در پاسخ به اين كه 
آيا امكان سرقت اين دوچرخه ها وجود دارد يا خير، 
توضي��ح داد: هر چند دوچرخه ها مجهز به جي پي 
اس هستند اما امكان س��رقت دوچرخه در چنين 
طرحي در همه دنيا وجود دارد. براي مثال در دانشگاه 
مدرس نيز با توجه به اينكه طرح به شكل آزمايشي 
انجام مي ش��ود از حراست دانشگاه خواسته بوديم 
كه دوچرخه ها از دانش��گاه خارج نشوند اما هر روز 
شاهد اين هستيم كه دانشجويان دوچرخه ها را از 
محل دانشگاه بيرون برده و نزديك خوابگاه خود رها 
مي كنند. اين دوچرخه ها را توسط مانيتورينگ رصد 
كرده و دوچرخه هايي كه برگشت داده نمي شوند را 
توسط نيروهاي خودمان جمع آوري مي كنيم. تمام 
دوچرخه ها در اتاق مانيتورينگ رصد مي ش��وند و 
اينكه دوچرخه اي سرقت ش��ود آالرم هاي خاص 

خودش را دارد.
وي در پاس��خ به اينكه در ص��ورت اجراي همگاني 
طرح و زياد ش��دن تعداد كاربران موضوع رها كردن 
دوچرخه ها در دور دست مشكل ايجاد نمي كند و آيا 
نياز به نيروهاي بيشتر نخواهيد داشت، گفت: تعداد 
نيروهاي خود را متناسب با تعداد دوچرخه هايي كه 
وارد ش��هر مي كنيم افزايش خواهيم داد كه شامل 
نيروهاي حمل و نقل و لجستيك، نيروهاي حراست و 
نيروهاي تعمير و سرويس مي شود.اما نكته اي كه بايد 
در نظر گرفت اين است كه وقتي دوچرخه وارد شهر 
شود نيازي به برگرداندن آن نيست.دوچرخه در همان 
جايي كه رها شده مي ماندتا يوزر بعدي سراغش برود. 
همچنين ما يك سيستم هوشمند مصنوعي داريم كه 
به ما مي گويد دوچرخه اي 12 ساعت بالاستفاده در 
يك مكان رها شده يا درمنطقه اي درخواست زياد بوده 
اما دوچرخه نيست. براي حل اين مشكل نيروهاي 
لجستيك ما با ماشين هاي سبك و سنگين وارد شهر 
شده و جابه جايي دوچرخه ها را انجام مي دهند و آنها 
را در امكاني كه تردد و درخواست بيشتري نياز است، 

جا گذاري مي كنند. 
بابايوسفي با بيان اينكه بسياري از قوانين استفاده 
از دوچرخه هاي اشتراكي در اپليكشين مخصوص 
اين دوچرخه ها آورده شده است، ادامه داد: كسي 
كه عالقه مند اس��ت از دوچرخه هاي اش��تراكي 
استفاده كند ابتدا بايد اپليكشين مورد نظر را دانلود 
و نصب كند. در اين اپليكشين بايد يكسري ضوابط 
خدمات رساني را بخواند و تاييد كند. همچنين در 
اين اپليكش��ين جدول امتيازات داريم و يوزر بايد 
بداند كه چگونه مي تواند امتياز كسب كند وچگونه 
امتياز از دس��ت خواه��د داد.اي��ن امتياز ها براي 
استفاده كننده بسيار مهم است.دوچرخه بايد در 
اماكني پارك شود كه ممنوع نشده باشد.براي مثال 
پارك در وسط خيابان، جلوي در پاركينگ منازل و 
جاهايي كه براي رفت و آمد ديگران مشكل ايجاد 

كند باعث اخذ امتياز منفي خواهد شد.

»تعادل« چالش ها و چشم اندازهاي اولين طرح انسان محور ضد آلودگي هوا را بررسي مي كند

مصايب دوچرخه سواري در تهران
گروه راه وشهرسازي| آزاده كاري|

طي سال هاي اخير مديران شهرهاي بزرگ و 
پيشرفته به لزوم انسان محور شدن شهرها 
پي برده اند. در اين شهرها برنامه ريزي هاي 
ش�هري بر پاي�ه انس�ان محور ب�ودن انجام 
مي ش�ود. اما در ش�هرهاي در حال توس�عه 
مانند ته�ران اين مفهوم به تازگي در ادبيات 
مديريت ش�هري راه پيدا كرده است و هنوز 
فاصله بسياري تا انس�ان محور شدن دارد. 
مديري�ت جديد ش�هر تهران براي ش�روع، 
طرح دوچرخه هاي اش�تراكي را راه اندازي 
كرده و قرار است به زودي شهر تهران شاهد 
دوچرخه ه�اي نارنجي رنگي باش�د كه براي 
استفاده عموم شهروندان در نظر گرفته شده 
و هدف اصل�ي آن كمك به كاهش ترافيك و 

رفع آلودگي هواي شهر است.
 در واقع مش�کل عم�ده ف�راروی مديريت 
شهری و ش�هروندان تهرانی، راه بندان های 
طاقت فرس�ا و آلودگی هوای ناش�ی از آن و 
ساير مش�کالت مربوطه ناش�ی از استفاده 
بی رويه از اتومبيل ش�خصی اس�ت. با وجود 
اي�ن، براس�اس آم�ار منتش�ر ش�ده تعداد 
خودروها در تهران فراتر از ظرفيت معابر اين 
شهر است و مسئوالن حمل و نقل و ترافيک 
شهر در گذشته بارها نسبت به تبديل تهران 
به يک پارکينگ بزرگ هشدار داده اند. اين 
هش�دارها و نگرانی ها لزوم توجه بيشتر به 
مدهای حمل و نقلی ديگر مانند دوچرخه را 
يادآوری می کنند و ورود شهرداري به طرح 
دوچرخه ه�اي اش�تراكي گام مهمي در اين 

زمينه به شمار مي رود.

 شكست طرح خانه دوچرخه 
البته اليح��ه دوچرخه س��واری در دوره مديريت 
ش��هردار اس��بق تهران و در زمان تص��دی جعفر 
تشکری هاش��می ب��ر معاونت ترافي��ک تصويب  
و در کل ته��ران 160 خان��ه دوچرخ��ه با 2700 
دس��تگاه دوچرخه راه اندازی و منطقه 8 به عنوان 
پايلوت طرح در نظر گرفته ش��د. شهرداری تهران 
جايگاه هايی را در معابر پر رفت و آمد ش��هر تهران 
برای دوچرخه سواری در نظر گرفت که شهروندان 
ب��ا مراجعه ب��ه آن با ارائ��ه کارت شناس��ايی می 
توانستند دوچرخه ای را برای ساعاتی کرايه کنند، 
ام��ا اين کار رغبتی در س��اکنان پايتخت به وجود 
نياورد و اين طرح برخالف داشتن هزينه های گزاف 
در زمان راه اندازی، به يکباره متوقف و با شكست 
مواجه ش��د. شكس��ت اين طرح دالي��ل مختلفي 
داشت كه در هنگام برنامه ريزي و اجرا مورد توجه 

مديران اجرايي قرار نگرفته بود.
ش��ايد بتوان گف��ت، يك��ي ازمهم تري��ن داليل 
شكس��ت اين طرح  ش��يب نامناس��ب و نامتوازن 
خيابان ها در مناطق شهر تهران به ويژه در مناطق 
شمالی پايتخت بوده اس��ت. از سوي ديگر، اطالع 
رس��اني مناس��بي در اين خصوص انجام نگرفت 
و بس��ياري از ش��هروندان از وجود چنين طرحي 
خبردار نش��دند. همچنين قرار بود ايس��تگاه های 
دوچرخ��ه در مج��اورت پايانه های اتوبوس��رانی 
و ايس��تگاه های مترو ق��رار گيرد ت��ا از اين طريق 
مسيرهای دوچرخه سواری نيز به شبکه حمل ونقل 
عمومی متصل شود، اما با توجه به نامناسب بودن 
ش��رايط ايجاد خانه دوچرخه در کن��ار پايانه های 
اتوبوس��رانی متاسفانه اين کار انجام نشد. عالوه بر 
اين دوچرخه هايی که برای اين مراکز در نظر گرفته 
بودند، کيفيت کافی و درخور توجهی نداش��تند و 
پس از مدتی مستهلک شده و قابل استفاده نبودند 
. با توجه به مسطح نبودن راه و طوالنی بودن عمده 
مسيرها در سطح ش��هر ديگر رمقی برای شهروند 
دوچرخه س��وار باق��ی نمی ماند ک��ه از دوچرخه 

استفاده کند. 
بنابراي��ن با اين ک��ه دوچرخه اب��زار حمل ونقلی 
مسيرهای بلند نيست، اما مس��يرهای راه اندازی 
دوچرخه س��واری به عنوان يک وسيله نقليه تابع 
استانداردهايی اس��ت که در همه جای دنيا مورد 
توجه مديريت ش��هری قرار گرفته است. مسائلی 
نظير تقسيم بندی صحيح مسير دوچرخه سواری؛ 
تعيين مس��افت های اس��تاندارد فض��ای حرکت 
دوچرخه س��واران، شيب طولی، ش��يب عرضی، 
انتخاب درجه مس��ير دوچرخه و روس��ازی سطح 
خيابان، از جمله مواردی است که بايد مورد توجه 
قرار بگيرد. عالوه بر اين مس��ائل، ضوابط ترافيکی 
تردد دوچرخه در س��طح ش��هر نيز فاکتور مهمی 
اس��ت که توجه به آن برای حف��ظ جان دوچرخه 

سواران الزم است.
موضوعات��ی مانن��د تعيي��ن و رعاي��ت مي��زان 
س��رعت مجاز  در مس��يرهای دوچرخه سواری، 
فواص��ل توقف، تقاطعات، رمپ های دسترس��ی و 
ظرفيت های مسير دوچرخه سواری، مسائل مهمی 
اس��ت که مديران ش��هری بايد ب��ه آن توجه ويژه 
داشته باشند. همچنين مواردی همچون روشنايی 
مسير و  محل پارکينگ دوچرخه و عالئم راهنمايی 
و رانندگ��ی عمودی ش��امل تابلوه��ای انتظامی، 
اخطاری و ايمن س��ازی مس��يرهای دوچرخه به 
دلي��ل دريچه های فاضالب و غي��ره  بايد به موارد 
استانداردس��ازی ترافيکی مس��يرهای دوچرخه 

سواری اضافه شود.
اما با وج��ود ضرورت توج��ه به اين مس��ائل، اين 
فاکتورهای ترافيکی مهم در شهر تهران کمتر مورد 
توجه قرار گرفت يا درباره آنها کمتر اطالع رسانی 

کافی برای دوستداران دوچرخه سواری انجام شده 
است که اين موضوع نيز يکی از داليل عدم موفقيت 
اجرای طرح دوچرخه درسطح شهر تهران به شمار 
می رود، چرا که ابهامات زياد به ويژه در بعد ايمنی 
تردد باعث روگردانی مردم در اس��تفاده از اين مد 

حمل و نقلی خواهد شد.

 يك ضرورت اجتناب ناپذير
سعيد سادات نيا، كارشناس شهري در گفت و گو 
با »تعادل« ابع��اد مختلف اين طرح دوچرخه هاي 
اشتراكي را مورد بررسي قرار داد. به گفته سادات 
نيا راه حل مش��كالت پيچيده كالنش��هري مانند 
تهران در بس��ط حقوق عمومي اس��ت. وي در اين 
ب��اره توضي��ح  داد: از جمله اين حق��وق عمومي، 
حمل و نقل عمومي است كه پارامترهاي مختلف 
دارد. در ش��هرهاي پيش��رفته يكي از ش��يوه هاي 
متداول حمل و نقل عمومي دوچرخه هاي عمومي 
اس��ت. اين كه در شهر تهران مي توان از اين روش 
استفاده كرد جاي سوال دارد. البته رواج استفاده 
از دوچرخه يك ضرورت اجتناب ناپذير اس��ت اما 
قطعا زيرساخت هاي مورد نياز آن بايد فراهم شود. 
اس��تفاده از خودروي شخصي بدترين روش جا به 
جايي در سطح شهر است. اما بايد ديد آيا توانسته 
ايم بس��تر فكري در شهروندان را به وجود بياوريم 
كه از خودروي شخصي براي تردد استفاده نكنند. 
به گفته او، بستر سازي نياز به فرهنگ سازي دارد 
و فرهنگ سازي بايد از پايين ترين اليه ها و سنين 
پايين شروع شود. اين موضوع بايد براي عموم مردم 
نهادينه ش��ود و قلبا به آن اعتقاد داشته باشند تا با 
طيب خاطر آن را انجام دهند. در خيابان هاي شهر 
هلسينكي فنالند تعداد خودرو ها بسيار كم است 
و در عوض دوچرخه سواران بسيار زياد است. اين 
بدان معناست كه مردم اين شهر آگاهانه دوچرخه 
را براي تردد انتخاب كرده اند و از فوايد استفاده از 

دوچرخه اطالع كافي دارند.
وي ادامه داد: در اين ش��هرها حمل ونقل عمومي 
 با دوچرخه تركيب مي شود به اين معني كه افراد 
مي توانند از منزلشان تا ايستگاه مترو با دوچرخه 
برون��د و در آن جا دوچرخه خ��ود را پارك كنند و 
با مترو مس��ير خود را ادامه مي دهن��د. البته اين 
كار نياز به صرف هزينه هاي بس��يار دارد. هر چند 
ممكن اس��ت اين هزينه در ابتدا سنگين باشد اما 
در دراز مدت منافع مادي و اجتماعي براي شهر و 

شهروندان خواهد داشت.

 تجربه شهرهاي موفق
س��ادات نيا درباره تجربه ديگر كشورها نيز گفت: 
تجربه ديگر كشورها نشان از اين دارد كه دوچرخه 
سواري در کشورهايی موفق بوده که تقاضای مردم 
در کنار ايجاد زيرس��اخت ها به م��وازات هم پيش 
رفته است و لزوما ش��امل شهرها و کشورهايی که 
بدون ش��يب و يا با شيب کم هس��تند، نمی شود. 
شهرهای سانفرانسيس��کو يا ونکوور نمونه موفقی 
هس��تند که با وجود داشتن شيب زياد توانسته اند 
با برنامه ريزی چندس��اله و با توس��عه مسيرهای 
دوچرخه و فرهنگس��ازی برای دوچرخه سواری، 
ترافيک و آلودگی ه��وا را کاهش دهند. همچنين 
در مکزيکوسيتی، از س��ال2010 طرح دوچرخه 
اش��تراکی به صورت متصل به ش��بکه حمل ونقل 
عمومی اجرا ش��ده و با احداث 386 ايس��تگاه و به 
کارگيری بي��ش از 6500 دوچرخه اش��تراکی به 
200هزار نفر از ش��هروندان خدمت رسانی کرده 
اس��ت. بر اثر اجرای اي��ن طرح از تولي��د گاز دی 
اکس��يد کربن به ميزان 500 تن در س��ال کاسته 

ش��ده و 5 درصد اس��تفاده از خودروهای شخصی 
و 8درصد استفاده از تاکس��ی کاهش يافته است؛ 
همچنين 82درصد ش��هروندان از اين سيس��تم 
ابراز رضايت کرده اند. به نظر می رس��د، دوچرخه 
ب��ه ش��رط برنامه ري��زی دقيق مديريت ش��هری 
می تواند در تهران نيز به عنوان يک وسيله حمل  و 
نقل انسان محور حداقل در يک سيکل ترکيبی با 
ساير وس��ايل حمل ونقل يا به عنوان ابزار اصلی در 

مسيرهای کوتاه جای خود را باز کند.

 شيب تهران، مهم ترين مشكل 
اين كارشناس شهري يكي از مشكالت اجراي طرح 
دوچرخه اشتراكي را شيب تهران دانست و گفت: 
تهران روي دامنه كوه با ش��يب 5 درصد قرار دارد 
و اين ميزان ش��يب دوچرخه س��واري را با مشكل 
مواجه مي كند. در سربااليي ها ركاب زدن مشكل 
مي شود و در سرازيري دوچرخه سوار بايد تسلط و 
كنترل دايم داشته باشد. شيب 5 درصدي تهران در 
جهت هاي شمالي – جنوبي است كه شيب زيادي 

بوده و دوچرخه سواري براي عموم مردم را مشكل 
مي كند مگر اين كه از دوچرخه هاي پيش��رفته و 
دنده اي يا دوچرخه برقي استفاده شود كه به دليل 
گران ب��ودن اين نوع دوچرخه ه��ا تهيه آن در اين 
شرايط براي شهرداري تهران مقدور نيست اما در 
جهت هاي شرقي – غربي كه شيب نداشته يا شيب 
كمي دارند دوچرخه سواري بهتر جواب مي دهد.

بزرگ ترين طول تهران، طول ش��رقي – غربي آن 
است و حدود 80 كيلومتر است و قطعا مسيرهاي 
دوچرخه سواري مي تواند تاثير خوبي در وضعيت 

حمل و نقل شهر داشته باشد. 
به گفته اين كارشناس، يكي ديگر از مشكالت در 
اين مسير، تسلط فرهنگ اولويت اتومبيل شخصي 
بر س��اير وس��ايل حمل و نقل عمومي و نيز وجود 
راهنمايي و رانندگي به ش��دت بي قانون است كه 
در تهران عادي شده اس��ت. در حقيقت در تهران 
اولويت رانندگي با خودروهاس��ت وحقوق عابران 
پياده و دوچرخه سواران تحت تاثير خودروها قرار 
گرفته اس��ت.بنابراين همزمان با توسعه فرهنگ 
دوچرخه س��واري و آماده س��ازي بسترهاي الزم 
بايد قوانين موردنياز با آن هم تدوين شوند.ايجاد 
مسيرهاي دوچرخه ايمن، مس��يرهاي عابرپياده 
ايم��ن و تركيب مس��يرهاي دوچرخه س��واري از 
ايس��تگاه هاي انتهايي به خطوط اتوبوس مترو از 

پيش نيازهاي اصلي اين طرح است.
وي با بيان اين كه س��رمايه گ��ذاري در اين زمينه 
كار بسيار درستي اس��ت، تصريح كرد: اين سرمايه 
گذاري بايد در زمين��ه فرهنگي، تربيتي، آموزش از 
س��نين پايين، بس��ط حقوق اجتماعي و مشاركت 

مردم انجام شود. شوراياري محله ها، شوراهاي شهر 
و تشكل هاي مردم نهاد بايد اين آموزش ها را انجام 
دهند كه بس��يار كمك كننده خواهد بود. معتقدم 
اين طرح مورد استقبال ش��هروندان قرار مي گيرد 
اما مسووالن بايد صبوري كنند و با ايجاد بسترهاي 
مناس��ب، تدوين قوانين و آموزش شهروندان طرح 
را پيش ببرند.همچنين پليس راهنمايي و رانندگي 
نيز باي��د به منظور حفظ امنيت دوچرخه س��واران 
سخت گيري بيشتري نسبت به خودورهاي شخصي 
داشته باشد تا مردم مجبور شوند تا قوانين راهنمايي 

و رانندگي را رعايت كنند.

 شيب خيابان بازدارنده نيست
اين كارشناس ش��هري در پاسخ به اين كه آيا شيب 
برخي از خيابان هاي تهران مي تواند مانع بازدارنده 
جهت توسعه دوچرخه سواري شود، گفت: نه اصال 
اين گونه نيس��ت. بسياري از مس��يرها، مسيرهاي 
محلي است و تردد در محدوده هاي مخصوص است 
.خيلي اوقات مس��ير خانه تا محل كار يا ايس��تگاه 

 مترو كوتاه اس��ت و حتي ب��راي خريد هاي روزمره 
مي توان از دوچرخه استفاده كرد و اين گونه نيست 
كه بگويي��م در تهران نمي توان دوچرخه س��واري 
كرد.همان طور كه گفتم طول شرقي- غربي بهترين 
مسير دوچرخه س��واري در تهران است.در مناطق 
گس��ترده مانند منطقه 22 مي ت��وان به راحتي اين 
موضوع را جا انداخ��ت. منطقه 22 منطقه جديدي 
است و بايد در تمام معابر و خيابان هايش اين موضوع 
ديده مي شد. هر چند طرح منطقه 22 به خطا رفته و 
بارگذاري جمعيتي آن بيشتر از آن چه در برنامه هاي 
جامع ديده ش��ده، انجام گرفته اس��ت. قرار بود اين 
منطقه جزو ذخاير تنفس��ي تهران باش��د اما اكنون 
ظرفيت جمعيتي آن به جاي 250 هزار حدود 500 
هزار نفر اس��ت كه جاي س��وال دارد. با اين وجود، 
 اين منطقه به دليل ش��يب كم و فواصل كم محله ها 
مي تواند منطقه مناس��بي براي دوچرخه س��واري 
باش��د.وي با بيان اين كه طرح دوچرخه اش��تراكي 
در اكثر نقاط تهران جواب مي دهد، عنوان كرد: در 
مناط��ق مركزي تهران مي توان ت��ردد خودروهاي 
ش��خصي را به طور كامل حذف كرد. منطقه حصار 
ناصري و تمام منطقه مركزي تهران مي تواند خالي 
از خودروهاي شخصي شود و اجازه تردد به آن را نداد.

اين طرحي بود كه 10 سال پيش به شهرداري دادم و 
طرح اوليه اي هم براي آن تهيه كرده بودم كه عبور و 
مرور ماشين ها جز خودروهاي خاص در اين مناطق 
محدود شود تا يك منطقه تاريخي و فرهنگي شكل 
بگيرد. در اين مناطق دوچرخه خيلي خوب جواب 
مي دهد شيب اين مناطق هم به نسبت شمال شهر 

كمتر و حدود 2 تا 3 درصد است .  

 آلودگي هوا و دوچرخه سواري
به گزارش تعادل، يکی ديگر از عامل های بازدارنده 
برای توسعه دوچرخه سواری آب و هوا به خصوص 
س��رما و بارندگی اس��ت. به طور معمول پس از هر 
بارندگی آبپاشی از سوی خودروها، موجب اختالل 
در وضعيت و حرکت دوچرخه س��واران می ش��ود. 
البته نظرات مختلفی در مورد ميزان تأثير بارندگی 
و به طور کلی شرايط جوی بر دوچرخه سوارانی که 
هرروزه و به طور مرتب دوچرخه س��واری می کنند، 
وجود دارد. برخ��ی اعتقاد دارند که آب و هوا، در هر 
صورت بر دوچرخه س��واری تأثير می گذارد و برخی 
ديگر بين دوچرخه سوارانی که هر روزه از دوچرخه 
اس��تفاده می کنند به عنوان وسيله نقليه و آن هايی 
که گهگاه و ب��ه عنوان تفريح از دوچرخه اس��تفاده 
می کنن��د، تفاوت قائل می ش��وند. بنا ب��ه نظر اين 
گروه ها، دوچرخه س��واری ه��رروزه در فصول پاييز 
و بهار بهترين ش��رايط و در فصل زمس��تان بدترين 
ش��رايط را دارد. در عي��ن حال دوچرخه س��واری 
تفريحی که به صورت نامرتب انجام می شود، اصواًل 

حساس��يت کمتری نسبت به شرايط آب و هوايی از 
خود نشان می دهد.

هر چند يكي از اهداف توس��عه و ترويج فرهنگ 
دوچرخه س��واري كاهش آلودگي هواس��ت اما 
برخ��ي كارشناس��ان معتقدند به دلي��ل اين كه 
آلودگي هواي تهران باالس��ت بنابراين دوچرخه 
س��واري در اين هوا براي دوچرخه س��واران ضرر 
دارد و منجر به افزايش بيماران تنفس��ي در شهر 
مي ش��ود. در واقع هيچ ش��كي نيست كه يکی از 
راه های مقابله با مشکالت زيست محيطی شهرها 
دوچرخه است. اما اين را نبايد از نظر دور داشت كه 
هوای آلوده تأثير منفی بر دوچرخه سوار می گذارد. 
اي��ن يک معض��ل تصميم گيری ب��رای مديريت 
ش��هری اس��ت که بايد برای آن حد قابل قبولی 
مشخص شود تا هم سياست ترويج دوچرخه که 
منافع عام دارد پيش برده شود و هم افرادی که از 
مسيرهای آلوده با دوچرخه عبور می کنند کمتر 

صدمه ببينند.
بررس��ی های پزش��کی نش��ان می ده��د ک��ه 
دوچرخه س��وارانی ک��ه از نزديک��ی ي��ک محل 
پرترافيک عبور می کنند 10 برابر بيشتر آلودگی 
را وارد ب��دن خود می کنند تا افراد پياده ای که در 
آن محل توقف کرده اند. برای مقابله با اين مشکل 
بايد در صورت امکان مس��ير دوچرخه از مناطق 
با آلودگی کمتر عبور داده ش��ود و در صورتی که 
ممکن نباشد بهتر است دوچرخه سواران از ماسک 
استفاده کنند. از س��وی ديگر بر طبق مطالعاتی 
که در اس��تراليا و اروپا به طور مستقل انجام شده 
عليرغم آنکه دوچرخه س��واران 2 تا 3 بار بيش��تر 
از رانندگان تنفس می کنند نس��بت به رانندگان 
وس��ايل نقليه موتوری آلودگی کمتری را جذب 
می کنند.سعيد سادات نيا اما معتقد است آلودگي 
هوا نبايد به عنوان مانعي براي دوچرخه سواري به 
ش��مار آيد. به گفته وي، اين ديدگاه به معناي آن 
است كه خودروهاي بيشتري را وارد شهر كنيم. 

 غيبت فرهنگ سازی 
س��ادات نيا ب��ا تاكيد بر اي��ن كه قواني��ن مرتبط 
با دوچرخه بس��يار مح��دود اس��ت، تصريح كرد: 
دوچرخه سواری  در سطح شهرها همانند رانندگی 
دارای ضواب��ط تردد اس��ت و با دوچرخه س��واری 
در محيط طبيع��ی که تنها جنب��ه تفريحی دارد، 
تفاوت های زي��ادی دارد. اما اي��ن فاکتور مهم نيز 
هرگز برای دوس��تداران اين وس��يله نقليه، آن هم 
درش��هری که مس��ير  ترافيک آن به دليل اشباع و 
اخالل با مشکالت زيادی رو به رو بوده،  به درستی 

روشن نشده است.
وي ادام��ه داد: ب��ه عنوان مثال، طب��ق ماده 109 
رانندگان وسائل نقليه غير موتوری مانند دوچرخه 
و موتورس��يکلت باي��د طب��ق ضوابطی در ش��هر 
ت��ردد کرده و به خودروها  عالم��ت بدهند. مطابق 
تبصره های اين ماده دوچرخه سواران برای توقف 
دس��ت چپ را پايين نگه داش��ته و ب��رای تغيير يا 
گردش به چپ دست چپ را به طور افقی نگه دارند 
يا اينکه دوچرخه سواران بايد در مسير ويژه ای که 
برای آنها تعيين شده حرکت کنند. در صورتی که 
به صورت جمعی از اين وس��يله استفاده می کنند 
نيز باي��د در يک رديف حرکت کنن��د. اما  با وجود 
اهمي��ت آموزش ه��ای راهنماي��ی و رانندگی اين 
مس��ائل هرگز  به درس��تی برای دوچرخه سواران 

روشن نشده است.
اين كارش��ناس ش��هري تاكيد ك��رد: همان طور 
ك��ه عنوان ك��ردم بايد ش��رايط براي اس��تفاده از 
خودروهاي ش��خصي س��خت تر از قبل شود. بايد 
با فرهنگ سازي گس��ترش حمل و نقل عمومي و 
آموزش مردم براي اس��تفاده از وسايل حمل و نقل 
عمومي، آن را به اس��تفاده از وس��ايل حمل و نقل 
پاك مانند دوچرخه تش��ويق كنيم. متاس��فانه ما 
هنوز با انديشه هاي توسعه اي نيم قرن پيش شهر 
را اداره مي كنيم و با  اين ديدگاه نمي توان شهر را 
اداره كرد.اميدوارم ش��هرداري در اجراي اين طرح 
از متخصصان و كارشناس��ان واقعي استفاده كند و 

اين طرح به ثمر بنشيند.  
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  تهران روي دامنه كوه با ش�يب 5 درصد قرار دارد و اين ميزان ش�يب دوچرخه س�واري را با 
مشكل مواجه مي كند. در سربااليي ها ركاب زدن مشكل مي شود و در سرازيري دوچرخه سوار 
بايد تسلط و كنترل دايم داشته باشد. ش�يب 5 درصدي تهران در جهت هاي شمالي – جنوبي 
 اس�ت كه شيب زيادي بوده و دوچرخه سواري براي عموم مردم را مشكل مي كند مگر اين كه از 
دوچرخه هاي پيش�رفته و دنده اي يا دوچرخه برقي استفاده ش�ود كه به دليل گران بودن اين 
 نوع دوچرخه ها تهيه آن در اين ش�رايط براي ش�هرداري تهران مقدور نيست اما در جهت هاي 

شرقي – غربي كه شيب نداشته يا شيب كمي دارند دوچرخه سواري بهتر جواب مي دهد

برش

  سعيد سادات نيا، كارشناس شهري:
 دوچرخه س�واری  در سطح ش�هرها همانند رانندگی دارای ضوابط تردد است و با دوچرخه 
سواری در محيط طبيعی که تنها جنبه تفريحی دارد، تفاوت های زيادی دارد. اما اين فاکتور 
مهم نيز هرگز برای دوس�تداران اين وسيله نقليه، آن هم درشهری که مسير  ترافيک آن به 
دليل اشباع و اخالل با مشکالت زيادی رو به رو بوده،  به درستی روشن نشده است. به عنوان 
مثال، طبق ماده 109 رانندگان وسائل نقليه غير موتوری مانند دوچرخه و موتورسيکلت بايد 
طبق ضوابطی در شهر تردد کرده و به خودروها  عالمت بدهند. مطابق با تبصره های اين ماده 
دوچرخه س�واران برای توقف دست چپ را پايين نگه داش�ته و برای تغيير يا گردش به چپ 
دست چپ را به طور افقی نگه دارند يا اينکه دوچرخه سواران بايد در مسير ويژه ای که برای 
آنها تعيين شده حرکت کنند. در صورتی که به صورت جمعی از اين وسيله استفاده می کنند 
نيز بايد در يک رديف حرکت کنند. اما  با وجود اهميت آموزش های راهنمايی و رانندگی اين 

مسائل هرگز  به درستی برای دوچرخه سواران روشن نشده است

برش



دانش و فن10اخبار
آمازون حق امتياز قفس را 
براي كارمندانش ثبت كرد

ديليميل     يك ش��ركت خرده فروشي آنالين 
حق امتي��از اختراع قفس��ي را ثبت ك��رده كه 
كارمندان درون آن قرار مي گيرند و مي توانند وارد 

منطقه هاي تمام رباتيك انبار شوند.
آمازون حق امتياز اخت��راع جديدي ثبت كرده 
اس��ت. طبق اين ح��ق امتياز كارمن��دان درون 
قفس هايي قرار داده مي شوند تا بخش هايي از انبار 
را رصد كنند كه توسط ربات ها كنترل مي شود. 

اين حق امتياز در ۲۰۱۶ ميالدي ثبت شده است. 
در اين حق امتياز سيستمي در نظر گرفته شده 
كه به انسان اجازه مي دهد بطور ايمن وارد منطقه 
ربات ها شود و كاالها را تحويل دهند. اين قفس، 

يك راه حمل و نقل انسان نام گرفته است. 
يك بازوي رباتيك به قفس متصل است و به كاربر 

اجازه مي دهد كاالها را بردارد.
انباره��اي ب��زرگ آمازون ح��اوي منطقه هايي 
حصاركش��ي اس��ت كه ربات ها در آنها مشغول 

انتقال و تحويل كاالها به كارمندان هستند.
 كارمندان براي حفظ ايمني نمي توانند وارد اين 

منطقه بشوند.

تيشرتي كه از سكته قلبي 
جلوگيري مي كند

ديليميل     تيش��رتي ابداع ش��ده ك��ه در آن 
الكترودهايي براي رصد قلب نصب شده است 

تا از سكته جلوگيري كند.
 Cardioskin يك تيش��رت فناورانه به نام
ابداع ش��ده اس��ت كه فعاليت قلب و هرگونه 
بي نظمي در ريتم قلب را رصد مي كند. به اين 
ترتيب مي توان از س��كته قلبي بيمار اجتناب 

كرد.
عالوه بر آن با كمك اين تيش��رت هوش��مند 
مي توان دليل غش كردن فرد را نيز كشف كرد.

به هرح��ال اين لباس مجهز ب��ه الكترودهايي 
اس��ت كه در پارچ��ه تنيده ش��ده اند و به طور 
مداوم فعاليت الكتريكي قلب را رصد مي كنند. 
اين الكترودها با يك تراش��ه كوچك در لباس 
اتصال برقرار مي كنند. تراشه مذكور بطور بي 
سيم نتايج بررسي را به اپليكيشني در موبايل 

بيمار ارسال مي كند.
اين اپليكيش��ن اطالعات جمع آوري شده را 
در اختيار يك كارديولوژيست قرار مي دهد تا 

ارزيابي شوند.
Cardioskin را مي ت��وان ۳۵ بار شس��ت و 

استفاده كرد. 
در اصل اين تيش��رت براي بهب��ود روند رصد 
ش��رايط خطرناك قلبي مانند فيبريالس��يون 
مفصلي )artial fibrillation( ابداع شده 
است. اين بيماري به ناهماهنگي ضربان قلب 
منجر مي شود كه ريسك سكته را باال مي برد.

 ابداع شلوار رباتيك 
براي سالمندان

تلگراف     محققان انگليس��ي ش��لوار رباتيكي 
ابداع كرده اند كه به افراد سالمند كمك مي كند 

به راحتي بايستند و راه بروند.
 محققان دانش��گاه بريستول مش��غول ابداع 
يك شلوار هوش��مند با ماهيچه هاي مصنوعي 
هس��تند كه به اف��راد ناتوان كم��ك مي كند 

بايستند.
اين طرح براي كمك به افراد سالمند و ناتوان 
ابداع ش��ده تا آنها بتوانند حركت كنند. به اين 
ترتيب اين افراد مي توانند بطور مستقل براي 
م��دت طوالني تري زندگي كنن��د. اين پروژه 

Right Trousers نام گرفته است. 
شلوارهاي رباتيك قرار است تا ۱۰ سال ديگر 
به ب��ازار عرضه ش��وند و در آنه��ا فناوري هاي 
مختلفي به كار رفته است، از جمله پنوماتيك ها 
پالس��تيك، گرافن و الكترودهايي كه حركات 

ماهيچه و استخوان را تقليد مي كنند.
حباب هاي پالس��تيكي داخل شلوار منبسط 
مي ش��وند و مانن��د ماهيچ��ه مصنوعي عمل 
مي كند. به اين ترتيب افراد مي توانند بايستند. 
همچنين بخش هايي از شلوار از جنس گرافن 
نرم تهيه مي شود كه با گذر گرما از آنها، سخت 
مي شوند و به اين ترتيب از مچ پا هم محافظت 

مي كنند.
اين پ��روژه با بودجه ۲ ميلي��ون پوندي هيات 
تحقيق��ات عل��وم فيزيكي و مهندس��ي انجام 

شده است.

خريد آنالين با تكان دادن سر
انگجت     خريد آنالين از س��ايت هاي اينترنتي 
در صورتي كه نتوانيد به هر علت از دست هايتان 
استفاده كنيد، كار ساده اي نيست. اما اي – بي اين 

كار را با حركات سر ممكن كرده است.
بس��ياري از كاربران خريدهاي آنالين خود را با 
گوش��ي انجام مي دهند، ام��ا نمي توانند هر دو 
دست خود را براي لمس نمايشگر و انتخاب اقالم 

مختلف به كار بگيرند.
اي   بي خريد اينترنتي را با اجراي طرحي موسوم 
به HeadGaze س��اده تر كرده است. در قالب 
اين طرح كارب��ران مي توانند از قابليت ردگيري 
حركات س��ر گوش��ي آيفون ايكس براي خريد 

آنالين بهره بگيرند.
HeadGaze از كيت واقعيت افزوده اپل براي 
شبيه س��ازي و توليد يك قلم مجازي استفاده 
مي كند و اين قلم حركات س��ر كارب��ر را دنبال 
مي كند و تركيب توانمندي هاي اين قلم با رابط 
كاربري اي – بي جابه جاشدن در صفحه با حركات 
سر، انتخاب اقالم مختلف و غيره را ممكن مي كند. 
كدهاي HeadGaze هم براي بررسي عمومي 

در سايت GitHub موجود است.

بررسي وضعيت نرخ گذاري بسته هاي اينترنت

تعرفه اينترنت شبانه و روزانه بايد يكسان باشد
گروهدانشوفن  

  در پي اعتراض كاربران به تغيير نرخ بسته هاي روزانه 
و ش��بانه اينترنت موباي��ل، و تخلف اپراتورها نس��بت 
به قيمت گذاري بس��ته ها، نس��ترن محس��ني معاون 
بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي در مصاحبه اي گفته است كه » در 
مقررات چيزي به عنوان تقسيم شبانه و روزانه نداريم؛ در 
واقع اگر تعرفه اي اعالم شده، براي همه  ساعات شبانه روز 
يكسان است و چنين تقسيم بندي نداريم.البته فروش 
بسته به اين صورت كه بخشي از حجم مخصوص شب 
و بخش��ي از آن مخصوص روز باش��د، خالف مقررات 
نيست بلكه بايد ميزان تعرفه در تمام شبانه روز به يك 

ميزان باشد.
اين در حالي است كه قرار براين است كه با اجراي طرح 
آزادس��ازي تعرفه هاي اينترنت، اپراتورها بتوانند براي 
س��اعاتي كه پيك ترافيكي پايين است، پيشنهادهاي 

ارزان قيمت تري به مشتركان خود ارايه دهند.
 براساس اين گزارش كاربران تلفن همراه به دليل تغيير 
نرخ بسته هاي تركيبي اينترنت موبايل )بسته هاي روزانه 
و شبانه( كه  توسط اپراتورها ارايه شده است و به نوعي 
گران شدن بس��ته ها، نارضايتي خود را در شبكه هاي 

اجتماعي به وزير ارتباطات اعالم مي كنند.
كاربران تلفن هم��راه مي گويند كه اپراتورها در تعريف 
مدل جديد بس��ته هاي اينترنت خود، آنها را مجبور به 
خريد بسته هاي تركيبي مي كنند و كاربر مجبور است 
در كنار اينترنت روزانه، اينترنت شبانه نيز دريافت كرده 

و هزينه اي براي هر دو زمان پرداخت كند.
به بي��ان ديگر تعريف مدل جديد بس��ته هاي تركيبي 
اينترنت موبايل باعث شده تا كاربر حق انتخاب ديگري 
با همان قيمت، نداشته باشد و براي حجم شبانه اينترنت 
كه تا پيش از اين از سوي اپراتورها رايگان ارايه مي شد، به 
ناچار هزينه پرداخت كند كه اين مساله افزايش قيمت 

اينترنت مصرفي را به دنبال دارد.
اين درحالي است كه سال گذشته، اپراتورها در تعريف 
بسته هاي خود، بسته هاي اينترنت شبانه نامحدود ارايه 

مي دادند كه با رضايت كاربران همراه بود.

آن زمان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در ابالغيه اي، اپراتورها را ملزم به تغيير و حذف برخي 
از بسته هايشان كرد و اپراتورها مجبور شدند با تغيير 
برخي از بسته ها، بس��ته هاي نامحدود شبانه خود را 
نيز ح��ذف كنند. اما با وجود اعتراض كاربران ش��ب 
زنده دار كه از اينترنت رايگان شبانه براي دانلود فيلم  
و سريال استفاده مي كردند، رگوالتوري تاكيد كرده 
بود كه بسته هاي تركيبي اينترنتي شبانه كه عمدتا از 
ساعت ۲ شب تا ۷ صبح براي كاربران رايگان هستند، 
يا بسته هايي كه صرفا براي شب ارايه مي شوند و كاربر 

بايد پ��ول جداگانه اي براي آنه��ا بپردازند جايگاهي 
در مقررات ندارند و بايد حذف ش��وند. اما هم اكنون 
مش��كلي كه اعتراض كاربران را به همراه داشته اين 
اس��ت كه اپراتورها براي تمام بس��ته ها در كنار نرخ 
روزانه، گيگ ش��بانه هم اضافه كرده و كاربر مجبور 
است براي خريد بسته، حتي اگر نخواهد از اينترنت 

شبانه استفاده كند، پول آن را بپردازد. 
اين در حالي است كه، چندي پيش محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخي 
مبني بر اعتراض كاربران از نحوه تعريف بس��ته هاي 

جديد اينترنت موبايل گفت: »اين موضوع را شنيده ام 
اما هنوز به صورت كام��ل آن را پيگيري نكرده ام. اما 
به محض مشخص شدن موضوع آن را اطالع رساني 
خواه��م ك��رد.«  وي پيش تر نيز گفته ب��ود كه ارايه  
بس��ته هاي تركيبي ش��بانه و روزانه توسط اپراتورها 

ممنوع شده و ديگر نبايد ارايه شوند.

  تذكر به اپراتورهاي متخلف 
در ادام��ه پيگيري اي��ن موضوع و با توج��ه به اينكه 
تغييري در مدل قيمت گذاري بس��ته هاي اينترنت 

موبايل از س��وي اپراتورها ايجاد نشده است، حسين 
فالح جوشقاني معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباطات راديويي اظهار داش��ت: 
رگوالتوري اين موضوع را رصد مي كند و اگر فروش 
اينترنت، خالف تعرفه اعالم ش��ده و خالف مقررات 
باش��د، با آن برخورد و اعمال قان��ون خواهد كرد. به 
گزارش مهر، وي در پاس��خ به اينكه چرا اپراتورها در 
قيمتگذاري بسته هاي اينترنت، كاربران را مجبور به 
خريد اينترنت شبانه در كنار روزانه مي كنند، ادامه داد: 
تاكنون مدل بسته هاي اينترنت اپراتورهاي موبايل 
به گونه اي بود كه بس��ته هاي تركيبي با قيمت هاي 
كم و يا حجم رايگان به كاربران پيش��نهاد مي شد تا 
كاربر تش��ويق به استفاده ش��ود. اما بايد اين موضوع 
مورد بررسي قرار گيرد كه هم اكنون آيا اپراتورها حق 

انتخاب را از كاربر گرفته اند و يا خير.
معاون وزير ارتباطات با تاكيد براينكه اين موضوع را 
بررسي مي كنيم و درصورتي كه اپراتور حق انتخاب 
را از مردم گرفته باشد به آنها تذكر و اخطار مي دهيم، 
خاطرنش��ان كرد: موضوع توس��ط معاونت نظارت و 
اعمال مقررات رگوالتوري مورد بررسي قرار مي گيرد 
و اگر الزم بود، بس��ته هاي اينترنت اپراتورها اصالح 

خواهد شد.
فالح جوشقاني با بيان اينكه معموال مايل نيستيم كه 
اپراتورها با بسته هاي تركيبي اينترنت، مردم را به شب 
بيداري سوق دهند، اضافه كرد: حتي در مصوبه ۲۶۶ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، هدف غيرمستقيم 
م��ا از لغو فروش اينترنت حجمي اي��ن بود كه ميل به 
بس��ته هاي ش��بانه كه كاربران مجبور بودند به خاطر 
رايگان و ارزان بودن، از آن استفاده كنند، كاهش يابد. 
وي با اش��اره به اينكه در مصوبه اينترنت غيرحجمي، 
مردم بر مبناي اتصال، در هر ساعتي از شبانه روز امكان 
اس��تفاده از خدمات اينترنت ثابت را خواهند داشت، 
گفت: اين موضوع را در اينترنت موبايل هم بررس��ي 
خواهيم كرد. بايد اپراتورهاي موبايل حق انتخاب را به 
مشترك بدهند و در كنارش مي توانند آپشن هايي براي 

اينترنت شبانه هم دراختيار كاربر بگذارند.

مرك�زماه�ر    مركز مديري��ت ام��داد وهماهنگي 
عمليات رخدادهاي رايانه اي با اعالم شناسايي موارد 
سوءاستفاده از پروتكل UPnP در تجهيزات متصل به 
شبكه، نسبت به گسترش شديد حمالت اينترنتي در 

فضاي سايبري هشدار داد.
رصد فضاي سايبري كشور و گزارش هاي حاصله نشان 
داده است كه طي چند روز اخير حمالت اينترنتي روي 

پورت ۵۴۳۱ با افزايش شديدي مواجه بوده است.
 اي��ن پ��ورت در اكث��ر مواق��ع روي س��رويس

Universal Plug and Play ك��ه ب��ه اختص��ار 
 UPnP ناميده مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد.

پروتكل UPnP امكان يافتن تجهيزات در ش��بكه و 
كنترل آنها را به س��ادگي فراهم مي س��ازد تا بتوان از 
خدمات دستگاه هاي متصل به شبكه نظير چاپگرهاي 
تحت شبكه، درگاه هاي اينترنت، دستگاه هاي مصرفي، 

مودم و غيره به سهولت استفاده كرد.
بررس��ي آدرس هاي مهاجم نش��ان دهنده تنوع زياد 

مهاجمان نسبت به حمالت شناسايي شده است كه 
بيانگر فراگيري آلودگي تجهيزات متصل به شبكه در 

سطح كشور است.
گفته مي شود بيش��ترين حمالت شناسايي شده از ۶ 
كشور هند، چين، امريكا، كلمبيا، ايران و برزيل هستند.

اين مساله مي تواند بيانگر در معرض حمله قرار گرفتن 
تجهيزات داراي سرويس UPnP در سطح كشور باشد 
كه الزم اس��ت اقدامات پيشگيرانه در اسرع وقت روي 

آنها صورت پذيرد.

آندرويدهدالين    مايكروس��افت به عنوان ش��ركت 
توس��عه دهنده نرم افزارهاي آفي��س، مرورگر اينترنت 
اكسپلورر و برخي ديگر از برنامه هاي كاربردي به روزرساني 

امنيتي جديدي را منتشر كرده است.
با توجه به آنكه اين روزها امنيت سايبري، حريم خصوصي 
و حفاظت از اطالعات شخصي كاربران در فضاي مجازي 
اهميت بسزايي يافته اس��ت، متخصصان و كارشناسان 
فعال در ح��وزه فناوري با بررس��ي و تحقيق��ات فراوان 
درصدد كش��ف آس��يب پذيري هاي جديد و ضعف هاي 
امنيتي هس��تند تا بدين وس��يله عالوه بر آگاه ساختن 
شركت هاي تكنولوژي و توس��عه دهنده از وجود چنين 
حفره هاي امنيتي، به كاربران نيز هشدار دهند كه براحتي 
به اپليكيشن و برنامه هاي مورد استفاده خود اعتماد نكنند 

و از اطالعات شخصي خود محافظت كنند.
حاال به تازگي مايكروسافت نيز اعالم كرده است كه نسخه 
به روزرساني امنيتي جديدي را براي كاربرانش ارايه داده 
و منتش��ر كرده اس��ت تا آنها بتوانند از امنيت اطالعات 

خصوصي خود اطمينان حاصل كنند.
مايكروسافت كه ش��ركت توس��عه دهنده نرم افزارهاي 
كاربردي آفيس، مرورگر اينترنتي اينترنت اكس��پلورر 
و مايكروس��افت اج، ChakraCore، سيس��تم عامل 
ويندوز، Microsoft.Data.Odata و ASP.NET نيز 
محسوب مي شود، حاال با انتشار نسخه به روزرساني امنيتي 
در سپتامبر ۲۰۱۸ قصد دارد ۶۱ نوع آسيب پذيري جديد 
را برطرف كرده و خيال كاربرانش را از امنيت س��ايبري 

نرم افزارها و خدمات متنوع خود راحت كند.

فونآرن�ا    به نظر مي رس��د كه اپ��ل مي خواهد قيمت 
گوشي هاي آيفون مدل ۲۰۱۸ خود را تا ۸۰۰ دالر كاهش 
دهد. طبق اخبار قبلي متقاضيان بايد در نيمه دوم سال 
جاري ۲۰۱۸ ميالدي منتظر معرفي و رونمايي اپل از سه 
گوشي جديد باشند كه قرار است به عنوان جايگزين هاي 

آيفون ۱۰ كنوني وارد بازار شوند.
اپل آيفون هاي ۲۰۱۸ را در دو نسخه ۵.۸ و ۶.۵ اينچي با 
صفحه نمايش اولد و يك نسخه ارزان  قيمت تر ۶.۱ اينچي 

با نمايشگر ال سي دي معرفي و روانه بازار خواهد كرد.
پيش تر اعالم شده بود كاربران و عالقه مندان به گوشي هاي 
جديد آيفون م��دل ۲۰۱۸ اپل بايد تقريبا معادل ۱۰۰۰ 
دالر و يا حتي بيش��تر براي خريداري و تهيه هر گوش��ي 
هزينه كنند، اما حاال به نظر مي رس��د كه اپل تحت تاثير 
فضاسازي هاي ايجادشده در فضاي مجازي قرار گرفته و 
مي خواهد با كاهش قيم��ت محصوالتش تعداد كاربران 

بيشتري را به سمت و سوي خود جذب كند.
بسياري از تحليلگران برآورد كرده بودند كه اپل به خاطر 
قيمت باالي محصوالتش تجربه ناموفقي از فروش آيفون ها 
خواهد داشت و اين بدان معناست كه اپل هرگز نخواهد 
توانس��ت با رقيب��ان قدرتمندي همچون سامس��ونگ، 
شيائومي، هواوي و غيره كه سهم قابل توجهي از بازارهاي 

جهاني را در اختيار گرفته اند، به رقابت بپردازد.
به نظر مي رس��د كه اپل از تجربه نه چندان موفقيت آميز 
گوشي آيفون ۱۰ )ايكس( درس گرفته است و بدين ترتيب 
هم اعالم كرده كه قصد دارد قيمت نهايي محصوالتش را به 

زير ۸۰۰ دالر براي هر دستگاه برساند.

ديجيتالترندز    به تازگي آينه هوشمندي ارايه شده كه 
مجهز به قابليت هاي مختلف است و مي تواند از وضعيت 
آب و هوا گرفته تا بازار س��هام را نش��ان دهد. اين آينه به 

دستيار صوتي متصل مي شود.
يك ش��ركت تولي��د كنن��ده تلويزي��ون و محصوالت 
الكترونيكي هوشمند به تازگي آينه هاي هوشمندي براي 
دستشويي به بازار عرضه كرده كه قابليت هاي مختلفي 
دارند. ش��ركت Evervue USA آينه هاي هوشمند و 
جالبي به نام Qaio ابداع كرده است. هنگاميكه برق قطع 
مي شود اين آينه همچنان انعكاس فرد را نشان مي دهد 

اما عالوه برآن قابليت هاي ديگري نيز دارد.
نخست آنكه پنل هاي استاندارد اين شركت در حقيقت 
نمايشگرهاي هوشمندي هستند كه وضعيت آب و هواي 
محلي، بازار س��هام، س��اعات حمل و نقل، اخبار را نشان 
 ۴K Ultra HD مي دهند. برخي از اين پنل ها با وضوح
ارايه ش��ده اند. آينه ها همراه دو كنت��رل از راه دور عرضه 
مي شوند تا نورپردازي و اطالعات آينه را مديريت كنند. 
عالوه بر آن آينه Qaio مجهز به اپليكيشن دستيار صوتي 
الكسا، اپليكيشن موبايل مخصوص به خود و يك ساعت 
است. ضخامت آينه ۵ ميليمتر است و در لبه ها چنان نازك 
مي شود كه هنگام خاموش كردن نمايشگر، بطور كامل 
محو مي شود. كاربران مي توانند اپليكيشن هاي مختلف 
آينه را كنترل و با استفاده از دستيار صوتي الكسا آخرين 
اخبار را تماشا كنند، به موسيقي گوش بدهند يا حتي به 
وسيله پلتفرم امنيتي هوشمند خانه، بيرون در ورودي را 

بررسي كنند.  

سيانبيس�ي     ش��ركت س��وني به تازگي اعالم 
كرده اس��ت كه قصد دارد تا س��ال ۲۰۴۰ ميالدي، 
تمامي انرژي موردنياز كارخانه هاي خود را از طريق 

انرژي هاي تجديدپذير و پاك تامين كند.
 با توجه به افزايش دما و گرماي زمين و آسيب هاي 
متعددي كه اين امر به محيط زيس��ت وارد خواهد 
كرد، شركت ژاپني سوني به تازگي اعالم كرده است 
كه مي خواهد تا س��ال ۲۰۴۰ ميالدي، ۱۰۰ درصد 
ب��رق و انرژي موردنياز خ��ود را از طريق انرژي هاي 
تجديدپذير و پاك تامين كند تا بدين ترتيب بتواند 
نق��ش موثر و پررنگي را در كاه��ش گرماي زمين و 

حفاظت بيشتر از محيط زيست ايفا كند.
در سال مالي ۲۰۱۷ ميالدي، استفاده از انرژي هاي 
پاك و تجديدپذير تنها پن��ج درصد از مجموع كل 

برق مصرفي در جهان گزارش شد.
 اين در حالي اس��ت كه برخي از كش��ورهاي جهان 
همچون چين، كانادا و اياالت متحده امريكا به شدت 
در تالشند تا با نصب پنل هاي خورشيدي و توسعه 
زيرساخت هاي الزم براي بهره گيري از فناوري هاي 
مربوطه، مس��ووليت خود را در قبال اين امر مهم به 
انجام برس��انند و در كاهش گرماي زمين تاثيرگذار 

عمل كنند.
كارخانه توليد تجهيزات و پنل هاي خورش��يدي در 
ژاپن و تايلند مستقر ش��ده است كه مي تواند نقش 
پررنگ و بسزايي در توسعه اس��تفاده از انرژي هاي 

پاك و تجديدپذير داشته باشد.

ايندپندنت    يك سيستم هوش مصنوعي با بررسي ۴ 
ترابايت اطالعات توانسته ۷۲ سيگنال مرموز را كشف كند 

كه از يك منبع در اعماق فضا منتشر شده اند.
يك سيستم هوش مصنوعي نوين براي رصد چند سيگنال 

مرموز از اعماق فضا استفاده شده است.
 ،Breakthrough Listen طبق اعالم محققان برنامه
اين سيستم ۷۲ سيگنال راديويي سريع را رصد كرده كه 
قبال كشف نشده بودند. اين سيگنال ها از كهكشان هاي 
 Breakthrough Listen دور منتشر مي شوند. برنامه
براي جست وجو نش��انه هاي حيات در نقاط ديگر جهان 

ارايه شده است.
تا مدت ه��ا تصور مي ش��د FRB ها يك��ي از مرموزترين 
پديده هاي جهان باشند. آنها در حقيقت امواج راديويي 

بسيار قدرتمند و قابل رصد در زمين هستند.
دانشمندان نمي دانند چه عاملي اين سيگنال ها را به وجود 
آورده است. همچنين رصد آنها نيز كار بسيار مشكلي است 

و فقط تعداد بسياراندكي از آنها رديابي شده اند.
به هرحال دانشمندان به وسيله سيستم هوش مصنوعي 
توانس��ته اند ۷۲ س��يگنال را رصد كنند كه از يك نقطه 
منتشر شده اند. سيستم مذكور اطالعات موجود را اسكن 
و سيگنال هايي را رصد كرد كه قبال مشاهده نشده بودند.

سيستم هوش مصنوعي بيش از ۴۰۰ ترابايت اطالعاتي را 
بررسي كرده كه قبال جمع آوري شده بودند. ويژگي هاي 
سيگنال ها به اين سيس��تم آموزش داده شد و در مرحله 
بعد آنها اطالعات را رصد كردند و با سرعتي بيشتر از انسان 

توانستند سيگنال ها را رديابي كنند.

نيواطلس    پژوهش��گران سوييس��ي براي سكونت 
طوالني م��دت در مريخ به دنبال اج��راي طرح هاي 
منحص��ر به فردي هس��تند كه طراح��ي گنبدهاي 

پوشيده يخ در مركز آن قرار دارد.
تس��خير مريخ به يكي از برنامه هاي آتي كشورهاي 
پيشرفته مبدل ش��ده و از هم اكنون رقابت براي اين 
كار ميان برخي كشورهاي امريكايي، اروپايي و آسيايي 
آغاز ش��ده است. دانشمندان دانش��گاه پلي تكنيك 
لوزان سوييس به همين منظور طرحي مفصل و چند 
مرحله اي را در نظر گرفته اند كه متضمن برپايي يك 
س��ازه ويژه در يكي از قطب هاي سياره مريخ است تا 
بتوان از اين طريق براي سكونت دايمي انسان در مريخ 

برنامه ريزي كرد.
پژوهشگران دانش��گاه لوزان معتقدند كه قطب كره 
مريخ بهترين محل براي برپاي��ي اقامتگاه دايمي به 
منظور سكونتگاه انس��انها است. زيرا در اين بخش از 
مريخ ش��واهدي از وجود حيات در گذشته هاي دور 

وجود دارد و احتمال مي رود بتوان از اين بخش از مريخ 
منابع آب و ديگر نيازهاي طبيعي را استخراج كرد.

بر همين اساس و طي ۲۰ سال آينده شش فضانورد در 
زمان آغاز تابستان در قطب شمال مريخ به اين بخش 
از سياره سرخ رنگ اعزام مي شوند تا ظرف مدت ۲۸۸ 

روز سكونتگاه برنامه ريزي شده را بسازند.
البته براي اجراي سازه هاي پيش بيني شده از ربات ها 
هم كمك گرفته مي ش��ود و در هر بار فرود س��فينه 
حامل فضانوردان ۱۱۰ تن مصالح ساختماني و غيره 

به مريخ منتقل مي شوند. اولين سكونتگاه شامل سه 
بخش هسته مركزي، كپس��ول هاي جداگانه و يك 
گنبد مرتفع اس��ت. اين مجموع��ه ۱۲.۵ متر ارتفاع 
داش��ته و عرض گنبد آن هم ۵ متر است كه حداقل 

امكانات الزم براي زندگي را فراهم مي آورد.
فضان��وردان در گنبد زندگي كرده و كپس��ول هم به 

عنوان مخزن اكسيژن مورد استفاده قرار مي گيرد.
جنس گنبد اين مجموعه از پارچه پلي اتيلن است كه 
با س��ه متر يخ پوشانده مي شود تا فرايند عايق سازي 
كل مجموع��ه و حفاظت از آن در برابر تشعش��عات 
خطرناك خورشيدي و ش��هاب سنگ هاي كوچك 

تكميل شود.
انتظار مي رود كل فرايند س��اخت اين س��كونتگاه با 
ش��ش بار جابه جايي سفينه فضايي اختصاصي ۹ماه 
به ط��ول بينجامد و البت��ه برخي مناب��ع مانند آب، 
دي اكسيدكربن، سيليكون، آهن، آلومينيوم و سولفور 

هم از سياره مريخ تامين مي شود.

آلودگي تجهيزات متصل به شبكه در سطح كشور

به روزرساني امنيتي 
مايكروسافت منتشر شد

 كاهش 800  دالري 
قيمت گوشي هاي آيفون 

آينه هوشمندي كه به دستيار 
صوتي متصل مي شود

سوني تا سال ۲0۴0 
سبز مي شود

هوش مصنوعي ۷۲  سيگنال 
فضايي مرموز كشف كرد

ابتكار سوييسي ها براي سكونت طوالني در مريخ
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اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

المبورگيني ايراني 
در تبريز طراحي شد

تبريز| »المبورگيني مورسيه الگو اس وي« توسط 
متخصصان ايراني در تبريز با مهندس��ي معكوس، 
مشابه سازي، طراحي و ساخته شد. طراح و سرپرست 
تيم طراحي المبورگيني ايراني مي گويد: اين طرح در 
مدت 4.5 سال توسط تيم متخصص 16نفري، مراحل 
تحقيقاتي، طراحي، مدل سازي و ساخت را گذرانده 
است. مسعود مرادي افزود: تست جاده اي و آزمايش 
پايداري اين خودروي اسپورت با موفقيت انجام شده 
و به زودي رونمايي مي شود. هدف از اجراي مهندسي 
معكوس و طراحي المبورگيني ايراني، دس��تيابي 
به دانش فني تولي��د خودروهاي سوپر اس��پورت و 
بومي سازي آن است. مرادي بيان كرد: هدف نهايي 
از اجراي طرح توليد المبورگيني بومي س��ازي آن 
در كشور است و به كمك س��رمايه گذار ايراني برند 
جديد ايجاد خواهيم كرد. بر اين اساس مشاور حقوق 
بين الملل تيم خودروسازي، پيگير موضوع مالكيت 

معنوي براي توليد المبورگيني در ايران است.

  مردم درب شورا را 
»تخته« كردند

بروجرد| به دنب��ال اوج گرفتن اختالفات اعضاي 
شوراي شهر بروجرد، مردم در اقدامي اعتراضي درب 
ساختمان شوراي ش��هر بروجرد را »تخته« كردند. 
صبح روز سه شنبه تعدادي از شهروندان بروجردي 
با حضور در درب ساختمان شوراي شهر بروجرد، با 
جوش��كاري و نصب بنر »به علت عدم كارايي درب 
شورا تخته ش��د« درب آن را »تخته« كردند. اين در 
حالي اس��ت كه پيش از اين جعفر بدري رييس كل 
دادگستري لرستان در ش��وراي اداري اشترينان در 
سخناني با اشاره به اينكه اگر اعضاي شورا مي توانند 
باهم كار كنند انجام بدهند، اگر نمي توانند و منافع 
شهر و منافع ملي را قرباني مسائل و اختالفات خود 
كنند اينجا ديگر شوراي حل اختالف بايد وارد شود 

و اين شورايي كه نمي تواند مفيد باشد را منحل كند.

آزادي 44 مددجوي 
جرايم غير عمد در كرمان

كرمان| مدير عامل س��تاد ديه اس��تان كرمان از 
آزادي 44 مددج��وي جرايم غير عمد از زندان هاي 
استان به مناسبت ايام محرم الحرام خبر داد. موسوي 
قوام، مدير عامل س��تاد ديه اس��تان كرمان گفت: 
44 زنداني )محكومان ب��ه پرداخت آزادي چندين 
مددجوي جراي��م غير عمد دركرمان مهريه، نفقه و 
مالي( با پرداخت ۲۰ ميليارد و 5۸5 ميليون ريال از 
زندان هاي استان كرمان آزاد شدند. مبلغ بدهي اين 
زندانيان بيش از 155 ميليارد و۷44 ميليون ريال بود. 
بنا به اعالم مدير عامل ستاد ديه استان كرمان، اكنون 
۳5۰ مدد جوي جرايم غير عمد در زندان هاي استان 
كرمان به سر مي برند كه براي آزادي آنها 1۰ ميليارد 

تومان نياز است.

كشف 30 ميليارد تومان كاالي 
احتكار شده از انبار لوازم يدكي

اصفهان| فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: دو 
انبار لوازم يدكي خودروهاي سنگين احتكار شده به 

ارزش سيصد ميليارد ريال كشف شده است.
سردار مهدي معصوم بيگي ادامه داد: در پي كمبود 
لوازم يدكي خودروهاي سنگين در بازار كه باعث به 
وجود آمدن مشكالتي براي رانندگان اين خودروها 
شده، كارآگاهان پليس آگاهي استان اصفهان وارد 
عمل ش��دند و طي عملياتي ضربتي ۲ انبار احتكار 
كاال در حاش��يه شهر اصفهان را مورد شناسايي قرار 
دادند كه در يكي از اين انبارها محموله لوازم يدكي 

و در ديگري لوازم خودروهاي سنگين دپو شده بود.
فرمانده انتظامي استان با بيان اينكه هيچ يك از اين 
كاالهاي دپو ش��ده در اين انبارها ب��ه اداره صنعت، 
معدن و تجارت اعالم نش��ده اظهار داش��ت: مالكان 
اين كاالها ۸ نفر هستند كه همگي شناسايي و براي 

پيگيري هاي قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

متعادل نبودن تعرفه هاي اينترنتي رقم زد

آيين تجليل ازبازنشستگان و مستمري بگيران نمونهمعاون رييس جمهوري در امور بانوان: 

ریزش هشت درصدي مشترکان اینترنت ثابت به سمت موبایل

»بازنشستگان« صاحبان تامين اجتماعيسهم بانوان از بازار كار افزايش يافت

براس��اس اظه��ارات رئي��س هيئت مدي��ره يکی از 
شرکت های ارتباطات ثابت کش��ور، به واسطه عدم 
تعادل تعرفه ای در بخش اينترنت ثابت و سيار حدود 
هشت درصد از مشترکان ثابت در کمتر از يک سال 

گذشته به سمت شبکه موبايل ريزش کرده اند. 
محمدرضا کريم��ی در گفت وگو با خبرنگار فناوری 
اطالعات و ارتباطات باش��گاه خبرنگاران پويا؛ اقدام 
اخير برخی اپراتوره��ای تلفن همراه در تعديل نرخ 
بس��ته های اينترنتی را اميدوارکننده برای صنعت 
ارتباطات ثابت دانس��ت و اظهار کرد: طبيعی است 
که بنگاه ه��ای خصوصی برای س��ودآوری فعاليت 
می کنند و عمال در فض��ای کنونی حوزه ارتباطات، 
به جز اپراتورهای سيار توانی برای ساير فعاالن اين 
حوزه مانند ش��رکت های ارتباطات ثابت نيست که 
بخواهند زير کف های قيمتی، ارائه خدمات داشته 

باشند.
اين فعال حوزه صنعت ارتباط��ات با بيان اينکه اگر 
قرار باش��د بنگاه های خصوصی نرخ خدمات شان را 
پايين تر از هزينه تمام شده ارائه کنند، نيازمند ارائه 
سوبسيد هستند، گفت: طی س��ال های گذشته به 
دليل عقب ماندگی در باندپهن، تصميم درس��تی از 
سوی حاکميت حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

گرفته شد تا قيمت ديتای موبايل را پايين بياورند.
وی افزود: اپراتورهای موبايل نيز برای تبعيت از اين 
مصوبه، س��ود سرشار از محل صوت را به بخش ديتا 
تزريق می کردند تا بتوانند نرخ خدمات را پايين نگه 
دارند؛ اين کار باعث جبران عقب ماندگی در بخش 
دسترسی باند پهن ش��د اما اآلن که ديگر به ضريب 
نفوذ موردنظر در اين بخش رس��يديم، عمال جنگ 

تجاری بين بخش ثابت و سيار شکل گرفته است.
اين مدير حوزه ICT با تأکيد بر اينکه در حال حاضر 
قيم��ت عمده فروش��ی خدم��ات اپراتورهای تلفن 
همراه بس��يار گران تر از خرده فروشی است، تصريح 
کرد: به همين منظور اس��ت که اپراتورهای مجازی 
تلفن همراه نيز که مشريان عمده اپراتورهای موبايل 
هس��تند، توانی برای رقابت نمی بينند و عمال تعادل 

بازار ارتباطات کشور بر هم خورده است.

کريمی اذعان کرد: ترند درآمدهای صوتی اپراتورهای 
موبايلی در کشورهای توسعه يافته از بين رفته است 
و اين رويه را از مش��اهده و محاسبه ميزان مکالمات 
بين المللی نيز می توان دريافت؛ درآمد کشور ما نيز 
از اين محل طی س��اليان گذش��ته و با بروز و ظهور 
ش��بکه های اجتماعی و ارتباطات صوتی و تصويری 

آنالين کاهش يافته است.
وی ادامه داد: بنابراين اپراتورهای تلفن همراه برای 
بقای خود نيازمند تکيه بر درآمدهای ديتا هس��تند 
و در واقع درآمدهای اي��ن بخش جايگزين صوت يا 
مکالمه می ش��ود؛ اما تغيير ترند به اين معنا نيست 
که س��رمايه گذاری در بخش ثابت را انکار کنيم زيرا 
شبکه موبايل جايگزين مناس��بی برای شبکه ثابت 
نيس��ت و به عنوان مثال در يک مورد »گيمينگ«، 
شبکه ثابت با پايداری و کيفيت بااليی که دارد مورد 

عالقه و انتخاب گيمرهای کشور است.
رئيس هيئت مديره پيش��گامان توس��عه ارتباطات 
همچنين نقش ش��بکه های ثابت را در ارائه خدمات 
VOD حيات��ی دانس��ت و اب��راز ک��رد: از مقول��ه 
VOD در دنيا به عنوان يک صنعت ياد می ش��ود و 
سرمايه گذاری های بسياری روی آن صورت می پذيرد 
تا بازگش��ت سرمايه های کالن را تضمين کند و پايه 

ارائه اين خدمات مبتنی بر شبکه ثابت است.
وی يادآور شد: متأسفانه با توجه به اينکه نرخ خدمات 
اينترنت ثابت و س��يار در حال حاضر چندان تفاوتی 
با يکديگر ندارد، کاربران ترجيح می دهند حتی يک 
فيلم يک گيگابايتی را با اينترنت موبايل مش��اهده 
کنند که اين در تناقض با محدوديت در اس��تفاده از 
منابع فرکانسی اس��ت و اگر از االن جلوی اين رويه 
گرفته نشود، قاعدتا طی چند سال آينده کشور را با 

مشکل مواجه می کند.
کريمی با تأکيد بر اينکه بايد از همين امروز فرهنگ 
اس��تفاده از خدمات اينترنت در جامع��ه کاربری را 
تغيير دهيم، عنوان کرد: زمان آن رسيده که وزارت 
ارتباطات تغييری در مصوبات قبلی اش داشته باشد 
و با ايجاد تمايز بين سگمنت ثابت و سيار، تعادلی بين 

تعرفه های اين دو بخش به وجود آورد.

وی خاطر نشان کرد: ش��ايد يکی از راهکارها پايين 
آوردن نرخ ص��وت در مکالمات هم��راه و باال بردن 
نرخ مکالمات در بخش تلفن ثابت باش��د تا شايد به 
اين طريق کمکی به تعادل سوبس��يددهی به بخش 

ديتا شود.
اين مدير صنعت ارتباطات کش��ور همچنين گفت: 
اپراتورهای موبايل در حال حاضر بر سر ارائه خدمات 
عمده فروش��ی و خرده فروش��ی به بيراهه کش��يده 
ش��ده اند که س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديويی باي��د فکری به حال اين بخش نيز داش��ته 
باشد در غير اين صورت نه رقابت های ناسالم از بين 
می رود و نه ب��ازار MVNOها )اپراتورهای مجازی 

تلفن همراه( شاهد حرکتی خواهد بود.
وی بار ديگر گفت: اتفاق اخيری که منجر به افزايش 
نرخ برخی بسته های اينترنت همراه شده نيز حاکی 
از درک اپراتورها نسبت به شرايط کنونی است؛ اگر 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی هم تا 
حدی کف و سقف تعرفه ها را به شکل منطقی تعديل 
و کنترل کند، مش��کالت هر دو بخش ثابت و س��يار 

حل خواهد شد.
او افزود: طبيعی اس��ت اگر بازار موبايل چند س��ال 
از مح��ل درآمدهای صوتی سوبس��يد به بخش ديتا 
دهد، طی يکی دو سال آتی با کاهش شديد درآمدها 
مواجه خواهد ش��د که مجبور به جب��ران ضررها از 

محل ديتا می ش��ود و آنجاس��ت که اگر بازيگر ثابت 
وجود نداشته باشد، بازار در انحصار موبايل می افتد و 
تمام سرمايه گذاری هايی که برای توسعه بخش ثابت 

کرده ايم نيز از بين می رود.
کريمی درباره اينکه بس��ته های اينترنتی موبايل با 
قيمت های جذابی که دارند تا چه ميزان بر ترافيک 
شبکه ثابت تأثيرگذار بوده است؟، گفت: حدود هفت 
تا هشت درصد از مشترکان بخش اينترنت ثابت در 
کمتر از يک س��ال گذش��ته ريزش کرده و به سمت 
شبکه موبايل س��وق داده ش��ده اند که اميدواريم با 
نظارت حاکميت و رقابت سالم اپراتورهای ارتباطی، 

اين رويه متعادل شود.

بنگاه ها|
 معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده با اش��اره 
به اشتغال ايجاد شده در سال هاي 1۳95 و 96 از سوي 
دولت تدبير و اميد، سهم بانوان از اين فرصت هاي شغلي 

را بين 6۰ تا 6۷ درصد اعالم كرد.
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار در حاشيه جلسه شوراي 
اداري شهرستان كاشان در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ۲ 
سال گذشته بين ۸5۰ تا 9۰۰ هزار شغل جديد در كشور 
ايجاد شد كه البته افزايش سهم بانوان از اين اشتغالزايي 
به علت هاي گوناگوني مانند مشاغل خانگي يا خانوادگي 

بودن آنها است.
وي اظهارداشت: امور زنان و خانواده رياست جمهوري 
به صورت ويژه بر روي مش��اغل خانگي متمركز است 
و موضوع بيمه و برخي پش��تيباني هاي ديگر براي اين 
مشاغل مانند بازنگري در مقررات فعلي و قوانين كار را 

هم در دست بررسي دارد.

معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده بيان كرد: 
بين سه و نيم تا چهار ميليون نفر زن سرپرست خانوار در 
كشور داريم كه از جنبه اقتصادي به درآمدهاي خودشان 
متكي هستند و بر اين اساس پيگير پشتيباني و تقويت 

آنها هستيم.
او اضافه كرد: همچنين دوره هاي مهارتي براي كارآفريني 
زنان در كشور از سال گذشته تاكنون در حال اجراست كه 
با توجه به شرايط اقتصادي هر استان، بانوان از اين دوره ها 

استقبال كردند و جاي اميدواري وجود دارد.
به گفت��ه ابت��كار طرح هاي��ي در حوزه ش��ركت هاي 
دانش بنيان، گردش��گري، صنايع دستي و كشاورزي 
براي زنان روستايي اجرا شده كه بسيار مورد استقبال 

قرار گرفته است.
وي به طرح گفت وگوي ملي خانواده اشاره و اضافه كرد: 
اين مهم بنا بر ضرورت ها با همكاري دانش��گاه ها شكل 
گرفت زيرا مراكز پژوهشي بر اين باورند كه كشور در حوزه 

خانواده به عنوان مهم ترين، امن ترين و الهام بخش ترين 
كانون زندگي بشري مشكالت زيادي دارد.

معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده ادامه داد: 
اين مجموعه پيگير موضوع مهارت هاي ارتباطي است 
زيرا درون خانواده ها اختالل ارتباطي و سوءتفاهم زيادي 
وجود دارد، امكان و زمان گفت وگو كاهش يافته، كيفيت 

و توان شنيدن افراد دچارخدشه شده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين طرح، تاب آوري 
و توان افزايي بيشتري درون خانواده ها شكل گرفته و با 
اصالح اختالل ارتباطي، گفت وگوي بين نسلي ارتقا يابد.

ابتكار همچنين به تصويب قانون حمايت از كودكان و 
نوجوانان در مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد و گفت: 
اين اليحه كه 1۰ سال در كميسيون مانده بود با پيگيري 
مجدانه دول��ت و همكاري مجلس تصويب ش��ده كه 
آمادگي هم براي اجراي آن وجود دارد كه اكنون در انتظار 

تاييد نهايي از سوي شوراي نگهبان است.

مديركل سازمان تامين اجتماعي در اين آيين گفت: 
بازنشستگان صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي 
هس��تند و زندگي در زم��ان بازنشس��تگي نيازمند 

برنامه ريزي است.
مراس��م روز خانواده و تكريم از بازنشس��تگان تامين 

اجتماعي استان ايالم برگزار شد
ب��ه مناس��بت فرارس��يدن روز خان��واده وتكري��م 
بازنشس��تگان روز يك شنبه 1۸ شهريور مراسمي با 
حضور مديران تامين اجتماعي استان، اعضاي كانون 
بازنشستگان، مديران كل دستگاهاي مرتبط در سالن 

جلسات سالن فني و حرفه شهر ايالم برگزار شد
مديركل سازمان تامين اجتماعي در اين آيين گفت: 
بازنشستگان صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي 
هس��تند و زندگي در زم��ان بازنشس��تكي نيازمند 

برنامه ريزي است.
سهيال ملكش��اهي افزود: مسووالن س��ازمان تامين 

اجتماعي به خوبي مي دانند معيش��ت بازنشستگان 
در شان انان نيس��ت، همواره درتالش مي شود طرح 

همسان سازي حقوق اين افراد اجرا شود.
وي ادامه داد: بازنشستگان در طول خدمت بهترين 
روزهاي زندگ��ي خود را با ت��الش و خدمت براي به 
حركت درآوردن چرخ اين مرز و بوم از هيچ تالش��ي 
دريغ نكرده اند بنابراين براي ايجاد ش��ادي و آغازي 
زيبا ب��راي اين افراد ني��از مند برنامه ري��زي دقيق و 

مناسب است.
وي با بيان اينكه بايد حرمت بازنشسته ها در جامعه 
حفظ شود، گفت: استفاده از ظرفيت هاي موجود در 
جامعه از جمله اقشار مختلف از جمله بازنشستگان 
دولتي، تامين اجتماعي، مش��اغل آزاد و … س��بب 

پيشرفت و آباداني كشور مي شود.
اجراي موسيقي، نمايش طنز و تجليل از بازنشستگان 
از مهم ترين برنامه هاي روز خانواده در استان ايالم بود.

 كمبود ۱۵۰۰ نيروي معلم
در استان قم

قــم|م��دي��رك���ل 
آموزش وپرورش اس��تان 
ق��م با اش��اره ب��ه كمبود 
15۰۰ ني��روي معل��م 
در اس��تان قم گف��ت: در 
مقطع ابتدايي بس��ياري 
از معلم��ان به ص��ورت دو 
ش��يفت و حق التدريس كار مي كنن��د.  به گزارش 
تسنيم، حميدرضا شيخ االسالم اظهار داشت: آمار 
امس��ال دانش آموزان در اس��تان قم نزديك به ۲5۰ 
هزار نفر اس��ت كه افزايش چش��مگيري نسبت به 
سال گذشته داشته است و مدارس كشور در شنبه 
هفته آين��ده به عنوان »روز ش��كوفه ها« و با حضور 
دانش آموزان پايه اول ابتدايي بازگش��ايي مي شوند. 
مديركل آموزش وپرورش استان قم به تشريح داليل 
نوس��انات كيفي مدارس استان قم پرداخت و افزود: 
۲۸ سال است كه يزد رتبه نخست را در كنكور كسب 
مي كند و دليل آن داشتن فضاي آموزشي گسترده اي 
است كه اين استان دارد، استان قم ازنظر گستردگي 
فضاي آموزشي آخرين استان كشور بوده و نسبت به 
فضاي آموزشي داراي بيشترين تعداد دانش آموز در 
كشور است اما در طول اين سال ها سعي كرديم كه 
اين ظرفيت را افزايش داده و 149 مدرسه در استان 
ايجاد كرديم تا كيفيت تدريس و رتبه استان قم بهبود 
يابد. وي با اشاره به اينكه مسائل زيرساختي، كمبود 
مدارس و افزايش دانش آموزان مشكالت جدي براي 
ما ايجاد كرده است، ابراز كرد: با تالش هايي كه انجام 
شد از س��ال 9۳ تا امروز رتبه استان قم در كنكور از 
11 به 5 كشوري رسيد و امسال بيش از 11 رتبه زير 
1۰۰ كنكور در استان قم حضور دارند. شيخ االسالم 
با اشاره به كمبود 15۰۰ نيروي معلم در استان قم، 
تصري��ح كرد: در دوره ابتدايي بس��ياري از معلمان 
به صورت دو شيفت و حق التدريس كار مي كنند و 

كمبودهاي زيادي در اين زمينه داريم.

 اولين گروه اتباع افغانستان
به كشور خود بازگشتند

رضـوي|  خراسـان 
مدي��ركل ام��ور اتب��اع 
و مهاجري��ن خارج��ي 
استانداري خراسان رضوي 
گف��ت: روز دوش��نبه 19 
شهريور ماه با اجراي طرح 
خ��روج و مراجع��ت اتباع 
افغانس��تاني، اولين گروه از مرز دوغ��ارون به مدت 
يك ماه به كش��ور خود برگشتند. محمد عجمي در 
گفت وگو با ايسنا، در حاشيه س��فر به مرز دوغارون 
اظهار كرد: كس��اني كه داراي پاس��پورت با رواديد 
6 ماهه يا هم��ان رواديد خانواري هس��تند و اعتبار 
آن تا ۳1 ش��هريور 1۳9۷ اس��ت مشمول اين طرح 
شده و مي توانند به كشور خود رفته و مجدد به ايران 
بازگردند. او گروه اول را حدود ۷۰ تبعه خارجي برآورد 
كرد و افزود: اين طرح از 19 شهريور به صورت رسمي 
در مرز دوغارون كار خود را آغ��از كرد و با اجراي آن 
مهاجران خارجي بعد از س��ال ها انتظار براي ديدن 
اقوام و بستگان خود به كشورشان برمي گردند و پس 
از اتمام اعتبار گذرنامه به ايران بازخواهند گش��ت. 
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي اس��تانداري 
خراسان رضوي با اش��اره به گروه هاي مشمول اين 
طرح، بيان كرد: اين گروه ها ش��امل دارندگان كارت 
آمايش مرحل��ه 1۳ و صاحبان گذرنامه ب��ا رواديد 
خان��واري كه تا ۳1 ش��هريور س��ال ج��اري اعتبار 
دارد، است. دوغارون، مرز خروجي افغانستاني هاي 
مشمول اين طرح است و بهترين گذرگاه براي خروج 
اتباعي اس��ت كه در خراس��ان رضوي و استان هاي 
همجوار سكونت دارند. عجمي اظهار كرد: براي اتباع 
افغانستان كه داراي كارت آمايش و گذرنامه با رواديد 
خانواري بودند، تاكنون امكان خروج و مراجعت فراهم 
نبود اما براساس ابالغ اداره كل اتباع وزارت كشور، اين 
اف��راد از اين پس مي توانند به دفاتر خدمات اقامت و 

اشتغال اتباع خارجي در شهر مشهد مراجعه كنند.

 ركود در بازار آجيل تبريز
به علت كاهش قدرت خريد

  آذربـايـجان شرقـي|
رييس اتحاديه خشكبار 
و آجي��ل تبريز مي گويد: 
باتوجه به افزايش قيمت 
آجيل و خشكبار و كاهش 
توان قدرت خريد مردم، 
بازار دچار كس��اد ش��ده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي استانداري سيد 
»احمد محمدي با اشاره به كمبود اقالم آجيل در 
بازار تبريز، اظهار كرد: به علت تغيير شرايط آب و 
هوا و سرمازدگي برخي محصوالت برخي اقالم و 
محصوالت در بازار با كمبود مواجه است.  او ادامه 
داد: امسال به علت س��رمازدگي توليد محصوالت 
نسبت به سال هاي گذشته با كاهش چشمگيري 
مواجه اس��ت، بطوري كه ۸۰ درصد پس��ته بطور 
بوته بوده و تنها ۲۰ درصد محص��والت وارد بازار 
شده اس��ت. محمدي ادامه داد: طي يك ماه اخير 
نرخ آجيل و خش��كبار 1۰ درصد افزايش يافته و 
پس از عيد نيز 1۰۰ درصد افزايش قيمت داشته 
است. متاسفانه اصناف خشكبار به دليل اينكه بايد 
جنس خود را دوباره با نرخ باالتر خريداري كنند، 
محصوالت موج��ود در مغازه هاي خود را با قيمت 
روز به فروش مي رسانند.  رييس اتحاديه خشكبار 
و آجيل فروشان تبريز خاطرنشان كرد: به دنبال 
افزايش ن��رخ آجيل و خش��كبار و كاهش قدرت 
خريد مردم، مكاتباتي را با مس��ووالن كشوري و 
استاني انجام داده ايم، اما تاكنون به اين مكاتبات 
رسيدگي نشده است.  او در خصوص افزايش نرخ 
پس��ته و مغز گردو، تصريح كرد: نرخ مغز گردو و 
پسته حدود 1۰۰ درصد افزايش يافته است؛ ۸۰ 
درصد از توليدات ما دچار سرما زدگي شده و تنها 
۲۰ درصد محصوالت در بازار موجود است؛ از اين 
رو پيشنهاد داديم تا به صورت آزاد از كشور هاي 

مختلف وارد شود. 

 اقدامات سپاه كردستان
براي محرومان

 كردسـتان|فرمانده 
سپاه بيت المقدس استان 
كردستان گفت: در بازديد 
از فعاليت ه��اي اردوي 
جهادي رغبت و اشتياق 
واف��ر دانش��جويان براي 
محروميت زدايي مناطق 
محروم را مش��اهده كرديم. س��ردار محمد حسين 
رجبي در حاش��يه بازدي��د از فعاليت هاي عمراني، 
فرهنگي و آموزشي گروه هاي جهادي در گفت وگوي 
اختصاصي با خبرنگار تسنيم در قروه، اظهار داشت: 
در اين بازديد اقدامات و كارهاي انجام ش��ده بسيار 
خوب جهادگران و اش��تياق وافر دانشجويان براي 
محروميت زدايي مناطق محروم و مطالبه گري آنان 
را مشاهده كرديم. او با بيان اينكه در شهرستان قروه 
گروه هاي جهادي زيادي در سطح روستاها مشغول 
به انجام كار و ارايه خدمات به روستانشينان هستند، 
گفت: در بازديدها، عالقه مندي و رغبت جهادگران 
به كاركردن در س��طح روستاها را مشاهده كرديم و 
نكته جالب تر خود دانشجويان عنوان مي كردند كه 
در اين اردوها عالوه بر شناخت از ميزان برخورداري 
و محروميت، حس مطالبه گري، پرسش و پيگيري 
كارها را داريم كه اين خيلي خوب است. فرمانده سپاه 
بيت المقدس استان كردستان با بيان اينكه اكنون 
فصل برگزاري اردوهاي جهادي است، تصريح كرد: 
در استان كردستان گروه هاي جهادي در حوزه هاي 
مختلف در س��طح روس��تاهاي محروم مشغول به 
كار هس��تند و بايد خداقوت به آنان بگوييم. گرچه 
ش��ايد مدت اردوهاي جهادي كوتاه باشد اما خير و 
بركت زيادي دارد و دانشجويان پس از اتمام كارها، 
مشكالت را براساس اولويت از مسووالن پيگيري و 
مطالبه گري مي كنند. سردار رجبي افزود: عالوه بر 
اردوهاي جهادي، كارهاي ديگري نيز از سوي سپاه 

در سطح شهرستان ها در حال جريان است.

فوق العاده حقوق كارمندان 
بوشهر پرداخت مي شود

بوشهر| رييس سازمان 
مديري��ت و برنامه ري��زي 
اس��تان بوش��هر گف��ت: 
براس��اس ماده 11۲ قانون 
برنامه ششم توسعه افزايش 
فوق العاده حقوق مناطق 
عملياتي دوران دفاع مقدس 
مش��مول كارمندان دولت درچهار ش��هر اين استان 
ش��ده كه از فروردين امس��ال دراحكام حقوقي آنها 
اجرا و با حقوق مهرماه پرداخت مي ش��ود.به گزارش 
ايرنا، رضا عوض پور در جمع خبرن��گاران افزود: اين 
افزايش فوق العاده حقوق از ش��هريور م��اه جاري در 
حكم حقوقي كارمندان مناطق عملياتي استان بوشهر 
شامل بندرهاي ديلم، گناوه و بوشهر و جزيره خارگ 
اصالح شده و مابه التفاوت حقوق پرداختي به آنها از اول 
فروردين ماه سال جاري مهرماه به حساب كارمندان 
اين مناطق واريز مي شود. او در ارتباط با پروژه راه آهن 
ش��يراز- بوش��هر گفت: اين پروژه ابتدا با وجود اينكه 
طول كامل آن 45۰ كيلومتر است، تنها ۲5۰ كيلومتر 
آنها مجوز شوراي اقتصاد را گرفته بود كه با اصالحات 
انجام شده هم اكنون كل اين طرح مجوز شوراي اقتصاد 
را گرفته است. عوض پور ادامه داد: در اين ارتباط مناقصه 
اجراي ۲ قطعه طرح ياد شده به طول 1۸ و ۷ كيلومتر 
با ۲ هزار ميليارد ريال برگزار شد كه مقرر شد در ۲ ماه 
آتي اين پروژه از سمت شهر اهرم استان بوشهر به استان 
فارس كه به نوعي سخت ترين بخش مسير است، آغاز 
شود. او يادآور شد: با تامين پنج ميليارد يوآن چين به 
عنوان فاينانس كه در مجموع اعتباري بالغ بر ۳۰ هزار 
ميليارد ريال است ساير اعتبار مورد نياز اين پروژه تامين 
مي شود. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
بوشهر گفت: براي اجراي طرح هاي ملي استان بوشهر 
از قبيل راه آهن شيراز - بوشهر، آزاد راه، بيمارستان و 
آب شيرين كن در خوشبينانه ترين حالت حدود ۷۰ هزار 

ميليارد ريال اعتبار نياز است.
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 افزايش پوشش شبکه
همراه اول در آذربايجان غربی

با حضور وزير ارتباطات و فناوری اطالعات سايت های 
جديد هم��راه اول در اس��تان آذربايج��ان غربی به 
بهره برداری رس��يد.به گ��زارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات س��يار ايران، سايت های نوسازی 
ش��ده و جديد همراه اول در استان آذربايجان غربی 
روز سه ش��نبه ۲۰ شهريورماه با حضور محمدجواد 
آذری جهرمی وزير ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
محمدمهدی شهرياری استاندار آذربايجان غربی، 
نمايندگان اين استان در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مقامات و مديران اس��تانی به بهره برداری 
رسيد. در اين مراسم ۲۲۲ سايت نسل دو، سه و چهار 
نوسازی ش��ده و جديد همراه اول به منظور افزايش 
پوشش جاده ای، ريلی و روستايی در سطح ۳۸ شهر 
اس��تان با اعتبار5۸۳ ميليارد ريال ب��ه بهره برداری 
رسيد.  همچنين وزير ارتباطات و فناوری ارتباطات 
با بيان اينکه امروز همه شهر استان آذربايجان غربی 
به خدمات نسل س��وم و  چهارم تلفن همراه مجهز 
هستند، گفت: در سال 96 پهنای باند ورودی به استان 
۸1 گيگابيت بر ثانيه بود که با توسعه صورت گرفته 
اين ميزان  به ۳46 گيگابيت بر ثانيه رسيد. ضمن اينکه 
ظرفيت پهنای باند به بهره برداری رسيده نيز از ۲۷ به 

1۳4 گيگابيت بر ثانيه ارتقا پيدا کرد.
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طرحتنفس10سالهجنگلهاقاچاقچوبراافزايشميدهد

نفس جنگل ها گرفت
در ۴۰ س��ال گذش��ته نزديك به ۲۲ درصد مس��احت 
جنگل هاي كشور از بين رفته است. اگر اين روند ادامه 
داشته باش��د، تا ۵۰ سال آينده تنها بايد در عكس هاي 
قديمي، خاطره اي از جنگل ها را مرور كرد. اين وضعيت 
در حالي است كه منشور حقوق شهروندي در مواد 11۲ 
تا 11۵، حق محيط  زيست سالم و توسعه پايدار، حفاظت، 
بهسازي و زيباسازي محيط  زيست و گسترش فرهنگ 
حمايت از محيط  زيست و برخورداري از محيط زيستي 
س��الم و مطلوب براي ادامه زندگي را حق شهروندان و 
مقابله با آلودگي و تخريب محيط  زيس��ت را از وظايف 
دولت دانسته است با وجود اين فهرست عواملي كه تيشه 
به ريشه جنگل ها مي زند آنقدر بلند باالست كه نمي توان 
به يك مورد و دو مورد بس��نده كرد اما اين ميان قاچاق 
چوب بعد از آتش س��وزي در رده دومين عواملي است 
كه جان جنگل ها را مي گيرد، معضلي كه سال هاست بر 
نابودي جنگل ها سايه انداخته و براي مقابله با آن طرح 
تنفس و توقف بهره برداري تجاري و صنعتي از جنگل ها 
از سوي دولت مطرح شد با وجود اين برخي از مسووالن 
معتقدن��د اين طرح نه تنه��ا جان دوب��اره به جنگل ها 
نمي دهد، بلكه آنها را بيشتر از قبل در معرض خطر قاچاق 
قرار مي دهد، چرا كه نه دولت مي تواند بودجه الزم براي 
اجراي آن را تامين كند و نه كارشناسان محيط زيست 

اين طرح را تاييد كرده اند.

   قاچاق چوب بيشتر شده است
طرح تنفس جنگل ها قرار بود در قالب برنامه ششم 
توسعه اجرايي شود اما به ناگاه از سال چهارم، جلوي 
بهره برداري چوب از جنگل گرفته شد و زودتر از موعد 
به جنگل هاي هيركاني تنفس داده شد. آنطور كه در 
ماده 38 برنامه ششم توسعه در مورد تعيين تكليف 
جنگل هاي شمال آمده است: » هرگونه بهره برداري 
چوبي از درختان جنگل هاي كش��ور از ابتداي سال 
چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع اس��ت. دولت در 
ارتباط با قرارداده��اي طرح هاي جنگلداري مذكور 
كه مدت اجراي آن به اتمام مي رسد، مجاز به تمديد 
قرارداد نيس��ت.« به موجب اين ماده بهره برداري از 
درختان سراسر كشور از سال چهارم اين برنامه بطور 
كامل ممنوع و در سه س��ال اول يعني سال 96، 97 
و98 سازمان جنگل ها فقط اجازه برداشت از درختان 
شكس��ته، افتاده وآف��ت زده را دارد. طبق اين طرح، 
بهره برداري تجاري از جنگل هاي ش��مال و هرگونه 
برداشت چوب توسط شركت هاي چوب بري به مدت 
1۰ سال ممنوع اعالم شد تا در اين بازه زماني امكان 
خود پااليي جنگل فراهم شود اما برخي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، معتقدند اين طرح به جاي 
آنكه منجر به پااليش جنگل ها ش��ود، قاچاق چوب 

را افزايش مي دهد. عباس پاپ��ي زاده پالنگان، عضو 
كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
معتقد اس��ت قانون تنفس جنگل ها به دليل كمبود 
نيروي نظارتي و حفاظتي باعث تشديد قاچاق چوب 
شده است. او گفت: » منابع طبيعي كشور به شدت در 
حال تخريب است و بزرگ ترين عامل آن نيز نيروي 
انساني و پروژهاي عمراني دولت است. متاسفانه آمار 
تخريب جنگل ها در كش��ور ما بسيار باالست اين در 
حالي است كه نيروي انساني مورد نياز براي سازمان 
جنگل ها و سازمان حفاظت از محيط زيست به شدت 
كم و محدود بوده، ما براي حفاظت از پوشش گياهي 
كشور به اندازه كافي جنگلبان و محيط بان در اختيار 
نداريم. از طرفي همين افراد نيز با خطرات جدي رو 
برو هستند، سطح تحت نظر اين افراد بسيار باالتر از 
استاندارد هاي جهاني است، كه امكان نظارت دقيق 

و كامل را كاهش مي دهد.«
عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس بي��ان كرد: » 
مجلس ش��وراي اس��المي براي حف��ظ و صيانت از 
جنگل ها قانوني را در برنامه شش��م توسعه با عنوان 
تنفس ۵ ساله جنگل ها تصويب كرد، تا در اين مدت 

هر نوع بهره برداري از جنگل ها ممنوع اس��ت تا احيا 
ش��وند. اما اج��راي اين طرح در بس��ياري از مناطق 
باعث تش��ديد قاچاق چوب شده اس��ت و اين يعني 
تخريب بيش��تر جنگل ها، ما براي حفاظت و نظارت 
ب��ر تخريب و تخلف خأل قانوني نداري��م، اما در اجرا، 
نظارت و بازرسي به دليل كمبود نيرو هاي جنگلبان 
و محيطبان و عدم اعتب��ار در حوزه منابع طبيعي با 

مشكالتي زيادي روبرو هستيم.«
اظهارات او در حالي اس��ت كه ش��مس اهلل شريعت 
ن��ژاد يكي ديگر از اعضاي كميس��يون كش��اورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس هم معتقد اس��ت اجراي 
طرح تنفس جنگل ها تبعات بسياري دارد. او درباره 
اين موضوع بيان ك��رد: » اين طرح مبتني بر نظرات 
كارشناس��ي نبوده و دولت نيز قادر نيست بودجه و 
اعتباري را كه براي آن پيش بيني ش��ده است تامين 
كند و در نهايت نيز آثار منفي طرح بيش از آثار مثبت 
آن اس��ت. قاطعانه بايد گفت پس از اجراي اين طرح 
قاچاق چوب در جنگل هاي ش��مال كش��ور افزايش 
يافته است. پس از اجراي طرح تنفس جنگل ها حتي 
اگر از مردم محلي نيز در مورد وضعيت قاچاق چوب 

پرسيده شود متوجه خواهيم شد كه اجراي طرح نه 
تنها قاچاق چوب را كاهش نداده بلكه مي توان گفت 
باعث رونق گرفتن بازار قاچاقچيان نيز ش��ده است. 
براي مثال بايد گفت با اجراي طرح هاي جنگلداري، 
قاطرها كه چوب هاي قاچاق راحمل مي كردند ديگر 
در جنگل ها مشاهده نمي شدند و بطور كامل حذف 
شده بودند، درحالي كه با اجراي طرح تنفس به دليل 
خلوت ش��دن محل، مجددا پاي قاطرها براي حمل 

چوب قاچاق به جنگل ها باز شده است .«
نماينده مردم تنكابن در مجلس ش��وراي اس��المي 
اف��زود: »امكان نظارت و حفاظ��ت از جنگل ها براي 
دولت وج��ود ندارد زي��را ابزار ه��اي الزم در اختيار 
س��ازمان حاكميتي يعني سازمان جنگل ها و مراتع 
نيس��ت. مجريان طرح جنگلداري كه خود اقدام به 
حفاظت و قرق بان��ي مي كردند با حذف تدريجي، از 
خود سلب مسووليت كرده و فضا را براي قاچاقچيان 
مهيا مي كنند. نكته ديگر نيز معاش افرادي است كه 
در جنگل ها زندگي مي كنند. اي��ن افراد با توجه به 
اينكه اشتغال و توليد در شمال كشور ظرفيت سازي 
نشده است مجبور هستند، براي امرارمعاش به منابع 

اطراف خود دست درازي كنند. بنابراين الزم است در 
اين زمينه با اقدامات منطقي و كارشناس��ي مشكل 

را برطرف كرد.«

   طرحي كه طرح نيست
اظهارات نمايندگان مجلس در حالي است كه فعاالن و 
كارشناسان محيط زيست هم معتقدند تنفس جنگل ها 
به حدي ناقص است كه حتي نمي توان نام طرح بر آن 
گذاشت. مجيد لطفعليان عضو هيأت علمي دانشكده 
منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
ساري درباره اين موضوع بيان كرد: » تنفس جنگل در 
واقع طرح نيست، چراكه طرح به مجموعه برنامه هايي 
گفته مي شود كه طي زماني مشخص براي منطقه اي 
نوش��ته مي ش��ود و در يك مرجع به تصويب مي رسد 
مانند طرح جنگل داري اما تنفس جنگل برنامه ريزي 
دقيقي كه تمام زواياي آن روي كاغذ نوشته شده باشد؛ 
ندارد و به همين دليل بهتر اس��ت ك��ه از آن به عنوان 

طرح ذكر نشود.«
او افزود: »اجراي تنفس جنگل قطعا تشديد كننده قاچاق 
چوب هاي جنگلي است چراكه تبعات توقف بهره برداري 
چوب در طرح هاي جنگل داري را نس��نجيده و براي آن 
چاره جويي نكردند و فقط گفتند به عنوان راهكار جايگزين 
بايد با واردات چ��وب نياز داخلي را تامين كرد اما با توجه 
به مشكالتي كه در اين زمينه وجود دارد اين راهكار براي 
مدت طوالني امكان پذير نيست و در نتيجه كمبود چوب 
در بازار موجب تشديد قاچاق چوب مي شود كه طي يك 
س��ال اخير شاهد انتشار اخبار متعدد از كشفيات قاچاق 
چوب در ش��مال كش��ور بوديم و قطعا وضعيت بدتري 
پيش رو اس��ت، چراكه تا كن��ون ذخيره چ��وب در انبار  
شركت هاي مجري طرح بهره برداري وجود داشت اما اين 
ذخيره رو به پايان است، به همين دليل نياز چوبي كشور 
بيشتر مي شود و قاچاقچيان و فروشنده هاي چوب از اين 
موضوع كامال مطلع هستند و قطعا قاچاق چوب در 6 ماهه 

دوم سال جاري تشديد مي شود.«
لطفعليان با بيان اينكه اگر به شكل علمي جنگل داري 
ص��ورت نگيرد جنگل ه��ا از بين مي روند و ه��ر روز به 
عرصه هاي جنگلي و درختان تهاجم و دس��ت درازي 
مي ش��ود، گفت: »براي جلوگيري از قاچاق چوب بايد 
افزايش جمعيت متوقف شود و جمعيت كشور را كنترل 
كنند. در گذش��ته منابع طبيع��ي در منطقه مريوان و 
بانه توس��ط مردم فقير تخريب مي شد اما در سال هاي 
اخير توسط مردم ثروتمند تخريب مي شود چراكه آنها 
ويال مي خواهند. بطور كلي زماني كه جمعيت انساني 
زياد ش��ود دست اندازي به منابع طبيعي زياد مي شود. 
فقير و ثروتمند هر كدام به يك نحوي به منابع طبيعي 

دست اندازي و آن را تخريب مي كنند.«

كارتيارانهمددجويانشارژميشودنظارتكاملبرانبارهايداروكشوراعمالميشود
برخي خبرها حاك��ي از تخلفاتي مبني بر احتكار دارو در 
كشور اس��ت اما وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تاكيد كرد: تمام انبارهاي دارو زير نظارت س��ازمان غذا و 
دارو قرار دارد و اگر هم دارويي احتكار شده باشد، داروهاي 

تاريخ گذشته و قاچاق است.
حسن قاضي زاده هاشمي در پاسخ به سوالي درباره احتكار 
دارو، گفت: احتمال احتكار دارو پايين است به اين دليل 
كه تمام انبارها تحت نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارد و 
اگر هم باشد، داروهاي تاريخ گذشته و مواردي است كه به 
صورت قاچاق وارد كشور شده است يا تخلفاتي كه ممكن 

است خيلي جدي نباشد. 
او اظهار كرد: شماره تلفن 19۰ آماده است تا همه كساني 
كه اطالع دارند به ما اعالم كنند و س��ازمان تعزيرات هم 
درباره اين نظ��ارت مي كند. وزير بهداش��ت اظهار كرد: 
اميدواريم در هي��چ حوزه اي به وي��ژه دارو احتكار اتفاق 
نيفتد زيرا از انسانيت به دور است، بچه شيرخواره و افراد 
مسن و يا كس��اني كه بيماري صعب العالج دارند در اين 
حوزه دچار مشكل مي شود و رفتار كساني كه دارو احتكار 
مي كند باالتر از خيانت بوده و به جنايت نزديك است. وزير 
بهداشت يادآورشد: دولت تضمين كرده ارز ۴۲۰۰ توماني 
را تا پايان فروردين 98 در اين زمينه اختصاص دهد و هيچ 
دليلي براي احتكار دارو وجود ندارد و قيمت هر دارو را وارد 
بازار مي شود نيز مشخص اس��ت. قاضي زاده هاشمي در 
پاسخ به سوالي درباره كمبود دارو، گفت: روزانه چندين 

نوبت از من، معاونين و مسووالن حوزه دارو سوال مي شود 
كه غيرمستقيم القا مي كند كه نكند قرار است واقعا اتفاق 
خاصي در ح��وزه دارو رخ بدهد. وي اف��زود: حوزه دارو و 
تجهيزات پزشكي جزو اولويت هاي دولت است و واردات 
چه در مواد اوليه و چه مواد جانبي و تجهيزات پزش��كي 
صورت مي گيرد. وزير بهداشت خاطرنشان كرد: نزديك 
به 1۵ هزار قلم دارو در كشور وجود دارد كه ممكن است از 
اين تعداد درباره ۲۰، 3۰ و يا ۵۰ قلم دارو كمبودهايي ايجاد 
شود، اكنون به استناد مصوبه مجلس محترم از داروهايي 
كه مشابه توليد داخل دارد و يا جزو داروهاي بيماران خاص 
نيس��ت حمايت ارزي صورت نمي يرد و بقيه موارد روال 
معمول خود را دارد. قاضي زاده هاشمي در پاسخ به سوال 
ديگري درباره شفاف سازي دريافت كنندگان ارز دولتي، 
اظهار كرد: اگر منظور اعالم ليست است، در اختيار بانك 

مركزي است و آنها دسترسي دارند.
او اضافه كرد: فرد و يا شركتي كه از ما درخواست ارز مي كند 
اگر جزو مواردي باش��د كه ما قيمت گذاري كرده ايم، آن 
را براي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي فرستيم و آنها 
هم آن را براي بانك مركزي ارسال مي كنند. بانك مركزي 
ارز را تخصي��ص داده و در نهايت بانك عامل آن را تامين 
مي كند، در بسياري از موارد ممكن است از سوي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت تاييد نش��ده و يا بانك مركزي 
تخصيص نداده و يا تخصيص داده ش��ده اما تبديل به ارز 
نشده است. هاشمي گفت: ليستي كه مي توان در اختيار 

رسانه قرار داد شامل مواردي است كه بانك عامل تامين 
ارز ك��رده كه آن هم در اختيار بانك مركزي اس��ت.  وي 
يادآور شد: شايد اطالعات بانك مركزي از بانك هاي عامل 
به روز نباشد و البته بناي آنها هم اين است كه با توجه به 
دستور رييس جمهوري شفاف سازي صورت بگيرد و خود 
ش��ركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي هم عالقه مند 

هستند، اين اتفاق بيفتد. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به سوال 
ديگري درباره قاچاق دارو نيز اظهار داشت: موضوع قاچاق 
بخشي از فسادي است كه وقتي ارز چند نرخي مي شود، 
رخ مي دهد. نمي توانم تاييد نكنم كه ممكن است قاچاق 
كاالهاي اساس��ي كه دارو هم بخش��ي از آنهاست اتفاق 
نيفتاده باش��د، به ويژه كه برخي اق��الم دارويي مثال يك 
آمپول چند ميليون تومان قيم��ت دارد و نظارت خيلي 
سخت است. قاضي زاده هاشمي گفت: يكي از داليلي كه 
پيشنهاد كرديم ارز را به قيمت نيمايي در اختيار حوزه دارو 
قرار دهند و مابه التفاوت را در اختيار بيمه ها بگذارند، براي 
پيشگيري از چنين اتفاقي بود. آنچه از دست ما بر مي آيد 
اين بوده كه با دانش��گاه هاي مرزي و استانداران صحبت 
كرده ايم تا نظارت تشديد شود. او با اشاره به دشواري هاي 
مبارزه با پديده قاچاق، گفت: ما بايد براي همه كاالهاي 
اساسي تصميم بگيريم و در بعضي موارد سراغ كوپن برويم، 
اما در حوزه دارو كار راحت تر اس��ت براي اينكه دارو بيمه 

است و 9۵ درصد مردم هم بيمه هستند.

معاون حمايت و س��المت خان��واده كميته امداد با 
اشاره به توزيع »سبد غذايي« بين مددجويان كميته 
امداد تا پايان ش��هريور ماه، از افزايش ۲۰ درصدي 

مبلغ اين سبد نسبت به سال گذشته خبر داد.
فاطمه رهبر با بيان اينكه مانند س��ال هاي گذشته 
با هماهنگ��ي وزارت رف��اه، براي تامي��ن مايحتاج 
اوليه نيازمندان تفاهم نامه امضاء شده است، گفت: 
س��ال هاي گذشته اين س��بد غذايي به صورت كاال 
دراختيار مددجويان قرار داده مي شد، اما با توجه به 
شرايط فعلي اقتصادي و تسهيل دريافت سبد كاال از 
سوي نيازمندان، كارت هاي يارانه مددجويان شارژ 
مي ش��ود. او با بيان اينكه ميزان ش��ارژ كارت يارانه 
مددجويان در دوره ه��اي قبل بين 3۵ تا 13۰ هزار 
تومان بود كه به تعداد ُبعد خانوار اين مبلغ اختصاص 
مي يافت اظهار كرد: اين بار با توجه به تورم اقتصادي 
و افزايش قيمت اقالم غذاي��ي، با هماهنگي وزارت 
رفاه اين ارقام ۲۰ درص��د افزايش مي يابد، اما هنوز 

عدد نهايي از سوي وزارت رفاه اعالم نشده است.
معاون حمايت و س��المت خان��واده كميته امداد با 
بيان اينكه طي يكي دو روز گذش��ته بانك اطالعات 
مددجوي��ان كميته امداد در اختيار وزارت رفاه قرار 
داده شده است، ادامه داد: اين بانك اطالعاتي شامل 
حدود دو ميليون خانوار است كه حدود يك ميليون 
و 6۰۰ هزار نفر آنها تحت پوشش قرار دارند و حدود 

۴۰۰ هزار نفر پش��ت نوبت هس��تند. به اين ترتيب 
اين دو گروه به صورت تفكيك ش��ده به وزارت رفاه 
معرفي ش��ده اند رهبر با بيان اينكه مبلغ اين س��بد 
غذايي به حساب سرپرس��ت خانوار واريز مي شود، 
گفت: فروش��گاه هاي تحت قرار داد كه وزارت ر فاه 
با آنها تفاهم نامه دارد مانند فروش��گاه اتكا، تعاوني 
مصرف فرهنگيان، رف��اه و... كه دوره هاي پيش نيز 
مددجويان س��بد كاالها را از آنها دريافت مي كردند 
اين بار نيز كاالها را عرضه خواهند كرد. با وجود اين 

اسامي قطعي اين مراكز اعالم خواهد شد.
او در پايان تاكيد كرد: اين سبد حمايتي تنها شامل 
مواد غذايي مي شود و وسايل بهداشتي در اين بسته 

پيش بيني نشده است.
به گزارش ايس��نا، در عين حال فتاح، رييس كميته 
امداد در س��فر خ��ود به خرم آباد ضم��ن اعالم خبر 
فوق گفته بود: سبد غذايي در مرحله نخست، پايان 
شهريور ماه به همه افراد تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيستي و حتي پشت نوبتي ها داده مي شود و در 
جلسه اي كه با سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي داش��تيم قرار ش��د كه به 11 ميليون نفر 
اين بن كاال داده شود اما براي ماه ها بعد دولت هنوز 
تصميم دقيقي نگرفته كه به چند دهك اين بن كاال 
ارايه شود اما هر تصميمي باشد به افراد تحت پوشش 

كميته امداد و بهزيستي تعلق مي گيرد.

جانوران سيستان و بلوچستان در معرض خطر
خشكساليوبيآبيجنوبشرقايرانراتهديدميكند

سد افغانس��تان روي رود هيرمند و خشكي اين رود در 
ايران، بي آبي و كاهش بارندگي ها و كم توجهي مسووالن 
به معضل بي آبي در سيستان و بلوچستان، نه تنها تعداد 
زيادي از ساكنان اين استان پهناور را ناچار به ترك محل 
زندكي كرده، بلكه برخي از گونه هاي جانوري را نيز در 

معرض تهديد قرار داده است. 
نماينده مردم زابل، زهك، هيرمند، هامون و نيمروز در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: افغانستان حقابه كشورمان 
از رودخانه هيرمند را پرداخت نمي كند، رودخانه هيرمند 
آب سيس��تان را تامين مي كند و اين منطقه هيچ منبع 

آب ديگري ندارد.
حبيب اهلل دهمرده با اشاره به اينكه گونه هاي بسياري از 
جانوران و حيوانات در استان سيستان و بلوچستان در 
معرض خطر هستند، گفت: اين استان بسيار گسترده 
ب��وده تا حدي كه فاصل��ه زابل تا چابهار بي��ش از 9۰۰ 
كيلومتر است و وضعيت آب و هوايي شمال اين استان 
با جنوب آن هم بسيار متفاوت است. نماينده مردم زابل، 
زهك، هيرمن��د، هامون و نيمروز در مجلس ش��وراي 
اس��المي بيان كرد: شمال به جنوب اس��تان درجه هوا 
متغير است تا جايي كه در ش��مال استان بادهاي 1۲۰ 

روزه م��ي وزد در حالي كه در جنوب خبري نيس��ت يا 
باران ش��ديد و سيل  آس��ا در جنوب داريم كه در شمال 
خبري نيس��ت. او با بيان اينكه از نظر زيس��ت محيطي 
تنوع جانوران هم در استان سيستان و بلوچستان كامال 
متفاوت است، به خانه ملت گفت: تنوع زيست محيطي 
جانوري چند استان به صورت يكجا در اينجا جمع شده 
است و بطور مثال تمس��اح در جنوب و خرس سياه در 
شمال و متاسفانه اكنون به دليل بحث خشكسالي شديدا 
در معرض خطر هستند و اين موضوع توجه مسووالن را 

به اين منطقه مي طلبد.

   انتقال آب از درياي عمان 
دهمرده با تاكيد براينكه افغانس��تان حقابه كش��ورمان 
ازرودخانه هيرمند را پرداخت نمي كند، گفت: رودخانه 
هيرمند آب سيس��تان را تامين مي كن��د و اين منطقه 
هيچ منبع آب ديگري ندارد، اما اين رودخانه وابس��ته به 
افغانستان اس��ت و متاسفانه اين كشور با ايجاد سد روي 
رودخانه هيرمند و عدم پرداخت حق آبه ايران و درياچه 
هامون عمال زندگي مردم را دچار مش��كل كرده اس��ت 
تاحدي كه زندگي بسياري از جانوران و حيوانات در اين 

مناط��ق از ميان رفته يا در معرض خط��ر قرار گرفته اند 
و اكنون آنه��ا نيازمند مراقبت هاي ويژه از نظر زيس��ت 
محيطي هس��تند. نماينده مردم زابل، زهك، هيرمند، 
هامون و نيمروز در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
اينكه ريزگردها و گرد و غبار ه��م 7۰ برابر حد مجاز در 
شمال استان سيستان و بلوچستان وجود دارد، اظهار كرد: 
بي آبي حتي كشاورزي مردم استان را هم دچار مشكل 
كرده است لذا اولين قدم براي حل مشكل تامين آب است 
و راه هاي مختلفي هم براي اين موضوع ما ارايه كرده ايم.

او اظهار كرد: به دليل خشكسالي انسان ها مي توانند كوچ 
كنند اما جانوران و حيوانات با باقي ماندن در همان منطقه 
خش��ك به دليل بي آبي از بين رفته اند لذا بايد به صورت 
جدي تامين حقابه خودمان از افغانس��تان را پيگيري و 
مطالبه كنيم زيرا براساس قرارداد سال ۵1 ميان دو دولت 
ايران و افغانستان اين حقابه بايد تامين شود و مشخص 
نيس��ت چرا افغانس��تان از اين قرارداد تخطي مي كند. 
دهمرده با بيان اينكه انتقال آب از درياي عمان مي تواند آب 
استان سيستان و بلوچستان را تامين كند، افزود: تمام دنيا 
توانسته اند با شيرين سازي آب دريا كمبود خود را جبران 
كنند، طرح تامين آب از درياي عمان هم در كميسيون 

تصويب ش��ده و اكنون بايد در دس��تور كار صحن علني 
قرار بگيرد البته دولت هم مي تواند از هم اكنون روي اين 
موضوع سرمايه گذاري كند. نماينده مردم زابل، زهك، 
هيرمند، هامون و نيمروز در مجلس ش��وراي اس��المي 
تصريح كرد: سازمان محيط زيست در اين منطقه تالش 
مي كند اما كاري از دستشان برنمي آيد و بايد دولت هم 

براي حل مش��كل تامين آب و زيست محيطي به كمك 
بيايد، بس��ياري از جانوران و حيوانات در گذشته از بين 
رفته اند و هيچ جايگزيني براي آنها وجود ندارد و در اين 
برهه هم غفلت هايي انجام مي شود كه بايد آيندگان تاوان 
آن را بپردازند و همانطور كه ما گذشتگان خود را سرزنش 

مي كنيم، فردا هم آنها ما را محكوم و سرزنش مي كنند.

اعالم آمار معتادان كشور
معاون پيش��گيری و درم��ان اعتياد س��ازمان 
بهزيس��تی با اش��اره به تعداد معتادان حاضر در 
کشور طبق آخرين آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، 
بيان ک��رد: ۲ ميلي��ون و 8۰8 هزارمعت��اد و يا 
مصرف کننده دائمی و يک ميليون و 8۰۰ هزار 
نفر مصرف کننده تفننی موادمخدر هستند لذا در 
مجموع جمعيتی حدود ۴ ميليون و 3۰۰ هزار 

معتاد در کشور داريم.
فريد براتی س��ده  در رابطه با ارتباط مس��تقيم 
ش��رايط اقتصادی بر شيوع اعتياد مطرح کرد: با 
توجه به ش��رايط نابسامان اقتصادی حال حاضر 
کش��ور، بايد ش��اهد تداوم و گراي��ش اعتياد در 
جامعه  باش��يم. براتی س��ده با تأکيد بر افزايش 
معتادان به علت ش��رايط بد اقتص��ادی جامعه 
عنوان کرد: شرايط اقتصادی روی ارائه خدمات 
مراکز مراقبتی و اقامتی نيز اثر می گذارد و باعث 
افت کيفيت خدمات می ش��ود. او اظهار کرد: از 
هم اکنون بايد به فکر ارتقاء کيفيت خدمات اين 
مراکز باشيم تا در صورت بروز مشکالت مالی اين 
مراکز با مشکل برای خدمت رسانی مواجه نشوند. 
براتی س��ده با بيان اينکه وظيفه بهزيستی ارائه 
خدمات پيشگيری از اعتياد،ترک و بهبود معتادان 
و در مرحله آخر بازتوان��ی و جامعه پذيری افراد 
بهبوديافته  است، اظهار کرد: در بخش پيشگيری 
از اعتياد دو قسمت وجود دارد؛ قسمت اول مربوط 
به مسائل فرهنگی اس��ت که در حيطه وظايف 
بهزيستی است و قسمت دوم که مربوط به ورود 
موادمخدر است که از محدوده وظايف بهزيستی 
خارج است. او در رابطه با وظيفه سازمان بهزيستی 
در بخش پيشگيری، بيان کرد: تسهيل سازی حضور 
اجتماعی مردم و روند تصميم گيری از وظايف اين 
سازمان در بخش پيشگيری است. معاون بهزيستی 
با اشاره به ش��رايط کشت موادمخدر نظير ترياک و 
هروئين درکشور افغانستان بيان کرد: 11 هزار تن 
ترياک و هروئين در افغانستان کشت شده و آماده 
ورود به بازار جهانی  است اين در حاليست که ايران 
يکی از مس��يرهای اصلی برای فروش يا عبور اين 

مواد است. 

 معضل چاقی
 در دانش آموزان ايرانی

مدير بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، چاقی 
و افزايش وزن را از معضالت اصلی دانش آموزان 
کش��ور خواند، در عين حال از ارتقای رش��د قد 

کودکان در دو دهه اخير خبر داد.
زه��را عبدالهی با بيان اينکه آم��ار چاقی در بين 
دانش آموزان حدود ۲۰ درصد است، گفت: مشکل 
عمده ما، مس��ئله چاقی در کودکان و نوجوانان 
است که می تواند موجب بروز ديابت، کبدچرب، 
فش��ارخون و بيماری های قلبی- عروقی در بين 
آن ها شود. بنابراين بايد به برنامه تغذيه و فعاليت 
بدنی دان��ش آموزان برای پيش��گيری و کنترل 
چاقی توجه الزم را داشته باشيم. عبدالهی درباره 
عوامل پيشگيری از چاقی در کودکان و نوجوانان 
گفت: توصيه برای پيش��گيری از چاقی و کنترل 
افزايش وزن، کاهش مصرف مواد قندی و شيرينی، 
فست فودها، نوشابه های گازدار و نوشيدنی های 
قندی و مصرف بيش��تر حبوبات، س��بزيجات و 
ميوه ها اس��ت. سبزيجات و ميوه به دليل داشتن 
فيبر، از افزاي��ش وزن و چاقی، بروز ديابت و کبد 
چرب در کودکان پيشگيری می کند. تحرک نيز 
عاملی است که برای پيشگيری از چاقی بايد به آن 
توجه شود و هر دانش آموز بايد حدود 6۰ دقيقه 
در روز  فعاليت بدنی و تحرک داش��ته باشد. او با 
بيان اينکه کوتاه قدی در دو دهه اخير به طور قابل 
مالحظه ای کاهش يافته است، به ايسنا گفت: تنها 
حدود چهار درصد از کودکان زير پنج سال کوتاه 
قد هستند. در حال حاضر کودکان و دانش آموزان 
رو به بلند قدی هستند. مشکل عمده ما، مسئله 
چاقی در ک��ودکان و نوجوانان اس��ت که بايد به 

پيشگيری و کنترل آن توجه الزم کنيم. 

علت اصلی افزايش اشتباهات 
پزشکی چيست؟

عض��و کميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
خاطرنشان کرد: افزايش اشتباهات پزشکی به دليل 
ضعف متوليان نظارتی صورت می گيرد. عباسعلی 
پوربافرانی در رابطه با افزايش 1۲ درصدی پرونده 
شکايت از پزشکان طی يک سال اخير، گفت: طرح 
تحول نظام سالمت دارای ايرادات و مشکالتی است 
و عدم تامين منابع مالی روی بس��ياری از مسائل، 
از جمله افزاي��ش خطاهای  پزش��کی تاثير گذار 
اس��ت. نماينده مردم نايين در مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: کمبود مناب��ع ملی می تواند 
انگي��زه و نظارت دقي��ق را کاهش ده��د، اما بايد 
بررسی ش��ود که اين افزايش پرونده های پزشکی 
به جهت خطاهای پزش��کی ايجاد شده و يا تحت 
تاثير مس��ائل ديگری بود است. عضو کميسيون 
بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تاثير افزايش 
شبکه های مجازی و سامانه های اينترنتی رسيدگی 
به شکايت، بر افزايش پرونده های پزشکی، به خانه 
ملت گفت: در شرايط حال حاضر کشور ، مردم از 
اينترنت و ش��بکه های مجازی استفاده بيشتری 
می کنند که اين موضوع باع��ث افزايش آگاهی، 
اطالع رس��انی و حساسيت بيش��تر مردم نسبت 
به خطا ها و اش��تباهات پزشکی ش��ده است. پور 
بافرانی در رابطه با اينکه ۵3 درصد از ش��کايت ها 
و پرونده های پزشکی به بيمارستان های عمومی 
و تنه��ا ۲9 درصد به بيمارس��تان های خصوصی 
مربوط می ش��ود، گفت: برای ارائه آمار بايد ميزان 
مراجعه کنندگان نيز لحاظ شود و با ميزان مراجعه 
يکسان ارزيابی شود، چراکه بيمارانی که به مراکز 
درمانی و بيمارستان های دولتی مراجعه می کنند 

به مراتب بيشتر است.



ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
خط و نشان امریکا برای 

همکاری هند در بندر چابهار 

 روایت آخوندي
از دليل افزایش قيمت مسكن

پيش بيني بارش 2  روز  باراني 
در نوار ساحلي دریاي خزر

مع��اون وزارت خارج��ه امريكا در امور آس��ياي 
جنوبي و مركزي با اشاره به همكاري هند باايران 
در بندرچابهار، گفت: امريكا هيچ كش��وري را از 
تحري��م بابت تجارت و همكاري ب��ا ايران معاف 

نخواهد كرد.
به گزارش ايس��نا، ب��ه نقل از وب س��ايت داون، 
آليس جي ولز عنوان كرد: هند به عنوان يكي از 
بزرگ ترين شركاي تجاري و خريداران نفت ايران 
است كه در پروژه توسعه و مديريت بندر چابهار با 
اين كشور همكاري هاي گسترده اي داشته و قرار 
است فاز جديدي از آن هم از ماه ديگر تحويل آنها 
داده شود. اما بايد به اين نكته توجه شود كه قرار 
نيست هند از تحريم هاي اقتصادي بابت همكاري 

و تجارت با اين كشور معاف شود.
او تاكي��د كرد: تمامي كش��ورهايي ك��ه با ايران 
تبادالت مالي، پولي و تجاري داش��ته باش��ند، 
همگي بدون قائل ش��دن هيچ استثنايي شامل 

تحريم هاي اقتصادي امريكا خواهند شد.
ول��ز يادآورش��د: دور جدي��دي از تحريم ه��اي 
اقتصادي عليه ايران از تاريخ ۴ نوامبر سال جاري 
۲۰۱۸ ميالدي آغاز مي شود و به طور قطع روي 
ميزان واردات هن��د كه ۲۵ درصد از نفت خود را 
از ايران تامين و خريداري مي كند، تاثير بسزايي 
خواهد گذاش��ت. ايران بعد از عراق و عربس��تان 
سعودي، سومين تامين كننده و صادركننده نفت 
به هندوستان به ش��مار مي رود كه در حدفاصل 
آوريل ۲۰۱۷ تا ژانويه ۲۰۱۸، ۱۸.۴ ميليون تن 

نفت خام به هند فروخته است.

وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه ۴.۵ ميليون 
نفر در بافت  ناكارآمد ته��ران زندگي مي كنند، 
گفت: فروش تراكم  در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر 
نه تنها ب��ه ارتقاي كيفيت زندگي كمكي نكرده 
بلكه موجب توسعه سوداگري و افزايش قيمت 

مسكن هم شده است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
عباس آخوندي با تأكيد براينكه سياست اصلي 
رويكرد بازآفريني روي ارتقاي كيفيت محالت 
متمركز شده است، گفت: در حال حاضر تمامي 
محالت ناكارآمد استان تهران شناسايي و تبديل 
به ۶۳ محله شده است. او ادامه داد: ويژگي قابل 
توجه محالت ناكارآمد تهران پرجمعيت بودن 
آن هاس��ت، به گونه اي كه در برخي محالت به 
۲۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر مي رس��د، مساله اي كه 
قطعا وضعيت بافت هاي فرس��وده ته��ران را از 
ساير شهرها متمايز كرده و اهميت آن را نشان 

مي دهد.
آخوندي با بيان اينكه ب��ا توجه به گزارش هاي 
ارايه شده وضعيت موجود در شهرهاي پيرامون 
تهران س��خت بود و خدمات در سطح نازلي به 
چشم مي خورند، گفت: ستاد ملي سعي دارد تا با 
تمركز ويژه روي مساله كيفيت زندگي، شرايط 
خدمات رس��اني در محالت را به جاي تك واحد 
مورد توجه قرار دهد. وزير راه و شهرسازي از آغاز 
حداقل يك پروژه بازآفريني در تمامي محالت 
ناكارآمد اس��تان خبر داد و گفت: اين امر نشان 
مي دهد، چرخه فرآين��د بازآفريني در تهران به 
حركت درآمده و ارتقاي كيفيت زندگي در اين 

نقاط در اولويت قرار گرفته است.
او در اين خصوص اضافه كرد: نمي توانيم فرآيند 
بازآفريني در تهران را به طور منقطع از مس��ائل 
پيرامون ببينيم، چرا كه مس��ائل اصلي در اين 
حوزه وجود دارد كه بايد حتي در جلسات باالتر 
چون شوراي ساماندهي شهر تهران به رياست 
معاون اول رييس جمهور بررسي شود، به همين 
دليل اس��ت كه تطبيق طرح بازآفريني با طرح 
ساماندهي شهر از اقدامات بسيار مهم و ضروري 

در اين بخش محسوب مي شود.
آخوندي درباره اجراي طرح س��اماندهي شهر 
گفت: در اين راستا تعهدات دولت در بافت هاي 
ناكارآمد مانند تأمين م��دارس، درمانگاه، آب، 
فاضالب، سيس��تم معاب��ر و حم��ل و نقل بايد 
مورد توجه قرار گيرد كه مصوب كرديم تمامي 
دستگاه هاي دولتي ۳۰ درصد بودجه خود را بايد 

در اين محالت هزينه كنند.

سازمان هواشناسي اعالم كرد: پيش بيني مي شود 
طي دو روز آينده در نوار ساحلي درياي خزر باران 
ببارد.  به گزارش تسنيم، فريبا گودرزي، كارشناس 
سازمان هواشناسي اظهار كرد: براي دو روز آينده 
در اكثر مناطق كشور جوي آرام داريم. او تصريح 
كرد: در مدت ياد شده براي مناطق ساحلي درياي 
خزر افزايش ابر و بارش هاي پراكنده پيش بيني 
شده است. گودرزي افزود: براي شمال شرق كشور 
هم كاهش دما از امروز تا آخر هفته پيش بيني شده 
است. كارشناس س��ازمان هواشناسي از افزايش 
س��رعت باد در مناطق ش��رقي و جن��وب غرب و 
تش��كيل توده گرد و خاك خب��ر داد و گفت: در 
روزهاي پاياني هفته پايتخت خنك تر خواهد شد.

باوجود غيراقتصادي بودن برخي طرح هاي فرودگاهي اعالم شد

در هم انديشي مسئوالن شهري و پليس راهور براي استقبال از مهر عنوان شد

وعده دولت براي تكميل فرودگاه هاي نيمه تمام 

قانون گریزي ترافيكي افزایش یافته است

گروه راه و شهرسازي      
درحالي كه طي س��ال هاي اخي��ر نيمه تمام ماندن 
تع��دادي از پروژه هاي فرودگاهي كش��ور مباحث 
بس��ياري را در فض��اي رس��انه اي به پا ك��رده بود، 
تازه ترين اظهارات مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي اي��ران درباره تكميل همه پروژه هاي 
ناتم��ام فرودگاه��ي درآينده نزديك، آب س��ردي 

برآتش تمام اين جنجال ها ريخت.
رحمت اهلل مه آبادي، معاون وزير راه و شهرس��ازي و 
مديرعامل شركت فرودگاه ها ديروز در مراسم افتتاح 
يك پروژه فرودگاهي در الرس��تان دراين باره، گفت: 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در چند ماه 
آينده  زنگ پايان كامل هم��ه پروژه هاي فرودگاهي 
نيمه تمام كش��ور را به صدا در خواهد آورد و پرونده 
پروژه هاي منتظر فرودگاهي كه قدمت برخي از آنها 
به حدود دو دهه قبل باز مي گردد را براي هميشه  به 
خاطره ها مي سپارد. او تاكيد كرد: اجراي نزديك به 
۱۰۰۰ ميلي��ارد تومان پروژه عمراني و خريد حدود 
۱۰۰۰ ميلي��ارد تومان انبوه��ي از تجهيزات مدرن 
فرودگاهي و ناوبري هوايي، آن هم فقط در سه سال 
اخير، نماد توسعه در اين بخش حساس كشور است.

با وجود اينكه براس��اس اظهارات مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي اي��ران تمامي پروژه هاي 
فرودگاهي بايد در چندماه آينده تكميل شود، اما اين 
نخستين بار نيست كه يك مسوول ارشد فرودگاهي 
درباره اتمام پروژه يا پروژه هايي وعده داده باشد. نمونه 
آن بحث تكميل ترمينال فرودگاهي سالم است كه 
دو سه سالي اس��ت وعده تكميل آن از سوي وزير راه 
و شهرس��ازي داده شده اس��ت، اما اجراي اين طرح 

همچنان در دست اجرا است. 
چندي پي��ش، معاون عمليات فرودگاهي ش��ركت 
فرودگاه ه��ا نيز از ورود بخ��ش خصوصي براي اتمام 
پروژه ه��اي فرودگاهي خبرداده بود. غالمحس��ين 
باقريان با اشاره به پنج فرودگاه )شامل فرودگاه هاي 
بين المللي اهواز، چابهار، هاشمي نژاد مشهد، شهيد 
بهشتي اصفهان و فرودگاه تبريز( كه قرار است توسط 
بخش خصوصي س��اخته ش��وند، نويد تكميل اين 

فرودگاه ها را درآينده اي نزديك داده بود.
البته اقداماتي هم درهمين رابطه انجام شد، به عنوان 
نمونه در خصوص توسعه فرودگاه بين المللي تبريز در 
فروردين ماه توافقي با ايتاليايي ها انجام و يادداشت 
تفاهمي هم براي س��رمايه گذاري، طراحي و احداث 
ترمين��ال مس��افري در ف��رودگاه بين المللي تبريز 
ب��ه ارزش ۵۰ ميليون يورو بين مديرعامل ش��ركت  
فرودگاه هاي و ناوبري هوايي ايران و رييس ش��ركت 
سهامي خاص ويتالي فعال در زمينه ساخت وساز به 
امضا رس��يد. همچنين درباره توسعه فرودگاه شهيد 
بهشتي اصفهان، طرح توسعه اين فرودگاه بين المللي 

با مشاركت و س��رمايه گذاري ۱۲۰ ميليون يورويي 
شركت وينسي فرانسه در دس��تور كارقرار گرفت يا 
توس��عه فرودگاه چابهار در راس��تاي توسعه مناطق 
واقع شده در سواحل مكران مورد بررسي قرار گرفت.

با وجود اقدامات انجام شده در اين راستا طي ماه هاي 
گذشته كارنامه اي از وضعيت پروژه هاي فرودگاهي 
كه با مش��اركت بخش خصوصي س��اخته مي شود 

ارايه نشد.

  تكميل پروژه ها توجيه اقتصادي دارد؟
حال سوال اين اس��ت كه چه تضميني براي محقق 
شدن وعده مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران وجود دارد. در ش��رايطي كه مس��ووالن 
شركت فرودگاه ها بارها اعالم كرده اند كه اولويتشان 
براي توسعه فرودگاه ها و اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
فرودگاهي توجيه اقتصادي فرودگاه هاس��ت، سوال 
اين اس��ت كه اكنون به چه نتيجه اي رس��يده اند كه 
حرف از تكميل تمام پروژه هاي نيمه تمام فرودگاهي 
مي زنند يعني تمامي پروژه ها و فرودگاه هاي نيمه تمام 
كشور اقتصادي هستند؟  معاون عمليات فرودگاهي 
شركت فرودگاه ها چندماه پيش اعالم كرده بود كه اگر 

اولويت دهي به توجيه اقتصادي پروژه ها مدنظر قرار 
گيرد فقط۵ فرودگاهي كه توس��ط بخش خصوصي 

تكميل مي شوند در ليست قرار مي گيرند. 
باقريان دليل چنين ادعايي را اين موضوع دانس��ت 
كه اين فرودگاه ها از ظرفيت باالي مس��افر و تقاضا 
برخوردار هس��تند به همين دليل نياز اس��ت تا اين 

فرودگاه ها توسعه پيدا كنند.
در اين ميان نگاهي به واكنش كارشناس��ان صنعت 
حم��ل و نقل به تكميل پروژه هاي س��اخت و س��از 
و توس��عه پروژه هاي فرودگاهي در شفاف س��ازي 

جهت گيري مسووالن ارشد راهگشا است.
برخي كارشناس��ان اين صنع��ت معتقدند برخي از 
فرودگاه ه��اي نيمه كاره در نزديك��ي فرودگاه هاي 
بزرگ واقع ش��ده اند و ممكن اس��ت برقراري پرواز 
از آنها براي شركت ها هواپيمايي چندان پرمنفعت 
به نظر نرسد، زيرا در واقع ش��ركت هاي هواپيمايي 
براي آنك��ه بتوانند در اين فرودگاه ها پرواز داش��ته 
باش��ند بايد ابتدا نس��بت ب��ه خري��د هواپيماهاي 
كوچك تر اقدام كنند تا بتوانند در اين مسيرها پرواز 
داشته باش��ند. ضمن اينكه، فرودگاه هاي نيمه كاره 
)سقز، بروجرد، تربت حيدريه و مالير( در شهرهاي 

كوچكي واقع ش��ده اند، در نتيجه تعداد مسافران و 
ميزان تقاضا براي اس��تفاده از آنها هم در مقايسه با 
فرودگاه هاي بزرگ تر بس��يار كمتر اس��ت. درواقع 
كمبود و محدوديت تعداد مسافران موجب مي شود 
تا پس از ساخته شدن و به بهره برداري رسيدن اين 
فرودگاه ها، ايرالين ها و ش��ركت هاي هواپيمايي يا 
عالقه اي براي نشست و برخاست در اين فرودگاه ها 
نداش��ته باش��ند يا حداكثر هفته اي يك يا دو پرواز 
در اي��ن فرودگاه ها برقرار كنند ك��ه باز هم اين آمار 
نمي تواند توجيهي براي ساخت و استفاده و تكميل 

اين فرودگاه ها باشد.
به عبارت ديگر، به دليل كمبود و محدوديت منابع 
دولت براي تامي��ن هزينه هاي مربوط به س��اخت 
فرودگاه ها، س��اخت فرودگاه هاي جديد بايد داراي 
توجيه اقتصادي باش��د تا دول��ت و همچنين بخش 
خصوصي به فرآيند ساخت آنها وارد شود و تكميل 
اين پروژه هاي فرودگاهي كه به وضوح غيراقتصادي 

هستند، محل اشكال است. 
از س��وي ديگر برخي ديگر از كارشناس��ان معتقدند 
كه ورود بخش خصوصي ب��ه پروژه هاي فرودگاهي 
نشان دهنده داشتن توجيه اقتصادي اين طرح هاست 

و از پروژه هاي تكميل ش��ده توسط بخش خصوصي 
حمايت مي كنند؛ اين كارشناسان معتقدند از آنجايي 
كه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در هر پروژه 
عمراني به موضوع توجيه اقتصادي س��رمايه گذاري 
در آن بخش و بازگش��ت سرمايه و در واقع سوددهي 
آن بخش توجه مي كند، پس در صورتي كه شركت ها 
و پيمان��كاران بخ��ش خصوصي به پروژه س��اخت 
فرودگاه هاي نيمه كاره وارد شوند، حتما فوايد مالي 

ورود به آن را بررسي كرده اند.
در واق��ع بخ��ش خصوص��ي ب��دون بررس��ي وارد 
س��رمايه گذاري در هيچ بخش نمي ش��ود و زماني 
كه بخش خصوصي به فرآيند ساخت فرودگاه وارد 
شد، به اين معني است كه پيش ازاين توانسته مدل 

هزينه-فايده ساخت فرودگاه را تهيه كند.
البته ع��الوه ب��ر ۵ فرودگاه��ي كه توس��ط بخش 
خصوصي س��اخته مي ش��ود، ۵ فرودگاه نيمه كاره 
متعلق به بخش خصوصي )فرودگاه س��لفچگان قم، 
مالير، گناوه، س��قز و ف��رودگاه وليعص��ر بروجرد( 
هم در ش��هرهاي كوچك قرار دارند كه تكميل اين 

فرودگاه ها هم با اما و اگرهايي همراه است.
گفتني است كه در بين ۶۰ فرودگاه  كشور، فعاليت 
برخي از آنها مقرون به صرفه است و توجيه اقتصادي 
دارد يعني درآمده��ا و هزينه هاي اين فرودگاه ها با 
يكديگر همخواني دارند.  كارشناس��ان معتقدند كه 
تنها ۵ فرودگاه در كشور وجود دارند كه پرواز در آنها 

براي ايرالين ها صرفه اقتصادي دارد.
وجود انگشت ش��مار فرودگاه هاي مقرون به صرفه 
در كش��ور اين س��وال را ايجاد مي كند كه ش��ركت 
فرودگاه ه��ا ب��ا چه اس��تداللي در ش��رايط كنوني 
اقتصادي كش��ور و زماني كه بح��ران بودجه مواجه 
هستيم اقدام به تكميل پروژه هاي فرودگاهي كرده 
اس��ت اگرچه تعدادي از اين پروژه ها توسط بخش 

خصوصي تامين مالي شوند.
وضعيت نامناسب بودجه اختصاص يافته به صنعت 
حمل ونقل هوايي كه تكميل و توسعه فرودگاه هاي 
نيمه تمام بخشي ازآن اس��ت در شرايطي است كه 
ديروز علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي 
نيز كه در مراس��م افتتاح پروژه فرودگاهي الرستان 
حضور داشت با اشاره به قانون بودجه سال ۹۷ گفت: 
بخش زيادي از اين بودجه به صنعت هوايي و ريلي 
كش��ور اختصاص يافته كه نش��ان دهنده اهميت و 
حساس��يت اين حوزه ها ن��زد قانونگذاران اس��ت و 
فرصتي استثنايي را براي توسعه آنها فراهم مي كند.

اظهارات الريجاني درحالي مطرح مي شود كه يكي 
از انتقادات فعاالن صنعت حمل و نقل كشور نسبت 
ب��ه اليحه بودجه س��ال ۹۷، كاه��ش ۱۵ درصدي 
اعتبار اختصاص يافته به اين صنعت نسبت به سال 

۹۶بوده است. 

گروه راه و شهرسازي     
جلسه استقبال از مهر ديروز با حضور مسووالن شهري 
و پليس برگزار شد. در اين جلسه از تمهيدات مقابله با 
آفزايش آلودگي هوا و ترافيك كه در نيمه دوم سال به 
واسطه تردد ۱.۵ ميليون دانش آموز در كنار عواملي 
همچون وارونگي هوا شدت مي گيرد،  رونمايي شد؛ از 
حذف اتوبوس هاي دودزا و پيشنهاد كاهش سرعت 
كاميون ها در بزرگراه ها تا تغيير س��اعت كار ادارات و 
آم��اده باش پليس براي مواجهه با ش��رايط ترافيكي 

جديد در اول مهرماه.
س��ردار رحيمي، رييس پليس پايتخت در حاش��يه 
جلسه ستاد استقبال از مهر اعالم كرد: پليس پايتخت 
حداقل تا ۱۵ مهرماه در همه بخش ها آماده باش است 

تا شاهد برگزاري نظم و آرامش در شهر باشيم.
به گزارش ايسنا، سردار رحيمي اظهار كرد: در آستانه 
مهرماه قرار داريم و ۱.۵ ميليون دانش آموز، دانشجو 
و... به چرخه ترافيكي تهران وارد مي شوند و پيش بيني 
مي ش��ود كه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد به ترافيك شهر 
اضافه  شود. رحيمي با بيان اينكه شناور شدن ساعات 
كاري ادارات در ۱۵ روز اول مهرم��اه مي تواند نتايج 
خوبي به همراه داشته باشد، در مورد چرايي افزايش 
تعداد كشته هاي تصادفات در سال گذشته پايتخت 
گفت: اتفاقات و س��وانح، ناشي از عدم رعايت قوانين 
است و متاسفانه در اين بخش هم عابران و هم راكبان 
موتورسيكلت، بيش از ۷۰ درصد كشته هاي تصادفات 

را به خود اختصاص مي دهند.
وي با بيان اينكه مابقي رانندگان نيز در رعايت مقررات 
بي انضباطي مي كنند، گفت: البته فرهنگ سازي هم 
دچار نوساناتي است و بايد بطور جدي از توان معاونت 
حمل و نقل و پليس در مورد فرهنگ سازي و آموزش 
ش��هروندان اس��تفاده كنيم. وي گفت: بايد در كنار 
برخورد قاطع و قانوني با متخلفان، اجراي طرح هاي 

فرهنگ سازي را نيز توأمان داشته باشيم.
وي با بيان اينكه بايد نقاط حادثه ساز توسط شهرداري 
منطقه و پليس شناسايي و حذف شود گفت: مي توانيم 

كروكي تص��ادف را براي اص��الح معاب��ر در اختيار 
شهرداري قرار دهيم. البته بايد راهكارهاي آن توسط 

رييس پليس راهور انديشيده شود.
وي با بيان اينكه بخشي از پياده روها توسط موتورها 
تصاحب شده اند گفت: روزانه چند صد خارجي در شهر 
تردد مي كنند و انضباط ترافيكي ما مورد قضاوت آنها 
است. وي با بيان اينكه ۷۰ درصد كشته هاي تصادفات 
را عابري��ن پياده و راكبان موتورس��يكلت تش��كيل 
مي دهند، گفت: متأسفانه قانون گريزي افزايش يافته 
اس��ت و وضع خوبي در ح��وزه قانون مداري ترافيك 

نداريم و متأسفانه قانون گريزي زياد شده است.

  برخورد با اتوبوس هاي دودزا
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از پليس 
درخواس��ت كرد كه با اتوبوس ه��اي دودزا و آالينده 
برخورد كند. به گزارش ايسنا، محسن پورسيد آقايي 
در حاشيه جلسه ستاد اس��تقبال از مهر كه با حضور 
رييس پليس تهران برگزار ش��د، با بيان اينكه در اين 
جلسه هماهنگي هاي نهايي با پليس در مورد بازگشايي 
مدارس انجام داده ايم، گفت: در اين جلس��ه مقرر شد 
كه سيستم هاي نظارتي و ايمني بر سرويس مدارس 
و همچنين برخورد با تخلفات در دستوركار قرار گيرد.

وي با بيان اينكه ش��ناور كردن س��اعات كاري ادارات 
تنها در دو هفته اول مه��ر ماه انجام مي گيرد، اما يكي 
از راهكارهاي خوب براي كاهش ترافيك در نيمه دوم 
سال اس��ت، گفت: اگر دولت مصوبه شوراي ترافيك 
مبني بر آغاز به كار ادارات در س��اعت ۷ صبح و شناور 
شدن ساعت تا ۳۰: ۸ را بپذيرد، قطعا كاهش ترافيك را 

شاهد خواهيم بود.
وي افزود: قطعا اين ط��رح كمك مي كند كه ترافيك 
كاهش يابد و اگر نتايج آن موثر بود مي تواند به عنوان 
يك طرح در نيمه دوم سال از سوي دولت تصويب شود. 
به گزارش ايسنا، همچنين وي در مورد برنامه كاهش 
آلودگي هوا در پايتخت گفت: بر اس��اس ابالغيه بنده 
از اول مهرم��اه تردد اتوب��وس و ميني بوس هاي دودزا 

شهرداري ممنوع است و از پليس مي خواهم كه با اين 
اتوبوس هاي دودزا فارغ از اينكه متعلق به ش��هرداري 
اس��ت برخورد ك��رده و آنها را متوقف كن��د و از مردم 
نيز مي خواهم كه هركجا ت��ردد اتوبوس هاي دودزا را 

مشاهده كردند به سامانه ۱۸۸۸ اعالم كنند.
وي ب��ا بيان اينكه از ابتداي آب��ان ماه نيز طرح كاهش 
اجرايي مي شود و همه خودروها ملزم به داشتن معاينه 
فني هستند گفت: همچنين تعداد دوربين هاي سطح 
شهر افزايش يافته است و قطعا در رابطه با خودروهاي 

دودزا نظارت ويژه اي خواهيم داشت.

  پيشنهاد كاهش سرعت كاميون ها در بزرگراه ها
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران 
پيشنهادي را مبني بر كاهش ۲۰ كيلومتري سرعت 
كاميون ها نسبت به س��اير خودروها در بزرگراه هاي 

تهران به پليس راهور داد.
به گزارش تسنيم، محسن پورسيدآقايي اظهار كرد: 
ترافيك يكي از مس��ائل جدي اس��ت كه بايد توجه 
ويژه اي به آن ش��ود و در اين زمينه بايد شاهد تعامل 
شهرداري و پليس باشيم كه خوشبختانه اين تعامل و 

همكاري هم اكنون وجود دارد.
پورسيدآقايي با اشاره به اينكه بايد به سمت آموزش 
و فرهنگس��ازي در راستاي كاهش ترافيك در سطح 
ش��هر ته��ران گام برداريم گفت: تخل��ف در موضوع 
راهنمايي و رانندگي هم از نظر ش��رعي و هم از نظر 
قانوني اش��كال دارد. وي با بيان اينك��ه تهران تبلور 
مديريت كشور اس��ت گفت: تهران الگوي مديريت 
كشور اس��ت و نشان داده كه چنانچه كاري در تهران 
انجام شود در ساير ش��هرهاي كشور نيز الگوبرداري 
مي شود و اين در حالي اس��ت كه ما در تهران روزانه 
ش��اهد حضور مهمانان خارجي هس��تيم و در واقع 
مساله كاهش ترافيك، مساله اي است كه بايد به آن 
توجه شود و حل ترافيك در تهران نمادي از تهران و 
مديريت جمهوري اسالمي ايران است. معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران بيان كرد: آنچه هميشه 

مورد انتقاد و رنج شهروندان تهراني بوده رفتار برخي 
از رانندگان خطرساز بوده است و اين در حالي است 
كه پليس راهور و شهرداري تهران با تعامل و همكاري 
خود تالش كرده است تا مشكالت ترافيكي را در سطح 

شهر تهران كاهش دهند. 
م��ا اميدواريم با تالش مضاع��ف دو مجموعه پليس 
راهور و معاون��ت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران وضعيت شهر مطلوب تر از گذشته شود و قطعا 
زماني ك��ه رفتارهاي ترافيك در ته��ران تغيير كند 
ما اين موضوع را از ساير ش��هرهاي كشور نيز شاهد 

خواهيم بود.
وي افزود: تعامل پليس و ش��هرداري تهران يك پيام 
ملي و جهاني را در حوزه ترافي��ك و كاهش آن دارد 
و حرف هاي ما با پليس مش��ترك است و شما حتي 
مي توانيد صحبت هاي نقل شده از سردار مهماندار در 

اين جلسه را با اجازه وي به نقل از بنده منتشر كنيد.
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران 
افزود: يكي از دغدغه هاي ما در تهران حل مشكالت 
ش��هروندان اس��ت نه خودروهاي آنها و نگاه ما، نگاه 
زندگي مناسب در شهر اس��ت و به عبارتي ما خيلي 
بر اين موض��وع اعتقاد نداريم كه باي��د براي راه حل 
ترافيك به دنبال توسعه تونل ها و بزرگراه ها در شهر 
باشيم چرا كه اين نگاه، نگاه خودرومحور است نه نگاه 
انس��ان محور. به عنوان مثال مي ت��وان به احداث پل 
صدر اش��اره كرد كه در آن زمان مسووالن وقت فكر 
مي كردند كه ترافيك بزرگراه صدر با احداث پل صدر 
برطرف مي ش��ود اما اين نگاه، نگاه درستي نبود و ما 
شاهد بوديم كه ترافيك صدر چند برابر از قبل شد و 
خودروهايي را كه در مسير ديگري حركت مي كردند 

به پل صدر اضافه شدند.
پورس��يدآقايي با اش��اره به اينكه ما به دنبال كاهش 
عرض خيابان ها و افزايش عرض پياده روها هس��تيم 
گفت: متاس��فانه نگاه��ي كه در مديريت گذش��ته 
درخصوص خيابان ها و معابر بوده است درست نبوده 
و ما شاهد هستيم كه عرض خيابان ها نسبت به معابر 

بسيار بيشتر است و در واقع تهران براي تردد خودروها 
فراهم شده نه انسان ها.  وي افزود: مساله  ايمني يكي 
ديگر از مسائلي است كه مورد توجه معاونت حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران قرار دارد و در واقع ما 
در اين حوزه نيز بر اساس برنامه ريزي عمل مي كنيم. 
به عنوان مثال در همه جاي سطح شهر نياز به احداث 
پل عابر پياده نيست و در واقع ما بايد در جاهايي نسبت 
به احداث پل عابر پياده اقدام كنيم كه معابر عريض و 
طويل باشد از جمله بزرگراه آزادگان، بزرگراه فتح و ...

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران 
همچنين درخصوص واگذاري چرثقيل هاي بزرگ به 
پليس راهور گفت: در اين بخش ما ۴ دستگاه جرثقيل 
بزرگ تهيه كرده ايم كه دو دستگاه به جرثقيل سنگين 
و ۲ دس��تگاه ديگر نيز در حال آماده سازي است كه 
اين ۴ دستگاه جرثقيل را در اختيار پليس راهور قرار 
مي دهيم. ضمن اينكه س��ال آينده نيز جرثقيل هاي 

جديدي خريداري خواهد شد.
پورسيدآقايي همچنين به تعامل معاونت حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران و روساي پليس راهور در 
مناطق تهران اش��اره كرد و گفت: تاكيدي بر حضور 
شهردار شب تهران در حوادث و تصادفات تهران شده 
است كه در اين زمينه نيز تمهيدات الزم پيش بيني 

شده است.
وي ضمن يادآوري خاطره اي از توقف خودرو همسرش 
و انتقال آن به يكي از پاركينگ هاي تهران ادامه داد: 
تمهيداتي ني��ز براي پارك خودروهاي توقف ش��ده 
توسط پليس راهور تهران پيش بيني شده است كه در 
اين زمينه نيز از معاونت هاي حمل و نقل ترافيك در 
مناطق خواسته ايم تا تعداد پاركينگ را در اين زمينه 
به اين موضوع اختصاص دهند. يكي ديگر از مشكالت 
حوزه ترافيكي توقف اتوبوس ها و دردسرهاي اين حوزه 
است كه در اين زمينه نيز تاكيد كرده ايم كه اتوبوس ها 
در محل هاي خلوت پارك كنند و در اين زمينه نيز از 
شركت اتوبوسراني خواسته ايم بر اين موضوع نظارت 

دقيق و كامل داشته باشد.

  سرنوشت نامعلوم
انتشار 1300 میلیارد  تومان اوراق مشارکت مترو 
مديرعامل شرکت مترو تهران و حومه با بيان اينکه 
برای انتش��ار ۱۳۰۰ ميليارد اوراق مشارکت مترو تا 
پايان شهريور مهلت داريم، گفت: هنوز بانک عامل 
پيدا نکرده ايم. علی ام��ام در گفت وگو با فارس، در 
خصوص بازگش��ايی خط ۶ مترو گفت: قرار بود ۱۰ 
کيلومتر از بخش جنوب��ی خط ۶ در آبان ماه افتتاح 

ش��ود؛ اما هنوز منابع تأمين نشده است و اين روزها 
به جد پيگير اين موضوع هستيم. 

مديرعامل شرکت مترو تهران وحومه با بيان اينکه 
در سال گذشته مجوز انتشار ۲ هزار ميليارد تومان 
اوراق مشارکت را داشتيم، گفت: ۷۰۰ ميليارد تومان 
از اين اوراق يکم شهريور ماه به يکی از شرکت های 
تأمين سرمايه فروخته شد. امام افزود: اما هنوز برای 
انتشار ۱۳۰۰ ميليارد تومان از اين اوراق مشارکت 

بانک عاملی مشخص نشده است. محمدعلی افشانی 
شهردار تهران جلس��اتی را با رؤسای ۶ بانک داشته 
اس��ت و از آنها خواس��ت تا عامليت اين کار را قبول 
کنن��د.  وی يادآور ش��د: موافقت  بانک ه��ا را جلب 
کرده ايم اما فقط تا ۳۱ شهريور ماه مهلت داريم تا از 
اين ۱۳۰۰ ميليارد تومان اوراق مش��ارکت سال ۹۶ 
استفاده کنيم و اگر تا پايان ماه از آن استفاده نکنيم 

باطل می شود.
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آگهي ابالغ مفاد راي صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 
سال ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

برابر راي شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۳۲۳۵  مورخ ۹۷/۵/۲۳ صادره از هيات رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي، امالك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات آقاي رحمان پاك نيت  فرزند رجبعلي بصورت ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۱۰۵/۰۴ مترمربع قسمتي از پالك ۳۶ فرعي از ۵۰ – اصلي واقع در شهرستان شهريار محرز گرديده و برابر 
محتويات پرونده ثبتي ششدانگ يك قطعه باغ غيرمحصور تقريبا پنج ششم يك جريب بشماره پالك ۵۰/۳۶ اصلي واقع در كرشته شهريار از طرف 
خانم نرجس صبيه علي اكبر در سال ۱۳۱۰ تقاضاي ثبت شده بعدا برابر سند ۶۴۷۶-۱۳۵۶ دفتر دو كرج مع الواسطه بنام ابوالقاسم رهگذر انتقال يافته 
است تحديد حدود آن بصورت حدي به حدي معمول و نسبت به قطعاتي از پالك مذكور بنام اشخاص سند مالكيت صادر شده است لذا هيات مقرر 
نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذكور و نيز ماده ۱۳ آيين نامه اجرايي آن مصوب ۹۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالكيت بنام متصرف فوق الذكر اقدام 
شود و بدينوسيله مفاد راي صادره به مالك و نيز اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهي تا چنانچه به مفاد راي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند بديهي است در صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدر سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ چاپ نوبت اول:۹۷/۰۶/۰۷ ،  تاريخ چاپ نوبت دوم:۹۷/۰۶/۲۲
رييس ثبت اسناد و امالك كشور- سيدمرتضي موسوي م الف /۱۷۴۱

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

اين سامانه پیامك نمايند. 

خبر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
تالش خودروسازان براي 

افزايش قيمت خودرو

افزايش قيمت تاير
و روغن موتور 

اما و اگرهاي
بسته جديد حمايت از توليد

تسنيم| سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس با اش��اره به پيش��نهاد خودروسازان مبني 
ب��ر افزاي��ش ۱۷درصدي قيم��ت خ��ودرو گفت: 
افزايش قيمت ها بايد بر اساس آناليز قيمت خودرو 
صورت بگيرد و مردم نبايد تاوان حقوق و دس��تمزد 
۱۱هزار پرس��نل مازاد در يك شركت خودروسازي 
را بدهند. سعيد باس��تاني بيان كرد: در حال حاضر 
تصميماتي كه براي تنظيم بازار خودرو گرفته شده 
تصميمات مقطعي هستند. او افزود: آنچه مجلس 
در مديريت توليد، تأمين مواد اوليه و ش��بكه توزيع 
و نيز اجراي سياست گذاري هاي درست انتظار دارد 
در تصميم گيري هاي اخير وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وجود ندارد. سعيد باستاني با بيان اينكه در 
شبكه تأمين قطعات و توليد مشكالتي وجود دارد 
خاطرنشان كرد: عالوه بر اين تغييرات بخش نامه اي 
وزارت صنع��ت و معدن بر تأمين م��واد اوليه و ثبت 
سفارش ها و شبكه توزيع تأثيرگذار است. از طرفي 
ديگر اتخاذ تصميمات ناگهان��ي مانند ممنوعيت 
واردات خودروهاي خارج��ي باعث افزايش قيمت 
خودرو ش��د. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اس��المي همچنين گفت: تقاضاي 
ما از وزير صنعت اين اس��ت كه سريع تر اين حوزه را 
مديريت كند تا مردم با مش��كل مواجه نشوند. اين 
مقام مسوول تصريح كرد: نزديك يك سال است كه 
قطعه سازان از خودروسازان پولي دريافت نكرده اند. 
انتقاد در اين زمينه فقط مربوط به خودروساز نيست 
بلكه انتقاد اصلي به وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولي كل صنعت است. سخنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژي صنعت ما 
مش��خص بود و صنعت خودروسازي به عنوان يكي 
از صنايع ما تلقي مي ش��د قاعدتًا باي��د در طول اين 
40 سال زيرس��اخت هاي توسعه اي صنعت خودرو 
از جمله تأمين مواد اوليه از پتروش��يمي هاي داخل 
فراهم مي شد. باستاني در پايان اظهار كرد: دولت ها 
به اندازه ۱5 درصد سهام در خودروسازي نقش دارند 
اما بيشتر از آن دخالت مي كنند دولت بايد پاي خود را 

از خودروسازي كنار بكشد.

ش�اتا| مديركل نظ��ارت بر كااله��اي غير فلزي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اعالم كرد: قيمت كاالهايي همانند الستيك خودرو 
و روغن موتور در گروه  كاالهاي اولويت دار قرار دارند 
و داراي قيمت مصوب هستند كه قيمت اين دسته 
كااليي، تيرماه امس��ال با ح��دود 9 درصدافزايش 
نسبت به سال 93 تعيين شد. سيد محمد حسين 
موالخواه گفت: در زمينه الس��تيك و روغن موتور 
حدودا 4 س��ال افزايش قيمت ص��ورت نگرفت اما 
به دليل افزايش قيمت هاي تمام ش��ده و درجهت 
حمايت از توليد كنندگان و با توجه به افزايش نرخ 
ارز و مواد اوليه توليد و بس��ته بندي و .. اين موضوع 
در كارگروه تنظيم بازار مطرح و افزايش 9 درصدي 
مصوب شد .او با بيان اينكه بازرسي هاي متعددي هم 
از واحدهاي توليدي براي درج قيمت مصوب انجام 
مي ش��ود، افزود: تايرهاي وارداتي سبك و سنگين 
وارداتي حتما بايد درشبكه تعريف شده توزيع شوند 
و فارغ از اينكه وارد كنندگان از ارز رسمي يا بازارثانويه 
براي واردات استفاده كرده باشند، مشمول ضوابط 
قيمت گذاري كاالهاي عموم��ي وارداتي خواهند 
بود. موالخواه تصريح كرد: غير از اين ميزان افزايش 
قيمت هيچگونه افزايش قيمتي را نمي پذيريم و اگر 
هم افزايش قيمت غير معمولي در اليه هاي خرده 
فروشي و عمده فروشي اتفاق بيافتد، تخلف و گران 
فروشي محسوب و با آن برخورد مي شود. موالخواه 
در ادامه با اش��اره به افزايش قيم��ت ظروف يك بار 
مصرف گفت: از آنجا كه واحدهاي توليدي مواد اوليه 
پتروشيمي را از بورس كاال تهيه مي كنند و تغييرات 
قيمتي هم جهاني است و روي قيمت تمام شده تاثير 
مي گذارد اين نوع كاالها افزايش حدود 50 درصدي 
در قيمت ها صورت دادند . موالخواه افزود: قيمت مواد 
پتروشيمي بر اساس ارز رسمي حساب مي شود و هر 
واحد توليدي بايد بر اس��اس قيمت خريداري شده 
مواد اوليه ازبورس نرخ محص��والت خود را قيمت 
گذاري كرده و بر اس��اس ضوابط س��ازمان حمايت 
حداكثر س��ود مجاز براي واحد توليدي ۱۷ درصد 

واحد توليدي لحاظ شده است.

تسنيم|عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن با 
اش��اره به بسته جديد حمايت از توليد كه به صورت 
مجزا در س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در 
حال بررسي است، گفت: متأسفانه دولت بدون كار 
كارشناس��ي موضوعات را تصويب و در نهايت براي 
اصالح آنها بخشنامه ها مي دهد. آرمان خالقي اظهار 
كرد: در اين بسته قرار است حمايت هاي الزم آن هم 
در ش��رايط اقتصادي ويژه از بخش توليد انجام شود 
اما به اعتقاد ما بايد اين دو موضوع تلفيق و در نهايت 
يك بسته جامع متناسب با شرايط فعلي اقتصاد تهيه 
شود تا در نهايت بتوانيم كمك ويژه اي به بخش توليد 
داشته باشيم.عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن 
با اعالم اينكه اين روزها توليدكننده با افزايش قابل 
توجه هزينه هاي توليد روبرو و ناچار به افزايش قيمت 
است، تصريح كرد: اگر قيمت كاالها در طول چند سال 
اخير به صورت سنجيده و متناسب با سطح درآمدي 
مردم و هزينه هاي توليد تغيير مي كرد، امروز شاهد 
رشد قابل توجه قيمت ها نبوديم اما در اين شرايط نيز 
مي توانيم با همفكري مشكالت را پشت سر گذاشته و 
مانع تشديد افزايش قيمت ها شويم. خالقي اضافه كرد: 
به نظر مي رسد دولت بايد در اين بسته حمايتي خود به 
صورت سنجيده كاهش هزينه هاي توليد واحدها را در 

نظر بگيرد تا آنها امكان فعاليت داشته باشند.

پارلمان بخش خصوصي با ارايه 8  راهكار خواستار بازبيني نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد شد 

دبير انجمن صنعت پخش خبر داددر كارگروه تخصصي شوراي گفت وگوي اتاق بازرگاني ايران بررسي شد

مخالفت اتاق  با  پيمان  سپاري ارزي

سهميه بندي شركت هاي پخش براي تحويل دارو پيشنهادهايي براي رقابت پذيري زنجيره ارزش پتروشيمي 

تعادل|
رييس پارلمان بخش خصوصي براي سومين بار در ماه 
جاري به اسحاق جهانگيري نامه نوشت. نخستين نامه 
اتاق در مورد تغيير سياست هاي ارزي و قيمت گذاري 
دستوري در زنجيره صنعت پتروش��يمي، بود، كه به 
فاصله كمي بعد از آن، غالمحس��ين ش��افعي در نامه 
ديگري در راس��تاي پيش��نهادهاي قبلي، بااشاره به 
تبعات عرضه فوالد در بورس كاال مطابق با دستورالعمل 
كارگروه تنظيم بازار و برمبناي نرخ دالر 4۲00 تومان 
كه در تعارض با سياست هاي جديد ارزي بود، خواستار 
اصالح نظام معيوب قيمتگذاري در اين حوزه شد. اما 
نامه جديد اتاق به معاون اول رييس جمهوري به ايرادات 
اجراي طرح پيمان سپاري ارزي معطوف بود. گرفتن 
تعهد ارزي صادركنندگان طبق بخشنامه اخير بانك 
مركزي اعتراض بدنه بخش خصوصي را به دنبال داشته؛ 
چراكه فعاالن اقتصادي مي گويند: اين طرح با توجه به 
اينكه سيستم بانكي كشور براي نقل وانتقاالت كارآمد 
پولي با محدوديت روبرو است، قابليت اجرايي نداشته و 
منجر به قفل شدن صادرات مي شود. از اين رو، پارلمان 
بخش خصوصي، مخالفت صريح خود را با اجراي طرح 
پيمان س��پاري با توجه به كاستي هاي موجود و بدون 
حل و فصل تنگناهاي آن، اعالم و خواس��تار بازبيني 
نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور شد. رييس 
اتاق ايران همچنين در نامه خود به جهانگيري ضمن 
تاكيد بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه هاي پياپي 
بدون توجه به سازوكارهاي اجرايي آنها، با ارايه 8 راهكار 
خواستار اصالح دستورالعمل ابالغي بانك مركزي در 

مورد پيمان سپاري ارزي شده است.

    بخشنامه جديد تعهد ارزي  چه مي گويد؟
بان��ك مركزي تازه تري��ن »دس��تورالعمل و ضوابط 
اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز 
حاصل از صادرات كاال به چرخه اقتصادي كشور« را به 
دستگاه هاي ذيربط ابالغ كرد. جزئيات اين بخشنامه 
نش��ان مي دهد، صادركنندگان كاال مكلف هستند 
حداكثر ظرف مدت زماني سه ماه از تاريخ صدور پروانه 
صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش گمركي 
كاالي مندرج در پروانه صادراتي را به چرخه اقتصادي 
كش��ور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به 
بانك مركزي اظه��ار كنند. 5 درص��د باقي مانده به 
منظور تأمين هزينه هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات 
و دفاتر خارج از كشور و نظاير آن در اختيار صادركننده 
خواهد بود. البته براساس اين دستور العمل، مصاديق 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بيش از 3 ماه توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين خواهد ش��د. 
همچنين نح��وه بازگرداني ارز ب��ه چرخه  اقتصادي 
كشور و رفع تعهد ارزي برابر مقررات و سياست هاي 
بانك مركزي مي تواند به يك يا تركيبي از شكل هاي 
زير ص��ورت گي��رد؛ ۱. واردات در مقابل صادرات، ۲. 
واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات. 3- پرداخت 
اقساط بدهي ارزي تسهيالت فاينانس، ريفاينانس و 
يوزانس خود.4.فروش ارز ب��ه بانك ها و صرافي هاي 
مجاز. 5- سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها. در تبصره 
اين بند آمده اس��ت ك��ه صادركنن��دگان كاالهاي 
پتروشيمي، فرآورده هاي پايه نفتي، ميعانات گازي و 
كاني هاي فلزي صرفا با تأييد مقام عالي وزارتخانه هاي 
ذي ربط مجاز به اس��تفاده از بندهاي »الف« و »ب« 
خواهند بود. اما اين دستورالعمل يك شرط هم براي 
تمام دستگاه هاي اجرايي به منظور ارايه تسهيالت و 

خدمات به صادركنندگان لحاظ كرده است؛ كه آنهم 
به رفع تعهد ارزي صادركنندگان مي شود. 

    بخش خصوصي معترض است
اما بخش خصوصي نسبت به ابالغ اين نوع بخشنامه هاي 
ارزي معترض اس��ت و مك��رر در اين زمين��ه به دولت 
وسياس��ت گذار در اين زمينه هشدار داده است. بخش 
خصوصي اساسا، بخشنامه دولت در مورد پيمان سپاري 
ارزي را برخالف ماده ۱3 قانون مقررات صادرات و واردات 
مي داند. چراكه اين قانون هرگونه پيمان سپاري ارزي 
براي كاالهاي غيرنفتي را ممنوع كرده است؛ در حالي 
كه اين موضوع در بخشنامه اخير بانك مركزي، رعايت 
نشده است. از آنسو، مهلت 3 ماهه براي صادرات كااليي 
كه حمل آن از طريق كش��تي ۲ ماه طول مي كشد و در 
شرايطي كه سيستم بانكي در گشايش اعتبار قفل است، 
خود جاي سوال است كه چگونه اين بخشنامه قابليت 
اجراء پيدا خواهد كرد. همچنين بنابه اظهارات برخي 
از فعاالن اقتص��ادي، ارز برخي از كاالها ممكن 6 ماه تا 
يكسال طول بكشد، كه وارد نظام ارزي كشور شود، كه 
بر اين اس��اس، عمال اجراييشدن بخشنامه تعهد ارزي 
شدني نيست. البته فعاالن اقتصادي مرتب تكرار كردند 
كه مخالف بازگشت ارزشان به چرخه اقتصادي كشور 
نيستند، اما اين اقدام نياز به زيرساخت هاي الزم دارد؛ 
زيرا به گفته آنها در شرايطي كه نقل وانتقاالت مالي به 
سختي انجام مي شود، چگونه مي توان انتظار داشت كه 

صادركننده به تعهد خود پايبند باشد.

    ايرادات اتاق به تعهد ارزي دولت
اعتراضات گس��ترده فعاالن اقتصادي به بخشنامه تعهد 
ارزي دولت موجب ش��د تا پارلمان بخش خصوصي طي 
نامه اي به اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
در قالب 3 بند به تشريح اين طرح پرداخته و در عين حال 
خواستار اصالح طرح پيمان سپاري ارزي شود. همچنين 
در اين نامه آمده اس��ت: با توجه به كاستي هاي موجود، 
اتاق ايران با اجراي طرح پيمان سپاري بدون حل وفصل 
تنگناهاي آن، موافق نيست. از اين رو، در شرايط كنوني 
و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پيمان س��پاري ارزي 
در گذش��ته، چنانچه برابر با دس��تورالعمل صادره الزام 
به اجراي آن وجود دارد، پيش��نهاد مي شود موارد مورد 
نظ��ر اتاق ايران در آن لحاظ ش��ود. در نام��ه رييس اتاق 
ايران به اسحاق جهانگيري آمده است: احتراما و با آرزوي 
توفيق الهي و با تش��كر و قدرداني از تالش هاي بي شائبه 
جنابعال��ي در خصوص حل مش��كل فع��االن اقتصادي 
كشور، در ارتباط با دس��تورالعمل شماره 9۷/۲084۲۱ 
م��ورخ ۱39۷/6/۱8 بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران با عنوان دس��تورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان و برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
كاال به چرخه اقتصادي كش��ور و همچنين در راس��تاي 
اجراي فرامين مقام معظم رهبري در خصوص استفاده 
از ظرفيت بخش خصوصي در مس��ائل اقتصادي، موارد 
زير به عنوان پيش��نهادهاي بخش خصوص��ي از جانب 
اتاق ايران به اس��تحضار مي رسد: دربند نخست اين نامه 
آمده است كه اين موضوع مهم بايد مد نظر قرار گيرد كه 
دستورالعمل هاي صادر شده نبايد با شرايط اقتصادي و 
بسترهاي حاكم در تضاد باشد. در شرايطي كه سيستم 
بانكي كشور به دليل محدوديت هاي ايجاد شده، امكان 
نقل و انتقاالت كارآمد پولي را ندارد، چگونه انتظار مي رود 
صادركنندگان ارز خود را ب��ه چرخه اقتصاد بازگردانند. 
اين درحالي است كه معموال فرماندهان در زمان جنگ 

و تنگ تر ش��دن حلقه محاصره، آزادي عمل بيشتري به 
سربازان خود مي دهند تا از محاصره خارج شوند. همچنين 
ش��افعي در بند ديگري در نام��ه خود اظه��ار كرده كه 
بخشنامه هاي پياپي كه هريك به نحوي از انحاء، فعاليت 
بخش واقعي اقتصاد را تحت الش��عاع قرار مي دهند، بايد 
حداقل سازي شوند تا فضاي عدم اعتماد به سياست هاي 
اقتصادي، تجاري و ارزي در جامعه ايجاد نگردد. در سومين 
بند نامه، عدم توفيق بسياري از طرح ها، نبود بستر مناسب 
در مرحله اجرا عنوان شده و در توضيح آن آورده شده كه 
نگاهي به گذش��ته طرح پيمان سپاري، دال بر اثبات اين 
مساله اس��ت. چراكه بي توجهي به سازوكارهاي اجرايي 
دس��تورالعمل ها نه تنها موجب مي گردد طرح هاي ملي 
در مقام عمل ناكام بمانند، بلكه ممكن اس��ت در شرايط 
فعلي، به مصداق بارز خودتحريمي تبديل شوند و آنجايي 
ك��ه تمام عزم كارشناس��ي و اجرايي بايد ج��زم گردد تا 
گره اي از مشكالت كش��ور باز كند، بي دقتي هايي از اين 
دست مي تواند به تعميق شكاف ميان رويكردهاي كالن 
و مكانيس��م هاي اجرا بيانجامد و انحرافاتي چون قاچاق 

صادرات را ترويج دهد. 

    مخالفيم
با توجه به اينكه توس��عه فعاليت هاي بخش خصوصي 
تنها راه گريز از اقتصاد تك محصولي اس��ت و باالخص 
در شرايط تحريم هاي خارجي كه عمال نقل و انتقاالت 
بانكي كشور را دشوار كرده، نحوه بازگشت ارز به چرخه 
اقتصاد كش��ور بايد مورد بازبيني ق��رار گيرد. برهمين 
اس��اس و با توجه به كاس��تي هاي موجود، اتاق ايران با 
اجراي طرح پيمان سپاري بدون حل و فصل تنگناهاي 
آن، موافق نيس��ت. از اين رو، رييس اتاق ايران در نامه 
خود به اس��حاق جهانگيري، ضم��ن تاكيد بر ضرورت 
اجتناب از صدور بخش��نامه هاي پياپي بدون توجه به 
س��ازوكارهاي اجرايي آنها و به منظور احتراز از تجربه 
ناموفق پيمان سپاري ارزي در گذشته، با ارايه 8 راهكار 
خواستار اصالح دستورالعمل ابالغي بانك مركزي شده 

است.  در بند اول پيشنهادي، اشاره شده كه مدت زمان 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور 
كه در بند )3( دستورالعمل مذكور سه ماه درنظر گرفته 
شده است، محدود بوده و عمال اجرايي نيست. كاالها با 
توجه به ماهيت و ش��رايط فروششان، زمان بيشتري را 
براي بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور نياز دارند. بر اين 
اساس، الزم است بازه هاي زماني متفاوتي )شش ماهه، نه 

ماهه و يكساله( متناسب با نوع كاال در نظر گرفته شود.
در دومين بند پيشنهادي اتاق ايران نيز آمده است كه 
اجراي بند )4( دس��تورالعمل مزبور به خصوص بخش 
)الف( آن، ش��رايط را براي صادركنندگان در رفع تعهد 
صادراتي دشوار مي كند. بر اين اساس، پيشنهاد مي شود 
صادركنندگان از طريق واردات در مقابل صادرات خود 
يا واگذاري پروانه هاي صادراتي به واردكنندگان ديگر 
همزمان با تسهيل كامل فرايند ثبت سفارش و حداقل 
بوروكراسي حاكم بر فرآيند ثبت سفارش براي افراد اعم 
از حقيقي و حقوقي انجام شود و همچنين فرآيند واردات 

براي صادركنندگان تسهيل گردد.
سومين پيشنهاد اين است كه صادرات به كشورهايي 
مانند عراق، افغانس��تان، كش��ورهاي منطق��ه CIS و 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس كه از بسياري از 
مواقع با استفاده از ريال ايران انجام مي شود، نمي تواند 
مشمول حكم بازگش��ت ارز به چرخه اقتصادي كشور 
گردد. به عبارت بهتر، با اجراي دستورالعمل موصوف، 
صادرات به كشورهاي مذكور با مشكل و احيانًا با توقف 

روبرو خواهد شد.
اما چهارمين راهكاري كه از سوي شافعي مطرح شده 
اين است؛ چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش 
خصوصي نيز مشمول پيمان سپاري شود، اختصاص 5 
درصد ارزش فوب كاالهاي صادراتي به تأمين هزينه هايي 
مانند بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از كشور و نظاير آن 
كافي نخواهد بود و شايسته است اين رقم به حداقل ۱0 

درصد افزايش داده شود.
براس��اس بند 5 پيش��نهادي، قيمت گذاري كاالهاي 

صادراتي تنها مبتني بر نرخ ارز تعيين ش��ده در سامانه 
نيما صورت پذيرد. بند 6 پيشنهادي اتاق ايران اين موضوع 
را مورد اش��اره قرار كه دريافت ارز براي واردكنندگان به 
فرآيندي زمان بر و دشوار تبديل شده است، براين اساس، 
در راستاي شفاف سازي بيشتر و اعتمادسازي در جامعه، 
در زمينه اعالم فهرست دريافت كنندگان ارز شفاف سازي 
صورت گيرد و واردگنندگان بتوانند اين اطالعات را در 

سامانه هاي مرتبط دريافت كنند.
 همچنين در هفتمين بند پيشنهادي آمده است كه 
دستورالعمل مزبور در خصوص صادراتي كه به داليل 
مختلف منجر به سوخت مطالبات مي شود )به داليلي 
مانند عدم پايبندي خريدار به تعهدات پرداختي خود، 
فاسد ش��دن كاالي صادر شده در فرايند صادرات و ...( 
مسكوت است. بنابراين، الزم است راهكارهايي براي 
آن دس��ته از صادركنندگاني كه داراي ادله مثبته در 
اين خصوص هس��تند، ارايه گردد. در بند پاياني نامه 
رييس اتاق ايران تاكيد شده با توجه به اينكه دريافت 
تعهد محضري از صادركنن��دگان حقيقي و مديران 
عمال اش��خاص حقوقي اعم از واحده��اي توليدي و 
بازرگاني براي هر بار صادرات مس��تلزم مراجعه مكرر 
ايشان به دفاتر ثبت اسناد بوده، در نتيجه اتالف منابع و 
سرمايه هاي ملي )وقت، هزينه و...( را به همراه خواهد 
داشت. رييس پارلمان بخش خصوصي در پايان نامه 
خود به جهانگيري يادآور ش��ده كه در شرايط تشديد 
تحريم هاي خارجي كه دولت از انتقال ارزهاي حاصل 
از فروش نفت خام، مشتقات نفتي و ساير درآمدهاي 
ارزي خود به كشور با مش��كل مواجه شده است، اخذ 
تعهد ارزي از فعاالن بخش خصوصي به شيوه مندرج 
در دستورالعمل موصوف، مشكالتي را به وجود خواهد 
آورد. از اين رو، اميد اس��ت با عنايت ب��ه موارد مطرح 
شده، گامي در راستاي حل مشكالت بخش خصوصي 
برداشته ش��ود و فضاي نااطميناني كه امروز گريبان 
جامعه كسب وكار كشور را گرفته است به فضايي از اميد 

و اطمينان به سياست هاي دولت تغيير يابد.

گروه تجارت|
پيش��نهادهاي اتاق بازرگاني ايران ب��راي رقابت پذير 
كردن زنجيره ارزش صنايع پااليش��ي و پتروش��يمي 
در كارگروه كارشناسي ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي بررسي شد. مشكالت زنجيره ارزش 
محصوالت پتروش��يمي اتاق بازرگاني اي��ران را به آن 
واداشت تا بسته پيشنهادي خود را درباره رقابت پذير 
كردن اين زنجي��ره ارايه كند. »كاهش حقوق ورودي 
مواد اوليه موردنياز صنايع كوچك و متوسط«، »ايجاد 
رگالتوري«، »حذف ماليات بر ارزش افزوده از صادرات 
محص��والت پتروش��يمي«، »تغيير نرخ خ��وراك به 
ن��رخ بازار ثانوي��ه« و »تغيير نرخ گ��ذاري در بورس از 
4۲00 تومان به بازار ثانويه« از جمله مواردي اس��ت 
 كه در قالب بسته پيش��نهادي اتاق ايران جمع آوري

 شده است. 
      

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، كارگروه كارشناسي 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در زمينه 
بررسي وضعيت صنايع پااليشي و پتروشيمي تشكيل 
جلسه داد. در ابتداي اين نشست، نايب رييس اتاق ايران 
با بيان اينكه از دو سال گذشته اتاق ايران آسيب شناسي 
و بررسي وضعيت صنايع وابسته به صنايع نفت، گاز و 
معدن را در دس��توركار قرار داده است، گفت: مشكل 
اصلي اين بود كه چرا صنايع پايين دستي حوزه هايي 
كه از مزيت هاي مطلق اقتصاد كش��ور بهره مي برند، 
رقابت پذيري الزم را ندارد و توسعه الزم را پيدا نكرده 
است. در نهايت پس از بررسي هاي اتاق، پيشنهادهايي 
در قالب گزارشي تهيه و به صورت عمومي منتشر شد.

پدرام س��لطاني افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، 
سياست گذاري ها در خصوص توسعه صنعت كشور، 
مزيت ه��اي جغرافيايي و مطلق كش��ور را تنها براي 
صنايع بزرگ تعريف كرده و به صنايع پايين، تس��ري 
پيدا نكرده است. يكي از اين سياست ها، سياست هاي 

مالياتي تشويقي است كه موجب صادرات مواد اوليه به 
خارج از كشور شده است. او تأكيد كرد: سياست هاي 
اتخاذ شده سبب مي شود صنايع باالدستي در توسعه 
خود به فروش زياد و س��ود حاصل از آن تمركز كنند. 
همچني��ن وضعيت صناي��ع بزرگ از حي��ث تعداد و 
مالكيت به نوعي پيش رفته كه شكل رقابت ندارد و به 
نوعي كنترل كننده بازار است، به همين دليل مكانيزم 
بورس كاال، كارايي قيمت گذاري و كش��ف قيمت را از 
دست داده، كما اينكه صنايع بزرگ اصرار به خروج از 
بورس كاال دارند و صنايع پايين دس��تي نيز معتقدند 
بورس، تبديل به بازار داللي ش��ده و اين امر با تحوالت 
ارزي، مشكالت بيشتري را ايجاد كرده است. سلطاني 
در ادامه پيش��نهاد هايي از جمله »ايجاد رگالتوري«، 
»كاهش حق��وق ورودي مواد اولي��ه موردنياز صنايع 
كوچك و متوسط«، »حذف ماليات بر ارزش افزوده از 
صادرات محصوالت پتروشيمي«، »تغيير نرخ خوراك 
به نرخ بازار ثانويه« و »تغيي��ر نرخ گذاري در بورس از 
4۲00 تومان به بازار ثانويه« را مطرح كرد كه البته در 
بسته پيشنهادي اتاق ايران نيز به آنها اشاره شده است.

از سوي ديگر، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني 
اي��ران، با ن��گاه به زنجيره اي از مس��ائل و مش��كالت 
در اي��ن بخش پيش��نهاداتي اراي��ه داد و گفت: براي 
صناي��ع مرتبط با ان��رژي رگالتوري ايجاد ش��ود، اما 
اكنون تمامي وزارتخانه هاي��ي كه در اين مورد موافق 
هس��تند، رگالتوري دولتي ايج��اد كرده اند كه روش 
صحيحي نيس��ت. به گفت��ه علي ش��مس اردكاني، 
بايد سياس��ت گذاري ها به ش��كلي صورت گيرد كه 

سرمايه گذاري خارجي جذب شود.
رييس هيات مدي��ره اتحاديه سراس��ري تعاوني هاي 
تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي نيز تغيير 
نرخ دالر براي واحدهاي توليدي در بورس به بازار ثانويه 
را عامل ايجاد تورم بيشتر دانست و معتقد است با اين 
شرايط، گستره رانت وسيع تر مي شود. نصراله رضازاده 

پيشنهاد داد: براي جبران هزينه هاي مالي تحميل شده 
به واحدهاي توليدي، فوالدي ها و پتروش��يمي ها، ارز 
خود را به بانك مركزي 4۲00 تومان ارايه دهند تا پول 
موردنياز براي واردات تأمين شود و دولت بازار ثانويه را 
كنترل كند و براي كارخانه ها نيز دالر 5۲00 توماني 

در نظر گرفته شود.
همچنين احمد مه��دوي، دبي��ركل انجمن صنفي 
كارفرمايي صنعت پتروش��يمي با بيان اينكه 6 بند از 
پيشنهاد ارايه شده در نامه آقاي شافعي به جهانگيري 
در خصوص اين صنعت را قب��ول دارد و تنها با حذف 
معافيت مالياتي مخالف اس��ت، تأكيد ك��رد: در اين 
خصوص بايد تفكيك ايجاد شود و مواد خامي كه قابليت 
ايجاد ارزش اف��زوده را دارند از معافيت مالياتي حذف 
شوند و نبايد معافيت مالياتي صادرات مواد خامي كه 
تكنولوژي ايجاد ارزش افزوده براي آنها در كشور وجود 

ندارد، برداشته شود.
پس از طرح نظرات حاضرين در نشست، نايب رييس 
اتاق ايران گفت: در اين جلس��ه مش��خص ش��د كه 
رويكرد متفاوتي وجود ن��دارد و همه به دنبال حذف 
رانت هستند، تفاوت در زاويه نگاه دو طرف باالدستي 
و پايين دستي است. مهم آن است كه قيمت ها واقعي 
ش��ده و قيمت خوراك منطقي شود. پدرام سلطاني 
درباره حذف معافيت ماليات ارزش افزوده نيز تأكيد 
كرد: حمايت از واحدهاي تازه تأس��يس بايد صورت 
گيرد ول��ي واحدهايي كه 4 بار برگش��ت س��رمايه 
داشته اند، نياز به حمايت ندارند، بدين ترتيب معافيت 
مالياتي خود يك رانت اس��ت. همچنين رگالتوري 
نيز بايد ايجاد ش��ود. در پايان اين نشست مقرر شد تا 
انجمن ها و تشكل هاي حاضر در جلسه، ظرف مدت ۲ 
هفته نظرات خود را در خصوص بسته پيشنهادي اتاق 
ايران ارايه كنند تا پس از بررسي، موضوع رقابت پذير 
كردن زنجيره ارزش صنايع پااليشي و پتروشيمي در 

صحن اصلي شورا مطرح شود.

دبير انجمن صنعت پخش از سهميه بندي شركت هاي 
پخش براي تحويل دارو به داروخانه هاي سراسر كشور 
با توجه به ش��رايط فعلي و كمبودي كه در برخي اقالم 
دارويي وجود دارد، خبر داد و افزود: براي اولين بار نيست 
كه بازار داروي كشور دچار كمبود مي شود. در دوران قبلي 
تحريم ها هم برخي داروها كمبود داشتند و همان زمان 
هم تالش شد تا راه حل هاي مناسب براي حل اين موضوع 
پيدا شود. وحيد محالتي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران بيان كرد: در شرايط فعلي براي حل بحران دارو نبايد 
منتظر اتفاق خارق العاده اي باش��يم؛ چون راه حل ساده 
است، اما حل اين مساله تنها با تخصيص ارز 4۲00 توماني 
به مواد اوليه دارو ممكن نيس��ت. او معتقد است، كمبود 
نقدينگي منجر به ايجاد سيكل معيوب در چرخه تأمين 

و توزيع داروهاي موردنياز شده است.
به گفته محالتي، در شرايط فعلي كه صنعت داروسازي 
با كمبود مواجه شده و چرخه عرضه و تقاضا برهم خورده 
اس��ت، اين وزارت بهداشت است كه تصميم مي گيرد تا 
داروهاي موجود را بر اساس تمهيدات در نظر گرفته شده 
به داروخانه هاي منتخب يا فقط در داروخانه هاي دولتي 
توزيع كند. ش��ركت هاي پخش دارو هم موظفند از اين 
دس��تور تبعيت كنند. او افزود: بنابراين ممكن است اگر 
يك نوع دارو در يك داروخانه سطح شهر 5 عدد است در 
ديگر نقطه شهر 3 بسته موجود باشد. همين رويه سيكل 
معيوبي را در شرايط فعلي ايجاد كرده كه اگر 5 نفر بتوانند 
يك دارو را تهيه كنند، 5 نفر بعدي در دسترسي به داروي 
موردنظر خود با مشكل مواجه مي شوند كه البته به گفته 

محالتي اين موضوع در شرايط فعلي طبيعي است.
دبير ش��ركت هاي صنعت پخش ايران در ادامه گفت: 
كمبودي كه در داروخانه هاي سطح كشور ايجادشده 
بخشي به مش��كالت توليدكنندگان و واردكنندگان 
ناشي از كمبود نقدينگي، برمي گردد. اما در اين ميان 
اين فرهنگ نادرست مصرف هم متأسفانه در بين مردم 
ما شكل گرفته كه وقتي در مراجعه با داروخانه متوجه 

مي شوند يك نوع دارو كم اس��ت، تصميم مي گيرند 
تا بيش  از ان��دازه مص��رف از آن دارو خريداري كنند. 
محالتي در پاسخ به اين س��وال كه با توجه به شرايط 
فعلي، چالش بي��ن عرضه و تقاض��ا در دارو را چگونه 
مي توان حل كرد، گفت: متأس��فانه بايد قبل از ايجاد 
بحران به فكر عالج واقعه افتاد و خيلي كارها و تصميمات 
را بايد قبل از اينكه مش��كلي كوچك به بحران تبديل 
ش��ود، انجام داد. صنعت داروسازي پيش  از اين هم با 
تحريم ها مواجه بود و كمبود دارو در برخي اقالم قباًل هم 
تجربه  شده بود. امسال كه عالئم كمبود دارو احساس 
شد و فعاالن صنعت داروسازي مدام تالش كردند تا اين 
بحران را گوشزد كنند اما متأسفانه تصميم سنجيده اي 

براي اين موضوع گرفته نشد.
او تأكيد كرد: زماني كه صنعت داروسازي در دهه 60 با 
مشكل مواجه شد، دولت براي اينكه با افزايش قيمت به 
مصرف كنندگان فشار وارد نكند و از طرفي توليدكننده 
هم متضرر نشود، تصميم گرفت تا با دادن يارانه بخشي 
از ضرر توليدكنندگان را جبران كند. اما با اجراي طرح 
تحول سالمت قضيه كاماًل برعكس شد و اين دولت بود 
كه با دريافت يارانه از شركت هاي توليدي، آنها را ضعيف 
كرد. بطوري كه عماًل امروز شركت هاي دارويي چيزي 
ندارند كه بپردازند و آنچه از نتايج اين طرح باقي مانده 
حجم سنگين مطالبات شركت هاي داروسازي و پخش 
از مراكز دولتي است. به گفته دبير انجمن صنعت پخش 
ايران مجموع مطالبات شركت هاي پخش به بيش از 
3 هزار ميليارد تومان رس��يده است كه حدود ۲ هزار 
ميليارد تومان از بيمارس��تان ها و داروخانه هاي علوم 
پزشكي و مابقي از ديگر مراكز دولتي مانند هالل احمر، 
س��ازمان تأمين اجتماعي و... است. هرچند طي يك 
سال اخير از طرف دولت تالش شده تا به اين مبلغ اضافه 
نشود اما پرداخت مطالبات به صورت اوراق خزانه است 
كه نقد كردن آن با ن��رخ تنزيل ۱5 تا ۲0 درصد عماًل 

براي توليدكنندگان ضرر محسوب مي شود.
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
وزير نفت: مشكل كمبود 

بنزين نداريم

شيرين سازي 415 هزار متر 
مكعب آب در روز

برق عراق در گرو 
معافيت  از تحريم ها

 آغاز ذخيره سازي نفت 
در نفتكش ها از سوي ايران

ايس�نا|  بيژن زنگنه ظهر ديروز در حاشيه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي 
در مورد كمبود بنزين سوپر در كشور اظهاركرد: ما در 
كشور مشكل كمبود بنزين نداريم اما ممكن است 

بنزين سوپر در يك جايگاهي كم باشد.
وي درباره انتقادات نس��بت به تواف��ق با آذربايجان 
در خصوص ميادين نفتي الوند و البرز تصريح كرد: 
حرف هاي بي ربط و بي خودي در اين زمينه مي زنند 
كه پايه واقعي ندارد. در اين شرايط هر كسي در اين 
زمينه صحبتي مي كند. توافق ما با آذربايجان مربوط 
به اواخر سال قبل و اوايل امسال بود و قرار شده است 

بر مبناي 50 – 50 از اين ميادين بهره برداري شود.
زنگنه همچنين درب��اره نرخ گازي ك��ه در اختيار 
پتروشيمي ها قرار مي گيرد، گفت: نرخ گاز صادراتي 
كشور 20 سنت است ولي قيمتي كه به پتروشيمي ها 
داده مي شود منطقي است و به قيمت صادرات نيست. 
نرخ تسهيل ارز پتروشيمي ها هم نرخ رسمي است و 
آنها كاالهاي خود را با نرخ رسمي عرضه مي كنند آنچه 
در بورس رخ مي دهد ربطي به پتروشيمي نداشته بلكه 
مربوط به تنظيم بازار است كه بايد براي آن تصميم 
گرفته ش��ود از نظر ما در حق مصرف كننده نهايي 

اجحاف مي شود.

ايلن�ا|  معاون هماهنگي و پش��تيباني ش��ركت 
مهندسي آبفاي كش��ور گفت: تا پايان سال 1396 
شمار دستگاه هاي نمك زدايي آب كشور كه در تأمين 
آب شرب شهري و روستايي مشاركت دارند، به 78 
واحد با مجموع ظرفيت بيش از 415 هزار مترمكعب 

در شبانه روز رسيده است.
ش��اهين پاكروح با اش��اره به وضعيت توس��عه آب 
ش��يرين  كن ها در دولت تدبير و اميد، گفت: بخش 
به نسبت قابل توجهي از منابع آبي كشورمان بطور 
طبيعي در پهنه هاي درون و اطراف دشت هاي شور و 
نمك زارها قرار دارد و اين امر كاربري مستقيم آب هاي 

شور و يا لب شور را محدود مي سازد.
پاكروح ادامه داد: در مقياس جهاني، بازار نمك زدايي 
آب از رشد بااليي برخوردار است و شمار تأسيسات 
شيرين س��ازي آب در جهان رو به افزايش است. اين 
امر داللت بر آن دارد كه اواًل در نواحي ساحلي سهم 
درياها در تأمين آب مورد نياز بيشتر شده است و ثانيًا 
در سرزمين هاي داخلي، كيفيت آب هاي زيرزميني 

رو به نقصان نهاده است.
معاون هماهنگي و پشتيباني شركت مهندسي آبفاي 
كشور عنوان كرد: براس��اس برخي گزارش ها بيش 
از 150 كشور از جمله استراليا، چين، ژاپن، امريكا، 
كش��ورهاي واقع در جنوب غربي آسيا و كشورهاي 
اطراف درياي مديترانه هر يك شمار قابل توجهي از 

تأسيسات نمك زدايي آب را در اختيار دارند.

ايرنا| مع��اون وزارت برق عراق اع��ام كرد كه اين 
وزارتخانه تم��ام تاش خ��ود را مي كند تا معافيت 
از تحريم هاي امريكا عليه اي��ران در تبادل انرژي با 
جمهوري اسامي را به دست آورد. عبد الحمزه هادي 
در گفت وگو با روزنامه رسمي الصباح گفت: توافقي 
ميان ايران و عراق ب��راي واردات 1200مگاوات برق 
وجود دارد اما در تابس��تان س��ال جاري سه خط از 
مجموع چهار خط از س��وي ايران قطع شد و اكنون 
دو خط )يصره – خرمشهر( و )دالي – ميرساد( 300 
مگاوات برق به ع��راق مي دهد.  عبود اف��زود: عراق 
همچنين با ايران براي واردات گاز به ايس��تگاه هاي 
توليد انرژي در مناطق مياني و جنوبي عراق به توافق 
رسيده اس��ت و اكنون واردات روزانه 750 ميليون 
مترمكع��ب ادام��ه دارد. وي در بخ��ش ديگري از 
سخنانش گفت كه كش��ورش براي توليد 11 هزار 
مگاوات برق با شركت زيمنس آلمان در شرف امضاي 

قرارداد است. 
وي گفت: اين وزارتخانه از س��ال 2016 قراردادي با 
اين شركت براي توسعه و ارتقاء شبكه برق عراق امضا 
كرده است و اكنون دنبال همكاري با اين شركت براي 
افزايش توليد برق از طريق ايجاد نيروگاه هاي جديد 

و تعمير و نگهداري نيروگاه هاست.

تس�نيم|  در حالي كه تحريم هاي نفتي امريكا 
عليه ايران تا كمتر از 2 ماه ديگر آغاز مي شود، ايران 
مجددا به استراتژي قبلي خود يعني ذخيره سازي 

نفت روي دريا روي آورده است.
به گزارش بلومبرگ، افزايش نفت ذخيره شده ايران 
روي دريا واكنشي از سوي ايران در برابر تحريم هاي 
جديد دولت ترامپ عليه صنعت نفت ايران است. اين 
تحريم ها قرار اس��ت به صورت رسمي از اوايل ماه 
نوامبر اجرايي شود، اما خريداراني همچون فرانسه، 
كره جنوبي و ديگران از همين حاال شروع به كاهش 

جدي خريد نفت از ايران كرده اند.
بر اس��اس آمارهاي تانكري، تاكنون بخش عمده 
نفتكش هاي ايراني، نف��ت را تنها براي چند هفته 
روي دريا ذخيره مي كردند، در حالي كه اين مدت 
طي تحريم هاي سال هاي 2012 تا 2016 به ماه ها 
مي رسيد. در ماه اوت، تقريبا تمام مشتريان اصلي 
نفت ايران خريد نفت از اين كشور را نسبت به ماه 
آوريل، يعني ماه قب��ل از خروج امري��كا از برجام 

كاهش دادند.
حداقل 5 تانكر نفتكش بيش از دو و نيم هفته است 
كه در نزديكي س��واحل ايران لنگر انداخته اند. دو 
نفتكش حامل ميعانات ايران نيز هفته هاس��ت در 

نزديكي سواحل دوبي متوقف مانده اند.

»تعادل« با توجه به اظهارات روز گذشته »الكساندر نواك« وزير انرژي روسيه بررسي مي كند 

مديرعامل آبفاي روستايي استان تهران خبر داد  انتقاد دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي از هجمه به عرضه ارز اين گروه

آخرين گزارش ماهانه اوپك نشان مي دهد

دشواري  يك انتخاب براي مسكو 

۲۵ هزار مورد آب دزدي در اطراف تهران مي خواهند كمر پتروشيمي را خم كنند 

ماه اوت، شاهد افزايش توليد اوپك

گروه انرژي     نادي صبوري 
 با نزديك ش��دن به تاريخ اعام شده از سوي دونالد 
ترامپ رييس جمه��وري امريكا در خصوص اجرايي 
شدن تحريم هاي نفتي عليه ايران، واكنش »روسيه« 
به اين تصميم بيش از پيش مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفته اس��ت. روسيه از سويي يكي از 3 كشور بزرگ 
توليدكننده نفت خام در دنيا محسوب مي شود و از 
س��وي ديگر داراي موقعيتي ويژه در رابطه با ايران. 
وضعيتي كه سبب مي ش��ود واكنش مسكو به وضع 
تحريم ها عليه ايران كه اكن��ون نزديك به روزانه 2 
ميليون و 500 هزار بش��كه نفت خام صادرات دارد، 
واكنشي بسيار حساب شده باش��د. در همين راستا 
ديروز الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه نسبت به 
تاثير ش��ديد تحريم نفت خام ايران بر بازار هش��دار 
داده است. اما اين تمام ماجرا نيست، موقعيت فعلي 
روسيه در جهان از چند جنبه مختلف از جمله روابط 
مسكو-رياض و مسكو-واشنگتن باعث مي شوند كه 
اين ابرقدرت انتخابي سخت را در مواجهه با 4 نوامبر 
داشته باش��د. در واقع روسيه بايد مسير را مانند يك 

بندباز ادامه دهد. 
بازار نفت خام متاثر از تنش هاي ژئوپليتيك و كاهش 
عرضه در نقاط مختلف همچنان »ش��كننده« باقي 
خواهد ماند. الكساندر نواك وزير انرژي روسيه ديروز 
با بيان اين نكته البته عنوان كرد كه روسيه در صورت 

نياز امكان افزايش عرضه نفت خام را دارد. 
رويترز نوش��ت كه اين نظرات نواك در حالي مطرح 
مي ش��ود كه بهاي نفت خ��ام آتي برن��ت در ميانه 
اختاالت عرضه و نزديك شدن به تحريم نفتي ايران، 
از سطوح 60 دالر در هر بشكه به سطوح 80 دالر در 

هر بشكه رسيده است. 
وضعيت امروز كاما ش��كننده است و اين مربوط به 
واقعيتي در بازار است كه تمام كشورها نتوانسته اند 
سطح توليد نفت خام خود را به حالت قبل بازگردانند. 
اوپك و چند كش��ورغير اوپكي به رهبري روسيه22 
ژوئن 2018 مصادف با 1 تير ماه سال جاري تصميم 
گرفتند كه به نوعي ط��رح كاهش توليد نفت خام را 

كه واكنشي به افت ش��ديد قيمت ها در سال 2015 
بود متوقف كنند. 

نواك ديروز در حاشيه يك كنفرانس اقتصادي گفته 
است: »ما شاهد كاهش عرضه نفت خام در مكزيك و 
نصف شدن آن نسبت به پيش بيني هاي سال 2018 
هس��تيم. در ونزوئا توليد نفت خام در حال كاهش 
تا س��طح قابل توجه 50 هزار بش��كه در روز اس��ت. 
اينها بدين معناس��ت كه بازار هنوز در افق درازمدت 

متعادل نيست«
به دنبال مواجه ش��دن ونزوئا با بح��ران اقتصادي 
و سياس��ي، صادرات نفت خام اين كش��ور امريكاي 
جنوبي به كمي بيش��تر از 1 ميليون بش��كه در روز 
كاهش يافت. اين رق��م نصف صادرات نفت خام اين 

كشور پيش از آغاز بحران به حساب مي آيد. 
وزير انرژي روسيه ديروز در بخشي از صحبت هايش 
به »ش��بح« تحريم نفت خام ايران از سوي امريكا و 
س��ايه آن روي بازار نفت خام پرداخته اس��ت. نواك 
گفته اس��ت: »اين يك عدم اطمينان عظيم در بازار 
است. چگونه كشورهايي كه روزانه بالغ بر 2 ميليون 
بشكه نفت خام را از ايران مي خريدند رفتار خواهند 
كرد. آنها در اروپا، آس��ياي پاسفيك و... هستند. اين 
مقدار زيادي نااطميناني اس��ت. اين وضعيت بايد از 
نزديك تحت نظر گرفته ش��ود، تصميم درست بايد 

گرفته شود.«
رويترز در اين بخش از گزارش خود ادعا كرده است 
كه با وجود مخالفت رهبران اروپا و آسياي پاسفيك، 
برخي مشتريان نفت خام ايران همين حاال نيز شدت 
خريد نفت خام خود از ايران را در انتظار تحريم هاي 

امريكا كم كرده اند. 
وزير انرژي روسيه گفته است كه برخي كشورها در 
صورت لزوم پتانسيل افزايش توليد نفت خام را دارند. 
روسيه اين پتانسيل را دارد كه به اضافه سطح توليد 
خود در اكتبر سال 2016 سطح توليد را تا 300 هزار 

بشكه در روز در ميان مدت افزايش دهد.
در آن ماه توليد نفت خام اوپك به 11 ميليون و 247 
هزار بشكه در روز رسيد كه از دوران شوروي ركورد 

محسوب مي شود.
طبق گفته نواك در ماه سپتامبر نشستي در الجزيره 
براي بررسي وضعيت بازار با حضور اوپكي ها و برخي 

كشورهاي غير اوپك برگزار مي شود. 
او گفته است كه در اين نشست همكاري هاي بيشتر 
در بازار نفت خام با توجه به پيش بيني هاي عرضه و 
تقاضا براي سه ماهه سوم و چهارم سال 2018 و نيمه 

نخست سال 2019 به بحث گذاشته خواهد شد. 
از سويي روز سه شنبه سرگئي ريابكوف معاون وزير 
امور خارجه روسيه اعام كرد كه اين كشور باور دارد 
كه مهم است شرايطي ايجاد ش��ود تا صادرات نفت 

ايران به بازارهاي جهاني ادامه يابد.

روس��يه اخيرا در روابط پيچيده خود با عربس��تان 
س��عودي نيز به توفيقاتي دس��ت پيدا كرده اس��ت. 
مساله اي كه سبب مي شود واكنش مسكو به موضوع 
تحريم نفتي ايران از پيچيدگي ديگري نيز متاثر شود. 
در واقع با وجود اينكه عربستان س��عودي و روس��يه 
دو كشوري هس��تند كه مي توان گفت تقريبا در هر 
موضوعي با يك ديگر اختاف نظر دارند، هنگامي كه 
كار به افزايش قيمت نفت خام مي رسد گويي اين دو 
كشور هيچ اختافي با يك ديگر نداشته و كاما با اين 

موضوع همراه هستند. 
در واقع اظه��ارات وزير انرژي روس��يه نيز به خوبي 
بيانگر موقعيت دشوار مسكو در شرايط فعلي است. 

روسيه اكنون بيش از گذشته نقش »تعيين كننده« 
و »راهبر« بازار نفت را كه به صورت سنتي در اختيار 
عربستان بود در دست گرفته است. انتخاب مسيري 
كه هم زمان منافع توليدكنندگان نفت خام به غير از 
ايران را تامين كند و از سويي نيز نوعي خيانت به ايران 
محسوب نشود به خودي خود دشوار است. تحوالت 
اخير در مناسبات مسكو-رياض نيز به اين پيچيدگي 
دامن مي زند. به همين دليل وقتي نواك مي گويد كه 
بايد با »دقت« تمام اتفاقات را »زيرنظر« داش��ت به 
معناي واقعي كلمه نشان مي دهد امروز مسكو بيش 
از هر كش��ور ديگري اضطراب فرا رسيدن 4 نوامبر و 

اتفاق هايي كه به دنبال آن خواهد افتاد را دارد. 

ايسنا| مديرعامل آبفاي روستايي استان تهران از شناسايي 
25 ه��زار آب دزدي خبر داد و گفت: در مجموع 160 هزار 
انشعاب در 412 روستاي استان تهران وجود دارد كه حدود 
25 هزار انشعاب غيرمجاز است. رضا پوررجب با بيان اينكه 
در حال حاضر در استان تهران 412 روستا تحت پوشش 
ش��ركت آب و فاضاب روستايي اس��تان تهران هستند 
كه بيش از 92 درصد روس��تاهاي استان تهران را تشكيل 
مي دهند، اظهار كرد: براي جمعيتي بالغ بر 816 هزار و 182 
نفر از طريق 430 منبع آب با دبي 3000 ليتر بر ثانيه بعد 
از طي 1153 كيلومتر خط انتقال و 2326 كيلومتر شبكه 
توزيع به مشتركان مي رسد. به گفته وي، تعداد مجتمع هاي 
آبرساني 26 مجتمع بوده كه 230 روستا تحت پوشش اين 
مجتمع ها هستند و جمعيتي بالغ بر 576 هزار و 110 نفر را 

تحت پوشش خود قرار داده است.
مديرعامل آبفاي روستايي استان تهران در نشست خبري 
روز سه شنبه با بيان اينكه در سال 1396 نسبت به تكميل 
12 مجتمع آبرساني اقدام و 56 روستا با جمعيتي بالغ بر 160 
هزار نفر از نعمت آب سالم و بهداشتي برخوردار شد، گفت: 

اعتبار هزينه شده براي انجام اين طرح 218 ميليارد ريال 
بوده است. وي اظهار كرد: در راستاي اجراي بندهاي ششم 
و هيجدهم راهكاره��اي بلندمدت طرح مقابله با آلودگي 
آب ش��رب تهران مصوب شوراي عالي امنيت ملي و نيز به 
منظور ارتقاء سطح بهداشت و سامتي افراد در سايرمناطق 
استان اين شركت نسبت به مطالعات فاضاب 36 روستاي 
حوزه سد لتيان و 23 روستاي حوزه سد ماملو اقدام و شبكه 
جمع آوري و تصفيه خانه فاضاب روستاهاي آهار، منجيل 
آباد و انباج با ظرفيت 1600 متر مكعب در ش��بانه روز به 
مدار بهره برداري وارد شده است. مديرعامل آبفاي استان 
تهران ادامه داد: از سوي ديگر تصفيه خانه فاضاب روستاي 
س��عيد آباد و مدول يك به روش تصفي��ه MBBR براي 
اولين بار در سطح كشور به مدار بهره برداري وارد شد كه از 
مزاياي اين سيستم تصفيه نسبت به سيستم هاي قديمي 
 N، COD، حذف نيتروژن و فسفر، راندمان باالي حذف
BOD، كاركرد ساده و بهره برداري آسان، ريسك پذيري 
و شوك پذيري بيش��تر و مقاوم به تغييرات دبي ورودي با 
اعتبار بالغ بر 30 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده است. 

ايرن�ا|   دبي��ركل انجم��ن صنف��ي كارفرماي��ي 
صنعت پتروش��يمي ضمن ارايه جزئيات عرضه ارز 
پتروش��يمي ها در بازار از ميزان هجمه اي كه به اين 
صنعت وارد است، انتقاد كرد و گفت : مي خواهند كمر 
پتروش��يمي را خم كنند. احمد مهدوي با تاكيد بر 
اينكه در برهه حساس كنوني شفاف سازي ضروري 
است، گفت: امروز كه در جنگ اقتصادي قرار داريم 
صنعت پتروش��يمي از يك طرف از دشمن خارجي 
آس��يب مي بيند و از طرف ديگر عده اي دانس��ته يا 
ندانس��ته در داخل صحبت هايي مي كنند كه باعث 
مي ش��ود به اين صنعت آسيب وارد ش��ود. البته ما 
مي گوييم اين صحبت ها ناآگاهانه و بدون بررس��ي 

است. 
وي با بيان اينكه بعد از صنع��ت نفت و گاز، صنعت 
پتروشيمي در كش��ور از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت، اظهار كرد: بايد اين صنع��ت را براي مبارزه 
با دش��من تقويت كرد. جنگ اقتصادي با شعار حل 
نمي ش��ود، بلكه با توليد، صادرات و بهينه استفاده 

كردن از منابع ارزي محقق مي شود. در حال حاضر 
قس��متي از وقت مديران صنعت پتروشيمي صرف 
پاس��خ دادن به س��واالتي مي ش��ود كه جواب آنها 

روشن است. 
دبي��ر كل انجم��ن صنف��ي كارفرماي��ي صنع��ت 
پتروش��يمي با بيان اينكه عده اي قص��د دارند كمر 
صنعتي كه در اين ش��رايط ايس��تاده اس��ت را خم 
كنند، گفت: اين افراد هرگز موفق نخواهند ش��د. از 
زماني كه معاون اول رياست جمهوري سياست هاي 
ارزي را از طريق صداوس��يما بيان كرد شركت هاي 
پتروش��يمي ارز خود را با نرخ 4200 توماني عرضه 
كردن��د. مي توانيم براي صحت اي��ن حرف از بانك 
مركزي استعام بگيريم. مهدوي با اشاره به سامانه 
نيما گفت: شركت هاي پتروشيمي در سامانه نيما هم 
هماهنگ عمل كردند. البته انتقاداتي به اين سامانه 

داشتيم و از نظر ما پاسخگو نبود. 
ما در آن زمان هم اعام كرديم احتماال اين س��امانه 

مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

دبي��ر كل انجم��ن صنف��ي كارفرماي��ي صنع��ت 
پتروش��يمي با انتق��اد از اتهام هايي ك��ه به صنعت 
پتروش��يمي زده مي ش��ود، اظه��ار ك��رد: هركس 
 هرجا چيزي كم آورده اس��ت اعام ك��رده تقصير 

پتروشيمي ها است.
وي در ادامه با اش��اره به آمارهايي ك��ه از عرضه ارز 
پتروشيمي ها در بازار موجود اس��ت، اظهار كرد: از 
تاريخ شش��م مردادماه تا 19 ش��هريورماه يعني از 
زماني كه بسته جديد ارزي معرفي شد كل ارزي كه 
در بازار ثانويه ارايه ش��د يك ميليارد و 467 ميليون 
و 932 هزار يورو بود كه س��هم پتروشيمي ها از اين 
مقدار يك ميليارد و 76 ميليون و 859 هزار يورو يا 

به عبارت ديگر 73 درصد است.
مهدوي با اشاره به تذكر رييس جمهور در مورد عرضه 
ارز صادرات غيرنفتي، ادامه داد: سهم 73 درصدي 
پتروشيمي ها قبل از تذكر رييس جمهور 82 درصد 
بود بطور كلي س��اير صادركنندگان غيرنفتي 391 

ميليون يورو ارز عرضه كرده اند.

گروه انرژي     رضا كياني|
تازه ترين گزارش ماهيانه اوپك نشان مي دهد كه توليد 
نفت خام ايران نس��بت به ماه پيش 150 هزار بش��كه 
كاه��ش يافته و قيمت گريد نفتي اي��ران نيز 1 درصد 
ريزش كرده اس��ت. در اي��ن گزارش به مي��زان تقاضا 
جهاني و عرضه اوپك و غير اوپك نيز اشاره شده است. 
س��بد مرجع اوپك در ماه اوت نس��بت به ماه پيش، 
1 دالر و 1 س��نت كاه��ش يافت تا ب��ه 72 دالر و 26 
سنت در هر بشكه برس��د. قراردادهاي آتي نفت نيز 
در اين ماه كاهش نش��ان دادند. كاهش در قيمت ها 
به داليلي مانند آنچه در ادامه اش��اره مي ش��ود اتفاق 
افتاد: نگراني ها درباره مناقش��ات تج��اري موجود و 
اثر منفي آن ب��ر تقاضاي نفت، افزاي��ش ارزش دالر، 
افزايش ذخاير نفتي اياالت متح��ده و افزايش عرضه 
بود. در ماه گذش��ته، قيمت برنت 1 دالر و 11 سنت 
كاهش يافت و به بشكه اي 73 دالر و 84 سنت رسيد 
و وس��ت تگزاس اينترمديت هم 2 دالر و 74 س��نت 
كاهش يافت و هر بش��كه از آن 67 دالر و 85 سنت به 
فروش رفت. همين ط��ور، نفت اومان نيز در ماه پيش 
24 سنت كاهش قيمت را تجربه كرد و بشكه اي 72 
دالر و 67 س��نت معامله شد. با اين همه، قيمت برنت 
از ابتداي س��ال تا به حال، 19 دالر و 86 س��نت رشد 
كرده و به متوسط 72 دالر در هر بشكه رسيده است. 
در همين حال افزايش قيمت نفت خام امريكا و نفت 
عمان در همين مقطع17 دالر و 12 سنت و 18 دالر 
و 70 افزايش يافته اس��ت. شكاف قيمتي ميان برنت 
وست تگزاس اينترمديت به ميانگين 6 دالر افزايش 
يافت. در حال��ي كه به دليل افزاي��ش عرضه، قيمت 
آتي برنت از قيمت حال آن بيش��تر ش��د، قيمت آتي 
نفت دوب��ي همچنان كمتر از قيمت حال قرار گرفت. 
وضعيت قيمتي نفت خام امريكا نيز مانند نفت دوبي 

بود، هرچن��د كه تفاوت قيمت ح��ال و آتي اين نفت 
مايم تر بود. همچنين اختاف نفت ترش نس��بت به 
شيرين در ماه اوت به دليل انتظار براي كاهش عرضه 

نفت ترش، كاهش يافت.

  وضعيت نفت ايران
در گزارش ماهيانه س��ازمان كشورهاي توليدكننده 
نفت آمده است كه توليد گريد »ايران هوي« در ماه 
اوت با 98 س��نت يا 1.4 درصد كاهش نسبت به ماه 
پيش به 70 دالر و 46 سنت در هر بشكه رسيد. با اين 
همه قيمت نفت ايران در سال جاري ميادي نسبت 
به سال گذشته با 37 درصد افزايش، به متوسط 67 
دالر و 94 سنت در هر بشكه رسيد. توليد نفت ايران 
نيز بر مبناي اطاعات حاصله از منابع ثانويه، با 150 
هزار بشكه كاهش در روز نسبت به ماه پيش به رقم 

3 ميليون 584 هزار بشكه در روز رسيد. 

  تقاضاي جهاني براي نفت
در س��ال 2018، انتظار مي رود ك��ه تقاضاي جهاني 
براي نفت خام 1 ميليون و 620 هزار بش��كه در روز 
رشد كند. تخمين كنوني اوپك از تقاضاي انتظاري، 
نس��بت به برآورد ماه پيش مقدار كمي كاهش يافته 
است. در ميان كشورهاي OECD، تقاضا براي نفت 
افزايش قابل توجهي داشته است كه از اين بين سهم 
كشورهاي قاره امريكا در نيمه اول سال 2018 از همه 
 ،OECD بيشتر است. در مقابل، در كشورهاي غير
به خصوص در امريكاي التين و خاورميانه، تقاضا براي 
نفت در مدتي مش��ابه قوت چنداني نداشت و روزانه 
20 هزار بش��كه كاهش را تجربه كرد. اين مطلب در 
گزارش ماه پيش نيز عنوان شده بود. برآورد كنوني از 
تقاضا نفتي جهان براي سال 2018، چيزي معادل 98 

ميليون و 820 هزار بشكه است. پيش بيني مي شود 
ك��ه در س��ال 2019، تقاضاي جهاني ب��راي نفت 1 
ميليون و 410 هزار بشكه در روز افزايش يابد. با اين 
همه، اين رقم به ميزان 20 هزار بشكه در روز كمتر از 
ارزيابي ماه پيش است كه اين امر به دليل دورنماي نه 
چندان اميدواركننده اقتصادي كشورهاي خاورميانه 
و كشوهاي غير عضو OECD امريكاي التين در سال 
آتي اس��ت. در همين حال، برآورد اوپك از تقاضاي 
جهاني براي نفت در سال 2019 براي اولين بار از مرز 
100 ميليون بشكه در روز گذشت و به 100 ميليون 

230 هزار بشكه در روز رسيد. 

  عرضه جهاني نفت
برآورد ها از افزايش عرضه نفت كشورهاي غير عضو 
اوپك در س��ال 2018 به ميزان 2 ميليون و 20 هزار 

بش��كه در روز خبر مي دهد كه اين رقم 64 بشكه در 
روز كمتر از برآوردهاي گذش��ته است. بزرگ ترين 
عوامل افزايش عرضه نفت كشورهايي مانند كانادا، 
اياالت متحده، قزاقس��تان، بريتانيا و برزيل هستند. 
با اين هم��ه، توليد كنندگاني مانن��د مكزيك و نروژ 
بيشترين كاهش عرضه را نشان مي دهند. رقم كلي 
عرض��ه غير اوپك نف��ت در س��ال 2018 هم اكنون 
ب��ه 59 ميلي��ون 560 هزار بش��كه در روز رس��يده 
اس��ت. برآوردها از افزايش عرضه نفت خام از سوي 
توليدكنن��دگان غيراوپك در م��اه اوت، روزانه 17 
هزار بش��كه به سمت باال اصاح شد و به 2 ميليون و 
150 هزار بشكه در روز رسيد. انتظار مي رود عرضه 
كش��ورهاي غيراوپك در سال جاري به متوسط 61 
ميليون و 710 هزار بشكه در روز برسد. انتظار مي رود 
توليد NGL اوپك در سال 2018 و 2019 به ميزان 

120 هزار بش��كه در روز و 110 هزار بش��كه در روز 
افزايش يابد و به ميانگين 6 ميليون و 360 هزار بشكه 
در روز و 6 ميليون و 470 هزار بش��كه در روز برسد. 
بنا بر اطاعات منابع ثانويه، توليد نفت خام اوپك در 
ماه اوت، 278 هزار بش��كه در روز افزايش يافت و به 
ميانگين 32 ميليون و 560 هزار بشكه در روز رسيد. 

  توازن عرضه و تقاضا
در س��ال 2018، انتظار مي رود كه تقاضا براي نفت 
خام اوپك با كاهش��ي 500 هزار بشكه اي نسبت به 
س��ال گذش��ته به 32 ميليون و 900 هزار بشكه در 
روز برسد. در س��ال 2019، برآوردها از تقاضا براي 
نفت خام اوپك نشان دهنده 900 هزار بشكه كاهش 
نسبت به ابتداي سال جاري و رقم 32 ميليون بشكه 

در روز است. 
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عكس: ايرنا کاروانسرای»سعدالسلطنه«قزوين

عكسروز

چهرهروز

ازنوحههاترانهپاپبهگوشميرسد
عبدالجبار كاكايي مي گويد: مداحي هايي كه مي شنويم بيشتر به ترانه هاي پاپ نزديك است و از جهت ريتم و ملودي و حتي گاهي كالم 
با شعرهاي مذهبي فاصله دارد. اين شاعر درباره نوحه هايي كه امروز در قالب شعرهاي آييني مي شنويم به ايسنا گفت: به نظر مي رسد يك 
اقدام عمومي براي اينكه سطح شعر مداحي و منبري ما باال برود الزم است تا سواد و دانش ادبي اين شاعران باال برود و آثار وزين و سنگين تر 
بسرايند. او با اشاره به نامناسب بودن شعرهاي برخي نوحه ها و مداحي ها افزود: آن چه ما از طريق رسانه ها يا هيات هاي مذهبي مي شنويم، 
نشان دهنده آن است كه انتخاب شعرها براي نوحه سرايي ها خوب نيست و هر سال هم همين مطلب را تكرار مي كنيم كه معموال اين شعرها، 
شعرهاي پيش پاافتاده اي هستند كه سراينده هاي شان هم شاعران متوسطي هستند كه صرفا ذوق و عشقي براي سرودن شعر مداحي دارند.

ايستگاه

سرنوشتنامشخصنقشمنفي»جيمزباند«
س��عيد تغماوي بازيگر فرانس��وي 
فيلم »زن شگفت انگيز« مي گويد 
نقش ش��خصيت منفي جيمز باند 
در قسمت جديد به وي رسيده بود 
اما اكنون با خارج ش��دن دني بويل 
از پروژه، وضعيت نقش نامش��خص 
اس��ت. به گزارش ورايتي، س��عيد 

تغماوي بازيگر س��ينما به روزنامه ابوظبي گفته است كه دني بويل كارگردان 
انگليسي پيش از خارج ش��دن از پروژه »جيمز باند« در ماه گذشته او را براي 
شخصيت اصلي منفي قسمت جديد اين فيلم انتخاب كرده بود اما تهيه كنندگان 
فيلم باربارا بروكولي و مايكل ويلسون هنوز تصميمي درباره مليت شخصيت 
منفي »جيمز باند« نگرفته اند. اين هنرپيشه فرانسوي مراكشي گفت: قرار بود 
در قسمت بعدي جيمز باند من نقش شخصيت منفي اصلي فيلم را بازي كنم. 
من توسط دني بويل براي اين نقش انتخاب شده بودم و اكنون با رفتن او از پروژه 
وضعيت نامشخص است. بازيگر فيلم »نفرت« در ادامه بيان كرد: ما نمي دانيم كه 
كارگردان آينده فيلم چه كسي است و تهيه كنندگان نيز در حال حاضر نمي دانند 
آيا مي خواهند با شخصيت بدجنس داستان به روسيه بروند يا خاورميانه. تغماوي 
اضافه كرد: به معناي واقعي كلمه من فقط يك پيام با اين مفهوم دريافت كردم 
كه »اگر آنها به خاورميانه بروند من در فيلم هستم اما اگر به روسيه رفتند شخص 
ديگري اين نقش را بازي  مي كند.« اين داستان زندگي من است چون هميشه 
روي يك خط بين چيزي كه ممكن است زندگيم را عوض كند و چيزي كه آن 
را نابود كند، قرار دارم.  به دنبال گزارش هايي مبني بر دليل خروج دني بويل از 
پروژه كه به گفته تهيه كنندگان به تفاوت در نگاه مربوط مي شد، مي توان حدس 
زد كه تهيه كنندگان فيلم توماش كات بازيگر فيلم »جنگ سرد« را براي ايفاي 

نقش شخصيت منفي روسي فيلم ترجيح مي دهند.

بازارهنر

میراث

»امپراتوريگلهايسرخ«بهكاخگلستانرسيد
ش��اهكارهاي قاجاري كه ۱۹۰ هزار 
پاريس��ي و گردش��گر در طول س��ه 
ماه دي��ده بودند براي ي��ك هفته در 
كاخ گلستان به نمايش درآمد. موزه 
مردم شناسي كاخ گلس��تان از امروز 
چهارشنبه ۲۱ تا ۲۷ شهريور ۱۹ اثر 
انتخابي از دوره قاجار را كه بيشتر آنها 

را اسناد و آلبوم هاي قاجاري شامل مي شوند، ميزباني مي كند. »تاج آقامحمدخان 
قاجار از جنس مس با تزئينات ميناكاري«، »مرقع ناخني - ادعيه منتخبي از صحيفه 
س��جاديه - به خط جعفرخان از ۱۲۳۲ قمري«، »آبرنگ مرقع شكارگاه ناصري 
شامل تصاوير شكارهاي ناصرالدين شاه اثر صنيع الملك و بهرام اصفهاني از ۱۲۷۷ 
قمري«، »مرقع اشعار خط ناصرالدين شاه قاجار«، »مرقع خط اسداهلل شيرازي 
به خط نستعليق از ۱۲۵۴ قمري«، »قران »ام سلمه« به خط گلين خانم، دختر 
فتحعليشاه قاجار )ام سلمه( به خط نسخ از ۱۳۰۲ قمري«، »دوربين عكاسي متعلق 
به كلكسيون ناصرالدين شاه قاجار بدون پايه مدل فانوسي متعلق به دوره قاجار« 
به همراه »سه تابلوي صف سالم فتحعلي شاهي« از جمله آثار به نمايش درآمده 
در آن مجموعه و سرانجام در نمايشگاه يك هفته اي كاخ گلستان است. نمايشگاه 
»امپراتوري گل هاي سرخ« از هشتم فروردين به مدت سه ماه در موزه لوور النس 
فرانسه ميزبان عالقه مندان به هنر ايراني بود، اين نمايشگاه به دنبال امضاي تفاهم 
نامه بين دو رييس جمهور ايران و فرانسه و با مطرح كردن تعهداتي بين دو كشور 
بسته شد تا تبادالت فرهنگي سرمنشأ ديگري براي گسترده تر شدن رابطه بين ايران 
و فرانسه شوند. به دنبال برگزاري نمايشگاه “امپراتوري گل هاي سرخ “ در فرانسه 
تعداد ۱۹ اثر خود را براي آن نمايشگاه انتخاب كرده و حاال بعد از برپايي نمايشگاه و 
بازگشت آثار ايراني به كشور، كاخ گلستان ۱۹ اثر نمايشي خود را به مدت يك هفته 

براي عالقه مندان به هنر دوره قاجار در معرض نمايش قرار داده است.

تاريخنگاري

شهادتشيخمحمدخياباني
بيست و دوم ش��هريور ۱۲۹۹، ش��يخ محمد خياباني روحاني مبارز و مجاهد 
مشروطه خواه در ۴۰ س��الگي و در جريان درگيري نيروهاي قزاق با مردم در 

تبريز به شهادت رسيد. 
دليل اصلي قيام خياباني در آن سال اين بود كه وثوق الدوله براي تصويب قرارداد 
۱۹۱۹ باانگليسي ها نياز به مجلسي يكدس��ت داشت ولي خياباني موفق شده 
بود با وجود اعمال نفوذ وثوق، شش نفر از اعضاي حزب دموكرات آذربايجان را 
به مجلس بفرس��تد. وثوق تصميم گرفت ابتكار عمل را به دست بگيرد و حزب 

دموكرات را غيرقانوني اعالم نمود. همين امر موجب آغاز قيام شد. 
او دو روز بعد از اين قيام كه از ۱۷ فروردين ۱۲۹۹ شمسي آغاز شد، نهادهاي 
دولتي تبريز را به تصرف خود درآورد و شهر را از دست دولتيان خارج كرد. قيام 
بيش از پنج ماه ادامه داشت. او دولت آزاديستان را تأسيس كرد. مخبرالسلطنه 
هداي��ت به والي��ت آذربايجان منصوب ش��د و به فرمان او كه فرس��تاده ويژه 
مشيرالدوله، صدراعظم وقت، بود، قزاق ها قيام گران را منكوب كردند. خياباني 
ك��ه انتظار درگيري با مخبرالس��لطنه كه از مخالفان قرارداد بود را نداش��ت، 
غافلگير شد و حكومت وي بر آذربايجان تنها ظرف سه ساعت در دوشنبه ۲۲ 
شهريور ۱۲۹۹ برابر با ۲۹ ذيحجه ۱۳۳۸ق پس از درگيري و دخالت قزاق ها به 
شكست انجاميد. شيخ محمد خياباني نيز در خانه يكي از دوستانش كشته شد. 
در آخرين نطق خياباني چنين آمده اس��ت: »تبري��ز مي خواهد حاكميت به 
دس��ت ملت باش��د. تمام ايران. فعاًل با زبان حال خود اين تقاضا را مي نمايد. 
هرگاه تهران از قبول اين نظريه س��رپيچي كند، ما با اصول راديكاليسم ايران 
را تجديد بنا خواهيم نمود، ما مي گوييم حاكميت دموكراسي بايد در سراسر 

ايران جاري باش��د. اهالي اياالت و واليات بايد رأي خود را آزادانه اظهار دارند 
براي مدافعه اين حق، آخرين مرحله مردن اس��ت و م��ردن در اين راه را ما بر 

زندگي بي شرمانه ترجيح مي دهيم.«

كیوسك

17سالپساز
حملهيازدهسپتامبر
والاستريتژورنال:

اين روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي از 
مراسم س��الگرد يازدهم 
سپتامبر منتش��ر كرد. 
طب��ق اي��ن گ��زارش، 
رييس جمهوري و بانوي 
اول امري��كا در مراس��م 
س��الگرد حمله هاي ۱۱ 

سپتامبر در پنسيلوانيا حاضر شدند. در اين مراسم، 
دونال��د ترامپ در جمع خان��واده قربانيان حادثه 
۱۱ سپتامبر، اعالم كرد كه: نمي گذاريم بار ديگر 
تروريست ها به امريكا حمله كنند. همچنين، گفته 
شده كه اف بي اي، اعالم كرد كه بزرگ ترين جايزه 
را براي كساني كه در بازداشت اين تروريست ها و 
سركرده هاي گروه تروريستي القاعده كمك كند، 
در نظر گرفته است. طبق بسياري از گزارش ها و به 
گفته تحليل گران، دولت امريكا برخالف آنچه ادعا 
مي كند در ۱۷ سال گذشته براي تحقق بخشيدن 
به اهداف اصلي خود در مقابله با تروريسم جهاني 

ناكام مانده است. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه نيز، در صفحه 
اول خود،  با انتشار عكسي 
از دونال��د ترامپ و مالنيا 
ترامپ در مراسم سالگرد 
حمالت يازدهم سپتامبر 
در ايال��ت پنس��يلوانيا، 
با اش��اره به اين مراسم، 
گزارشي نيز از راي گيري 

پارلمان اروپا درباره مجازات مجارس��تان منتشر 
كرد. طبق اين گ��زارش، درحالي كه قانونگذاران 
اروپاي��ي ب��راي راي گيري درخص��وص مجازات 
مجارستان آماده مي شوند، ويكتور اوربان نخست 
وزير اين كش��ور به پارلمان اروپا گفت كه به »باج 
خواهي« اتحاديه اروپا ت��ن نخواهد داد. آنطور كه 
گفته شده، اوربان از سال ۲۰۱۰ به قدرت رسيد و از 
آن هنگام دادگاه ها، رسانه ها و گروه هاي غيردولتي 
را تحت فش��ار قرار داده و از پذيرش پناهجويان در 
مجارستان خودداري كرده اس��ت. اتحاديه اروپا 
همواره اين كش��ور را به نقض ارزش هاي بنيادين 
اتحاديه متهم و به اقدامات آن اعتراض كرده است. 
به گ��زارش نيويورك تايمز، اگر اين طرح تصويب 
ش��ود راه براي تحريم هايي مانند تعليق حق راي 

مجارستان در اتحاديه اروپا باز مي شود.

لوموند:
طبق گزارش��ي كه اين 
روزنام��ه در صفحه اول 
خ��ود منتش��ر ك��رده، 
بوري��س جانس��ون كه 
از طرف��داران برگزي��ت 
در  اس��ت،  س��خت 
يادداش��تي ط��رح ترزا 
مي درباره خروج بريتانيا 

از اتحاديه اروپا را به جليقه اي انتحاري تشبيه كرد 
كه دوركشور بسته شده و ضامن آن به اتحاديه اروپا 
سپرده شده است. همچنين، گفته شده كه حدود 
۵۰ قانون گ��ذار حامي برگزيت س��خت از حزب 
محافظه كار بريتانيا، نشستي را برگزار كرده اند تا 
درباره چگونگي و زماني كه مي توانند ترزا مي را به 
كناره گيري از نخس��ت وزيري كشورشان مجبور 
كنند، بح��ث و رايزني كنند. اين در حالي اس��ت 
كه تازه ترين نظرس��نجي صورت گرفته از سوي 
خانه محافظه كاران نش��ان مي دهد كه جانسون 
مهم ترين گزينه براي جانشيني نخست وزيري به 

شمار مي رود. 

بررسي كسري تراز تجاري امريكا در مقابل چين از سال 2013 تا جوالي 2018 

الههباقري|
در ماه هاي گذش��ته، امريكا ب��ا ادعاي 
باالبودن كسري تجاري با چين، جنگ 
تجاري خود را عليه اين كش��ور آغاز كرد؛ اين جنگ، 
با اعمال تعرفه هاي باال بر واردات آلومينيوم و فوالد از 
چين وارد شد و با اقدامات تالفي جويانه، اين تعرفه هاي 
از سوي هر دو كشور بر كاالهاي وارداتي اعمال شد و 
جنگ تجاري ميان اين دو قدرت اقتصادي درگرفت. 
اين در حالي ب��ود كه طبق گزارش ه��اي اقتصادي، 
كسري تجاري امريكا با چين، به باالترين ميزان خود 
رسيده است. در اوايل سال جاري ميالدي نيز، دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوری آمريکا در يک تماس تلفنی با 
همتای چينی خود، شی جين پينگ، با انتقاد از روابط 
تجاری دو کشور، کسری تراز تجاری آمريکا با چين را 
غيرقابل تحمل دانست. در روزهاي گذشته نيز، وزارت 
بازرگانی آمريکا اعالم كرد که کسری تجاری اين کشور 
در ماه جوالی به باالترين سطح خود در ۳ سال اخير 
رسيده و کسری تجاری واشنگتن با پکن به يک رکورد 

جديد دست يافته است.
همانطور كه گفته شد، جنگ تجاري ميان دو قدرت 
اقتصادي جه��ان، از اعمال تعرفه هاي امريكا بر فوالد 
و آلومينيوم وارداتي از چين آغاز و تجهيزات هوافضا، 
فناوري اطالعات، پزشكي، مواد شيميايي و گوشت 
و مواد غذايي پيش رفت. طبق گزارش ها، تنش هاي 
اقتصادي ميان امريكا و چين، در هفتم سپتامبر افزايش 
يافت؛ زماني كه دونالد ترامپ از اعمال تعرفه هاي جديد 
۲۵ درصدي بر ۲۰۰ ميليارد دالر كاالي وارداتي چين 

خبر داد. 
طبق آمار منتشر شده، ارزش صادرات امريكا به چين، 
در آغاز س��ال جاري ميالدي تا ماه جوالي، حدود ۷۴ 
ميليارد دالر بود. همچنين، گفته ش��ده كه با وجود 
اعمال تعرفه هاي باال بر كاالهاي وارداتي از س��وي دو 
كشور، ارزش واردات امريكا از چين ۲۷۰ ميليارد دالر 
بوده كه بر اين اساس، كسري تجاري امريكا، بيش از 
۲۲۲ ميليارد دالر اعالم ش��ده است. آنطور كه گفته 
شده، اين ميزان كسري تجاري در مقابل زمان مشابه 
در س��ال ۲۰۱۷، افزايش��ي حدود ۷.۲ درصد داشته 
است. بر اساس آمارهاي منتشر شده، در سال ۲۰۱۷، 
مجموع واردات چين از امري��كا حدود ۱۳۰ ميليارد 

دالر بود. اين در حالي اس��ت كه در همان سال، چين 
كاالهايي به ارزش بيش از ۵۰۵ ميليارد دالر به امريكا 
صادر كرد. به نظر مي رس��د با وجود كس��ري تجاري 
بيش از ۳۷۵ ميلي��ارد دالري امريكا، جنگ تجاري 
امريكا و چين، چندان بي دليل هم نبوده است. در سال 
۲۰۱۷، صادرات امريكا به چين در پايين ترين ارزش و 
ميزان واردات كاالهاي چيني به امريكا، در بيشترين 
ارزش خود بود. آنطور كه گفته ش��ده، در سال ۲۰۱6 
نيز، كسري تجاري امريكا در مقابل چين حدود ۳۴۰ 
ميليارد دالر اعالم شده بود. در آن سال، امريكا حدود 
۴6۳ ميليارد دالر كاالهاي چيني وارد كرده بود و در 
مقابل، تنها حدود ۱۱6 ميليارد دالر صادرات به چين 
داشت. با اين حال، كس��ري تجاري امريكا در مقابل 
چين در سال ۲۰۱6 در مقايسه با سال ۲۰۱۷و ۲۰۱۵، 
با اندكي كاه��ش روبه رو بود. ب��ه گفته تحليل گران 
اقتصادي، بي توازني در حجم دادوستدهاي تجاري با 
چين، يكي از مهم ترين داليل حمله هاي لفظي ترامپ 
عليه پكن بود؛ چرا كه به ب��اور ترامپ، چين در بازي 

تجاري و اقتصادي اصول را رعايت نمي كند. 
در س��ال ۲۰۱۵ ميالدي نيز، كسري تجاري امريكا با 
چين به بيش از ۳6۷ ميليارد دالر رسيد كه در مقايسه 
با سال ۲۰۱۴، افزايشي بيش از 6 درصد داشت. طبق 
آمار منتشر ش��ده، حجم صادرات چين به امريكا در 

سال ۲۰۱۵، بيش از ۴۸۳ ميليارد دالر بود و در مقابل، 
ارزش صادرات امريكا به چين در آن سال، تنها حدود 
۱۱6 ميليارد دالر اعالم شد. در سال ۲۰۱۴ ني ز، كسري 
تجاري امريكا با چين مرز ۳۴۴ ميليارد دالر را رد كرده 
بود و در مقايسه با سال ۲۰۱۳، حدود ۲6.۱۴ ميليارد 
دالر افزايش داش��ت. در س��ال ۲۰۱۳، حجم واردات 
امريكا از چين حدود ۴۴۰ ميليارد دالر و ارزش صادرات 
امريكا به چين نيز تنها كمي بيش از ۱۲۱ ميليارد دالر 

اعالم شد. 
در دوره رقابت ه��ای انتخاباتی و پ��س از پيروزی در 
انتخابات رياست جمهوری ۲۰۱6، بارها به تندی به 
سياس��ت های اقتصادی چين حمله و آن را معضل 
بزرگي براي اقتص��اد و اش��تغال زايي امريكا معرفي 
كرده بود. با فرض اينک��ه ترامپ در اعمال تعرفه ها بر 
کاالهای چينی مصمم باشد باز هم به گفته بسياري 
از تحليل گران اقتص��ادي، چنين اقداماتی نمی تواند 
کسری تجاری آمريکا را کاهش يا بر ميزان اشتغال زايی 
امريكا را افزايش دهد؛ چرا كه در صورت اتخاذ چنين 
تصميمی، چين نيز اقدامات تالفي جويانه خود را اعمال 
كرده كه اين اقدام، صادرات آمريکايی را گران تر خواهد 
کرد. در آن صورت، بسياری از توليدکنندگان آمريکايی 
به جای بازگشت به آمريکا به کشورهای ارزان ديگری 

چون ويتنام خواهند رفت.

كفهسنگينصادراتچينبهامريكا

آمارنامه

رونمايي از جديدترين نقاشي محجوبي
جديدترين نقاشي حسين محجوبي با عنوان »آرامش 
در طبيعت پاك« در شش��مين جشنواره بين المللي 
»هنر براي صلح« رونمايي و به نمايش گذاشته مي شود. 
جديدترين نقاشي حسين محجوبي با عنوان »آرامش 
در طبيعت پاك« كه به تازگي خلق ش��ده اس��ت، در 
شش��مين جش��نواره بين المللي »هنر براي صلح« 

رونمايي و به نمايش گذاشته مي شود.
بر اين اساس، ششمين جشنواره بين المللي »هنر براي 
صلح« با حضور اين پيشكسوت نقاشي در روز جمعه ۲۳ 
شهريورماه در پرديس سينمايي ملت افتتاح مي شود. 
يكي از دغدغه هاي هميش��گي حسين محجوبي كه 
در نقاشي هاي طبيعت، درخت ها و اسب هايش بروز 
مي كند، تصوير كردن فضايي به دور از ماشينيزم، غوغا 
و آلودگي هاي توليدي انسان ها است كه در نقاشي اخير 
او نيز مشهود است. »آرامش در طبيعت پاك« عالوه بر 
اين دغدغه، صلح و دوستي و زندگي را به معناي واقعي 
به نمايش مي گذارد. اين تابلوي نقاشي در ابعاد ۲ متر در 

۲ متر و با تكنيك رنگ روغن كار شده است.
ششمين جش��نواره بين المللي »هنر براي صلح« با 

موضوع محيط زيس��تو با حضور هنرمنداني از ايران و 
۳۱ كشور جهان ساعت ۱۷ جمعه ۲۳ شهريورماه در 
گالري پرديس ملت افتتاح خواهد شد. در اين دوره از 
جشنواره بيش از ۲۵۰ اثر در رشته هاي نقاشي، عكس، 
مجسمه، چيدمان، گرافيك، ويدئو آرت، سينما و تئاتر 
با موضوعات مربوط به صلح و محيط زيست به نمايش 
گذاشته مي ش��ود و 6۴ اثر در بخش عكس، ۳۴ اثر در 
بخش مجسمه، ۷6 اثر در بخش نقاشي، ۱۰ اثر در بخش 
چيدمان، ۷ اثر در بخ��ش ويديوآرت، ۴۱ اثر در بخش 
فيلم و ۱۷ اثر در بخش تئاتر و پرفورمنس در معرض ديد 

عالقه مندان قرار مي گيرد.

زندانيان حبس ابد به مزايده گذاشته مي شوند
نمايش »ُمزا ُمزا« به كارگرداني سيروس همتي با موضوع 
انتقادي درباره مسائل اجتماعي از اول مهر در تماشاخانه 
ايرانشهر روي صحنه مي رود. سيروس همتي نمايشنامه 
نويس و كارگردان تئاتر كه پيش از اين قرار بود نمايش 
»اهانت به تئاتر« را در سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه 
ايرانشهر به صحنه ببرد درباره داليل تغيير نمايشنامه و 
اجراي »ُمزا ُمزا« به جاي آن گفت: نمايش »ُمزا ُمزا« در 
واقع همان نمايش »اهانت به تئاتر« است ولي از آنجا كه 
عنوان اوليه نمايش با نام برخي از آثار هانتكه ش��باهت 

داشت، نام اثر را به »ُمزا ُمزا« تغيير دادم.
او با اش��اره به انتقاد اجتماعي ب��ودن مضمون نمايش 
»ُمزا ُمزا« افزود: داستان اين نمايش مربوط به وضعيتي 
مي شود كه دولت با كمبود بودجه مواجه است و به همين 
دليل زندانيان حبس ابد را به مزايده مي گذارد. همتي با 
بيان اينكه اين اثر نمايشي داراي ۱۴ بازيگر است، به مهر 
گفت: نمايش »ُمزا ُمزا« در قياس با تجارب گذشته ام يكي 
از ُپر پرسوناژترين آثاري است كه روي صحنه مي برم زيرا 
داراي ۳۰ نفر عوامل است. او در پايان با اشاره به اجراي 

نمايش »فيش آباد« در افتتاح تماشاخانه سرو، يادآور 
ش��د: اجراي اين نمايش كه موضوعي انتقادي در قبال 
مسائل اجتماعي داشت با استقبال مخاطبان مواجه شد 
از اين رو احساس كردم نمايش هايي كه جنبه انتقادي و 
اجتماعي دارند با اقبال بهتري از سوي مخاطبان مواجه 
مي شوند. نمايش »ُمزا ُمزا« از اول مهر در سالن ناظرزاده 
كرماني تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه مي رود. آرزو 
نبوت، سروش طاهري، سيروس همتي، سامان دارابي، 
جواد پورزند، شهرام مسعودي و آزيتا نوري وفا از جمله 

بازيگران اثر هستند.

از آخرين ساخته »مهدي فخيم زاده«چه خبر؟
تهيه كننده فيلم سينمايي »مشت آخر« بيان كرد: 
اين اثر س��ينمايي كه فيلمبرداري آن بعد از بهبود 
اوضاع جسماني مهدي فخيم زاده از سر گرفته شده 
اكنون در مرحله تدوين قرار دارد و در اين هرج و مرج 
بازار كمدي ها، ديدن اين فيلم تاثير خوبي بر بيننده 

خواهد گذاشت.
حامد حسيني كه تهيه كننده جديدترين اثر مهدي 
فخيم زاده )در س��مت كارگرداني و بازيگري( است، 
درباره آخرين مراحل ساخت و توليد اين اثر بيان كرد: 
س��كانس هايي از اين فيلم كه از زمان تصادف آقاي 
فخيم زاده باقي مانده بود بعد از بهبود اوضاع جسماني 
اين هنرمند، در مردادماه ضبط ش��د و به اين ترتيب 
فيلمبرداري آن به پايان رسيده است و اكنون در مرحله 

تدوين و صداگذاري قرار دارد.
او ادامه داد: در مجموع چهار جلس��ه از فيلم برداري 
»مش��ت آخر« كه در همان لوكيش��ن چالوس قرار 
داشت باقي مانده بود كه با وجود آنكه هوا بيشتر اوقات 
باراني بود، با حضور خود آقاي فخيم زاده به سرانجام 
رس��يد. او هم توانست مديريت خوبي داشته باشد و 
البته خودش هم در اين س��كانس ها جلوي دوربين 
نقش آفريني كرد. به صورت كل��ي اين اثر در تهران 
و ش��هرهاي ش��مالي ايران فيلمبرداري شده است. 
تهيه كننده اين فيلم سينمايي درباره اكران عمومي 
اين اثر يا ارايه آن به جشنواره  فجر نيز به ايسنا گفت: 
صحبت هايي صورت گرفته است اما نتيجه را زماني 

مي توانيم اعالم كنيم كه كار تمام شود و فيلم نهايي را 
ببينيم. با توجه به جدول زمان بندي، ظرف يك ماه 
ديگر بخش فني فيلم از جمله تدوين، صداگذاري و 
ويژوآل افكت هاي آن تمام خواهد شد و فقط بخش 
موس��يقي آن باقي مي ماند. حسيني در ادامه درباره 
اين فيلم سينمايي توضيح داد: اين فيلم سينمايي 
يك اثر اكشن با درون مايه طنز است كه سال هاست 
خأل حضور چنين فيلمي در سينماي ايران احساس 
مي شد. او با اشاره به اينكه محوريت فيلم »مشت آخر« 
مهدي فخيم زاده اس��ت، گفت: در اين اثر بازيگران 
ديگري چون گوهر خيرانديش، احمد نجفي، رامين 
راستاد، گلناز خالصي، حميدرضا قلي خاني، سياوش 
معمارزاده، آتنا مهياري نقش آفريني كرده اند و افرادي 
چون عليرضا زرين دست به عنوان مدير فيلمبرداري، 
عباس بلوندي طراح صحنه و لباس، عباس رستگارپور 
مدير صدابرداري و مهدي سعدي تدوين آن را برعهده 

داشته اند.
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