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»بازگش��ت به برج��ام؛ «عن��وان راهبردي اس��ت كه 
رييس جمهوري كش��ورمان در پاس��خ به توييت هاي 
دامنه دار ترامپ درباره ايران، مطرح مي كند؛ راهبردي 
كه از منظر روحاني با استفاده از آن دو طرف مي توانند 
دوره اي از اقدامات اعتمادس��از را در دس��تور كار قرار 
دهند. رييس جمهوري در ميان اظهاراتش اما اشاره اي 
هم به موضوع اينستكس مي كند و با مورد خطاب قرار 
دادن كش��ورهاي اروپايي اعالم مي كند كه اينستكس 
توخالي و س��از و كاري ك��ه عمال منافعي ب��راي ايران 
نداش��ته باش��د، به درد ايران نمي خورد و اروپ��ا بايد از 
مرحله حمايت لفظ��ي از برجام ب��ه وضعيت حمايت 
عملي از برجام حركت كند.  روحاني در بخش ديگري 
از صحبت هاي��ش ب��ا بازخواني نقطه آغاز مش��كالت 
اقتصادي كشور از دي ماه96 برخي رفتارهاي سياسي 
مخرب در داخل كش��ور را پيامي به امريكا براي تحت 
فش��ار قرار دادن كش��ورمان عنوان كرد و از گروه هاي 
سياسي خواست كه قبل از هر عامل ديگري منافع ملي 
را مورد توجه قرار دهند. رييس جمهور، برجام را به نفع 
همه ملت ها، منطقه و جهان دانست و با تاكيد بر اينكه 
بهترين راه براي امريكا بازگش��ت از خطاي خود است، 
تصريح كرد: اگر امريكا از كلمه آتش خيلي مي ترس��د 
پس نبايد شعله  را روشن كند و خاموش كردن اين آتش 
تنها بازگشت به تعهدات و مصوبات سازمان ملل است. 
روحاني ديروز در جلسه هيات دولت گفت: امريكايي ها 
آتش بازي در منطقه را يك سال است كه آغاز كرده اند 
و در حالي كه به دنبال آتش افروزي هستند، مي گويند 
بازي با آتش خطرناك است! خاموش كردن اين آتش 
تنها بازگشت به تعهدات و مصوبات سازمان ملل است 
و اگر نخواهند كه به اي��ن تعهدات بازگردند، جمهوري 
اس��المي ايران همانطور كه پيش از اي��ن اعالم كرده، 
رأس 60 روز، اقدام��ات بع��دي را انج��ام خواه��د داد. 
رييس جمهور با بيان اينكه اي��ن روزها به نكات جالبي 
از سوي امريكايي ها رس��يده ايم، گفت: آنها تا به امروز 
برجام را توافقي بد مي دانستند و در اين شرايط اگر ايران 
بخواهد از اين توافق فاصله بگيرد، آنها بايد خوش��حال 
باش��ند، اما امروز كه ايران مقداري از اين توافق فاصله 

گرفته اس��ت، ناراحت بوده و داد و فريادشان در جهان 
بلند شده است.

   انتقاد از سكوت اروپا
رييس جمهور تأكيد كرد: بس��يار باعث تعجب است كه 
اروپا در حالي كه مي بيند ملتي 82 ميليوني براي تأمين 
نيازهاي ضروري خود با مشكل مواجه است، سكوت كرده 
و يكسال است كه س��خن نمي گويد؛ اينهايي كه مدعي 
حقوق بشر و طرفداري از انس��ان هاي بي گناه و زن، مرد، 
پيرمرد و كودكان هستند، چرا با صراحت اين اقدام امريكا 
را محكوم نكرده و در راستاي جبران آن كاري نمي كنند؟ 
روحاني با اشاره به اينكه ايران با ارسال نامه براي سران 5 
كشور اروپايي و انتشار بيانيه رسمي اعالم كرده كه براي 
حفظ برجام تعهدات خود را كاهش مي دهد، گفت: اقدام 
ايران در كاهش تعهدات براي ضربه زدن به برجام نيست، 
بلكه در راس��تاي حفظ برجام اس��ت؛ چرا كه معتقديم 
كه اگر اقدامي انجام ندهيم، برج��ام از بين خواهد رفت. 
روحاني با بيان اينكه اگر امروز در غني سازي از مرز 300 
كيلو عبور كرده ايم و ادامه خواهيم داد، تنها براي حفظ 
برجام است، خاطرنشان كرد: همانطور كه اعالم كرده ايم، 
اگر طرف هاي مقابل به تعهدات خود بازگردند، بازگشت 
ايران به شرايط توافق به س��رعت انجام خواهد شد و اگر 
توليد بااليي هم انجام دهيم در م��دت كوتاهي آن را به 
كشوري ديگر مانند روس��يه فروخته و در قبال آن كيك 
زرد دريافت مي كنيم. رييس جمه��ور با بيان اينكه ايران 
اعالم كرده در توليد آب سنگين به 130 تن تعهدي ندارد 
و ممكن اس��ت افزايش داشته باش��د، اظهار داشت: اگر 
شرايط توافق حاصل شود بازگش��ت به زير 130 تن هم 
خيلي سريع مي تواند انجام شود. روحاني با اشاره به اينكه 
تمام اقداماتي كه ايران به واسطه عدم پايبندي طرف هاي 
مقابل به تعهدات برجام، انجام مي دهد به س��رعت قابل 
بازگشت است، گفت: ايران هرگز قصد لجبازي با ديگران 
و برهم زدن توافق را ندارد، كم��ا اينكه طرف هاي مقابل 
به هيچ عنوان نمي توانند به اقدامات ايران ايرادي بگيرند، 
چرا كه ايران در پاسخ به درخواست هاي مكرر سران اروپا 

چندين بار مهلت هاي مقرر را تمديد كرده است.

  تعهد عمومي نسبت به برجام
روحاني س��از و كار مال��ي اروپايي ها )اينس��تكس( را 
تاكنون تنها اقدامي نمايش��ي دانس��ت و افزود: امروز 
اينس��تكس تنه��ا س��از و كاري ب��دون پول اس��ت و 
اينس��تكِس توخالي به هيچ دردي نمي خورد، اما اگر 
اينستكس فعال ش��ده و پول فروش نفت ايران به آنها 
به واسطه آن حاصل شود با وجود ايرادات آن، مي توان 
تا حدي آن اقدام را قبول كرد. رييس جمهور با اشاره به 
اينكه اگر اقدام عملي از س��وي طرف هاي مقابل انجام 
نش��ود، ايران از 16 تير اقدامات بعدي را انجام خواهد 
داد، گفت: در 16 تيرماه س��طح غني سازي ايران ديگر 
3.67 نخواهد بود و اين تعهد را كنار گذاش��ته و به هر 
مقداري كه ضرورت و نياز ما باش��د، ارتق��اء خواهيم 
داد. روحاني افزود: از 16 تير اگ��ر طرف هاي مقابل به 
تمامي تعه��دات خود طبق زمان بن��دي عمل نكنند، 
رآكتور اراك به شرايط س��ابق يعني شرايطي كه آنها 
ادعا مي كردند خطرن��اك بوده و مي توان��د پلوتونيوم 
توليد كن��د، بازخواهد گش��ت؛ مگر اينك��ه در مورد 
رآكتور اراك آنها به تمام��ي تعهدات خود عمل كنند. 
رييس جمهور تأكيد كرد: توصيه ايران به اروپا و امريكا، 
بازگش��ت به منطق، مي��ز مذاكره، تفاه��م، احترام به 
قانون و احترام به مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد است و در اين ش��رايط همه بايد به برجام عمل 
كنند. رييس جمهور اف��زود: نمي توانس��تيم در برابر 
بي عملي طرف مقابل ساكت بمانيم و به همين دليل 
اين اقدامات را به انجام رسانده ايم، اما طرف هاي مقابل 
بايد بدانند كه هر ساعتي كه به برجام بازگردند، ما هم 
بازخواهيم گش��ت؛ ما هنوز در برجام هس��تيم و تمام 
اقداماتي كه انجام مي دهيم نيز در راستاي حفظ برجام 

است.

  آغاز مشكالت از دي ماه96
روحاني با بي��ان اينكه همه اي��ن اقدام��ات و بازي ها 
از دي ماه س��ال 96 آغاز ش��د، افزود: دول��ت يازدهم و 
دوازدهم يك دوران 55 ماهه داشته كه از ابتداي دولت 
يازدهم تا دي ماه سال 96 است كه در اين دوران تمام 

ش��اخص ها مثبت بوده و حركت هاي گوناگون دولت 
در عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و رواب��ط بين الملل كاماًل درس��ت و بر مبناي منطقي 
است كه در انتخابات 92 و 96 اعالم شد. رييس جمهور 
با اش��اره به وقوع حوادثي در دي ماه سال 96 در داخل 
كشور و شروع تهديدات از س��وي امريكا، افزود: دولت 
از دي 96 تا به ام��روز كه 18 م��اه از آن مي گذرد وارد 
فاز جديدي شد و مردم در اين مدت با سختي زندگي 
كردند و اگر مردم گله دارند، حق با آنهاست و اگر تصور 
مي كنند كه دولت بايد بي��ش از اين كار مي كرده، بايد 
بگويم كه شهادت مي دهم با همه توان خود كار كرديم. 
رييس جمهور ادامه داد: تالش دولت در مسير كاهش 
مشكالت مردم به گونه اي بوده كه امروز دشمن از نقشه 
و توطئه قبلي خود براي زمين زدن مردم، دولت و نظام 
بطور كامل مأيوس است و امريكايي ها و ديگران امروز 
فهميده اند كه اشتباه كرده اند و اين موضوعي است كه 
برخي از سران و رهبران دنيا در مالقات هاي عمومي و 

خصوصي به بنده اعالم كرده اند.

  نشانه هاي مثبت اقتصادي در كشور
رييس جمهور ادامه داد: امروز عالمت هاي خوبي را در 
بخش هاي مختلف مشاهده مي كنيم. تورم كشور در 
ارديبهش��ت از فروردين و در خردادماه از ارديبهشت 
كمتر است، به گونه اي كه اگر در فروردين تورم باالي 
4 بوده در ارديبهشت حدود 2.5 و در خرداد 0.8 درصد 
شده است و روند صعودي رشد تورم كاهش يافته است. 
روحاني تصريح كرد: براساس عالئمي كه در 2، 3 ماهه 
ابتدايي امسال مش��اهده مي كنيم، مي توانيم امسال 

شاهد رشد اقتصادي مثبت در كشور باشيم.
روحاني با بيان اينكه امروز بازار س��رمايه شكوفا بوده 
و نرخ ارز در ثبات نس��بي بس��ر مي برد، گفت: امروز 
روابط ما با دوستانمان در سطح بين الملل گسترده تر 
و بهتر از گذشته است و اميدوارم با همكاري و تالش 
همگاني، مسير تعالي كشور را پيش برده و دشمن را 
مجبور به احترام به قانون، منطق و ملت بزرگ ايران 

خواهيم كرد.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت
اينستكِس توخالي، به هيچ دردي نمي خورد

گزارش
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گفتوگو

وحيد شقاقي:
 عوامل تورم زاي اقتصاد 
ايران به قوت خود باقيست

موج تورمي از انتهاي سال 96 به دنبال جهش نرخ 
ارز آغاز شد. در اواسط س��ال 97 بود كه تورم هاي 
ماهانه تا 7 درصد رس��يد كه در نوع خود كم نظير 
بوده است . رشد ش��ديد تورم ماهانه خود را اندك 
اندك در ت��ورم نقطه اي هم نش��ان داد بطوري كه 
تا اوايل س��ال 98 تورم نقطه اي به م��رز 53 درصد 
رسيد. اين شرايط ادامه داشت تا اينكه در فروردين 
و ارديبهشت سال جاري تورم ماهانه به زير 2 درصد 
و در خرداد ماه به زير يك درصد رسيد . بررسي آمار 
مربوط به تورم خوراكي ها هم نشان مي دهد كه با 
وجود جهش قيم��ت اقالم خوراكي ت��ا حدي كه 
برخي گروه هاي خوراكي تورم نقطه اي 3 رقمي را 
در پايان سال گذشته و ماه هاي نخست سال جاري 
نشان مي دهند اما با وجود اين در دو ماه  اخير تورم 
ماهانه بسياري از اقالم منفي ش��ده است .  به زعم 
بسياري چنين تغييري عمدتا ناشي از تخليه تورم 

ناشي از جهش ارز و ...
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بانكوبيمه

 عراق  مكانيزم ارزي
 با  ايران  ايجاد  كرد

 احسان شمشيري|
عراق مكانيزم مالي و ارزي اختصاصي براي تجارت 
با ايران و دور زدن تحريم هاي امريكا ايجاد مي كند؛ 
مكانيزمي كه با اين هدف طراحي شده كه به عراق 
اجازه  دهد براي حل بحران جدي كمبود برق خود، 
واردات برق و گاز از اي��ران را ادامه دهد.  به گزارش 
»تعادل«، مقام هاي دولت ع��راق به فرانس پرس 
گفتند كه اين كش��ور در حال ايجاد يك مكانيزم 

مالي است كه شبيه سيستم SPV اروپا ...
همين صفحه

كالن

آيسان تنها| طبق آخرين گزارش بانك جهاني 
از فضاي كسب وكار كشورها، ايران 4 رتبه نسبت به 
سال گذشته افت كرده است. اين نزول جايگاه بعد 
از چند سال متوالي در جا زدن و كاهش رتبه اتفاق 
افتاده است. مسووالن دستگاه متولي بهبود فضاي 
كسب و كار در ايران )معاونت امور اقتصادي وزارت 
اقتصاد(، پيش تر از عدم همكاري دستگاه ها انتقاد 
كرده بودند. اينكه تالش آنها براي حذف مجوزهاي 
زايد و كاهش كاغذبازي با بازگشتن مجدد مجوزها 
عمال دور زده مي شود. از آن بدتر اينكه ايجاد مجوز 
يك شبه رايج شده و برخي دستگاه ها با خلق مجوز 
زايد عمال تالش ها را بي نتيجه مي كنند. در همين 
راستا اخيرا بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي 
در گزارشي تحليلي اعالم كرده است بهترين راه حل 
براي پاي��ان دادن به اين وضعي��ت انتقال وظايف 

مربوط به بهبود فضاي كسب وكار ...
3
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رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از شناسايي 6 ميليون حساب بانكي غيرمجاز خبر داد 

 اينستكِس توخالي
 به هيچ دردي نمي خورد

مسدودسازي   منشأ    پول شويي

بينالملل

 »بوري��س جانس��ون« بخ��ت اصلي س��مت 
نخس��ت وزيري انگليس گفت: تعامل با ايران و 
تشويق اين كش��ور براي اينكه به سمت برنامه 
س��الح هس��ته اي نرود بهترين گزين��ه براي 

انگليس و منطقه است.
جانسون اين س��خنان را در گفت وگو با رويترز 
عنوان كرد و هش��دار داد كه برجام در وضعيت 
شكننده اي قرار گرفته است.جانسون افزود: از 
دولت ايران دوباره مي خواهم كه خيلي خيلي 
سخت درباره از بين بردن برجام و تعهدات شان 

در اين توافق فكر كنند.
وي عنوان كرد كه برجام ضامن خوبي در روابط 
ايران با اتحاديه اروپا و امريكا بوده و »اگر ايران 
بخواهد اكنون دست از رويكرد خويشتن داري 
بردارد و به سمت غني سازي مواد هسته اي گام 
بردارد اشتباه بزرگي صورت داده و يك خطاي 
بزرگ است. اين سياستمدار انگليسي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا ممكن اس��ت موضع او به 
امريكا عليه ايران تغيير كند مدعي شد: به نظر 
من در حال حاضر برجام به شدت نحيف به نظر 
مي رسد و بايد به دنبال راه هايي براي مهار رفتار 
مخرب اي��ران در منطقه باش��يم. اما همچنان 
معتقدم كه تعامل با ايران و تشويق اين كشور 
براي اينكه به سمت برنامه سالح هسته اي نرود 

بهترين راهكار براي انگليس و منطقه است.
آژانس بين المللي انرژي اتمي كه تعهدات ايران 
در قبال برنامه هس��ته اي را رص��د مي كند، در 
بيانيه اي عبور ايران از ذخاير اورانيوم غني شده 

طبق توافق هسته اي سال 2015 را تأييد كرد.
اين س��ازمان كه تاكن��ون در 15 گزارش خود 
پايبندي اي��ران به برجام را تاييد كرده اس��ت، 
در بيانيه اي اعالم كرد، »يوكيا آمانو« مديركل 
آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي به ش��وراي 
حكام اطالع داده اس��ت كه آژانس تأييد كرده 
در تاريخ اول ژوئيه )دوش��نبه( مي��زان ذخاير 
اورانيوم غني شده ايران از سقف مجاز در توافق 

هسته اي فراتر رفته است.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و وزراي 
امور خارجه س��ه كش��ور اروپايي عضو برجام، 
با صدور بيانيه مش��تركي از ايران خواس��تند 
تا به س��قف مجاز ذخاير اورانيوم غني شده در 
چارچوب برجام بازگردد. در اين بيانيه نسبت 
به اقدام ايران براي عبور از سقف 300 كيلوگرم 
ذخيره اورانيوم غني ش��ده، عميقًا ابراز نگراني 
شده و آمده است: ما بطور پيوسته و روشن اعالم 
كرديم كه تعهد ما به برجام، تابع پايبندي كامل 
ايران به اين توافق است و لذا از تصميم ايران كه 
ابزار اساسي عدم اشاعه هس��ته اي را زير سوال 

مي برد متاسف هستيم. 

جانسون: تعامل با ايران 
بهترين گزينه است

دولت

معاون حق��وق بش��ر و ام��ور بين المل��ل وزارت 
دادگس��تري گفت: تحريم هاي امريكا ناقض حق 
كش��ورها براي توس��عه اقتصادي و مصداق بارز 
تروريسم اقتصادي است. به گزارش ايرنا، محمود 
عباس��ي روز گذش��ته در نشس��ت »حقوق بشر 
امريكايي، تروريس��م و تحريم« اظهار داش��ت: بر 
اساس بند 4 كميس��يون حقوق بشر ملل متحد، 
مس��دود كردن دارايي هاي ديگر كش��ورها جرم 
اس��ت. وي اف��زود: تحريم هاي امري��كا اخالل در 
تجارت جهاني است و حتي اقتصاد ديگر كشورها 
را هم تحت تاثير قرار داده اس��ت. عباس��ي گفت: 
تحريم در منشور ملل متحد براي حل اختالفات 
بين المللي تعريف شده اس��ت اما از سوي امريكا 
براي اعمال قدرت اس��تفاده مي ش��ود. وي ادامه 
داد: يكي از اهداف س��ازمان ملل حفظ صلح است 
و تحريم حتي اگر توسط سازمان ملل هم بخواهد 
استفاده شود، بايد حداقلي باشد. معاون حقوق بشر 
و امور بين الملل وزارت دادگستري گفت: بر اساس 
قوانين سازمان ملل، اگر تحريم براي حل اختالفات 
بين المللي اثربخش نيست بايد رها شود. همچنين 
تحريم ه��اي يكجانبه عليه يك كش��ور برخالف 
قانون هم زيستي مسالمت آميز كشورها است. اين 
مقام عالي قضايي از ارس��ال نامه اي از سوي ايران 
به كميته حقوق كودك سازمان ملل درباره نقض 
حقوق كودكان ايراني توس��ط تحريم هاي امريكا 
خبر داد و افزود: امريكا تنها كشوري در جهان است 
كه عضو اين كميته نيست. وي خواستار تشكيل 
كمپيني براي پيگيري حقوقي و رسانه اي آسيب 
تحريم ها به كودكان مبتال به بيماري هاي خاص 
مانند س��رطان و كودكان پروانه اي شد. عباسي بر 
ضرورت اجماع عليه تحريم هاي امريكا در جهان 
تاكيد كرد و گفت: دليل اين اجماع، بعد ضدبشري 
اين تحريم ها اس��ت.  مع��اون حقوق بش��ر و امور 
بين الملل وزارت دادگستري، همچنين تحريم ها 
عليه كش��ورمان را فرصت��ي براي فعال س��ازي 

ظرفيت هاي خاموش عنوان كرد.

معاون وزير دادگستري: 
تحريم هاي امريكا مصداق 

بارز تروريسم اقتصادي است 

جهان

الگارد  رييس بانك مركزي اروپا 
بورل جانشين موگريني 
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كميسيون اقتصاد دولت آيين نامه اجرايي »اخذ عوارض 
از كاالهاي مخرب محيط زيس��ت« را تصويب كرد. به 
گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطالع رساني دفتر هيات 
دولت، در جلسه اصلي كميس��يون اقتصاد دولت كه به 
ميزباني نهاد رياس��ت جمهوري تشكيل شد آيين نامه 
اجرايي »اخذ عوارض از كاالهاي مخرب محيط زيست« 
مش��تمل بر ميزان عوارض هر كاال، فهرست كاالهاي 

مشمول، نرخ هزينه مديريت پس��ماند كاالها و فرآيند 
اجرايي آن، بررسي و در دس��تور كار هيات وزيران قرار 
گرفت. در اين جلسه كه »فرهاد دژپس��ند« وزير امور 
اقتصادي و دارايي رياس��ت آن را عهده دار بود آيين نامه 
اجرايي بند )ط( تبصره )6( قانون بودجه س��ال 1398 
كل كشور در خصوص »اخذ عوارض از كاالهاي مخرب 
محيط زيس��ت« با هدف كاهش اثر زيس��ت محيطي 

مخرب، ايجاد اشتغال در صنايع بازيافت، جلوگيري از 
اتالف منابع در كشور و توليد و مصرف مواد اوليه صنايع 
از طريق توس��عه صنع��ت بازيافت به تصويب رس��يد. 
براس��اس اين آيين نامه، س��ازمان امور مالياتي كشور 
موظف است از فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به 
توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود عوارضي را 
كه توسط دولت تعيين مي شود، دريافت كند. طبق اين 

آيين نامه منابع وصولي تا سقف 10 هزار ميليارد ريال در 
اختيار وزارت كش��ور قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت پس از مبادل��ه موافقت نامه با 
سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي 
حاصل از كاالهاي مزبور )ايجاد تأسيس��ات منطقه اي 
تبديل پس��ماند به مواد و انرژي( با اولويت مش��اركت 

بخش خصوصي مصرف شود.

تصويب آيين نامه اخذ عوارض از كاالهاي مخرب محيط زيست 

خبر

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

دهقان دهنوي:

گلوگاه خلق»مجوز 
يك شبه« تنگ مي شود



روي موج خبر

  اراده ج�دي تهران، توس�عه و تعميق روابط
با ايروان است؛ پاد|

رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت توس��عه رايزني و 
همكاري هاي ايران و ارمنستان در عرصه هاي سياسي، 
اقتص��ادي و بين المللي، اظهارداش��ت: اراده جدي 
جمهوري اس��امي ايران تقويت روزافزون روابط با 
ارمنستان به عنوان يك كشور دوست و همسايه است.

روحاني ديروز در ديدار معاون نخست وزير ارمنستان، 
از انرژي و برق به عنوان يكي از زمينه هاي همكاري 
بين ايران و ارمنستان و ساير كشورهاي منطقه ياد 
كرد و افزود: مي توانيم با اجراي س��ريع تر طرح ها و 
پروژه هاي مشترك در زمينه انرژي، برق و حمل و نقل، 
همكاري هاي دو كشور را ارتقاء دهيم. رييس جمهور  
تصريح كرد: عاقه منديم منطقه خليج فارس و درياي 
عمان به درياي سياه متصل ش��ود و يكي از راه هاي 
موجود براي تحقق اين هدف، مسير ايران، ارمنستان 
و گرجستان است . معاون نخست وزير ارمنستان نيز 
در اين ديدار ضمن اباغ سام گرم نخست وزير اين 
كشور به دولت و مردم ايران،   گفت: ترديد ندارم كه در 
موضوعاتي همچون انرژي و تجارت، اثرات توافق هاي 
اين سفر در كوتاه ترين زمان خود را نشان خواهد داد.

  كسي در دولت به اينستكس اروپا اميد نبسته 
است؛ تعادل|

سخنگوي وزارت امور خارجه نوشت: كسي در دولت 
به اينستكس اروپا اميد نبسته اما راهش را هم نبستيم.
سيدعباس موسوي در صفحه شخصي خود در توييتر 
نوشت: كسي در دولت به اينستكس اروپا اميد نبسته 
اما راهش را هم نبستيم؛ نه تنها آن را كافي نمي دانيم 
بلكه اين سازوكار را مقدمه اجراي تعهدات يازده گانه 

اروپايي ها مي دانيم كه تاكنون به آنها عمل نكرده اند.
هنوز در برجام هستيم و فعًا حقوق و مطالبات مان را 

از طريق همين توافق دنبال مي كنيم.

  تحريم نفتي فرصت مناس�ب براي توسعه 
درآمدهاي غيرنفتي است؛ خبرآنالين|

دبير ش��وراي نگهبان گف��ت: وج��ود تحريم هاي 
فروش نفت، فرصت مناس��بي براي مس��ووالن در 
راس��تاي توس��عه درآمدهاي غيرنفتي با تمركز بر 
اقتصاد مقاومتي و تكيه بر توان داخلي است. آيت اهلل 
احمد جنتي ديروز در نطق پيش از دس��تور خود در 
جلس��ه ش��وراي نگهبان به وجود بعضي مشكات 
اقتصادي در كشور كه بخش ناچيزي از آن مربوط به 
تحريم هاي خارجي و بخش عمده آن نتيجه برخي 
سوء مديريت هاي داخلي است اشاره و خاطرنشان 
كرد: مردم و به ويژه قشر آسيب پذير از وجود گراني 
و ركود در سختي هستند كه بايد با همت و جديت 

مسووالن اين مسائل رفع شود.

  رشد نجومي قيمت ها به فقر عمومي منتهي 
مي شود؛  برنا|

يكي از نمايندگان مجلس دهم مي گويد: در شرايط 
كنوني فقط يك دهك خاص��ي مي توانند نيازهاي 
خود را برآورده كنند. سهيا جلودارزاده، با بيان اينكه، 
افزايش قيمت ها يك دليل عم��ده و چندين دليل 
فرعي دارد، گفت: »دليل عمده در اين زمينه كاهش 
ارزش پول است كه تا حدودي باعث افزايش قيمت ها 
مي شود، اما مس��اله اي كه تأثير بيشتري دارد عدم 
رعايت حقوق مردم توسط بعضي از فروشندگان است. 
با توجه به اينكه نظارت پيگيرانه در خصوص كنترل 
قيمت ها نيز وجود ندارد، شاهد افزايش چندبرابري 

قيمت ها هستيم.«  

  زمان نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به قتل 
ميترا استاد مشخص شد؛ باشگاه خبرنگاران|

سخنگوي قوه قضاييه زمان برگزاري نخستين جلسه 
دادگاه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد را اعام 
كرد. غامحسين اسماعيلي اظهار كرد: اولين جلسه 
رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد به صورت علني 
روز ش��نبه ۲۲ تيرماه در دادگاه كيفري يك استان 
تهران برگزار مي ش��ود. گفتني است؛ هفتم خرداد 
همسر دوم شهردار پيشين تهران به ضرب دو گلوله 
در منزل خود واقع در منطقه س��عادت آباد تهران به 

قتل رسيد .

  ادعاي جديد ترامپ درباره كاهش تعهدات 
برجامي ايران؛ خبرآنالين|

رييس جمهور امريكا در توييت جديد خود مجدداً 
به كاهش تعهدات برجامي ايران واكنش نشان داد.

دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا در توييت جديد 
خود مجدداً به اقدام ايران در خصوص فراتر رفتن از حد 
ذخيره اورانيوم غني شده و كاهش تعهدات برجامي 
ايران واكنش نشان داد و آن را نقض توافق هسته اي 
دانست. وي در پيام توييتري خود نوشت: »از مدت ها 
قبل از آنكه من رييس جمهور شوم، ايران در حال نقض 
توافق هسته اي ۱۵۰ ميليارد دالري   با امريكا و ديگران 
كه هيچ پولي پرداخت نكردند، بود و اكنون آنها حد 
ذخيره )اورانيوم غني شده( خود را نقض كردند. اين 

خوب نيست.«

  قاتل امام  جمع�ه كازرون به قصاص محكوم 
شد؛  فارس|

قاتل حجت االسام والمسلمين خرسند امام جمعه 
ش��هيد كازرون، در دادگاه كيفري ۱ اس��تان فارس 
به قصاص در محل وقوع جرم محكوم ش��د. جلسه 
رسيدگي به پرونده قتل شهيد حجت االسام محمد 
خرسند با حضور متهم و وكيل مدافع او و همچنين 
اولياي دم و با حضور رييس و مستشاران شعبه اول آغاز 
و پس از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان 
وارد رسيدگي شد. نماينده عالي قوه قضاييه در استان 
فارس پس از پايان اين دادگاه با بيان اينكه قاتل طبق 
رأي دادگاه به قصاص محكوم شده است، گفت: با توجه 
به اباغ رأي به صورت حضوري در دادگاه، در صورت 
اعتراض متهم پرونده ظرف مدت قانوني ۲۰ روزه به 
ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد و در صورت تأييد 
اين مرجع عاليرتبه قضايي و استيذان رياست معظم 

قوه قضاييه حكم به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دست اندر كاران و كارگزاران حج:

دولت سعودي بدون امنيتي كردن محيط امنيت و كرامت حجاج را تأمين كند
گروه ايران|

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
صبح ديروز )چهارشنبه( در ديدار دست اندر كاران و 
كارگزاران حج، فريضه حج را مجموعه اي استثنايي 
و ممتاز از ارزش هاي مورد تمجيد اسام خواندند و با 
اشاره به وجود مفاهيم سياسي ضروري نظير وحدت، 
دفاع از مظلومان و برائت از مش��ركين در حج تأكيد 
كردند: هر حاجي ايراني بايد با رفتار و گفتار و متانت 
خود، به مليت، هويت و جمهوري اسامي ايران آبرو 

ببخشد.
به گ��زارش پايگاه اطاع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري در اين ديدار كه در آس��تانه آغاز اعزام زائران 
بيت اهلل الحرام انجام شد، رهبر انقاب اسامي، حج را 
نمونه كوچكي از جامعه اسامي برتر و مظهر تمدن 
نوين اسامي خواندند و افزودند: در حج، عروج اخاقي 
و معنوي و روحي، و تضرع و خشوع در كنار پيشرفت 

زندگي مادي قرار مي گيرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به وجوه مختلف 
حج، افزودند: در حج در كنار مظاهر معنوي ش��اهد 
مظاهر حي��ات اجتماعي اس��ام همچون »وحدت، 
ب��رادري و يكرنگ��ي«، »تجمع مردم��ي در عرفات، 
مشعرالحرام و منا« و »تحرك و طواف و سعي« هستيم 
و همزمان با اين مظاهر برجسته، تجلي با شكوهي از 

»اخاق، برادري و گذشت« به نمايش در مي آيد.
ايشان »ابعاد سياسي حج« را يكي ديگر از ويژگي هاي 
اين فريضه استثنايي برشمردند و تأكيد كردند: اينكه 
برخي مي گويند حج را سياسي نكنيد، سخن نادرستي 
اس��ت زيرا ابعاد سياس��ي حج، مطابق با خواس��ته و 

دستورات اسام است.
رهبر انقاب اس��امي افزودند: وح��دت، حمايت از 
مظلومي��ن همچون ملت فلس��طين و مردم يمن، يا 
برائت از مش��ركين، همه اموري سياس��ي و مطابق 

تعاليم اسام هستند بنابراين ابعاد سياسي حج، همان 
تكليف ديني و عبادت است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: برائت از 
مشركين يك فريضه اسامي و يك كار الزم است و به 
همين دليل ما اصرار داريم كه اين موضوع هر سال، به 

بهترين وجه انجام شود.
ايشان تأكيد كردند: در كنار حركات سياسي ديني، 
اقدامات سياسي غيرديني و شيطاني هم وجود دارد، 
همانند اينكه بگويند در حج به امريكا اعتراض نكنيد 

يا از مشركين ابراز برائت نكنيد.
رهبر انقاب اسامي يكي از ويژگي هاي مهم حج را 
»ايجاد الفت و برادري اسامي« خواندند و گفتند: به 
همين دليل، حج��اج ايراني بايد ضمن رفتار عاقانه 
و خردمندان��ه و محترمانه و همراه ب��ا وقار و متانت و 
آبرو بخش��يدن به مليت و هويت ايراني و جمهوري 
اس��امي، در نمازهاي جماعت در مس��جدالحرام و 
مس��جدالنبي در كنار برادران و خواهران مس��لمان 

حضور داشته باشند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تأكيد ب��ر اينكه دولت 
سعودي وظايف سنگين براي »تأمين امنيت زائران 
بدون امنيتي كردن محيط و حفظ حرمت و كرامت 
حجاج« برعهده دارد، افزودند: حجاج بايد با بهره گيري 
از فرصت ك��م نظير و مغتن��م حج و توج��ه به ابعاد 
اجتماعي، سياس��ي و اخاقي آن، ش��أن يك مومن 

قدردان حج ابراهيمي را رعايت كنند.
رهبر انقاب اسامي با اشاره به دشمني عميق امريكا 
و ديگر مستكبران با حقايق اسامي افزودند: تهاجم 
وحش��يانه سياس��ي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و امنيت��ي زورگويان جهاني به ملت هاي مس��لمان 
نش��ان دهنده عمق خصومت آنان با معارف اسامي 
اس��ت. ايش��ان حقايق و معارف اس��ام را ضدمنش 
ظالمانه مستكبران خواندند و افزودند: پايبندي جوامع 

اسامي به مباني و شريعت اسام و تسليم نشدن آنها 
در مقابل زورگويي ها، مايه پيروزي و پيشرفت و صاح 

و نجات امت اسامي خواهد بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه خاطرنشان 
كردن��د: در داخل كش��ور ني��ز هر ج��ا و در مورد هر 
مس��اله اي، به مباني و حدود اس��امي بيشتر پايبند 
بوده ايم، ياري خداوند بيش��تر ش��امل حال ما شده 
اس��ت و هر جا از اين مفاهيم غفلت كرده ايم، چوب 

غفلت خود را خورده ايم. رهبر انقاب اسامي تحقق 
آينده اي توأم با پيشرفت و عزت مسلمين را نيازمند 
تاش و مجاهدت و همكاري خواندند و تأكيد كردند: 
به فضل الهي، دشمنان وحشي و درنده ملت ايران و 
امت اسامي سرانجام مجبور مي شوند در مقابل اسام 

زانو به زمين بزنند.
پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، حجت االسام 
والمس��لمين نواب نماينده ولي فقي��ه در امور حج و 

سرپرست زائران ايراني ش��عار حج امسال را »حج با 
محوريت خودسازي، اخوت ديني و تمدن اسامي« 
خواند و گزارشي از فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي 

بيان كرد.
همچنين آقاي رشيديان رييس سازمان حج و زيارت، 
صيانت از حقوق و عزت و كرامت زائران را مهم ترين 
رويكرد اين س��ازمان در ح��ج خواند و گزارش��ي از 

فعاليت هاي اجرايي حج امسال بيان كرد.

وزير امور خارجه در پاسخ به »تعادل«

اينستكسمقدمهاجرايتعهداتديگراروپاييهاست
نشس��ت اعض��اي كابينه دوازده��م با اهالي رس��انه در 
ش��رايطي در پاس��تور برگزار ش��د كه موضوع كاهش 
تعهدات اي��ران در برجام و اخبار و حاش��يه هايي كه هر 
روز در خصوص اينس��تكس مطرح مي ش��ود؛ در راس 
پرسش هاي خبرنگاران از دولتمردان قرار داشت؛ طبيعي 
اس��ت كه در يك چنين ش��رايطي محمدجواد ظريف 
بهترين چهره اي است كه مي توانست با حضور در جمع 

خبرنگاران به ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ دهد. 
ظريف بعد از حض��ور در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
پرسش »تعادل« درباره انتشار برخي اطاعات فروش نفت 
ايران در رسانه هاي عمومي از جمله صدا و سيما با بيان 
اينكه اين كار حتماً در جهت منافع ملي نيست خاطرنشان 
كرد: اين كار به منافع ملي ضربه خواهد زد و وزير نفت نيز 

چنين كاري را براي منافع ملي نامناسب مي داند.
وزير امور خارجه با تاكيد بر اينكه اينستكس اگر عملياتي 
شود مقدمه اي است بر اجراي ۱۱ تعهد اروپا، گفت در گام 
بعدي كاهش تعهدات، ايران س��طح غني سازي را فراتر 

خواهد برد و ميزان آن را نيز خود تعيين مي كند.
محمد جواد ظريف با بيان اينكه گام بعدي كاهش تعهدات 
برجامي جمهوري اسامي ايران، عدم رعايت غني سازي 
تا سقف ۳.۶۷ درصد است، خاطرنشان كرد: اينكه ما در 
گام بعدي در چه سطحي غني سازي كنيم را خودمان و 

براساس نيازمان تعيين مي كنيم.
ظريف در پاسخ به پرسشي درباره كاهش تعهدات برجامي 
ايران اظه��ار كرد: ما برنامه هاي اي��ران را اعام كرديم و 
براساس آن هم عمل مي كنيم و اروپايي ها هم بايد بدانند 
تا زماني كه آنها به برجام متعهد باشند ما به برجام متعهد 
خواهيم بود. همچنين به همان ش��كل ك��ه اروپايي ها 
تعهداتشان را عمل كنند ما نيز تعهداتمان را اجرا خواهيم 
كرد. وزير امور خارجه در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا نخستين تراكنش هاي اينستكس انجام شده است با 
تاكيد بر اينكه اين موضوع بايد از بخش خصوصي پرسيده 
ش��ود، اظهار كرد: اروپايي ها اعام كرده اند كه نخستين 
تراكنش در حال انجام است اما بخش خصوصي بايد در 

اين باره اظهارنظر كند.
وي در پاسخ به پرسشي درباره طرح ادعاي نقش داشتن 
اسراييلي ها در انفجار پايگاه موش��كي در اطراف تهران 
و شهادت س��ردار تهراني مقدم در يكي از مجموعه هاي 
نمايشي صدا و س��يما و اينكه آيا ايران در اين زمينه در 
مجامع بين المللي شكايتي عليه رژيم صهيونيستي طرح 
كرده است، گفت: من بر اس��اس يك سريال تلويزيوني 
نمي توانم اق��دام انجام دهم؛ به حم��دهلل تلويزيون هم 
ن��گاه نمي كنم. وزير ام��ور خارجه در بخ��ش ديگري از 

صحبت هاي خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره 
۱۱ تعهد اروپا در قبال ايران در برجام و اجراي ساز و كار 
اينستكس در اين زمينه گفت: بعد از خروج ترامپ از برجام 
ما جلسه اي در س��طح وزراي خارجه سه كشور اروپايي 
و همچنين دو جلس��ه با حض��ور وزراي خارجه اعضاي 
باقيمان��ده در برجام برگزار كرديم كه در اين جلس��ات 
اروپايي ها ۱۱ تعهد اع��ام كردند كه فروش نفت ايران، 
بازگشت پول نفت ايران، سرمايه گذاري در ايران، حمل و 
نقل، هوانوردي و كشتيراني از جمله اين تعهدات بود. وي 
ادامه داد: اروپايي ها بطور رس��مي اين ۱۱ تعهد را اعام 

كردند و به اجراي آنها متعهد شدند.
ظريف با تاكيد بر اينكه در هيچ كدام از تعهدات اروپايي ها، 
اينستكس يا ساز و كار ويژه مالي وجود ندارد خاطرنشان 
كرد: آنچه وجود دارد ۱۱ تعهد از س��وي اروپايي هاست؛ 
اگر اينستكس عملياتي شود تازه مقدمه اي مي شود براي 
اجراي آن ۱۱ تعهد؛ لذا اروپايي ها بايد به ۱۱ تعهدي كه 

اعام كرده اند عمل كنند.
وزير امور خارج��ه افزود: پيش از اج��راي اين ۱۱ تعهد 
اروپايي ها در چارچوب برجام بايد به مواد ۱ تا ۳ ضميمه ۲ 
برجام توجه كنند؛ در اين مواد نوشته شده »اينكه اروپا يك 
اقدامي كرده و قانوني را لغو كرده است كافي نيست، بلكه 
آثار آن قانون را بايد نشان دهد«؛ لذا به صراحت گفته ايم 
تا زماني كه اروپا به برجام متعهد باش��د ما نيز به برجام 
متعهد خواهيم بود اما همانطور كه اروپا تعهداتش را انجام 

مي دهد، ما نيز تعهدات مان را انجام مي دهيم.
ظريف در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات اخير 
دادستاني مبني بر اينكه اينستكس فرزند معلول برجام 

اس��ت تاكيد كرد: معلول يا غير معلول؛ م��ا از اروپايي ها 
مي خواهيم تعهداتشان را انجام دهند و تعهدات آنها نيز 
بس��يار فراتر از اينستكس است. وي در پايان در پاسخ به 
پرسشي درباره واكنش رييس جمهوري اياالت متحده 
امريكا نسبت به افزايش سطح غني سازي اورانيوم اظهار 
كرد: ترامپ مي تواند به همه چيز واكنش نشان دهد ولي 
اگر ايشان مي خواهد به خود حق دهد كه چنين واكنشي 
را انجام دهد، ابتدا بايد نقض برجام و خروج از آن را متوقف 
كند و تحريم ه��اي غيرقانوني را كه به مثابه تروريس��م 
اقتصادي عليه ۸۲ ميليون ايراني است متوقف و بعد در 

اين باره تصميم بگيرد.

واكنشوزيرنفتبهپخشاخباروتصاوير
ازنحوهصادراتنفتايران

بعد از ظريف نوبت به زنگنه وزير نفت رسيد تا درباره عملكرد 
صدا و سيما در انتشار اطاعات فروش نفت ايران صحبت 
كند. وزير نفت گفت: من هم معتقدم برخي رس��انه هاي 
خارجي دشمن ما هستند؛ بنابراين حتي بازنشر مطالب 

آنها هم كار خوبي نيست.
بي��ژن زنگنه درباره پخش اخبار و تصاوي��ر در مورد نحوه 
صادرات نفت ايران، اظهار كرد: اگر درست بگويند اين يعني 

هر چه وزارت نفت رشته كرده است آنها پنبه كرده اند.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين زمينه با 
رييس صداوسيما صحبت كرده ايد، بيان كرد: بله، صحبت 
كرده ام؛ ولي گفتند كسان ديگري هم قبل از ما اينها را پخش 
كردند كه من هم معتقدم برخي رسانه هاي خارجي دشمن 
ما هستند؛ بنابراين حتي بازنشر مطالب آنها هم كار خوبي 

نيست و هيچ كس در كشور نبايد در اين زمينه كار خافي 
كند، البته آنچه رويترز مي گويد درست نيست و رسانه هاي 
ما هم بايد حواس شان جمع باشد و اخباري از صادرات نفت 
منتشر كنند كه وزارت نفت آنها را تاييد مي كند. زنگنه در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا برخي در داخل كشور به دنبال 
هدف قرار دادن شما هس��تند؟ گفت: موضوع بزرگ تر از 

اين هاست.
وزير نفت در ادامه در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا آنچه 
رسانه هاي خارجي درباره  صادرات نفت ايران بيان مي كنند 
درس��ت اس��ت؟ گفت: آنچه آنها مي گويند را من تاييد 
نمي كنم، خيلي از اخبار رويترز در اين باره دروغ است، اما 
رسانه هاي ما نبايد گول آنها را بخورند، از رسانه ها مي خواهم 
به عن��وان يك وظيفه ملي اخباري در مورد صادرات نفت 

منتشر كنند كه مورد تأييد وزارت نفت باشد.
وزير نفت همچنين درباره  انتقال اس��ناد ش��ركت نفت 
توس��ط خانم بازداش��تي، اظهار كرد: هيچ مرجعي هيچ 
گزارش و تماس رسمي با ما در اين زمينه نداشته و هر چه 
هست شفاهي و غير رسمي است؛ البته دو سال پيش يك 
دستگاهي با يكي از همكاران ما در اين زمينه صحبت هاي 
غير رسمي داشته اس��ت، اگر چيز جديدي است بايد به 
صورت رسمي به ما بگويند. زنگنه همچنين درباره  نشست 
اخير اوپك، خاطرنشان كرد: مهم ترين هدف ما از اجاس 
اوپك اين بود كه تصميمات در اوپك بايد با اجماع گرفته 
شود، نه اينكه از بيرون اين تصميمات براي اوپك گرفته 
شود. اخيراً روالي خارج از اوپك ايجاد شده كه موجب نگراني 
اعضا شده اس��ت. ما اين مسائل را به صراحت بيان كرديم 
كه تاثيرگذار هم بود. تغييرات مهمي به لحاظ مفهومي در 
بيانيه همكاري اوپك و غير اوپك ايجاد شد و فكر نكنم ديگر 
تصميمي خارج از اوپك گرفته شده و به داخل اوپك آورده 
شود. اين مهم ترين هدف ما از حضور در اجاس اوپك بود.

درشرايطهيجانيبازارخريدنكنيد
»سوال هايتان تكراري است.« اين عبارات واكنشي است 
كه وزير راه و شهرسازي نسبت به پرسش هاي خبرنگاران 
در خصوص مشكات مستاجران ارايه مي كند. وزير راه و 
شهرسازي با تأكيد بر اينكه سوداگري و داللي آفت بخش 
مسكن است، اظهار كرد: شرط عقل اين است كه متقاضيان 
خريد مسكن در شرايط هيجاني ايجاد شده، خويشتن داري 

كنند و تا آرام شدن اوضاع خريدي انجام ندهند.
محمد اسامي در جمع خبرنگاران به بيان توضيحاتي درباره 
انتشار خبري مبني بر حذف اسامي متقاضيان مسكن مهر 
پرداخت و گفت: متقاضياني كه در مهلت مقرر قانوني اقدام 
به ثبت نام و پرداخت وجه تعيين شده كردند در حال حاضر 

با مشكلي مواجه نيستند. وي خاطرنشان كرد: آن دسته از 
متقاضياني كه بعد از تاريخ اعام شده وجوه مربوطه را آن 
هم به مقداري كمتر از ميزان مقرر از طريق س��امانه واريز 
كرده اند، با مشكاتي مواجه شده اند. ما به دليل آنكه به اين 
افراد كه عمدتاً هم متقاضيان دريافت مسكن مهر در پرديس 
هس��تند، كمك كنيم، اعام كرديم كه آنها مي توانند به 
واحدهاي باقي مانده در پرند و هشتگرد منتقل شوند و براي 

دريافت اين واحدها ثبت نام نمايند.
وي در بخش ديگري از صحبت هايش خطاب به خريداران 
مسكن ادامه داد: مردم بايد متناسب با وضعيت موجود، در 
شرايط بسيار بحراني و غيرواقعي احتياط كنند، خريد نكنند 
و اجازه دهند تا شرايط بازار مسكن آرام شود. مردم بايد از 
تصميم گيري در وضعيت هيجاني خودداري كنند. شرط 
عقل اين است كه هر كسي در شرايط هيجاني ايجاد شده، 
خويشتن داري كند و خريدي انجام ندهد تا اوضاع آرام شود 

و وضعيت واقعي خود را پيدا كند.

واكن�شريي�سدفت�ررييسجمه�ورب�ه
اظهاراتاخيردادستانكلدربارهاينستكس

در شرايطي كه بعد از مش��خص شدن چهره سخنگوي 
دولت واعظي رييس دفتر رييس جمهوري كمتر در ميان 
خبرنگاران حاضر مي شد، ديروز بعد از مدت ها براي تشريح 

برخي موارد روبه روي خبرنگاران ايستاد.
محمود واعظي در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات اخير 
دادستاني مبني بر اينكه اينستكس فرزند معلول برجام 
اس��ت، گفت: هر كس بايد در چارچوب تخصص خودش 
صحبت كند و به موضوعاتي كه بر آنها اشراف دارد، بپردازد.
وي اظهار كرد: اينستكس يك روش كار است و زماني كه 
اين روش را بررسي مي كنيم، درمي يابيم كه مي تواند كامًا 
عملياتي شود و نسبت دادن صفات مختلف و تفسيرهاي 

گوناگون از آن درست نيست.
واعظي با بيان اينكه سياس��ت دولت فراهم شدن امكان 
فروش نفت از طريق اينس��تكس است، خاطرنشان كرد: 
به همين جهت ما به اروپايي ها گفته ايم تا جايي كه شما 
به برجام متعهد باشيد، جمهوري اسامي ايران نيز به آن 
متعهد خواهد بود. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره 
وضعيت اخير بازار ارز و اينكه آيا سياست هاي دولت منجر 
به كاهش نرخ ارز در بازار شده است، اظهار كرد: خوشبختانه 
در حال حاضر وضعيت نس��بت به سال قبل تغيير يافته 
و مردم، تجار و توليد كنندگان به اين نتيجه رس��يده اند 
كه تمام مطالبي كه درباره ذخاير كش��ور و شرايط آينده 
مطرح مي شود، درست نيس��ت و دولت مسلط و در حال 

اداره امور است.

نمي توان فضاي مجازي را از زندگي بشر حذف كرداقدام امريكا نه تنها نقض برجام بلكه خروج از آن بود
وزير خارجه اسپانيا كه نامزد جانشيني 
فدريكا موگريني در س��مت مس��وول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپاست، به 
شبكه راديويي كادنا س��ر گفت: امريكا 
در ارتباط با توافق هسته اي ايران، تنها 
ناقض آن نبوده، بلكه اصوال از آن خارج 

شده است.
به گزارش ايرنا »جوزپ بورل« كه براي كس��ب اين سمت بايد 
از پارلم��ان اروپا رأي اعتماد كس��ب كند، اضاف��ه كرد: پيش از 
رأي گي��ري پارلمان اروپا نمي تواند در جايگاه رييس سياس��ت 

خارجي اتحاديه اروپا صحبت كند.
وي درباره احتم��ال برخورد نظامي اي��ران و امريكا اظهار كرد: 
معتقديم به چنين وضعيتي نخواهيم رسيد؛ اوضاع بدتر نخواهد 

شد و عقانيت حاكم خواهد شد.

بورل درپاسخ به اين سوال كه آيا امكان نجات برجام وجود دارد، 
پاسخ داد: ما در اروپا همه تاش مان را براي حفظ اين توافق انجام 

داديم و ايران تاكنون اين توافق را نقض نكرده است.
وزير خارجه اس��پانيا در جواب اصرار خبرنگار كه »درست است 
ايران برج��ام را نقض نكرده اما خبر از غني س��ازي باالتر از حد 
مجاز اورانيوم داده است« گفت كه اين فقط در راستاي مسائل 
فني بوده و فكر نمي كنم اراده ديگري پش��ت اين تصميم ايران 

بوده باشد.
خبرنگار در ادامه در خصوص نقض برجام از سوي امريكا سوال 
كرد كه بورل در پاس��خ تاكيد كرد: اقدام ترام��پ نه تنها نقض 

برجام، بلكه اساسًا خروج از آن بود.
محمدجواد ظريف وزيرخارجه ايران روز دوشنبه اعام كرد كه 
تهران طبق برنامه از مرز ۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني شده عبور 

كرده و اين را هم از پيش اعام كرده بود.

رييس ق��وه قضاييه، اعتاب مقدس��ه را 
قطب هاي بي بديل فرهنگي دانست و بر 
ضرورت بهره گيري از دهه كرامت براي 

افزايش نشاط اجتماعي تاكيد كرد.
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي قوه 
قضاييه، حجت االس��ام س��يدابراهيم 
رييس��ي در دي��دار اعض��اي ش��وراي 
هماهنگي بزرگداش��ت دهه كرامت، ده��ه كرامت را يك نماد و 
نمود براي نهادينه س��ازي اين فرهنگ در جامعه توصيف كرد و 
گفت: رابطه مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و س��اير 
روابط اجتماعي، اقتصادي و سياس��ي ما در ابع��اد مختلف بايد 

براساس كرامت شكل بگيرند.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: ام��روز نمي توان ابزار ارتباطي و 
فضاي مجازي را از زندگي بش��ر حذف ك��رد زيرا هيچ پديده اي 

به اين ميزان بر اليه هاي گوناگون زندگي بش��ر در ابعاد فردي و 
اجتماعي اثر نداشته است بلكه تنها راه استفاده و آسيب نديدن، 
صيانت بخشي اس��ت كه آن هم جز با معرفت و پايبندي به دين 

امكان پذير نيست.
رييسي خاطرنشان كرد: امروز س��خت نيازمند توجه و معرفت 
اهل بيت)ع( هستيم. ايام جشن و سرور نظير دهه كرامت، فرصت 
بسيار مناسبي براي معرفت افزايي است و از ايامي نظير اين دهه 
بايد در جهت افزايش نشاط اجتماعي استفاده كرد. هر چه چنين 

اقداماتي بيشتر جلوه كند، ماندگارتر است.
رييس قوه قضاييه در پايان بر ضرورت تداوم برنامه هاي تدارك 
ديده ش��ده براي دهه كرامت در س��اير ايام س��ال تاكيد كرد و 
گفت: نبايد فراموش كنيم كه تنها راه نجاتمان در برابر فشارها، 
تحريم ها، تهديدها و وضعيت هاي دش��من ساخته، پناه بردن به 

اهل بيت)ع( و شناخت آن بزرگواران است.

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

معاون وزير اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« ايجاد دستگاه فراقوه اي براي بهبود فضاي كسب وكار را ضروري ندانست

»تعادل« نقش دولت در كاهش نرخ تورم را بررسي مي كند

گلوگاهخلق»مجوزيكشبه«تنگميشود

عوامل تورم زاي اقتصاد ايران به قوت خود باقيست

چوب حراج به يك چهارم بودجه عمومي با تخصيص ارز دولتي به كاالها

آيسان تنها|
طبق آخرين گزارش بانك جهاني از فضاي كسب وكار 
كش��ورها، ايران 4 رتبه نس��بت به سال گذشته افت 
كرده است. اين نزول جايگاه بعد از چند سال متوالي 
در جا زدن و كاهش رتبه اتفاق افتاده است. مسووالن 
دس��تگاه متولي بهبود فضاي كس��ب و كار در ايران 
)معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد(، پيش تر از عدم 
همكاري دس��تگاه ها انتقاد كرده بودند. اينكه تالش 
آنها براي ح��ذف مجوزهاي زايد و كاهش كاغذبازي 
با بازگش��تن مجدد مجوزها عمال دور زده مي ش��ود. 
از آن بدت��ر اينكه ايجاد مجوز يكش��به رايج ش��ده و 
برخي دس��تگاه ها با خلق مج��وز زايد عمال تالش ها 
را بي نتيجه مي كنند. در همين راس��تا اخيرا بازوي 
پژوهشي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي تحليلي 
اعالم كرده اس��ت بهترين راه حل براي پايان دادن به 
اين وضعيت انتقال وظايف مرب��وط به بهبود فضاي 
كسب وكار به يك دس��تگاه فراقوه اي و فراوزارتخانه 
است به ترتيبي كه دس��تگاه ها از آن حرف بخوانند. 
اين نكته اي است كه معاون وزير اقتصاد در گفت وگو 
با »تعادل« آن را راهگش��ا نمي داند و البته از افزايش 
اختي��ارات معاونت ام��ور اقتص��ادي و دارايي براي 
جلوگيري از ايجاد مجوز يكش��به و گرفتن ضمانت 
اجرايي الزم براي الزام كردن دستگاه ها به همكاري 

براي بهبود فضاي كسب وكار خبر مي دهد. 
دولت يازدهم كه بر س��ر كار آمد ب��ا موضوع فضاي 
كس��ب وكار، جدي  تر از دولت قبل خود روبه رو شد. 
ب��ه اين ترتيب ك��ه معاونت اقتص��ادي وزارت امور 
اقتص��ادي را مام��ور و متولي بهبود فضاي كس��ب 
وكار كرد و اين معاونت نيز حذف مجوزهاي زايد را 

دراولويت  قرار داد.
تيم احمدي نژاد كه دولت را ترك مي كردند رتبه ايران 
در شاخص فضاي كسب وكار بانك جهاني 150 بود. با 
اين حالت جديد اقدام به برقراري روابط بهتري با تيم 
بانك جهاني كردند و برخي اطالعات موجود را اصالح 
كردند و آنان نيز پس از بررسي هاي الزم مجاب شدند 
كه رتبه كسب وكار ايران را در سال هاي نخست دولت 
روحاني به 118 كاهش دهند. اين البته در ماه عس��ل 
دولت يازدهم اتفاق افت��اد. در ادامه ايران در اين رتبه 
چند سال درجا زد و حتي رتبه آن كاهش يافت. طوري 
كه در آخرين گزارش  رتبه ايران به 124 افزايش يافت. 
سوالي كه در اينجا مطرح مي ش��د، اين بود كه چرا با 
وجود تالش ها، نتيجه مطلوب حاصل نمي شود؟ امتياز 
ايران هر سال در شاخص كس��ب و كار بيشتر از سال 
قبل بود ولي با اين حال رتبه ايران كاهش پيدا مي كرد 
آن  هم به اين دليل كه رتبه نشان دهنده جايگاه كشور 
در قياس با كشورهاي ديگر است و به هر حال از ظاهر 
امر پيدا بود كه كش��ورها با س��رعت بيشتري اقدام به 
بهبود وضعيت خود در زير شاخه هاي شاخص فضاي 

كسب وكار مي كنند.

  چرا كند پيش  رفتيم؟
معاون پيش��ين وزير اقتصاد كه مسووليت رايزني با 
دستگاه هاي مختلف را براي حذف پروسه هاي پيچيده 
اداري در ايران مي كرد، پيش تر به »تعادل« چند عامل 
مهم را به عنوان دليل اصلي جا ماندن ايران از رقابت 
با كشورهاي ديگر در بهبود فضاي كسب وكار شمرده 
بود. يكي از اي��ن داليل به زعم او اطالعات غلطي بود 
كه فعاالن اقتصادي در پرسش نامه ها به بانك جهاني 
مي دادند. همچني��ن داليل ديگ��ر مقاومت نيروي 
انساني بدنه اداري در س��ازمان ها و اداره جات كشور 
بودكه صندليشان وابسته به امضاهايشان براي برخي 
مجوزها و برخي ها پروسه ها بود. حسين ميرشجاعيان 
البته از دستگاه هاي اجرايي مختلف سطح كشور هم 
انتقاد داش��ت كه همكاري الزم را براي بهبود فضاي 
كس��ب وكار نمي كنند و همچنين او وضعيتي كه در 
آن مجوزهاي يكشبه خلق مي شود را استمرار دهنده 
ناكامي اي��ران در بهب��ود رتبه فضاي كس��ب و كار 

معرفي كرد.

  ماموران بانك جهاني در ايران
در سال گذشته ماموران بانك جهاني خود مستقيما 
به ايران آمده و از نزديك وضعيت فضاي كس��ب وكار 
در ايران را بررس��ي كردند، به اين ترتيب مساله ارايه 
اطالعات غلط فعاالن اقتصادي به بانك جهاني برطرف 
شد ولي بعد از همين بررس��ي ها بود كه رتبه  ايران در 
سال 2018 بر پله 124 ايستاد. بررسي ها نشان داد كه 
مشكل مجوز يكش��به بيش از قبل خود را نشان داده 
اس��ت چرا كه مثال در اين دوره يكي از دستگاه ها كه 
نقش مهمي در زير شاخه هاي شاخص كسب وكار ايفا 
مي كند، ناگهان مج��وزي را اضافه كرده و همين يك 
مجوز منجر به كاهش شديد رتبه ايران در يكي از زير 
شاخه ها ش��ده بود كه در نهايت نيز در رتبه كل تاثير 
محسوسي گذاشته بود. با اين حال اين همه ماجرا نبود. 
جز دو شاخه در س��اير زير گروه ها رتبه كشور يا درجا 
زده بود يا نسبت به گذشته افول كرده بود. اين وضعيت 
نيز نشان مي داد كه رايزني  هاي معاونت اقتصادي براي 

همكاري دستگاه ها به نتيجه مطلوب نرسيده است.

  مشكل در دستگاه متولي است؟
چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
گزارش مفصلي از وضعيت فضاي كسب وكار در كشور 
منتشر كرد. در اين گزارش صراحتا اعالم شده بود كه 
دستگاه هاي مختلف اجرايي كشور در زمينه كاهش 
پروس��ه هاي اداري خ��ود و همچنين ح��ذف برخي 
مجوزها از معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد – به عنوان 
يك معاونت در زير مجموعه ي��ك وزارتخانه-، حرف 
نمي خوانند. بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي 
همچنين در گزارش خود تاكي��د كرده بود كه برخي 
دس��تگاه ها پس از اقناع براي حذف مجوز و كاس��تن 

پروس��ه ها، اقدام به ايجاد دوب��اره آن مي كنند. به اين 
ترتيب عمال تالش ها براي كاهش كاغذ بازي ش��ديد 

در نظام اداري ايران عمال به نتيجه دلخواه نمي رسد.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود پيشنهاد 
كرده بود كه بهتر اس��ت بهبود فضاي كسب  وكار كه 
اكنون از طريق هيات مقررات زدايي و با هدايت معاونت 
اقتصادي وزارت اقتصاد پيگيري مي شود به دستگاهي 
فراوزارتخانه اي يا حتي فراقوه اي منتقل ش��ود. به اين 
ترتيب دستگاه ها التزام بيش��تري به اجراي مصوبات 
هيات مقررات  زدايي و در نتيج��ه همكاري در جهت 

بهبود فضاي كسب وكار از خود نشان خواهند داد. 
در همين زمينه با محمدعلي دهقان دهنوي، معاون 
جديد امور اقتصادي وزارت اقتصاد گفت وگو كرديم. وي 
در اين گفت وگو ضمن رد پيشنهاد مركز پژوهش هاي 
مجلس درباره انتقال مسووليت بهبود فضاي كسب وكار 
به يك دستگاه فراقوه اي و فراوزارتخانه اي از تصميمات 
جديد ب��راي ايفاي نقش جدي ت��ر معاونت اقتصادي 

وزارت اقتصاد براي بهبود فضاي كسب وكار خبر داد.
وي اظهار كرد: در مراحل به ثمرنشيني زحمات چند 
ساله هس��تيم و بنابراين هر تغييري در اين زمان، در 
قالب انتقال وظايف مربوط به بهبود فضاي كسب وكار به 
دستگاه ديگر ممكن است انرژي صرف شده و زحماتي 

كشيده شده را هدر دهد. 
دهق��ان دهنوي ادام��ه داد: درب��اره جاهايي كه كند 

پيش رفتيم بايد توضيح دهم كه اين ناشي از آن بوده 
كه ضمان��ت اجرايي الزم براي پيش��برد كارها وجود 
نداشته است. بنابراين فرق نمي كند كه كار در كدام قوه 
صورت گيرد. فراقوه اي يا زير قوه باشد. مهم اين است 
كه دستورات بايد با ضمانت هاي اجرايي كافي حمايت 
ش��ود. البته ما راه حل اين مشكل را سنجيديم. اكنون 
طرحي در مجلس در حال مطرح ش��دن اس��ت و ما با 
تعامالتي كه داشتيم، توانستيم نظرات خود را منتقل 
كنيم و آن مقدار از خواسته هايي كه داشتيم پيش بيني 
شده اس��ت. اگر ان ش��اء اهلل راي بياورد و تصويب شود 
مانعي از لحاظ ضمانت اجرايي نداريم. اگر مجلس ايجاد 
ضمانت اجرايي الزم را پشتيباني كند، كارها با سرعت 
بيشتري انجام خواهد ش��د هر چند الزم به ذكر است 
كه تاكنون نيز كار به مراحل قابل قبولي رسيده است. 
بنابراين تاكيد مي كنم كه اصال موافق پيشنهاد مركز 
پژوهش هاي مجلس درباره انتقال وظايف معاونت امور 
اقتصادي وزارت اقتصاد در زمينه حذف محوزهاي زايد 

به دستگاه فراقوه اي نيستم.
او همچنين در پاس��خ به اين مس��اله كه اين معاونت 
چه پيش بيني براي بازگشتن مجوزهاي زايد توسط 
دس��تگاه هاي ذي نفع و همچنين خل��ق مجوزهاي 
يكشبه كرده است،  گفت: راهكار آن را در نظر گرفته ايم. 
راهكار ما اين اس��ت كه همه مجوزها در سامانه كه آن 
را طراحي كرده ايم ثبت شود. باالخره براي يك بار اين 

اتفاق بايد بيفتد. 
وي اضافه كرد: پس از به راه افتادن سامانه نيز برنامه  ما 
اين است كه در ابتدا سخت گيري نكنيم. به اين معني 
كه براي دس��تگاه ها تعيين نكنيم كه اخذ اين مجوز 
ضروري اس��ت يا نه؟ يا اينكه بخواهيم مجوز كوتاه تر 
يا بلندتر ش��ود. در مرحله اول همه بايد در اين سامانه 
رجيستر و ثبت شده و شناسه ملي بگيرند. بعد از اينكه 
شناسه ملي گرفتند - با آن شناسه ملي كه تاكيد كردم 
هيچ مجوز جديدي بدون اجازه ما قادر به اضافه شدن 
نخواهد بود-، ما شروع كرده و درباره همين مجوزهايي 
كه ثبت شدند كار باز مهندسي انجام مي دهيم. بنابراين 
مجوزي كه غير ضروري تش��خيص داديم آن را حذف 
مي كنيم و وقتي آن را حذف كرديم يعني شناسه ملي 
آن باطل شده و ديگر آن مجوز وجود نخواهد داشت. ما 
در اين مورد اطالع رس��اني  هم مي كنيم تا ديگر كسي 

براي اخذ آن مجوز نياز نداشته باشد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: مسيري كه ما برنامه ريزي 
كرديم چنين اس��ت و تا آخر امسال طي خواهد شد. 
اكنون حدود 500 يا 600 مجوز كامل شده است تا به 
انتهاي سال برسيم همه مجوزها را با شناسنامه كامل در 
سامانه پيشخوان مجوزهاي كشور ثبت كرده ايم و ديگر 
بعد از آن خارج از نظر ما و هيات مقررات زدايي مجوزي 
جديدي به مجوزهاي كشور اضافه نخواهد شد، بلكه 

كاهش هم خواهد يافت. 

موج تورمي از انتهاي س�ال 96 به دنبال جهش 
نرخ ارز آغاز ش�د. در اواس�ط س�ال 97 بود كه 
تورم ه�اي ماهانه تا 7 درصد رس�يد كه در نوع 
خود كم نظير بوده است . رشد شديد تورم ماهانه 
خود را اندك اندك در تورم نقطه اي هم نش�ان 
داد بطوري كه تا اوايل سال 98 تورم نقطه اي به 
مرز 53 درصد رس�يد. اين شرايط ادامه داشت 
تا اينكه در فروردين و ارديبهش�ت سال جاري 
تورم ماهانه به زير 2 درصد و در خرداد ماه به زير 

يك درصد رسيد .
بررس��ي آمار مربوط ب��ه تورم خوراكي ها هم نش��ان 
مي دهد كه با وجود جهش قيم��ت اقالم خوراكي تا 
حدي كه برخي گروه ه��اي خوراكي تورم نقطه اي 3 
رقمي را در پايان سال گذشته و ماه هاي نخست سال 
جاري نش��ان مي دهند اما با اين وجود در دو ماه  اخير 
تورم ماهانه بسياري از اقالم منفي شده است . به زعم 
بسياري چنين تغييري عمدتا ناش��ي از تخليه تورم 
ناشي از جهش ارز و نقدينگي باال صورت گرفته است با 
اين حال روز گذشته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان 
برنامه و بودجه در حاشيه جلسه هيات دولت، كاهش 
نرخ ت��ورم ماهانه را حاصل اقدام��ات دولت در زمينه 
مهار تورم عنوان كرده اس��ت. در پ��ي اين اظهارات و 
درباره نقش دولت در كاهش نرخ تورم با وحيد شقاقي، 

اقتصاددان گفت وگو كرديم. 
وي چنين توضي��ح داد:  تورم در هر اقتصادي 4 عامل 
اصل��ي دارد، زماني كه ما درباره مه��ار تورم صحبت 
مي كنيم بايد بررس��ي كنيم كه در اي��ن 4 حوزه چه 
اتفاقي افتاده اس��ت؟ يكي از انواع ت��ورم، تورم پولي 
است يعني ريشه تورم خلق نقدينگي و رشد نقدينگي 
است. كانال يا علت دوم تورم، تورم وارداتي است يعني 

حاصل واردات اس��ت و تورم از كانال واردات به كشور 
تحميل مي شود. سومين علت تورم هم كسري هاي 
بودج��ه و بي انضباطي مالي دولت ها اس��ت. يعني به 
واسطه كس��ري بودجه و بي انضباطي مالي، دولت ها 
مجبور به چاپ پول و رشد پايه پولي يا فشار به بانك ها 
براي تامين كس��ري مي شوند. چهارمين عامل تورم، 
تورم ساختاري است كه به دليل بهره وري هاي پايين 
در اقتصاد و به دليل نزولي بودن بهره وري نيروي كار و 
سرمايه، هزينه توليد بيشتر و عامل رشد تورم مي شود . 
استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران ادامه داد: زماني 
مي توانيم بگوييم كه ما تورم را كنترل و مهار كرده ايم 
ك��ه حداقل يكي از اين 4 عامل ي��ا همه اين عوامل را 
توانسته باش��يم مهار كنيم . سوال اين است كه كدام 
كانال و علت تورم را دولت توانس��ته است مهار كند؟ 
آيا دولت توانس��ته است جلوي رشد و خلق نقدينگي 
را از س��وي بانك ها بگيرد؟ من به عنوان كارش��ناس 
اقتصادي مي گويم هنوز اصالح س��اختاري در رشد و 
خلق نقدينگي صورت نگرفته است. آيا دولت توانسته 
است كسري بودجه را مهار كند؟ ما امسال بيشترين 
كسري بودجه را در اقتصاد ايران خواهيم داشت . آمار 
نشان مي دهد كه ما كسري بودجه بيش از 150 هزار 
ميليارد توماني را داريم و دولت مجبور مي شود كه به 
بانك ها فش��ار بياورد يا از كانال بانك مركزي پوشش 
دهد . مورد بعدي اينكه آيا اصالحات س��اختاري در 
اقتصاد ايران ب��راي بهبود و تقويت به��ره وري انجام 
شده اس��ت يا براي بهبود فضاي كسب و كار يا آوردن 
فناوري هاي نوين انجام گرفته اس��ت؟ پس در تورم 
ساختاري و كنترل تورم ساختاري نيز اتفاقي رخ نداده 
است . آيا ما توانسته ايم از واردات به توليد داخل منتقل 
شويم؟ به اين معنا كه واردات را به ويژه در حوزه هايي 

ك��ه واردات ارزبري بااليي دارد مه��ار كنيم؟ اين هم 
اتفاق نيفتاده اس��ت . در هر چهار عامل كنترل تورم 
هيچ گونه تغييري صورت نگرفته است لذا از نظر من 
در مهار تورم هنوز اتفاقي روي نداده است . وي اضافه 
كرد: آنچه موجب باال و پايين ش��دن تورم مي شود و 
آقاي نوبخت نسبت به آن عنايت داشته  نوسانات نرخ 
ارز است كه البته در يكي، دو ماه اخير نرخ ارز در يك 
ثبات نسبي قرار گرفته است . حاال سوال اين است كه 
آيا اين پايدار است يا خير؟ نمي توان راجع به آن بحث 
كرد.  اين كارش��ناس اقتصادي پيش بيني كرد كه در 
ماه هاي پيش رو نرخ ارز افزايش پيدا كند و در اين باره 
افزود: پيش بيني من اين است كه نرخ ارز در ماه هاي 
پيش رو افزايش پيدا خواهد كرد اما اين روند افزايشي 

به صورت شتابان نخواهد بود.
شقاقي درباره نقش دولت در كنترل تورم اضافه كرد: 
اع��داد و ارقامي كه نوبخت به آن اش��اره كرده صحت 
دارد اما دليل اين عامل به خاطر كنترل عوامل تورم زا 
نيست، دليل آن اين است كه نرخ ارز اكنون دو ماهي 
است كه روند كاهنده و با ثبات دارد يعني در ماه هاي 
اخير نرخ ارز در محدوده 13 هزار تومان و به س��مت 
پايين در حال حركت اس��ت، به همين دليل اس��ت 
كه تورم ماهانه كاهش پيدا كرده اس��ت، دوباره اگر از 
13هزار تومان وارد كانال 14 هزار تومان شود، شاهد 
افزايش خواهيم بود، بنابراين نگاه تورمي ايشان ايراد 
دارد. از نظر من و بسياري از كارشناسان ديگر، كنترل 
تورم ماهانه اهميتي ندارد مهم 4 ريشه هاي بنيادين 
كنترل تورم اس��ت. اكنون مي بينيم كه هيچ اصالح 
ساختاري كه نش��ان دهنده كنترل بنيادين و واقعي 
مهار تورم باش��د، صورت نگرفته است و مي بينيم كه 

تورم وابسته به نوسانات قيمت ارز است.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست 
ارز ترجيحي در مهار تورم نقش��ي داشته است يا خير 
اظهار كرد: در سال گذشته ما 13 و نيم ميليارد تومان 
ارز ترجيحي داديم در كنار آن هم حدود 10 ميليارد 
دالر در بازار ارز 4200 توماني تزريق شد به اين معنا 
كه حدود 23 ميليارد دالر ارز ترجيحي داده شده است 
كه 13.5 ميليارد دالر براي تامين كاالهاي اساسي بود 
. مي توانم بگويم ك��ه از آن 13.5 ميليارد دالر، بخش 
اعظمي در اقتصاد ايران ناپديد ش��د، يعني رانتي بود 
كه نصيب يك گروه خاصي شد و اين اموال را از ايران 
خارج كردند و به نقاط مختلف دنيا گريختند يا كاالها 

را آوردند و با قيمت آزاد به فروش رساندند. 
وي اضاف��ه كرد: در مجموع بايد بگويم كه سياس��ت 
ارز ترجيحي تا حدودي مي تواند تاثيرگذار باش��د اما 
با چه پيامد و هزينه اي؟ امس��ال 14 ميليارد دالر ارز 
ترجيحي داشتيم طبيعتا وقتي نظام نظارت و توزيع 
در اقتصاد ايران كارآمد نيست، مجددا نصف آن ناپديد 
و عمال تبديل به يك رانت عظيم ارزي براي يك گروه 
خاص خواهد شد. دولت مي توانست به جاي سياست 
ارز ترجيحي با سياس��ت هاي ديگري جلوي افزايش 
قيمت ها را بگيرد، براي مثال مي توانست قدرت خريد 
مردم و خانوار هارا با كاال برگ يا با افزايش يارانه نقدي 
افزايش دهد .  شقاقي شهري درباره تاثير سود بانكي 
در كنترل تورم اف��زود: يكي از عواملي كه مي تواند بر 
تورم تاثيرگذار باشد نرخ سود در سيستم بانكي است، 
وقتي نرخ سود افزايش پيدا مي كند هزينه هاي توليد 
نيز افزايش پيدا مي كند، افزايش نرخ س��ود به عوامل 
بنياديني در بانك ها بستگي دارد . عاملي كه نرخ سود 
در بانك ها روند كاهش��ي به خود نمي گيرد اين است 
كه نظام بانكي ما ناترازي منابع دارد و مجبور اس��ت 

براي اينك��ه بدهي هايش را به موق��ع پرداخت كند 
سپرده گيري انجام دهد . براي سپرده گيري هاي جديد 
مجبور است نرخ س��ود را باال اعالم كند و سپرده هاي 
جديد را بگيرد تا به اين ترتيب بدهي هاي گذشته اش 
را پرداخت كند . پس يك رقابت منفي در افزايش نرخ 
س��ود اتفاق مي افتد و نرخ س��ود باال يعني تسهيالت 
گران براي توليد كننده، يعني افزايش نرخ تامين مالي، 
افزايش هزينه هاي توليد و در نهايت تحميل افزايش 

قيمت ها به مردم جامعه را در پي دارد . 
وي در پايان در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ما موج 
تورمي در پي خواهيم داشت يا خير، اضافه كرد: جهش 
ارز به تراز ارزي كش��ور بستگي دارد، تراز ارزي يعني 
ارزي كه از صادرات به اقتصاد ايران وارد مي شود منهاي 
ارزي كه براي واردات مصرف مي شود، متاسفانه بايد 
بگويم كه تراز ارزي ما امس��ال مساله دار خواهد بود و 
دليلش آن است كه صادرات نفتي ما به شدت كاهش 
پيدا كرده اس��ت، صادرات غير نفتي ما هم نقشه و راه 
مش��خصي ندارد، ارز حاصل از صادرات غير نفتي هم 
به صورت كامل به اقتصاد ايران وارد نمي ش��ود، سال 
گذش��ته از 44 هزار ميليارد دالر صادرات غير نفتي، 
18.5 ميلي��ارد دالر ارز حاصل از صادرات به كش��ور 
بازگش��ته اس��ت و بخش��ي ار آن هم هنوز به كشور 
بازنگشته هرچه صادرات غير نفتي ما تحت فشار قرار 
بگيرد و ارز حاصل از آن كمتر به كشور بازگردد، تراز 
ارزي ما كس��ري بااليي خواهد داش��ت، كسري تراز 
ارزي به معناي فش��ار بر افزايش نرخ ارز در صادرات 
خواهد بود. الزم به ذكر است كه تورم امسال بين 35 
تا 40 درصد خواهد بود و بيشتر از اين مقدار نخواهد 
بود هرچه نرخ ارز افزايش پيدا كند، افزايش نرخ تورم 

شتاب بيشتري پيدا خواهد كرد .

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت: بيش از 
صده��زار ميليارد توم��ان براي كاالهاي اساس��ي با 
تخصيص ارز 4 هزار و 200 توماني هزينه مي شود كه 
گويي منابع ارزي كشور به حراج گذاشته شده است.

سيده فاطمه حس��يني عضو كميس��يون اقتصادي 
مجل��س ش��وراي اس��المي در گفت وگ��و ب��ا خانه 
ملت، ب��ا بيان اينكه در ش��رايط كنون��ي حمايت از 
كاالهاي صادراتي و توليد براي صادرات يك راهبرد 
اجتناب ناپذي��ر اس��ت، گفت: موضوع بازگش��ت ارز 

حاصل از صادرات به تناسب ميزان صدور كاالها يك 
موضوع مهم به ويژه در شرايط جنگ اقتصادي است. 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به تصويب 
موادي در بودجه س��ال 98 براي كس��ب اطمينان از 
بازگشت ارز ناش��ي از صادرات افزود: اختالف نظري 
بي��ن بانك مركزي و وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي 
درباره ارز حاصل از صادرات ش��كل گرفته است كه 
بايد رفع ش��ود و اين ارز به كشور بازگردد. وي با بيان 

اينكه در شرايط جنگ اقتصادي بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات در اقتصاد كش��ور تعيين كننده اس��ت، 
ادامه داد: در اين ش��رايط بايد نظارت جدي از سوي 
دستگاه هاي حاكميتي صورت گيرد تا از بازگشت ارز 
صادركنندگان به ويژه دستگاه هاي وابسته به نهادهاي 
دولتي اطمينان حاصل شود. حسيني تاكيد كرد: بازار 
متشكل ارزي بايد هرچه سريع تر ايجاد شود و با عمق 
پيدا كردن اين بازار و فعاليت هاي ارزي در آن رانت ها از 
اقتصاد كشور حذف شود. وي با بيان اينكه اختصاص 

ارز 4200 توماني به كاالهاي اساس��ي نه تنها توام با 
توزيع رانت شده است، بلكه از هدف اصلي آن بسيار 
دور شده و ناموفق بوده است، افزود: مابه التفاوت نرخ 
ارز بايد به اقشار و دهك هاي پايين جامعه اختصاص 
يابد و بخشي از آن براي جبران كسري بودجه دولت 
هزينه شود كه در اين راستا بايد سياست مطلوب تري 

اتخاذ شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با 
اشاره به اينكه ادامه روند حاضر در خصوص تخصيص 

ارز براي كاالهاي اساسي امكان پذير نيست، تصريح 
كرد: بيش از صدهزار ميليارد تومان يعني معادل بيش 
از يك چهارم بودجه عمومي كشور كه حتي در شرايط 
فعلي يك ميليارد تومان آن هم در فضاي تحريمي و 
جنگ اقتصادي حايز اهميت اس��ت، در حال حاضر 
براي كاالهاي اساس��ي با تخصيص ارز 4 هزار و 200 
توماني هزينه مي شود و اين در حالي صورت مي گيرد 
كه گويي منابع ارزي كش��ور به حراج گذاشته شده و 
افراد آسيب پذير از اين منابع كمترين بهره را  مي برند.
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۲۶۰ هزار نفر بيمه بيكاري 
مي گيرند

كريم ياوري مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري 
وزارت تع��اون،  كار و امور اجتماعي، در مورد مقرري 
بيكاري افزود: مقرري بيمه بيكاري به بيمه شدگاني 
كه بدون مي��ل و اراده از كار بيكار ش��ده و آماده كار 
هستند، پرداخت مي شود و اين يك حمايت اجتماعي 
است.تمام مش��موالن قانون كار و كار كشاورزي كه 
مش��مول قانون تامين اجتماعي هستند، مشمول 
قانون بيمه بيكاري هس��تند. حق بيمه بيكاري به 
ميزان 3 درصد مزد بيمه شده است كه توسط كارفرما 
پرداخت مي شود. ياوري ادامه داد: شرايط استحقاق 
دريافت مقرري بيمه بيكاري اين است كه بيمه شده 
قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق 
بيمه داش��ته باشد، بيمه ش��ده مكلف است ظرف 
30 روز از تاريخ بيكاري موض��وع را به ادارات تعاون 
كار و رف��اه اجتماع��ي محل اعالم كن��د. وي گفت: 
بيمه شده آمادگي خود را براي اشتغال به كار مجدد 
از شغل تخصصي يا مشابه اعالم نمايد. بيمه شده در 
دوره هاي كار آموزي و سواد آموزي توسط واحدهاي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم مي ش��ود، شركت 
نمايد. بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه 
و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي... بيكار 
مي شوند بدون در نظر گرفتن 6 ماه سابقه پرداخت 
حق بيمه مي توانند از مقرري بيمه بيكاري استفاده 
كنند. مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: جمع پرداخت 
مقرري از زمان برخ��ورداري از مزاياي بيمه بيكاري 
براي مجردان حداقل 6 ماه و حد اكثر 36 ماه و براي 
متاهالن يا متكلفين سرپرست خانوار حداقل 12 ماه 
و حداكثر 50 ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق 
بيمه   است. به گفته ياوري، ميزان مقرري روزانه بيمه 
شده بيكاري معادل 55% متوسط مزد يا حقوق يا كار 
مزد روزانه بيمه شده است. به مقرري افراد متاهل يا 
متكفل، تا حداكثر 4 نفر از افراد تحت تكفل به ازاي 
هريك از آنها به ميزان 10% حداقل دستمزد افزوده 
خواهد شد، در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير 
نبايد از حد اقل دستمزد، كمتر و از 80% متوسط مزد 
يا حقوق وي بيشتر باش��د . كريم ياوري در پاسخ به 
اينكه مقرري بيمه بيكاري چه زماني قطع مي شود، 
گفت: زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد. 
بيمه شده بدون عذر موجه از ش��ركت در دوره هاي 
مهارت آموزي، كار آموزي و سواد آموزي خود داري كند 
و بيمه شده از قبول شغل تخصصي خود يا شغل مشابه 
پيش��نهادي خودداري كند، بيمه شده بيكار ضمن 
دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول بازنشستگي يا 
از كار افتادگي كلي شود، بيمه شده به نحوي از انحاء با 
دريافت مزد ايام بال تكليفي به كار مربوطه برگردد و در 
صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز 
شود كه بيكاري بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده 
است. مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري گفت: 
يكي از امتيازات اين قانون كه هم مشمول كارگران و 
هم كارفرمايان است، اصالح ساختار اقتصادي است. 
بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي 
واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذي ربط و تاييد 
ش��وراي عالي كار بيكار موقت ش��ناخته شوند، نيز 

مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهند بود.
به گفته وي، هرگونه تغيير يا بازس��ازي خط توليد، 
جابه جايي كارگاه و ماش��ين آالت به منظور كاهش 
وابس��تگي و بهين��ه ك��ردن توليد كه در راس��تاي 
سياس��ت هاي اقتصادي و اجتماعي صورت گيرد، 
تغيير ساختار اقتصادي تلقي مي شود. ياوري گفت: 
مقرري بگيران بيمه بيكاري مطابق تبصره 2 ماده 7 
آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري مكلف هستند، 
در فاصله زمان هاي معيني كه توسط واحد هاي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي تعيين مي شود، در محل ادارات كار 
حضور يافته و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند. به گفته 
اين مقام مسوول، دريافت كننده مقرري بيمه بيكاري 
مكلف است، در صورت اشتغال مجدد حداكثر طي 
15 روز از تاريخ اشتغال، مراتب را به واحد هاي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اعالم  كند. هم اكنون حدود 260 

هزار نفر از مقرري بيمه بيكاري استفاده  مي كنند.

 سرخابي ها امسال
واگذار نمي شوند 

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: واگذاري دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس در سال جاري با روند 
كنوني امكان پذير نيس��ت. ميرعلي اشرف عبداهلل 
 پوري حس��يني در گفت وگو با شبكه خبر گفت: با 
روند كنوني و شرايط دو باشگاه فوتبالي استقالل و 
پرس��پوليس و عدم اصالح ساختارها و صورت هاي 
مالي اين دو باشگاه، بعيد است تا شهريور و حتي در تا 
پايان سال 98 بتوان اين دو باشگاه را از طريق فرابورس 
واگذار كرد. رييس سازمان خصوصي سازي افزود: اگر 
از مسيري كه مجلس براي ما طراحي كرده بخواهيم 
پيش برويم، امسال نمي توانيم دو باشگاه سرخابي رادر 
فرابوس واگذار كنيم، چون عرضه در فرابورس نيازمند 
اصالحات ساختاري دو باشگاه اس��ت. وي در مورد 
اينكه آيا بدهكاري دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
مانع اصلي واگذاري دو باش��گاه است، گفت: صرف 
بدهكار بودن دو باشگاه مانع حضور آنها در فرابورس 
نمي شود، بلكه ساختار آنها و تبديل شدن به سهامي 
عام بايد انجام ش��ود. عمده ارزش دارايي خالص دو 
باشگاه »برند« آنها است و گرنه دارايي هاي ديگر دو 
باشگاه زياد ملموس نيست. اين گزارش مي افزايد: در 
حالي پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي 
تاكيد دارد ك��ه مقدمات واگذاري س��رخابي ها در 
فرابورس هنوز فراهم نش��ده اس��ت كه روز گذشته 
مشاور بازنشسته اين سازمان تصريح كرد سرخابي ها 

شهريورماه در فرابورس كشف قيمت مي شوند.
به گفته سيدجعفر سبحاني، مشاور بازنشسته رييس 
سازمان خصوصي سازي، طبق مصوبه مجلس و تالش 
وزارت ورزش و جوانان و سازمان بورس، قرار است دو 
باشگاه سرخابي  تا شهريورماه در فرابورس براي كشف 

قيمت عرضه شوند.
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عراق  مكانيزم ارزي با  ايران  ايجاد  كرد

ابهام حقوقي در رفع محروميت  بانكي بنگاه هاي داراي چك برگشتي

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
عراق مكانيزم مالي و ارزي اختصاصي براي تجارت با ايران 
و دور زدن تحريم هاي امريكا ايجاد مي كند؛ مكانيزمي كه 
با اين هدف طراحي شده كه به عراق اجازه  دهد براي حل 
بحران جدي كمب��ود برق خود، واردات برق و گاز از ايران 

را ادامه دهد. 
به گزارش »تعادل«، مقام هاي دولت عراق به فرانس پرس 
گفتند كه اين كشور در حال ايجاد يك مكانيزم مالي است 
كه شبيه سيستم SPV اروپا عمل مي كند و به اين كشور 
اجازه مي دهد خريد گاز و برق را با وجود تحريم هاي امريكا 
عليه ايران از اين كشور ادامه دهد. سه مقام ارشد عراق تاييد 
كردند كه اين ساختار جديد به عراق اجازه مي دهد كه پول 
انرژي وارداتي از ايران را به دينار عراق پرداخت كند و ايران 
مي تواند از اين پول براي خريد كاالهاي انسان دوس��تانه 

استفاده كند.
يك مقام ارشد دولت عراق نيز به خبرگزاري فرانسه گفته 
كه اين مكانيزم حاصل ماه ها مذاكره ميان مقام هاي عراقي، 
ايراني و امريكايي است. به گفته اين مقام عراقي، »دولت 
عراق از طريق سپرده گذاري پول در يك حساب ويژه بانكي 
داخل عراق به دينار، پول گاز ايران را پرداخت خواهد كرد. 
ايران اجازه برداشت اين پول را نخواهد داشت، اما مي تواند 
از اين پول براي خريد كاال از خارج از عراق استفاده كند.«

گزارش دس��تاورد بزرگ تجاري عراق درحالي منتش��ر 
مي شود كه در هفته هاي اخير تنش ميان تهران و واشنگتن 
باال گرفته است. پس از خروج امريكا از برجام، واشنگتن 
در ماه نوامبر تحريم ه��اي جديد نفتي عليه ايران اعمال 
كرد، ولي در ابتدا به هش��ت كش��ور معافيت از تحريم ها 

را اعطا كرد.
امريكا همواره به عراق فشار وارد كرده كه وابستگي خود 
به نفت ايران را پايان دهد، اما بغداد اعالم كرده كه حدود 
چهارسال طول مي كشد تا بتواند از پس اين كار بر بيايد و 

در طول اين مدت به واردات گاز ايران نياز دارد.
عراقي ها براي جبران كمبود انرژي در اين كش��ور حدود 
۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ ميليون متر مكعب گاز از ايران 
وارد مي كنن��د كه در مجموع يك س��وم ظرفيت تامين 
برق ع��راق را تامين مي كند. يك مق��ام امريكايي هم به 
فرانس پرس گفته اس��ت كه واش��نگتن از ايجاد چنين 
مكانيزمي مطلع بوده است. سفارت امريكا و ايران در بغداد 

از اظهارنظر در اين مورد خودداري كرده اند.
گفته مي شود كه مكانيزم مالي ويژه عراق و ايران احتماال 
در بانك تجارت عراق )TBI( فعال خواهد شد كه بخش 
زيادي از مبادالت بين المللي دولت عراق را در ۱۵ س��ال 

گذشته بر عهده داشته است.

  نرخ ها در بازار ارز و طال 
روز چهارشنبه ۱۲ تير ماه ۱۳۹۸نرخ لحظه اي دالر بازار 
ب��ه ۱۲ هزار و 7۵۰ تومان و يورو به ۱۴ هزار و 7۰۰ تومان 
رسيد. براساس نرخ هاي ميانگين ارزها در روز سه شنبه نيز، 
نرخ دالر در سامانه سنا ۱۲ هزار و 7۲۲تومان، يورو ۱۴ هزار 
و 67۵ تومان، پوند ۱6 هزار و ۳۰۳ تومان و يوآن ۱هزار و 
۹۳۱ تومان اعالم شد صرافي هاي مجاز بانك مركزي نيز 
قيمت دالر را نس��بت به روز سه شنبه ثابت نگه داشتند؛ 
بطوري كه قيمت خري��د دالر در اين صرافي ها ۱۲ هزار 
و 7۰۰ تومان و قيمت ف��روش آن ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان 
است. اين صرافي ها همچنين، هر يورو را به قيمت ۱۴ هزار 
و 6۰۰ تومان مي خرند و ۱۴ هزار و 7۰۰ تومان مي فروشند 

كه اين نرخ ها نيز نسبت به روز سه شنبه ثابت بوده است.
همچنين نرخ تمامي ارزها در بانك ها و صرافي هاي مجاز 

بانك مركزي نسبت به روز سه شنبه تقريبا ثابت بود.
بانك ها روز چهارشنبه ۱۲ تير قيمت دالر را نسبت به روز 
سه شنبه ثابت نگه داشتند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر 
در بانك ها كه روز گذشته ۱۲ هزار و ۴۳۱ تومان بود، روز 
چهارشنبه نيز با همين نرخ خريداري شد. همچنين شعب 
ارزي بانك ها هر يورو را ۱۴ هزار و ۳۱ تومان مي خرند كه 
قيمت اين ارز نيز اندكي افزايش داش��ته اس��ت. هر پوند 
انگليس نيز در ش��عب ارزي بانك ها به قيمت ۱۵ هزار و 

6۵۲ تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن 
در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي 
در بانك ها ۱۴ هزار و 7۳6 تومان اعالم شده كه با احتساب 

كارمزد به حدود ۱۵ هزار تومان مي رسد.
از س��وي ديگر، در بازار ط��ال، با اعالم ه��ر اونس طال در 
بازارهاي جهاني به قيمت ۱۴۲6 دالر، هر گرم طالي ۱۸ 
عيار ۴۳۱ هزا و ۴۵۸ تومان و مظنه مثقال طالي ۱7 عيار 
يا طالي آب ش��ده به ۱ ميليون و ۸67 هزار تومان رسيد. 
همچنين قيمت سكه طرح جديد، در جريان معامالت روز 
چهارشنبه ۱۲ تير ۹۸ معامالت بازار تهران به ۴ ميليون 

و ۵۵۵ هزار تومان رسيد. همچنين قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم ۴ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان، 
نيمه س��كه ۲ ميلي��ون و ۳۳۰ هزار تومان، ربع س��كه ۱ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي ۹۸۰ هزار 

تومان معامله شد. 

  اوج گرفتن دوباره اونس جهاني 
بهاي جهاني طال در معامالت روز چهارشنبه در پي افت 
ارزش دالر و تشديد نگراني ها نسبت به تجارت جهاني، به 
بيشترين حد خود در يك هفته اخير صعود كرد. بهاي هر 
اونس طال براي تحويل فوري 7 دهم درصد افزايش يافت و 
به يك هزار و ۴۲7 دالر و 6۴ سنت رسيد. در بازار معامالت 
امريكا، هر اونس طال ب��ا ۱.6 درصد افزايش به يك هزار و 

۴۳۰ دالر و ۸۰ سنت رسيد.
بنابر اعالم مقامات كاخ س��فيد اگرچه مذاكرات تجاري 
امريكا با چين در مس��ير صحيحي حركت مي كند، ولي 
رسيدن به توافق مناسب، زمان بر خواهد بود. بر اساس اين 
گزارش، وجود انتظارات باال براي كاهش نرخ هاي بهره از 
سوي بانك مركزي امريكا، س��بب افزايش بهاي طال در 

بازارهاي جهاني شده است.

  سقف و كف قيمت ارز 
همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به 
روند كاهشي قيمت ارز، گفت: بخشي از كاهش قيمت ارز 
در هفته هاي اخير ناشي از عرضه ارز صادراتي در بازار بوده 
كه اگر اين سياست به خوبي ادامه يابد آثار و نتايج مثبتي 

در بازار خواهد داشت و اين روند كاهشي ادامه مي يابد.
نماينده مردم اورامانات در مجلس، با بيان اينكه قيمت ارز 
در هر ش��رايطي بيش از ۱۳ هزار تومان كنوني نمي تواند 
افزايش يابد، افزود: قيمت ارز حداكثر بايد ۸ هزار تومان 
باشد و بيش از اين رقم با هيچ يك از مولفه هاي اقتصادي 
همخواني ندارد و آنچه تاكنون درباره افزايش قيمت رخ 
داده براساس مولفه هاي سياسي بوده است، نه اقتصادي.

وي با اشاره به اينكه بانك مركزي توانسته ثبات نسبي در 
بازار ارز ايجاد كند، ادام��ه داد: عده اي از دالالن در هرات، 
امارات و عراق به دنبال اين هستند كه هرج و مرجي در بازار 
ارز ايجاد كنند اما با اقدامات صورت گرفته از سوي بانك 

مركزي ايران تا حدود زيادي ناكام مانده اند.
نادري با اش��اره به نقش بازار متشكل ارزي در اين حوزه، 
تاكيد ك��رد: در ش��رايطي كه هن��وز ب��ه ارز تك نرخي 
نرسيده ايم، دالرها در كشور بايد در محل مناسب مصرف 
شود كه بخشي از اين موضوع با ايجاد بازار متشكل ارزي 

فراهم مي شود.
وي افزود: بازار متش��كل ارزي قرار است به عنوان كاشف 
قيمت واقعي ارز آغاز به كار كند و بر اين اساس نخستين 
قيمت اعالم ش��ده در اين بازار در هر روز به عنوان قيمت 

پايه آن روز در نظر گرفته مي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با اشاره 
به تعلل دولت در راه اندازي بازار متش��كل ارزي، تصريح 
كرد: اين بازار با ايجاد س��از و كاري از معامالت غيرواقعي 
جلوگيري كرده و بانك ها، صرافي هاي بانكي و صرافي هاي 

مجاز بانك مركزي عمده فعاالن در اين بازار هستند.

  سازوكار سامانه نيما نيازمند نظارت بيشتر
اي��ن در حالي اس��ت كه كالهب��رداري در س��امانه نيما 
موضوعي است كه اين روزها بحث محافل مختلف است.
سامانه اي كه بستري براي معامالت ارزي وارد كنندگان و 

صادر كنندگان است.
كالهب��رداران و صرافي هاي متخل��ف ، خألهاي موجود 
در س��ازوكار س��امانه نيما را يافته و از آنها براي دورزدن 
اين سامانه اس��تفاده كرده اند؛ كه در صورت عدم تسريع 
در برخورد با متخلف��ان و عدم رفع نقاط ضعف به تدريج 
كارآم��دي س��امانه نيما به عن��وان ابزار مه��م دولت در 
س��اماندهي سيس��تم ارزي صادرات به چالش كشيده 

خواهد شد.
سامانه نيما از سال گذشته پس از تعديل سياست هاي ارزي 
دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين ش��د و صادركنندگان و واردكنندگان بايد 
معامالت ارزي خود را در بستر اين سامانه به ثبت برسانند.
سوءاس��تفاده كنندگان، راه دور زدن سامانه نيما را پيدا 
كرده اند. س��امانه نيما به عنوان يكي از مهم ترين ابزارها 
براي مديريت بازار ارز به شمار مي رود كه در ماه هاي اخير 
توانسته با جذب ارز ناش��ي از صادرات و اختصاص آن به 
واردكنندگان براي واردات كاالهاي مورد نياز كشور، نقشي 
مهم در ثبات ارزي ماه هاي اخير ايف��ا كند. اما به تازگي 
كالهبرداران و سوءاستفاده گراني كه همواره راه فريبكاري 
را پيدا مي كنند، توانسته اند از خألهاي موجود در سازوكار 

اين سامانه براي دورزدن اين سامانه استفاده كنند كه عدم 
رسيدگي به آنها مي تواند اين سامانه كارآمد را به چالش 
بكشاند. مكانيزم هاي غيرشفاف و رانتي، امضاهاي طاليي و 
بروكراسي هاي پيچيده دولتي در كنار سوءمديريت و عدم 
نظارت بر چگونگي اجراي برخي سياست هاي ارزي سبب 
شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوي دارندگان 
امضاهاي طاليي، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشي 
از آن نمايان شود. دريافت پول از واردكنندگان از طريق 
س��امانه نيما و عدم تخصيص حواله هاي ارزي موردنظر 
توس��ط صرافي ها و همچنين تاخير چند ماهه در واريز 
ارز موردنظر واردكنندگان توسط برخي صادركنندگان 
از مهم ترين تخلفات رخ داده در ماه هاي اخير بوده است. 
همچنين دالالن با ترفن��دي جديد براي كالهبرداري از 
واردكنندگان، دام خطرناكي گسترانده اند.تخلف چند صد 
ميلياردي صرافان در اين سامانه كه اكنون پرونده حدود۵۰ 
واردكننده رسمي مالباخته، منتظر تصميم رييس كل 
بانك مركزي و وزير صمت است، از جمله يكي از تخلفات 

رخ داده در اين سامانه است.
همچني��ن صادركنندگان ب��ا تجربه اي كه ب��راي فرار 
از بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات دس��ت ب��ه دامان 
صادركنن��دگان جدي��د ك��م تجربه ش��دند، از س��وي 
صادركنندگان خوشنام مديريت مي ش��وند، اما اين امر 
باعث افزاي��ش هزينه ص��ادرات و افزايش قيمت كاالي 
صادراتي مي شود و از سويي تعدد واسطه هاي صادركننده 
به آنها كمك مي كند كه تجارتشان بيشتر از يك ميليون 
يورو نشود. با اين اتفاق ديگر نيازي به فروش ارز حاصل از 

صادرات به سامانه نيما نيست.

  ظهور7 هزار صادر كننده جديد
طبق آمار هاي ارايه شده از سال گذشته تا پايان فروردين 
ماه س��ال جاري حدود 7۸۲۰ صادركنن��ده جديد ريز و 
درشت در عرصه تجارت كشور ظهور كرده اند كه مي تواند 
در افزاي��ش رقم صادرات اثرگذار باش��د. اي��ن در حالي 
اس��ت كه در اين مدت صادرات صادركنندگان باسابقه و 
شناسنامه دار كاهش يافته و بايد ديد كه مجموع ارزآوري 

كل صادر كنندگان چقدر خواهد شد.
همچنين يكي ديگر از داليل ظهور صادركنندگان جديد 
برخورد هاي قه��ري با صادركنندگان اس��ت. به تازگي 
عبدالناصر همتي ريي��س كل بانك مركزي در اين مورد 
گفت: س��ال قبل بر اساس مصوبه س��ران قوا در شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي تقريبا اس��امي ۱۵۰ ش��ركت 
و ش��خص حقيقي را به قوه قضاييه معرف��ي كرديم اين 
افراد كس��اني هس��تند كه حتي يك دالر از صادراتي كه 
داشته اند را برنگردانده اند. جالب اينكه اين ۱۵۰ شركت و 
شخص حقيقي حدود ۴ ميليارد دالر صادرات داشته اند 
البته پرونده اين اش��خاص بطور جدي در حال بررسي و 

رسيدگي است.
اينگونه برخورد ها با صادركنن��دگان نيز مي تواند نقش 
بيش��تري در ظهور صادركنندگان جديد داشته باشد و 
صادركنندگان شناسنامه دار براي حفظ اعتبار خود و فرار 
از عواقب ناش��ي از عدم بازگشت ارز به كشور و تزريق آن 
به سامانه نيما، سعي خواهند كرد صادركنندگان جديد 

بيشتري را وارد چرخه تجارت كشور كنند.
از عواقب ظه��ور صادركنندگان جديد ني��ز مي توان به 
اين مورد اشاره كرد كه از آنجايي كه اين صادركنندگان 
تخصص كافي براي صادرات را نداش��ته و ندارند، ممكن 
است بازار هاي صادراتي كشور از دس��ت برود. بازار هاي 
صادراتي كه براي به دس��ت آوردن آنها، س��ال ها تالش 

صورت گرفته است.
به نظر مي رسد در شرايطي كه اين روز ها نفت و پتروشيمي 
كه دو منبع ورود ارز به كش��ور محس��وب مي ش��دند با 
تحريم هاي امريكا مواجه ش��ده اند، دولت بايد ش��رايط 
س��هل تري را ب��راي ورود ارز ه��اي حاص��ل از صادرات 
كاال هاي غيرنفتي به كشور فراهم كند. ادامه روند كنوني و 
برخورد هاي قضايي با صادركنندگاني كه ارز هاي خود را به 
كشور بازنگردانده اند مي تواند زمينه ظهور صادركنندگان 
جديد بيشتري را فراهم كند و ظهور صادركنندگان جديد 
مي تواند منجر به از دست رفتن بازار هاي صادراتي كشور 

در درازمدت شود.

  تخلفات صرافي ها 
اما معضل ديگر سامانه نيما دريافت پول از واردكنندگان از 
طريق سامانه نيما و عدم تخصيص حواله هاي ارزي مورد 
نظر توسط صرافي ها و همچنين تاخير چند ماهه در واريز 
ارز مورد نظر واردكنندگان توسط برخي صادركنندگان 

از مهم ترين تخلفات رخ داده در ماه هاي اخير بوده است.
حسين سعادتي واردكننده اي كه در هفته هاي اخير، به 
دليل تخلف يك صرافي از طريق سامانه نيما دچار مشكل 
شده است، گفت: حدود ۲ هفته پيش از طريق سامانه نيما 
يك صرافي مجوزدار كه در ش��هر اهواز قرار دارد را براي 

دريافت ارز انتخاب كرديم.
وي افزود: پول را به حس��اب صرافي واريز كرده و قرار بود 
كه در مدت سه روز ارز مورد نياز توسط صرافي مورد نظر 
تامين ش��ود، اما تحقق نيافت، زماني ك��ه اين موضوع را 
پيگيري كرديم مشخص شد كه كالهبرداري كرده است.
اين فعال اقتص��ادي اضافه كرد: در زم��ان پيگيري اين 
موضوع، متوجه ش��ديم كه اين صراف��ي ۵۰واردكننده 
ديگر را نيز فريب داده و در مجموع سه هزار ميليارد ريال 

كالهبرداري كرده است.
وي ادامه داد: مقام قضايي وارد اين پرونده شده و شماري از 
متخلفان را بازداشت كرده كه البته يك نفر از آنها همچنان 
متواري اس��ت. اي��ن وارد كننده خاطرنش��ان كرد: براي 
پيگيري اين موضوع به بانك مركزي نيز مراجعه كرديم اما 

هنوز پاسخ مشخصي را دريافت نكرده ايم.
وي گف��ت: بر اس��اس دس��تورالعمل هاي موجود، هيچ 
صرافي نبايد بيش از دو برابر مبلغ س��رمايه اوليه، تعهد 
مالي به مشتريان داشته باشد، اما به علت ضعف در نظارت 
بر عملكرد صرافي ها، اين صرافي متخلف حدود ۸۰ برابر 
سرمايه اوليه خود به مشتريان تعهد داشته كه در نهايت 

كالهبرداري نيز كرده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه تخلفات صرافي ها به پرونده 
اشاره شده، محدود نمي شود و چندين پرونده مشابه ديگر 

نيز در اين رابطه تشكيل شده است.
چندي پيش نيز واردكنن��ده ديگري به ايرنا گفته بود: با 

وجود واريز پول به حساب يك صرافي بانكي براي دريافت 
ارز، پس از گذشت سه ماه نتوانستيم ارز مورد نياز را دريافت 
كنيم كه باعث معطلي محموله هاي وارداتي در گمركات 

شمال كشور و خسارت سنگين شد.
وي توضيح داد: ق��رار بوده كه ارز مورد ني��از ما از طريق 
ارز صادراتي يك مجتمع پتروشيمي تامين شود، اما آن 
مجتمع پتروشيمي در اجراي تعهدات خود براي انتقال 
حواله هاي ارزي، چندين ماه تاخير داشت كه واردكنندگان 
بسياري را متحمل زيان كرد.وي افزود: مطلع شده ايم كه 
آن مجتمع پتروشيمي متخلف، به جاي تخصيص حواله ارز 
صادراتي از طريق سامانه نيما براي حساب واردكنندگاني 
كه ما به ازاي ريالي آن را واريز ك��رده بودند، ارز خود را با 
تباني با صرافي هاي ديگري به چرخ��ش انداخته بود تا 
سود بيشتري را عايد خود كند و در نهايت پس از گذشت 
چند ماه حاضر ش��ده كه به تعهد قانون��ي خود در مقابل 

واردكنندگان عمل كند.

  واكن�ش بانك مركزي به تخلف يك صرافي 
در سامانه نيما

هر چند بانك مركزي اخيرا در واكنش به تخلفات چندصد 
ميلياردي صرافان در اين سامانه اعالم كرده كه اين سامانه 
قدرت رصد منابع ارزي را به بانك مركزي داده و نبايد به 

خاطر يك تخلف، اصل كاركرد نيما را مخدوش كرد.
صمد كريمي مدير اداره ص��ادرات بانك مركزي در اين 
زمينه گفت: اين سامانه قدرت رصد منابع ارزي را به بانك 
مركزي داده و نبايد به خاطر يك تخلف، اصل كاركرد نيما 

را مخدوش كرد.
وي در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
در خصوص تغييرات مورد درخواست بخش خصوصي از 
جمله حذف حدود تعيين شده براي بازگشت ارز صادراتي 
گفت: بانك مركزي با اين موضوع مخالف اس��ت و البته 
صادر كنندگاني نيز متقاضي ارايه ارز بيشتر از حدود تعيين 
شده در سامانه نيما بودند كه مجوز آن ارايه شده است اما با 
توجه به اينكه بايد نيازهاي وارداتي كشور را تامين كنيم، 

نمي توان ضرايب را تغيير داد.
اين مقام مس��وول در بان��ك مركزي به بي��ان آماري در 
خصوص ميزان بازگشت ارز در س��امانه نيما پرداخت و 
تصريح كرد: از ابتداي راه اندازي سامانه نيما ۱۸ميليارد 
يورو نقل و انتقاالت مالي انجام شده كه اين رقم از ابتداي 
امسال تاكنون ۵ ميليارد يورو بوده است. بنابراين سامانه 
نيما به بانك مركزي اين قدرت را داده تا منابع ارزي كشور 

را رصد و نيازهاي ارزي كشور را هم پوشش دهد.
وي اظهار داشت: از ابتداي امسال تاكنون فقط شركت هاي 
كوچك و متوسط يك ميليارد دالر در سامانه نيما عرضه 
كرده اند. به نظر مي رسد كه با گذشت زمان، سوءاستفاده 
گران راه هاي دور زدن سامانه نيما و تخلف را يافته اند كه 

الزم است سريع تر تدبيري براي آن انديشيده شود.
تداوم اين تخلفات و افزايش ش��مار آنها عالوه بر كاستن 
از اعتماد ايجاد ش��ده در بين فعاالن اقتصادي، مي تواند 
كارآمدي سامانه نيما كه به عنوان مهم ترين ابزار مديريت 
ارز مبادالت خارجي به ش��مار م��ي رود را نيز به چالش 

بكشاند.

يك كارشناس مسائل حقوق بانكي با تشريح ابهامات 
تصويب نشدن آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده ۵ قانون 
مكرر چك اعالم كرد كه هنوز معيارها و شرايط مستثني 

شدن از اين تبصره به تصويب نرسيده است.
ياسر مرادي در گفت وگو با ايِبنا گفت: در اصالحات سال 
۹7، قانونگذار يك سري محروميت هاي جديد را براي 
اولين بار وارد مفاد متن قانون چك كرد. البته برخي از 
اين محروميت ها قبال در دستورالعمل حساب جاري بود 

ولي براي اولين بار وارد متن قانون چك شد.
وي با بيان اينكه براساس اين محروميت ها كه در ماده 
۵ مكرر آمده، فردي كه چك وي برگش��ت مي خورد 
از درياف��ت خدمات بانكي محروم مي ش��ود، افزود: از 
جمله اين محروميت ها اين اس��ت كه فردي كه چك 
وي برگش��ت خورده هيچ گونه حساب يا كارت بانكي 
جديدي نمي توان��د دريافت كن��د و همچنين تمام 

حس��اب ها و كارت هاي بانكي وي نزد تمامي بانك ها 
مسدود خواهد شد. از سوي ديگر از دريافت تسهيالت 
بانكي، ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي و گشايش اسناد 

اعتباري ارزي و ريالي نيز محروم مي شود.
اين كارش��ناس مس��ائل حقوق بانكي اظهار داشت: 
اي��ن محروميت ها فراگير بود و ش��امل تمامي افراد و 
شركت هايي مي شد كه چك آنها برگشت مي خورد لذا 
قانونگذار ذي��ل ماده ۵ مكرر، تبصره اي آورد كه برخي 
از اين محروميت ها را مستثني مي كرد. بر اين اساس 
براي جلوگيري از بروز مشكل براي برخي شركت هاي 
بزرگ و توليدي، مقرر شد كه اگر اين محروميت ها با 
توجه به شرايط اقتصادي كشور موجب اخالل در امنيت 
اقتصادي استاني شود، صرفا با نظر شوراي تامين آن 
استان، امكان معلق كردن محروميت ها تا سقف يك 

سال وجود داشته باشد.

وي افزود: البته اين تعليق شامل مسدود كردن تمامي 
حساب ها و كارت هاي بانكي نمي شود اما شوراي تامين 
مي تواند با نامه نگاري با بانك ها ساير محروميت ها را به 
مدت يك س��ال معلق كند. اين استاد دانشگاه گفت: 
نكته مهم اين است كه در انتهاي اين تبصره، قانونگذار 
اعالم كرد كه ايين نامه اجراي��ي اين تبصره با در نظر 
گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه 
و تعداد افراد ش��اغل در آن، بعد از سه ماه از الزم االجرا 
شدن اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد بايد به تصويب هيات وزيران برس��د. 
اين كارش��ناس حقوق بانكي با اش��اره به الزم االجرا 
ش��دن اين قانون از ۲۱ آذرماه ۱۳۹7 گفت: ايين نامه 
اجرايي اين تبصره بايد تا تاريخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹7 به 
تصويب مي رسيد تا مشخص كند برچه اساسي شوراي 
تامين اس��تان ها مي توانند اين محروميت ها را معلق 

كنند، با وجود اينكه ش��ش ماه از الزم االجرا شدن اين 
قانون گذش��ته ولي هنوز آيين نامه اجرايي آن توسط 
هيات دولت به تصويب نرسيده است. وي با بيان اينكه 
پيش نويس آيين نامه اجرايي اين تبصره در كميسيون 
اقتصادي دولت تهيه شده اما هنوز نهايي نشده است، 
افزود: با اين حال از طرف ش��وراي تامين اس��تان ها و 
ستاد رفع موانع توليد بطور مكرر و به استناد همين بند 
قانوني با شبكه بانكي نامه نگاري شده و خواستار معافيت 

شركت هاي مختلف از اين محروميت ها هستند.
مرادي با اشاره به دو نظر حقوقي درباره ابهام نحوه اجراي 
اين تبصره با توجه به عدم ابالغ ايين نامه اجرايي اين بند 
قانوني و اينكه آيا بانك ها وظيفه اي در قبال نامه شوراي 
تامين در اين خصوص دارند يا نه، گفت: بر اساس نظر 
اول با توجه به پايان مهلت سه ماهه قانوني و عدم ابالغ 
آيين نامه اجراي��ي، قانونگذار تكليف را به صورت كلي 

مشخص كرده و بانك ها در همان حدود بايد نظر شوراي 
تامين را اجرايي كنند.

وي ادامه داد: با اين حال نظر دوم برخالف نظر اول اين 
است كه چون اجراي قانون منوط به اجراي آيين نامه 
شده است و اينكه جزييات آن از اين نظر كه اين قانون 
مش��مول چه بنگاه هايي و با چه تعداد افراد مي شود و 
امكان دارد اجراي آن باعث تبعيض ناروا بين بنگاه ها 
شود و هدفي كه مدنظر قانونگذار بوده، محقق نشود لذا 

بانك ها فعال بايد منتظر ابالغ آيين نامه باشند.
مرادي گفت: به نظر مي رسد كه نظر دوم مطروحه در 
اين خصوص بر نظر اول ارجح باش��د و بانك ها تا زمان 
تعيين و تصويب جزييات اجراي اين تبصره بر اساس 
معيارهاي تعييني آيين نامه اجراي��ي، الزام قانوني به 
اجراي نظرات ش��وراي تامين درخصوص تعليق اين 

محروميت ها ندارند.
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اروپايي ها نگران تبعات 
عملياتي شدن اينستكس هستند

كارش��ناس مس��ائل بين المللي با اش��اره به موانع 
پيش روي اروپا براي عملياتي كردن اينس��تكس، 
گفت: اروپايي ها پيوندهاي عميق اقتصادي با امريكا 
دارند و نگران تبعات اجرايي كردن اينستكس هستند.

اردش��ير س��نايي در گفت وگو با ايِبنا درباره اولين 
تراكنش هاي در حال انجام ساز و كار تسهيل تجارت 
با ايران )اينستكس(، اظهار داشت: بعد از خروج امريكا 
از برجام در ارديبهشت ماه سال ۹7، تالش اروپا اين 
بود كه ايران را همچنان راضي به باقي ماندن در برجام 
براي حفظ اين توافق نگاه دارد. از سوي ديگر ايران نيز 
انتظار داشته تعهداتي كه تمامي اعضاي باقي مانده در 
برجام به ويژه اروپايي ها برعهده گرفته اند، انجام شود.

وي، دو خواس��ته مه��م و اصل��ي اي��ران از برجام را 
بهره مندي از مزاياي اقتصادي اين توافق و همچنين 
امكان فروش نفت و انجام مبادالت مالي رسمي عنوان 
كرد و افزود: فش��ار ايران بر اروپا براي پذيرش اين دو 
خواسته حداقلي است و به نظر مي رسد اروپا نيز تمام 
تالش خود را براي برآورده كردن اين خواسته ها انجام 
خواه��د داد. البته اين موضوع نه به اين دليل بود كه 
منافع ايران براي آنها حائز اهميت است بلكه به اين 
دليل اس��ت كه آنها برجام را بزرگ ترين دس��تاورد 
ديپلماتيك خود مي دانند. اين استاد دانشگاه ادامه 
داد: اروپايي ها مي خواهند به هر شكل ممكن از برجام 
به عنوان دستاورد بزرگ ديپلماتيك خود محافظت 
كنند تا مقابل يكجانبه گرايي امريكا در دوران ترامپ 
هم ايستادگي و مقاومت كنند. سنايي با بيان اينكه 
ابتدا قرار بود س��امانه اي به نام SPV تش��كيل شود 
و سپس اين س��از و كار به »اينستكس« تغيير كرد، 
گفت: اروپايي ها وعده داده بودند تا در اسرع وقت اين 
ساز و كار را عملياتي كنند اما وقتي بعد از يك سال از 
خروج امريكا از برجام، اقدامي عملي از سوي آنها انجام 
نشد، ايران سعي كرد با اقداماتي در چارچوب برجام از 
برخي محدوديت هاي مشخص شده از جمله درباره 
ميزان غني سازي اورانيوم و توليد آب سنگين، اروپا را 
وادار به سرعت بخشيدن به راه اندازي اين ساز و كار 
كند. وي با بيان اينكه ضرب االجل هاي تعيين شده از 
سوي ايران باعث شد تا سه كشور اروپايي براي حفظ 
برجام به شكل كنوني آن تالش بيشتري كنند، اظهار 
داشت: با اين حال به نظر مي رسد همچنان در مسير 
عملياتي شدن اينستكس مشكالتي وجود دارد. از 
جمله اين مشكالت اين است كه ايران انتظار خريد 
نفت توسط طرف اروپايي و امكان مبادله پولي مستقيم 
را در چارچوب اينستكس دارد اما ظاهرا طرف اروپايي 

توانايي اجرايي كردن اين موارد را ندارد.

تقدير از برگزيدگان جشنواره 
ِگل و دل با حمايت بانك رفاه 

 در آيين اختتاميه نخستين جشنواره ع�كس روايت 
»ِگل و دل« كه با حمايت بانك رفاه صورت گرفت، از 
برگزيدگان عكاسي اين جشنواره تقدير به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در اين 
مراسم كه با حضور اوحدي رييس سازمان فرهنگي 
هنري شهرداري تهران، فراهاني عضو شوراي شهر 
تهران، س��عيدي ريي��س اداره روابط عمومي بانك 
رفاه، تني چند از مسووالن و فعاالن عرصه فرهنگي 
و اجتماع��ي و همچنين هنرمندان و عكاس��ان در 
مجموعه باغ كتاب تهران با م�وضوع به تصوير كشيدن 
همدل�ي ها و مهرباني ها در سيالب هاي اخير برگزار 
ش��د، بانك رف�اه عالوه بر حضور فعال تبليغاتي، به 
پاس تقدير از زحمات برگزيدگان بخش هاي عكاسي 
با دوربين هاي حرفه اي و موبايلي معرفي شده توسط 

هيات داوران، جوايزي به عكاسان برتر اهدا كرد.
در خاتمه اين مراسم حاضران از نمايشگاه عكس هاي 
برگزيده بازديد كردند. گفتني اس��ت بانك رفاه در 
راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي خود، از اولين 
تا واپسين دقايق بحران سيالب در استان هاي سيل 
زده ب�ا استفاده از تمامي ظ�رفيت هاي خ�ود شام�ل 
كمك هاي نقدي و غير نقدي و نيز اعطاي تسهيالت 
قرض الحسنه ساخت و تعمير مسكن وارد عمل شد و 
توانست برگ زريني بر تاالر افتخارات اجتماعي خود 
به ثبت برساند. بر اين اس��اس بانك رفاه كارگران به 
عنوان يك بانك اجتماعي و عضوي تأثيرگذار از بدنه 
جامعه ايران اسالمي اقداماتي را براي كمك رساني 
به مردم شريف اس��تان هاي سيل زده انجام داده كه 
اهّم آنها به شرح موارد ذيل است:  اختصاص ۱7۰۰۰ 
فقره تسهيالت به ارزش ۱7۰۰ ميليارد ريال شامل 
۸۵۰۰ فقره تس��هيالت قرض الحسنه ۵۰ ميليون 
ريالي، ۸۵۰۰ فقره تسهيالت تعميرات مسكن ۱۵۰ 
ميليون ريالي در قالب تسهيالت تعريف شده تكليفي 
بانك با اولويت بخشي به مخاطبان و اقشار كم درآمد 
تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مانند 
مستمري بگيران سازمان بهزيستي و سازمان تامين 
اجتماعي قبل از ابالغ بخشنامه بانك مركزي ج.ا.ا و 
هيات محترم وزيران به بانك ها براي تعيين سهميه 
تخصيصي تسهيالت به آسيب ديدگان ناشي از سيل، 
امهال و بخشش جرايم تسهيالت اعطايي به مشتريان 
آسيب ديده در استان هاي سيل زده، اختصاص يك 
روز حقوق كاركنان بانك رف��اه معادل ۱7 ميليارد 
ريال، كمك به تأمين غذاي گرم براي مناطق نيازمند 
و درگير در سيالب به مبلغ ۳ ميليارد ريال، اختصاص 
۱۰ ميليارد ريال كمك نقدي براي اهدا به استان هاي 
آس��يب ديده، تهيه و توزيع ۵۰.۰۰۰ پكيج غذايي 
شامل نان، برنج، كنسرو، آب معدني، روغن و...، تهيه و 
توزيع ۱6۰۰۰ پك بهداشتي شامل دستمال كاغذي، 
شامپو، صابون و...، اهداي ۵۰۰ تخته پتو و همچنين 
۸۰۰ بسته لوازم التحرير، پوشش رسانه اي گسترده 
اقدامات براي ايجاد اعتماد عمومي در سطح جامعه و 
اميدبخشي در بين هموطنان، تخصيص و اعالم شماره 
حس��اب ويژه جهت جمع آوري كمك هاي نقدي 
كاركنان بانك براي كمك به سيل زدگان، تخصيص و 
اعالم شماره حساب ۹۹۹۹۹۹۰۰ سازمان هالل احمر 
نزد بانك رفاه جهت جمع آوري كمك هاي مردمي در 

اين زمينه معرفي شده است.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتنماگرهايبازارسرمايهرابررسيميكند

رييسسازمانبورسواوراقبهادار:

قصه بورس از زبان شاخص ها 

ابزارهاي مالي جديد به بهبود بازار كمك كرده است

گروه بورس|سميرا  ابراهيمي| 
ش��اخص كل بورس و اوراق به��ادار، در هفته هاي اخير، 
روند صعودي در پي گرفته بود و گاهي اوقات رش��د هاي 
شارپي چند هزار واحدي را در آن شاهد بوديم و گاهي نيز 

آهسته آهسته حركت مي كرد. 
اما اتفاقي كه در روز چهارش��نبه رخ داد،  اين بود كه پس 
از افزايش ش��اخص تا مرز 249 ه��زار و 500 واحد، روند 
صعودي شاخص فروكش كرد و نهايتا در 248 هزار و 900 
واحد متوقف شد. ش��ايد عده اي، عرضه اوليه روز گذشته 
مربوط به ش��ركت دارويي ره آورد تامي��ن را عامل منفي 
ش��دن بازار براي نقد شدن سهام و خريد اين سهم جديد 
عنوان كنن��د، اما در عرضه اي كه به هر كد س��هامداري، 
 حدود 100 هزار تومان س��هم تعلق مي گرفت، نمي توان 
اين حجم از كاهشي ش��دن را توجيه كرد. از سوي ديگر، 
 شاهد آن بوديم كه ش��اخص كل هم وزن روند رو به رشد 
خود را پس از دقايق اوليه بازار حفظ كرد و در واقع پس از 
رشد نسبي دردقايق اوليه، در مسير خطي تا پايان معامالت 
ادامه داد. گفتني است در محاسبه شاخص هم وزن، بزرگي 
و كوچكي شركت ها در محاسبه دخالت داده نمي شوند و 
همه شركت ها به يك ميزان در ش��اخص اثر مي گذارند. 
اين موضوع مويد آن است كه اكثريت سهام بورس كه هر 
كدام وزن يكسان در اثرگذاري اين شاخص دارند، پس از 
رشدي كه در دقايق اوليه بازار كسب كردند، تغيير چنداني 
نداش��تند. به عبارت ديگر، پويايي و سفارش گذاري هاي 
خريد و فروش در روز گذشته، تنها در ساعات ابتدايي بازار 
صورت گرفته و سپس روند آرام شده است. اين روند آرام، 
در حالي رخ داده است كه سهم هاي بزرگ فلزات اساسي 
مانند فوالد مباركه و ملي صنايع مس ايران پس از چندين 
روز رشد متوالي، روند نزولي را تجربه كردند. اين روند منفي 
را نمي توان چندان بي ارتباط به منفي شدن شاخص فلزات 
اساس��ي در بورس لندن در روز سه شنبه دانست، زيرا در 
روزهاي اول هفته جاري و روزهاي آخر هفته قبل، قيمت 
فلزات اساسي در سطح بازارهاي بين المللي رو به رشد بود 

و تاثيرات آن نيز در بازار ايران به وضوح ديده شد.

 نقشه خواني بورس از طريق شاخص ها 
همواره در اخبار عمومي وقتي كه از بورس ياد مي شود، 
ريزش يا افزايش ش��اخص كل بورس اوراق بهادار مورد 
بررسي قرار مي گيرد. اما واقعيت اين است كه هر شاخص، 
اطالعات خاصي را به س��هامداران مي دهد و بازيگران 
حرفه اي بازار، در واقع اصال نگاهي به شاخص كل ندارند، 
بلكه ش��اخص هاي هم وزن، صنعتي يا ش��اخص هاي 
خاتصي مثل 10 شركت برتر و امثالهم را نگاه مي كنند 
و بر اس��اس حركت اين شاخص ها، نس��بت به خريد و 

فروش خود اقدام مي كنند. به بيان صريح تر، هركدام از 
شاخص ها اطالعات خاصي به سهامداران ارايه مي كنند 
كه باعث مي شود امكان تحليل بازار فراهم شود. به هر حال 
سرمايه گذاران براي تصميم گيري، نياز به اطالعات دارند. 
در واقع از شاخص ها براي تصميم گيري  خريد و فروش 

سهام استفاده مي شود.
تاريخچه شاخص هاي بورسي در ايران، گواه آن است كه 
در بورس تهران، از سال 1369،  شاخص قيمت وزني در 
براي كل بازار وجود داشت كه در صنايع هم از آن استفاده 

مي ش��د و براي هر صنعت، يك ش��اخص قيمت وجود 
داشت. مدتي بعد شاخص كل اضافه شد. مزيت شاخص 
كل اين است كه قيمت و بازده، همزمان محاسبه مي شود، 
در حالي كه در شاخص قيمت به دليل اينكه فقط روند 
قيمتي بازار نشان داده مي شود، مثبت يا منفي بودن اين 
شاخص، به اين معناست كه سبد سهام بازار بيشتر رشد 

قيمت داشته است يا كاهش قيمت. 
در واقع شاخص كل بورس و اوراق بهادار، عالوه بر رشد 
و نزول قيمتي س��هام، ميزان سود تقسيمي در مجامع 

ش��ركت ها را نيز محاس��به مي كند. اين نوع محاسبه 
شاخص، تقريبا در دنيا بي نظير است. 

از زماني كه ش��اخص كل منتشر شده اس��ت، در واقع 
روند بازدهي س��بد بازار نش��ان داده مي شد، يعني اگر 
يك سرمايه گذار، از تمام سهام بازار در سبد خود داشته 
باشد،  شاخص كل هم روند قيمت را به او نشان مي دهد 
و هم روند بازدهي. اما اين مولفه هاي شاخص به صورت 
وزني محاس��به مي شود، يعني ش��ركت هاي بزرگ تر، 
 نقش بيشتري در شاخص دارند و شركت هاي كوچك، 
داراي سهم كمتري هستند. در نتيجه مشاهده مي شود 
در برخي از روزها كه اكثر ش��ركت هاي كوچك، منفي 
هستند، تنها به علت مثبت ش��دن سهام چند شركت 
بزرگ، شاخص سبز مي شد. به جز شاخص هاي گروهي، 
 شاخص هايي براي 30 شركت بزرگ، شاخص بازار اول 
و دوم هم در تابلوي معامالت، قابل مشاهده است. البته 
فرمول اين شاخص ها با فرمول شاخص كل تفاوتي ندارد 
و فقط بازارها را به صورت جداگانه نش��ان مي دهد. در 
بخش ديگري از تابلوي معامالت، شاخص هاي هم وزن 
نيز ديده مي ش��ود. همانطور ك��ه در بخش اول گزارش 
ذكر شد، همه سهام در محاسبه شاخص هم وزن، سهم 
مساوي دارند به عبارتي اگر يك سرمايه گذار بورسي، در 
ابتداي دوره يك سبد، بر مبناي اين شاخص عمل كند، 
ف��رض را بر اين مي گذارد كه براي س��رمايه اش، از همه 
شركت هاي درون ش��اخص به صورت يكسان در سبد 
خود قرار مي دهد. يعني اگر صد شاخص در سبد هست، 
به ميزان مس��اوي خريد مي كند، زيرا اين ش��اخص ها 
 حركت بازار را بطور مساوي بين سهام نشان مي دهد. 

شاخص كل قيمت نيز يكي ديگر از شاخص هاست كه 
نشان دهنده تغييرات سطح عمومي قيمت ها در كل بازار 
است و ميانگين افزايش يا كاهش قيمت سهام در بازار را 
بيان مي كند.اين تغييرات نسبت به تاريخ مبدا كه در سال 
1369 است، بيان مي شود. نكته حائز اهميت ديگر آنكه 
شاخص كل، ميزان سود نقدي پرداختي به سهامداران 

را نشان نمي دهد.

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه 
 تالش همه اركان و اهالي بازار س��رمايه در امر توسعه 
قابل تقدير اس��ت، گفت: تمام��ي اركان و فعاالن بازار 
سرمايه نقش بسزايي در رشد و شكوفايي بازارسرمايه 

دارند و امروز بورس كشور به پويايي رسيده است.
شاپور محمدي در گفت وگو با س��نا عنوان كرد: يكي 
از مهم تري��ن عوامل پويايي امروز بازار س��رمايه ايران، 
نقدشوندگي حداكثري اس��ت. در اوايل سال 95 و در 
هر م��اه، بطور ميانگين بين 60 ت��ا ۷0 نماد معامالتي 
متوقف ب��ود، اما درح��ال حاضر ميانگي��ن نمادهاي 
متوق��ف به 10 نم��اد كاهش يافته است.س��خنگوي 
سازمان بورس با تاكيد به اهميت نقدشوندگي افزود: 
كاهش توقف نمادها نش��ان مي دهد، نقدشوندگي كه 
يكي از خواسته هاي اصلي فعاالن بازار بود، تا حد قابل 
مطلوبي تامين ش��ده اس��ت. با اين وجود نهاد ناظر به 
همين ميزان اكتفا نمي كند و در تالش هستيم تعداد 
نمادهاي متوقف را كاهش داده و در كنار افزايش سهام 
ش��ناور آزاد، نقدش��وندگي بازار را افزايش دهيم.دبير 
شوراي عالي بورس يكي از بحث هاي مهم بازار سرمايه 
را در خص��وص چالش هاي عرضه هاي اوليه دانس��ت 
و گف��ت: در عرضه ه��اي اوليه روش ثبت س��فارش با 
BookBuilding تا حد زيادي از مشكالت اهالي بازار 
را برطرف كرد. روش ثبت سفارش جديد در عرضه هاي 
اوليه مسير ارتقاي فضاي عادالنه در بازار سرمايه را هموار 
كرد.وي ابزارهاي مالي جديد را عامل ديگر پويايي بازار 
سرمايه دانست و ادامه داد: موضوع ديگر كه در مطالبات 
اهالي بازار، بارها شنيده شد، ورود ابزارهاي مالي جديد 

بود. خواس��ته فعاالن بورسي اين بود كه بايد شرايطي 
فراهم شود تا به غير از سهام، ابزارهاي قابل معامله نيز 
در بورس وجود داشته باشد. در كنار ابزارهاي مرسوم 
و كالسيك دنيا، ابزارهاي مالي اسالمي نيز با موافقت 
كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به خانواده بازار 
سرمايه وارد شد. در اين ميان ابزار اجاره سهام، يكي از 
دستاوردهاي مهم در اين زمينه بود. اوراق مرابحه، اوراق 
منفعت، اوراق وكالت و اوراق جعاله از جمله مهم ترين 
اوراقي است كه طي يكي دو سال اخير به مرحله عملياتي 
وارد شدند.وي در خصوص اوراق فروش استقراضي بيان 
داش��ت: بحث فروش استقراضي Short selling در 
دستور كار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. اما 
اين ابزار با مباني شرعي و بومي كشور همخواني نداشت 
بنابراين ابزار جديدي با عنوان فروش تعهدي جايگزين 
آن مي ش��ود.محمدي با اش��اره به اينكه پس از بحث 
نقدشوندگي، تكميل جعبه ابزار هاي بورسي كشور عامل 
پويايي است، افزود: خلق فرصت سودآوري باالتر براي 
سرمايه گذاران در عين ثبات آفريني از ويژگي هاي ابزار 
»فروش تعهدي« است. در مواقعي كه بازار متاثر از عوامل 
رواني است و فضاي آن با عوامل بنيادي همخواني ندارد، 
ابزارهايي همچون فروش تعهدي در نقش تثبيت كننده 
به ميدان مي آيند و به تعادل بيشتر بازار كمك مي كنند.

 زير ساخت  در شرايط ايده آل
سخنگوي سازمان بورس در ادامه با اشاره به پيشرفت ها 
در زمينه زيرساخت بازار سرمايه عنوان كرد: در حوزه 
 اي تي سازمان بورس برنامه هاي خوبي را اجرايي كرده 

است. جدايي هسته معامالت بورس و فرابورس؛ يكي 
از مهم تري��ن اقدامات در اين حوزه ب��ود. اين موضوع 
كمك كرد ريسك هاي حول اين سامانه تا حد زيادي 

كاهش يابد.
محمدي گفت: به روز رساني سامانه معامالت، فرصتي 
بود كه در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. 
سامانه معامالتي كه حدود يك دهه، به روز رساني نشده 
بود، به روز رساني شد و بسياري از مشكالت آن برطرف 
ش��د. س��امانه رصد نيز در اين مدت راه اندازي ش��د. 
اين سامانه با هدف چابك س��ازي فعاليت هاي اداري 

تأسيس شد. 
دبير ش��وراي عالي ب��ورس، بحث تعيي��ن حد اعتبار 
كارگزاري ه��ا را يكي ديگر از اقدامات مهم دانس��ت و 
دسترسي به اين مهم را مديون همت معاونت نظارت بر 
نهادهاي مالي و كانون كارگزاران قلمداد كرد و گفت: 
Credit limit يكي از كارهايي بود كه ريس��ك بازار 

سرمايه را تا اندازه بسيار زيادي كاهش داد.
وي ادام��ه داد: در دو س��ال و نيم اخي��ر بحث امنيت 
اطالعات بازار س��رمايه )مكنا(، اتفاق افت��اد. در حال 
حاضر مميزي امنيت اطالعات در بازار سرمايه به خوبي 
پيگيري مي ش��ود. بخش عم��ده اي از اركان و فعاالن 
بازار س��رمايه اعم از كارگزاري ها، تامين س��رمايه ها، 
شركت هاي تامين س��رمايه از نظر امنيت اطالعات، 
مميزي مي شوند و اين يكي بهترين اقدامات در زمينه 
زيرساختي بود. اين قابليت جديد كمك مي كند شاهد 
بازار سرمايه اي با خحداقل آسيب پذيري باشيم. در حال 

حاضر همه سرويس ها در شرايط مطلوبي قرار دارند.

محمدي افزود: در حوزه كدال، كدال360 درجه يكي از 
اقدامات مهم شركت رايان بورس بود. همچنين موضوع 
سامانه پيامكي مديران نيز در اين مدت مطرح شد كه 
به مديراني كه در ش��ركت هاي بورسي فعال هستند، 
پيامكي حاوي توضيح وظاي��ف قانوني در موعد مقرر 
ارسال مي ش��ود. اين يكي از سياست هاي سازمان در 
جهت پيشگيري از تخلفات است. نهادناظر همواره در 
كمترين زمان ممكن، با تخلفات برخورد مي كند؛ اما 
تالش اين نهاد در جهت پيشگيري از وقوع تخلف است.

رييس سازمان بورس با موشكافي اقدامات انجام شده 
در حوزه قضايي خاطرنش��ان كرد: در حوزه اقدامات 
قضاي��ي و حقوق��ي، اداره پيش��گيري و حمايت هاي 
قانوني در س��ازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شد. 
سهامداراني كه نتوانستند سود سهام خود را دريافت 
كنند؛ س��هامداراني ك��ه به هرنحوي ش��كايت دارند 
مي توانند شكواييه خود را به اين نهادها ارسال كنند تا 

از اين مجرا پيگيري شود. در اداره پيشگيري قرار است تا 
كدهاي رفتاري براي مديران شركت هاي بورسي تنظيم 
شود. در برخي مواقع استراتژي مدير شركت بورسي از 
نظر مديران ناظر خطا و نامناسب است. اما ابزار قانوني 
براي برخورد با چنين تصميماتي وجود ندارد. كدهاي 
رفتاري كه در نظر گرفته ش��ده و ابالغ مي شود كمك 

مي كند تا اندازه زيادي اين حوزه بهبود پيدا كند.
رييس سازمان بورس يادآور شد: سيگنال فروشي، نشر 
اطالعات غلط و كذب، از ديگر مواردي بود كه از سوي 
نهاد ناظر پيگيري ش��د. س��ازمان بورس در خصوص 
اين موارد پرونده هاي قضايي تشكيل داد و بسياري از 
سايت ها و شبكه هاي سيگنال فروشي به اين ترتيب، 
مس��دود ش��ده اند. بعضي افراد در بورس، دستكاري 
قيمتي انجام مي دادند، در همين راستا، پرونده قضايي 
در محاكم قضايي تشكيل و عليه اين افراد شكايت شد و 

نتيجه اين اقدامات بازار سرمايه اي پويا است.
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 »غسالم« به هر سهم ۴۰۹ ريال اختصاص 
داد: شركت سالمين در دوره 12 ماهه منتهي به 
29 اسفند ماه 139۷، به ازاي هر سهم خود 409 
ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال 96 افزايش 85 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش س��نا، شركت سالمين با سرمايه 300 
ميليارد ريال، صورت هاي مال��ي 12 ماهه دوره 
مال��ي منتهي به 29 اس��فند 139۷ را به صورت 

حسابرسي شده منتشر كرد.
شركت س��المين در دوره ياد ش��ده، مبلغ 122 
ميليارد و 680 ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 409ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال 96 معادل 85 درصد افزايش داشته است.

با احتساب سود انباش��ته ابتداي سال در نهايت 
مبلغ 19۷ ميلي��ارد و ۷09 ميليون ريال س��ود 
انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 
منظور شد.»غسالم« در دوره 12 ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 96، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ 66 ميليارد و 381 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 221 ريال سود به 

ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
شركت س��المين در برآورد خود از تغييرات نرخ 
فروش محصوالت در دوره 12 ماهه منتهي به 29 
 اس��فند ماه 1398 اعالم كرده است در اين دوره 
با توجه به نوسانات موجود در نرخ ارز و افزايش قابل 
توجه در نرخ خريد مواد اوليه و مواد بس��ته بندي 
به دليل آزاد س��ازي نرخ برخ��ي از مواد و جهت 
جبران ساير هزينه ها شامل حقوق و دستمزد و 
كسب حاشيه سود منطقي نسبت به افزايش نرخ 
محصول از جمله كيك و بيسكويت طي سال اقدام 
خواهد شد.اين شركت در برآورد خود از تغييرات 
نرخ خريد مواد اوليه در دوره ياد شده، اعالم كرده 
است: به دليل آزاد سازي برخي از نرخ هاي مواد، 
نرخ هاي برخي از مواد اولي��ه از قبيل آرد گندم، 
روغن نباتي، ش��كر، شيرخش��ك، مواد افزودني 
وارداتي و مواد بسته بندي از قبيل كارتن و سلفون 
افزايش قابل توجهي خواهد داش��ت كه به نظر 
مي رسد افزايش نرخ مواد بطور ميانگين در سال 

98 حداقل در حدود 50 درصد باشد.
پيش بيني »غسالم« از تغييرات عوامل بهاي تمام 
شده عبارت است از: نرخ مواد اوليه و بسته بندي 
در س��ال 98 با فرض ثابت ب��ودن مقدار مصارف 
بطور ميانگين حداق��ل داراي 50 درصد افزايش 
 باش��د و هزينه حقوق دس��تمزد داراي افزايش

45 درصدي نسبت به سال گذشته داشته باشد 
و ساير هزينه هاي سربار ش��امل حقوق پرسنل 

پشتيباني و ساير بين 20 تا 25 درصد باشد.

 تعيين س�ود ۷۸۰ ريالي س�ود هر س�هم 
»پتاير«: مجمع عمومي شركت توليدي ايران تاير 
تقسيم مبلغ ۷80 ريال سود نقدي و يك هزار 1۷8 
ريال سود خالص براي هر سهم اين شركت را در 
مجمع به تصويب رس��اند. مجمع عمومي عادي 
ساالنه شركت توليدي ايران تاير براي سال مالي 
منتهي به 29 اس��فند ماه 139۷ در روز دوشنبه 
10 خرداد ماه 1398 برگزار ش��د. دستور جلسه 
مجمع عمومي س��االنه »پتاير« براي دوره مالي 
ذكر شده به شرح زير بوده است: استماع گزارش 
هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي س��ال )دوره( مالي منتهي به 29 اسفند ماه 
139۷، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، 
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره 
و تعيي��ن پاداش هيات مديره.براس��اس گزارش 
منتش��ر ش��ده در خصوص اين جلسه، خالصه 
تصميمات مجمع عمومي شركت توليدي ايران 
تاير عبارت است از: سود نقدي به ازاي هر سهم به 
مبلغ ۷80 ريال و سود خالص به ازاي هر سهم يك 
هزار و 1۷8 ريال تصويب شد. سود خالص 33۷ 
ميليارد و 598 ميليون ريال و سود انباشته پايان 
دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، 2 ميليارد و 
28۷ ميليون ريال اعالم شد.مفيد راهبر به  عنوان 
بازرس قانوني و حسابرس شركت و مفيد رهبر به 

عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

 تلفيقي ۱۲ماهه »البسا« منتشر شد: شركت 
آبسال صورت هاي مالي تلفيقي 12ماهه منتهي 

به 29اسفند139۷ را منتشر كرد.
شركت آبس��ال در اطالعات و صورت هاي مالي 
تلفيقي 12ماه��ه منتهي به 29اس��فند139۷ 
سود هرسهم را در مقايسه با سال مالي 1396 از 
مبلغ 2ريال سود به 564ريال رسيده است. اين 
ش��ركت در حالي اين رقم را اعالم كرده است كه 
سود هرسهم ش��ركت اصلي نيز 5۷4ريال اعالم 
شده است و رشد بيش از 19هزار درصدي را رقم 
زده اس��ت. س��ود عملياتي تلفيق اين شركت به 
3۷1ميليارد و 381ميليون ريال، س��ود خالص 
تلفيقي نيز به 203ميليارد ريال و س��ود انباشته 
قابل انتس��اب به صاحبان سهام شركت اصلي به 
251ميليارد ريال رسيده است. »البسا« در تشريح 
اهداف و برنامه ه��اي راهبردي خود در خصوص 
توليد و فروش محصوالت اع��الم كرد كه حفظ 
بازار، ادامه توليد و صادرات با توجه به شرايط بسيار 
س��خت حاكمه كه خارج از دست شركت است؛ 
همچنين براساس برآورد شركت از تغييرات نرخ 
فروش محصوالت و نرخ خري��د مواد اوليه اعالم 
شده است كه اين نرخ در چارچوب ضوابط سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين 
مي شود. گفتني است؛ اين موضوع وابستگي بسيار 
زيادي با قيمت ارز و تحريم خواهد داشت كه رو 

به افزايش است.
در برآوردي كه »البسا« از تغييرات عوامل بهاي 
تمام شده داشته اس��ت اعالم كرد كه طبق روال 
گذش��ته از طريق بانك ها اين ام��ر انجام خواهد 
گرف��ت، الزم به ذكر اس��ت كه زم��ان پرداخت 

بدهي ها و وصول مطالبات هر دو كم شده است.

ديدگاه

گروه بورس| روز گذشته شاخص كل بورس با رشد بيش از 668 
واحدي در پايان معامالت به 248 هزار و 943 واحد رس��يد. آمار 
معامالت بورس نشان مي دهد كه همه شاخص هاي بورس در پايان 

داد و ستدهاي ديروز با رشد مواجه شدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز همه شاخص هاي بورس با رشد 
مواجه شدند بطوري كه شاخص كل با 668 واحد رشد معادل 0.2۷ 
درصد به 248 هزار و 943 واحد، شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« 
با 188 واحد افزايش معادل 0.2۷ درصد به ۷0 هزار و 191 واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با 665 واحد افت معادل 1.12 درصد به 59 
هزار و 8۷2 واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با 453 واحد رشد، 

معادل 1.12 درصد به 40 هزار و 819 واحد رسيد.
از س��ويي ديگر 4 نماد » فارس با 348 واحد، اخابر با 142 واحد، 
وصندوق با 10۷ واحد و رمپنا با 9۷ واحد« رش��د، بيشترين تاثير 

مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي بازار س��هام مش��خص 
مي كندكه قيمت سهام نمادهاي »سدشت، فلوله، كبافق، دكوثر، 
پاسا، قلرس��ت و قش��كر« بيش��ترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»خكمك، قش��هد، شكربن، ش��امال، سيالم، س��اراب و سبهان« 
بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي 
بورس به ثبت رسيدند. به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي ديروز 
بورس، در 290 هزار نوبت معامالت��ي، 4 ميليارد و 484 ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش 1۷ هزار و 104 ميليارد تومان در بورس 
معامله شد و ارزش بازار به 933 هزار و 653 ميليارد تومان رسيد.

روز گذشته در فرابورس ايران نيز شاخص كل 15 واحد تقويت شده 

و به رقم 3213 واحد رسيد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 
بيش از 1۷9 هزار ميليارد                                                                                                        تومان رسيد.معامله گران در فرابورس 
ايران بيش از 1.8 ميليارد                                                                                                        برگه بهادار س��هام و حق تقدم در قالب 
215 هزار نوبت معامله و به ارزش ۷15 ميليارد                                                                                                        تومان دادوس��تد 
كردن��د. نمادهاي پربيننده فرابورس ش��امل ذوب آهن اصفهان، 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، توس��عه و عمران استان كرمان، 
بانك دي، صنايع كاغذ پارس، ريل پرداز س��ير و توليد و صادرات 
ريشمك بودند. همچنين نمادهاي شاوان، بمپنا، شپاس، حخزر، 
دي، بيشترين اثر تقويتي در رش��د شاخص فرابورس داشته اند و 
نمادهاي مارون، ميدكو، بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس 

را داشته اند.
 گفتن��ي اس��ت در آخري��ن روز كاري هفته جاري عرض��ه اوليه

20 درصد از س��هام ش��ركت دارويي راه آورد تامين در بازار دوم 
 فراب��ورس ايران رقم خ��ورد كه طي آن هر س��هم اين ش��ركت

3150 ريال كشف قيمت شد. در روز چهارشنبه 12 تيرماه 1398 
تعداد 40 ميليون از مجموع سهام شركت دارويي راه آورد تامين 
معادل 20 درصد از سهام اين شركت در نماد »دره آورد« از سوي 
ش��ركت كارگزاري صبا تامين به عنوان مدي��ر عرضه روي تابلو 
معامالت رفت.در اين عرضه دامنه قيمت از 3000 تا 3150 ريال 
تعيين شده بود كه با مشاركت 435 هزار و 229 نفري خريداران 
در سقف دامنه قيمتي ثبت سفارش به تعداد 432 هزار و 894 كد 
معامالتي تعداد حداكثر 92 سهم تخصيص يافت. سرمايه ثبتي 
اين شركت حدود 200 ميليارد ريال بوده و 99/99 درصد از سهام 

اين شركت متعلق به شركت سرمايه گذاري دارويي تامين است.

تاكنون شركت ها در تابلوي جيم بازار پايه فقط سه روز در هفته امكان 
معامله داش��تند، اما در مقررات جديد امكان معامله در تمامي روزهاي 
معامالتي وجود خواهد داشت منتها نوسان معامالت در اين بازارها محدود 
مي شود. به گزارش سنا، بهنام محسني ضمن گفت وگو در خصوص قوانين 
جديد بازار پايه فرابورس تصريح كرد: بازار پايه فرابورس ايران از س��ال 
1390 بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور ايجاد شده 
است. مطابق اين بازار معامالت سهام شركت هايي كه اقدام به ثبت نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار را داشتند، تنها از طريق بازار پايه فرابورس 
ايران يا از طريق پذيرش در يكي از بازارهاي اصلي امكان پذير بود و سپس 
بر اساس قانون احكام دايمي كشور قانون مزبور به يك قانون دايمي تبديل 
و بازار پايه روند خود را ادامه داد. معاون بازارهاي خارج از بورس فرابورس 
با اش��اره به اينكه در حال حاضر دو گروه از شركت ها به صورت عمده در 
بازار پايه حضور دارند؛ ادامه داد: برخي از ش��ركت ها از بورس تهران يا از 
بازارهاي اصلي فرابورس ايران لغوپذيرش ش��دند و معامالت سهام اين 
بنگاه ها به بازار پايه فرابورس منتقل و بخشي هم بر اساس قانون احكام 
دايمي كشور مشمول شرايط ثبت نزد سازمان بورس بودند و معامالت 
سهام اين واحدهاي در بازار مزبور انجام مي شود.وي با اشاره به اينكه بخش 
عمده اي از مسائل سهامداران در بازار پايه مربوط به عدم تقارن اطالعاتي 
ناشران است، افزود: بطور كلي در بازار پايه ناشراني وجود دارند كه ممكن 
اس��ت براي زمان هاي قابل توجهي اطالعات مورد نظر شركت را ارايه 
نكرده يا مجامع صاحبان سهام شركت ها بصورت منظم و دقيق برگزار 
نشده باشد و در حقيقت فضاي خاصي در بازار پايه در اين شرايط حاكم 
است. معاون بازارهاي خارج از بورس فرا بورس بيان كرد: عالوه بر موضوع 
عدم تقارن اطالعاتي شرايط معامالت در بازار پايه در همين زمينه و بر 

اساس حفظ حقوق سهامداران تغييراتي را در مقررات هم در بحث ناشران 
و هم در مقررات معامالتي با خود به همراه داشته است. وي تاكيد كرد: 
مهم ترين تغييراتي كه در مقررات جديد انجام خواهد شد بحث تقسيم و 
طبقه بندي ناشران بازار پايه در سه تابلوي معامالتي به نام هاي زرد، نارنجي 
و قرمز خواهد بود.محسني گفت: اين تابلوها الهام گرفته از عالئم و رنگ 
بندي هاي كه در تمامي كشورها به صورت عالئم مشترك كه مي تواند 
مفهوم مشتركي را متبادر و ميزان ريسك شركت را در هر طبقه نمايش 
دهد.وي در ادامه افزايش امكان روزهاي معامالتي را از ديگر تغييرات در 
مقررات جديد بازار پايه برشمرد و افزود: تا به حال شركت ها در تابلوي جيم 
بازار پايه فقط سه روز در هفته امكان معامله داشتند اما در مقررات جديد 
امكان معامله در تمامي روزهاي معامالتي وجود خواهد داشت اما نوسان 
معامالت در اين بازارها محدود مي شود. معاون بازارهاي خارج از بورس 
فرابورس اضافه ك��رد: موضوع ديگري كه در مقررات جديد پيش بيني 
شده بحث كشف قيمتي كه در بازار پايه با توجه به طبقه بندي ناشر در 
هر تابلوي معامالتي به روزهاي خاصي در هفته يا ماه منحصر شده است.

وي توضيح داد: نكات ديگري كه در مقررات جديد بازار پايه پيش بيني و 
عنوان شده بحث پنهان بودن پس زمينه هاي خريد و فروش سهام است 
چون سوءاستفاده هاي زيادي در خصوص نمايش سفارش ها ومظنه ها 
قبل از انجام معامالت وجود داشت.محسني يادآور شد: شايان ذكر اينكه 
با عدم نمايش سفارش ها هم امكان دست كاري قيمت ها به شدت كاهش 
پيدا مي كند و هم در اين حين قيمتي به عنوان قيمت نظري گشايش 
كه عنوان »تي. او. پي« را دارد در طول دوره سفارش گيري نمايش داده 
مي شود كه به نوعي قيمت مزبور اجماع نظر بازار در مقطع كشف قيمت 

براي انجام معامله خواهد بود.

بررسيمقرراتجديدبازارپايهحركتشاخصهادرمداررشدادامهدارد
معاونبازارهايخارجازبورسفرابورسخبردادنگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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از اتاق هاي موروثي تا بازدارنده هاي دولتي

اتاقهايمشتركاعضارابهداشتنرتبهموظفكنندامكاندرآمدزايي2ميليارددالريازصادراتسنگ

تعادل|نيلوفر جمالي|
در ش��رايط كنوني كه ش��اهد فعاليت كمرنگ رايزنان 
بازرگاني در كشور هستيم، تعداد آنها در ليست سازمان 
توسعه تجارت همچنان رو به كاهش است؛ اين در حالي 
است كه با تشديد تحريم ها عليه ايران بايد نقش اتاق هاي 
بازرگاني مشترك بيشتر شود تا بتوانند در عرصه تجارت 
خارجي حضور فعالي داش��ته و بس��تر حض��ور فعاالن 
اقتصادي و بازرگان��ان ايراني را در بازارهاي هدف آماده 
كنند. برهمين اس��اس، بايد يك خانه تكاني اساسي در 
بدنه اتاق هاي مشترك كه بيشتر تبديل به يك سلطنت 

موروثي شده، صورت بگيرد. 
اما اتاق هاي مش��ترك چه وظايفي دارند و چه اقداماتي 
بايد انجام دهند؟ يك��ي از اصلي ترين وظايف اتاق هاي 
مش��ترك بازرگاني اين اس��ت كه در جهت گس��ترش 
ارتباطات و م��راودات صاحبان صنايع، بازرگانان ايراني 
و كش��ور مقابل در زمين��ه تجارت، صنع��ت، خدمات، 
كشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه تالش كند؛ اما در 
چند س��ال اخير نه تنها تالشي در اين راستا نمي بينيم 
بلكه به نظر مي رس��د، تنها اهداف خاصي در اين اتاق ها 
پيگيري مي شود. دليل پرداختن به اين موضوع مهم را 
مي توان سخت تر ش��دن تحريم هاي امريكا عليه ايران 
دانس��ت. در چنين ش��رايطي بايد از ظرفيت هاي ساير 
كشورها براي رفع مشكالت كشور بهره برداري كرد؛ اين 
در حالي است كه نه تنها دولت براي فراهم كردن بسترها 
در كش��ورهاي مقصد تجاري ايران، تالش��ي نمي كند، 
رايزنان بازرگاني هم تقريب��ًا منفعل عمل مي كنند. در 
ضلع ديگر اين ماجرا، بخ��ش خصوصي قرار داد كه كه 
نماينده هاي اصلي آنها عضو اتاق هاي مشترك هستند، 
اما يا نگاه��ي منفعت طلبانه دارند يا از س��وي دولت با 
يكس��ري بازدارنده هايي رو به رو مي شوند كه شرايط را 

براي ادامه فعاليت آنها سخت تر مي كند. 
در چنين شرايطي بهره گيري از راهكارهاي جديد براي 
ورود به بازار هاي جهاني و راه دادن تجار تازه نفس به اين 
عرصه مي تواند كمك ش��ايان توجهي به اقتصاد كشور 
باش��د؛ اما اين در حالي است كه همچنان شاهد حضور 
افرادي بر مس��ند تصميم گيري در اتاق هاي مش��ترك 
هس��تيم كه مرز بازنشس��تگي را رد ك��رده  و همچنان 
نگاه هاي سنتي بر آنها بر فعاليت هاي اتاق حاكم است. 
حال اگر در اتاق مش��تركي هم نيروهاي جواني حضور 
دارند، ش��رايط براي صاف ش��دن جاده تجارت توسط 

سازمان هاي مربوطه مهيا نيست. 
اكنون زمان آن فرا رسيده تا اتاق هاي بازرگاني مشترك 
به ص��ورت فعال تري عمل كنند و اين مهم جز با حضور 
فعاالن اقتصادي جوان و تازه نفس ها ممكن نيس��ت و 
براي تحقق چنين هدفي، بايد تجار بازنشسته )به لحاظ 
سني( جاي خود را به تازه نفس هايي با توانمندي باالتر 
بدهند تا راه نه تنها براي خودش��ان هموارتر شود بلكه 
گره هاي تجارت باز ش��ود. از سوي ديگر، دولت نيز بايد 
روند تسهيل گري را در پي گرفته و تالش كند تا در بحران 
تجاري كشور با هموار كردن راه تجار دست در دست هم 
اين مقطع زماني را س��پري كنند. در اين راستا به سراغ 
برخي اعضا و روساي اتاق هاي مشترك بازرگاني رفتيم 
تا نظر آنها را در رابطه با روند فعاليت اين اتاق ها بپرسيم. 
برخي از اعض��ا از روند موروث��ي هيات مديره اتاق هاي 
مشترك ش��كايت دارند و معتقدند كه اين موضوع راه 
را براي افراد خالق بس��ته است و برخي ديگر معتقدند 
كه دولت روندي را پيش گرفته كه براي تسهيل روابط 

تجاري با كشورهاي ديگر از آن توقعي نرود.

 ديواركشي در اتاق مشترك ايران و چين
در همين رابطه، »سعيد اشتياقي« عضو اتاق مشترك 
ايران و چي��ن در گفت وگو با خبرنگار »تعادل« گفت: 
اتاق مش��ترك ايران و چين ادعاي تغيير و جوانگرايي 
را در هيات مدي��ره دارد، در حالي ك��ه اين تغييرات با 
ورود فاميل هاي نزديك اعضاي هيات مديره اين اتاق 
صورت گرفته و در واقع هيات مديره اين اتاق موروثي 
شده است.وي با اشاره به عضويت 9 ساله خود در اين 
اتاق مش��ترك عنوان كرد: اين اتاق به واقع انحصارگرا 
اس��ت و با اين همه عضو حتي يكي از كميسيون هاي 
اين اتاق فعال نيست. هيات مديره اتاق مشترك ايران 
و چين ديواري به دور خود كشيده و اجازه نمي دهند 

هيچ كس به آن نزديك شود.
به گفته اشتياقي، در صورت مقايسه اتاق ايران و چين 
با اتاق ايران و عراق مشاهده مي شود كه كميسيون هاي 
اتاق مشترك عراق تا چه حدي فعال هستند، در حالي 
كه اتاق چين هيچ كميس��يون فعالي ندارد. اتاق هاي 
مش��ترك بايد عضو محور باش��ند و خدماتي در شان 
اعضا اراي��ه دهند؛ اما ات��اق ايران و چين ب��ه جوانان 
فع��ال در حوزه ها اصال اهمي��ت نمي دهد. يك طيف 
حاكم هستند و به حرف جوانان و نخبه ها نيز توجهي 
نمي كنند يعني اصال فضايي براي صحبت وجود ندارد.

وي با بيان اينكه شعار هيات مديره اتاق مشترك ايران 
و چين جوان گرايي است، افزود: هيات مديره اتاق چين 
تنها هيات مديره اي اس��ت كه نسبت به دور قبل از آن 
دو نفر تغيير داشته است؛ اما اين دو نفر نيز از نزديكان 
اعضاي هيات مديره قبلي بودند. به عنوان مثال فردي 
در هيات مديره حضور داشته و اكنون فرزند وي نيز به 
آنها پيوسته است. اينگونه است كه اسم خود را جوان گرا 
گذاشته اند؛ اما در واقع هيات مديره اتاق مشترك ايران 
و چين موروثي ش��ده اس��ت.اين عضو اتاق مشترك 
ايران و چين تصريح كرد: در سه تا چهار دوره گذشته 
در هيات مديره اين اتاق هيچ تغييري به وجود نيامده 
اس��ت؛ اما بايد بنا را روي كار كردن و ش��نيدن صداي 
جوانان و همچنين فعال كردن كميسيون ها بگذاريم. 
ما اصراري به ورود خودمان در هيات مديره نداريم؛ اما 
هيات مديره كنوني از تش��كيل جلسات كميسيون ها 
هراسان هستند و مي ترسند كه پايگاهشان را از دست 

بدهند و شبكه شان به هم بخورد.
در اينجا ذكر اين نكته ضرروي است كه اين روند اشتباه 
مديريتي در اتاق هاي مشترك ديگري چون »اتاق ايران 
و هند، ايران و افغانستان، ايران و انگلستان، ايران و عراق« 
و بعضي ديگر از اتاق هاي مشترك وجود دارد و اين مساله 
تنها مربوط به يك اتاق مشترك نيست؛ از همين رو، بايد 
رويكردهاي اتاق مشترك در نحوه مديريت و پيش برد 
اهداف بخش خصوصي و در راستاي منافع ملي تغيير 
كند. البته تغيير رويكرد به معناي كنار گذاشتن افراد 
باتجربه و باسابقه در عرصه تجارت خارجي نيست؛ بلكه 
حضور اين افراد به عنوان راهبران عرصه تجارت خارجي 

در كنار جوانان با انگيزه و فعال توصيه مي شود. 

 رويكردهاي مثبت
از سوي ديگر، »علي رضوي« عضو اتاق مشترك ايران 
و عمان در گفت وگو با خبرنگار »تعادل« عنوان كرد: 
با توجه به اينكه تجربه حضور در اتاق هاي مش��ترك 
ديگر را نيز داش��ته ام به جد مي توان��م بگويم بهترين 
ات��اق مش��ترك بازرگاني كه ب��ا آن كار ك��ردم، اتاق 
بازرگاني ايران و عمان است.وي فارغ از اينكه هيچگاه 

در انتخاب��ات اين اتاق ش��ركت نكرده اس��ت، گفت: 
هيات مديره اتاق مش��ترك ايران و عمان بس��يار ملي 
عمل مي كند و اصال منافع شخصي در نظر نمي گيرد؛ 
اين را من به عنوان يك عضو س��اده كه از خدمات اين 
اتاق استفاده مي كنم، مي گويم. هيات مديره اين اتاق 
به شدت در راستاي توانمندسازي شركت هاي داخلي 
حركت مي كند و زمان زيادي براي سازگاري تجار دو 
كشور و همچنين پيدا كردن شركاي تجاري براي هر 

دو طرف صرف مي كنند.
عضو اتاق مش��ترك اي��ران و عمان اف��زود: اين اتاق 
هيات هاي پرباري به عمان اعزام مي كنند و براي جزء 
جزء هيات هاي اعزامي و نمايشگاه ها زمان زيادي صرف 
مي كند. با توجه به ش��رايط ديگر اتاق هاي مشترك و 
عضويت برخي اعضا در چندين اتاق مش��ترك به نظر 
مي رسد اتاق مشترك ايران و عمان در مقايسه با ساير 
اتاق هاي مش��ترك از درجه كيفيت بس��يار باالتري 
برخوردار است.وي گفت: تيم اجرايي اين اتاق مشترك 
زمان زيادي براي رفع نيازهاي اعضا مي  گذارد و به جد 
مي توان گفت اين اتاق عملكرد مناسبي نسبت به باقي 
اتاق ها دارد. اطالع رس��اني هاي اين اتاق مش��ترك به 
موقع و ش��فاف و بسيار حمايتي است و عملكردي كه 
يك عضو با توجه به پرداخت حق عضويت خود از اتاق 
دارد را پوشش مي دهد.رضوي تاكيد كرد: عمان كشور 
كوچكي اس��ت كه مبادالت بين المللي زيادي ندارد 
و همچنين عالقه زيادي هم به س��رويس دهي براي 
بازپرداخت و مبادالت نشان نمي دهد؛ اما اتاق مشترك 
ايران و عمان بس��يار خوب عم��ل مي كند.اين فعال 
اقتصادي با اشاره به توانمندس��ازي اعضا توسط اتاق 

مشترك ايران و عمان تصريح كرد: اين اتاق شريك هاي 
مختلفي براي تجار ايراني در كشور عمان پيدا مي كند 
و جواب سواالت اعضا را به سرعت پيگيري كرده و ارايه 
مي كنند كه اين موضع نشان دهنده عملكرد حرفه اي 

تيم مستقر در اين اتاق است.

 »بازدارنده هاي دولتي« اتاق ايران و تركيه 
را ناكارآمد كرد

»رضا كامي« رييس اتاق مشترك ايران و تركيه هم در 
اظهاراتي به »تعادل« گفت: اتاق هاي بازرگاني مشترك 
ايران و تركيه در مواردي به توافق مي رسند؛ اما به دليل 
اينكه بخش اعظم تصميم گيري ها از طرف ايران توسط 

دولت انجام مي پذيرد، اين توافقات زمان بر مي شود. 
طي س��اليان گذش��ته در زمين��ه افزاي��ش مبادالت 
تجاري ميان فعاالن اقتصادي دو كش��ور ايران و تركيه 
برنامه ريزي هاي خاصي داشتيم. در اين مدت ديدارهاي 
دوجانبه اي صورت گرفته و هيات هايي چه از سوي ايران 
و چه از س��وي تركيه جهت آشنايي فعاالن اقتصادي با 
شرايط روز و پتانسيل هاي تجاري به هر دو كشور اعزام 
شدند.رييس اتاق مش��ترك ايران و تركيه با بيان اينكه 
مالقات هاي حضوري با طرف هاي ترك در هر دو كشور 
داشته ايم، افزود: با توجه به مشكالت اجرايي پيش آمده 
ميان روند فعاليت تجار دو كشور، اتاق هاي مشترك براي 
انتقال اين مشكالت به مقامات ذي ربط دو كشور تالش 
مي كنند ت��ا بتوانند راهكاريي براي رف��ع موانع و انجام 
هرچه راحت تر تجارت و برآورده كردن انتظارات فعاالن 
اقتصادي بيابند.وي با اش��اره ب��ه مالقات هاي دو طرف 
ايران��ي و ترك در ايام نوروز تاكي��د كرد: در اين مالقات 

مش��كالت، موانع و بازدارنده هاي اقتصادي را بررس��ي 
كردي��م و مباحث مقرراتي، بخش تعرفه هاي گمركي و 
حتي موانع بانكي در اين ديدارها مورد بررسي قرار گرفت 
و توافقاتي نيز به دست آمد.كامي به موضوع تعرفه هاي 
ترجيحي دو كش��ور اش��اره كرد و گفت: در اين راستا با 
طرف ترك به نقطه نظراتي رسيديم، اما مشكل اينجاست 
كه بخش اعظم تصميم گيري ها ب��ه ويژه از طرف ما در 
سيس��تم دولتي اتفاق مي افتد كه اين پروسه را زمان بر 
مي كند.وي تصريح كرد: در صورتي كه فعاالن اقتصادي 
بتوانند با سيس��تم دولتي كشور به توافقاتي دست پيدا 
كنند، مي توانيم روابط تجاري دو كشور را افزايش دهيم 
و تعامالتمان بيشتر شود. ما مي توانيم در چنين شرايطي 
نتايج بهتري به دست آورده و با هم انديشي به مشكالت 
فائق بياييم.رييس اتاق مش��ترك ايران و تركيه درباره 
حجم مبادالت دو كشور در شرايط تحريم نيز گفت: طي 
چند سال گذشته مبادالت تجاري ايران و تركيه در حد 
مناسبي نبوده و تا سقف 10 ميليارد تومان نوسان داشته 
است.وي معتقد است كه روند كاهشي مبادالت اقتصادي 
دو كشور در سال هاي اخير به دليل ركودهاي اقتصادي 
جهاني است و بخش ديگري از آن نيز به نوسانات ارزي 
دو كش��ور باز مي گردد كه بحث هاي تج��اري را تحت 
الشعاع قرار داده است.كامي عنوان كرد: با توجه به روابط 
اقتصادي ايران و تركيه و توانمندي هاي دو كشور مي توان 
به افزايش روابط تجاري دو كش��ور اميدوار بود؛ چراكه 
بخش اعظمي از مواد اوليه مورد نياز تركيه از ايران تامين 
مي شود و اين موضوع به صورت عكس هم صادق است، بر 
اين اساس، اقتصاد دو كشور يك اقتصاد تكميلي است و 

مي تواند بر كشورهاي ثالث نيز اثرگذار باشد.

فارس|نايب رييس انجمن سنگ با تأكيد بر اينكه صادرات 
مواد معدني قابل تحريم نيست، گفت: در توليد سنگ هاي 
ساختماني جزو 5 كش��ور اول دنيا قرار داريم و درآمدزايي 
2 ميليارد دالري از محل صادرات اين سنگ ها براي كشور 
امكان پذير است. مالك رحمتي در يك نشست خبري با 
اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقالب 
بر لزوم برنامه ري��زي براي بهره من��دي از 7 درصد ذخاير 
معدني دنيا در ايران، اظهار كرد: وزارت صنعت و تشكل هاي 
تخصصي بايد اعالم كنند كه ب��راي اجراي اين بيانيه چه 
اقداماتي انجام خواهند داد.  بايد براي بهره برداري از ذخاير 
معدني كشور برنامه زمان بندي مشخص با متولي مشخص 

تدوين شود.

 چهار مرحله زنجيره ارزش صنايع معدني
رحمتي با اشاره به چهار مرحله زنجيره ارزش افزوده صنايع 
معدني، توضيح داد: اكتشاف يكي از اين مراحل است. در 
بخش س��نگ هاي تزئيني 2.5 ميليارد تن ذخيره قطعي 
شناسايي شده كه نيازمند اكتشافات علمي و اصولي است. 
وي استخراج كيفي، فرآوري و صادرات را به عنوان سه مرحله 
بعدي زنجيره ارزش افزوده صنايع معدني عنوان كرد و گفت: 
يكي از چالش هاي فعلي در بخش معدن اين است كه فردي 
كه معدن دارد، فرآوري انجام نمي دهد و در عين حال فرد 
ديگري كه كار فرآوري انج��ام مي دهد، به دنبال صادرات 

نيست. در نتيجه اين زنجيره ها به يكديگر متصل نيستند.

 فعاليت تنها يك سوم ظرفيت توليد سنگ
وي با بي��ان اينكه ام��كان توليد 30 ميليون تن س��نگ 
ساختماني در كشور وجود دارد، اظهار كرد: در حال حاضر 
حدود يك سوم اين رقم يعني حدود 13.5 ميليون تن توليد 
سنگ ساختماني در كشور داريم.نايب رييس انجمن سنگ، 
تصريح كرد: مي توانيم 180 ميليون مترمربع سنگ كار شده 
در كش��ور توليد كنيم در حالي كه فقط 80 تا 85 ميليون 
مترمرب��ع توليد در اين بخش داريم. به گفته وي، س��نگ 
ساختماني كار نشده توليد ايران به 42 كشور و سنگ هاي 

فرآوري شده نيز به 69 كشور صادر مي شوند.

 صادرات 65 درصدي سنگ  به عراق و امارات
وي با بيان اينكه صادرات س��نگ فرآوري ش��ده در سال 
گذشته به 581 هزار تن رسيد، گفت از اين رقم، 269 هزار 
تن به ارزش 144 ميليون دالر به عراق صادر ش��ده است. 
همچنين 101 هزار تن سنگ فرآوري شده به امارات صادر 
شد كه به اين ترتيب مشاهده مي كنيم 65 درصد صادرات 
سنگ هاي كار شده به دو كشور همسايه اختصاص داشته 
است.رحمتي در مورد صادرات سنگ كوپ )كار نشده( در 
سال 97 نيز گفت: سال گذشته يك ميليون تن صادرات 
سنگ كوپ به ارزش 161 ميليون دالر به 44 كشور صورت 
گرفت. از اين رق��م، 812 هزار تن به ارزش 1400 ميليون 
دالر به كشور چين صادر شد كه 80 درصد صادرات سنگ 
كوپ را شامل مي شود.وي ادامه داد: بعد از چين، صادرات 
سنگ كوپ ايران به كشورهايي مانند هند، امارات، ايتاليا، 
تركيه، عراق، اسپانيا، تايوان، عمان و مالزي صورت گرفته 
اس��ت.نايب رييس انجمن سنگ با بيان اينكه در مجموع 
سنگ فرآوري شده و سنگ كوپ ايران به 110 كشور دنيا 
صادر مي شود، تأكيد كرد: صادرات هر محصولي ممكن است 
تحريم شود ولي صادرات مواد معدني قابل تحريم نيست.وي 
با بيان اينكه صادرات سنگ كوپ و فرآوري شده تا سال 95 
حدود 900 هزار تن بوده است، گفت: در سال گذشته اين 
رقم به يك ميليون و 574 هزار تن رسيد كه نشان دهنده 
رشد صادرات در اين بخش است.  در سال 96 معادل 498 
تن سنگ كار شده صادر شد كه اين رقم در سال 97 با رشد 
14 درصدي به 578 تن رسيد.رحمتي ادامه داد: صادرات 
سنگ كوپ نيز در سال 96 معادل يك ميليون و 54 تن بود 

كه با رش��د 7 درصدي در سال 97 به 996 هزار تن رسيد. 
وي با اشاره به اينكه تاكنون براي 2 هزار و 89 معدن سنگ 
تزئيني پروانه بهره برداري صادر شده است،  گفت: در حال 
حاضر 1200 معدن فعال و بقيه اين معادن غيرفعال هستند 
كه براي احياي 50 معدن كوچك طي امسال برنامه ريزي 

شده است. 

 پيش بيني رشد صادرات سنگ
رحمتي در مورد چشم انداز صادرات سنگ هاي تزئيني طي 
سال جاري نيز گفت: پيش بيني ما اين است امسال هم رشد 
صادرات در اين بخش داش��ته باشيم در حال حاضر عمده 
صادرات ما به سنگ هاي فرآوري شده به عراق اختصاص 
دارد كه مش��كلي در اين بخش نداريم و نقل و انتقال پول 
نيز بهتر شده است.وي ادامه داد: در كشورهاي منطقه هم 
پتانسيل مناسبي براي صادرات سنگ هاي ساختماني داريم 
و با توجه به ساخت و سازهايي كه در كشور قطر و همچنين 
كشورهاي جنگ زده در جريان است، ايران مي تواند صادرات 
بيشتري در زمينه سنگ داشته باشد. اوتصريح كرد: در مورد 
سنگ هاي كوپ نيز اگر وضعيت سال قبل را حفظ كنيم، 
خوب اس��ت زيرا در حال حاضر مدت زم��ان صادرات اين 
س��نگ ها از 45 روز به 70 روز رسيده و كشور تركيه نيز در 
حال بهره برداري از اين موضوع براي تصاحب سهم ايران در 
بازارهاي جهاني است. وي ادامه داد: در حال حاضر قطعات 
خ��ودرو از طريق حمل و نقل ريلي از چين به كش��ور وارد 
مي شود كه در تالشيم بتوانيم به جاي اينكه اين قطارها خالي 
به چين برگردند، از آنها براي صادرات سنگ استفاده كنيم.

 برگزاري نمايشگاه سنگ هاي تزئيني
رحمت��ي از برگ��زاري يازدهمين نمايش��گاه بين المللي 
سنگ هاي تزئيني، معدن، ماشين آالت و تجهيزات مربوطه 
از 18 تا 21 تيرماه در تهران خبر داد و گفت: امس��ال 120 
شركت داخلي و خارجي در اين نمايشگاه حضور دارند و البته 
به دليل محدوديت مكان نتوانستيم به 83 متقاضي نيز غرفه 
ارايه كنيم. به گفته وي، همزمان با برگزاري اين نمايشگاه، 

همايش بزرگ معماري و سنگ ايران نيز برگزار مي شود.
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افزايش 20 هزار توماني 
قيمت سيمان سفيد 

تس�نيم|در تصميم جديد توليدكنندگان، 
قيمت سيمان س��فيد با اصالحات اعمال شده 
20 هزار تومان ديگر افزايش پيدا كرد. انجمن 
صنفي كارفرمايان سيمان اواخر هفته گذشته 
به منظور بررس��ي مش��كالت و مسائل صنعت 
سيمان و ارايه راه حل هاي مناسب و عملياتي در 
جهت برون رفت از وضعيت كنوني و جلوگيري از 
توقف كار كارخانجات و بروز تنش هاي كارگري 
جلسه هم انديشي با حضور كليه مديران عامل 
شركت هاي توليدكننده سيمان و كارشناسان 
اين بخش برگ��زار كرد ك��ه در نهايت افزايش 
37 درصدي قيمت سيمان موافقت اعضاء قرار 
گرفت. در اين صورت جلس��ه قيمت س��يمان 
س��فيد با اصالحات اعمال شده 20 هزار تومان 
ديگر افزايش پيدا كرد. به اعتقاد توليدكنندگان 
ب��ا مصوبه افزاي��ش 37 درص��دي قيمت ها در 
بخش سيمان سفيد به جاي 70 هزار تومان بايد 

افزايش90 هزار تومان اتفاق بيفتد.

شفافيت بايد از حساب هاي 
بانكي آغاز شود

ايسنا|نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و چين معتقد است كه اقتصاد ايران پيش از آنكه 
به شفافيت درباره حقوق دريافتي مقامات دولتي 
احتياج داشته باشد، بايد برخي گام هاي ابتدايي 

را در مسير شفافيت هاي كالن بردارد.
مجيدرضا حريري با اشاره به طرح شفاف سازي 
حقوق هاي دريافتي كارمندان دولت، اظهار كرد: 
هرچند اين طرح مي تواند نتايج مثبتي داش��ته 
باش��د اما به نظر مي رس��د به دليل فاصله اي كه 
اقتصاد ايران با برخي سياست هاي شفاف سازي 
دارد، باي��د اقدامات��ي محكم ت��ر و در فضاي��ي 

گسترده تر در دستور كار قرار بگيرد.
وي درباره سياست هاي ديگر كشورهاي جهان در 
قبال شفافيت در دريافتي مديران دولتي، توضيح 
داد: در تمام جهان شفافيت اقتصادي، رابطه اي 
مس��تقيم با دموكراس��ي دارد. يعني هر جا نظر 
مردم و اهميت جايگاهشان بيشتر تصريح شده، در 
شفاف كردن فرايندهاي مالي دولت و حقوق هاي 
مديران نيز اثر گذاشته اس��ت. نايب رييس اتاق 
مشترك ايران و چين ادامه داد: نمي توان در تمام 
كشورهاي جهان به يك الگو يا مدل ثابت رسيد. 
در برخي كشورها اطالعات درآمدي تمام فعاالن 
اقتصادي اعم از دولتي يا غير دولتي ارايه مي شود، 
در برخي كش��ورها اين موضوع تنها به مديران 
دولتي باز مي گردد و در برخي كشورها نيز خبري 
از اطالع رساني دقيق در اين زمينه نيست.حريري 
با بيان اينكه صرف بررسي و اعالم ميزان دريافتي 
مديران دولتي نمي تواند كمك قابل توجهي به 
ش��فافيت اقتصادي كند، توضيح داد: حقوق ها 
روشن ترين اعداد هستند و براي اعالم نهايي آنها 
كار خيلي پيچيده اي نياز نيست اما اگر بخواهيم 
به سمت مبارزه با فساد حركت كنيم، اطالعات 
حساب هاي افراد و نقل و انتقاالتي كه پيرامون آنها 
صورت مي گيرد، بيشترين اهميت را دارد. يك 
مدير دولتي كه در كنار سمت خود در شركت هاي 
خصولتي نيز فعال است، قطعاً در شركت خصولتي 
دس��ت بازتري براي اقدام��ات اقتصادي خواهد 
داشت و از اين رو اگر بنا بر نظارت است، پرداختن 
به تمامي اين ابعاد اهميت خواهد داش��ت.وي با 
ارايه اين پيشنهاد كه بررسي حساب هاي بانكي 
مي تواند گامي مفيد ب��راي افزايش نظارت هاي 
اقتصادي باش��د، تصريح ك��رد: در اين زمينه نه 
مدي��ران دولتي كه حتي فع��االن اقتصادي نيز 
مي توانند رصد شوند. اين به معناي آن نخواهد بود 
كه تمام اقشار جامعه اطالعات خود را ارايه كنند اما 
مديران سطح باال و فعاالني كه گردش حسابشان 
از سطحي قابل توجه باالتر است، مي توانند در اين 

دايره جاي بگيرند.

تجهيزات پزشكي و مشكالت 
تاخير در ترخيص

ايرنا|ريي��س اتحاديه بازرگان��ان تجهيزات 
پزشكي ايران اعالم كرد كه اگر چه تجهيزات 
پزش��كي بايد از مسير س��بز ترخيص شوند، 
اما تجهيزات پزش��كي برخي ش��ركت ها براي 
هفت تا 10 روز در گمرك مانده اند و ترخيص 

نمي شوند.
ابوالفت��ح صانعي با بيان اينك��ه 10 روز تاخير 
در ترخيص تجهيزات پزشكي زمان زيادي به 
حساب مي آيد، افزود: تجهيزات پزشكي همه 
ضروري هستند و بايد فوراً ترخيص شوند، اما 
وقتي ترخيص آنها با مشكل رو به رو مي شود، 
احتمال كمبود تجهيزات در روزهاي آينده دور 
از ذهن نيس��ت. در حال حاضر براي ترخيص 

كاالها در حال نامه نگاري با گمرك هستيم.
رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزش��كي 
ايران معتقد است وقتي ترخيص از مسير سبز 
10 روز طول كش��يده، يعني عماًل اين مسير 

كارايي خود را از دست داده است.
صانع��ي پيش تر نيز درب��اره بدهي ارزي بانك 
مركزي به شركت هاي تجهيزات پزشكي گفته 
بود: بانك مركزي قرار اس��ت تا پنجشنبه 13 
تير، بدهي هاي ارزي ش��ركت هاي واردكننده 

تجهيزات پزشكي را پرداخت كند.
وي در اين زمينه توضيح داد: به دليل اهميت 
اين كاالها بايد بدهي شركت هاي واردكننده 
تجهيزات پزش��كي به ش��ركت هاي فروشنده 
خارجي در اولين زمان ممكن تس��ويه مي شد 
كه اين كار تاكنون صورت نگرفته اس��ت. حاال 
بعد از يك سال و دو ماه قرار است بانك مركزي 
ارزهاي بدهي را به اين شركت ها پرداخت كند.

 رتبه بندي يعني تعيين عي��ار و اعتبار افراد حقيقي 
و حقوقي، ق��درت پايداري در بازاريابي و حفظ بازار، 
قدرت مالي و اقتصادي، كيفي��ت محصول و ميزان 
تعهد به خدمات پ��س از فروش و مس��ووليت هاي 
اجتماعي ناشي از آنكه توسط يك موسسه  رتبه بندي 

معتبر تعيين شده باشد.
مرك��ز  رتبه بندي اتاق بازرگاني اي��ران، طي نامه اي 
به روس��اي اتاق هاي مش��ترك، ض��رورت توجه به 
 رتبه بندي فعاالن اقتصادي در حوزه تجارت خارجي 

را متذكر شد.
در اين نامه كه به امضاي امين اله فرهادي مديرعامل 
مركز ملي  رتبه بندي اتاق ايران رسيده، آمده است: 
»اتاق هاي مش��ترك به منظور حف��ظ اعتبار ملي و 
اقتصادي كش��ور اعضاي خود را تشويق و موظف به 
داشتن رتبه كنند تا ضمن رفع دغدغه هاي مسووالن 
اتاق ه��ا، راه مذاكره مقتدرانه و موف��ق در تعامالت 

خارجي و بين المللي فراهم شود.«
مركز  رتبه بندي اتاق ايران در نامه خود آورده است: 
»ضمن آرزوي توفيق، همان گونه كه مستحضريد، 
يكي از الزامات اساس��ي در زمينه گسترش مبادله و 
توسعه روابط اقتصادي با طرف هاي خارجي، آگاهي 

از رتبه هاي بنگاه هاي اقتصادي طرف مقابل است.
 رتبه بندي يعني تعيين عي��ار و اعتبار افراد حقيقي 
و حقوقي، ق��درت پايداري در بازاريابي و حفظ بازار، 
قدرت مالي و اقتصادي، كيفي��ت محصول و ميزان 
تعهد به خدمات پ��س از فروش و مس��ووليت هاي 
اجتماعي ناشي از آنكه توسط يك موسسه  رتبه بندي 

معتبر تعيين شده باشد.
بررس��ي تجربيات جهاني مويد اين موضوع اس��ت 
كه  رتبه بن��دي بنگاه هاي اقتصادي در كش��ورهاي 
توس��عه يافته قدمتي 200 ساله داش��ته و مكانيزم 
 رتبه بندي به فرآيندي ش��ناخته ش��ده و علمي در 

تبادالت بين المللي تجاري مبدل گرديده است.
خوشبختانه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران بر اس��اس تكاليف قانون��ي مصرحه در قوانين 

مختل��ف از جمله آيين نامه اجراي��ي قانون مقررات 
صادرات و واردات، تبصره ذيل ماده 5 قانون حداكثر 
استفاده از توان توليدي و خدماتي و قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز اقدامات وس��يعي را از س��ال 89 در 
دستور كار خود قرار داده و با سرمايه گذاري انساني 
و مادي قاب��ل توجه،  رتبه بندي بيش از 1500 بنگاه 
اقتصادي را با ارتباط و تعامل كارشناسي با موسسات 
معتبر بين المللي و انتقال دانش  رتبه بندي به داخل 

كشور به ثمر رسانده است.
مركز مل��ي  رتبه بندي اتاق ايران ب��ا انجام مطالعات 
تطبيق��ي خارج��ي و داخل��ي و فراه��م نم��ودن 
زيرساخت هاي الزم براي انجام  رتبه بندي، عمليات 
اجرايي  رتبه بندي تخصصي را بر اس��اس مدل هاي 
ارزيابي قابل اجرا و مورد تاييد موسسات بين المللي 
با هدف سامان بخش��ي و شفاف سازي فضاي كسب 
و كار و اعتمادس��ازي الزم و انتشار اطالعات شفاف 
از رتبه بنگاه ه��ا در فضاي اقتصاد بين الملل و فراهم 
كردن بستر جذب سرمايه گذاران خارجي با تكيه بر 
تجارب موف��ق بين المللي در گرايش هاي تخصصي 

مختلف آغاز نموده است.
با عنايت ب��ه مراتب فوق توصي��ه و تاكيد  مي نمايد 
اتاق هاي مش��ترك ب��ه منظور حفظ اعتب��ار ملي و 
اقتصادي كش��ور اعضاي خود را تشويق و موظف به 
داشتن رتبه نمايد تا ضمن رفع دغدغه هاي مسووالن 
اتاق ه��ا، راه مذاكره مقتدرانه و موف��ق در تعامالت 

خارجي و بين المللي فراهم گردد.«

  هيات مديره اتاق مش�ترك ايران و چين ديواري به دور خود كش�يده و اجازه نمي دهند هيچ كس به آن نزديك شود.هيات مديره اتاق چين تنها 
هيات مديره اي است كه نسبت به دور قبل از آن دو نفر تغيير داشته است؛ اما اين دو نفر نيز از نزديكان اعضاي هيات مديره قبلي بودند.به عنوان مثال 

فردي در هيات مديره حضور داشته و اكنون فرزند وي نيز به آنها پيوسته است. اينگونه است كه اسم خود را جوان گرا گذاشته اند.

برش



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

وزير انرژي روسيه: تحريم نفت ايران غيرقانوني است 

بيت كوين 500 مگاوات ساعت از برق ايران را مي بلعد

پاتك »نواك«  به »الفالح «

اشتهاي سيري ناپذير ارز ديجيتالي به برق ارزان

گروه انرژي| نادي صبوري |
وقتي محمد باركيندو دبيركل اوپك در حاشيه 
نمايشگاه نفت امس�ال به تهران آمده بود از او 
پرسيدم با توجه به اهداف توسعه پايدار كه او 
شخصا در كارنامه اش دنبال كرده، نقش مفهومي 
چون »تحريم اقتصادي« را در اينكه دنيا ديرتر 
به اين اهداف برسد چطور مي بيند؟ طبيعي بود 
كه باركيندو به دليل جايگاه فراسياسي اش در 
اوپ�ك نتواند موضع سرس�ختي عليه تحريم 
بگيرد اما تاكيدش بر اينكه دنيا بايد به سمتي 
برود كه در جهت اين اهداف اس�ت، پاس�خ را 
روشن مي كرد. يكي از مهم ترين شاخصه هاي 
جهاني كه به سمت توس�عه پايدار و اقليمي با 
مشكالت حداقلي مي رود »ثبات« است. ثبات 
به تصميم گيران اج�ازه مي دهد در فضايي كه 
تنش�ي در آن نيس�ت بر اهداف تمركز كنند، 
در ب�ازار نفت نيز اين بيش از ه�ر بازار ديگري 
اهميت دارد. پرواضح اس�ت كه تحريم به اين 
خاطر كه ف�روش نفت خ�ام ايران ب�ه صورت 
رسمي را با دردسر روبرو كرد، بازار را سردرگم 
كرد. معامله گران نمي دانند دقيقا چقدر نفت از 
ايران معامله مي شود و مسووالن ايران هم براي 
اينكه اين وضعيت را وضعيتي جنگي مي دانند 
طبيعتا اس�رار جنگي خ�ود را فاش نمي كنند. 
در چني�ن وضعيتي ك�ه انس�داد جريان نفت 
خام ايران و همچني�ن ونزوئال بازار نفت خام را 
به شدت سردرگم كرده و عالئم قيمتي هر روز 
روندي عجيب تر از قبل به خود مي گيرند، خالد 
الفالح وزير انرژي عربس�تان ادعا كرده اس�ت 
كه »ايران« بازار نفت را بي ثبات مي كند. آقاي 
الفالح البته تخصصي در زمينه نظامي ندارد اما 
مواضع حاكميتي كش�ورش را تكرار مي كند. 
عربستان مدعي اس�ت ايران از گروه هايي كه 
به 14 مي مصادف با 26 ارديبهش�ت 2 خط لوله 
نفتي مهم اين كشور را مورد حمله پهپادي قرار 

دادند حمايت مي كند. 

الفالح در حاش��يه نشس��ت سه ش��نبه اوپك پالس 
با س��ي ان ان صحبت ك��رده  و در حم��الت اخير به 
نفتكش ها و خط��وط لوله، اي��ران را مقصر خوانده و 
گفته است كه اين امر عرضه جهاني انرژي را به خطر 

انداخته است.
بيژن زنگن��ه وزير نفت ايران قبل از عزيمتش به وين 
براي ش��ركت در نشست اوپك به ش��انا گفته بود كه 
برخي اعضاي اوپك عليه اعضاي ديگر از جمله ايران 

تنش آفريني مي كنند.
او اين اظهارات را در مورد همكاري اوپك و غير اوپك 
مطرح كرده و گفته بود كه اي��ن همكاري در فضاي 
فعلي شانس ندارد چرا كه هيچ كس حسن نيت اعضاي 

ستيزه جوي اوپك را باور نمي كند. 
وزير نف��ت ايران عنوان كرده بود: بهتر اس��ت برخي 
همس��ايگان ما دس��ت از س��تيزه جويي عليه ايران 
بردارند و دس��ت دوستي ما را بفش��ارند؛ در غير اين 

صورت و بدون وحدت دروني اوپك، هر بحث ديگري 
يك ژس��ت بي خاصيت خواهد بود. الفالح وزير انرژي 
عربستان گفته است كه آنها براي اينكه قيمت ها باال نرود 
امنيت تجهيزات نفتيشان را حفظ مي كنند و همچنين 
ظرفيت بااليي دارند كه نفت خامي كه امريكا تحريم 

كرده جبران كنند. 
پااليشگاه ها در جهان به شكلي طراحي مي شوند كه 
بر اساس استفاده از گريدهاي مشخصي از نفت خام 
است. آنها همچنين در هزينه و فايده خود روي قيمت 
نفت��ي كه وارد مي كنند، فاصله اي كه با كش��ور مبدا 
دارند و موارد مهم ديگري حساب باز مي كنند. تحريم 
در كمترين آسيب خود پااليشگاه ها را مجبور مي كند 
تمام محاسباتش��ان را تغيير دهند، هزينه هايشان را 
باالتر ببرند و در حالي كه در فضايي عادي مي توانستند 
روي بهبود عملكردشان كه براي جهان اتفاقي بهتر 
است تمركز كنند، در اين فضا بايد سياستمداران را 
دنبال كنند تا بدانند آنها چه تصميمي براي آينده اين 

صنعت گرفته اند. 
صحبت هاي خالدالفالح اما با فاصله كوتاهي از طرف 
الكساندر نواك همتاي او در روسيه به نوعي پاسخ داده 
ش��ده اس��ت. نواك هم كه در وين بوده به يك شبكه 
خبري امريكايي گفته است كه ايران عامل بي ثباتي 
در خليج فارس نيس��ت و تحريم ها عليه اين كش��ور 

غيرقانوني هستند.
نواك، وزير انرژي روس��يه به ش��بكه سي ان بي سي 
گفت: در ارتباط ب��ا محدوديت ها براي صادرات نفت 
ايران، ما از ايران حمايت مي كنيم و بر اين باوريم كه 
تحريم ها غيرقانوني هس��تند و از سوي سازمان ملل 

متحد تصويب نشده اند.
وزير انرژي روسيه در ادامه گفته است: تصور نمي كنم 
ايران بايد به عنوان عامل بي ثباتي در منطقه شناخته 
شود. اين اقدامات نه تنها وضعيت در ايران كه هدف 
تحريم ها قرار گرفته است بلكه در كل منطقه خليج 

فارس را بي ثبات مي كند.
وزير انرژي عربستان اظهاراتي هم در خصوص نقش 
اين كش��ور در ارتباط با باالتر نرفتن قيمت نفت خام 
مطرح كرده است. الفالح در برابر اين پرسش كه چرا 
قيمت نفت افزايش بيشتري پيدا نكرده است عنوان 
كرده است: اگر ما اقدامات الزم را در پيش نمي گرفتيم 

قيمت نفت به راحتي سه رقمي مي شد.
وزير نفت ايران قبل از اينكه عازم وين شود گفته بود 
كه بيشتر اعضاي اوپك دوستان ما هستند، اما در حالي  
كه ما با كشوري دشمني نكرده ايم، چند عضو اوپك 

راه دشمني با ملت بزرگ ايران را در پيش گرفته اند.
زنگنه گفته بود كه وقتي دو عضو اوپك به دنبال ضربه 
زدن به منافع ساير اعضا باشند، اوپك رو به فروپاشي 
م��ي رود. نكته قابل توجهي كه از قياس صحبت هاي 
وزير ان��رژي عربس��تان و وزير نفت ايران به چش��م 
مي خورد اين اس��ت كه اظهارات وزير نفت ايران هر 
جايي كه به عربستان مربوط شده در ارتباط با اوپك 
و هويت اين سازمان بوده است. وزير انرژي عربستان 
اما در م��دت اخير حداقل 2 بار در م��واردي كه ربط 
مستقيمي به بازار نفت خام نداشته از ايران صحبت 

كرده اس��ت.  بس��ياري اعتقاد دارند چنين شيوه اي 
چندان كارشناس��ي به حساب نمي آيد و وزراي نفت 
و انرژي كش��ورها به ويژه كشورهاي عضو اوپك بايد 
از تنش آفريني پرهي��ز كنند و تالش كنند از نفت نه 
به عنوان عامل تفرقه كشورهايش��ان بلكه به عنوان 
موضوعي كه مي تواند فصلي مش��ترك حتي بسيار 

باريك به حساب ايد استفاده كنند. 
به ويژه اين مساله در اوپك بسيار پررنگ است، حتي 
در دوران جن��گ ايران و عراق صندل��ي وزراي نفت 
ايران و اين كش��ور به خاطر ترتيب ح��روف الفبا در 
اوپك كنار هم بود و آنها در طول 8 سال جنگ و ده ها 
نشست اوپك بدون اينكه مش��كلي ايجاد شود كنار 

هم مي نشستند. 
ايران بر اين باور است كه امريكا و شخص دونالد ترامپ 
عامل بي ثباتي در بازار نفت هستند، وزير نفت ايران به 
تازگي به بلومبرگ گفته است كه بازار از سوي امريكا 

مورد دستكاري قرار گرفته است. 
دونال��د ترام��پ رييس جمهوري امريكا ه��م قبل از 

رياس��ت جمهوري و هم بع��د از آن باره��ا و بارها در 
حساب توييترش اوپك را مورد تاخت و تاز قرار داده 
و نظم 50 ساله اخير بازار نفت خام را به باور بسياري 

از تحليلگران بر هم زد. 
البته ترامپ و عربس��تان در مورد قيمت نفت خام با 
هم تفاهم ندارند، عربس��تان به قيمت هاي باالي 75 
دالر در هر بشكه براي خرج هاي مجلل نظامي و غير 
نظامي اش احتياج دارد و ترامپ براي صندوق راي به 

قيمت بنزين ارزان.
وزير انرژي عربستان ديروز در اظهاراتي كه الگوي آن 
شباهتي بي بديل به الگوي صحبت هاي ترامپ دارد 
گفته اس��ت: » جهان بايد دقت كند چه اتفاقي دارد 
مي افتد و در دفاع از عرضه جهاني انرژي به ما بپيوندد. 

عربستان نمي تواند به تنهايي اين كار را انجام دهد«
دونالد ترامپ تاكنون بارها از اين سبك و سياق براي 
تهديد بقيه كشورها به همراهي با سياست هاي مورد 
پسند خودش استفاده كرده است. او آخرين بار گفته 
بود امريكا به نس��بت ژاپن نفت كمتري از خاورميانه 

وارد مي كند ولي هزينه بيش��تري ب��راي امنيت اين 
منطقه مي دهد. 

اين صحبت ها همگي بعد از اين مطرح مي شوند كه 
از 23 ارديبهشت ماه تاكنون چند اتفاق مشكوك در 
تاسيسات نفتي نزديكي خاورميانه رخ داده است. يكي 
از اين موارد كه حمله به تاسيسات نفتي واقع در مركز 
عربستان بود را حوثي هاي يمن به عهده گرفتند اما 
دو مورد ديگر كه يكي حادثه در بندر فجيره و ديگري 
حمله به نفتكش ژاپني همزمان با حضور آبه شينزو 
نخست وزير ژاپن در تهران بود را هيچ گروهي بر عهده 

نگرفته است.
امري��كا و متحدان��ش در منطق��ه گاه و بيگاه مطرح 
مي كنند ايران از اين حمله ها حمايت كرده است اما 
مثال در يكي از موارد كه آنها مدعي ش��دند حمله به 
تاسيسات نفت عربستان از خاك عراق با حمايت ايران 
بوده، مقامات عراق صراحتا اعالم كردند ادعاي امريكا 
هيچ سندي نداشته و نهادهاي امنيتي عراق چنين 

اتفاقي را نشان نمي دهند. 

برهم كنش عوامل متناقض سبب استمرار فرود و فراز نفت شده است

قيمت نفت بر مدار سينوسي
گروه انرژي|

به دنب��ال تمديد 9 ماه��ه توافق كاه��ش توليد توس��ط اوپك و 
متحدانش و در حالي كه كند ش��دن رشد اقتصاد جهاني بر ميزان 
تقاضا براي نفت تاثير گذاش��ته اس��ت، قيمت نفت پس از كاهش 
ش��ديد در س��اعات پاياني معامالت روز سه ش��نبه، ديروز باز هم 

افزايش يافت.
انتش��ار داده هاي جامع نگر دولتي اياالت متحده كه نشان دهنده 
افت بيش از حد مورد انتظار در ذخاير نفت خام امريكا بودند، باعث 

پشتيباني از قيمت هاي نفت در روز چهارشنبه شد.
قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با 65 سنت معادل 1.04 درصد 
افزايش به 63 دالر و 5 س��نت رسيد. قيمت نفت خام امريكا نيز با 
50 سنت معادل 0.89 درصد افزايش به 56 دالر و 75 سنت رسيد. 
قيمت هر دو شاخص نفتي روز سه شنبه به دليل نگراني ها در مورد 
كند شدن رشد اقتصاد جهاني شاهد افت بيش از 4 درصدي بودند 
و تمديد توافق كاهش توليد اوپ��ك و غيراوپك كمك چنداني به 

تقويت قيمت ها نكرد.
سازمان كش��ورهاي صادر كننده نفت )اوپك( و چند توليدكننده 
ديگر از جمله روسيه روز سه شنبه توافق كردند كه براي پشتيباني 
از قيمت هاي نفت خام، كاهش توليد نفت خود را تا مارس 2020 

ادامه دهند.
اوليور جاكوب، از موسسه مشاوره پتروماتريكس گفت: »ديروز يك 

اصالح بس��يار اساسي در داده ها )آمار ذخاير اياالت متحده( انجام 
شد و بنابراين انتظار مي رود كه قيمت هاي نفت در بازار كمي باال 

برود. بازار جهاني نگران پتانسيل رشد تقاضاي نفت است.«
وي ادامه داد: »تمديد ش��ش ماهه يا نه ماهه كاهش توليد اوپك و 
متحدانش اگر در همان سطوح پيشين باقي بماند تأثير زيادي بر 
بازار نمي گذارد. اوپك اگر واقعأ قصد هدف قرار دادن سطح ذخاير 
نفتي را داشته باشد، بايد كاهش توليد عميق تري را انجام دهد، اما 
همين االن هم عربستان سعودي بيش از تعهدات خود در توافق، 

توليد نفت خام خود را كاهش داده است.«
بر اس��اس گزارش رويترز، آمارپريت س��ينگ، تحليلگر موسسه 
باركليز در اين باره گفت: »نشست گروه اوپك پالس نشان داد كه 
اعضا در شرايط سخت و تضعيف چش��م انداز اقتصاد جهاني كنار 
يكديگر هس��تند تا بازار را به وضعيتي متوازن تر برسانند. هرچند 
تمركز اصلي بازار روي تضعيف اقتصاد جهاني اس��ت، اما از نظر ما 

اين تصميم توليدكنندگان به نفع قيمت نفت است.«
در آستانه انتشار آمارهاي دولت امريكا، انستيتوي نفت اين كشور 
اعالم كرد، ميزان ذخاير نفت خام امريكا در هفته گذشته 5 ميليون 
بش��كه كاهش يافته، در حالي كه انتظار مي رف��ت اين كاهش 3 
ميليون بشكه اي باش��د. تحليلگران موسسه س��يتي ريسرچ هم 
نوش��تند، توافق اوپك پالس براي تمديد 9 ماه��ه كاهش توليد 
موجب كاهش ميزان ذخاير نفت در نيمه دوم امسال خواهد شد.

نفتكش هايي كه از ايران نفت مي برند 

گزارش نيويورك تايمز درباره تضعيف تحريم نفتي امريكا 
گروه انرژي| 

نيويورك تايمز روز سه ش��نبه گزارش��ي مفصل منتش��ر كرد و در 
بخشي از آن نوش��ت كه تحريم هاي امريكا به خاطر نفتكش هايي 
كه به شكل رسمي و غير رسمي در مدت اخير از ايران نفت برده اند 

ضعيف شده است. 
نيويورك تايمز مي نويسد كه يك نفتكش متعلق به شركت سينوكم 
چين اخيرا ابتدا موقعيت خ��ود در خليج فارس را گزارش كرده و 
وضعيتش نش��ان داده كه خالي است، كش��تي بعد براي مدتي به 
تاريكي فرو رفته و وقتي دوباره برگش��ته وضعيتش نشان داده كه 

پر است. 
اين روزنامه البته مستقيما مدعي نش��ده كه اين نفتكش موسوم 
به س��ينو انرژي 1 از ايران نفت برداشته باشد ولي لحن گزارش به 
شكلي است كه ترامپ و دم و دستگاه تحريم او را زير سوال مي برد. 
هفته پيش گزارش��ي منتشر شد كه يك نفتكش به اسم سالينا به 
صورت رسمي از ايران نفت برداشته و در چين تخليه كرده است. 
چيزي كه اولين صادرات »رس��مي« نفت اي��ران بعد از 2 مي لقب 
گرفت. در اين روز كاخ سفيد در يك بيانيه اعالم كرد تصميم ندارد 
مثل قبل براي مش��تريان نفتي ايران استثناهاي قابل توجه كه به 

»معافيت« معروف شده در نظر بگيرد. 
روزنامه امريكايي در گزارش ديروزش يك فايل پويانمايي از حركت 
نفتكش س��ينو انرژي هم منتشر كرده است. ش��ركت هايي مثل 

تانكر ترك فعاليت كش��تي ها در دنيا را رديابي مي كنند. فعاليت 
نفتكش هايي كه به خليج فارس رفت و آمد دارند هم براي رسانه ها 

جذابيت دارد تا درباره آن مطلب بنويسند. 
نيويورك تايمز در گزارشش نوشته كه در جاهايي از دنيا مثل درياي 
جنوبي چين هم كشتي ها بعضا به تاريكي فرو مي روند ولي دليلش 
اين اس��ت كه تردد درآنجا خيلي زياد است و به خاطر مسائل فني 
اين اتفاق مي افتد حال آنكه در خليج فارس ماجرا اين طور نيست. 
اما نكته اي كه ماجراي نفتكش شركت سينوكم را متمايز مي كند 
ارتباط و اتصال اين شركت با امريكا و كمپاني هاي اين كشور است. 
امريكا تهديد كرده كه هر كسي تحريم هاي نفتي ايران را نقض كند 
تنبيه مي شود و بسياري از شركت ها نه به خاطر اينكه عالقه اي به 
همراهي با ترامپ داشته باشند بلكه به خاطر اينكه كسب و كارشان 

با شركت هاي امريكايي گره خورده مجبورند اطاعت كنند. 
س��ينوكم ازهمين جهت مورد توجه قرار گرفته. اين شركت حتي 
در هيوس��تون تگزاس دفتر دارد و با بوئينگ و اكسون موبيل هم 
كار و بار مشترك دارد. در ماه مارچ هم يك قرارداد تعميق روابط با 

سيتي بانك امريكا امضا كرده است.
نيويورك تايمز نوش��ته كه شعبه امريكاي س��ينوكم سال 2013 
رقمي معادل 1.7 ميليارد دالر در سهام نفت شيل سرمايه گذاري 
كرده است. خريد و فروش نفت خام ايران از نظر قوانين بين المللي 

غيرقانوني به حساب نمي آيد. 

ايسنا|
س��خنگوي صنعت برق ضمن تش��ريح آخرين اقدام 
وزارت نيرو براي مقابله با خروج غيرقانوني ارز مجازي و 
بيت كوين ها، گفت: برآوردها حاكي است كه استخراج 
ارز ديجيت��ال 500 م��گاوات در س��اعت برق مصرف 
مي كند. مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به استخراج 
غيرقانون��ي بيت كوي��ن و باال رفتن مص��رف برق در 
اي��ران، اظهار كرد: هنوز براي اس��تخراج ارز مجازي و 
بيت كوين ها تعرفه اي مش��خص نشده است و برخي 
از دارندگان مراكز اس��تخراج رمز ارزها از انشعاب هاي 
غيرمجاز استفاده كردند كه وزارت نيرو نسبت به قطع 

آنها اقدام كرده است.

وي ادامه داد: در اين راس��تا وزرات نيرو پيشنهاد خود 
براي تعرفه ارز مجازي را به هيات دولت ارايه كرده است 
و هيات دولت هم اين پيش��نهاد را در كميسيون هاي 
تخصصي بررس��ي مي كند. اميدواريم طرح به زودي 
تصويب شود و استخراج ارز مجازي صاحب تعرفه شود. 
پيشنهاد وزارت نيرو اين است كه تعرفه ها با متوسط 
نرخ ارز صادراتي برق محاسبه شود. البته اين عدد، عدد 
مشخصي نيست كه در حال حاضر بتوان اعالم كرد زيرا 
ممكن است بر اساس نرخ سال يا ماه باشد و نرخ آن بسته 
به فصل و روز و ساعت متفاوت است. بعد از اينكه قطعي 
شد اعالم مي شود. سخنگوي صنعت برق به اين سوال 
كه استخراج بيت كوين ها در كدام استان كشور بيشتر 

رواج دارد، پاس��خ داد: از آن جايي كه دماي دستگاه ها 
افزايش يافته و نياز به وسايل سرمايشي دارند استقرار در 
مناطق سردسير كشور براي آنها مقرون به صرفه است.

مشهدي با بيان اينكه مشخص نيست استخراج بيت 
كوين ها چند درصد از برق كشور را مصرف مي كنند، 
توضيح داد: از آنجا كه انش��عابات غيرمجاز هس��تند، 
مشخص نيس��ت چند درصد برق كش��ور را مصرف 
مي كنند اما تخمين زده مي شود 500 مگاوات در يك 
ساعت مصرف دارند كه معادل يك نيروگاه بزرگ است.

بر اساس اين گزارش، در حالي كه همزمان با افزايش 
دما زن��گ خطر مصرف برق به وي��ژه در تهران به صدا 
درآمده اس��ت، صنعت برق امسال با مشكل جديدي 

به ن��ام بيت كوين ها كه به نظر مي رس��د عامل اصلي 
افزايش نامتعارف مصرف برق هستند، دست و پنجه 
نرم مي كند. در اين راس��تا هماي��ون حائري - معاون 
وزير نيرو - چندي پيش با اشاره به مباحثي كه در مورد 
استفاده از برق براي استخراج ارز ديجيتالي مطرح شده 
اس��ت، گفت: برق در ايران بسيار ارزان است و با توجه 
به اين برخي از سرمايه گذاران بيت كوين هستند كه به 
كشور هجوم آورده اند. قيمت استخراج هر بيت كوين در 
جهان 7000 دالر است و براي هر بيت كوين 72 هزار 
كيلووات ساعت برق مصرف مي شود كه به اندازه مصرف 
28 مشترك است. تعداد اين افراد به تازگي افزايش پيدا 

كرده و مي تواند به 2000 تا 2500 مگاوات نيز برسد.
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 ورود گازوئيل زيستي
 به حمل ونقل عمومي

ايسنا| ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري با كمك ديگر نهادها و بخش 
خصوصي اقدام به اجرايي كردن استفاده از بيوديزل در 
حمل و نقل عمومي كرده است كه فاز آزمايشي اين 
طرح در زمستان سال 95 اجرايي شد و فاز بعدي آن 
نيز بهار سال 98 به مرحله اجرايي رسيد. اين طرح با 
امضاي تفاهم نامه اي بين ستاد توسعه زيست فناوري 
معاونت علمي وفناوري رياس��ت جمهوري، شركت 
اتوبوسراني ش��هر تهران و حومه و بخش خصوصي 
به صورت آزمايش��ي اجرايي ش��د. در اين طرح 2 تا 
15 درصد بيوديزل توليدشده از روغن هاي پسماند 
خوراكي در ناوگان حمل ونقل عمومي شهر تهران 
تزريق شد. تاكنون با استفاده از راكتورهاي حاصل 
از اين پروژه ها بي��ش از 60 هزار ليتر بيوديزل توليد 
و مصرف شده اس��ت كه از دفع 160 هزار كيلوگرم 
گاز گلخانه اي دي اكس��يد كرب��ن جلوگيري كرده 
اس��ت. براي اجراي اين طرح از س��وخت بيوديزل 
)سوخت سبز( داراي استاندارد ASTMD6751 در 
اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني تهران، سامانه 
تندرو استفاده شده اس��ت. بر اساس اعالم معاونت 
علمي، بيوديزل )منو اكليل اس��تر( يك س��وخت 
گازوئيلي پاك است كه از منابع طبيعي و قابل تجديد 

مانند روغن هاي گياهي ساخته مي شود.

انفجار نفتكش LPG در تركيه
رويترز| در انفجاري در يك نفتكش ال پي جي در 
بندر الياگاي استان ازمير تركيه يك خدمه ايتاليايي 
كشته و 15 نفر ديگر زخمي شدند. اين اتفاق در اواخر 
روز دوش��نبه افتاد ولي كار در كارخانه پتروشيمي 
همچنان ادامه دارد. اين كشتي در بندري در كارخانه 
پتروش��يمي پتكيم متعلق به ش��ركت نفت دولتي 
سوكار آذربايجان لنگر انداخته بود. روبرتو مونتگورديا، 
خدمه ايتاليايي در اين اتفاق كشته شد. سوكار اعالم 
كرد تمام كاركنان آسيب ديده از بيمارستان مرخص 
شده اند. كارخانه پتروشيمي پتكيم اعالم كرد: »در 
س��اعت 20:23، آتش به دليلي ناش��ناخته هنگام 
اتصال به كشتي ايتاليايي سينزانيا به منظور پر كردن 
هيدروكربن هاي مايع آغاز شد ولي به خاطر مداخله 
سريع تيم هايمان آتش مهار شد.« سوكار اعالم كرد 
بررس��ي ها در مورد داليل آتش س��وزي ادامه دارد. 
فعاليت هاي كارخانه پتكيم در پااليشگاه استار سوكار 
از سر گرفته شده است. شركت نفت دولتي آذربايجان 
طي بيانيه اي اعالم كرد: »نه پتكيم و نه استار هيچكدام 
براي بررسي ها بسته نشده اند. تمام تاسيسات در پتكيم 
طبق معمول به فعاليت خود ادامه مي دهند. همچنين 

كشتي حادثه ديده متعلق به سوكار نبوده است«.

آرژانتين به جمع 
صادركنندگان نفت مي پيوندد

تس�نيم|توليد نف��ت و گاز طبيع��ي آرژانتين در 
ماه مي ركورد جديدي ثبت كرد كه دليل آن افزايش 
توليد از ساختارهاي شيل وسيع واكا مورتاي اين كشور 
بود.به گزارش رويترز، توليد گاز طبيعي آرژانتين در 
ماه مي نسبت به همين ماه در سال گذشته 7.6 درصد 
افزايش يافت و توليد نفت اين كشور 4.2 درصد باال 
رفت. آرژانتين در ماه مي براي سيزدهمين ماه متوالي 
نيازي به واردات هيچ نفت خامي نداشت، چيزي كه از 
2012 تا حاال اتفاق نيفتاده بود. واكا مورتا يك ساختار 
شيل وسيع بلژيكي در استان نكوين آرژانتين است. 
اين منطقه در طرح اين كشور براي تبديل شدن به يك 
صادركننده صرف انرژي تا 2020 نقشي اساسي دارد.

منطقه واكا مورتا باعث شد آرژانتين كسري انرژي خود 
را در 2018 تا 2.3 ميليون دالر كاهش دهد. كسري 
انرژي آرژانتي��ن در 2013، معادل 6.9 ميليون دالر 
بود. در سال جاري دولت آرژانتين اميدوار است اين 
كسري را از بين ببرد و در 2020 به مازاد انرژي برسد. 

آخرين وضعيت بارش ها
تسنيم|با ثبت 334.5 ميليمتر بارش در 282 روز 
ابتدايي سال آبي جاري، رشدي 101 درصدي نسبت 
به بارش هاي مدت مشابه سال آبي گذشته و رشدي 
41 درصدي نس��بت به مدت مشابه بطور متوسط 
در درازمدت )آمار 50 ساله( به ثبت رسيده است. بر 
اساس آمار رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت 
مديريت منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزش هاي جوي 
از اول مهر 97 تا دهم تير 98 )282 روز ابتدايي سال 
آبي جاري( بالغ بر 334.5 ميلي متر است. اين مقدار 
بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت 
)237.1 ميلي متر( 41 درصد افزايش و نس��بت به 
دوره مشابه سال آبي گذش��ته )166.7 ميلي متر( 
101 درصد افزايش نشان مي دهد. از مجموع 334.5 
ميلي متر بارش ثبت شده در 282 روز ابتدايي سال 
آبي جاري، 92.1 ميلي متر س��هم پايي��ز، 131.9 
ميلي متر سهم زمس��تان، 109 ميلي متر سهم بهار 

و 1.5 ميلي متر سهم 10 روز ابتدايي تابستان است.

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه: 
1. در مورد محكوم به غيرمالي ظرف 10 روز مفاد اجراييه را به اجرا بگذارد. 

2. در مورد محكوم به مالي تا يك ماه مفاد اجراييه را به اجرا بگذارد. 
3. ترتيبي براي پرداخت محكوم به يا دين خود بدهد و يا بذاي اجراي حكم قراري بگذارد كه به گواهي 

محكوم له رسيده باشد. در هر صورت نسخه اي از توافق نامه را به اجرا تسليم دارد. 
4. مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب از آن ميسر باشد. در صورتي كه بدهكار خود را 
ق�ادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مقرر دارايي خود را اعم از منقول و غيرمنقول به 

مسوول اجرا تحويل دهد و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. 
5. عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي 
مصوب 52/8/22 و همچنين مواد مربوطه به اصول محاكمات كه مستخرجه اي از آنها در ظهر برگ 

اجراييه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 

شماره پرونده: 412/97/9اجرائيه
تاريخ: 98/4/9

مشخصات محكوم عليه محكوم به مشخصات محكوم لهما

نام و نام خانوادگي: 
  علي صيدي

به موج�ب دادنامه ش�ماره 13 مورخ 
98/1/25 صادره از شعبه نهم شوراي 

حل اختالف ايالم محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت: 

1. اصل خواسته: 10/710000 ريال 
2. هزينه دادرسي: 3/75/500 ريال 

3. هزينه اجراييه: 60/000 ريال

نام و نام خانوادگي:  
مسلم مقصودي 

نام پدر: نام پدر:  فرهان

آدرس: ايالم- هانيوان
  خ استاد معين  ك خضرا

آدرس: خوزس�تان-  شهرستان 
ايذه- خ حافظ شمالي- پالك 104 
مغازه خريد و فروش نخ مقصودي 

دادگستري جمهوري اسالمي ايران

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

    نكته قابل توجهي كه از قياس صحبت هاي 
وزير انرژي عربستان و وزير نفت ايران به چشم 
مي خورد اين است كه اظهارات وزير نفت ايران 
هر جايي كه به عربستان مربوط شده در ارتباط 
با اوپك و هويت اين سازمان بوده است. وزير 
انرژي عربستان اما در مدت اخير حداقل 2 بار 
در مواردي كه ربط مستقيمي به بازار نفت خام 

نداشته از ايران صحبت كرده است.  بسياري 
اعتقاد دارند چنين شيوه اي چندان كارشناسي 
به حساب نمي آيد و وزراي نفت و انرژي كشورها 
به ويژه كشورهاي عضو اوپك بايد از تنش آفريني 
پرهيز كنند و تالش كنند از نفت نه به عنوان عامل 
تفرقه كشورهايشان بلكه به عنوان موضوعي كه 
مي تواند فصلي مش�ترك حتي بسيار باريك به 

حساب  آيد استفاده كنند.  به ويژه اين مساله در 
اوپك بسيار پررنگ است، حتي در دوران جنگ 
ايران و عراق صندلي وزراي نفت ايران و اين كشور 
به خاط�ر ترتيب حروف الفب�ا در اوپك كنار هم 
بود و آنها در طول 8 س�ال جنگ و ده ها نشست 
اوپك بدون اينكه مش�كلي ايجاد شود كنار هم 

مي نشستند. 

برش
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نروژ مي تواند الگويي براي امريكا باشد؟

آنچه»راست«درباره»سوسياليسم«غلطميپندارند

تاوانبرجامگريزي

گروه جهان| سمانه قرباني|
نابرابري جهاني با سرعت بي سابقه اي در حال افزايش 
است. بنا بر اعالم آكسفام، ثروت 26 تن از ثروتمندترين 
افراد جهان در حال حاض��ر برابر با ثروت 3.8 ميليارد 
نفر از فقيرترين مردم جهان اس��ت. اين آمار در س��ال 
2016 ميالدي 61 نفر ب��ود. همزمان كه ثروتمندان 
ثروتمندتر مي شوند، س��طح آب درياها باالتر مي آيد، 
قبيله گرايي تشديد ش��ده و ليبرال دموكراسي ها در 
حال عقبگرد هس��تند. حتي برخي از ثروتمندترين 
كشورها نيز گرفتار ناامني شغلي، بدهي و دستمزدهاي 
ثابت شده اند. مردم عادي از هر طيف سياسي، روز به 
روز نگران تر مي شوند كه تشكيالت سياسي عليه آنان 
باشد. اعتماد به نهادهاي دولتي تقريبا به كمترين حد 

خود رسيده است. 
در پاس��خ به چنين ش��رايطي اس��ت كه سوس��يال 
دموكراس��ي بار ديگ��ر در حال احيا ش��دن در اياالت 
متحده است. برني ساندرز سناتور ايالت ورمونت امريكا 
كه خود را سوسياليست معرفي مي كند در حال حاضر 
يكي از كانديداهاي پيش��تاز در نظرسنجي هاس��ت 
و از تمام كانديداه��اي ديگر ح��زب دموكرات ) جزء 
جو بايدن معاون اول س��ابق رييس جمهوري امريكا( 
كمك انتخاباتي بيشتري دريافت مي كند. برنامه او در 
فاكس نيوز پربيننده ترين برنامه انتخاباتي چند دوره 
اخير بود. اقبال عمومي به برني س��ندرز باعث ش��ده 
تا بار ديگر مباحث مربوط به مقايس��ه هاي تاريخي و 
بين المللي درباره اينكه سوسياليسم به  چه معناست 
و اينكه آيا مي تواند موفق باشد يا نه، بيش از پيش داغ 
شود. تالش هاي ساندرز براي اينكه بين خود و اليزابت 
وارن )كانديداي ديگر حزب دموكرات( تمايز قائل شود 
به اين مباحث دامن زده است. اليزابت وارن كانديداي 
پيشرو و سياست محور كه نزديك ترين رقيب ساندرز 
است، بيش از اينكه سوس��يال دموكرات باشد خود را 
حامي »سرمايه داري مسووالنه« معرفي كرده است. 
وارن اوايل ماه جاري در سخنراني خود نظرش را درباره 
سوس��يال دموكراس��ي بيان كرد. وارن در نخستين 
مناظره كانديداهاي حزب دموكرات با »جان هيكنلوپر« 
فرماندار س��ابق كل��رادو درباره قابلي��ت پذيرش يك 
سوسياليست در رقابت انتخاباتي بر سر كرسي فعلي 

دونالد ترامپ مشاجره كرد.
در سياس��ت اياالت متحده مدت هاست كه از عنوان 
»سوسياليست« به عنوان لكه ننگي براي بدنام كردن 
ترقي خواهان استفاده مي شود؛ يك جنگ غيرمعمول 
لفظي مرب��وط به دوران جنگ س��رد ك��ه در امريكا 
جمهوري خواه��ان از آن عليه دموكرات ها اس��تفاده 
مي كردند. محافظه كاران از برچسب سوسياليست براي 
روساي جمهور دموكرات از فرانكلين روزولت گرفته تا 

بيل كلينتون و باراك اوباما استفاده كرده اند. 
در اين ميان سياستمداران پيشرو و ترقي خواهان كه 
مجبور شدند خودش��ان را با اين چارچوب وفق دهند 
مدت ها تالش كرده اند تا از اين واژه فاصله بگيرند، حتي 
زماني كه مي خواهند سياس��ت هايي را برگزينند كه 
آشكارا به به آن سمت و سوي تمايل دارد. ترقي خواهان 
از ترس لقب سوسياليست، گزينه هاي سياسي خود را 

محدود كرده اند.
سياستمداران راست گرا تمايل دارند تا از اين اهرم بطور 
كامل استفاده كنند. به همين دليل است كه بسياري 
از جمهوري خواهان محبوبيت نوظهور سياستمداراني 
چون سندرز، الكس��اندر اوكسيو كورتز از نيويورك، و 
رشيده طاليب از ميشيگان كه خود را سياستمداراني 
سوسياليست مي دانند، فرصتي براي حمله به طرف 

مقابل مي دانند. 
سوس��يال دموكرات ها در اياالت متح��ده اغلب براي 
عملي كردن ايده هاي خود به كشور هاي اسكانديناوي 
اشاره مي كنند. اگر بخواهيم بطور كلي درنظر بگيريم، 
اسكانديناوي از رشد اقتصادي پايدار و رفاه برخوردار 
است و همچنين دولت هاي بزرگي دارد كه به راحتي 
در بازارها مداخله مي كنند. اين منطقه بطور مرتب در 

رده بندي هايي مانند ش��اخص رفاه و گزارش جهاني 
شادي رتبه هاي بااليي را كسب مي كند. 

س��هم مجموع درآم��د ثروتمندان ي��ك درصدي در 
اياالت متحده از دهه 1980 افزايش يافته اس��ت. اين 
سهم اكنون به20درصد رسيده اس��ت. اين در حالي 
است كه مجموع درآمد يك درصدي هاي اسكانديناوي 
نيمي از مجموع درآمد يك درصدي هاي اياالت متحده 
اس��ت. اين رقم در دانمارك تنها 6درصد و در س��وئد 
9درصد است. س��ازمان همكاري اقتصادي و توسعه 
باتوجه به برابري اقتصادي و عدم وجود فقر، كشورهاي 
اس��كانديناوي را در ميان 10 كشور برتر طبقه بندي 
مي كن��د. امريكا اما در هر دو ش��اخص دقيقا در نقطه 

مقابل قرار دارد. 
براي مثال نروژ را در نظر بگيريد. بر اساس گزارش بانك 
جهاني نروژ و اياالت متحده تقريبا سرانه توليد ناخالص 
داخلي براب��ري دارند. با اين حال ن��روژ خالف اياالت 
متحده از امكاناتي مانند خدمات بهداش��ت عمومي، 
مراقب��ت از كودكان و س��الخوردگان، دانش��گاه هاي 
بدون هزينه تحصيلي، پرداخت حقوق بازنشس��تگي 
تا حدود 12 ماه براي والدين و ش��بكه اجتماعي قوي 
برخوردار اس��ت. نروژ براي منتقدان سياس��ت هاي 
ترقي خواهي، دولت هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي 
موردي ناخوشايند است؛ منتقدان ترجيح مي دهند 
كه كش��ورهايي چون كره شمالي و ونزوئال را به عنوان 

نمونه هايي از دولت سوسياليستي در نظر بگيرند.
سوابق نروژ و بطور گسترده تر منطقه اسكانديناوي دو 
خط مشي اصلي را براي بحث كردن به ناظران مي دهد. 
كارشناسان در گزارش موششه امور اقتصادي در سال 
2015 اين پرسش را مطرح مي كنند كه آيا در نهايت 
منطقه اسكانديناوي واقعا آنطور كه »آنتوني كيم« و 
»جوليا هاو« متخصصان بنياد هريتيج مطرح كردند، 

سوسياليست است يا خير. 
جفري دورمن اقتصاددان دانش��گاه گرجس��تان در 
مقاله اي كه سال گذشته منتشر كرد، اين استدالل را 
مطرح نمود چپگراياني كه مدل اسكانديناوي را ترويج 
مي كنند تمايل دارند سوسياليس��م را در دولت رفاه 
تركيب كنند. دورمن نوشته: »سوسياليسم مي تواند 
دولت هايي را ش��كل دهد كه بازارهاي آزاد را كنترل 
كرده يا در آنه��ا مداخله كنند، صنايع را ملي كند و به 
مردم كمك هزينه بدهد. اما كشورهاي نورديك )اروپاي 
شمالي و اقيانوس اطلس شمالي( در واقع هيچ يك از اين 
كارها را انجام نمي دهند. با اين حال كنترل يا دخالت 

در بازارهاي آزاد، ملي كردن صنايع و پرداخت كمك 
هزينه دقيقا اقداماتي است كه دولت نروژ انجام مي دهد. 
و همين مس��اله توضيح مي دهد كه چطور دولت نروژ 
نزديك به 60 درصد از ثروت خالص كشور را در اختيار 

دارد كه تقريبا دو برابر سهم دولت چين است.

نظام اقتصادي نروژ و منطقه اس��كانديناوي نيز مانند 
س��اير نظام هاي اقتصادي قابل قب��ول نظامي مركب 
است. يك اقتصاد كامال سوسياليست مي تواند به اندازه 
يك اقتصاد كامال خصوصي شده غيرقابل تصور باشد. 
سوسياليسم به عنوان واژه اي كه كاربرد گسترده اي دارد 
به معناي نبود مطلق بازارها نيست؛ درست همانطور كه 
سرمايه داري به معناي نبود مالكيت دولتي و مقررات 

نظارتي نيست. 
سوسيال دموكراس��ي به معني يك دموكراسي است 
كه تمايالت چپگرايانه دارند آنهم با چشم انداز مالكيت 
خصوصي- دولتي، اقتصادي كه در آن ش��ركت هاي 
بزرگ تحت نظارت دولت هستند درحالي كه مردم در 
مقابل دولت را كنترل مي كنند و به اين ترتيب تامين 
منافع عمومي را تضمين مي كنند. در چنين اقتصادي 
دولت به عنوان واس��طه عمل مي كند و شركت هاي 
دولتي را از طرف مردم كنترل مي كند. هرچه دولت بر 
اقتصاد كنترل بيشتري داشته باشد و مردم نيز كنترل 
بيشتري بر دولت داشته باشند، سوسيال دموكراسي 

عملكرد بهتري خواهد داش��ت. دولت ن��روژ به ويژه از 
طريق مالكيت صنايع اصلي و موسسات مالي اهرم هاي 
اقتصاد را كنترل مي كند. دولت نروژ اين كنترل را نه از 
طريق ملي شدن اجباري، بلكه از طريق خريد سهام در 

بازار آزاد به دست آورده است. 
دور اول خريد سهام عمومي به عنوان بخشي از برنامه 
بهبود اقتصادي دولت در فضاي پساجنگ بود؛ برنامه اي 
كه پس از جنگ در پي رهايي از اشغال نازي ها در 1945 
اجرايي كرد. اين سرمايه گذاري كه عمدتا در صنايع برق 
آبي و انرژي بود بيشتر توسط غرامت هاي جنگي كه از 
سوي آلمان پرداخت مي شد، تامين مالي شدند و برنامه 
مارشال اياالت متحده نقش كمتري در آن داشت. دور 
دوم خريد س��هام همزمان با كشف نفت در فالت قاره 
نروژ در سال 1969 شروع شد. هدف اصلي دولت نروژ 
افزايش س��هم دولت بود، سهامي كه با توجه به كشف 
منابع جديد انتظار مي رفت سودآور باشند. همچنين 
دور نهايي خريد سهام در پي بحران بانكي نروژ از 1988 
تا 1992 ميالدي بود. دولت نروژ با ملي كردن سه بانك 
اصلي تجاري به اين بحران پاسخ داد. با بازگشت اعتماد 
به نظام بانكداري، مالكيت دولتي بطور مداوم كاهش 
يافت تا به تركيب فعلي رسيد: يعني يك سوم دولتي و 

دو سوم مالكيت خصوصي.
در حالي دول��ت امريكا عصر پس از جنگ جهاني دوم 
را صرف انتقال قدرت به بازار ك��رد، دولت نروژ از بازار 
براي تقويت اختيارات خود استفاده كرد. دولت نروژ در 
حال حاضر حدود 40درصد از سهام تجاري موجود در 
بورس اوراق بهادار اسلو را در اختيار دارد. شركت هايي 
كه مالكيت دولتي آن بيش از 34درصد است، 56 درصد 

از كل سرمايه بازار نروژ را در اختيار دارند. 
عموم مردم وراي تقس��يم بندي هاي معمول و قدرت 
نفوذ خود، از صنايع نيمه سوسياليس��ت و بخش هاي 
مالي بهره مي برند. اين موضوع بر موسسات مالي هم 
صدق مي كند، موسساتي كه نتايج قمار كردنشان منجر 
به بحران ركود بزرگ شد. وقتي هيات مديره مديران 
اجرايي را استخدام مي كنند، موسسات به آنها دستور 
مي دهند كه ارزش سهامداران را به حداكثر برسانند. 
براي سهامداران خصوصي، ارزش سرمايه گذاري بيشتر 
در بخش بازده كوتاه مدت اس��ت. در نتيجه بانك هاي 
خصوصي به منظور به حداكثر رساندن سود كوتاه مدت 
خود تشويق مي شوند تا ريسك بلندمدت را بپذيرند. به 
همين دليل بود كه اصالح بازار مسكن از سال 2006 تا 

2008 كل نظام مالي جهان را به زانو در آورد. 

براي سهامداران دولتي، ارزش سهام تابع چند متغير 
است كه شامل نگراني هاي بلندمدت براي اقتصاد كالن 
است. بانك هاي نروژي در نيمه اول دهه گذشته خالف 
منافع عموم��ي اقدام كردند. آنها اي��ن كار را از طريق 
واگذاري اوراق قرضه اي كه اعتبارشان زير سوال رفته 
و اوراق قرضه بانك ايسلندي انجام دادند، اوراقي كه با 
وجود نرخ بازگشت نسبتا خوبشان، دولت نروژ آنها را 

پر ريسك مي دانست. 
در مقاله اي كه در 2018 براي بازنگري اقتصاد منتشر 
شده بود، »بجورن اسكوگستاد آمو« رييس سابق اداره 
نظارت بر امور مالي نروژ، پيشرفت اين رويكرد محتاطانه 
را به بح��ران بانك��ي 1988-1992 و مالكيت دولتي 
بانك ها نس��بت داد. نتيجه اين احتياط براي نروژ اين 
است كه توانست از بحران بزرگ ركود خود را برهاند. 

صندوق بازنشستگي دولتي به دليل سرمايه گذاري در 
بازار اوراق قرضه ثانويه در 2008 ضربه كوچكي خورد. 
اين ضربه باعث شد اين صندوق دولتي در معرض بازار 
رهن سمي قرار گيرد و فقط در سال 2009، 25 درصد 
رشد داشته باشد. آنچه اهميت داشت اين است كه هيچ 
كمك مالي به اين صندوق نشد. توليد ناخالص داخلي 

در دو سال بهبود يافت. نرخ بيكاري تغييري نكرد. 
با وج��ود نمونه هايي چون نروژ، هنوز هم بس��ياري از 
سياستمداران راس��ت گرا به كشورهايي چون ونزوئال 
به عنوان كش��وري با اقتصاد سوسياليس��ت شكست 
خورده اشاره مي كنند و در مقابل اينكه به نروژ به عنوان 
كشوري با اقتصاد موفق اشاره كنند، امتناع مي كنند. 
ريك اسكات س��ناتور جمهوري خواه، در جايي گفته: 
»اگر شما طرفدار برني ساندرز هستيد، چرا چند گام 

ديگر برنمي داريد و به كاراكاس نمي رويد؟«
مايك پنس معاون دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
نيز در اظهاراتي ك��ه برآمده از فضاي »محافظه كارانه 
كنفرانس اقدام سياسي« حزب جمهوري خواه در ماه 
مارس بود، گفته: »اگر خواهان سوسياليسم هستيد، 

نگاهي به ونزوئال بيندازيد.«
اين در حالي است كه ايده هاي ساندرز بيشتر به مثال نروژ 
شبيه است تا ونزوئال. آنچه باعث فروپاشي ونزوئال شده 
سياست هاي نامعقولي است كه توسط دولت اقتدارگرا 
دنبال شد نه توسط اصول سوسياليستي. متيو بروينگ 
كارشناس اقتصادي سياسي نوشته: »در حقيقت كلمه 
سوسياليست براي محافظه كاران به مالكيت دولتي يا 
جمعي سرمايه اش��اره ندارد، بلكه به دولتي با عملكرد 
ضعيف يا مالكيت جمعي سرمايه اشاره دارد. بر همين 
اساس ادعايي كه سوسياليسم بر مبناي عملكرد ضعيف 
دولت اس��ت، حرفي بي پايه و اساس بوده و هر مثالي از 
مالكيت دولتي با مديريت خوب هم بطور كامل ناديده 
گرفته شده است و به راحتي برچسب سوسياليست از 

مالكيت جمعي با مديريت خوب حذف شد.« 
موفقيت نروژ بي هزينه هم نبوده است. ثروت به دست 
آمده از طريق نفت و ديگر صنايع استخراجي پيامدهاي 
زيست محيطي شديدي داشته است. اما دانشجويان در 
نروژ و سراسر اسكانديناوي بدون پرداخت بدهي هاي 
وحش��تناك نس��بت به همتايان امريكايي خودشان 
فارغ التحصيل مي شوند، كساني كه از تصادفات ناشي از 
ترافيك مجروح مي شوند و به  خاطر ترس از هزينه هاي 
پزشكي از شاهدان درخواست مي كنند كه آمبوالنس 
خبر نكنند. ديابتي هاي نروژي نيازي به انسولين ندارند. 
فارغ التحصيالن دانش��گاه هاي آنان سال هاي طاليي 
عمر خود را به كار كردن يا زندگي در خودروهايش��ان 
نمي گذرانند. من��ازل آنها از بح��ران اقتصادي بزرگ 
كشورشان، در گرو بانك نمانده و خانه هايشان توسط 

بانك مصادره نمي شود. 
بس��ياري از محافظ��ه كاران امريكايي ش��رارت ذاتي 
سوسياليس��م را امري ثاب��ت تلقي مي كنن��د. با اين 
حال موفقيت نروژ در كنار ديگر كش��ورهاي منطقه 
اسكانديناوي تاييد مي كند كه مالكيت دولتي مي تواند 

راهي به سوي رفاه و آسايش باشد. 
منبع: فارن پالسي 

اي��ران در ادام��ه روند كاه��ش تعه��دات برجامي، 
غني س��ازي اورانيوم مرز 300 كيلوگرم را پشت سر 
گذاشته است؛ اقدامي متقابل به عدم پايبندي طرف 
مقابل كه در صورت تعلل و عدم برداشتن گام عملي 

و ملموس، تداوم خواهد يافت.
به گزارش ايرنا، باوج��ود وعده هاي مكرر اروپايي ها 
براي اجراي »س��امانه حمايت از تبادالت تجاري« 
موس��وم اينس��تكس اما تا زمان عملياتي ش��دن و 
تأثيرگ��ذاري آن بر مناس��بات اقتص��ادي، تهران 
همچنان مس��ير كاهش تعهدات را در پيش گرفته 

است.
دوش��نبه، دهم تيرماه نيز »محمدج��واد ظريف« 
وزير امور خارجه كشورمان از افزايش ميزان ذخاير 
اورانيوم خبر داد. وي در حاشيه مراسم بزرگداشت 
مرتضي صفاري نطنزي نماينده فقيد مردم نطنز و 
قمصر در پاس��خ به پرسشي مبني بر اينكه آيا ايران 
م��رز 300 كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده را رد كرده 
است، گفت: آن طور كه من اطالع پيدا كرده ام ايران 
طبق برنام��ه اش از مرز 300 كيلوگرم اورانيوم غني 

شده عبور كرده و اين را هم قباًل اعالم كرده بوديم.
برجام محدوديت 300 كيلوگرمي براي فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران در نظر گرفته و آژانش بين المللي 
انرژي اتمي نيز در 15 گزارش فصلي خود بر پايبندي 
تهران مهر تأييد زده اس��ت.ولي مقامات جمهوري 
اس��المي بر اين باورند كه توافق هسته اي به صورت 

يك طرفه در حال اجرايي شدن است. 
وعده هايي را نيز كه تروئي��كاي اروپا در زمينه دور 

زدن تحريم هاي امريكا و كاس��تن از فشارهاي كاخ 
سفيد مطرح كرده اند، تنها در سطح شعار باقي مانده 
و تهران تاكنون از منافع برجام منتفع نش��ده است. 
بنابراين مقامات عاليرتبه كش��ور در ش��وراي عالي 
امنيت ملي سرانجام بر پايه بندهاي 26 و 36 برجام، 
يگانه راه برون رفت از چنين وضعيتي را كاس��تن از 
تعهدات برجامي دانستند مادامي كه طرف مقابل به 

وعده هاي خود عمل نمايد.
نگراني طرف ه��اي مقابل، آنها را به تكاپو انداخته تا 
ش��ايد با تكرار وعده هاي خود ته��ران را از پيمودن 
راهي كه در پيش گرفته منصرف س��ازند. از اين رو 
روز جمعه دوازدهمين نشست كميسيون مشترك 
برج��ام با حض��ور معاون��ان وزيران ام��ور خارجه و 
مديران سياسي ايران و گروه 1+4 و به همراه »هلگا 
اشميد« معاون مس��وول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در هتل كوبورگ وين برگزار ش��د؛ نشستي كه 
در پايان آن براي نخستين بار خبر اجراي اينستكس 

رسانه اي شد.
در بخش��ي از بيانيه وين مستقيمًا به اجراي سازوكار 
مالي اروپا اختصاص يافت و تاكيد شد: فرانسه، آلمان 
و انگلس��تان به اطالع اعضا رس��اندند كه اينستكس 
عملياتي شده و در دسترس تمامي دولت هاي عضو 
اتحاديه اروپايي قرار دارد و نخس��تين تراكنش هاي 
آن نيز در حال پردازش است. همكاري هاي تكميلي 
جاري با نهاد متقابل تأسيس ش��ده ايراني )سازوكار 
تجارت و تأمين مالي ايران و اروپا( تسريع خواهد شد.

اما به دليل پايبندي چندساله ايران به تعهدات خود، 

انتظارات مقامات كشورمان بيش از اينستكس است 
كه تاكنون بارها مطرح شده و در عمل نتيجه اي در 
بر نداشته است. مقامات و ديپلمات هاي جمهوري 
اس��المي معتقدند اينس��تكس نه تعهد اصلي بلكه 
مقدمه اي براي اجراي ديگ��ر تعهدات اروپايي ها به 

شمار مي رود.
اما به دليل پايبندي چندساله ايران به تعهدات خود، 
انتظارات مقامات كشورمان بيش از اينستكس است 
كه تاكنون بارها مطرح شده و در عمل نتيجه اي در 
بر نداشته است. مقامات و ديپلمات هاي جمهوري 
اس��المي معتقدند اينس��تكس نه تعهد اصلي بلكه 
مقدمه اي براي اجراي ديگ��ر تعهدات اروپايي ها به 

شمار مي رود.
در همين ارتباط ظريف با بيان اينكه اينستكس يك 
حركت مقدماتي براي اجراي تعهدات اروپاس��ت، 
گفت: تعهدات اروپا هم در خود برجام است. بند يك 
تا 3 ضميم��ه 2 برجام صراحتًا اقدامات اروپا و نتايج 
اقدامات اروپا را مطرح كرده است. براي اجراي بند 
3 صرفًا اقدام كافي نيست بلكه ايران بايد نتايج اين 

اقدام را ببيند.
وزير امور خارجه كش��ورمان اينس��تكس را مقدمه 
و بس��تر 11 تعهد اروپايي ها دانس��ت و تاكيد كرد: 
اروپايي ه��ا تعهد كردن��د كه فروش نف��ت ايران را 
تضمين كنند كه اين كار را نكردند. آنها تعهد كردند 
كه حم��ل و نقل را تضمين كنن��د. همچنين تعهد 
كردند كه بازگش��ت دارايي هاي ايران و بازگش��ت 
عوائد فروش نفت را تضمين كنند. 11 تعهد اس��ت 

كه اين تعهدات 3 بار تكرار شده است.
»مجيد تخت روانچي« نماينده دايم ايران در سازمان 
مل��ل متحد نيز كه نق��ش قابل توجه��ي در به ثمر 
رس��يدن برجام داشت، اينستكس را به ماشين زيبا 
اما بدون بنزين تشبيه كرده و ساز و كار مذكور را در 

شرايط فعلي كافي نمي داند.
تنها ظريف و ديپلمات هاي برجسته كشور نيستند 
كه اجراي اينستكس را به تنهايي كارامد نمي دانند 
بلكه »بيژن زنگنه« وزير نفت نيز ديدگاه مش��ابهي 
دارد و معتقد است »اينستكس بدون واريز پول نفت 

پاسخگو نيست«.
وي ديروز در جريان صد و هفتادمين اجالس وزراي 
انرژي كشورهاي عضو اوپك در وين تاكيد كرد: اگر 
اينستكس را به عنوان يك عمليات در نظر بگيرند، 

بدون واريز مطمئن پول به آن يا با واريز سه يا چهار 
ميليون دالر يا يورو، اين س��ازوكار پاسخگو نيست؛ 

بايد پول نفت به آن واريز شود.
با وجود اينكه »فدريكا موگريني« مسوول سياست 
خارجي اتحادي��ه اروپا از آغ��از تراكنش هاي اوليه 
اينستكس خبر داده و برخي گزارش ها نيز از پيوستن 
هفت كشور اروپايي از جمله اتريش، بلژيك، هلند، 
اسلووني، اس��پانيا و س��وئد به اين كانال مالي خبر 
مي دهند اما تهران تا اقدام عملي ملموس از كاهش 

تعهدات برجامي خود عقب نخواهد نشست.
بنابراين بايد منتظر 16 تيرماه و موعد گام دوم تهران 
در كاستن از تعهدات ماند و ديد كه آيا اروپايي ها در 
اين مدت گام عملي خواهند برداشت يا اينكه ايران را 

به ادامه روند در پيش گرفته ناگزير خواهند ساخت.

  ايده هاي ساندرز بيشتر به مثال نروژ شبيه 
اس�ت تا ونزوئال. آنچه باعث فروپاشي ونزوئال 
شده سياس�ت هاي نامعقولي است كه توسط 
دولت اقتدارگرا دنبال ش�د نه توس�ط اصول 
سوسياليس�تي. متي�و بروينگ كارش�ناس 
اقتصادي سياسي نوشته: »در حقيقت كلمه 
سوسياليست براي محافظه كاران به مالكيت 
دولتي يا جمعي سرمايه اشاره ندارد، بلكه به 
دولتي با عملكرد ضعيف ي�ا مالكيت جمعي 
سرمايه اشاره دارد. بر همين اساس ادعايي كه 
سوسياليسم بر مبناي عملكرد ضعيف دولت 
است، حرفي بي پايه و اساس بوده و هر مثالي از 
مالكيت دولتي با مديريت خوب هم بطور كامل 
ناديده گرفته شده است و به راحتي برچسب 
سوسياليس�ت از مالكيت جمعي با مديريت 

خوب حذف شد.« 

برش
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سياستخارجياياالتمتحده
درقبالآسيايمركزي

موسس��ه كارنگي براي صلح بين المللي س��ال 
2016 در مقاله اي با عنوان »سياس��ت خارجي 
اياالت متحده در قبال آسياي مركزي« به مطالعه 
سياست امريكا در قبال كشورهاي آسياي مركزي 

پرداخته است.
به گ��زارش مرك��ز بررس��ي هاي اس��تراتژيك 
رياست جمهوري در بخش��ي از اين مقاله آمده 

است: 
سياست اياالت متحده در قبال كشورهاي آسياي 
مركزي -متش��كل از قزاقس��تان، قرقيزستان، 
تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان- از زمان 
استقالل آنها در س��ال 1991، شاهد دو فاز بوده 
است و اخيرا وارد فاز ديگري شده كه هم اكنون در 
حال پيشرفت و تكامل است. در جريان فاز نخست، 
كه از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تا حمالت 
11 س��پتامبر 2011 به طول انجاميد، سياست 
اياالت متحده بر سه اولويت متمركز بود: تأمين 
امنيت ميراث تسليحات كشتارجمعي شوروي، 
كمك به كشورهاي آسياي مركزي براي دستيابي 
و دفاع از حاكميت و استقالل نوپاي شان و نيز حفظ 
تماميت ارضي شان در برابر تجديد حيات بالقوه 
نئوامپرياليسم روسي و سرانجام شكستن انحصار 
روسيه بر خطوط لوله و مسيرهاي انتقال نفت و 
گاز آس��ياي مركزي به عنوان ابزاري براي حفظ 
استقالل اين منطقه از روسيه. اياالت متحده بطور 
علني رويكرد ژئوپليتيك به آسياي مركزي را رد 
مي كرد و در عوض بر تالش هاي درازمدت براي 
پش��تيباني از ايجاد حكومت هاي دموكراتيك، 
اقتصاد بازار آزاد و ادغام اقتصادي منطقه اي تأكيد 
مي كرد. با وجود لفاظي هاي گاه و بيگاه در مورد 
اهميت اين منطقه، سياست گذاران اياالت متحده 
عموما براي آس��ياي مركزي، به نس��بت اولويت 
كم تري قائل هستند و تعامل امريكا براي دستيابي 
به ثبات، امنيت و رفاه و همچنين حكمراني بهتر 
محدود باقي مانده است. چش��م انداز واشنگتن 
در قب��ال تعامل و دخال��ت در اين منطقه به نحو 
چشم گيري پس از 11 س��پتامبر تغيير كرد. دو 
فاز نخست مواجهه امريكا با يك آسياي مركزي 
مستقل داراي مضموني مشترك بود: اهميت اين 
منطقه براي اياالت متح��ده تا حد زيادي برآمده 
از منافعي بود كه به ذاته به خود آس��ياي مركزي 
بازنمي گشت، بلكه ناشي از عملكردهاي سياسي، 
اولويت ه��ا و روابط اياالت متحده با كش��ورهاي 
اطراف اين منطقه بود. هم زمان كه اياالت متحده 
در حال گذار به ردپا و نق��ش كمرنگ تري براي 
نيروهاي خود در افغانستان است، واشنگتن يك بار 
ديگر نيازمند تعريف و اولويت بندي منافع و روابط 
خود در اين منطقه اس��ت، خصوصا هنگامي كه 
روسيه در حال نشان دادن تمايل و توانايي بيشتر 
براي مداخله در امور داخلي همسايگان خود است. 
عالوه بر اين، هدف بلندمدت هر دوي پكن و مسكو 
براي بسط نفوذشان در آسياي ميانه، مي تواند به 
افزاي��ش تنش ها ميان اين دو ق��درت و احتماال 
بين كشورهاي منطقه منتهي شود. رقابت بين 
اين دو قدرت، كشورهاي آسياي مركزي را براي 
پي جويي تداوم دخالت غرب در اين منطقه براي 
مهار جاه طلبي هاي چين و روسيه تشويق مي كند.

بطور قطع، رويك��رد اياالت متحده به آس��ياي 
مرك��زي در خ��أ ش��كل نمي گي��رد: تعام��ل 
اياالت متحده در اين منطقه در بستر ساير منافع 
و اولويت هاي جهاني امريكا، بودجه و كمك هاي 
خارجي محدود دفاعي، تقاضاهاي رقيب پيرامون 
اختص��اص ظرفيت ها و اولويت بن��دي از جانب 
مقامات ارش��د امريكا، تعريف مي شود. در واقع، 
وقوع بحران هاي متعدد در مناطق ديگر و در همان 
زمان، آسياي مركزي را از تمركز سياست خارجي 
و دستور كار امنيتي غرب دور كرد. مبارزه بر عليه 
دولت خودخوانده اس��المي در عراق و س��وريه، 
بحران در اكراين، جنگ داخلي در يمن و ليبي، 
اجراي توافق هسته اي با ايران، و مواجهه با چيني 
جسورتر، اولويت اين منطقه را كه نه صحنه فاجعه 
بزرگي بود و نه منبع تهديدات عمده اي بر عليه 
امنيت اياالت متحده، تصاحب كردند. در حقيقت، 
با خروج نيروهاي اياالت متحده از افغانس��تان، 
آسياي مركزي فرصت هاي عمده چنداني براي 
پيشبرد منافع مهم امريكا عرضه نمي كرد. در اين 
زمينه، پرسش ها و مسائل كليدي متعددي وجود 
دارد كه بايد سياست و استراتژي ايالت متحده در 

آسياي مركزي را شكل دهند: 
منافع و اهداف اياالت متحده در آسياي مركزي 
چه هس��تند و براي امنيت و رفاه امريكا يا براي 
دس��تيابي به اهداف كليدي سياست خارجي و 

امنيت ملي چه اهميتي دارند؟
اياالت متحده چگونه بايد اين اهداف را، با توجه 
به تنش ميان برخ��ي از آنها، اولويت بندي كند؟ 
اياالت متحده بايد آماده برقراري چه توازني ميان 

اين اهداف باشد؟
از مي��ان اهدافي كه ب��راي اياالت متحده داراي 
اهميت بيشتري هستند، كدام ها واقع گرايانه تر 
هستند و در ده سال آينده به آنها نائل خواهد شد 

و كدام ها درازمدت تر و آرماني تر هستند؟
مناب��ع نف��وذ و تأثيرگ��ذاري اياالت متح��ده ب��ر 
سياست هاي دولت هاي آسياي مركزي چيست؟ 
اياالت متحده چه اقداماتي مي تواند به منظور افزايش 

نفوذ خود و استفاده موثرتر از آنها انجام دهد؟
با توجه به پيشينه مواجهه امريكا با اين منطقه در 
يك ربع قرن گذشته و موفقيت ها و شكست هاي 
سياس��ت امريكا، اين پرس��ش ها و پاسخ به آنها 
بايد در سياس��ت گذاري در نظر گرفته شود. اين 
پيشينه، همراه با روندهاي ژئوپليتيكي و داخلي 
در اين منطقه، نشان مي دهد كه فرصت هاي آتي 
براي پيش برد منافع اياالت متحده محدود خواهد 
بود و روابط واشنگتن با كشورهاي آسياي مركزي 

توأم با چالش خواهد بود.



گزارش 9 پرونده

تحريمهاعليهايرانبهطوررسميدورزدهميشود

از همكاري سوييفت با امريكا تا استقالل مالي اروپا

ايران،امريكاوجنگيتمامعياردرعرصهاقتصاداياالتمتحدهونقضحقوقبشربرفرازخليجفارس

نويسنده: فرانچس كاپوال|  
اروپ��ا باالخ��ره موفق ش��د راهي ب��راي دور زدن 
تحريم ه��اي اي��االت متحده علي��ه اي��ران بيابد. 
دولت هاي فرانس��ه، آلم��ان و بريتانيا ي��ك »ابزار 
هدف خاص/ اس پ��ي وي« را با هدف فراهم آوردن 
امكان تجارت غير دالري با ايران براي تجارت هاي 
اروپايي بدون شكستن تحريم هاي اياالت متحده، 
ايجاد كردند. اين ابزار هدف خاص كه تحت عنوان 
»اينستكس« ش��ناخته مي ش��ود، اكنون به اجرا 

گذاشته شده است.
3 كش��ور اروپايي در جلسه كميس��يون مشترك 
برج��ام در تاري��خ 28 ژوئ��ن 2019 از اج��راي 
موفقيت آميز اينس��تكس خبر دادند. هلگا اشميد، 
دبيركل خدمات اقدام خارجي اروپايي، به نيابت از 
اتحاديه اروپا رياست اين نشست را بر عهده داشت 
و نمايندگان چين، فرانسه، آلمان، روسيه، بريتانيا 
و ايران در آن حضور داش��تند. اشميد در بيانيه اي 
گفت: »فرانسه، آلمان و بريتانيا به شركت كنندگان 
اط��اع دادند كه اينس��تكس عملياتي ش��ده و در 
دسترس همه كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار 
گرفت��ه و اولي��ن معام��ات در حال انجام اس��ت. 
همكاري هاي تكميلي با نهاد مسوول ايراني تسريع 
مي ش��ود. آنها همچنين تاييد كردند كه برخي از 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا در حال پيوستن به 
اينستكس به عنوان سهامدار هستند. آنها همچنين 
در تاشند كه اينستكس را به روي فعاالن اقتصادي 

كشورهاي ثالث بگشايند.«
ديپلماسي ايراني به نقل از فوربز گزارش داد: اياالت 
متحده در م��اه مه س��ال 2018 از برجام يا همان 
توافق هسته اي ايران به صورت يكجانبه خارج شد 
و تحريم ها را مجددا عليه بخش نفتي ايران اعمال 
كرد. اما ديگر كش��ورها از جمله كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا تاكنون از پيروي از امريكا خودداري 
كرده اند. آنها مي گويند كه ايران به توافق هسته اي 
پايبند بوده است و از اين رو، تصميم اياالت متحده 

به اعمال مجدد تحريم ها توجيهي ندارد.
وقتي اياالت متحده از برجام عقب كشيد، اعام كرد 
شركت هايي كه تحريم ها را نقض كنند با مجازات 
مواج��ه خواهند ش��د. در ميان ش��ركت هايي كه 
دولت اياالت متحده به عنوان نقض كنندگان بالقوه 
تحريم ها معرفي كرد، خدمات بين المللي سوييفت 

در بروكس��ل بود كه شاهرگ حياتي پرداخت هاي 
بين المللي محسوب مي شود. سوييفت در ماه نوامبر 
در پي نگراني از مواجه ش��دن با مج��ازات اياالت 
متحده، اعام كرد كه مطابق تحريم ها عمل خواهد 
كرد: »س��وييفت در تاش براي ادام��ه ماموريت 
خود در حمايت از مقاومت و يكپارچگي نظام مالي 
جهاني به عنوان تامين كنن��ده بي طرف خدمات، 
دسترسي بانك هاي خاص ايراني به نظام پيام رساني 
را قطع مي كند. اين اقدام تاسف برانگيز در راستاي 
مناف��ع ،ثبات و يكپارچگي نظام گس��ترده تر مالي 

جهاني صورت مي گيرد.«
اين يك عقب نشيني گس��ترده براي اتحاديه اروپا 
بود ك��ه تصور مي ك��رد س��وييفت در برابر اياالت 
متحده ايستادگي و خدمات پرداختي براي ايران را 
حفظ خواهد كرد. اما دولت هاي اروپايي همچنان 
به يافتن راهي براي حف��ظ جريان تجارت با ايران 

مصمم بودند. اگر س��وييفت قابل اس��تفاده نبود، 
بايد ابزاري ساخته مي ش��د كه در تجارت با ايران 
قابل جايگزيني سوييفت باش��د. و اينگونه بود كه 

اينستكس متولد شد.
حال سوال اين است كه اينستكس چطور تجارت 
با ايران را بدون تحريك به تحريم در پرداخت هاي 
فرامرزي تس��هيل مي كند؟ پاسخ يك كلمه است: 
مبادله. اينس��تكس پرداخت هاي شركت هايي كه 
از ايران كاال مي خرند به يورو را با صورت حس��اب 
شركت هايي كه به ايران كاال مي فروشند، تطبيق 
مي دهد. براي نمونه، تصور كنيد كه يك ش��ركت 
مستقر در فرانسه مي خواهد تجهيزات حمل و نقل 
را به خريداري در ايران بفروشد. دريافت هزينه اين 
معامله بطور مسقيم از ايران نقض تحريم هاي اياالت 
متحده خواهد بود. از اين رو، شركت فرانسوي اسناد 
فروش خود را در اينس��تكس به ثبت مي رس��اند. 

اينستكس در اسناد ثبت شده خود به دنبال شركتي 
خواهد گشت كه در حال خريد مواد غذايي از ايران 
است و اين دو جريان نقدي را مطابقت خواهد داد تا 
در عمل، اين دو شركت اروپايي به يكديگر پرداخت 
داشته باشند. بدين ترتيب كاالها همچنان به ايران 
خواهند رسيد، اما پول بطور كامل در اتحاديه اروپا 

باقي خواهد ماند.
در طرف ايراني هم يك س��از و كار مش��ابه موسوم 
به »اس تي اف آي« بطور مشابه مبادالت ورودي و 
خروجي را تطبيق خواهد داد تا شركت هاي ايراني 
به يكديگر پرداخت داش��ته باش��ند. بدين ترتيب، 
همه كاالي خود را دريافت و هزينه آن را پرداخت 
كرده اند، اما هيچ پولي از مرز ايران نگذشته است. 
اينس��تكس احتماال تجارت توس��ط شركت هاي 
كوچك تر به ويژه آنهايي كه محصوالت بشردوستانه 
همچون غذا و دارو توليد مي كنند را تسهيل خواهد 

كرد. با اين حال، الزم اس��ت كه حجم تجارت ها به 
اندازه اي باال باشد كه امكان تطبيق مبادالت مالي 
با يكديگر براي اينس��تكس وجود داشته باشد. اگر 
حجم مبادالت كم باش��د يا بين آنها توازني وجود 
نداش��ته باش��د، آنگاه در پرداخت ها تاخير پيش 
خواهد آمد و مي تواند به مشكاتي براي اينستكس 
منجر شود. كش��ورهاي اروپايي كه نگران هستند 
ش��ركت ها به دليل نگراني از تحريم هاي امريكا در 
استفاده از اينستكس مقاومت كنند، دو قدم ديگر 

نيز براي ترغيب به استفاده از آن برداشتند.
اول��ي، ايج��اد ي��ك »س��پر ديپلماتيك« اس��ت. 
اينس��تكس به وض��وح تحت حمايت س��ه دولت 
ايجاد كننده آن و شوراي رياستي متشكل از مقامات 
رده باالي دولت هاي اروپايي اس��ت. بيانيه برجام 
حاكي از آن است كه ديگر كشورهاي اروپايي نيز به 
جمع سهامداران اينستكس مي پيوندند. هدف اين 
است كه اعمال فشار عليه آن دسته از شركت هاي 
استفاده كننده از اينستكس كه دولت شان سهامدار 
اين س��از و كار مالي است، از نظر ديپلماتيك براي 
اياالت متحده دشوار ش��ود. اگرچه دونالد ترامپ، 
رييس جمه��وري كنوني اياالت متح��ده اهميت 
زيادي براي مس��ائل ديپلماتيك قائل نيس��ت و از 
اين رو، معلوم نيس��ت كه »سپر ديپلماتيك« موثر 

واقع شود.
دومي، بازگش��ايي اينس��تكس به روي كشورهاي 
ثالث است. چين و روس��يه هر دو در جلسه حضور 
داش��تند و هر دو به تجارت با اي��ران تمايل دارند. 
احتماال تجارت آنها نفت را شامل مي شود. شوراي 
اروپايي روابط خارجي اعام كرده كه اگر اس پي وي 
بتواند به رابطي براي درآمدهاي صادرات نفت ايران 
با كش��ورهايي همچون چين، هن��د و ژاپن تبديل 

شود، موفق تر عمل خواهد كرد.
در ميانه افزايش تنش ها بين اياالت متحده و ايران 
به وي��ژه پس از آنك��ه ايران ي��ك هواپيماي بدون 
سرنشين جاسوس��ي امريكا را هدف گرفت، اقدام 
اتحاديه اروپا در فراهم آوردن راهي براي شركت ها 
براي دور زدن تحريم ها به معناي به چالش كشيدن 
امريكاست. اما سوال اين است كه آيا اياالت متحده 
حقيقتا قادر خواهد بود اين كش��ورها را كه اساسا 
موضعي متف��اوت اتخاذ كرده اند، به پيروي از خود 

وادار كند؟

حمله موشكي امريكا به هواپيماي مسافربري ايران در تير 1367 
خورشيدي، جنايتي ضدبشري بود كه در آن انسان هاي بي گناه، 
قرباني زياده خواهي هاي سردمداران اس��تكبار شدند تا بار ديگر 
كش��وري كه خود را بزرگ تري��ن مدعي اعاده حقوق بش��ر براي 

ملت هاي جهان مي داند اينگونه فجايع غيرانساني رقم زند.
دوازدهم تير 1367 خورش��يدي پرواز مس��افربري تهران- دوبي 
پس از توقف كوتاهي در بندرعباس به حركت خود به طرف مقصد 
ادامه داد اما اين پرواز به دليل اصابت 2 موش��ك هدايت شونده از 
ناو امريكايي »وينس��نس« در آب هاي خليج فارس سقوط كرد تا 
بار ديگر آناني كه به خيال خود نداي حقوق بش��ر س��ر مي دهند 
مرتكب جنايتي بزرگ ش��وند و كارنامه حقوق بشري خود را افشا 
كنن��د؛ جنايتي هولناك كه در آن 290 تن انس��ان بي دفاع هدف 
كين استكبار جهاني قرار گرفتند و جان خويش را از دست دادند.

ايران براي احقاق حق خود بارها در مجامع بين المللي حضور يافت 
تا بلكه از راه هاي قانوني مشخص شده صداي مظلوميت خود را به 
گوش جهانيان برس��اند. با اين هدف، كشورمان 2 روز پس از اين 
رخداد با ارسال نامه اي به رياست وقت شوراي امنيت سازمان ملل 
خواستار تشكيل جلسه فوري براي رسيدگي به اين فاجعه انساني 
ش��د و در اقدامي ديگر به منظور پيگيري حقوق��ي اين رويداد به 
شوراي س��ازمان بين المللي هواپيمايي كشوري )ايكائو( شكايت 
كرد اما حاصل اين اقدام تنها صدور يك بيانيه بود كه نشان مي داد 

اين سازمان نيز دچار سياست زدگي است.
ايرنا به مناس��بت س��الروز حمله ددمنش��انه ناوگان امريكايي به 
هواپيماي مسافربري ايران در 12 تير 1367 خورشيدي با »مهدي 
مطهرنيا« كارشناس مسائل بين الملل به گفت وگو پرداخته است.
  آيا امريكا در هنگام حمله به هواپيماي مسافربري ايرباس 
از اينكه هواپيماي ايراني مس�افربري بوده، آگاهي داشته 

است؟
آنچه كه در مورد حمله به هواپيمايي مس��افربري ايران بيان شده 
از قرائت هاي مختلفي برخوردار اس��ت اما در نهايت بايد گفت كه 
امريكا با توجه به تشويق افرادي كه در آن زمان در اين مسير قرار 
گرفتند تا حدودي مسووليت آن را پذيرا شد. امريكا در زماني كه 
حمل��ه رخ داد از اينكه هواپيماي ايراني، مس��افربري بوده آگاهي 
داشته است و با توجه به فناوري ها و ميزان دقت ارتش امريكا اين 
حمله غيرانس��اني به عمد و با آگاهي انجام شد. بنابراين مي توان 

پيامي پنهان پشت آن را رديابي كرد.
  اين پيام چه معنايي داشت؟

به اين معن��ا كه امريكا بر آن بود تا با ايج��اد يك فضاي هجومي و 
دادن يك پيام آش��كار به ايران در جهت پذيرش قطعنامه ۵98 و 
پايان بخشيدن به جنگ هشت ساله كار را خاتمه دهد زيرا امريكا 
كه خود را ابرقدرت حاكم بر جهان مي دانست خواهان آن بود كه 
اين جنگ در منطقه پيروزي نداشته باشد و پيروزي هاي ايران به 
تبع در برابر رژيم بعثي كه مي توانس��ت توازن منطقه اي را بر هم 
بزند با دادن يك پيام آشكار امريكا و در عين حال داراي بار معنايي 
نظامي و سياسي، زمينه تحميل اراده خود بر ايران را در چارچوب 
ايجاد و حفظ توازن قدرت در منطقه دنبال كند. از اين رو اگر اين 
معنا را بپذيريم بايد بگوييم كه امريكا يك اقدام ضدبشر دوستانه 
در اين زمينه انجام داد و توجيه امريكايي ها در اين زمينه هرچه كه 
مي توانست باشد به واس��طه اينكه هواپيما، هواپيماي مسافربري 

بوه است، قابل پذيرش نيست.
بعضي از امريكايي ها و مسووالن اين كشور در آن زمان پذيراي اين 
مورد نبودند و بر اين نكته تاكيد داشتند كه هواپيماي مسافربري 
بر اساس اش��تباه انساني چه از طرف ايران كه پرواز را اعام نكرده 

بود و چه از طرف امريكايي ها كه دقت الزم نداشتند، رخ داده است. 
از اين رو حمله به هواپيماي مس��افربري ايران را يك حادثه تلقي 
مي كردن��د. اگرچه نبايد فراموش كرد كه اين حمله به هر تقدير از 
طرف امريكايي ها ش��كل گرفته و بخش بااليي از اين خطا متوجه 
آنها مي ش��ود از اين رو امريكايي ها بايد جوابگوي اين خطاي خود 

مي بودند.
  آي�ا اي�ران در آن ش�رايط در براب�ر هدف ق�رار گرفتن 
هواپيماي مسافربري مي توانست عمل متقابلي انجام دهد 
و اينكه انجام عمل متقابل در چنين وضعيتي نيازمند توجه 

به چه مسائلي است؟
بله. امكان عمل متقابل هميشه وجود دارد و ايران مي توانست در 
همان زمان عمل متقابلي انجام دهد اما آيا عمل متقابل پايان كار 
مي بود؟ به هر صورت عمل متقابل هميش��ه هزينه دارد و اقدام به 
جنگ با يك كشور ديگر بسيار خطرناك است و كشورهايي هم كه 
داراي قدرت نظامي بااليي هستند هم همواره بايد بدانند كه شروع 
جنگ امري سهل به نظر مي رس��د اما پذيرش ضربه هاي انتقام و 
توان خاتمه دادن به يك جنگ بسيار سخت و طاقت فرسا است و 
قدرت هاي بزرگ نيز در اين زمينه تا حدودي با مسائل و چالش هاي 
زيادي روبرو مي شوند. از اين رو عمل متقابل مساله نخست است، 
اراده به انجام چنين عملي مساله ديگر، انجام عمل متقابل امر سوم 
و پذيرش ضربه هاي رقيب نيز معناي ديگر دربر دارد و همه آنها از 

طرف مسووالن سياسي و نظامي بايد مورد توجه قرار مي گرفت.
  ارزيابي شما از رفتار امريكا در قبال ايران چيست؟

امريكا يك كنش��گر در نظام بين الملل اس��ت كه همان رفتارها و 
كنش هايي را  دارد كه بيش��تر كنش��گران ديگر انجام مي دهند و 
به دنبال منافع خود هستند.امريكا در تاريخ معاصر ما اقدام هايي 
انجام داده كه چالش برانگيز، محك��وم و داراي انتقاد در نزد ملت 
ايران اس��ت و مي توان گفت كش��ورهايي همچون انگليس هم در 
مقاطع مختلف تاريخي در ارتباط با ايران مسائلي دارند كه چالش 

برانگيز است.
امريكا در نظام بين الملل در خصوص ايران دچار خطاها، لغزش ها 
و خيانت هاي متفاوتي بوده اس��ت و آن چيزي كه مس��جل بوده 
 اينكه برخورد امريكا با ايران در چارچوب يك رابطه متقابل ميان

 2 كش��ور در يك وضعيت ناميمون ش��كل گرفته است. از اين رو 
كنش و واكنش هاي متفاوتي در يكديگر ايجاد شد و انباشت پيدا 
كرده است به گونه اي كه اين 2 كشور امروز در مرز برخورد نظامي 

قرار گرفته اند.
  ارزش، ايدئولوژي ها و... كه به حقوق بشر مربوط مي شوند 
چه جايگاهي در سياست دارند و به چه دليل امريكا يكي از 

نقض كنندگان بزرگ حقوق بشر است؟
كاركرد ارزش ها، ايدئولوژي ها، ش��عارها و … در عرصه بين الملل 
آن است كه بتوانند هزينه هاي چيرگي را كاهش دهند اما در عمل 
زماني كه اين ارزش ها و ايدئولوژي ها مانعي براي رسيدن به منفعت 

شوند به راحتي سياست مداران آنها را ناديده مي گيرند.
در نتيجه بايد گفت مس��اله ايران و امريكا اتميزه شده است و هرچه 
مي گذرد اليه هاي بيروني، مياني و دروني آن س��خت تر و امكان يك 
انتخاب يا انفجار در آن بيش��تر اس��ت. بنابراين نوعي بحران مفاهيم 
ميان 2 كشور شكل گرفته كه يكي از نمونه هاي آن همان حقوق بشر 
است. به اين ترتيب امريكايي ها از حقوق بشر صحبت مي كنند اما به 
راحتي هواپيماي ايرباس ايران با مسافران غيرنظامي رامورد حمله قرار 
مي دهند و اما ايران حقوق بشر اسامي را مي بيند. از اين رو هر كدام 
از اين 2 كشور مفاهيمي به كار مي برند كه تعريفي در دستگاه فكري 
اسامي از يك طرف و از طرفي ديگر در ليبراليسم امريكايي دارا است.

ايران به دليل تحريم هاي بي س��ابقه و با وجود آرامش موجود در 
كش��ور، هم اكنون با ش��رايط جنگي روبرو است؛ آن هم جنگ با 
بزرگ ترين قدرت نظامي و اقتصادي جهان. از اين رو اس��ت كه 
وزير امور خارجه تصريح داشته تحريم ها جايگزين جنگ نيست 

بلكه خوِد جنگ است.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، همه 
ش��واهد و موضع گيري هاي مسووالن جمهوري اسامي و سران 
كاخ سفيد گوياي حاكميت ش��رايط جنگي بر مناسبات ايران و 

امريكا است.
يازدهم ارديبهش��ت ماه بود كه رهبر معظم انق��اب در ديدار با 
معلمان و فرهنگيان تصريح داش��تند »آرايش دش��من آرايش 
جنگي اس��ت. از لحاظ اقتصادي آرايش جنگي گرفته، از لحاظ 
سياس��ي آرايش جنگي گرفته، فقط از لحاظ نظامي علي الظاهر 
آراي��ش جنگي ندارد كه آن هم البته حواس نظامي هاي ما جمع 
اس��ت. همانطور كه عرض كردم از لح��اظ فضاي مجازي آرايش 
جنگي گرفته، در مقابل اين دشمني كه آرايش جنگي در مقابل 
ملت ايران گرفته، ملت ايران بايستي آرايش مناسب بگيرد، بايد 

خودش را آماده كند در همه بخش هاي مختلف.«
رييس جمهوري و س��اير مسووالن ارش��د جمهوري اسامي نيز 
بارها به تشريح شرايط حال حاضر كشور پرداخته اند. 10 روز پس 
از اين بيانات رهبري، »حس��ن روحاني« در ماقات با جمعي از 
فعاالن سياسي اظهار داشت در شرايط سختي قرار داريم و اضافه 
كرد كه تحريم هاي فعلي از دوره جنگ ايران و عراق بيشتر است.

به گفته رييس جمهوري، امروز نمي توان گفت كه شرايط از دوران 
جنگ تحميلي بهتر يا بدتر اس��ت اما ما در زمان جنگ مش��كل 
بانك، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتيم و تنها تحريم ما، 

تحريم خريد ساح بود.
بس��ياري از ناظران شرايط حال حاضر كش��ور را چنين توصيف 
مي كنند كه ايران به دليل مواجهه با بي س��ابقه ترين تحريم ها و 
هماوردي با هژم��وِن خودخوانده جهاني عمًا هزينه هاي جنگ 

را مي پردازد.
با وجود انكار مقامات دولِت »دونال��د ترامپ«، تحريم ها عمًا و 
مستقيمًا مردم ايران را هدف قرار داده است؛ از وضعيت كسب و 

كار، اشتغال و عناصر معيشت تا دارو و درمان آنان.
جمهوري اس��امي ايران با وجود پايبندي به تعهدات هسته اي 
و مش��روعيت اقدامات بين المللي، با عهدشكني امريكا در خروج 
از برجام مواجه ش��د. پس از آن، سوداي ترامپ براي دستيابي به 
توافقي نظير آنچه سلفش »باراك اوباما« چهار سال پيش منعقد 
ساخته بود، موجب شد تا سيلي از تحريم ها براي كشاندن تهران 

پاي ميز مذاكره به سوي ايران سرازير شود.
در فضاي بي عملي ديگر اعضاي برجام به خصوص اروپايي هايي 
كه مدعي تضمين توافق هسته اي و عمل به تعهدات شان بودند، 
ترامپ با ترغيب افراطي هاي واشنگتن و نيز شركاي صهيونيستي 

و سعودي، تهديدات نظامي را نيز چاشني تحريم ها قرار داد.
تحريم هاي ترامپ ريشه هاي اقتصاد ايران و شريان حيات مردم را 
نشانه رفته است و امريكايي ها علنًا اعام داشته اند قصد فروپاشي 
س��اختار اقتصادي ايران و ورشكس��تگي آن را دارند، آن هم در 
جهاني ك��ه در آن اقتصاد حرف اول را مي زند و انگيزه بس��ياري 
از تحركات سياس��ي، ديپلماتيك و گاه نظامي- امنيتي كس��ب 

بيشينه منافع اقتصادي است.
از ديد بسياري از تحليلگران، ترامپ پس از وضع تحريم ها به انتظار 
نشسته تا فرآيند جنگ اقتصادي پيش رفته، كار خود را بكند و در 
نهايت ايران تسليم شود. وي بطور همزمان و به صورت پي در پي 

در باِغ سبز را به روي ايرانيان مي گشايد و مي گويد در صورت تن 
دادن تهران به مذاكره، ايران به سمت شكوه و توانمندي اقتصادي 

راه خواهد يافت و اوضاع مردم آن دگرگون خواهد شد.
با اين حال، س��ه واقعيت اساس��ي در مورد ترامپ مشهود است؛ 
نخس��ت اينكه وي نياز مبرمي به مذاكره دارد و گذش��ت زمان و 
نزديك ش��دن به انتخابات رياس��ت جمهوري بدون كاميابي در 
پرونده ايران، ضربه سختي به كارنامه سياست خارجي وي خواهد 
بود. دوم اينكه وي به ش��دت به ثمربخشي جنگ اقتصادي اميد 
بسته و در همين حال به دليل ادعاها و شعارهايش پرهيزي جدي 
از رويارويي نظامي و ورود به جنگي با سرنوشت كامًا نامعلوم در 

خاورميانه رو به انفجار دارد. 
سومين واقعيت نيز كه از ديدارهاي مكرر وي با رهبر كره شمالي، 
جنگ تعرفه اي با چين و حتي مناسبات با شركاي عربي و اروپايي 
امريكا برمي آيد اينكه ترامپ در صورت ورود به مذاكره حاضر به 
اعطاي امتيازي نيست و همچون الگوي كره شمالي، صرفًا مذاكره 
را براي اس��تفاده سياس��ي و تبليغاتي مي خواهد. عاوه بر اينكه 
مسووالن جمهوري اس��امي تصريح داشته اند اصواًل مذاكره در 
شرايط فشار و تهديد بي معنا است و تضميني هم جهت مصالحه 

با پيمان شكن ترين دولت حاضر در كاخ سفيد وجود ندارد.
در اين شرايط بهترين توصيف از مناسبات ايران و امريكا مواجهه 
يا به عبارتي بهتر جنگ اقتصادي اس��ت. در اين ميان، مسووالن 
جمهوري اسامي بارها از توصيفاتي چون »تروريسم اقتصادي« 
نيز براي تشريح وضعيت اقدامات ضدايراني كاخ سفيد استفاده 

كرده اند.
با گذر زمان به زيان ترامپ، ابع��ادي تازه به اين جنگ اقتصادي 
اضافه مي شود؛ از جنگ س��ايبري تا تهديدات پي در پي نظامي 
چنانك��ه ترامپ چند بار از احتمال جنگ��ي كوتاه ميان دو طرف 
سخن به ميان آورده و در مقابل، »محمدجواد ظريف« جنگ كوتاه 
و كم هزينه را توهمي در ذهن ترامپ و جنگ طلبان امريكايي و 
منطقه اي خوانده اس��ت. واقعيت آن بود كه پس از سقوط پهپاد 
جاسوسي امريكايي در حريم ايران كه اواخر ماه گذشته صورت 
گرف��ت، قاطعيت ايران در هرگونه برخ��ورد نظامي و ماحظات 
پرشمار ترامپ در دس��ت بردن به سوي چنين گزينه اي عيان تر 

شد.
ترامپ بارها در لفاظي هاي خ��ود از تهديداتي بزرگ براي عقب 
نشاندن ايران بهره برده بود. همچون ابتداي مردادماه پارسال كه 
در پاسخ به رييس جمهوري كشورمان با لحني خشمناك ايران 
را تهدي��د به عواقبي كرده بود »كه در تاريخ هم كمتر كس��ي آن 
را تجربه كرده اس��ت«؛ نظير توييت هايي كه پيش تر كشورهايي 

چون كره شمالي را با آن تهديد كرده بود.
اينك ام��ا در عرصه عم��ل واقعيت هاي جن��گ در منطقه نمود 
بيشتري يافته است. همزمان با اشارات گذرا و بي پشتوانه ترامپ 
مبن��ي بر احتم��ال برخورد مس��تقيم با ايران، پي��اده نظام هاي 
ورشكسته دشمنان ايران در رسانه هاي خارجي از ضرورت مقابله 
مردم با نظام جهت جلوگيري از وقوع جنگ سخن مي گويند اما 
ماهيت جنگ، تقابلي اقتصادي اس��ت كه عم��ًا فرقي با جنگ 
مستقيم ندارد و تحريم ها معنايي جز اعان جنگي تمام عيار را به 

ذهن متبادر نمي سازد.
در همين زمين��ه بود كه رهبر انقاب بيس��ت و هفتم بهمن ماه 
سال 9۵ و مدت ها پيش از رويارويي تهران و واشنگتن چنين سير 
تحوالت را تش��ريح كردند كه »امريكا مي خواهد با تكرار ترفند 
تهديد و جنگ نظامي، توجه مس��ووالن جمهوري اسامي ايران 

را از صحنه جنگ واقعي يعني جنگ اقتصادي منحرف كند.«
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قويترينگذرنامههاي
جهاناعالمشد

تازه ترين رده بندي گذرنامه ها نشان مي دهد سه 
اژدهاي آسيايي گوي رقابت را از ساير كشورها 
ربوده اند و به صدر جدول قوي ترين پاسپورت ها 
صعود كرده اند، درحالي كه قدرت گذرنامه هاي 
اياالت متحده امريكا و انگليس بيشترين افت را 

در يك دهه اخير تجربه مي كند. 
به گزارش ايس��نا، ش��ركت مش��اوره »هنلي و 
ش��ركا« با آغاز نيمه دوم سال 2019، گزارشي 
را از قدرتمندترين و ضعيف ترين گذرنامه هاي 
جهان منتشر كرده است كه رقابت سختي را بين 
سه كشور آسيايي ژاپن، سنگاپور و كره جنوبي 
براي به دست آوردن قوي ترين پاسپورت نشان 

مي دهد.
ژاپن و سنگاپور با دسترسي آزاد به 189 كشور، 
درحال حاضر قوي ترين پاسپورت هاي جهان 
را دارند و بطور مشترك در جايگاه نخست اين 

رده بندي قرار گرفته اند. 
ك��ره جنوبي نيز با فناند و آلم��ان به رتبه دوم 
صعود كرده اند و ش��هروندان هر س��ه كش��ور 
مي توانند به 187 كشور دسترسي آزاد داشته 

باشند.
فناند كه س��ال گذش��ته در جايگاه سوم اين 
رده بن��دي قرار داش��ت اكنون رتب��ه دوم اين 
فهرست را به دست آورده كه قدرت گذرنامه اش 

را مديون سياست درهاي باز پاكستان است. 
دول��ت پاكس��تان ب��ه تازگي سيس��تم ويزاي 
الكترونيكي )ETA( را راه ان��دازي كرده كه به 
شهروندان بيش از ۵0 كش��ور از جمله فناند، 
ژاپن، مالت، اس��پانيا، سوييس و امارات متحده 
عربي در كنار انگلي��س و اياالت متحده امريكا 

اجازه دسترسي آزادتر را داده است.
س��ومين رتبه ج��دول قوي تري��ن گذرنامه را 
كشورهاي اروپايي تصاحب كرده اند؛ دانمارك، 
ايتاليا و لوكزامبورگ با دسترسي آزاد و بدون ويزا 

به 186 كشور، اين جايگاه را به دست آورده اند. 
درحالي كه فرانسه، اسپانيا و سوئد رتبه چهارم 
جدول را به دس��ت آورده اند. ش��هروندان اين 
كشورها مي توانند به 18۵ كشور آسان تر يا بدون 

ويزا سفر كنند.
اما اوضاع براي ايال��ت متحده امريكا و انگليس 
چندان تعريف كردني نيس��ت، بررس��ي هاي 
موسس��ه »هنلي و شركا« نش��ان مي دهد اين 
كش��ورها درحالي كه س��ال 201۴ قوي ترين 
گذرنامه ه��ا را داش��تند اكن��ون ب��ه جاي��گاه 
ششم فهرس��ت 2019 تنزل پيدا كرده اند كه 
ضعيف تري��ن حال��ت از س��ال 2010 تاكنون 

بوده است.
شهروندان اين دو كشور درحال حاضر به 183 

كشور بدون ويزا يا آسان مي توانند سفر كنند.
س��ي ان ان كه اين گزارش را منتشر كرده، افت 
رتب��ه گذرنامه انگليس را متاث��ر از »برگزيت« 
مي داند. خ��روج از اتحاديه اروپ��ا اين نگراني و 
سردرگمي را در ميان شهروندان بريتانيايي از 
آينده سفر بدون ويزا در كشورهاي عضو اتحاديه 

به وجود آورده است.
در بين تمام كش��ورها، جه��ش رتبه اي امارات 
متحده عربي قابل توجه است، چرا كه در تاريخ 
1۴ ساله بررسي شاخص هاي گذرنامه، بيش از 
3۵ پله باال آمده و به جمع 20 كش��ور نخست 

دارنده قوي ترين گذرنامه پيوسته است. 
شهروندان امارات اكنون امكان دسترسي آزاد و 

بدون ويزا به 167 كشور را دارند.
اما در انتهاي جدول چه خبر اس��ت؟ مقايس��ه 
رده بندي گذرنامه ها در نيمه نخست سال 2019 
با دوره مشابه سال گذشته، نشان مي دهد رتبه 
كش��ورهاي انتهاي جدول در يك س��ال اخير 

تغيير چنداني نداشته است.
افغانستان يك بار ديگر و با رتبه 109 در انتهاي 
اين فهرست قرار گرفته است و شهروندان اين 
كشور به جز 2۵ مقصد در سراسر جهان بايد براي 

سفر به نقاط ديگر اين كره خاكي ويزا بگيرند.
 10 كشور آخر اين جدول اجازه دسترسي آزاد و 

بدون ويزا به كمتر از ۴0 كشور را دارند.
  بهترين ي�ا قوي ترين گذرنامه ها تا نيمه 

نخست سال ۲۰۱9
1. ژاپن، سنگاپور )دسترس��ي آزاد و بدون ويزا 

به 189 مقصد( 
2. فناند، آلمان، كره جنوبي )187 مقصد( 

3. دانمارك، ايتاليا، لوكزامبورگ )186 مقصد( 
۴. فرانسه، اسپانيا، سوئد )18۵ مقصد( 

۵. اتريش، هلند، پرتغال، سوييس )18۴ مقصد( 
6. بلژيك، كانادا، يونان، ايرلند، نروژ، انگلستان، 

اياالت متحده )183 مقصد( 
7. مالت )182 مقصد( 

8. جمهوري چك )181 مقصد( 
9. استراليا، ايسلند، ليتواني، نيوزيلند )180 مقصد( 

10. لتوني، اسلواكي، اسلووني )179 مقصد( 
اين رده بندي براس��اس بررس��ي هاي موسسه 
»هنلي پاس��پورت ايندكس« با نگاه به ميزان 
دسترسي آزاد ش��هروندان به س��اير كشورها 
تعيين شده كه يكي از شركت هاي بررسي كننده 
جايگاه گذرنامه براساس شاخص هاي مالي است 
و پايه اطاعات آن برگرفته از داده هاي انجمن 
بين المللي حمل و نقل هوايي »ياتا« اس��ت كه 
199 گذرنامه و 277 مقصد س��فر را پوش��ش 
مي دهد و رده بندي را با تغيير سياست هاي ويزا، 

به روز رساني مي كند.
رييس موسسه »هنلي و ش��ركا« كه موسس 
ش��اخص جاي��گاه گذرنامه اس��ت، مي گويد: 
»آخري��ن رده بندي پاس��پورت ها با اس��تناد 
 Henley Passport ب��ه ش��اخص هاي
نش��ان مي دهد كه سياس��ت وي��زاي آزاد در 
پيش��رفت هاي اجتماعي و اقتصادي كشورها 

تاثير فزاينده اي دارد.«



دانش و فن10اخبار

براساس ماده ۲ قانون تجارت الكترونيك 

استخراج ارز ديجيتال در كشور قانوني است 
گروه دانش و فن   

 نبود قوانين و دس��تگاه متولي در ح��وزه ماينينگ 
)استخراج ارز ديجيتال( باعث شده افرادي كه مشغول 
به اين كار هس��تند، خارج از دي��د نهادهاي نظارتي 
كارشان را پيش ببرند. محمدجعفر نعناكار، مديركل 
حقوقي سازمان فناوري اطالعات ايران معتقد است 
عمل ماينينگ مجاز است و اگر با همراهي نهادهاي 
نظارتي پيش نرود، موجب بروز آس��يب هاي جدي 
خواهد شد.ماينر )پردازنده استخراج ارز ديجيتال( و 
ماينينگ )عمل استخراج ارز ديجيتال يا بيت كوين( 
دو مقوله اي هستند كه اكنون به يكي از صنعت هاي 
نوظهور اما قدرتمن��د تبديل ش��ده اند. در ايران نيز 
به موازات ديگر كشورها، اين صنعت در حال پيشرفت 
است اما متولي مش��خصي براي آن وجود ندارد و به 
همين واس��طه نظارت درس��تي نيز روي آنها انجام 
نمي شود.مديركل حقوقي سازمان فناوري اطالعات 
ايران در اين خصوص و در پاس��خ ب��ه اينكه مي توان 
از قان��ون تجارت الكترونيك ب��راي اداره اين صنعت 
اس��تفاده كرد يا نه؟ گفت: بله. بر اساس ماده ۲ قانون 
 IT تجارت الكترونيك در كش��ور، ماينينگ يك كار
محور است و بر همان اس��اس هم مي توان با استناد 
به قانون تجارت الكترونيك آن را اداره و برايش خط 

مشي مشخص كرد.
وي افزود: البته كار به اين سادگي نيست. از آن جاكه 
ماينين��گ ابعاد مختلف��ي دارد بايد ب��ه تفكيك و با 
ش��ناخت كافي درباره آن تصميم گي��ري كرد؛ بايد 
بدانيم در عمل ماينينگ، مباحثي مانند ماينرها، رمز 
ارز )CryptoCurrency(، تبادل مالي، استفاده 
از منابع داخلي مانند برق مطرح است كه هر كدام بايد 
به تفكيك از يكديگر مورد بررسي قرار بگيرند. اما عمل 
ماينينگ قابليت بررسي با قانون تجارت الكترونيكي 

را دارد و قانون براي آن وجود دارد.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه كدام نهاد يا سازمان 

بايد براي اي��ن كار پروانه فعاليت صادر كند؟ به ايرنا، 
گفت: اين عمل مجاز است و ماينينگ، مجوز خاصي 
نمي خواهد. اما اگر براي اين كار نياز به مجوز باش��د 
به عل��ت ماهيت قضيه، بهترين جا براي صدور مجوز 
سازمان فناوري اطالعات ايران است.ُبعد ديگري كه 
اهميت زيادي دارد و بايد آن را در نظر گرفت، اين است 
كه اگر ارز ديجيتال بخواهد در داخل كش��ور خرج يا 
تبديل شود، نياز است بانك مركزي مجوزهاي الزم 
را صادر كند.وي درباره نظارت وزارتخانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( يا نيرو بر اين موضوع گفت: 
فكر نمي كنم نياز به مجوز از سوي اين دو وزارت خانه 
باش��د، اما از آنجاكه در استخراج ارز ديجيتال، بحث 
برق و انرژي مطرح است، بايد براي آن پروتكل هايي 
در نظر گرفت. بطور مثال براي برق ش��رايط ويژه اي 
در نظر بگيرند يا از شاغالن در اين صنعت، بخواهند 
كه برق شان را خودشان تأمين كنند.وي درباره افراد 
شاغل در صنعت ماينينگ افزود: بسياري از صاحبان 
مزارع ماينينگ، معتقدند توانايي سرمايه گذاري دارند 
و حتي مي توانند نيروگاه خصوصي ايجاد كنند، برخي 
حتي پيشنهاد داده اند كه برق را به شبكه داخلي تزريق 
كنند و تعامل با اين افراد مي تواند بحث تأمين انرژي 

را حل كند.

  ماينينگ غيرقانوني نيست 
مديركل حقوقي س��ازمان فناوري اطالعات ايران با 
اش��اره به قانوني بودن ماينينگ مي گويد: بر اساس 
همان م��اده ۲ قانون تج��ارت الكترونيك��ي، به نظر 

مي رسد ماينينگ عمل قانوني است.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه فعاليت هاي خصوصي، 
مادامي كه قانون منع براي آن وجود نداش��ته باشد يا 
جرم انگاري صورت نگرفته باشد، مجاز است و فعاليت 
غيرقانوني به حس��اب نمي آيد.حاال اگ��ر با تمام اين 
تفاسير، حمايت هاي الزم از افراد شاغل در اين صنعت 

صورت نگيرد چه اتفاق��ي رخ خواهد داد؟ احتمااًل با 
خطر و آس��يب روبرو خواهيم شد. وي با اشاره به اين 
مساله مي گويد: با توجه به فناوري هايي كه هرروز در 
دنيا ظهور و بروز پيدا مي كنند، اگر ما حمايت هاي الزم 
از فناوري ها را ارايه ندهيم امروز با ماينينگ مش��كل 
پيدا خواهيم كرد و فردا با اينترنت اشيا، صنايع فضايي 
يا مخابرات فضايي.مديركل حقوقي سازمان فناوري 
اطالعات ايران اعتقاد دارد اگر اين فناوري ها شناسايي 

نشوند، به شكل زيرزميني پيشروي مي كنند كه اين 
بسيار خطرناك و آسيب زاست.

وي تصريح ك��رد: زماني كه س��ازمان هاي ذي ربط 
بدانند چند ماينر در كش��ور است، آنها چه چيزي را 
ماين )اس��تخراج( مي كنند و از نظر جغرافيايي كجا 
مس��تقر هس��تند، مي توانند نظارت هاي كافي و نيز 
حمايت هاي قانوني را در خصوص آنها انجام بدهند.

وي در پايان گفت: اگر فناوري هايي از اين دست، به 

رسميت شناخته نش��ود و به داليل واهي رد شوند، 
آنها فعاليت شان را به شكل پنهاني و زيرزميني انجام 
مي دهند و اين باعث مي شود هيچ رصدي روي آنها 
صورت نگيرد. مس��اله اي كه زمينه س��از آسيب هاي 
جدي قانوني و حقوقي خواهد شد، چون قانون گذار 
نمي تواند پروتكل��ي براي كار تعيين كن��د؛ اگر هم 
پروتكلي تعيين شود، افراد فعال در صنعت ماينينگ 

با آن همراهي نخواهند كرد.

ناس�ا| در س��اعت اتمي ديپ اس��پيس ناسا از يك 
نوسان ساز كريس��تال كوارتز به همراه اتم  و يون هاي 
جيوه براي اندازه گيري فواصل دور با دقت باال استفاده 

شده است.
ناسا به تازگي يك ساعت اتمي شگفت انگيز را سوار بر 
موشك فالكون هوي اسپيس ايكس به فضا ارسال كرد. 
محموله س��ازمان فضايي امريكا به عنوان ماموريتي 
نمايشي درون مدار قرار گرفته است و قصد دارد نحوه 

اكتشاف فضا به دست انسان را متحول كند.
ساعت اتمي ديپ اس��پيس كه به دست آزمايشگاه 
پيش رانش جت توسعه يافته، نسبت به ساعت هاي 
اتمي مورد استفاده روي زمين و همچنين نسخه هايي 
كه هم اكنون روي ماهواره ه��اي مختلف نظير انواع 
ارايه دهنده GPS نصب ش��ده اند، مدلي ارتقايافته و 

آماده كار در فضا به شمار مي آيد.
ناسا در بيانيه اي گفت ساعت اتمي جديدش ناوبري 
فضاپيماها به س��مت اجرام دوردس��ت نظر مريخ را 
خودكارتر مي كند. دانش��مندان اميدوار هس��تند با 
به كارگيري ساعت اتمي ديپ اسپيس، به دقت بااليي 
در تعيين موقعيت فضاپيما دست يابند. اين مساله به 
فضاپيما امكان خواهد داد ت��ا متكي به خود و بدون 
برقراري ارتباط چندان با زمين، درون اعماق فضا سفر 
كند. به گفته ناسا، ساعت اتمي جديد، پيشرفتي بزرگ 

در نحوه ناوبري كنوني فضاپيماها رقم خواهد زد.
اما نحوه عملكرد س��اعت اتمي ديپ اسپيس چگونه 
است؟ اخترشناسان درحال حاضر از ساعت ها براي 
ناوب��ري در فضا اس��تفاده مي كنن��د و بدين منظور 
س��يگنالي را به فضاپيما مي فرس��تند ك��ه به زمين 
بازگردانده مي شود. زماني كه در رفت و برگشت اين 
سيگنال سپري مي ش��ود، فاصله فضاپيما از زمين را 

به دانشمندان مي گويد. از آنجا كه سيگنال با سرعت 
نور س��فر مي كند؛ دانس��تن فاصله فضاپيما تنها به 
يك محاس��به ساده نياز دارد. دانش��مندان با ارسال 
سيگنال هاي متعدد در طول زمان، مي توانند مسير 
فضاپيما، يعني محلي كه در آن بود و نقطه اي كه بدان 

خواهد رفت را محاسبه كنند.
اما به گفته ناسا، به منظور اطالع از موقعيت فضاپيما 
با حاش��يه خطاي بس��يار پايين، اخترشناس��ان به 
س��اعت هاي بس��يار دقيقي نياز دارند كه بتوانند تا 
ميلياردم ثانيه را اندازه گي��ري كنند. آنها همچنين 
نيازمند ساعت هايي هستند كه به شدت پايدار باشند. 
در اينجا، »پايداري« به نحوه اندازه گيري پيوس��ته 
يك واحد از زمان توسط س��اعت اشاره دارد. ممكن 
است تصور كنيد كه ساعت ها هميشه طول يكساني 
از زمان را ب��ه عنوان يك »ثانيه« اندازه مي گيرند؛ اما 
ساعت ها تمايل دارند كه كش��يده شوند و به تدريج 
زمان هاي طوالن��ي و طوالني تري را ب��ه عنوان يك 
ثانيه نش��ان دهند. اخترشناس��ان براي اندازه گيري 
موقعي��ت فضاپيما در فضاي دوردس��ت، نياز به اين 
دارند كه ساعت هاي اتمي شان آنچنان پايدار باشند 
كه دقت بسيار بااليش��ان را در طول روزها و هفته ها 

از دست ندهند.

انگجت| توليد تصاوير ديجيتالي و ويرايش آنها مي تواند 
س��اعت ها زمان ببرد. اما محققان دانشگاه »ام .آي .تي« و 
“IBM “ اين فرآيند را تغيير داده اند.محققان دانش��گاه 
»ام آي تي«  و ش��ركت »ماشين آالت بين المللي كسب و 
كار«  امريكا يك سيستم هوش مصنوعي ساخته اند كه 
مي تواند اشيا درون يك عكس را ويرايش كند.اين فناوري 
مي تواند براي هنرمندان و طراحان بسيار سودمند باشد 
و در عي��ن حال يك بينش راجع ب��ه چگونگي يادگيري 
شبكه هاي عصبي ارايه دهد.محققان پروژه اميدوارند اين 
ابزار را به نحوي قدرت بخشند كه تصاوير جعلي و تغيير 
يافته را تشخيص دهد.اين ابزار هوش مصنوعي  نام گرفته 
و هم اكنون يك نسخه آزمايشي از آن در دسترس است.

كاربران مي توانن��د در صورت دلخواه مثاًل يك درخت به 
تصوير اضافه كنند و همچنين مكان قرار گرفتن ش��ي ء 
مورد نظر را مشخص كنند. بدين ترتيب سيستم شيئي را 
به تصوير اضافه مي كند كه با عكس مطابقت داشته باشد. 
اين فناوري هنوز در حال توسعه و پيشرفت است، ولي تيم 
 GANpaint Studio“ تحقيقاتي اميدوارند كه روزي
“ را روي ويرايش ويدئو هم اس��تفاده كنند.به اين ترتيب 
ويرايش��گران تصوير مي توانند در ص��ورت ضرورت يك 
شي ء را به ويدئو اضافه كرده يا حذف كنند.نكته اي كه در 
حين ساخت اين فناوري توجه محققان را جلب كرد اين 
بود كه سيستم هوش مصنوعي ساخت آنها توانست ارتباط 
بين اشيا را متوجه شود.مثال سيستم درمي يابد كه »در« 
 GANpaint“ به »آس��مان« ارتباطي ندارد. از آنجا كه
Studio “  يك سيس��تم يادگيري ماشين با نام مخفف 
“GAN “  اس��تفاده مي كند، مي تواند مكان دقيق اشيا 
را تشخيص دهد. قرار است محققان پروژه كار خود را ماه 

آينده در يك كنفرانس ارايه دهند.

شين هوا| طبق اعالم »سيستم جهاني اتحاديه ارتباطات 
سيار« )جي اس ام اي(، ظرف ۱۵ سال آينده شبكه ۵جي 
۹۰۰ ميليارد دالر در اقتصاد آسيا مشاركت خواهد داشت.
طبق اعالم »سيس��تم جهاني اتحاديه ارتباطات سيار« 
)جي اس ام اي(، در كنفرانس جهاني موبايل )ام دابليوسي( 
شانگهاي، ظرف ۱۵ سال آينده شبكه ۵ جي ۹۰۰ ميليارد 

دالر در اقتصاد آسيا مشاركت خواهد داشت.
در گزارش نشريه آسيا اقيانوسيه جي اس ام اي، ويرايش 
اقتصاد موبايل، آمده است: اپراتورهاي موبايل آسيا آماده 
س��رمايه گذاري ۳۷۰ ميليارد دالري در ساخت شبكه ۵ 
جي هستند كه اين دو سوم از كل سرمايه گذاري اي است 
كه قرار اس��ت اين اپراتورها در طول سال هاي ۲۰۱۸ تا 
۲۰۲۵، در اين بخش هزينه كنند.متس گرنريد، مديركل 
جي اس ام اي، مي گويد: هرچند هنوز شبكه ۴ جي فضاي 
زيادي براي گسترش در آسيا دارد. اپراتورهاي منطقه در 
حال سرمايه گذاري ميلياردها دالر در ساخت شبكه هاي 
پيشرفته ۵ جي هستند تا مجموعه اي از خدمات جديد را 
براي مصرف كنندگان فراهم كرده، باعث بهبود صنايع و 

توليدات شده و رشد اقتصادي را افزايش دهند.
در نتيجه تا س��ال ۲۰۲۵، حدود ۱۸ درص��د ارتباطات 
موبايل در ش��بكه ۵ جي خواهد بود، با اين همه هنوز در 
۲۰۲۵ ش��بكه ۴ جي دو س��وم ارتباطات آسيا را به خود 

اختصاص خواهد داد.
چين در حال حاضر مش��غول آزمايش شبكه ۵ جي در 
تمام شهرهاي بزرگ خود، شامل شانگهاي است و انتظار 
مي رود تا س��ال ۲۰۲۵ حدود ۱۸۴ ميلي��ارد دالر در اين 
شبكه هزينه كند.جي اس ام اي پيش بيني كرده است تا 
س��ال ۲۰۲۳، تكنولوژي و خدمات موبايل منطقه آسيا 

اقيانوسيه، ۱.۹ تريليون دالر گردش مالي داشته باشد.

سي ان بي س�ي| در ادامه نوسان ارزهاي ديجيتال، 
بيت كوين مجددا به زير ۱۰هزار دالر برگش��ت.رفت و 
برگشت بيت كوين كه در روزهاي اخير نسبت به ماه هاي 
ابتدايي امسال ش��دت گرفته است باز هم ادامه داشت 
و در معام��الت ديروز، هر واح��د از اين ارز ديجيتالي با 
ريزش ۳۸۰۰ دالري نس��بت به روز گذش��ته خود به 
۹۶۷۶ دالر رس��يد. هر چند كه بيت كوين هنوز ۲۰۰ 
درصد بيشتر از قيمت ابتداي فصل خود ارزش دارد اما 
نوسان شديد آن باعث شده است تا بسياري از معامله 
گران وارد معامله اين ارز نشوند.كاهش قيمت ارزهاي 
ديجيتالي در معامالت ديروز محدود به بيت كوين نبود 
به گونه اي كه ساير ارزهاي ديجيتالي نظير »مونرو« و 
»دكرد« نيز حداقل ۶.۵ درصد ارزش خود را تنها طي 

يك روز از دست دادند.
در نخس��تين روز از آغاز س��ال جاري ميالدي ارزش 
هر واح��د بيت كوين تنه��ا ۳۶۸۹ دالر ب��ود. برخي از 
معامله گران معتقدند كه روند صعودي اخير مي تواند 
معامله گران بيش��تري را براي ورود به اين بازار تشويق 
كند و روزهاي خوب ديگري را رقم بزند اما برخي ديگر 
معتقدند كه نوسانات بيت كوين بيش از حد باال است و 
ورود به آن كار عاقالنه اي نيست. پيتر شيف، مدير منطقه 
آسيا-اقيانوسيه در موسسه »كپيتال پتر« گفت روند 

كنوني يك قمار بزرگ است.
البته نوسانات شديد ارزهاي ديجيتالي محدود به امسال 
نيست و سال گذشته تنها بيت كوين ۷۰ درصد ارزش 
خود را از دست داد. اكنون بسياري از معامله گران منتظر 
ورود ارز ديجيتالي فيس بوك به ميدان هستند كه قرار 
است مورد پذيرش شركت هايي چون »استرايپ«، اوبر، 

مستر كارد، پي پال و اسپاتيفاي قرار گيرد.

ساعت اتمي جديد ناسا در فضا  تشخيص تصاوير جعلي
با هوش مصنوعي

مشاركت ۹۰۰ ميليارد دالري 
۵جي در آينده اقتصاد آسيا

ريزش ۳۸۰۰ دالري  بيت كوين 
در يك روز
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رويداد

ديجيتال ترن�دز| فيس بوك تمام��ي آگهي هاي 
تبليغاتي را كه كاربران امريكاي��ي را به رأي ندادن در 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور تشويق مي كند، 

مسدود خواهد كرد.
با توجه به آنكه حدود يك س��ال تا برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري اياالت متحده امريكا زمان باقي مانده 
است، شركت فيس بوك به عنوان يكي از بزرگ ترين 
غول ه��اي تكنولوژي در جهان ب��ه تازگي اعالم كرده 
است كه تمامي آگهي هاي تبليغاتي در اين پلتفرم را 
كه ش��هروندان و كاربران امريكايي را به رأي ندادن در 
انتخابات تشويق مي كند، مسدود خواهد كرد و جلوي 

انتشار اخبار كذب و دروغين مرتبط با آن را مي گيرد.
آمده است، فيس بوك كه يكي از شبكه هاي اجتماعي 
و غول هاي تكنول��وژي امريكايي بود ك��ه در جريان 
برگزاري انتخابات سال ۲۰۱۶ ميالدي تحت فشارهاي 
سياسي زيادي از س��وي نهادهاي دولتي و غيردولتي 
اياالت متحده قرار گرفت و نمايندگان آن مجبور شدند 
در خصوص موارد مختلفي در برابر نمايندگان مجلس 
كنگره پاسخ دهند.قانونگذاران امريكايي چند ماه بعد از 
پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري اين 
كشور با ذكر نگراني درباره استفاده روسيه از شبكه هاي 
اجتماعي در جريان انتخابات ۲۰۱۶ به دنبال تصويب 
قوانين تازه اي ب��راي غول هاي تكنول��وژي همچون 
آلفابت شركت مادر گوگل، توييتر و فيس بوك افتادند 
و با احضار و اس��تيضاح نمايندگاني از اين شركت ها از 
آنها خواس��تند تا در قبال جريان سازي و سوءاستفاده 

برخي حس��اب هاي كاربري از پلتفرم اين شبكه هاي 
اجتماعي براي انتشار اخبار كذب و دروغين و همچنين 
جريان سازي هايي كه برخالف منافع ملي امريكا بوده 
است و بسياري از آنها تحت حمايت دولت روسيه بودند، 
توضيح داده و آمار و ارقام درستي را در اين خصوص ارايه 
دهند.نهادهاي اطالعاتي امريكا پيش تر به اين نتيجه 
رسيده بودند كه دولت روسيه با تحت تأثير قرار دادن 
كارزار انتخاباتي رياست جمهوري، نتايج انتخابات در 
امريكا را به نفع دونالد ترامپ تغيير داده اس��ت. طبق 
گفته اين نهادها هكرهاي روسي در برمال كردن و انتشار 
ايميل هاي كارزار انتخاباتي هيالري كلينتون- رقيب 
ترامپ در انتخابات- نقش داشته اند. همچنين گفته 
مي شود به دستور دولت روسيه كمپيني عليه هيالري 
كلينتون در شبكه هاي اجتماعي در دوران انتخابات به 
راه افتاد.كاخ سفيد بارها در اين مورد اعالم كرده است 
كه هكرهاي روس��ي در سال ۲۰۱۶ بطور گسترده اي 
در مراسم برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا 

دخالت كرده اند.

ايرنا| شهريورماه سال گذش��ته، شبكه GPS بارها 
توسط عوامل بيروني دچار اختالل شده و كاربران را به 
اعتراض واداشته است. اين اختالل ها كه به گفته فالح 
جوش��قاني، معاون وزير ارتباط��ات به صورت عمدي 
انجام مي شود مسبوق به سابقه است و با وجود تاكيد 
مراجع امنيتي از جمله شوراي عالي امنيت ملي مبني 
بر غيرقانوني بودن اين اختالالت و دس��تور توقف آن، 
اختالل ها همچنان وجود دارد،  اين در حالي است كه 
معاون وزير ارتباطات اعالم كرد كه منبع اختالل آن هم 
شناسايي و مرتبًا به مراجع مربوطه گزارش شده است.و 

مراجع قضايي آن را پيگيري خواهند كرد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 
تشريح اتفاقاتي پرداخت كه زمان قطع يا مختل شدن 
GPS رخ مي ده��د و منجر به اعتراضاتي مي ش��ودو 
گفت: هر بار به واسطه اختالل در شبكه GPS، كسب 
و كارهاي مبتني بر لوكيش��ن، مشتركين شبكه هاي 
اينترنتي از جمله ش��بكه هاي بانكي مختل شده اند و 
مشتريان TD-LTE بطور كامل سرويس هايشان را 

از دست داده اند.
وي با اشاره به اينكه آخرين اختالل GPS از پنج شنبه 
گذشته آغاز شد و در گذشته نيز چند مرتبه اي اتفاق 
افتاده، گفت: خيلي از سرويس هايي كه ارايه مي شوند 
مبتني بر GPS هستند. شبكه هاي TD-LTE كالك 
و تايمينگ شان )س��امانه هاي تنظيم زمان شان( را از 
GPS مي گيرند. زماني كه GPS دچار اختالل مي شود 
دقت كالك از بين مي  رود. اي��ن اتفاق پس از يكي دو 

س��اعت باعث ناپايداري شبكه مي شود و به اين شكل 
سرويس مش��ترك كاماًل از بين مي رود.وي در ادامه 
گفت: مشتركان TD-LTE مثل ايرانسل و مبين نت 
و فرابرد، معمواًل شركت هاي تجاري و B۲B هستند و 
اختالل در شبكه هايشان باعث بروز مشكالت زيادي 
مي شود، مثاًل سرويس بانكي و ارتباط بين شعب از بين 
مي رود.مورد ديگر كه در اين ميان، مس��اله مهمي به 
حساب مي آيد، تحت الشعاع قرار گرفتن امنيت هواپيما 
و ناوبري هوايي است. معاون وزير ارتباطات خاطرنشان 
كرد: زماني كه هواپيما ارتفاع خود را كم مي كند تا روي 
باند بنشيند از سيستم هاي مختلف استفاده مي كند 
كه يكي از آنها سيستم هاي GPS است. هواپيما با اتكا 
به اين سيستم، موقعيت باند را تشخيص مي دهد. اگر 
اين سيستم دچار اختالل شود، خطرات زيادي را براي 

هواپيما رقم خواهد زد.
وي افزود: س��ال گذشته و امسال چند مرتبه شاهد به 
وجود آمدن اختالل در ش��بكه GPS بوديم و سازمان 
هواپيمايي اعالم ك��رده كه در موردي حتي به همين 

واسطه مجبور شده اند برنامه هاي پروازي را تغيير دهند.
فالح جوشقاني با اشاره به اينكه مشكل ديگري كه به 
اين واسطه به وقوع مي پيوندد به كسب وكارهاي مبتني 
بر لوكيشن مربوط است، گفت: كسب وكارهايي مانند 
سرويس هاي حمل و نقل اينترنتي مبتني بر لوكيشن 
هستند؛ وكيش��ن هايي كه با اختالل در GPS دچار 

مشكل مي شوند.
وي درباره اقداماتي كه در اين خصوص انجام داده اند، 
گفت: م��ا اين موضوع را به مراج��ع مربوطه منعكس 
كرده ايم و بحث ما اين است؛ چارچوب هاي اعالم شده 
رعايت ش��ود.وي در پاسخ به اين س��وال كه برخي از 
كاربران در توييتر به اين اش��اره كردند كه اختالل در 
ش��بكه GPS عالوه بر مشكالتي كه عنوان شده است 
باعث مي شود حجم اينترنت شان نيز به سرعت تمام 
شود، گفت: شكايتي در اين خصوص به دست ما نرسيده 
است، شكايت اصلي كاربران اين بود كه سرويس شان 
مختل مي شود.در زمان اختالل سرويس هاي مشتريان 
TD-LTE مختل مي شود، چون همانطور كه گفتم 
روي تايمينگ حساس هس��تند، اكنون اپراتورهاي 

موبايل از كالك خودشان استفاده مي كنند.
TD- وي افزود:  به ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات

LTE هم توصيه كرده ايم كه از كالك پشتيبان استفاده 
كنند. زماني كه GPS مختل مي شود ديگر سرويسي 
وجود ندارد كه فرد بخواهد براي آن درخواست بدهند 
و اينترنتش را مصرف كند. در واقع همين س��رويس 

نداشتن است كه كاربر را ناراضي مي كند.

تبليغات سياسي در فيس بوك مسدود مي شود اختالل هاي شبكه GPS شناسايي شده است 
دريچه كاربر

توييتر رفع فيلتر نمي شود
ايرنا| دبير ش��وراي عال��ي و رييس مركز ملي 
فضاي مجازي گفت: برنام��ه اي براي رفع فيلتر 
پيام رسان توييتر وجود ندارد البته تصميم گيري 
در اين خصوص در اختيار كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه است.ابوالحسن فيروز آبادي 
افزود: اين كارگروه به زودي پس از مدت ها تشكيل 
جلسه مي دهد.وي ادامه داد: مسووالن كشور به 
دليل آنكه داراي مخاطباني در خارج از كش��ور 
هستند، مي توانند در توييتر فعاليت داشته باشند.

فيروزآبادي در خصوص موفق بودن فيلتر تلگرم و 
برنامه براي رفع فيلتر اين پيام رسان گفت: فيلتر 
اين پيام رس��ان با دستور قضايي انجام شده و در 
خصوص موفقيت آن بايد گفت كه بستگي دارد 
اين موضوع را از چه منظ��ري ببينيم.وي ادامه 
داد: پس از فيلتر تلگرام ش��اهد تنوع خوب پيام 
رسان هاي داخلي هس��تيم كه اكنون داراي ۱۵ 
ميليون مشترك هستند. ولي به هر حال برخي 
از نيازها در تلگرام برآورده مي شود و برخي تالش 
مي كنند كه افراد باقي بمانند و تا چند وقت پيش 
پوسته هاي وجود داشت كه ارتباط مردم را در اين 
فضا تسهيل مي كرد.دبير شوراي عالي و رييس 
مركز ملي فضاي مجازي همچنين در خصوص 
مذاكرات با اينس��تاگرام نيز گفت: مذاكرات در 
برنامه وج��ود دارد ولي از پيش��رفت و جزييات 
آن اطالع��ي ندارم و اين موضوع توس��ط وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات دنبال و پيگيري 
مي شود. فيروزآبادي همچنين در خصوص سوال 
يكي از خبرنگاران در خصوص كندي اينترنت و 
برنامه ريزي از پيش انجام شده در اين خصوص 
گفت: سرعت اينترنت كاهش نيافته و شرايط قبل 
باقي است ولي در حوزه فيلترينگ گاهي اوقات 
پيچ فيلتر شل و گاهي وقت ها نيز سفت مي شود.

توسعه همكاري هاي ايران
با كشورهاي آسيايي

مهر| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در صفحه 
شخصي اينس��تاگرام خود با اش��اره به پيشرفت 
چش��مگير اي��ران در زمينه اس��تارتاپ از داليل 
حض��ورش در اجالس تابس��تانه مجمع جهاني 
اقتصاد در پكن نوش��ت.در نوشته اينستاگرامي 
»محمدجواد آذري جهرمي« آمده است: مطرح 
كردن دستاورد جوانان ايراني در مجامع جهاني، 
افتخارآميز است.روزگذشته در اجالس تابستانه 
مجمع جهان��ي اقتصاد در دالي��ان چين، در يك 
نشست علمي حضور پيدا كردم و با اشاره به رشد 
چشمگير شركت هاي استارت آپ در ايران و نيز 
زيرساخت هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، به 

سواالت حضار نيز پاسخ دادم.
امروزهم در پكن مالقات ه��اي جداگانه ديگري 
ب��ا وزير ارتباط��ات چين و نيز دبيركل س��ازمان 
همكاري هاي فضايي آس��يا اقيانوس��يه خواهم 
داشت. توسعه همكاري هاي اقتصادي در بخش 
فناوري اطالعات و نيز تحقيقات مشترك فضايي 
كشورهاي عضو س��ازمان همكاري هاي فضايي 
آس��يا اقيانوس��يه از محورهاي مذاكرات خواهد 
بود.« مجمع داووس تابستاني ۲۰۱۹، سه شنبه 
با حضور دو هزار نفر از محققان، صاحب منصبان 
امور تجاري و اقتصادي، سياستمداران و مسووالن 
رده باالي كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران 
در شهر بندري داليان چين گشايش يافت.در اين 
مجمع بين المللي ك��ه با حضور نمايندگان ۱۰۰ 
كشور جهان برگزار مي شود از جمهوري اسالمي 
اي��ران نيز »محمدج��واد آذري جهرم��ي« وزير 

ارتباطات شركت كرده است.

تاثير مثبت »واتس اپ«
بر روحيه كاربران

ايندكس |جديدترين تحقيقات نشان مي دهد 
كه اس��تفاده از اپليكيشن پيام رس��ان واتس اپ 
تأثيرات مثبتي روي روحيه و اعتماد نفس كاربران 
دارد. استفاده از واتس اپ كه يكي از محبوب ترين 
و پرطرفدارترين اپليكيش��ن هاي پيام رسان در 
جهان به ش��مار مي رود، روي س��المت روحي و 
روان��ي كاربرانش تأثير مثبت و س��ازنده اي دارد. 
كارشناس��ان و تحليلگ��ران در توصيف علل اين 
تأثيرات مثبت خاطرنش��ان كرده ان��د از آنجايي 
كه كاربران با اس��تفاده از پيام رس��ان واتس اپ با 
دوس��تان و اعضاي خانواده خ��ود در هر كجاي 
جهان كه باش��ند، مي توانند ارتباط برقرار كنند، 
پيام هاي متني و صوتي بفرس��تند و تماس هاي 
صوتي و تصويري با آنها بگيرند، احساس تنهايي 
و افسردگي نخواهند كرد و همين مساله موجب 
بهبود و ارتقاي سطح سالمت روحي و رواني آنها 
مي ش��ود. آن دس��ته از افراد و كاربراني كه تعداد 
ساعات بيشتري از واتس اپ استفاده مي كنند، در 
درازمدت متوجه خواهند شد كه روحيه بهتري 
خواهند داشت چراكه قادر خواهند بود با دوستان 
و اعض��اي خانواده خود به راحت��ي ارتباط برقرار 
كنند. اپليكيشن پيام رس��ان واتس اپ كه يكي از 
محبوب ترين و پرطرفدارترين پيام رس��ان هاي 
 Encryption End- جهان است نيز از قابليت
to End  يا رمزنگاري پيشرفته پشتيباني مي كند 
و از پروتكل هاي پيشرفت هاي براي حفظ حريم 
شخصي كاربرانش برخوردار است. اين اپليكيشن 
كه براي تمامي سيستم هاي عامل اندرويد، iOS  و 
ويندوز قابل استفاده است، در سال ۲۰۱۶ ميالدي 
لقب پركاربردترين پيام رس��ان جهان را گرفت. 
واتس اپ از آن جهت ضريب امنيت سايبري بااليي 
دارد كه مكالمات و اطالعات مبادله ش��ده ميان 
كاربران و مخاطبان به صورت كامل محافظت شده 
بوده و مكالمات و اطالعات ش��خصي و خصوصي 
آنها از سوي نهادهاي ديگر قابل رصد و ردگيري 

نخواهد بود.
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناقتصاديونمايندگانبررسيميكند

كارنامه طرح رونق توليد زير ذره بين نقد

ستاره هاي كيفي محصوالت ايران خودرو در شرايط سخت تحريم افزايش يافت

گروهبنگاهها|
يكي از مهم ترين برنامه هاي دولت تدبير و اميد براي بهبود 
شاخص هاي كسب و كار و ارتقاي سطح معيشت عمومي 
مردم بعد از تشكيل كابينه در قالب طرحي متبلور شد كه از 

آن ذيل عنوان طرح رونق توليد ياد مي شد.
طرحي كه بر اساس اعالم دولتمردان قرار بود فضاي ركود 
زده توليد، تجارت و كشاورزي كشورمان را وارد دوره اي از 
رونق پايدار كند. براي اين منظور دولت در نخستين سال 
اجراي اين طرح در سال93بيش از 16هزار ميليارد تومان 
تسهيالت باهدف توانمندسازي و احياي مشاغل كوچك 
و متوسط در نظر گرفت تا بعد از تاييد كارگروه هاي استاني 
كه مجموعه اي از مديران تش��كل هاي اقتصادي بخش 
خصوصي اس��تان ها، نمايندگان اس��تانداري، مسووالن 
اجرايي و... تركيب آن را شكل مي دادند در اختيار فعاالن 
اقتصادي قرار دهن��د. بودجه اي كه بط��ور متناوب طي 
سال هاي بعدي هم براي ارايه تسهيالت تخصيص داده شد 
تا از منظر دولتمردان هيچ بنگاهي به دليل مشكل تامين 

مالي تعطيل يا نيمه تعطيل نشود.
 هرچند تامين مالي بنگاه ها يكي از مهم ترين مش��كالت 
صاحبان مشاغل خرد محسوب مي شود اما از همان ماه هاي 
ابتدايي اجراي اين طرح برخي كارشناسان اقتصادي در 
داخل و بيرون دولت اعالم كردند كه پرداخت تسهيالت 
يا از منظر آنان »پول پاشي« به تنهايي براي ايجاد تحرك 
جدي در فضاي كسب و كار ايران كافي نيست و اگر دولت 
قصد دارد تا پويايي و تحرك مناسبي در اين بخش ايجاد 

كند بايد مجموعه اي از متغيرها را مورد توجه قرار دهد. 
اين دس��ته از كارشناس��ان با اش��اره به تجربيات قبلي 
كشورمان از عملياتي كردن چنين طرح هايي استدالل 
مي كردند كه تامين مالي بنگاه ها براي تحرك بخش��ي 
به فضاي توليد وصادرات هرچند ش��رط»الزم« است 
ام��ا معتقد بودن��د كه اين گ��زاره به تنهاي��ي »كافي« 
نيس��ت و دولت براي تحقق وعده هاي��ش بايد اقدامات 
مكملي را نيز در دستور كار قرار دهد. موضوعاتي چون 
»تمركز در مراكز تصميم گيري«، »س��اماندهي بخش 
ماليات«، »ايجاد پنجره واحد«، »تامين زيرساخت ها«، 
»انتقال تكنول��وژي روز«، »حل مش��كالت گمركي« 
و... از جمل��ه اولويت هايي بودند كه از منظر تحليلگران 
در كنار بحث تامين مالي مي بايس��ت در دس��تور كار 
ق��رار بگيرند. در نقط��ه مقابل اين دس��ته از منتقدان، 

كارشناساني قرار داش��تند كه معتقد بودند با توجه به 
 اين واقعيت كه معضل تامين مال��ي مهم ترين چالش 
پيش روي صاحبان كسب و كار كوچك و متوسط است 
طبيعي است كه دولت و س��اختارهاي اجرايي، قبل از 
هر اقدامي به صورت متمركز بايد تالش كنند تا فرآيند 
دسترس��ي بنگاه ها به امكانات مالي را فراهم كنند تا در 
مراحل بعد به س��اير مطالبات فعاالن اقتصادي هم در 
بخش هاي مالياتي، گمركي و... پاسخ داده شود. با گذشت 
حدود6سال از آغاز اين طرح و در شرايطي كه همچنان 
موضوع رونق توليد در راس مطالبات مردم و مقام معظم 
رهبري از متوليان اقتصادي و اجرايي قرار دارد، شايد وقت 
آن رسيده باشد كه از منظري تحليلي نوري به ابعاد پنهان 
طرحي بتابانيم كه با هدف تزريق رونق به پيكره توليد 

كشورمان در دستور كار قرار گرفت.

 وام هاي اشتغال زايي به تنهايي منجر به رونق 
توليد نمي شود

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي گويد 
تنها ب��ا پرداخت پول نمي توان انتظار داش��ت طرح هاي 
اشتغال و رونق توليد به موفقيت برسد، بلكه بايد مجموعه اي 

از عوامل بهبود پيدا كند تا شاهد رونق توليد باشيم.
علي قرباني عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس دهم با اشاره به برداشت 1.5 ميليارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال پايدار روستايي و 
طرح رونق توليد، گفت: اين طرح از س��ال 95 اجرايي شد 
و در بهمن ماه گزارش��ي از آخرين اقدامات انجام شده در 
مسير اين طرح گرفته شد، بر اساس اين گزارش، مرحله 
سوم پرداخت اعتبار به بانك ها صورت گرفت تا تسهيالت 

در قالب وام ازدواج به متقاضيان پرداخت شود.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد 
كرد: از آنجايي كه تسهيالت ارزي است، اعتبار مذكور به 
ارزش ارز نيمايي محاس��به و به متقاضيان اشتغال پايدار 
روستايي پرداخت شد.نماينده مردم بجنورد، در مجلس 
دهم با بيان اينكه اشتغال تنها با پول ايجاد نمي شود، اظهار 
داشت: بهبود فضاي كسب و كار، 10 شاخص دارد يكي از 
اين ش��اخص ها وام دهي است، بايد به مسائلي چون اميد 
فعاالن اقتصادي به شرايط داخلي، فروش محصوالت در 
بازار داخل و خارج، اميد به ثبات وضعيت اقتصادي و نكات 
ديگر توجه شود.وي گفت: فقط دادن وام اشتغال به تنهاي 
منجر به اشتغال نمي شود بايد مجموعه اي از عوامل در كشور 
دست به دست هم بدهد تا فضاي كسب و كار بهبود پيدا 
كند.قرباني در ادامه گفت وگو با بيان اينكه بايد طرح هاي 
اشتغال پايدار روستايي را رصد كرد، بيان داشت: طرح هاي 

اشتغالزايي استان خراسان رضوي به صورت تصادفي مورد 
بررسي قرار مي گيرد، بايد ديد كه طرح هايي كه وام اشتغال 
مي گيرند به توليد منجر مي شود، از اين رو بايد نظارت جدي 

بر روي چنين طرح هايي جدي تر شود.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: انتظار مي رود طرح هاي 
اشتغال پايدار در سال رونق توليد منجر به توليد و فروش 
محصوالت در داخل و خارج از كشور شود براي حمايت 
و رونق توليد بايد قوانين دست و پا گير برداشته شود تا 
توليدكننده انگيزه فعاليت در عرصه اقتصادي را داشته 
باشد.عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با بيان اينكه طرح اشتغال پايدار روستايي در سال 98 نيز 
ادامه دارد، بيان داشت: بايد مسووالن مربوطه گزارشي 
از روند اجرايي اين طرح و پرداخت مابقي تس��هيالت 

ارزي ارايه كنند.

 رفتار نظام بانكي تغيير كند
جمال رازق��ي؛ رييس اتاق بازرگاني ش��يراز در خصوص 
مشكالت رونق توليد در كشور و راهكارهايي كه از طريق آن 
مي توان شاخص هاي رشد توليد را در وضعيت مستمر قرار 
داد مي گويد: موانع توليد در كشور سه موضوع عمده بيشتر 
نيست؛ اصالح نظام بانكي، اصالح نظام تامين اجتماعي و 
اصالح نظام مالياتي. اين مسائل تنها كار دولت نيست و به 
حوزه قوه مجربه مربوط نمي ش��ود. هر سه قوه بايد براي 
رفع اين موانع كار كنند.او در ادامه درباره مهم ترين چالش 
پيش روي رونق توليد مي گويد به نظر من در ميان اين سه 
مورد هم نظام بانكي مهم ترين عامل در توليد كشور است. 
رفتارهاي نظام بانكي چرخ توليد را كند كرده اس��ت. من 
درك نمي كنم كه چرا با اقدامات مخرب و فسادانگيزي كه 

در نظام بانكي وجود دارد برخورد نمي شود. 
او در ادام��ه مي افزاي��د: عدم ثبات سياس��ت ها و مقررات 
اقتصادي، عدم تامين راحت مواد اوليه، عدم تامين مالي، 
عدم رفتار عادالنه سازمان مالياتي در ماليات ستاني، عدم 
رفتار عادالنه سازمان تامين اجتماعي و... مولفه هاي جدي 

مانع كسب و كار است.
رازقي ادامه مي دهد: س��ازمان هاي مختلف بس��ته هاي 
حمايتي متعددي در راس��تاي حماي��ت از توليد تدوين 
مي كنند و بودجه هاي خوبي هم تخصيص داده مي شود 
اما بايد مشخصا معلوم شود كه نتيجه اين اقدامات چقدر به 

بهبود شاخص هاي محيط كسب و كار مي انجامد.

بناب��ر نتاي��ج ارزيابي ش��ركت بازرس��ي كيفيت و 
استاندارد ايران منتهي به خردادماه 98، ستاره هاي 
كيفي محصوالت پژو پارس كرمانش��اه از دو به سه 
س��تاره افزايش يافته و محصول207 صندوقدار در 
نخستين ارزيابي، واجد دريافت چهار ستاره كيفيت 

شده است. 
 به گزارش ايكوپرس، هدف گذاري و نظارت مستمر 
كيفي در زنجيره تامين و توليد گروه صنعتي ايران 
خودرو، شناسايي نقاط بهبود و تعريف برنامه بهبود، 
منجربه افزايش ستاره هاي كيفيت محصوالت ايران 

خودرو به ويژه در ماه هاي اخير شده است.
برمبناي اين گزارش، عالوه بر كنترل كيفيت روزانه 
محص��والت توليدي، ش��ركت بازرس��ي كيفيت و 
استاندارد ايران به عنوان س��ازمان نظارتي، در بازه 

زماني يك ماهه، كيفيت خودروها را ارزيابي مي كند 
كه نتاي��ج آن نزديك و منطبق بر نتايج ارزيابي هاي 

داخلي در ايران خودرو است.
نتايج ارزيابي هاي داخلي در مس��ير بهبود كيفيت 
محص��والت و تعريف برنامه بهبود راهگش��ا بوده و 
دس��تيابي به اهداف كيفي را تسهيل مي كند. ستاد 
عال��ي كيفيت محص��والت ايران خ��ودرو با حضور 
مديران ارشد كيفيت در حوزه هاي مختلف تامين، 
 تولي��د و خدمات پس از فروش ب��ه صورت هفتگي 
ميزان پيش��رفت و اجراي پروژه هاي بهبود را رصد 
مي كند. نظ��ارت بر كيفيت قطعات و محصوالت در 
ش��رايط خاص تحريم با حساس��يت باالتري انجام 
مي ش��ود تا عالوه بر حفظ كيفي��ت، اهداف ارتقاي 

كيفيت نيز محقق شود.

برهمين اساس، در نتايج ارزيابي منتهي به خردادماه 
شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، محصول 
پارس توليدي سايت كرمانشاه از دو ستاره به جمع 
سه ستاره ها پيوس��ت و همچنين 207 صندوقدار 
 در نخس��تين ارزياب��ي در گ��روه چهار س��تاره ها 

قرار گرفت. 
اين دستاوردها حاصل توجه و حمايت هاي مديريت 
ارش��د گروه صنعتي ايران خ��ودرو و تالش جمعي 
مديران و كاركنان خانواده بزرگ اين گروه صنعتي 

است.
درحال حاضر نخس��تين محصول دارنده 5 س��تاره 
 كيفي��ت پژو 2008 اي��ران خودرو ب��وده و بيش از
60 درص��د از محصوالت اين خودروس��از در گروه 

كيفيت سه ستاره و باالتر هستند.

همكاريتركيهوايران
بايدگسترشيابد

آذربايجانشرقي|مدير 
مي��ز اي��ران در آژان��س 
توس��عه آناتولي ش��رقي 
تركيه ب��ا تاكيد بر اهميت 
همكاري هاي اقتصادي با 
ايران، گفت: همكاري هاي 
بازرگان��ي در مرزه��اي 
مشترك دو كشور بايد روز به روز توسعه و گسترش 
يابد.اوغ��وز تونجاي گ��ورور دي��روز در رأس هيات 
اقتص��ادي و تج��اري از اس��تان وان با ريي��س اتاق 
بازرگاني تبريز ديدار كرد و افزود: اكنون 26 سازمان 
و تشكل هاي مختلف اقتصادي و توسعه اي به صورت 
منطقه اي در اقصي نقاط تركيه به ويژه در چهار استان 
با مجموعه آژانس توس��عه آناتولي شرقي همكاري و 
فعاليت مي كنند كه هدف اصلي ما توس��عه و جذب 

همكاري هاي تجاري و اقتصادي است.
وي اظهار داش��ت: با توجه به گس��تردگي مرزهاي 
زميني ايران و تركيه، اين آژانس جهت فعاليت هاي 
خود را گسترش روابط مرزي دو كشور قرار داده است و 
در اين رابطه از يك و نيم سال قبل ميز ايران در آژانس، 
با هدف توس��عه همكاري هاي اقتصادي و تجاري به 

خصوص در مرزهاي مشترك راه اندازي شده است.
تونجاي گ��ورور ادام��ه داد: در كتاب ه��ا، فيلم ها و 
بروشور هايي كه درباره معرفي ظرفيت هاي اقتصادي 
براي دو كش��ور ايران و تركيه تهيه شده سعي شده 
است آخرين اطالعات اقتصادي دو كشور را به صورت 
استاني به فعاالن اقتصادي و تجاري در جهت توسعه 

همكاري هاي دو جانبه ارايه كنيم.
وي هدف اين سفر هيات اقتصادي استان وان به تبريز 
را گسترش روابط اقتصادي و تجاري دو كشور ايران 
 و تركيه خواند و اظهار اميدواري كرد ارايه اطالعات 
به روز از ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري دو كشور امكان 
شناخت بيشتر در راس��تاي گسترش همكاري هاي 

دو جانبه را بيش از پيش فراهم سازد.

»مديرانناموفقدرجذب
اعتبارات«ميروند

سمنان|معاون هماهنگي 
ام��ور عمران��ي اس��تاندار 
سمنان ضمن هش��دار به 
مدي��ران اس��تان گف��ت: 
آن دس��ته از مدي��ران كه 
اعتبارات دس��تگاه خود را 
جذب نك��رده و اعتبارات 
آنها برگشت بخورد بي ترديد در پازل مديريت ما قرار 
نمي گيرند.به گزارش ايسنا، منوچهر فخري در جلسه 
ش��وراي اداري شهرستان س��منان اظهار كرد: فصل 
جذب اعتبارات در حال تمام شدن است و مديران بايد 
اعتبارات خود را تا پايان اين مهلت جذب كنند وگرنه 

در پازل مديريتي ما جايي نخواهند داشت.
وي تصري��ح كرد: در آين��ده و در ص��ورت كوتاهي و 
عدم  جذب اعتبارات توس��ط مديران استان، اسامي 
دس��تگاه هاي اجرايي كه در اين زمينه كوتاهي كرده 

باشند را به صورت شفاف به اطالع مردم مي رسانم.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار سمنان با اشاره 
به آسيب هاي ناش��ي از سيالب در استان خاطرنشان 
كرد: معتقدم كه سيل قابل پيش بيني است و با انجام 
تالش مضاع��ف و ارايه برنام��ه و راهكارهاي مدون و 
منسجم در حوزه مديريت بحران، مي توان از خسارات 
و آسيب هاي ناشي از آن جلوگيري و ميزان آن را كاهش 
داد . وي ب��ر ضرورت بهره گيري از تجربيات ناش��ي از 
حوادث مرتبط با سيل گفت: اگر براي بار دوم مشكالت 
و مواردي بحراني در خصوص بروز سيالب اتفاق بيافتد، 
ناشي از سهل انگاري و كم كاري مديران خواهد بود . 

فخري بر ض��رورت پيگيري پروژه هاي عمراني تاكيد 
و اظهار كرد: براي پيگيري موفق كارهاي عمراني در 
اس��تان، بايد مديران پيگيري و حضور ميداني داشته 
باشند و امروز نيز چهارمين بازديد از سطح شهرستان 
سمنان در همين راستا انجام شده است.معاون استاندار 
پيش از اين در خصوص احتمال برگش��ت اعتبارات 
عمراني به سه دستگاه اجرايي استان هشدار داده بود.

ارايهبستههايتشويقيبراي
مشتركانبرقدرزنجان

م��ل  عا ير زنجان|مد
شركت توزيع نيروي برق 
استان با اشاره به اينكه در 
زنجان رشد بار نزديك به 
باالي5درصد را نس��بت 
به سال97شاهد هستيم، 
گفت: بسته هاي تشويقي، 
بار برق مصرفي را درحد مجاز نگه داش��ته اس��ت.

 عليرضا عليزاده در گفت وگو ب��ا مهر، بابيان اينكه 
با توجه به شروع فصل تابستان و افزايش رو به رشد 
مصرف برق در كل كشور و به تبع آن در استان زنجان 
به ويژه در بخش سيستم هاي سرمايشي، با افزايش 
بي رويه مصرف برق در ماه هاي گرم سال در استان 
مواجه هس��تيم، افزود: آمار حاكي از رشد مصرف 
برق در استان زنجان طي س��ه ماه تابستان است، 
بطوري كه زيرس��اخت هاي موجود در صنعت برق 
اعم از توليد، انتقال و توزيع، شايد تكاپوي اين ميزان 

افزايش مصرف در نيمه تابستان را نداشته باشد.
وي بابيان اينكه ايران در عرصه توليد برق در منطقه 
خاورميانه رتبه اول و در دنيا نيز از رتبه 1۴ برخوردار 
است، اظهار كرد: بااين وجود شاهد افزايش بي رويه 
مصرف برق در س��ه ماهه تابستان هستيم كه اين 
مهم نيازمند فرهنگ سازي و مديريت مصرف است 
كه با اي��ن اقدام هم در هزينه مصرفي مش��تركان 
صرفه جويي شده و هم از سرمايه گذاري هاي بي مورد 

و اضافي در اين عرصه جلوگيري مي شود.
وي از ابالغ هش��ت بسته تش��ويقي از سوي وزارت 
نيرو خبر داد و با اشاره به اينكه 2 بسته آن كه شامل 
بسته هاي خانگي اس��ت، پايه قيمتي دارد و شش 
بسته ديگر نيز بسته تش��ويقي است، ادامه داد: اگر 
 خانواري نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل بتواند

10 درصد از ميزان برق مصرفي خود را كاهش دهد، 
20 درصد از مبلغ مصرفي آن كاهش يافته و در قبض 

مشترك موردنظر نيز درج خواهد شد.

تدوينبرنامهاشتغال
براي۵هزارروستايكشور

چهارمحالوبختياري|
مع��اون برنامه ريزي و امور 
زيربنايي معاونت توس��عه 
روستايي و مناطق محروم 
 رياس��ت جمهوري گفت:

بر اساس برنامه هاي تدوين 
ش��ده در اين معاونت مقرر 
ش��ده تا س��االنه براي 5 هزار روستاي كش��ور برنامه 
اقتصادي اشتغال تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شود.
كاوه معراجي ديروز در كارگروه تخصصي اشتغال اين 
استان با حضور معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياس��ت جمهوري افزود: سهم اس��تان چهارمحال و 
بختياري از اين برنامه 36۴ روستا است كه تاكنون اين 
برنامه براي 150 روستا محقق شده است.وي با بيان 
اينكه 26 درصد جمعيت ايران در مناطق روس��تايي 
مستقر شده است، تصريح كرد: سهم جمعيت از مجموع 
توليد ناخالص داخلي 26.7 درصد است در حالي كه با 
تدوين برنامه هاي كارآمد و مطابق با ظرفيت هاي نسبي 
هر منطقه مي توان اين سهم را افزايش قابل توجهي داد.

معراجي با تاكيد بر مهارت آموزي روستاييان كشور، 
اظهار داش��ت: هر يك از مناطق روس��تايي كشور در 
حوزه منحصر به فرد خود قابليت ش��كوفايي دارد كه 
در ابتدا بايد اين ظرفيت را شناسايي و سپس مردم اين 
مناطق را با آموزش هاي تخصصي مهياي ايجاد شغل 
و راه اندازي كسب و كار كرد.معاون برنامه ريزي و امور 
زيربنايي معاونت توس��عه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري با بيان اينكه چهارمحال و بختياري 
ظرفيت هاي قابل توجهي در حوزه گردشگري دارد، 
افزود: اين در حالي است كه تمركز امكانات و اعتبارات 
در مناطق روس��تايي به بخش صنعت تخصيص داده 
ش��ده كه بايد در اين حوزه بازنگري ش��ود. معراجي، 
كشاورزي و دامپروري را از ديگر ظرفيت هاي اين استان 
برش��مرد و افزود: 83 درصد توليد خالص داخلي اين 

استان مربوط به بخش كشاورزي است.

الكترونيكيكردناسنادبستري
درسيستانوبلوچستان

سيستانوبلوچستان|
مدي��ركل بيمه س��المت 
سيستان و بلوچستان گفت: 
الكترونيكي كردن اس��ناد 
بستري در سه شهرستان 
ايرانش��هر، زاهدان و زهك 
به عنوان پايل��وت در حال 
اجراس��ت. به گزارش ايس��نا، رضا عباس��ي رايني در 
نشست هم انديشي با اصحاب رسانه با اشاره به اينكه 
مهم ترين موض��وع در س��ال 98 الكترونيكي كردن 
خدمات بيمه سالمت در سيستان و بلوچستان است، 
افزود: الكترونيكي كردن نسخه ها اقدام مهمي بود كه از 
شهرستان سراوان به صورت پايلوت آغاز شد زيرا ساالنه 
حدود 200 ميليارد توم��ان هزينه صدور دفترچه در 
كشور است.وي بيان كرد: بازنگري بسته هاي خدماتي، 
استانداردسازي خدمات بيمارستاني، آموزش همگاني، 
استقرار راهنماهاي باليني، مشاركت در نظام ارجاع و 
پزشك خانواده و غيره از ديگر برنامه هاي امسال بيمه 

سالمت در سيستان و بلوچستان است.
مديركل بيمه سالمت سيستان و بلوچستان تصريح 
كرد: 2 ميليون و 110 هزار و 61۴ نفر از جمعيت حدود 
2 ميليون و 700 هزار نفري اس��تان زيرپوشش بيمه 
سالمت قرار دارند.وي اظهار كرد: هزينه خدمات بيمه 
سالمت در سيس��تان و بلوچستان ماهيانه نزديك به 
52 ميليارد تومان است.عباسي ادامه داد: چهار هزار و 
539 نفر بيمار خاص در استان زيرپوشش بيمه سالمت 
هستند كه بيشترين هزينه آنان حتي اتباع افغان رايگان 
اس��ت .وي گفت: از اين تعداد بيمار خاص در استان 2 
هزار و 560 نفر بيمار تاالسمي، 693 بيمار هموفيلي، 
3۴5 بيمار ام اس و 933 نفر بيمار دياليزي هستند كه 
هزينه هربار مراجعه 5۴0 تومان و ميانگين هزينه براي 
يك بيمار خاص در سال حدود 15 ميليون تومان است .

وي مجموع هزينه هاي سرپايي بيماران خاص استان 
در سال 97 را 68 ميليارد تومان ذكر كرد .
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برخورد خودروي پليس 
ايرانشهر با تله انفجاري

زاهدان|مع��اون امنيت��ي انتظامي اس��تانداري 
سيس��تان و بلوچس��تان گفت: خودرو پليس راه 
ايرانشهر حين گشت زني با برخورد به تله انفجاري 

دچار خسارت شد.
 مرعشي گفت: يك دستگاه خودرو متعلق به پليس راه

جنوب در محور شهر دراز ايرانشهر با تله انفجاري 
برخورد كرد كه بر اثر اين حادثه سه نفر از ماموران 
انتظامي مجروح ش��دند. وي افزود: مجروحان به 
بيمارس��تان منتقل و حال عمومي آنان مناس��ب 
اعالم شده است. او ادامه داد: شناسايي عامالن اين 
حادثه ادامه دارد. معاون امنيتي انتظامي استانداري 
سيستان وبلوچستان اضافه كرد: گروهك تروريستي 
جيش الظلم با انتشار بيانيه اي مسووليت اين حمله 
تروريستي را نيز به عهده گرفت. اين گزارش حاكي 
 است، طي اين حادثه 3 سرنشين گشت پليس راه
به ص��ورت س��طحي مج��روح و به بيمارس��تان 

خاتم االنبياء )ص( شهر ايرانشهر منتقل شدند.

انصراف از ازدواج زودهنگام 
دختر ۱۰ ساله

كرمان|با تأكيد و پيگيري هاي مديركل كميته 
امداد اس��تان كرمان، م��ادر س��يرجاني از ازدواج 

زودهنگام دختر 10 ساله اش منصرف شد.
يحيي صادقي مديركل كميته امداد استان كرمان 
گفت: به دنبال انتشار خبر ازدواج زودهنگام دختر 
10 س��اله سيرجاني با جواني 23 س��اله در فضاي 
مجازي و رسانه ها، تيم مددكاري و مشاوره كميته 
امداد س��ريعًا به شهرس��تان اعزام و ضمن بررسي 
مس��ائل و مش��كالت اين خان��واده در جهت حل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي آنها قول مساعد دادند.

صادقي ادامه داد: در اين ديدار و گفت وگو مقرر شد 
كه كميته امداد در اسرع وقت نسبت به حل مشكل 
مسكن اين خانواده از طريق پرداخت وديعه و اجاره 
مسكن اقدام كند و همچنين مقرر شد درصورتي كه 
دختر اين خانواده در سن مناسب ازدواج كند كاالي 
جهيزيه وي به صورت كامل از سوي اين نهاد تهيه 

و به وي اهدا شود. 

حضور فعال در نمايشگاه 
بين المللي صنعت ساختمان

اصفهان|بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت س��اختمان فارس، به عن��وان بزرگ ترين 
 نمايش��گاِه تامين كنن��د گان جنوب كش��ور آغاز 
به كار كرد. در اين نمايشگاه 150شركت داخلي و 
خارجي آخرين توانمندي ها و دستاوردهاي خود 
در حوزه صنعت ساختمان و شهرسازي را به نمايش 
گذاشته اند. ذوب آهن اصفهان به عنوان توليدكننده 
ان��واع فرآورده هاي فوالدي، ب��ا عرضه محصوالت 
توليدي خود به بازديدكنندگان در اين نمايشگاه 
حضوري فعال دارد. در اين نمايشگاه مجموعه كاملي 
از نمونه محصوالت اين شركت به ويژه انواع ميلگرد، 
تيرآهن هاي I، ريل، تيرآهن هاي H، آرك، ناوداني 
و... در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است. 
اين نمايش��گاه تا تاريخ 1۴تيرماه در محل دايمي 
نمايشگاه بين المللي ش��يراز، از ساعت 17 الي 22 

براي بازديد عموم داير است.

فوالد مباركه واحد برتر 
همايش سازگاري با كم آبي

اصفه�ان|در نشس��ت و نمايش��گاه تخصصي 
»سازگاري با كم آبي« كه طي سه روز در تهران برگزار 
شد، بر اساس ارزيابي هاي كميته تخصصي معدن و 
صنايع معدني كشور، شركت فوالد مباركه شايسته 
دريافت عنوان »واحد برتر در زمينه س��ازگاري با 
كم آبي« شناخته ش��د و لوح تقدير اين آيين را به 

خود اختصاص داد.
طي اين مراس��م اردكانيان وزير نيرو با بيان اينكه 
كارگ��روه مل��ي س��ازگاري ب��ا كم آبي ب��ا مصوبه 
هيات وزيران از سال 96 و با عضويت وزارتخانه هاي 
ني��رو، صم��ت، جه��اد كش��اورزي و همچني��ن 
س��ازمان هاي مرتبط در اي��ن زمينه و ب��ا اهداف 
 متقاعدس��ازي اذهان عمومي و سياس��ت گذاران 
بر مبناي واقعيت هاي اقليمي، توليد دانش درباره 
ضرورت ها و راهكارها و ابزارهاي گفتمان در زمينه 
كم آبي، هماهنگ سازي تمامي ذي نفعان مرتبط با 
حوزه آب، نشان دادن ظرفيت ها و خلق شيوه هاي 
متناسب زيستي و ارائه مش��اوره هاي سازگاري با 
كم آبي و سازمان دهي ملي ارزش ها و تجربيات ايجاد 
شده است، از تمامي سازمان ها و كارخانه هايي كه در 

اين عرصه تالش كردند قدرداني كرد.

اجراي طرح »نشاط معنوي« 
در استان مركزي

اراك|مديركل اوقاف و امور خيريه استان مركزي 
در آستانه فرارسيدن روز تكريم امامزادگان و بقاع 
متبركه در نشست خبري با اصحاب رسانه از اجراي 
طرح نش��اط معنوي در ۴9 بقعه ش��اخص سطح 
استان خبر داد. حسين دالوري، در نشست خبري با 
اصحاب رسانه به منظور اجراي طرح نشاط معنوي و 
بزرگداشت امامزادگان كه در سالن جلسات اداره كل 
اوقاف برگزار شد گفت: تمامي هزينه هاي نگهداري، 
ساخت و سازها، تعميرات، برق، گاز و آب و برنامه هاي 
فرهنگي امامزادگان از محل نذورات مردمي با اختيار 
هيات امناي امامزادگان تأمين مي شود و اداره كل 
اوق��اف و امور خيريه در اين خصوص نقش نظارتي 
دارد.وي بر لزوم تبيين جايگاه امامزادگان براي نسل 
نوجوان و جوان امروزي تأكيد كرد و افزود: امروز در 
تمامي اديان شاهد اين هس��تيم كه بزرگداشت و 
تكريم بزرگان علم و فرهنگ و كساني كه در پيشرفت 

جامعه نقش داشتند در حال انجام است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

بررسي مشكالت سازمان تامين اجتماعي بعد از انتصاب مديرعامل جديد 

تامين اجتماعي در مسير پرچالش 

بودجه اي براي بازگرداندن كودكان بازمانده از تحصيل به مدرسه نداريم

س��ازمان تامي��ن اجتماعي به عن��وان بزرگ ترين 
سازمان بيمه اي كش��ور كه بيش از نصف جمعيت 
كشور را تحت پوشش دارد، با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم مي كند كه در اين بين، بيشترين آسيب 

متوجه بيمه شدگان است.
بع��د از ي��ك دوره چند ماه��ه كه س��ازمان تأمين 
اجتماعي به واسطه انتصاب سرپرست اداره مي شد، 
حاال با معرفي مديرعامل جديد، نگاه ها به سمت و 
سوي برنامه ها و سياست هاي مديرعامل جديد براي 
خروج بزرگ ترين سازمان بيمه اي و رفاهي كشور، از 

مسير مشكالت و چالش هاي پيش رو است.
در ح��ال حاضر قريب به ۴۲ ميليون نفر از جمعيت 
كش��ور تحت پوش��ش خدمات بيم��ه اي، درماني 
و....، تأمي��ن اجتماعي هس��تند ك��ه در اين بين، 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران اين س��ازمان، 
بيشترين مشكالت را دارند. در عين حال، مطالبات 
۱۸۰ ه��زار ميلياردي س��ازمان تأمين اجتماعي از 
دولت كه مدام رو به افزايش اس��ت و از سوي ديگر، 
بدهي هاي اين سازمان به وزارت بهداشت و مراكز 
طرف قرار داد كه بس��يار طوالني ش��ده است و...، 
دس��ت به دست هم داده تا ش��رايط اين سازمان را 
بحراني كند. ش��ايد يكي از مشكالت اين سال هاي 
تأمين اجتماعي، اجراي طرح تحول س��المت بوده 
كه باعث شده هزينه هاي بخش درمان اين سازمان 
به يك باره افزايش پيدا كند و همين مساله، گاليه و 
اعتراض مديران تأمين اجتماعي از وزارت بهداشت 

را به همراه داشته است.
يكي ديگ��ر از موضوعاتي كه كارشناس��ان تأمين 
اجتماعي و امور رفاهي نس��بت ب��ه آن انتقاد دارند 
عدم حضور ش��ركاي اجتماعي )نمايندگان جامعه 
كارگ��ري و كارفرماي��ي( در تركيب هي��ات امناي 
س��ازمان تأمين اجتماعي اس��ت چ��را كه حضور 
اين اف��راد مي توان��د در اتخاذ تصميمات��ي به نفع 
بيمه ش��دگان موثر باشد. از س��وي ديگر سر به سر 
ش��دن منابع و مصارف نيز مش��كل ديگري اس��ت 
كه بارها مورد تاكيد مديران س��ازمان قرار گرفته و 
محمد حسن زدا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي 
با اشاره به اينكه تأمين اجتماعي مشكل مالي ندارد 
ول��ي از نظر نقدينگي دچار مش��كل اس��ت گفت: 

مطالباتي از دولت داريم كه بايد وصول شود.
البته او عنوان كرد: اقداماتي انجام ش��ده تا سازمان 
را از بح��ران نقدينگي خارج كند اما اين برنامه ها به 
صورت دقيق اعالم نشده است. تأمين اجتماعي سه 

ميليون و ۲۰۰ هزار بيمه شده اصلي تحت پوشش 
دارد كه ۶,۲۰۰ ميليارد تومان مس��تمري و ۲ هزار 
ميليارد تومان پرداخت مي شود و همچنين ماهيانه 
۳۵۰ ميلي��ارد تومان براي پرداخ��ت بيمه بيكاري 
هزينه مي شود و براي تأمين اين هزينه ها در برخي 
مواق��ع به دليل كمب��ود نقدينگي مجب��ور به اخذ 
وام هاي با بهره باال از بانك هاي عامل مي ش��ود كه 
اين امر نيز در دراز مدت و با زياد شدن وام ها منجر 
به اين خواهد ش��د كه ملكي كه در رهن بانك است 

واگذار و اموال بيمه شدگان به مرور به تاراج برود.
همچنين تحميل برخي قوانين از س��ال ۸۹ به بعد 
از س��وي نمايندگان مجلس نيز باعث شده تا يك و 
نيم ميلي��ون نفر به جمعيت تحت پوش��ش تأمين 
اجتماعي افزوده ش��ود و اين گونه خدماتي كه بايد 
صرف بيمه شدگاني شود كه تحت پوشش سازمان 
هستند و هرماه حق بيمه خود را پرداخت مي كنند؛ 
بايد ميان تعداد بيشتري تقسيم شود و به طور حتم 

از كيفيت و كميت خدمت كاسته خواهد شد.
قوانين��ي مانند بيمه رانندگان، خادمين مس��اجد، 
آزادگان، قاليبافان، كارگران ساختماني، حق بيمه 
سربازي، قانون حمايت از نوسازي و بازسازي صنايع، 
سنوات ارفاقي قانون بازنشستگي پيش از موعد و… 
از جمله قوانين تحميلي مجلس به سازمان تأمين 
اجتماعي اس��ت كه متأس��فانه عدم پرداخت سهم 
حق بيمه دول��ت در اين قوانين عالوه بر انباش��ت 
بدهي دولت، باعث بروز مشكالتي نيز براي سازمان 

شده است.
موض��وع مهم ديگ��ري كه در ح��ال حاضر دغدغه 
اقشار زحمتكش جامعه بوده همسان سازي حقوق 
بازنشستگان اس��ت كه پس از چندين سال از عدم 
اجراي قانون، به آرزويي براي بازنشس��تگان تأمين 
اجتماعي تبديل ش��ده آن هم در شرايط اقتصادي 
كه حقوق بازنشس��تگان كفاف هزينه هاي زندگي 
آن��ان را نمي كن��د بر همي��ن اس��اس ۳.۵ ميليون 
بازنشسته خواس��تار اجراي اين قانون هستند. زدا 
عضو هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي در مورد 
همسان سازي حقوق بازنشستگان عنوان كرد: براي 
اجراي اين قان��ون به ۱۲ هزار ميليارد تومان اعتبار 
نياز داريم كه در شرايط فعلي سازمان امكان تأمين 
آن را نداريم و ضروري است كه براي اجرا منابع آن 

تأمين شود.
البت��ه مدل نهايي ب��راي همسان س��ازي حقوق از 
سوي كارشناسان و نمايندگان جامعه بازنشستگي 

تدوين و توس��ط تأمين اجتماعي ب��ه هيات دولت 
ارايه شده است كه اميدواريم سريع تر تكليف اجرا 
و اعتبار آن مش��خص شود. كارشناسان امور تأمين 
اجتماعي معتقدند در ش��رايط فعلي س��ازمان در 
وضعيت مطلوبي به س��ر نمي ب��رد و دچار بيماري 
كهولت سن ش��ده به همين دليل نياز است كه در 
قوانين بيمه اي يك سري بازنگري هايي انجام شود 
كه البته نمايندگان مجلس طرحي را براي بازنگري 
برخي قوانين در دس��تور كار دارند كه هنوز نهايي 
نشده است. اكبر شوكت عضو هيات امناي سازمان 
تأمين اجتماعي در مورد مشكالت سازمان تأمين 
اجتماعي به مهر گفت: س��ازمان گرفتار مشكالت 
زيادي اس��ت و اگر راهكارهاي خروج از اين بحران 
بررسي و اعمال نش��ود در اين صورت تا چند سال 
ديگر نمي ت��وان راه نجاتي ب��راي تأمين اجتماعي 

يافت.
او گفت: مش��كل اصلي س��ازمان بدهي هاي دولت 
است كه باعث شده هر روز مشكالت سازمان بيشتر 

شود و در صورت ادامه اين روند ديگر حتي از عهده 
تعهدات خود به بيمه ش��دگان ني��ز بر نمي آيد. وي 
اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۱۸۰ هزار ميليارد 
تومان ميزان طلب ما از دولت اس��ت كه هر س��ال 
نيز ۲۰ ميليارد تومان به اين مبلغ اضافه مي ش��ود 
و اگر دول��ت براي پرداخت بدهي ها به قانون برنامه 
ششم و مجلس كه قرار بود هر سال ۵۰ هزار ميليارد 
تومان دولت به تأمين اجتماعي در ازاي بدهي خود 
پرداخت كند، عمل نكند طي ۳ الي ۴ س��ال ديگر 
وضعيت اين س��ازمان بحران را رد ك��رده و به حد 

انفجار مي رسد.
شوكت در پاسخ به اين سوال كه مديرعامل جديد 
سازمان چه اقداماتي بايد انجام دهد، گفت: استفاده 
از نظرات كارشناس و متخصصين تأمين اجتماعي 
و همچنين مشورت با شركاي اجتماعي مهم ترين 

اقدامي است كه ساالري بايد مد نظر داشته باشد.
به گفت��ه اين عضو هي��ات امناي تأمي��ن اجتماعي، 
پيگيري مطالبات سازمان از دولت و راهكارهايي براي 

دريافت اين بدهي، رسيدگي به وضعيت بيمه شدگان 
و افزايش كيفيت ارايه خدمات، همسان سازي حقوق 
بازنشس��تگان تحت پوش��ش، تعيي��ن تكليف طرح 
تحول سالمت چرا كه طي س��ال هاي اخير اين طرح 
هزينه زيادي به تأمين اجتماع��ي تحميل كرد، اخذ 
وام هاي با بهره باال، قوانين تحميلي به سازمان، پيشي 
گرفتن مصارف از منابع و… از جمله مواردي است كه 
بيمه شدگان انتظار دارند با روي كار آمدن مديرعامل 
جديد با جديت نسبت به گذشته پيگيري و مشكالت 
بر طرف شود. به هر حال مصطفي ساالري در شرايطي 
به عنوان مديرعامل بزرگ ترين سازمان بيمه اي كشور 
منصوب شده كه اين سازمان در وضعيت خوبي به سر 
نمي برد و ۴۲ ميليون بيمه ش��ده چشم اميدشان به 
تصميمات اوست و انتظار دارند حاال كه فردي سياسي 
سكان تأمين اجتماعي را در دست گرفته با روابطي كه با 
دولت دارد حداقل بتواند بخشي از مطالبات اين سازمان 
را وصول كند و بتواند براي رفع بحران تأمين اجتماعي 

چاره اي اساسي بينديشد.

۶۰ درصد كودكان بازمانده از تحصيل در گروه سني ۶ 
تا ۱۱ سال به علت فقر اقتصادي به مدرسه نمي روند، 
مهاجرت، ازدواج زودهنگام و حاشيه نشيني از برخي 

علل محروميت كودكان از تحصيل است. 
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش گفت: متأسفانه 
اعتباري براي بازگرداندن كودكان بازمانده از تحصيل 
به مدرسه براي وزارت آموزش و پرورش تعريف نشده 
اس��ت. رضوان حكيم زاده درباره شناس��ايي كودكان 
بازمان��ده از تحصيل و بازگرداندن آنها به مدرس��ه در 
س��ال تحصيلي پيش رو گفت: بر اس��اس مسووليتي 
كه در مبارزه با بي سوادي در معاونت آموزش ابتدايي 
داريم، مساله كودكان بازمانده از تحصيل و برگرداندن 
آنها به چرخه تحصيل، يكي از اموري است كه پيگيري 
مي كنيم؛ هر چند كه مساله اين كودكان موضوعي به 
نام رفع موانع جذب دارد كه خارج از وظيفه آموزش و 
پرورش است، مثل شرايط بد اقتصادي خانواده اما در 
مجموع آموزش اين كودكان بر عهده آموزش و پرورش 
است. او ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع چند سال 
است كه با وجود اينكه اعتبارات الزم را هم براي اين كار 
نداريم و حمايت هم نش��ديم، سعي كرديم به صورت 
همه جانبه مساله كودكان بازمانده از تحصيل را پيگيري 
كنيم و بتوانيم آنها را به چرخه تحصيل برگردانيم. وي 
ادامه داد: بر اساس تقسيم كار كشوري كه وجود دارد، 
اسامي را از س��ازمان ثبت احوال دريافت مي كنيم و با 
سامانه ثبت نامي خودمان تطبيق مي دهيم و مشخص 
مي شود كه اين كودكان خارج از مدرسه هستند. اينها 
اسامي كلي هستند كه بايد آنها را تفكيك و به استان ها 
ارسال كنيم و بعد مراحل شناسايي و جذب اين كودكان 
آغاز مي شود. سپس مديران مدارس، روساي مناطق با 
همكاري سازمان هاي مختلف به ويژه شورا ها با تمام 

امكاناتي كه مي توانن��د فراهم كنند، تمام تالش خود 
را به كار مي گيرند تا اين كودكان را به چرخه تحصيل 
برگردانند و كودكان بازمانده را جذب كنند. حكيم زاده 
در پاسخ به اين س��وال كه در برخي مناطق هيچ گونه 
دسترسي براي شناس��ايي اين كودكان وجود ندارد، 
كودكان اين گونه مناطق چگونه شناسايي مي شوند؟ به 
ايلنا گفت: تمام اسامي را به تفكيك به تمام استان هاي 
كشور مي فرستيم. س��پس آمار كل ثبت نام آموزش و 
پرورش را با آمار كل مواليد ثبت ش��ده در ثبت احوال 
تطبيق مي دهيم؛ كس��اني كه تولدش��ان ثبت شده 
باشد، شناسايي مي شوند. وي افزود: البته در اين ميان 
دش��واري هايي وجود دارد، به طور مثال ممكن است 
كودك از زماني كه متولد مي شود تا زماني كه به سن 
مدرسه مي رسد، مهاجرت كرده باشند و چون مهاجرت 

افراد از استاني به استان ديگر ثبت نمي شود، از اين رو 
پيدا كردن كودكان كمي سخت مي شود و دشواري هاي 
زيادي دارد. معاون وزير آموزش و پرورش در خصوص 
افزايش جذب ك��ودكان بازمان��ده از تحصيل گفت: 
خوشبختانه در سال گذشته ۴.۹ درصد افزايش جذب 
كودكان بازمانده از تحصيل را داشتيم و از رقم ۳۱ هزار 
نفر در س��ال ۹7-۹۶ به رقم ۳۴۴۸۰ در سال ۹7-۹۸ 
رسيد. حكيم زاده تاكيد كرد: اميدواريم با همكاري هايي 
كه ساير دستگاه ها مي توانند با ما داشته باشند، به ويژه 
در رفع موانع جذب يعني فراهم كردن شرايط حضور 
بچه ها در مدرس��ه، اين امكان فراهم شود كه كودكان 

بيشتري وارد مدرسه شوند.
او در م��ورد نقش آم��وزش و پ��رورش در جذب اين 
كودكان گفت: از نظر آموزش و پرورش هر كودكي كه 

براي ثبت نام به مدرسه مراجعه كند، هيچ منعي وجود 
ندارد و ما همه تالشمان را مي كنيم؛ اما دشواري اصلي 
در خصوص كودكان بازمانده رفع موانع جذب اس��ت 
كه متأس��فانه براي اين اقدام، اعتبار خاصي در اختيار 
آموزش و پرورش قرار نمي گيرد. هر چند كه افزايش 
پوشش تحصيلي جزو ش��اخصه هاي عملكردي اين 
وزارتخانه تعريف شده اس��ت. معاون آموزش ابتدايي 
وزارت آم��وزش و پ��رورش درباره نب��ود بودجه براي 
رسيدگي به كودكان بازمانده از تحصيل گفت: متأسفانه 
اعتبار متناسب با اين شاخص عملكردي كه بخشي از آن 
هم شامل جذب كودكان بازمانده از تحصيل است، براي 
وزارتخانه تعريف نشده است. اگر بودجه هاي سرگرداني 
كه به ساير سازمان ها داده مي شود، در اختيار آموزش و 
پرورش قرار بگيرد و از موازي كاري پرهيز شود، به نظرم 

ما مي توانيم توفيقات بيشتري داشته باشيم.
حكيم زاده در پاس��خ به اين س��وال كه چه عواملي در 
نقاط مختلف كش��ور در بازماندن كودكان از تحصيل 
تأثي��ر مي گذارد؟ گفت: بر اس��اس شناس��ايي هايي 
كه در س��ال هاي گذشته داش��تيم، در اين خصوص 
دسته بندي هايي وجود دارد كه شامل مسائل اقتصادي، 
آسيب هاي اجتماعي، كار كودكان و وجود خانواده هاي 
بي سرپرس��ت يا بد سرپرست را ش��امل مي شود. وي 
تصريح ك��رد: عالوه بر اين ما مس��ائل فرهنگي را هم 
داريم به اين شكل كه در بسياري از استان هاي كشور 
به ويژه در برخي از مناطق مرزي يا روستايي، خانواده ها 
به دليل تعصباتي كه دارند، اجازه حضور دختران را در 
مدرس��ه نمي دهند يا اينكه ازدواج هاي زود هنگامي 
كه اتف��اق مي افتد، عمال دخت��ران را از ادامه تحصيل 
و حض��ور در چرخه آموزش باز م��ي دارد. به طور كلي 
عوامل متعددي هستند كه شامل مسائل اقتصادي، 

فرهنگي و اجتماعي مي ش��وند و هر ك��دام از اينها در 
ذيل خود عناوين جزيي تري را ش��امل مي ش��وند كه 
در مجموع س��بب مي شوند، كودكان خارج از مدرسه 
بمانند يا زود تر از موعد مدرسه را ترك كنند. معاون وزير 
آموزش و پرورش با بيان اينكه حتي ترك تحصيل يك 
دانش آموز هم براي ما اهميت زيادي دارد، گفت: آنچه ما 
مي توانيم اعالم كنيم اين است كه از جهت فراهم كردن 
فرصت دسترسي به آموزش يعني فراهم كردن معلم و 
مدرسه آموزش و پرورش، با وجود هزينه هايي كه اين 
كار دارد، حتي ۲۰۲ مدرسه داير كرده است كه تنها يك 
دانش آموز در آن تحصيل مي كند و شما مي دانيد كه 

اينها هزينه بااليي دارد.
او اف��زود: وقت��ي اين امكان وجود داش��ته باش��د كه 
دانش آموزي شناس��ايي ش��ود، ما ب��راي يك نفر هم 
خدمات آموزشي را ارايه مي كنيم. اميدواريم كه موانع 
جذب كه به سازمان هاي ديگر مربوط مي شود، رفع شود 
و اين سازمان ها با آموزش و پرورش همكاري كنند. ما 
هم سعي كرديم كه حتي يك كودك هم تا جايي كه به 
آموزش و پرورش مربوط مي شود از تحصيل باز نماند. 
حكيم زاده در پاسخ به اين سوال كه به طور كلي در حال 
حاضر تعداد كودكان باز مانده از تحصيل در كدام نقاط 
كشور بيشتر است؟ گفت: معموال در استان هاي كمتر 
برخوردار تعداد اين كودكان بيشتر است. سيستان و 
بلوچستان، هرمزگان، آذربايجان غربي، مناطق جنوبي 
كرمان استان هايي هستند كه بيش��ترين بازمانده از 
تحصي��ل را دارند. معاون آم��وزش ابتدايي آموزش و 
پرورش در پايان اظهار داشت: به طور كلي روند جذب 
ك��ودكان بازمانده از تحصيل روند رو به رش��دي بوده 
است.در سال گذشته ۳۴۴۸۰ نفر از اين دانش آموزان 

به مدرسه برگشتند.
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وضعيت بارش ها در پاييز 
امسال چگونه است؟

سرپرست پژوهشكده اقليم شناسي با تاكيد بر اينكه 
بارش فصل پاييز بدون تأخير شروع مي شود، گفت: 
بر اس��اس مدل هاي اقليمي، ميزان بارش كشور در 
پاييز ۹۸ در محدوده نرمال خواهد بود. ايمان باباييان 
شرايط بارشي كشور را در ماه هاي آتي پيش بيني كرد 
و با اشاره به اينكه بر اساس مدل هاي هواشناسي، به 
دليل افزايش دماي پهنه هاي آبي غرب اقيانوس هند، 
احتمال افزايش بارش هاي تابستانه كشور نسبت به 
ميانگين بلندمدت وجود دارد، گفت: واضح است كه 
بارش فصل تابستان نسبت به ساير فصول قابل توجه 
نيست و معمواًل سهم بارش دوره سه ماه تير، مرداد و 
شهريور نسبت به كل سال قابل توجه نيست اما امسال 
ممكن است در قياس با ميانگين بلندمدت بارش هاي 
تابستانه تا حدي افزايش يابد. او با بيان اين نكته كه 
در سه ماه تير، مرداد و شهريور بارش در استان هاي 
س��احلي خزر بارش ها در محدوده نرمال تا اندكي 
بيش از آن خواهد بود، گفت: در همين دوره بارش در 
كشورهاي همسايه ايران به استثناي تركيه عمدتاً در 
محدوده نرمال پيش بيني شده است. باباييان ضمن 
اشاره به وضعيت دمايي كش��ور در تابستان امسال 
اظهاركرد: ميانگين دماي هوا طي تير تا شهريور ۹۸ 
بين ۰.۵ تا يك درجه بيش از نرمال خواهد بود اما در 
برخي مناطق كشور به ويژه نيمه جنوبي كشور تا ۱.۵ 
درجه بيش از حد نرمال پيش بيني مي شود. سرپرست 
پژوهشكده اقليم شناسي با تاكيد بر اينكه بارش هاي 
پاييز امس��ال در محدوده نرمال خواهد بود، تصريح 
كرد: مدل هاي اقليمي نشان مي دهد كه بارش هاي 
پاييز ۹۸ با تاخير مواج��ه نخواهد بود و به موقع آغاز 
مي شود همچنين مدل هاي اقليمي ميانگين دماي 
هواي كش��ور را در فصل پاييز، در مح��دوده ۰.۵ تا 
يك درجه بيش از نرمال پيش بيني مي كند البته با 
دريافت داده هاي جديد جوي و اقيانوسي، پيش بيني 
فصلي پايي��ز مجدداً در هفته اول مرداد و ش��هريور 

انجام مي شود. 

نارضايتي اجتماعي علت 
مختومه شدن فروش سربازي

نايب رييس فراكس��يون ايثارگران مجلس با بيان 
اينكه تنها ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه مي توانند از 
ظرفيت خريد خدمت استفاده كنند نارضايتي هاي 
اجتماعي و وجود برخي شائبه ها را علت مختومه 
شدن پرونده فروش س��ربازي دانست. غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آب��ادي در مورد مختومه ش��دن 
پرونده فروش سربازي گفت: علت عمده مختومه 
ش��دن اين پرونده نارضايتي ه��اي اجتماعي و به 
نوعي تبعيض طبقاتي اس��ت زيرا برخي اعتراض 
داشتند كه كس��اني كه پول دارند از خدمت نظام 
وظيفه فرار و به كار اقتصادي روي آورده و در نهايت 
جريمه ريالي آن را پرداخت مي كنند. نايب رييس 
فراكسيون ايثارگران مجلس شوراي اسالمي افزود: 
اما فرزندان كارگران، كش��اورزان و قشر ضعيف و 
متوسط جامعه مجبور هستند دو سال از عمر خود را 
در اين مسير صرف كنند. او با تاكيد بر اينكه خدمت 
س��ربازي وظيفه اي ملي اس��ت و فروشي نيست، 
به خانه ملت گفت: بنابراين بر اس��اس تصميمات 
گرفته شده در كميسيون تلفيق بودجه و تطبيق 
آن با سياست هاي ابالغي و اسناد باالدستي پرونده 
فروش سربازي تا زماني كه شرايط اقتصادي كشور 
بهبود يابد و شكاف طبقاتي رفع و مردم بتوانند از 
اين فرصت قانوني استفاده كنند مختومه شده است. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي يادآور ش��د: تنها تعداد اندكي از 
مردم مي توانستند از اين ظرفيت بهره ببرند و اين 
ظرفيت قانوني براي همگان وجود نداش��ت و به 
گونه اي تنها ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه مي توانستند 
از اين فرصت اس��تفاده كنند ك��ه اين موضوع در 
اغلب جوانان نارضايتي ها را افزايش داد از س��ويي 
به نحوي تداعي مي شد كه نظام به دليل مشكالت 
و شرايط سخت اقتصادي به فروش سربازي روي 
آورده بنابراي��ن به دليل برخي ش��ائبه ها و وجود 
نارضايتي ها در قشر زيادي از جوانان شرايطي فراهم 
شد كه حاكميت در شرايط فعلي فروش سربازي 
را از دس��تور كار خارج كند. جعفرزاده ايمن آبادي 
افزود: خريد خدمت از سوي تعداد قليلي از جامعه 
به معناي ايجاد فضا براي عده اي خاص و متموالن 
و به نوعي تحقير و سرزنش افرادي است كه شرايط 

اقتصادي نامناسبي دارند. 

توزيع پزشك در كشور 
تناسبي با عدالت ندارد

نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس دهم با بيان 
اينكه كمبود پزشك نداريم، گفت: توزيع پزشك 
در كشور تناس��بي با عدالت ندارد. بشير خالقي 
درب��اره وضعيت ارايه خدم��ات درماني در حوزه 
بهداشت ودرمان در كش��ور گفت: ارايه خدمات 
درماني در حوزه اس��تفاده از پزش��ك عمومي با 
چالش روبه رو شده اس��ت زيرا در برخي مناطق 
با كمبود پزشك در شرايطي روبه رو هستيم كه 
در برخي مناطقي كثرت پزش��ك وجود دارد.  او 
بابيان اينكه توزيع عادالنه پزشك بهترين راهكار 
براي تنظيم اصولي خدمات رساني به بيماران در 
حوزه بهداشت ودرمان است، اظهار كرد: تربيت 
پزشك به اندازه كافي در كشور انجام شده است 
اما معضل ماندگاري طوالني مدت پزش��كان در 
مناطق محروم نيازمند پژوهش و بررسي است تا 
بتوان راهكاري منطقي در خصوص رفع ريشه اي 
معضل مذكور را در دس��توركار قرارداد. او ادامه 
داد: توزيع پزش��ك در كشور روند عادالنه ندارند 
واز همين رو بهترين راهكار براي رفع خأل كمبود 
پزشك متخصص اين است كه پزشكان در مناطق 
محروم از سهميه بومي استخدام شوند كه به طور 
مثال س��ه برابر زمان تحصيل را در منطقه اي كه 
مدرك اخذ شده است، به بيماران خدمت كنند. 

شرط اعمال مدرك تحصيلي دوم فرهنگيان در »احكام حقوقي«گرگ هاي معدوم شده در باغ  وحش تهران »ژن خوب« نبودند
خبرهايي از كشتن گرگاس ها در باغ وحش تهران در چند 
روز گذشته در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود 
و مورد انتقاد فعاالن محيط زيست و حقوق حيوانات قرار 
گرفته است. مسووالن باغ وحش مي گويند اين اقدام در 
راستاي جلوگيري از آسيب رسيدن به گرگ هاي با ارزش 
بوده است. اين در حالي است كه فعاالن حيوانات مي گويند 
امكان جدا كردن اين گرگاس ها از گرگ  هاي ديگر وجود 
داشته اس��ت.  دامپزش��ك باغ  وحش تهران درباره علت 
كش��تن گرگاس ها در اين باغ  وح��ش گفت: گرگاس ها 
براي ژن با ارزش گرگ  ايجاد مش��كل مي كنند عالوه بر 
اين در طبيعت به حيوانات و حتي انسان آسيب مي زنند 
بنابراين طبق استانداردهاي بين المللي و با مجوز سازمان 
حفاظت محيط زيست تصميم به حذف آنها از باغ  وحش 
تهران گرفتيم. هفته گذش��ته خبر كشتار گرگاس ها با 
مجوز سازمان حفاظت محيط زيست در باغ  وحش تهران 
انتقاد زيادي از سوي برخي فعاالن محيط زيست در پي 
داشت. مجيد خرازيان مقدم ،  مديركل دفتر حيات وحش 
و آبزيان آب هاي داخلي سازمان حفاظت محيط زيست  

پيش از اين علت كش��تار گرگاس ها در باغ وحش تهران 
را تعديل جمعيت اين حيوان به منظور حفظ گونه هاي 
ارزشمند مانند گرگ هاي خالص اعالم كرده و گفته بود 
كه نگهداري از گونه هايي نظير گرگاس كه حاصل تداخل 
ژنتيكي سگ ها و گرگ ها هستند چه در زيستگاه طبيعي 
و چه در محيط باغ وحش مورد پذيرش نيس��ت. در اين 
باره ايمان معماريان ، دامپزشك باغ  وحش تهران به ايسنا 
گفت: چهار گرگاس در باغ  وحش تهران وجود داشتند كه 
ميانگين سني آنها حدود ۱۵ سال بود. اين گرگاس ها از ابتدا 
در باغ  وحش تهران به دنيا آمده بودند و چون در گذشته باغ  
وحش تهران مانند ساير باغ  وحش كشور به دنبال اين نبود 
كه چه كاري درست و چه كاري غلط است، اين گرگاس ها 
كه تركيبي از ژن گرگ و سگ بودند، متولد شدند. معماريان 
با بيان اينكه گرگاس ها ب��راي ژن با ارزش گرگ ها ايجاد 
مشكل مي كنند، تصريح كرد: عالوه بر اين گرگاس ها در 
طبيعت به حيوانات و حتي انسان آسيب مي زنند، چرا كه 
بخشي از ژن سگ كه دوست دارد به انسان نزديك شود را 
دارند و بخشي از خوي وحشي گرگ را بنابراين رهاسازي 

آن در طبيعت هم به انسان و هم به ساير حيوانات آسيب 
وارد مي كرد. دامپزشك باغ  وحش تهران ادامه داد: خيلي 
اوقات آسيب هايي كه گرگاس ها به انسان و طبيعت وارد 
مي كنند به پاي گرگ نوشته و اين موضوع سبب مي شود 
كه مردم براي گرگ هاي اصيل مشكل ايجاد كنند. از اين 
رو طبق استانداردهاي بين المللي و مجوز سازمان حفاظت 
محيط زيست تصميم گرفتيم كه اين گرگاس ها را از باغ  
وحش تهران حذف كنيم. او با اشاره به اينكه در حال حاضر 
در حال استاندارد سازي جايگاه  گرگ ها در باغ وحش است، 
گفت: وظيفه باغ  وحش نگه��داري از گونه هاي با ارزش و 
مهم براي آموزش به مردم اس��ت نه استفاده از گونه هاي 
مخاطره آميز. معماريان با بيان اينكه چهار گرگاس كشته 
ش��ده در باغ  وحش تهران سن زياد و مشكالت جسمي 
مختلفي داشتند، اظهار كرد: با توجه به استاندارد سازي 
جايگاه گرگ ها در باغ  وحش تهران جايگاهي نداشتيم تا 
به اين گرگاس ها اختصاص دهيم همچنين طبق قوانين 
بين المللي و سازمان حفاظت محيط زيست اين گرگاس ها 
به دليل خطرناك بودن بايد به طور كلي حذف مي شدند. 

معاون برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته براي رفع 
محدوديت هاي اعمال مدرك تحصيلي دوم فرهنگيان 
در احكام حقوقي آنها و تصويب طرحي در كميسيون 
اجتماعي مجلس در همين زمينه گفت: شرط اعمال 
مدرك دوم تحصيلي برخورداري از مصوبه قانوني است 
كه در آن صورت ما هم موظف به اجرا خواهيم بود. علي 
الهيار تركمن درباره آخرين پيگيري هاي انجام شده 
پيرامون اعمال مدرك تحصيلي دوم كاركنان آموزش 
و پرورش اظهار كرد: ما پيگيري هاي بس��ياري انجام 
داديم و پيشنهادات مش��خصي براي مراجع ذي ربط 
ارس��ال كرديم تا بتوانيم مدرك تحصيلي دوم را براي 

فرهنگيان در حكم حقوقي شان اعمال كنيم.
او افزود: اما از آنجا كه مصوبه شوراي عالي اداري اعمال 
مدرك تحصيل��ي كاركنان دولت را بي��ش از يك بار 
ممنوع اعالم كرده، ما نيز نمي توانيم مدرك تحصيلي 
دوم كاركنان را اعمال كنيم. معاون برنامه ريزي و توسعه 
مناب��ع وزارت آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه يكي از 

مطالبات معلمان اين است كه اين محدوديت رفع و آنها 
كه در حين كار مدرك تحصيلي باالتري اخذ كرده اند 
بتوانند از مزاياي آن برخوردار شوند به ايسنا گفت: چون 
مصوبه شوراي عالي اداري بر اين موضوع حاكم است، 
قابل تغيير براي ما نبود و آن مصوبه همچنان به قوت 

خود باقي است.
الهيار تركمن ادامه داد: ام��ا از آنجا كه اين مورد يكي 
از مطالبات همه دس��تگاه هاي اداري است و موضوع 
به نماين��دگان مجلس هم منعكس ش��ده بود، اخيرا 
كميس��يون اجتماعي طرحي را مصوب كرده كه اگر 
در صحن علني نيز تاييد نهايي و ش��وراي نگهبان هم 
آن را تاييد و به دولت ابالغ كند، دولت موظف مي شود 
مدارك باالتر از مدرك اول را هم براي كاركنان دولت 
از جمله فرهنگيان اعمال كند. او افزود: ما منتظريم اين 
طرح در صحن علني مطرح و مراحل آن طي شود. به 
هر حال شرط اعمال مدرك دوم تحصيلي برخورداري 
از مصوبه قانوني است كه در آن صورت ما هم موظف به 

اجرا خواهيم بود. 
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اولين اجالس مجمع مشورتي روساي كميسيون هاي شهرسازي برگزار شد

ابالغ لغو مصوبه برج باغ طي هفته آينده به شهرداري تهران

نخستين همگرايي كالنشهرها براي ساماندهي شهرسازي
گروه راه و شهرسازي | 

روز گذشته نخستين اجالس »مجمع مشورتي روساي 
كميسيون هاي شهرس��ازي و معماري كالنشهرها و 
مراكز استان ها« در تهران برگزار ش��د. از اهداف اين 
نشس��ت مي توان به تبيين و مشخص شدن اهميت 
ماموريت هاي شهرسازي و تبادل تجربيات طرح هاي 
مختلف در حوزه شهرسازي، نظارت و كنترل و كيفيت 
ساخت و سازها و ماموريت هاي بازآفريني شهري اشاره 
كرد. همچنين در اين اجالس تع��دادي از طرح هاي 

پيشنهادي ارايه و مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش »تعادل« اين مجمع به منظور ايجاد شبكه 
همكاري مشترك بين كميس��يون هاي شهرسازي 
و معماري ش��وراهاي اس��المي كالنش��هرها و مراكز 
استان ها و بسترس��ازي براي تبادل تجربيات و اتخاذ 
تصميمات مشترك در راستاي تحقق هرچه بهتر مفاد 
قانون شوراها و تقويت شوراها و حوزه مديريت شهري 
تشكيل شد. همچنين ارتقاي كيفيت شهرها و محيط 
زندگي شهروندان و تحقق ماموريت هاي شهرسازي 
و معماري مصوب در اسناد فرادست و مشاركت موثر 
در سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و تهيه طرح هاي 
شهري با توجه به رويكردها و روش هاي نوين علمي، 
فني و ش��رايط و مقتضيات محلي ب��ا هماهنگي بين 
شهرهاي مراكز استان هاي كشور از ديگر اهداف در نظر 

گرفته شده براي اين اجالس به شمار مي رود.
فرزانه صادق مالواجرد معاون وزير راه و شهرسازي در 
اين نشس��ت با انتقاد از اينكه سياست اتوبان سازي در 
تهران تاثيرات خود را در ساير شهرها گذاشت، گفت: 
يك بار بايد معيارهاي توسعه مورد بازبيني قرار گيرد، 
در معيار توسعه نبايد فقط بايد هم و غم ما حل كردن 
مشكل ترافيك باشد كه نتيجه ساخت اتوبان و معابر 
بزرگراهي است . با تصميم گيري هاي درست، مي توان 
نتايج درس��ت گرفت و نبايد از عملياتي نبودن برخي 
از تصميمات نااميد ش��د. مالواج��رد با تاكيد بر حفظ  
باغ هاي شهري گفت: حفظ باغ ها بايد به شكلي باشد 
كه هم مالكان بتوانند از آن استفاده كرده و رضايتشان 
جلب شود و هم منافع عمومي مردم شهر حفظ شود. 
در سال هاي گذشته ۱۲۸ هكتار از باغات تهران از بين 
رفت اما اكنون صدها هكتار باغات ديگر وجود دارد كه 

بايد آنها را حفظ كرد.
در شهرها پتانسيل ها و ثروت هايي وجود دارد كه اگر 
آينده نگرانه به آنها نگاه كنيم ديگر نبايد نگران ساخت 
اتوبان و بزرگراه باشيم. سياست اتوبان سازي در تهران 
تاثيرات خود را در ساير شهرها گذاشت و امروز در تهران 
شاهد تغيير رويكردها بوده و به سمت افزايش كيفيت 
در حركت هستيم. صادق مالواجرد با اشاره به برگزاري 
اجالس روساي كميسيون هاي معماري و شهرسازي 
شوراهاي كالنشهرها ادامه داد: اينكه در همه كالنشهرها 
محلي براي گفت وگوهاي س��ه جانبه ميان شوراهاي 
شهر، شهرداري ها و اعضاي كميسيون هاي شهرسازي 
و معماري وجود داشته باشد، از اهميت بااليي برخوردار 
است. بايد بدانيم مطالبه حقوق عمومي است كه باعث 

رشد شهرها مي شود.

   ابالغ لغو مصوبه برج ب�اغ طي هفته آينده
به شهرداري تهران

دبير شوراي عالي معماري و شهرس��ازي وزارت راه و 
شهرس��ازي در حاشيه مراسم ودر جمع خبرنگاران با 
اشاره به تصويب پيشنهاد ش��وراي شهر مبني بر لغو 
مصوبه برج باغ و جايگزين شدن آن با مصوبه خانه باغ 
گفت: اين مصوبه در صحن ش��وراي عالي به تصويب 
رسيد و تا هفته آينده لغو مصوبه برج باغ به شهرداري 
تهران اب��الغ مي ش��ود. او ادامه داد: در س��ال ۱۳۹۳ 
با همكاري ش��وراي ش��هر و دبيرخانه ش��وراي عالي 
شهرسازي مصوبه برج باغ در يكي از تبصره هاي ساخت 

و س��از در تهران قرار گرفت و در پي لغو اين مصوبه در 
شوراي شهر از نظر قانوني الزم بود كه اين لغو در اسناد 
باالدستي يعني قوانين شهرسازي نيز ممنوع شود. اواخر 
سال گذشته نامه لغو مصوبه برج باغ در شوراي شهر به 
دبيرخانه رسيد، براي آنكه در كل ساخت و ساز در باغات 
ممنوع شود، بايد مصوبه شوراي عالي شهرسازي را نيز 
دريافت مي كرد كه در اين زمينه جلسات زيادي داشتيم 
و كميته فني دبيرخانه نيز جلسات زيادي را براي بررسي 

حقوق اين لغو برگزار كرد.
دبير شوراي عالي معماري و شهرس��ازي وزارت راه با 
بيان اينكه در مورد ساخت و ساز در باغات، فرايند صدور 
پروانه و كيفيت ساخت و ساز به جمع بندي رسيديم، 
گفت: خوشبختانه لغو مصوبه برج باغ از اسناد باالدستي 
نيز در صحن ش��وراي عالي به تصويب رسيد و به نظر 
مي رس��د پس از طي مراتب اداري در هفته آينده لغو 

كامل مصوبه برج باغ به شهرداري ابالغ شود.
او ب��ا بيان اينكه باغات ميراث طبيعي هس��تند و بايد 
حفظ شوند، گفت: با تمام معضالت محيط زيستي و 
آلودگي هوايي كه تهران با آن دست و پنجه نرم مي كند 
مي بينيم كه ۱۲۸ هكتار از باغات تهران نابود شدند و 
اين در حالي است كه تهران يك ميليون پارسل دارد 
كه ۶۰۰۰ پارس��ل آن باغ و اراضي مشجر هستند كه 
بايد ضمن رعايت حقوق مالكان، اين فضاهاي عمومي 
حفظ شود. در واقع هم بايد حقوق مالكان و هم حقوق 
منافع عمومي به رسميت شناخته شود، در حال حاضر 
در مصوبه جديد سطح اشغال حداكثر ۱۵ درصد است 

كه بنا به مساحت باغ اين سطح اشغال متفاوت است.
او در پاسخ به سوالي مبني بر تضامين اجراي درست اين 
مصوبه گفت: كميته فني باغ قرار است تشكيل شود كه 
هم در صدور پروانه و هم در صدور پايان كار مي بايست 
كميته فني باغ نظارت حداكثري داش��ته باشند و در 
طول س��اخت و ساز نيز نظارت مي بايست انجام شود.

دقت داشته باش��يد كه كليه ضوابط و مقررات مالك 
عمل در باغات، مصوبه جديد خانه-باغ اس��ت، ديگر 
مالك عمل در باغات طرح تفصيلي نيست بلكه مالك 
عمل تنها مصوبه باغات است.دبير شوراي عالي معماري 
و شهرسازي وزارت راه با بيان اينكه حداكثر زيرزمين 
بايد يك طبقه باشد، گفت: تقريبًا كليات مورد تصويب 
در شوراي عالي شهرسازي همان كلياتي بود كه شوراي 

شهر پيشنهاد داده است.

   مديريت ش�هري در بدترين ش�رايط مالي 
قرار دارد

محمد ساالري رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي ش��هر تهران نيز در نخستين اجالس مجمع 
مشورتي روساي كميسيون هاي شهرسازي و معماري 
شوراهاي اس��المي كالنش��هرها و مراكز استان ها به 
ش��كل گيري ش��بكه مش��ترك ميان متوليان حوزه 
معماري و شهرسازي اش��اره كرد و افزود: اين اجالس 
كمك مي كند تا يك بستر ارتباطي ميان متوليان حوزه 

شهرسازي ايجاد شود.
او همچنين به موضوع افزايش ساخت و سازها و عدم 
توجه به س��رانه هاي فرهنگي و اجتماعي اشاره كرد و 
گفت: بايد تالش كنيم اين معضل در ساخت و سازها 
مرتفع شود چرا كه ناديده گرفتن سرانه هاي درماني، 
ورزش��ي و فرهنگي مش��كالت عديده اي را به وجود 
آورده است. بعد از اتفاق پالسكو توجه ويژه اي به ايمني 
ساختمان ها در كالنشهرها ش��د و هم اكنون نيز اين 
موضوع مورد توجه مديريت شهري در ساير شهرها قرار 
دارد. رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
شهر تهران با اش��اره به اينكه متاسفانه اموال و امالك 
مديريت شهري در گذش��ته براي ساخت و سازهاي 
بي رويه مورد تهاتر قرار گرفته، گفت: در حالي كه ما در 
تنگناي مالي مديريت شهري و در بدترين شرايط به 

سر مي بريم اما ادامه ساخت و ساز در باغات را بر مبناي 
مصوبه برج باغات لغو كرديم و اين در حالي بود كه ما نياز 

مبرمي به اعتبارات داشتيم.

   معماري امروز شهرها آرامش بخش نيست
مرتضي الويري رييس ش��وراي عالي استان ها نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه حدود ۲۰۰ شهرك در اطراف 
تهران به صورت غيررس��مي ايجاد شده است، گفت: 
اين شهرك ها ابتدا به صورت زورآبادي بوده و در ادامه 
با گرفتن برخي خدمات نظير آب و برق رسميت پيدا 

كرده اند. 
اودر ادامه عنوان كرد: شهرسازي و معماري در شرايط 
كنوني در شهرهاي ايران، شاخص و آرام بخش نيست. 
نظام پول پايه، س��اخت و س��از سبب ش��ده كه روح 
انسان گرايي و اجتماع پايگي در شهرسازي به نابودي 
كش��انيده ش��ود و خودرو و اتوب��ان دو عامل كليدي 
هستند كه معنا و هويت شهر را به اغتشاش كشانده اند. 
در ش��رايط كنوني يك بار براي هميشه بايد انسان به 
عنوان كانون ش��هر مورد توجه قرار گيرد و متاسفانه 
اكنون پول، خودرو و ثروت اندوزي كانون شهرسازي 

و معماري شده است.
رييس شوراي عالي استان ها با اشاره به اينكه بافت هاي 
فرس��وده شهر و نواحي اس��كان غير رسمي دو مساله 
اصلي شهرسازي ايران هستند، گفت: در برنامه ششم 
توسعه بازآفريني شهري حل اين دو موضوع در اولويت 
برنامه ه��اي دولت ملي و محلي قرار دارد. الزم اس��ت 
شهرداري ها نگاهي بلندمدت به شهر و شهرداري داشته 
باشند. بازآفريني شهري، توجه به شهر و ظرفيت هاي 

دروني آن است.  
به عبارت روشن تر يكي از راه هاي شكوفايي شهري در 
شرايط كنوني بازآفريني شهري است.به واسطه تامين 
درآمد از نظام ساخت و ساز در شهرها، اساسًا شهرهاي 
كنوني توجهي به كيفيت ندارند و بي توجهي به كيفيت 
شهرسازي و معماري در ايران سبب شده است تا هويت 

و معناي سكونت مختل شود.
او ادامه داد: اگر به س��اخت و س��ازهاي شهرك غرب، 
اكباتان و امثالهم توجه شود به روشني مي توانيم پي 
ببريم كه ساكنان اين شهرها با احصاء به تعلق بيشتر 
و حفظ مكاني جدي ت��ر مواجه اند. اين آرامش و تعلق 

به شيوه معماري و شهرس��ازي متناسب و مناسب بر 
مي گردد. حال آنكه اين احساس در مسكن مهر نيست 
و لذا تامين خدمات در فضاهاي شهري به درستي و نظام 
طراحي شهري در شهرسازي محورهاي اصلي هستند 
و حال اينكه در شهرسازي كنوني ايران متاسفانه تنها 

متغير كليدي، تامين درآمد است.
رييس شوراي عالي اس��تان ها گفت: اجتماع روساي 
كميس��يون هاي معماري و شهرس��ازي ش��وراهاي 
مراكز اس��تان ها و تمركز آنها بر موضوعات معماري و 
شهرسازي مي تواند منجر به انتقال تجربه هاي موفق و 
راه حل هاي خالقانه شود كه از آن راه حل ها مي توان به 
بازنگري در نظام درآمدي شهرداري، كاهش هزينه ها، 
مديريت يكپارچه ش��هري و بازنگري قانون ش��وراها 

اشاره كرد.
الوي��ري تصريح كرد: تهران ش��هري بي هويت از نظر 
معماري و شهرسازي و شهري ناامن در زمينه سوانح 
طبيعي است، شهري پرتراكم از نظر جمعيت، آلودگي 
هوا و صدا، شهري داراي بافت هاي فرسوده گسترده در 
مناطق مركزي و جنوبي كه بايد به اين موارد توجه شود.

   بازگشت به معماري گذشته 
مهدي جمالي نژاد معاون عمراني وزيركشور نيز در اين 
اجالس گفت: براي بررس��ي حوزه شهرسازي و اينكه 
چرا در اين حوزه به موفقيت دست پيدا نكرده ايم بايد به 
گذشته برگرديم و موارد را مورد بررسي قرار بدهيم.اگر 
مي بينيم معماري شيخ االشراق و طوسي امروز هنوز 
بعد از س��ال ها پايدار است به دليل اين است كه تنها از 
يك روح معنوي برخوردار بوده اند.بايد مثل گذشته كه 
معماري و شهرس��ازي ما را به عالم معنا وصل مي كرد 
اين موضوع مورد توجه قرار بگيرد و معماري جديدمان 

متاسفانه تهي از اين معنا و مفهوم هستند.

   هدايت نقدينگي س�رگردان به نوس�ازي 
بافت فرسوده 

محسن هاشمي رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
نيز درخصوص هدايت نقدينگي سرگردان به نوسازي 
بافت فرسوده صحبت كرد و گفت: در سياست گذاري ها 
طوري عمل كرديم كه سرمايه مردم به جاي بارگذاري 
در بافت هاي فرس��وده به سمت س��اخت و ساز  باغ ها 

مي رود. بافت فرس��وده يك��ي از معض��الت تهران و 
كالنشهرهاس��ت ام��ا در سياس��ت گذاري ها طوري 
عمل كرديم كه س��رمايه مردم به س��مت بارگذاري 
در جاهايي برود كه نمي خواهيم.حتي در يك س��ال 
اخير رييس جمهوري نيز در موضوع نوس��ازي بافت 
فرسوده فعال شده و وزير راه و برخي ديگر از مسووالن، 
مس��ووليت هايي را در حوزه نوس��ازي بافت فرسوده 
به عهده گرفتند اما هنوز نتوانس��ته ايم در اين زمينه 

موفقيتي كسب كنيم.
هاشمي در ادامه با اش��اره به چالش هاي اصلي حوزه 
شهرسازي و معماري گفت: ضعف برنامه هاي توسعه 
شهري و نظارت بر آنها، فرسودگي شهري، تراكم بازار 
مسكن، شكل گيري اسكان غيررسمي، كيفيت نازل 
ساخت و سازها از جمله ضعف هاي حوزه شهرسازي 
و معماري است.هاش��مي همچنين ضعف در اجراي 
ضوابط و مقررات ها و همچنين مش��كالت س��يما و 
منظر ش��هري را از ديگر چالش هاي حوزه شهرسازي 

عنوان كرد.

   معاونت شهرسازي، قلك شهرداري نيست
هاش��مي با بيان اينكه يكي از مشكالت كالنشهرها و 
مراكز استان ها اين اس��ت كه موضوع شهرسازي را به 
معماري تقليل مي دهيم، افزود: در حوزه معماري تنها 
بارگذاري ها مهم است، اين بدان معناست كه موضوع 
شهرس��ازي به بارگذاري تقليل داده شده و اگر طرح 
جامع نيز نوش��ته ش��ود در حد طرح تفصيلي است و 
به طرح تفصيلي نيز به عن��وان درآمد نگاه مي كنيم. 
اين نوع نگاه به حوزه معماري و شهرس��ازي، معاونان 
معماري و شهرسازي شهرداري ها متهم مي شوند كه 
قلك شهرداري ها هستند. معاونت هاي شهرسازي بايد 

تالش كنند كه اين نوع نگاه را تغيير دهند.
هاشمي در ادامه اظهار داشت: مشكالتي كه در حوزه 
معماري و شهرسازي وجود دارد در حوزه پسماند و ساير 
حوزه ها نيز وجود دارد، حتي در تهران و كالنش��هرها 
طرح جامع پس��ماند هم نداريم. اگر بخواهيم توسعه 
اصولي داشته باشيم، الزم است به پيوست هاي مختلف 
طرح جامع توجه ش��ود.الزم اس��ت درون طرح هاي 
شهرسازي پيوست هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد 

و طرح جامع بازبيني شود.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مطرح كرد

رشد پروازهاي عبوري از فضاي كشور  طي يك هفته گذشته
حدود دو هفته پيش و پس از باالگرفتن تنش هاي سياسي 
ميان ايران و امريكا بر اثر س��اقط شدن پهپاد جاسوسي 
امريكا درآبهاي دري��اي عمان، اداره هوان��وردي فدرال 
اياالت متحده، اطالعيه اي مبني بر ممنوعيت پرواز بر فراز 
آسمان خليج فارس و ايران، صادر كرد كه از سوي برخي 
شركت هاي هواپيمايي امريكايي، هلندي و استراليايي 
)كانتاس( اجرايي ش��د، البته مس��ووالن حوزه هوايي و 
فرودگاهي بارها اعالم كردند كه اين اطالعيه تاثيري در 
ميزان پروازهاي عبوري از آسمان ايران نداشته است اما 
با توجه به اظهارات تازه مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران، پ��س از كاهش محدود پروازهاي 
عبوري از فضاي كشور با صدور اطالعيه هوانوردي امريكا، 
هم اكنون ش��اهد افزايش آمار روزانه پروازهاي عبوري 
هستيم، سياوش اميرمكري گفت: چند روز پس از ساقط 
شدن پهپاد جاسوسي امريكا، ميزان پروازهاي عبوري از 
فضاي كشور كاهش يافت و از رقم روزانه حدود ۸4۰ پرواز، 

به حدود ۸۰۰ پرواز كاهش يافت.
به گزارش فارس، س��ياوش اميرمكري با اشاره به اينكه 
در سال ۹7 درآمدمان از محل پروازهاي عبوري ۱۸۰۰ 
ميليارد تومان بود، توضيح داد: از يك هفته گذشته، ميزان 
پروازهاي عبوري از فضاي كشور مجددا افزايش يافت و به 
هر حال آن التهاب برطرف شد و شركت هاي هواپيمايي 
متوجه شدند كه آسمان ايران كماكان امن است، ضمن 
آنكه از نظر اقتصادي هم براي ش��ركت هاي هواپيمايي 
صرفه بيشتري دارد كه از آسمان ايران عبور كنند چون 
مدت زمان پرواز براي آنها كاهش مي يابد و طول مسير 
هوايي هم  از فضاي ايران، كوتاه تر است. اميرمكري بيان 

كرد: پيش بيني مي كنيم تا چند روز آينده به آمار قبلي 
پروازهاي روزانه از فضاي كشور كه همان رقم حدود ۸4۰ 

پرواز است، برگرديم.
 مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي ايران 
اظهاركرد: پس از ساقط شدن پهپاد امريكايي و كاهش 
محدود پروازها از فضاي كشور، ايران اقدامي براي افزايش 
پروازهاي عبوري از فضاي كشور انجام نداد،   البته اعتراض 
خود را درباره اين نوتام امريكا به دفتر منطقه اي ايكائو اعالم 
كرده ايم و پيگير مباحث حقوقي و اعتراض خود هستيم، اما 
هيچ اقدام عملي در خصوص ترغيب ايرالين ها براي عبور از 
فضاي كشور نداشتيم اما شركت هاي هواپيمايي خارجي 
خودشان متوجه شدند كه به نفع خودشان است از آسمان 
ايران عبور كنن��د. او با بيان اينكه آن نوتام امريكايي بايد 
توسط خودشان باطل شود،  گفت: پس از صدور آن نوتام، 
برخي كشورها اعالم كردند كه از آن پيروي مي كنند اما به 
تدريج پس از گذشته چند روز، به وضعيت قبلي برگشته ايم 

و پروازهاي عبوري مجدداً در حال افزايش است.

   طلب 700 ميليارد توماني  شركت فرودگاه ها 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره 
ميزان طلب ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از 
شركت هاي هواپيمايي و نحوه تسويه بدهي آنها، اظهاركرد: 
 رقم انباش��ته طلب ش��ركت فرودگاه ها از شركت هاي 
هواپيمايي در حال حاضر حدود 7۰۰ ميليارد تومان است. 
او ادامه داد: تالش مي كنيم كه اين رقم طلب اضافه نشود و 
طلب هاي جاري را از شركت هاي هواپيمايي وصول كنيم 
ضمن آنكه طي برنامه اي با اخذ چك و تعهد، تسويه سنواتي 

ايرالين ها را انجام دهيم. اميرمكري با اشاره به برنامه ريزي 
براي تأمين تجهيزات هوانوردي در دو بخش »مركز كنترل 
فضاي كشور« و »برج فرودگاه مهرآباد«، بيان كرد:  تأمين 
برخي تجهيزات مركز كنترل فضاي كشور و  سيستم برج 
و اپروچ فرودگاه مهرآباد در دستور كار شركت فرودگاه ها 
قرار گرفته اس��ت و برنامه داريم كه سيستم هاي آنها را 

به روزرساني كنيم .
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران توضيح 
داد: اگر اين تجهيزات وارد كشور شود اين دو بخش )مركز 
كنترل فضاي كشور و برج فرودگاه مهرآباد( حدود ۱۵ تا 
۲۰ سال به روز است؛ البته  در بخش هاي تجهيزات كمك 
ناوبري و تجهيزات مخابراتي در سال هاي گذشته اقدامات 
خوبي انجام شده است و  خريدهاي مناسبي صورت گرفته 
است. به گفته او فعال تا ۱۰ تا ۱۵ سال آينده در دو بخش 
»مركز كنترل فضاي كشور« و »برج فرودگاه مهرآباد« 
نيازي نداريم اما درباره سيس��تم هاي نظارتي، راداري و 
يكسري سيستم هاي اتوماشن مربوط به رادار و ارتباط آن با 
برج و اپروچ، نيازمند به روز رساني است. مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بيان كرد: به هر حال  هر ۱۰ 
تا ۱۵ سال يك بار، بايد برخي از اين تجهيزات به روز رساني 
شوند، چون برخي هواپيماهاي جديد  وارد كشور مي شوند 
كه بايد با اين سيستم هاي راداري همخواني داشته باشند 
بنابراين ۱۰ الي ۱۵ سال يك بار اين تجهيزات بايد به روز 
شوند. اميرمكري اضافه كرد: اگر امسال بتوانيم با طرف 
خارجي قرارداد خريد اين تجهيزات را منعقد كنيم، حدود 
۳۵ ميليون دالر براي خريد تجهيزات هزينه خواهد شد 
و پس از آن به مدت ۱۵ س��ال نياز شركت فرودگاه ها را 

جبران مي كند؛ البته وقتي وارد مذاكره با فروش��ندگان 
شويم، رقم سرمايه گذاري، دقيق تر مي شود. او يادآور شد: 
پس از خريد تجهيزات ايمني، امنيتي و دستگاه هاي كمك 
ناوبري، بايد مجوز ورود آن از سوي وزارت صنعت، معدن 

و تجارت صادر شود.

   تعدي�ل ن�رخ تعرفه هاي فرودگاه�ي براي 
شركت هاي هواپيمايي داخلي

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره 
كاهش تعرفه هاي فرودگاهي بيان كرد: قرار است ايين نامه 
اجرايي م��اده ۶۳ قانون وصول ك��ه موضوع تعرفه هاي 
خدمات فرودگاهي است، تعديل شود و اين به دليل  شرايط 

فعلي شركت هاي داخلي و نوسانات ارزي است.
اميرمكري ادامه داد: ايرالين هاي داخلي ۲۶ درصد از نرخي 
كه ايرالين هاي خارجي بابت تعرفه پرداخت مي كنند، 
مي پردازند اما مشكلي كه شركت هاي هواپيمايي داخلي 
دارند اين است كه چون تعرفه هاي فرودگاهي بر اساس 
نرخ ارز تبديل مي شود ، وابستگي به نرخ ارز وجود دارد و 
افزايش نرخ ارز شركت ها را تحت تاثير قرار مي دهد. او افزود: 
در حال برنامه ريزي هستيم تا تعرفه ها را به طريقي كنترل 
كنيم كه درآمد شركت فرودگاه ها كاهش نيابد و از سوي 
ديگر به شركت  هاي هواپيمايي داخلي هم فشار وارد نشود.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره 
اعمال تخفيف در تعرفه هاي فرودگاهي در مناطق محروم 
گفت:  تخفيف تعرفه ها در حال حاضر اعمال نمي ش��ود 
اما در فرودگاه هاي استان هاي محروم، نرخ هاي تعرفه، 
نرخ هاي تشويقي براي جذب شركت هاي هواپيمايي است. 

اميرمكري اظهار كرد:   شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران هميش��ه به عنوان يكي از شركت هايي كه  درآمد 
خوبي دارد، مطرح است، اما از آن طرف تجهيزاتي كه ما 
بايد براي فرودگاه ها تهيه كنيم و آنها را به روز و ايمن نگه 
داريم هزينه هاي سنگين خريد و تعمير و نگهداري دارد.

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تاكيد 
كرد: درآمدهاي فرودگاهي در حال حاضر پاس��خگوي 
هزينه هاي راهبري و به روزرس��اني فرودگاه ها نيس��ت 
بنابراين اين دو بخش )ناوبري و فرودگاهي(  به يكديگر 
كمك مي كنند تا كار پيش برود و برنامه اي براي جداسازي 

اين دو بخش نداريم.

   آماده س�ازي 19 فرودگاه براي پروازهاي 
حج امسال 

اميرمكري بيان كرد: ۱۹ فرودگاه كشور براي پروازهاي حج 
امسال آماده سازي شده اند كه شامل ۱۸ فرودگاه شركت 

فرودگاه ها و فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( است.
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره 
معافيت شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از فروش 
خانه هاي س��ازماني طبق مصوبه دولت، اظهاركرد: در 
گذشته دولت مصوبه اي  داشت مبني بر اينكه دستگاه هاي 
دولتي و اجراي��ي بايد همه خانه هاي س��ازماني خود را 
بفروشند، اما مشكلي كه ش��ركت فرودگاه ها در اين باره 
داشت اين بود كه اين خانه هاي سازماني در داخل محوطه 
فرودگاهي است  و امكان فروش آن وجود ندارد، بنابراين 
فروش اين خانه هاي سازماني از آن دستورالعمل مصوبه 

دولت مستثني شد.
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تامين اعتبار ساخت 10۲ هزار 
واحد سيل زده 

رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي درباره آخرين 
وضعيت ساخت و ساز در مناطق سيل زده گفت: 
تاكنون اعتبار ساخت ۱۰۲ هزار واحد مسكوني 
س��يل زدگان در ۲۱ استان كشور از سوي دولت 
تامين ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا، محمدرضا 
تابش افزود: ميزان اعتبار اختصاصي دولت براي 
اين واحدهاي مسكوني حدود ۲۵ هزار ميليارد 
ريال است. او افزود: تاكنون ۱۸ هزار ميليارد ريال 
از اين اعتبار در مرحل��ه اول به بانك هاي عامل 
براي پرداخت به سيل زدگان ابالغ شد و كماكان 
انعقادقرارداد با س��يل زدگان براي پرداخت اين 
تس��هيالت ادامه دارد. تابش پيش بيني كرد: در 
صورت ادام��ه روند انعق��اد قراردادها حداكثر تا 
پايان تير ماه س��ال جاري انعقاد قرارداد با تمام 
سيل زدگان خسارت ديده انجام شود. رييس بنياد 
مسكن انقالب اس��المي كشور گفت: در مرحله 
اول اعتبار سنجي براي 7۰ هزار واحد مسكوني 
تخريبي و مرمتي و 4۲ هزار واحد معيشتي انجام 
ش��ده بود كه اعتبارش هم از سوي دولت تأمين 
شده اس��ت و براي بقيه هم مشكلي در پرداخت 
اعتبار وجود ندارد. تاب��ش گفت: براي كمك به 
س��يل زدگان تاكنون يك ه��زار و ۵۰۰ ميليارد 
ريال تسهيالت بالعوض از سوي دولت تأمين و به 
خسارت ديدگان پرداخت شد و ساير سيل زدگان 
هم اين تس��هيالت بالعوض را دريافت خواهند 
كرد. براس��اس آمار سيل س��ال جاري به حدود 

۱۶۰هزار واحد مسكوني خسارت زد.

كاهش 70 ميليارد توماني 
درآمد شهرداري

مدير س��اماندهي طرح هاي ترافيكي با اشاره به 
اينكه طرح زوج و فرد در همه كش��ورها منسوخ 
شده اس��ت، گفت: درآمد ش��هرداري تهران در 
س��ال گذش��ته از محل طرح ترافي��ك حدود 
7۰ميليارد تومان كاهش يافته است. به گزارش 
فارس، عمار س��عيديان فر در واكنش به برخي 
اظهارنظرها درخص��وص ماهيت علمي و روش 
اجراي طرح كنت��رل آلودگي ه��واي پايتخت 
اظهارداشت:   اجراي طرح هاي قيمت پايه نيازمند 
آماده سازي زيرساخت هاي پيشرفته نرم افزاري و 
سخت افزاري است كه امروز در شهرداري تهران 
با توجه به اهميت موضوع س��اماندهي ترافيك 
و كاهش آلودگي هوا با صرف هزينه بس��يار باال 
قابليت اجرا دارد. وي با اشاره به اين اظهارنظر كه 
جايگاه پليس كه پيش تر به عنوان ابزار كنترلي 
در طرح زوج يا فرد عمل مي كرده در الگوي جديد 
ترافيكي ازدست رفته است، ادامه داد: ابزار كنترلي 
پليس راهنمايي و رانندگي بر پايه تكنولوژي در 
طرح جديد افزايش يافته است به طوري كه تمام 
طرح مذكور تحت رصد و تاييد پليس راهنمايي 

و رانندگي قرار مي گيرد.
به گفته سعيديان فر طرح جديد ترافيكي پايتخت 
بر اس��اس مطالعات چندين ماهه كارشناسان 
شكل گرفته و در جلس��ات متعدد كارشناسي و 
شوراي ترافيك شهر تهران موردبحث و بررسي 
واقع شده و در نهايت نيز به امضاي رييس پليس 
راهور تهران بزرگ رسيده اس��ت. او با طرح اين 
پرسش كه چگونه ممكن است تمام مطالعات و 
محاسبات صورت گرفته با طرح نظرات شخصي 
زير سوال برده شود، افزود: نمي توانيم يك طرح 
مهم عمليات��ي را با جمالتي كه هيچ اس��اس و 
زيربناي مهندس��ي و علمي ندارد، زير س��وال 
ببريم. نمي توانيم با مغالطه، طرح كنترل آلودگي 
هوا را به ساخت وس��از بي رويه در مديريت قبلي 
ش��هرداري تهران متصل و تنها ه��دف از طرح 
كنترل آلودگي ه��وا را درآمدزايي عنوان كنيم، 
طرح برخي اظهارنظرهاي نادرست مبني بر اينكه 
تغييرات طرح ترافيك در سال ۹7 با هدف افزايش 

درآمدزايي شهرداري تهران عنوان شده است.
سعيديان فر يادآور شد: درآمد شهرداري تهران از 
طرح ترافيك در سال ۱۳۹7، حدود 7۰ ميليارد 
تومان نس��بت به س��ال ۹۶ كاهش يافته است. 
معاونت حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران 
از همه كارشناس��ان دانشگاه ها و پژوهشكده ها 
دعوت مي كند تا در زمينه طرح كنترل آلودگي 
هوا نظر كارشناسي بدهند.   نبايد با غرض ورزي و 
مخالف خواني و صرفًا بر اساس نظريات شخصي 
طرح كنترل آلودگي هوا را محكوم به شكس��ت 

معرفي كنيم.

 گام اول هوشمندسازي 
تاييد نقشه در صدور پروانه

سرپرس��ت اداره كل تدوين ضواب��ط، نظارت و 
صدور پروانه گفت: اين اداره درصدد پياده سازي 
كنترل هوشمند تراكم مجاز ساختماني در سامانه 
شهرسازي است. به گزارش ايلنا، حامد سليمي 
سرپرس��ت اداره كل تدوين ضواب��ط، نظارت و 
صدور پروانه گفت: قرار اس��ت با هوشمندكردن 
س��امانه صدور پروانه امالك، ضوابط و مقررات 
طرح تفصيلي به شكل كامل و دقيق اجرايي شود و 
كاربران امكان تغييرات احتمالي را نداشته باشند.

وي گف��ت: به اين منظور با هماهنگي س��ازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات سامانه شهرسازي 
به طور كاماًل هوشمند نس��بت به كنترل تراكم 
مجاز ساختماني و تعداد طبقات، مطابق با دستور 
نقشه صادره اقدام مي كند. سليمي با بيان اينكه 
تاكنون نتوانسته ايم چنين فضايي را به لحاظ فني 
ايجاد كنيم كه سامانه پس از كنترل موارد مذكور 
بتواند موضوعات فني را ه��م منطبق با ضوابط 
و مقررات ملي س��اختمان، مقررات مالك عمل 
شهرسازي و... كنترل كند، گفت: در نظر داريم 
نسبت به طراحي و ايجاد نرم افزاري جهت كنترل 

اين موارد در گام هاي بعدي اقدام كنيم.
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رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از شناسايي 6 ميليون حساب بانكي غيرمجاز خبر داد 

مسدودسازيمنشأپولشويي
تعادل|

»منافذ پولشويي« در فضاي غبارآلود اقتصاد پنهان رديابي 
 و مسدود شدند. متولي مبارزه با قاچاق كاال و ارز از وجود
6 ميليون شماره حس��اب مخدوش و غيرمجازي پرده 
برداش��ت كه نش��ان مي داد برخي در يك فضاي كامال 
غيرشفاف و با انگيزه هاي سوء و به قصد تخلف در زمينه 
پولشويي و قاچاق در اين سال ها فعاليت داشته اند. بنابه 
توضيحات ارايه ش��ده، بيش از ۲ ميليون                                                                                                            شماره حساب  
مربوط به اش��خاص حقيقي، بيش از ۳ ميليون                                                                                                            شماره 
حس��اب  متعلق به افراد حقوقي و همچنين ۵۸۲ هزار 
حساب هاي فراگير اتباع بيگانه، كه در امر قاچاق و پولشويي 
فعاليت داشته اند، پايش و مسدود شدند. به گفته مويدي، 
از اين تعداد كمتر از 100 هزار ش��ماره حساب مانده كه 
در حال پااليش هستند. البته به گفته علي مويدي خرم 
آبادي، اين پديده يك تخلف چند وجهي به حساب مي آيد 
كه بانك ها و بانك مركزي در بروز آن بي تقصير نيستند. 
متولي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، در نشست روز گذشته 
خود، ميزان كشفيات قاچاق در برخي از گروه هاي كااليي 
را نيز روايت كرد. بنابر آمار اعالم ش��ده، ميانگين قاچاق 
روزانه سوخت از 11ميليون ليتر در سال 97 به ۸ ميليون 
ليتر رسيده است. از آن سو، مجموع دالر و يوروي قاچاق 
مكشوفه در سال گذشته حدود 1۳ميليون دالر بوده كه 
توسط واجا و ناجا و ساير دستگاه هاي كاشف به دست آمده 

و در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است. 

 6 ميليون شماره حساب غيرمجاز 
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز، روزگذش��ته در 
جمع خبرنگاران از چند اقدام مه��م در زمينه مبارزه با 
تجارت پنهان رونمايي كرد. علي مويدي خرم آبادي در 
ابتداي سخنان خود به گزارش صندوق بين المللي پول، 
گريزي زد وگفت: براساس گزارش اين نهاد بين المللي، 
1۵۸كش��ور دنيا درگير پديده قاچاق هستند؛ كه ايران 
نيز جزو كشورهايي كه درگير اين پديده است كه در پي 
خ��روج امريكا از برجام و به وجود آمدن ش��رايط خاص، 
ش��اهد خروج كاالهاي اساسي از كش��ور بوديم كه با ارز 
۴۲00 توماني دولتي وارد مي شدند. به گفته او، در چنين 
شرايطي، برخي از اتباع خارجي به كشور هجوم آورده و 
درصدد به تاراج بردن سرمايه هاي اين كشور بودند كه در 
اين راستا تالش هاي بسياري صورت گرفت و با همكاري 
دستگاه هاي مختلف متولي امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
هم اكنون مي توان ادعا كرد كه خروج كاالهاي اساسي از 

كشور تقريبا متوقف شده است.
بنابر توضيحات متولي س��تاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز، 
تالش هاي بسياري طي س��ال هاي گذشته در راستاي 
مقابله با قاچاق كاال و ارز صورت گرفته كه حاصل آن چيزي 
در حدود 1۳0 هزار پرونده بوده كه نسبت به سال گذشته 
11۴ درصد افزايش داشته و ارزش اين پرونده ها نيز 7۴ 
هزار ميليارد ريال بوده كه شاهد افزايش ۳ برابري آنها از 

نظر ارزشي بوده ايم.
 اما مويدي بر اين باور اس��ت كه اقتص��اد پنهان فضاي 
غبارآلودي است كه اگر شكل بگيرد، تخلفات بسياري در آن 
قابل انجام است كه مي توان به عنوان »پديده پول شويي« 
اشاره كرد. به گفته او، در چنين فضايي است كه به طور نمونه 
براي يك كودك خردسال 6 ماهه افتتاح حساب مي شود 
و تخلفاتي در اين زمينه رخ مي دهد يا آنكه يك حساب 
 بانكي بدون هويت با تخلف افتتاح مي ش��ود كه بيش از
۳0 هزار تراكنش داش��ته و صاحب اين حساب در حوزه 
قاچاق مواد مخدر فعاليت مي كرده اس��ت. اما در همين 

رابطه، س��تاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز با همكاري بانك 
مركزي، در اقدامي جديد، اقدام به »شناسايي مسيرهاي 
پولشويي« كردند، مسيرهايي كه در آن به 6 ميليون شماره 

حساب مخدوش وغيرمجاز برخورد مي كنند. 
بنابر توضيحات ارايه شده از سوي رييس ستاد مبارزه با 
قاچاق كاالو ارز، در سال 9۲ بيش از 6 ميليون                                                                                                            شماره حساب 
مخدوش در بحث پولشويي و قاچاق فعاليت داشتند، كه 
در راستاي شفاف سازي و بستن منافذ قاچاق با همكاري 
بانك مركزي براي مسدود سازي آنها تالش هايي صورت 
گرفت. از اين تعداد، ۲ ميليون شماره حساب مربوط به 
 اشخاص حقيقي بوده، كه مسدود شدند. همچنين بيش از 
۳ ميليون                                                                                                            از شماره حساب ها كه متعلق به افراد حقوقي بوده 
و در امر قاچاق و پولشويي فعاليت داشته اند، نيز مسدود 
شده است. ساير حس��اب هاي ديگر نيز در اين قسمت 
در حال پايش هستند. اما به گفته مويدي، حساب هاي 
فراگير اتباع بيگانه كه در موضوع قاچاق و پولشويي فعال 
بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب گزارش شده، كه اكثر اين 
شماره حساب ها نيز مسدود ش��ده اند وكمتر از 10 هزار 
شماره حساب مانده در اين بخش در حال پااليش هستند. 
براساس آمار اعالم شده از س��وي رييس ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، حدود 100هزار حساب بانكي مظنون 
به اين تخلفات باقي مانده كه بر اساس قوانين باالدستي 
مانند قانون بودجه، تكليف آنها تا پايان سال 9۸ مشخص 
خواهد ش��د.اما اينكه اين شماره حساب ها با چه نيتي و 
انگيزه اي افتتاح شده اند، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز عنوان كرد كه اين شماره حساب ها با انگيزه هاي سوء 
و در خيلي از موارد با تخلف باز شده است. اما مقصر باز شدن 
اين نوع حسابهاي بي هويت چه كساني هستند؟ مويدي 
در پاسخ به چنين پرسشي نيز عنوان كرد: قطعا بانك ها در 
اين تخلفات براي باز كردن اين حساب ها مقصر و نقش 
داشته اند؛ چراكه اگر بانك ها بر اساس ضوابط به تشكيل 
حساب ها اقدام مي كردند و دقت الزم را انجام مي دادند، 
اين اتفاقات نمي افتاد. به گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق 

كاالو ارز، در اين زمينه بازداشتي هاي متعددي نيز صورت 
گرفته و با كساني كه در اين زمينه شريك جرم بوده اند، 
قطعا برخورد مي شود. البته رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاالو ارز معتقد است كه بازگشايي 6 ميليون                                                                                                            حساب كه 
در زمينه پولش��ويي و قاچاق، يك تخلف چند وجهي به 
حساب مي آيد كه شايد يك سر آن بانك ها و بانك مركزي 
باشد. او در عين حال از همكاري خوب بانك مركزي براي 
مسدود كردن حساب هاي بانكي غيرمجاز كه مظنون به 

انجام يكسري تخلفات و پولشويي بودند، قدرداني كرد. 

 ميزان قاچاق سوخت و دالر ؟ 
»بحث قاچاق سوخت« از ديگر موضوعاتي بود كه مورد 
اشاره متولي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز قرار گرفت. 
براساس توضيحات مويدي، يكي از آسيب ها در بحث 
سوخت، عدم ش��فافيت فرآيند توليد تا مصرف است، 
كه ستاد براساس قوانين باالدستي تالش كرده از نقطه 
توليد تا مصرف اين فرآيند را سيستماتيك كند تا بتواند 
از هدر رفت اين سرمايه  جلوگيري شود؛ به طوري كه در 
همكاري وزارت نفت و س��اير دستگاه هاي اثرگذار در 
سال 97 شاهد كاهش خروج سوخت بوده ايم. متولي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، البته بر اين باور است 
كه هنوز چيزي به نام پديده قاچاق س��وخت به ده ها 
دليل وجود دارد؛ اما ميانگين آن در سال گذشته بيش 
از 11 ميليون ليتر در روز برآورد ش��ده و با تمهيداتي 
كه به عمل آمد و تاكيد وزير كش��ور به استانداران به 
دس��تگاه هاي مذكور م��ا اين را به ۸ ميلي��ون ليتر در 
روز رس��انديم. به گفته او، در سال جاري با برنامه هاي 
جديدي كه اس��تانداران مرزي در دستور كار دارند و 
تالش ستاد ش��اهد اتفاقات جديدي در زمينه كاهش 

قاچاق سوخت به خارج كشور خواهيم بود. 
در اينجا مويدي خرم آبادي در مورد »ميزان كش��فيات 
قاچاق دالر« از سوي »تعادل« مورد پرسش قرار گرفت. 
او در پاسخ عنوان كرد: در سال گذشته مجموع دالر و يورو 

قاچاق مكش��وفه حدود 1۳ ميليون دالر بوده كه توسط 
واجا و ناجا و ساير دس��تگاه هاي كاشف به دست آمده و 
در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است. به گفته او، البته 
بعضا برخي متهمان در اعترافات خود به رقم هايي بيش 
از اين نيز اعتراف كرده اند، اما اين رقم ميزان اس��كناس 

كشف شده است. 
متولي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در ادامه هرچند در 
مورد كشفيات قاچاق ساير كاالهاي منتخب اشاره اي نكرد، 
اما جسته گريخته به وضعيت قاچاق برخي از كاالها در 
كشور اشاره كرد. به طور نمونه او در زمينه قاچاق دام زنده 
عنوان كرد: با توجه به دستورالعمل هايي كه به استان هاي 
مرزي ارسال و استانداران آن مناطق آنها را ابالغ كردند، 
توانستيم با همكاري دستگاه هاي مختلف از حمل ونقل و 
جابه جايي دام ها در استان هاي مرزي جلوگيري به عمل 
آوريم و هم اكنون قاچاق در اين زمينه به حداقل ممكن 
رس��يده و به موفقيت هاي مناسبي در اين زمينه دست 

پيدا كرده ايم.
او همچنين درباره وضعيت قاچاق پوشاك و چگونگي 
مب��ارزه ب��ا برنده��اي قاچاق گف��ت: ضم��ن برخورد 
ب��ا قاچاقچي��ان پوش��اك، 100 مجتمع در ته��ران را 
شناسايي كرديم و پس از آن ضمن جمع آوري تابلوها، 
كااله��اي خارجي ك��ه از طريق قاچاق وارد ش��ده بود 
را ضبط كردي��م. برخورد با قاچاق پوش��اك همچنان 
ادام��ه دارد و در اس��تان هاي ديگ��ر نيز آغاز ش��ده كه 
همين مساله سبب ش��ده تا توان توليد داخلي در اين 
 زمين��ه از نظر كم��ي و كيفي ارتقا پي��دا كند. مويدي 
خرم آبادي در مورد خريد و فروش لوازم خانگي در بازار 
بانه نيز در اظهاراتي عنوان كرد كه همه آنچه در بازار بانه 
خريد و فروش مي شود، لزومًا قاچاق نيست؛ در همين 
حال، س��ال گذشته با س��اماندهي كولبران، اين ستاد 
مقررات خوبي در اين زمينه وضع كرد و در نهايت سهم 
دولت، ستاد و كولبران مشخص شد بنابراين شايد درصد 
اندكي از آنچه كه در بانه داد و ستد مي شود قاچاق باشد.

 كشفيات قاچاق به روايت آمار
البته »تعادل« پيش تر در گزارشي به آناليز آماري كشفيات 
قاچاق در ۲9 گروه كااليي تا پايان سال 97 پرداخته بود. 
براساس داده هاي مقدماتي، ارزش كشفيات قاچاق براي 
۲9 گروه كااليي منتخب با رش��د 7۳ درصدي از ۴ هزار 
و ۳16 ميليارد تومان س��ال 96 به 7 هزار و ۴7۲ ميليارد 
تومان در سال 97 افزايش يافته است. اين در حالي است 
كه دستگاه هاي كاش��ف در سال هاي 9۳ و 9۴ به ترتيب 
1.۸ و ۵ هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق كشف كردند كه 
اين رقم با افزايش باالي 100 درصد در سال 9۵ به 1۲ هزار 
ميليارد تومان افزايش يافت. تصوير آماري كشفيات قاچاق 
كاال حكايت از اين دارد، كاالهايي چون »كود شيميايي«، 
»فرآورده هاي نفتي«، »پارچه« و »خودرو«، »لوازم آرايشي 
وبهداشتي« و »طال وجواهرات«، به ترتيب بيشترين رشد 
را در ليست كشفيات سال 97 نس��بت به سال 96 از آن 
خود كرده اند. به طوري كه آمارها نشان از اين دارد ارزش 
قاچاق، »فرآورده هاي نفتي« تا پايان سال گذشته به ۲9۵ 
ميليارد تومان رس��يده، كه در مقايسه با سال 96 كه اين 
رقم ۵۴ ميليارد تومان گزارش شده، رشد ۳77 درصدي را 
تجربه كرده است. اما رشد حدود ۲11 درصدي كشفيات 
»لوازم آرايشي و بهداشتي« نيز در حالي است كه در  آمار 
جديد آمده تا پايان سال 96 كشفيات نهادهاي ذي ربط 
در م��ورد اين كاال 11۲ ميليارد تومان بوده، كه در س��ال 
97 به ۳۵0 ميليارد تومان افزايش يافته است. كشفيات 
»لوازم خانگي« در اين بازه زماني، به 9۵۵ ميليارد تومان 
رسيده، كه نسبت به سال 96 كه ۴۲0 ميليارد تومان بوده، 
رشد 1۲7 درصدي را تجربه كرده است. همچنين مطابق 
آمارها، اما كشفيات »خودرو« در سال 97 نسبت به سال 
قبل آن بيشترين رشد را داشته است؛ به طوري كه تا پايان 
سال گذشته ارزش كشفيات اين محصول 7۴۳ ميليارد 
تومان ثبت شده، كه نسبت به سال 96 كه ارزش كشفيات 
آن 17۵ ميليارد تومان گزارش شده، رشد ۳۲۳ درصدي 

را تجربه كرده است.
در بخش ديگري از اين نشست، رييس ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني 
بر اينكه براي جلوگيري از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف 
و سوءاستفاده هاي ناشي از آن چه اقداماتي ستاد انجام داده 
و برخورد با متخلفان و دالالني كه براي صادرات حق العمل 
مي گيرند چگونه اس��ت، نيز گفت: ستاد مركزي مبارزه با 
قاچاق با همكاري بانك مركزي به دنبال شفاف سازي در 
اين زمينه و مشخص كردن بازگشت ارز حاصل از صادرات 
است و سامانه اعتبار سنجي بازرگانان فعال شده و قبال اتاق 
بازرگاني همكاري نداشت اما با پيگيري هاي انجام شده اين 

اطالعات را در اختيار وزارت صمت قرار مي دهد. 
مويدي همچنين در پاس��خ به سوال خبرنگاري درباره 
 اينكه اخيرا شاهد قاچاق ماينرها و دستگاه هاي استخراج 
بيت كوين هستيم، آيا شما در اين زمينه اقداماتي انجام 
داده ايد يا خير، گفت: ترجيح مي دهم در اين زمينه فعال 
صحبتي نكنم اگرچه همكاران ما در كشف اين دستگاه ها 
توفيقات مناسبي داشتند اما دولت در حال ساماندهي 
در اين زمينه اس��ت و به زودي اطالعات تكميلي آن به 
اطالع مردم خواهد رسيد. يكي ديگر از طرح هاي موفقي 
كه در س��ال هاي 96 و 97 اجرايي و تكميل ش��د طرح 
رجيس��تري كردن تلفن همراه بود كه به گفته مويدي 
خرم آبادي، اين طرح هم اكنون همه برندهاي موبايل را 
در برمي گيرد و همه درآمد واردات موبايل كه تا ديروز به 
جيب قاچاقچيان و سودجويان مي رفت، به صورت شفاف 

و رسمي درآمده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كردسرپرست سازمان توسعه تجارت از سود 810 ميليارد توماني دالالن خبر داد

اصالح صنعت خودرو تا دو سال آيندهورود »حق العمل كاران« به عرصه صادرات 
موضوع ص��دور كارت هاي بازرگاني يك ب��ار مصرف و 
سوءاس��تفاده از آن مساله جديدي نيست؛ به طوري كه 
تقريبا معضل كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف براي 
اقتصاد ايران به يك معضل هميشگي تبديل شده است. از 
زماني كه بحث تعهدات ارزي در كشور مطرح شد، مشكل 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف نيز بيش از پيش بروز 
پيدا كرد و افراد س��ودجو به سرعت در پي درآمدزايي از 
طريق اين كارت ها برآمدند. اين در حالي است كه بنا به 
گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت اين افراد با دريافت 
مبلغي از صادركنندگان كاالهاي آنها را صادر مي كنند و 
به اين ترتيب صادركننده هم ديگر متعهد به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات نيست و دارنده آن كارت بازرگاني يك بار 
مصرف بايد در مقابل قانون پاسخگوي تعهد ارزي باشد كه 
نشان از سياست هاي غلط ارزي در كشور دارد. استفاده 
از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف توسط بسياري از 
دالالن يك دليل عمده دارد كه آن هم س��ختگيري ها 
براي صدور كارت بازرگاني است كه در نهايت ضررهاي 
زيادي به وضعيت تجارت كشور وارد مي كند؛ چراكه با 
اين روش كاالهاي بي كيفيت به نام كاالي ايراني صادر 
مي شود و بازارهايي كه طي سال هاي متمادي به دست 

آورده ايم از بين مي رود. 

  هر دالر صادرات چند آب مي خورد؟
گفتني است تا يك سال پيش شايد عمده ترين مشكلي كه 
سوءاستفاده از اين كارت ها براي اقتصاد كشور ايجاد كرده 
بود بحث فرار مالياتي بود اما اخيرا با توجه به مشكالتي 
ارزي كه بعد از وضع تحريم هاي اخير در س��ال گذشته 
براي اقتصاد كشور به وجود آمده موضوع سوءاستفاده از 
كارت هاي بازرگاني در ابعاد گسترده  تري است به طوري كه 
شنيده مي شود برخي دالالن و به قولي حق العمل كاران 
وارد عرص��ه صادرات ش��ده اند و با سوء اس��تفاده از اين 
كارت هاي بازرگاني پول هاي كالني را به جيب مي زنند. 

براساس شنيده ها اين پديده جديد بدين شكل است كه 
پس از صدور بخشنامه هاي متعدد ارزي از سال گذشته 
تاكنون به دليل محدوديت هاي ارزي و تعهدي كه براي 

بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به وج��ود آمده عده اي 
به عنوان حق العمل كار وارد كار صادراتي ش��ده اند و با 
استفاده از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف كاالي برخي 
صادركنندگان را صادر مي كنند و به ازاي هر دالر كاالي 
صادراتي از صادركننده 100 الي 1۵0 تومان حق العمل 
يا حق داللي مي گيرند. بر اين اساس صادركننده ديگر 
در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزي ندارد زيرا دارنده 
كارت بازرگاني متعهد به بازگشت ارز صادراتي مي شود و به 
همين دليل حاضر است تا به ازاي هر دالر كاالي صادراتي 

هم مبلغي را به دالل بپردازد. 
در اين راس��تا، محمدرضا مودودي سرپرست سازمان 
توسعه تجارت در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه سال 
گذشته حدود 6۴00 كارت بازرگاني يك بار مصرف صادر 
شده و ۵.۴ ميليارد دالر صادرات توسط اين كارت هاي 
يك بار مصرف انجام شده است، گفت: به ازاي اين حجم 
صادرات حدود ۸10 ميليارد تومان سود نصيب دالالن 

شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ورود حق العمل كاران و 
دالالن به عرصه صادرات كشور را تاييد مي كند، گفت: 
اين موضوع را من هم شنيده ام كه يك عده سود جو وارد 
امر صادرات شده اند و با دريافت مبلغي از صادركنندگان 
كاالهاي آنها را صادر مي كنند و به اين ترتيب صادركننده 
هم ديگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نيست 
و دارنده آن كارت بازرگاني يك بار مصرف بايد در مقابل 

قانون پاسخگوي تعهد ارزي باشد. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت بيان كرد: اگر هر دالل 

صادراتي در هر ماه به طور متوسط ۴ ميليون دالر توسط يك 
كارت بازرگاني يك بار مصرف صادر كند براساس دريافت 
حق العمل 100 تا 1۵0 توماني به ازاي هر داللي ۴00 تا 

600 ميليون تومان سود بادآورده نصيب خود مي كند. 
وي درباره داليل ش��كل گيري اين پديده گفت: اتخاذ 
سياست هاي ارزي غلط سبب شكل گيري چنين فضايي 
شده است؛ بنابراين شكل گيري چنين پديده هايي خود به 
خود بر ضرورت اصالح سياست هاي ارزي تاكيد مي كند. 
سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ايران با بيان اينكه 
سال گذشته حدود 6 هزار و ۴00 كارت بازرگاني يك بار 
مصرف صادر شده است، گفت: ۵ ميليارد و ۴00 ميليون 
دالر صادرات توسط اين كارت هاي يك بار مصرف انجام 
شده است كه اگر به ازاي هر دالر صادراتي يك دالل فقط 
1۵0 تومان از صادركننده دريافت كرده باشد به عبارتي 
حدود ۸10 ميليارد تومان سود نصيب دالالن شده است. 
وي با بيان اينكه اينگونه ص��ادرات ضررهاي زيادي به 
وضعيت تجارت كشور وارد مي كند، گفت: با اين روش 
كاالهاي بي كيفيت به نام كاالي ايراني صادر مي شود و 
بازارهايي كه طي سال هاي متمادي به دست آورده ايم 

از بين مي رود. 

   بايد سياست هاي غلط ارزي اصالح شود
مودودي با تاكي��د بر اينكه بايد سياس��ت هاي ارزي را 
مطابق با سياست هاي تجاري اصالح كرد، بيان كرد: براي 
صادركنندگان واقعي را به عرصه تجارت كشور برگرداند تا 

با كارت بازرگاني خودشان اقدام به صادرات كنند. 
وي گفت: براساس قانون بايد كارت بازرگاني به راحتي در 
اختيار بازرگان قرار گيرد و متاسفانه اگر محدوديت هاي 
براي صدور اين كارت ها صورت گيرد ممكن است برخي 
صادركنندگان اين مسائل را مطرح كنند كه ما مي خواهيم 
كاال صادر كنيم اما به ما اجازه داده نمي شود. بنابراين به 
جاي اينكه به معلول پرداخته شود و بخواهيم براي حل 
اين مسائل نسبت به صدور كارت هاي بازرگاني قوانين 
سخت گيرانه وضع كنيم بهتر است به علت ها بپردازيم و 

سياست هاي غلط ارزي را اصالح كنيم. 

وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامه سايپا براي تحويل 
1۲ هزار خودرو از كف پاركينگ خبر داد و گفت: وضعيت 
فعلي خودرو در شأن ملت ايران نيست، براي صنعت خودرو 
طرح ساماندهي و برنامه دو ساله در نظر گرفتيم و با واگذاري 
خودروسازي به اهلش اين صنعت را در دو سال آينده اصالح 

خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، رضا رحماني در گفت وگوي ويژه خبري با 
بيان اينكه صنعت خودرو مانند هر بخشي ديگر مشكالتي 
دارد، تصريح كرد: وضعيت فعلي خودرو در شأن ملت ايران 

نيست، اما نبايد صنعت خودروسازي را تعطيل كرد.
وي افزود: دول��ت از صنعت خودرو حمايت ويژه اي ندارد. 
ما وظيفه داريم از همه صنايع حمايت كنيم تا توليد، رونق 
بگيرد. از طرف ديگر طرح ساماندهي خودرو در حال انجام و 
هدف اين است از وضع موجود به وضعي برسيم كه در شأن 

ملت ايران باشد كه اين موضوع به زمان نياز دارد.
رحماني با اش��اره به تفاوت دو قيمت تمام شده خودرو يا 
قيمت محاسباتي و قيمت بازار، تصريح كرد: در حال حاضر 
به علت نوسانات حوزه كالن اقتصادي مانند ارز و جنبه هاي 
رواني بازار، در اين بازار تقاضاي زيادي به صورت كاذب ايجاد 

شده كه براي حفظ ارزش پول است.
به گفته وي از ابتداي امسال تاكنون 6 ميليون تقاضاي خريد 
خودرو داشتيم، اما كل توليد خودرو، در سال، يك ميليون 
دستگاه است.اين مقام مسوول درباره نتايج قيمت گذاري 
خودرو بر مبناي ۵ درصد زير حاشيه بازار گفت: خودرو از 
آبان تا اسفند پارسال تاكنون ۵ تا 1۵ درصد كاهش قيمت 
داشت و از اسفند پارسال با موج دوم افزايش قيمت مواجه 

شديم اما در حال حاضر اين روند كاهشي شده است.
رحماني همچنين كاهش سود سپرده هاي بانكي از اسفند 
پارسال را يكي از عوامل افزايش قيمت در موج دوم دانست 
و گفت كه در حال حاضر به علت كنترل نرخ ارز، قيمت ها 
كاهشي شده است.وزير صمت با اشاره به وابستگي ارزي 
1660 دالري پرايد، تصريح كرد: داخلي سازي اين قطعات 
را آغاز كرديم. هر چقدر ارزبري قطعات كمتر شود تأثير نرخ 
ارز بر قيمت خودرو كمتر مي شود.وي با بيان اينكه ساخت 
داخل و اصالح س��اختار را جدي گرفتيم و از خودرو ساز 

خواستيم اموال غير توليدي نداشته باشند، اظهار كرد: هر 
كدام از خودرو سازان بزرگ مكلف شدند اموال غير توليدي 
خود را بفروشند و از اين طريق حداقل 1.000 ميليارد تومان 

از نقدينگي مورد نياز خود را تأمين كنند.

  با ۱۸۰ هزار خودرو كف پاركينگ چه مي كنيد؟
رحماني در پاس��خ به اينكه برنامه وزارتخانه براي 1۸0 تا 
۲00 هزار خ��ودرو كه به دليل نبود قطعات مورد نياز كف 
پاركينگ ها مانده چيس��ت؟ گفت: ميانگين توليد روزانه 
خودرو، ۴000 دستگاه است و اگر همين تعداد 10 روز در 
كف پاركينگ بماند تعداد خودروهاي پاركينگ به ۴0 هزارتا 

مي رسد؛ بنابراين اين يك مساله معمول است.
وي افزود: تحريم ها باعث شده بود كه براي تأمين برخي 
قطعات مش��كالتي ايجاد ش��ود، اما اين مشكل اكنون 
برطرف ش��ده و س��ايپا و ايران خودرو در حال حاضر كه 
توليد مي كنند، همزمان خودروهاي كف پاركينگ را نيز 
كامل مي كنند؛ به طوري كه اين دو خودرو ساز تاكنون 1۸ 
هزار خودرو را از كف پاركينگ تحويل دادند و سايپا امروز 
اعالم كرد كه از هفته آينده براي تحويل 1۲ هزار خودروي 
ديگر از كف پاركينگ برنامه دارد.هميشه تعدادي خودرو 
در پاركينگ هاي خودروسازان موجود است و اكنون هم 
به علت تحريم و كمبود برخي قطعات، تعدادي خودرو 
در پاركينگ ها موجود است كه مشكل آن در حال حل 

شدن است.
وي با بيان اينكه همزمان ب��ا توليد خودروهاي پاركينگ 
تحويل مشتريان مي شود، اظهار كرد: در پي آن هستيم كه 
كيفيت و تنوع و تيراژ خودرو، اصالح شود و به شرايط عادي 
برسيم.به گفته اين مقام مسوول در حال حاضر قيمت تمام 
ش��ده پرايد 111 حدود ۳۵ تا ۳6 ميليون تومان و قيمت 
بازاري آن حدود ۵0 تا ۵1 ميليون تومان است.رحماني با 
بيان اينكه شاه بيت سياست ما در سال گذشته حفظ وضع 
موجود توليد بود اما امسال عالوه بر آن، نهضت ساخت داخل 
 است، گفت: براي صنعت خودرو طرح ساماندهي و برنامه 
دو ساله در نظر گرفتيم و با واگذاري خودرو سازي به اهلش 

اين صنعت را در دو سال آينده اصالح خواهيم كرد.
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معافيت مالياتي واردات، توليد 
داخلي كاغذ  را  سركوب كرد

مهر|معاون وزير صنعت با بيان اينكه »واردات« 
كاغذ چاپ و تحري��ر از پرداخت 9درصد ماليات 
بر ارزش اف��زوده و تعرفه معاف اس��ت، گفت: اما 
توليدكننده براي واردات مواد اوليه اين نوع كاغذ، 
چنين معافيتي ندارد. فرشاد مقيمي درباره آخرين 
اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه 
با س��اماندهي بازار كاغذ، گف��ت: موضوع كنوني 
كشور در حوزه كاغذ، مرتبط با كاغذهاي چاپ و 
تحرير و نيز بخش روزنامه هاي كشور است؛ اين در 
حالي است كه وضعيت كاغذ روزنامه در سال 97 
به نحوي بوده است كه ۳.۸ هزار تن توليد صورت 
گرفته و واردات آن نيز، ۴0 هزار تن بوده است، اما 
صادرات نيز از كشور صورت نگرفته است؛ در عين 
حال در آن زمان مقدار مص��رف نيز ۴۴ هزار تن 
بوده؛ در حالي كه ب��رآورد مصرف ۴۵ هزار تن در 
كشور است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: ميزان توليد كاغذ چاپ و تحرير نيز در سال 
97 به 1۸.6 هزار تن رسيده بود كه اين عدد نسبت 
به سال 96 معادل ۵7 درصد رشد داشته؛ اين در 
حالي است كه واردات نيز ۲7۳ هزار تن بوده است؛ 
در حالي كه كل نياز بازار كش��ور در اين حوزه نيز 
به حدود ۳۲0 هزار تن رسيده است كه اين اعداد 
و ارقام نشان مي دهد كه حدود ۲0 تا ۳0 هزار تن 
كس��ري واردات در س��ال 97 وجود داشته است. 
هر دوي اينها مباحثي اس��ت كه مرتبط با وزارت 
صنعت نيس��ت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در اين حوزه مسووليت دارد كه بايد تعيين تكليف 
نيز صورت گيرد.وي تصريح كرد: در حوزه توليد 
كاغذ چاپ و تحرير در اين حوزه توليد نداريم، اما 
در حوزه بحث كاغذ تيشو و بسته بندي يا الينر كه 
مسووليت به صورت كامل بر عهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، توليد طي سال هاي اخير به 
خوبي پيش رفته و حتي به صادرات نيز منجر شده 
است؛ اين در حالي است كه در سال 9۲، كشور در 
حوزه تيشو، ۵0 هزار تن توليد داشته كه اين رقم 
در سال 97 به 1۵۳ هزار تن رسيده است؛ ضمن 
اينكه در سال 9۲ در كاغذ تيشو ۸7 هزار تن واردات 
داشته كه اين رقم در سال 97 به 6 هزار تن واردات 
و حتي 10 هزار تن صادرات ش��ده است. به گفته 
مقيمي، در عين حال در حوزه كاغذ بسته بندي، 
واردات از 1۸9 هزار تن به ۲۲ هزار تن كاهش يافته 
كه نش��ان از كاهش 160 هزار تني واردات دارد؛ 
ضمن اينكه صادرات نيز كه ۵ هزار تن بوده به 1۸۸ 
هزار تن رسيده است؛ اين در حالي است كه حدود 
1۵۵ هزار تن افزايش صادرات صورت گرفته كه 
اين رشد توليد و صادرات به اين دليل بوده كه كل 
سياست گذاري توليد، واردات و صادرات در وزارت 
صنعت بوده است؛ در حالي كه در حوزه توليد كاغذ 
چاپ و تحرير كه كار بر عهده وزارت ارشاد است، 
توليد صورت نمي گيرد.وي اظهار داشت: پيشنهاد 
ما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اين بوده كه 
نوع حمايت خود را به سمت حمايت مستقيم از 
روزنامه نگاران س��وق داده و اجازه دهد كه توليد 

چاپ و تحرير در كشور پا بگيرد.

 سهم 4۰ درصدي صنعت
از تسهيالت كل

شاتا|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
از استقرار و فعاليت ۴۳ هزار و ۵00 واحد صنعتي در 
شهرك هاي صنعتي كشور خبر داد. محسن صالحي 
نيا اعالم ك��رد: اين تعداد واحد تولي��دي در ۸70 
شهرك و ناحيه صنعتي در كشور فعاليت مي كنند. 
با توجه به شعار سال، 7 محور اصلي در راستاي تحقق 
رونق توليد و اشتغال در مجموعه صنعت، معدن و 
تجارت تهيه و تنظيم ش��ده است كه براي تمامي 
اين محورها برنامه زمان بندي مشخص شده است.

وي افزود: ۴0 درصد از تس��هيالت كل كشور بايد 
به بخش صنع��ت اختصاص يابد كه تاكنون حدود 
۳0 درصد از آن محقق ش��ده است و انتظار مي رود 
با توجه به شرايط خاص توليد اين رقم تا پايان سال 
به طور كامل محقق ش��ود.صالحي نيا اظهار كرد: 
تامين مالي و نقدينگي و تامين مواد اوليه و كاهش 
نرخ ارز از مهم تري��ن چالش هاي موجود در بخش 
صنعت است.با وجود تمامي محدوديت هايي كه با آن 
مواجه هستيم صنايع جديدي در حال شكل گرفتن 
هستند و با توجه به فراهم شدن زيرساخت هاي الزم 
در كشور بايد در جهت توسعه رونق توليد و تامين 

ساخت داخل تالش هاي بيشتري شكل گيرد.

 احيا 5۰ معدن كوچك
در دستور كار ايميدرو 

ايميدرو|مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
ايميدرو از طراحي بسته احيا ۵0 معدن كوچك 
كشور طي سال جاري خبر داد. مهم ترين اقدامي 
كه ايميدرو در شمار برنامه هاي امسال قرار داده، 
احيا و فعال س��ازي معادن كوچك است. سميه 
خلوصي افزود: بارزترين مزيت معادن كوچك، 
گستردگي آنها در كشور و اشتغالزايي باال است. 
چراكه مي توان در نقاط مختلف كشور يك معدن 
كوچك را فعال و اشتغالزايي قابل توجهي در آن 
ايجاد كرد. مدير برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
ايميدرو گفت: به طور حت��م از ديگر مزيت هاي 
مهم معادن نسبت به ساير صنايع، ايجاد اشتغال 
در بخش خدمات و صنايع جانبي است به طوري 
كه در زنجيره هاي پايين دس��تي تعداد زيادي 
شغل ايجاد مي كند. زماني كه معدني را توسعه 
مي دهيم، خدم��ات حمل و نقل و ديگر خدمات 
جانبي آن موجب توسعه اقتصادي آن منطقه يا 
ايجاد ثروت محلي مي شود.وي همچنين از برنامه 
افتتاح طرح هايي همچ��ون آلومينيوم جاجرم، 
فوالدسازي سپيددشت، فاز نخست بندر پارسيان 

و آلومينيوم جنوب در سال جاري خبر داد.



15 جهان

تقسيم پست هاي كليدي اتحاديه اروپا

واشنگتن پست: ترامپ مرزهاي تحمل امريكايي ها را جابه جا كرده است

الگارد؛ رييس بانك مركزي اروپا، بورل؛ جانشين موگريني 

نقش ايوانكا در دولت ترامپ چيست؟

گروه جهان| 
رهبران اتحاديه اروپا سرانجام پس از گفت وگوهاي مفصل 
در جريان نشس��ت هاي طوالني ش��وراي اروپا كه سه روز 
طول كشيد، نامزدهاي نهايي خود را براي رياست نهادهاي 

اتحاديه انتخاب كردند. 
به گزارش يورونيوز، اورزوال فن در الين وزير دفاع آلمان و از 
نزديكان آنگال مركل، صدراعظم اين كشور به عنوان نامزد 
رياست كميسيون اروپا برگزيده شد. در جريان بحث هاي 
داغ س��ه روزه براي انتخاب جانش��ين ژان كلود يونكر نيز 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، از حاميان جدي او 
محسوب مي شد. اورزوال فن در الين كه ۶۰ سال دارد و بيش 
از ۱۶ سال است به عنوان وزير در دولت هاي مختلف آلمان 
فعاليت مي كند، رابطه نزديكي با فرانسه دارد و از مدافعان 
طرح نظامي ايجاد يك دفاع مشترك آلمان - فرانسه است. 
او اولين زني است كه در آلمان در مقام وزير دفاع ايفاي نقش 
كرده و تاكنون بارها نيز به عراق و افغانستان براي ديدار از 
نظاميان آلماني مس��تقر در اين كشورها سفر كرده است. 
اعالم نامزدي او براي اين پست نشان داد كه قرار است سكان 
هدايت كميسيون اروپا همچنان در دست عضوي از حزب 
مردم اروپا، متشكل از نمايندگان راست ميانه پارلمان اروپا 
باقي بماند. اين حزب در جريان انتخابات پارلمان اروپا كه در 
ماه مه برگزار شد نيز بيشترين راي شهروندان اروپا را ازآن 
خود كرد. رياست فن در الين بر كميسيون اروپا زماني قطعي 
و نهايي خواهد شد كه نمايندگان پارلمان اروپا با راي اكثريت 
مطلق، اين نامزدي را تاييد كنند. اما اگر او اين ميزان از راي 
را به دست نياورد، آنگاه بار ديگر شوراي اروپا تشكيل جلسه 
خواهد داد، ماراتن گفت وگوي ۲۸ رهبر اتحاديه اروپا براي 
دومين بار آغاز خواهد شد تا نامزد جديدي براي اين مقام، به 

پارلمان اروپا معرفي شود. 

  نگاهي به تركيب منتخب ها
در جريان گفت وگوهاي داغ رهبران ۲۸ كشور عضو اتحاديه 
اروپا در اين نشس��ت س��ه روزه، تكلي��ف نامزدهاي ديگر 
پست هاي كليدي نيز مشخص شد. به اين ترتيب: شارل 
ميشل نخست  وزير بلژيك، نامزد پست رياست شوراي اروپا 
شد. او قرار است جانشين دونالد تاسك شود. ميشل ۴۳ ساله 
است و در اكتبر سال ۲۰۱۴ ميالدي در سن ۳۸ سالگي به 

نخست وزيري بلژيك رسيد. 
كريستين الگارد رييس كنوني صندوق بين المللي پول براي 
رياست بانك مركزي اروپا نامزد شد تا جانشين ماريو دراگي 

شود. الگارد فرانسوي است و بين سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ 
ميالدي در دوران رياست جمهوري نيكوال ساركوزي وزير 
اقتصاد و دارايي فرانسه بود. او در سال ۲۰۱۱ رييس صندوق 
بين المللي پول شد. از جمله نكات منفي كارنامه الگارد، 
محكوميت او در دادگاهي در فرانسه به اتهام »سهل انگاري« 

در پرونده برنار تپي س��رمايه دار فرانس��وي است. با اينكه 
الگارد ۲۰۱۶ در اين پرونده مجرم شناخته شد اما دادگاه 
او را محكوم نكرد. جوزف بورل وزير خارجه اسپانيا نيز براي 
رياست بر دستگاه سياست خارجي اتحاديه اروپا نامزد شد تا 
جانشين فدريكا موگريني شود. او متولد منطقه كاتالونياي 

اسپانيا و يكي از مدافعان يكپارچگي كش��ور است. بورل 
۷۲ ساله ۲۰۱۸ از سوي پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا، 
به عن��وان وزير خارجه برگزيده ش��د. او در انتخابات اخير 
پارلمان اروپا نامزد حزب كارگران سوسياليست اسپانيا بود 
و توانست بيشترين آرا را براي ورود به پارلمان به دست آورد. 

ديويد ساسولي عضو سوسيال دموكرات پارلمان اروپا نيز كه 
ايتاليايي است به عنوان رييس جديد پارلمان اروپا انتخاب 
شده است. او كه يك روزنامه نگار سابق و ۶۳ سال سن دارد، 
در دومين دور رأي گيري در پارلمان اروپا، ۳۴۵ رأي مثبت 
كس��ب كرد. اين سياس��تمدار چپ ميانه سه نامزد ديگر 
احراز اين پس��ت را پشت سر گذاشت و مسووليت رياست 
بر پارلمان اروپ��ا را برعهده مي گيرد. نهمين دوره پارلمان 
اروپا در استراس��بورگ فرانسه افتتاح شد. نمايندگان اين 
دوره از ۱۹۰ حزب مختلف در ۲۸ كشور عضو اتحاديه اروپا 
انتخاب شده اند. پارلمان اروپا ۷۵۱ كرسي دارد و ۶۱ درصد از 
نمايندگان اين دوره براي اولين بار به پارلمان راه پيدا كرده اند. 
۶۰ درصد از نمايندگان اي��ن دوره پارلمان اروپا را مردان و 
باقي را زنان تش��كيل مي دهند. جوان ترين عضو پارلمان 
ماري پيتر هانسن دانماركي تنها ۲۱ سال دارد و مسن ترين 
نماينده سيلويو برلوسكني نخست وزير سابق ايتاليا است كه 
با ۸۲ سال سن به پارلمان اروپا راه پيدا كرده است. هر كدام 
از احزاب سياسي موجود در پارلمان دستكم بايد ۲۵ عضو 
داشته باشند در غيراين صورت به عنوان يك حزب فعال 

نمي توانند در ارايه طرح ها و پروژه ها شركت كنند.

  حاشيه هاي نخستين جلسه
جلسه آغازين پارلمان اروپا حواش��ي زيادي هم داشت. از 
جمله در لحظه آغاز مراسم، زماني كه سرود اتحاديه اروپا 
نواخته شد نمايندگان حامي برگزيت سخت، جدايي بدون 
توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا، پشت به پارلمان ايستادند. 
در انتخابات اخير پارلمان اروپ��ا در بريتانيا احزاب هوادار 
برگزيت سخت توانس��تند پيروزي چشمگيري به دست 
آورند. همچنين در اين روز برخي از نمايندگان چپ راديكال 
اسپانيا با تي شرت هايي در جلسه پارلمان شركت كردند كه 
روي آن تصوير جوليان آسانژ )بنيانگذار وب سايت افشاگر 
ويكي ليكس( و درخواست آزادي او چاپ شده بود. برخي از 
نمايندگان چپ راديكال پارلمان اروپا، اغلب از حزب »دي 
لينكه« آلمان، با در دس��ت گرفت��ن عكس هايي از كاروال 
راكته، ناخداي ۳۱ ساله كشتي سي واچ ۳، خواستار آزادي 
هرچه سريع تر او شدند. به گفته اين نمايندگان بايد جايزه 
ساخاروف، مهم ترين جايزه حقوق بشري پارلمان اروپا، به 
او اهدا شود. اين ناخداي آلماني براي نجات جان پناهجويان 
وزيركشور راس��تگراي افراطي ايتاليا، ماتئو سالويني را به 
چالش كشيده است. او امكان دارد با حكم ۱۰سال زندان از 

سوي دادگاه ايتاليا مواجه شود.

گروه جهان| 
حضور غيرمتعارف ايوانكا ترامپ دختر رييس جمهوري 
امريكا، در نشست گروه۲۰ و ديدارهاي پدرش با رهبران 
و شخصيت هاي سياسي جهان واكنش هاي گسترده اي 
را در پي داش��ت تا جايي كه كاخ سفيد را وادار كرد به اين 
مساله واكنش نشان دهد. سارا سندرز مدير بخش رسانه 
كاخ سفيد خطاب به الكس��اندريا كورتز نماينده مجلس 
نمايندگان امريكا كه به نقش ايوانكا در اين اجالس اعتراض 
كرده، نوش��ته: »دونالد ترامپ و ايوانكا ترامپ ميليون ها 
ش��غل جديد ايجاد كرده اند تا امريكا را در سطح جهاني 

قدرتمند تر كنند.«
در ويديوهايي كه منتشر شده ايوانكا ترامپ سعي مي كند 
در مكالمه اي ميان امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، 
جاستين ترودو نخست وزير كانادا، كريستين الگارد رييس 
صندوق بين المللي پول، و ترزا مي   نخست وزير بريتانيا، 
مشاركت كند. در پي انتش��ار اين فيلم، هشتگ »ايوانكا 
ناخواس��ته« نيز در توييتر عليه ايوانكا ترامپ داغ ش��د.  
كاخ س��فيد در واكنش به اعتراض ها با انتش��ار بيانيه اي 
اعالم كرده: »غم انگيز اس��ت، اما شگفت انگيز نيست كه 
نفرت ورزان ايوانكا ترامپ مش��اور ارش��د رييس جمهور 

را ب��راي حمل��ه انتخاب كنن��د، آن هم در زمان��ي كه او 
تالش هاي امريكا براي توانمند سازي زنان را از راه مشاركت 
استراتژيك پيش مي برد و سفرش به كره جنوبي هم مهم 
و تاريخي بوده است. به بركت رهبري دونالد ترامپ كشور 

ما پررونق تر و امن تر شده است.« 
نش��ريه واشنگتن پست نوش��ته: از زمان روي كار آمدن 
ترامپ كاخ سفيد مرزهاي تحمل امريكايي ها نسبت به 
مداخله خانوادگي در تصميم گيري رياس��ت جمهوري، 
آميختن تعامالت تجاري رس��مي دولت با كس��ب و كار 
خصوصي و توسعه استراتژي سياست خارجي را جابه جا 
كرده اس��ت اما اتفاق اخير با هر اس��تاندارد سطح پايين 
ترامپ هم كه سنجيده ش��ود، ركورد محسوب مي شود. 
ترامپ در چندين نشست عاليرتبه بين المللي و تعامل با 
رهبران جهان در نشست گروه۲۰ در ژاپن دخترش، ايوانكا 
را همانند يك ديپلمات و مق��ام دولتي واقعي در جايگاه 
نخست قرار داد و بعد به همراه او و جارد كوشنر، دامادش 
به منطقه غير نظامي بين دو كره رفت تا با كيم جونگ اون، 
رهبر كره شمالي ديدار كند. همراهي ايوانكا و كوشنر در 
حالي بود كه جان بولتون، مشاور امنيت ملي امريكا جايي 
در مغولس��تان به سر مي برد.  انتش��ار ويديويي از ايوانكا 

كه نش��ان مي دهد او براي ورود به بحث سياستمداراني 
چون امانوئل ماكرون، ترزا مي  و كريستين الگارد، رييس 
صندوق بين المللي پول تقال مي كند، ابعاد جديدي را فاش 
مي كند؛ گويي او احس��اس مي كند در جشني خودماني 
حضور دارد. ايوانكا همچنين در بازديد از نيروهاي امريكايي 
مستقر در كره جنوبي بعد از مايك پمپئو، وزير امور خارجه 
امريكا معرفي شد. روابط خارجي مبتني بر خانواده امري 
غيرمنطقي براي دموكراسي ماست و ايوانكا ترامپ بايد 
عقب برود چون امريكايي ها او را انتخاب نكردند و ما هيچ 
راهي براي مسوول دانستن او نداريم و از عملكرد او در دولت 

حمايت نمي كنيم.
قرار گرفتن ايوانكا ترامپ بر سر ميز سران جهان نمونه اي از 
صعود يك زن حرفه اي نيست. اينكه فرزند رييس جمهوري 
امريكا باشيد، به خودي خود براي حضور در نشست هاي 
ديپلماتيك صالحيت نمي آورد. زنان حرفه اي در داخل 
قوه مجريه امريكا و خارج از دولت هس��تند كه يك عمر 
زمانشان را براي خبره شدن صرف كرده اند؛ چه در حوزه 
اقتصادي، چه روابط بين المللي و تج��ارت و چه قوانين 
بين المللي يا ديپلماسي. اگر هدف دولت ترامپ اعطاي 
جايگاهي به يك زن است، كمبود زنان حرفه اي با تجربه و 

آموزش ديده كه بتوانند به چنين جايگاهي برسند، حس 
نمي شود، بلكه تعداد آنها زياد هم هست. مشاهده اقدامات 
ايوانكا ترامپ از زمان آغاز رياست جمهوري پدرش نشان 
مي دهد كه اين حضورها به گونه اي طراحي شده اند تا او 
را يك مشاركت كننده معتبر در امور بين المللي به تصوير 
بكشند. اينها بخشي از تالش ها براي وجهه سازي است. 
نبايد اين اقدامات را صرفًا تمايل دونالد ترامپ به حضور 
فعال و پرشور دخترش نسبت داد. او ديگر كودك نيست. 
او مس��وول كامل سوءاس��تفاده از موقعيت براي كسب 
دسترس��ي اس��ت. نبايد فراموش كرد كه ايوانكا با وجود 

اينكه مشاور رييس جمهوري امريكاست همچنان كسب 
و كار ش��خصي خود را دنبال مي كند و طبق گزارش ها، 
او و كوش��نر س��ال گذش��ته از راه هاي تجارت خودشان 
۲۹ ميليون دالر درآمد داش��تند. ايوانكا از دولت امريكا 
حقوق نمي گيرد پس براي ما كار نمي كند. امريكايي ها 
وقتي مي بينند خانواده ترامپ در نشست هاي بين المللي 
شركت مي كنند، اين سوال را مي پرسند: آيا به نفع كسي 
كار مي كنند؟ با توجه به اينكه ايوانكا ترامپ هيچ تجربه 
و مهارتي در گفت وگوه��اي ديپلماتيك ندارد، پس چه 

منافعي با حضور او حفظ مي شود؟«

دريچه

كوتاه از منطقه

دست كم ۴۰ پناهجو در 
اردوگاهي در ليبي كشته شدند 
گ�روه جه�ان| حمله هواي��ي به ي��ك اردوگاه 
پناهجويان در حاش��يه طرابل��س، پايتخت ليبي 
دست كم ۴۰ كش��ته بر جاي گذاشت. سخنگوي 
وزارت بهداشت ليبي اعالم كرده در اين حمله كه به 
منطقه تاجورا صورت گرفته، دست كم ۸۰ تن ديگر 
نيز زخمي شده اند. چندين پايگاه نظامي نيروهاي 
دولتي ليبي منطقه تاجورا، در ۱۴ كيلومتري شرق 
طرابلس، قرار دارند. اين تعداد كشته و زخمي، از سه 
ماه پيش تاكنون، بيشترين رقم تلفاتِ  يك حمله 
هوايي در درگيري نيروهاي خليفه حفتر و نيروهاي 
دولت حاكم در طرابلس است. فرماندهي نيروهاي 
ارتش ملي ليبي به رهبري ژنرال حفتر اعالم كرد، اين 
اردوگاه پناهجويان در طرابلس، هدِف خمپاره هاي 
ش��به نظاميان حامي دولت قرار گرفته، و نه حمله 
هوايي ارتش ملي ليب��ي. وي تأكيد كرد كه حمله 
هوايي شب گذشته اين نيروها، به دقت، نقاط ديگري 
را در پايتخت هدف قرار داده است. ارتش ملي ليبي 
پيش��تر اعالم كرده بود كه اكنون، پس از بي نتيجه 
ماندِن »شيوه هاي سنتي« جنگ، اهداف عمده اي 
را در طرابلس هدف حمل��ه هوايي قرار خواهد داد. 
»ارتش ملي ليب��ي« به رهبري خليفه حفتر، كه از 
حمايت امارات عربي متحده و مصر برخوردار است 
سه ماه پيش تالش خود براي تصرف پايتخت آغاز 
كرد اما تاكنون از رس��يدن به اين ه��دف باز مانده 
است. هزاران مهاجر و پناهجو، از كشورهاي مختلف 
آفريقايي، در اردوگاه هاي ليبي به سر مي برند. بنابر 
اعالم س��ازمان هاي حقوق بشري، اين پناهجويان 

شرايطي ناگوار و غير انساني دارند.

هشدار پكن نسبت به آسيب 
اقتصاد هنگ كنگ

گروه جهان| نش��ريات وابسته به حكومت چين در 
سرمقاله هايي نسبت به تبعات ناشي از تداوم اعتراض ها 
در هنگ كنگ هشدار داده و غربي ها را عامل دامن زدن 
به اين اعتراضات خواندند. همزمان ديلي ميل گزارش 
داده واحد ارتش چين در هنگ كنگ رزمايشي را در اين 
دولتشهر با گلوله هاي جنگي برگزار كرده است. يكي 
از اين نشريات وابس��ته به حكومت چين در سرمقاله  
خود نوشت: تداوم رويارويي ها و وضعيت بي قانوني در 
هنگ كنگ مي تواند به اين منطقه و شهرتش به عنوان 
يكي از كانون هاي مهم تج��ارت بين المللي و اقتصاد 
آن ضربه جدي وارد كند. »پيپلز ديلي« خشونت هاي 
مربوط به اعتراض هاي اخير در هنگ كنگ را يك چالش 
بي پرده براي مدل »يك كشور دو نظام« كه هنگ كنگ 
در ۲۲س��ال گذش��ته بر مبناي آن اداره شده، خوانده 
است. اين نشريه متعلق به حزب حاكم كمونيست چين 
نوشته: »اين جاي تعجب نيست كه اختالف نظرها و 
برخي مناقشات عمده نسبت به مسائلي وجود داشته 
باشند اما اگر ما وارد ورطه سياسي سازي افراطي و ايجاد 
تصنعي اختالف و مخالفت بيفتيم اين وضعيت نه فقط 
به هيچ هدفي خدمت نخواهد كرد بلكه همچنين باعث 
اختالل شديد در روند توس��عه اجتماعي و اقتصادي 
خواهد شد. حاكميت قانون به اين معني نيست كه تعداد 
قليلي افراط گر اجازه يابند به وجهه هنگ كنگ به عنوان 
يك دولتشهر مهم براي تجارت بين الملل آسيب بزنند.« 
اين نشريه هشدار داده: هنگ كنگ از مدتي پيش در 
نتيجه تغييرات مربوط به اقتصاد جهاني و رقابت هاي 
شديد تحت فشار قرار داشته و نمي تواند تحمل تالطم 

و تنش داخلي را داشته باشد.

مرگ1۴ ملوان زبده روسيه
 در زيردريايي اتمي 

گروه جه�ان| در پي مرگ ۱۴ تن از ملوانان زبده 
ني��روي درياي روس��يه در حين انج��ام رزمايش، 
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، وزير دفاع 
را به محل حادثه فرس��تاد و از او خواست تا هرچه 
سريع تر نتيجه تحقيقات و دليل مرگ اين ملوانان 
نيروي دريايي مشخص شود. به گزارش يورونيوز، 
والديمير پوتين در گفت وگو با سرگئي شايگو وزير 
دفاع روسيه، اعالم كرده ناوگان دريايي اين كشور 
چند تن از زبده ترين و بهترين ملوانان خود را از دست 
داده اس��ت. به گفته پوتين اين افراد قهرمانان ملي 
كشور بوده اند. گفته شده، ۱۴ تن از خدمه و ملوانان 
زبده يك زيردريايي اتمي و نظامي روسيه به دليل 
وقوع آتش س��وزي سه شنبه درگذش��تند. وزارت 
دفاع روس��يه دربيانيه اي گفته كه اين زيردريايي 
هنگام تجس��س در اعماق آب در حريم دريايي آن 
كشور و بندرگاه نظامي سورمرسك، پايگاه ناوگان 
شمالي نيروي دريايي روس��يه دچار آتش سوزي 
شده است. كرملين نام زيردريايي را اعالم نكرده اما 
رسانه هاي روسيه مي گويند يكي از پيشرفته ترين 
زير دريايي هاي اتمي اين كشور است. وبسايت روسي 
»آر بي سي« در گزارشي ادعا كرده كه اين زيردريايي 
 اتمي م��دل »آ اس ۱۲ لوش��اريك« بوده اس��ت.

 آخرين بار در سال ۲۰۰۸ ميالدي بود كه به دليل 
نقض فني در زيردريايي ديگري از ارتش روسيه، ۲۰ 
نفر جان خود را از دست دادند. اما بيشترين تلفات 
مرب��وط به انفج��ار و غرق ش��دن زيردريايي اتمي 
كورسك درس��ال ۲۰۰۰ بود. ۱۱۸ تن از نظاميان 

روسيه در جريان اين سانحه جان باختند.

آزار حاميان مهاجران در مرز 
امريكا و مكزيك 

گروه جهان|س��ازمان عفو بين الملل مي گويد كه 
مقامات امريكايي وكال، روزنامه نگاران و فعاالن حقوق 
پناهجويان در مرز مكزيك را اذيت كرده اند. اين افراد 
به پناهجويان مشاوره مي دادند و نقض حقوق بشر در 
مرز مكزيك و امريكا را مس��تند مي كردند. به گزارش 
دويچه وله، س��ازمان عفو بين الملل اعالم كرده دولت 
امريكا فعاالن حقوق بشر را كه در مرز امريكا و مكزيك 
براي حقوق مهاجران ت��الش مي كردند تهديد كرده 
اس��ت. به گفته عفو بين الملل مقامات امريكايي كار 
اين افراد را جرم تلقي كرده و آنان را بزهكار خوانده اند. 
عفو بين الملل گزارش جدي��د خود را »حفظ زندگي 
به معناي جنايت و جرم نيست« ناميده است. در اين 
گ��زارش به اذيت و آزار مدافع��ان حقوق مهاجران در 
امريكا اعتراض ش��ده است. به گفته عفو بين الملل در 
سال ۲۰۱۸ مقامات امريكايي از قدرت خود و قوانين 
اين كشور عليه كساني بهره  برده اند كه در مرز امريكا 
و مكزيك نقض حقوق بشر را مستند مي كردند. بنا به 
گفته ساميت باتاچاريا، كارشناس مسائل امريكا در عفو 
بين الملل، وكيالني كه مشاوره حقوقي به پناهجويان 
مي دادن��د، روزنامه نگاراني كه در م��ورد نقض مداوم 
حقوق بشر در مرز مكزيك گزارش مي دادند و همچنين 
فعاالني كه براي كمك هاي بشردوستانه براي مهاجران 
تالش مي كردند مورد اذيت و آزار مقامات امريكايي قرار 
گرفتند. مدافعان حقوق بشر به عفو بين الملل گزارش 
داده اند ك��ه مقامات امريكايي به وي��ژه از كنترل مرز 
مكزيك سوءاستفاده مي كنند و حقوق قانوني مهاجران 
را زير پ��ا مي گذارند. آنها بدون داش��تن اجازه قانوني 

دادگاه مهاجران را تفتيش مي كنند. 

مغايرت معامله قرن 
با قطعنامه هاي سازمان ملل 

گروه جهان| وزير خارجه روس��يه اع��الم كرده ُبعد 
اقتصادي طرح »معامله قرن« با قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل مغايرت دارد. به گزارش روسيا اليوم، 
سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، در جريان كنفرانس 
مطبوعاتي مشترك با يوسف العيثيمين دبيركل سازمان 
همكاري اس��المي، تصريح كرده: »مرحله اوليه طرح 
صلح امريكا موس��وم به معامه ق��رن درخصوص حل و 
فصل مسائل خاورميانه با قطعنامه هاي شوراي امنيت 
در تناقض است.« الوروف درخصوص مساله فلسطين 
گفته: »طرح معامله قرن را هيچ كس بطور كامل نديده 
است و بخش اقتصادي اين طرح شامل سرمايه گذاري 
حدود ۵۰ ميليارد دالري اس��ت كه ح��دود نصف اين 
مبلغ يعني ۲۵ ميليارد دالر در فلسطين و بقيه آن براي 
س��رمايه گذاري در زيرساخت هاي كشورهايي در نظر 
گرفته مي شود كه چندين سال است آوارگان فلسطيني 
در آن حضور دارند.« وزير خارجه روسيه همچنين گفته: 
»هدف از اين طرح اين است كه آوارگان فلسطيني در 
هر جايي كه هستند تا ابد همان جا باقي بمانند، بنابراين 
كش��ورهاي مربوطه اموالي را دريافت كرده اند كه اين 
مساله با قطعنامه هاي شوراي امنيت در تناقض است. 
دس��تيابي به هر نتيجه نهايي درخصوص طرح صلح 
امريكا بدون اطالع از متن كامل آن بسيار سخت است.« 
الوروف همچنين گفته: »ما نسبت به نبود حل و فصل 
دايمي براي درگيري ها نگران هستيم و در برخي شرايط 
تنش در تعدادي از كشورهاي اسالمي تشديد مي يابد. 
ما همچنين نسبت به تشديد تنش در منطقه كشورهاي 
حاشيه خليج فارس نگران هس��تيم و ايران بر فرآيند 

سياسي منطقه تاثيرگذار است.«
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كسري بودجه؛ چالش جديد 
دولت فرانسه

گروه جهان| دولت فرانس��ه كه تاكنون نتوانسته 
چاره اي براي رفع مشكل جنبش اعتراضي جليقه زردها 
بيابيد اكنون با چالش ديگري با نام كس��ري بودجه 
مواجه شده است. به گزارش روزنامه فرانسوي »لزكو«، 
كسري بودجه دولت اين كشور در پايان ماه مه  به ۸۳.۹ 
ميليارد يورو رسيد كه ۲۸.۸ ميليارد يورو نسبت به 
مدت مشابه سال پيش )۵۵.۱ ميليارد يورو( افزايش 
دارد. شش��م فوريه ۲۰۱۹ كه جنبش جليقه زردها 
 در آستانه رس��يدن به پايان ماه چهارم اعتراض هاي 
ضد نظام س��رمايه داري خود بود، دادگاه حسابرسي 
فرانس��ه نگران��ي خ��ود را از بابت ش��كنندگي امور 
مالي دولتي اع��الم و ارزيابي كرده ب��ود كه اقدام ها 
و تصميم هاي اتخاذ ش��ده ب��راي مقابله با جنبش 
جليقه زردها، چش��م انداز بدهي ها و كسري بودجه 
۲۰۱۹ ميالدي فرانسه را به شدت تضعيف كرده است.
دولت فرانسه در ابتدا كسري بودجه در سال ۲۰۱۹ را 
به ميزان ۲.۸ درصد از توليد ناخالص داخلي پيش بيني 
كرده بود اما دولت تصميم گرفته كه محدوديت بودجه 
را به دليل بحران جليقه زردها كاهش دهد و در اواسط 
دسامبر يك سري كاهش ماليات ها و هزينه هاي جديد 
را اعالم كرد كه تقريبًا به ۱۱ ميليارد يورو مي رس��د. 
طبق اعالم وزارت اقدام و حساب هاي دولتي فرانسه، 
هزينه ها )بودجه عمومي و ماليات بر درآمد( تا پايان ماه 
مه ميالدي امسال به ۱۷۱.۲ ميليارد يورو رسيده كه 
رشد ۳.۹ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ميالدي 
گذشته نشان مي دهد. در س��ال ۲۰۱۷ كه امانوئل 
ماكرون به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوري پا 
به كاخ اليزه گذاشت، اميدهاي طبقه فقير و متوسط 
به او زياد بود. در عرصه داخلي فرانسه، خالف جهان 
خارج، احساس��ي مخلوط از خوش بين��ي و انتظار و 
بدبيني پيروزي ماكرون را همراهي مي كرد. او دو ماه 
بعد از راهيابي به اليزه، با پيروزي جنبش هوادارانش در 
انتخابات مجلس انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعي 
را شروع كرد، با اين وعده كه كيفيت زندگي شهروندان 
ارتقا يابد. درآمد سرانه فرانسوي ها از ۲۰۰۷ )شروع 
بحران مالي جهاني ( تاكنون كمترين افزايشي نيافته، 
بيكاري ۹ درصد و در ميان جوانان بسيار بيشتر است و 
نظام آموزشي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و ارتقاي 
موقعيت شهروندان نيس��ت. در مجموع بخش هاي 
كثيري از اقشار مياني و پاييني جامعه حاال مدت هاست 
كه احساسي از ناامني شغلي و مالي و اجتماعي دارند و 

چشم اندازهاي مثبتي براي آينده نمي بينند. 

افزايش 200 درصدي قيمت 
گاز در پاكستان

پاكستان با افزايش ۲۰۰درصدي قيمت گاز طبيعي 
به استقبال اجراي توافق مالي با صندوق بين المللي 
پول رفت. به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول 
در آستانه تصميم گيري براي تاييد وام شش ميليارد 
دالري است كه قرار است به پاكستان پرداخت كند. 
 )OGRA( نهاد تصميم گير درباره نفت و گاز پاكستان
رسما افزايش ۲۰۰درصدي قيمت گاز را تاييد كرده 
است. اين سومين افزايش قيمت اين حامل انرژي از 
زمان روي كار آمدن عمران خان به عنوان نخست وزير 
جديد اين كشور در سال گذشته است. اين اقدامات 
در راس��تاي اصالحات اقتصادي مورد نظر صندوق 
بين المللي پول و كاهش بار سنگين بودجه هايي است 

كه دولت پاكستان پرداخت مي كند.

درگذشت وليعهد ۳۹ ساله 
شارجه 

خالد بن سلطان القاسمي وليعهد حاكم شارجه، در 
خانه اش در لندن درگذشته است. به گزارش گاردين، 
خالد القاس��مي كه طراح مد ب��ود و برندي با عنوان 
»قاسمي« را مديريت مي كرد، هنگام مرگ ۳۹سال 
داشت. خالد القاسمي دومين پسر شيخ سلطان بن 
محمد القاسمي، حاكم شارجه در امارات متحده عربي 
بود كه تحصيالت دانشگاهي در زمينه مد را در لندن 
گذرانده بود. پليس گفته با وجود كالبدشكافي دليل 
مرگ او هنوز مشخص نيست اما برخي رسانه ها دليل 

مرگ او را مصرف موادمخدر اعالم كرده اند.

اپوزيسيون تركيه عليه سيستم 
رياست جمهوري

يكي از روس��اي ح��زب اپوزيس��يون دموكراتيك 
خلق تركيه تاكي��د كرده، آن��كارا نمي تواند طبق 
سيستم رياس��ت جمهوري جديد به كارش ادامه 
دهد. به گزارش آناتولي، س��زاي تملي از روس��اي 
ح��زب دموكراتي��ك خلق تركيه گفته سيس��تم 
رياست جمهوري، تركيه را به درون بحران كشيده 
است. او با هشدار نسبت به بروز بحران هاي بيشتر 
گفته تركيه نمي تواند با اين سيستم رياست جمهوري 
ادامه دهد. راي دهندگان تركيه اي آوريل ۲۰۱۷ به 
تغيير سيستم پارلماني به يك سيستم حكومتداري 

رياست جمهوري راي دادند. 

محاكمه افسر سابق ارتش 
افغانستان در آلمان 

يك افسر سابق ارتش افغانستان به اتهام جنايت جنگي 
در مونيح آلمان محاكمه مي شود. او در آلمان تقاضاي 
پناهندگي كرده است. در فيلمي كه در دادگاه نشان 
داده شده بدرفتاري متهم با يك فرمانده طالبان نشان 
داده شده اس��ت. به گزارش خبرگزاري آلمان، افسر 
سابق ارتش افغانستان ۲۶ سال دارد در مونيخ به اتهام 
جناياتي كه حين خدمت در ارتش افغانستان مرتكب 
شده محاكمه مي شود. دادستاني آلمان اين مرد جوان 
را متهم كرده كه به عنوان عضو ارتش ملي افغانستان با 

جنگجويان طالبان بدرفتاري كرده است. 

بلومبرگ نوش��ته: كريستين الگارد كس��ي كه اغلب به 
استقبال چالش ها مي رود در طول بحران مالي فرانسه به 
عنوان وزير دارايي اين كشور خدمت كرد و پس از آن اداره 
صندوق بين المللي پول را برعهده گرفت. او حاال آماده است 
تا وظيفه دشوارتري را نسبت به پست هاي پيشين خود 
برعهده بگيرد و چهارمين رييس بانك مركزي اروپا شود. 

بانك مركزي اروپا طي دهه گذشته خود را به عنوان تنها 
نهاد اقتصادي كارآمد در اتحاديه اروپا نشان داده است. بانك 
مركزي با كسب اختيارات الزم براي تنظيم سياست هاي 
مالي و مقررات بانكي، تنها نهادي بوده كه چنين اختيارات 
قاطعانه اي را به دست آورده است. الگارد برخالف روساي 
پيش��ين بانك مركزي، تحصيالت دانشگاهي در حوزه 

اقتصاد ندارد اما اقتصاددان باتجربه اي است كه در بسياري 
از بحران ها عملكردي عالي داشته است و اين همان چيزي 
است كه براي رييس بانك مركزي بودن مورد نياز است و 
انتصاب او به اين پست مي تواند خبر خوبي باشد. گفته شده، 
بزرگ ترين وظيفه الگارد كه قبال گفته بود عالقه اي به كار 

در اتحاديه اروپا ندارد، احياي اقتصاد منطقه يورو است.

برش
خبر خوش انتصاب الگارد 

فن درالينجوزف بورلكريستين الگارد
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عكسروز

چهرهروز

كتاب جديدي از رسول يونان منتشر شد
مجموعه  داس��تان رسول يونان با عنوان »همه به هم شب به خير گفتند اما كسي نخوابيد« روانه بازار كتاب شد. اين كتاب در ۱۴۲ 
صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قيمت ۲۲ هزار تومان در نشر نيماژ در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. در معرفي ناشر از اين 
مجموعه داستان و نويسنده آن آمده است: اين مجموعه  داستان ۱۴۲ صفحه اي شامل ۳۱ داستان كوتاه است؛ داستان هايي نظير 
»دانيال و سگ هاي وحشي«، »هرجا تو بخواهي آنجا مي رويم«، »چراغ زنبوري«، »احمق هاي بدبخت«، »نگران نباش! پاپيون فرار 
كرد« و... . يونان تاكنون چند دفتر شعر، مجموعه  داستان كوتاه و رمان به چاپ رسانده  است. گزيده اي از دو دفتر شعر رسول يونان 

با عنوان »رودي كه از تابلوهاي نقاشي مي گذشت« توسط واهه آرمن به زبان ارمني ترجمه شده و در تهران به چاپ رسيده  است. 

بازارهنر

تنور گيشه داغ است؟

بازيگر تئاتر »مارلون براندو« تغيير كرد

اعتراض پريناز ايزديار به وضعيت كودكان زباله گرد

آخرين آمار فروش فيلم هاي سينمايي 
روي پرده سينما بيانگر اين است كه از 
آغاز تابس��تان يعني در مدت دو هفته، 
بيش از ۱۰ ميلي��ارد تومان وارد چرخه 
سينمايي كشور شده است. بر اساس آمار 
فروشي كه در سامانه فروش سينماي 
ايران ت��ا روز )۱۲ تيرماه( ق��رار گرفته 
است، فيلم س��ينمايي »ايكس الرج« 

به كارگرداني محسن توكلي كه از چهارشنبه هفته 
گذشته يعني پنجم تيرماه روي پرده رفت، تا امروز 
نزديك به ۲۷۶ ميليون تومان فروش داش��ته كه از 
اين مقدار ۱۷۵ ميليون تومان حاصل فروش در شهر 
تهران بوده است. اين اثر كه درون مايه اي كمدي دارد 
با در اختيار داشتن ۷۷ سينما در تهران و شهرستان ها 
در يك هفته ۲۵ هزار مخاطب داش��ته است. فيلم 
»زهرمار« س��اخته س��يد جواد رضوي��ان با جذب 
۱۳۲ هزار مخاطب به رقم فروش يك و نيم ميليارد 
توماني دست پيدا كرده اس��ت. اين فيلم كمدي از 
۲۹ خردادماه روي پرده رفته اس��ت و در تاكنون در 
۱۳۴ سينما در تهران و شهرستان نمايش داشته و به 
تفكيك ۸۵۶ ميليون تومان در تهران فروش داشته 
اس��ت. »سرخپوس��ت« نيما جاويدي با نمايش در 
۱۴۶ سينما در تهران و شهرستان به فروشي حدود 
۷ ميليارد و ۵۷۰ ميليون تومان رسيده است. اين فيلم 
سينمايي تا امروز پس از گذشت چهار هفته نمايش 
و جذب ۵۸۶ هزار مخاطب، به تفكيك در تهران پنج 
ميليارد و ۲۶۰ ميليون تومان فروش داش��ته است. 
فيلم سينمايي »شبي كه ماه كامل شد« به كارگرداني 
نرگس آبيار با فروش ۹ ميليارد و ۳۴۰ ميليون تومان 
تا امروز جزو پنج فيلم پرفروش سال قرار گرفته است، 

با محدويت سني ۱۲+ سال ۸۱۲ هزار 
مخاطب آن را در سالنهاي سينما تماشا 
كرده اند. اين اثر با نمايش در ۱۴۰ سينما 
به تفكيك در تهران پنج ميليارد و ۶۲۲ 
ميليون تومان فروش داشته است. فيلم 
»ما همه با هم هستيم« ساخته كمال 
تبريزي پس از چهارهفته نمايش روي 
پرده ۱۵۹ س��ينما در مجموع تهران و 
شهرستان نزديك به هش��ت ميليارد تومان فروش 
داش��ته اس��ت و ۷۲۷ هزار مخاطب آن را روي پرده 
س��ينماها ديده ان��د. اين فيلم به تفكي��ك فقط در 
ش��هر تهران چهار ميلي��ارد و ۴۳۶ ميليون تومان 
فروش داشته است. فيلم كمدي »دختر شيطان« 
قربان محمدپور كه بخش ه��اي از فيلمبرداري آن 
در كش��ور هند و در شهر بمبئي انجام شده است، از 
۱۵ خردادماه تاكنون كمت��ر از يك ميليارد تومان 
يعني چيزي ح��دود ۷۵۲ ميلي��ون تومان فروش 
داشته اس��ت. اين اثر در تهران ۴۳۲ ميليون تومان 
فروش داش��ته و در مجموع ۷۰ هزار مخاطب آن را 
روي پرده سينماها تماشا كرده اند. دو فيلم سينمايي 
»سامورايي در برلين« به كارگرداني مهدي نادري كه 
از ۱۸ ارديبهشت ماه روي پرده رفته با فروش بيش از 
پنج ميليارد تومان و فيلم »تگزاس ۲« ساخته مسعود 
اطيابي كه در ژانر كمدي و با محدوديت سني ۱۲+ 
 س��ال از ۲۸ فروردين ماه روي پ��رده رفته، با فروش 
۱۸ و ني��م ميلي��ارد تومان��ي همچن��ان در برخي 
سينماهاي كش��ور نمايش دارد. فيلم »كاركثيف« 
خس��رو معصومي هم از امروز با محدوديت س��ني 
۱۵+ سال روي پرده سينماهاي تهران و شهرستان 

رفته است.

مهران امام بخش جايگزين بهنام شرفي 
در نمايش »مارلون براندو« شد كه به 
دليل كسالت و نياز به استراحت قادر 
به ادامه همكاري در اين اثر نمايش��ي 
نبود. نمايش »مارلون براندو« نوشته 
و كارگردان��ي مهران رنجب��ر كه قرار 
است از ۲۵ تير در س��الن شماره يك 
تماشاخانه س��پند روي صحنه برود، 

در زمان باقيمانده به آغ��از اجراي عمومي خود با 
تغيير در گروه بازيگري نمايش، مواجه شد. بهنام 
شرفي كه ايفاگر نقش مارلون براندو در جديدترين 
تجرب��ه كارگرداني رنج بر بود، به دليل كس��الت و 
تجويز پزش��ك معالج مبني بر استراحت، از ادامه 
همكاري و حض��ور در اين نمايش بازماند و مهران 
امام بخ��ش بازيگر با س��ابقه تئات��ر جايگزين وي 
ش��د. مهران امام بخش از بازيگران فعال و با سابقه 
تئاتر ايران اس��ت كه در سي و ششمين جشنواره 

بين المللي تئات��ر فجر جايزه بازيگري 
مرد بخش »مسابقه تئاتر ايران ب« را 
براي ايفاي نقش در نمايش »ماراساد« 
به كارگرداني ايمان اس��كندري از آن 
خود ك��رد. او در نماي��ش متعددي از 
جمله »حض��رت واال«، »كالون و قيام 
كاس��تليون«، »دو حكايت از چندين 
حكايت رحمان«، »دوشيزه و مرگ« 
و »ليرش��اه« به ايفاي نقش پرداخت��ه و در زمينه 
كارگرداني تئاتر نيز آثاري چون »آنتيگون«، »پيش 
از صبحانه« و »خدا را هجي كن« را به صحنه برده 
اس��ت. نمايش »مارلون براندو« ب��ا حضور مهران 
امام بخش، سارا رسول زاده، يلدا عباسي، امين ميري 
و علي پويا قاس��مي به لحظه مرگ براندو در سال 
۲۰۰۴ مي پردازد. پيش فروش خريد بليت نمايش 
»مارلون براندو« از روز ش��نبه ۱۵ تير در س��امانه 

فروش تيوال آغاز مي شود.

پريناز ايزديار با انتشار نامه اي سرگشاده 
به وضعيت ك��ودكان زباله گرد اعتراض 
كرد. پريناز ايزدي��ار كه هم اكنون فيلم 
سينمايي سرخپوست را در حال اكران 
دارد، در اعتراض ب��ه وضعيت كودكان 
زباله گرد در نام��ه اي خطاب به اعضاي 
شوراي شهر تهران نوش��ت: در ازدحام 
خبرهاي سياس��ت زده و زرد اين روزها 

برخي تيترها چه آسان فراموش مي شوند؛ »كودكان 
زباله گرد بيش از ۱۰ س��اعت در روز كار مي كنند«، 
»سهم آنها از تجارت طالي كثيف، كمتر از ۳ درصد 
اس��ت«، »ش��ب ها را در گودها، كوره هاي متروكه و 
بدون كمترين امكانات بهداش��تي س��ر مي كنند« 
»قاچاق هدايت شده كودكان به منظور زباله گردي 
از هرات ش��كل مي گيرد« كودكاني كه قرباني فقر، 
اعتياد و بدسرپرس��تي مي ش��وند و بغ��ض در گلو 

شكسته شان ديگر كمر هيچ كدام از ما را 
خم نمي كند. چقدر عجيب شده ايم، چه 
راحت سقوط انسانيت و رنج كودكان را 
به تماشا نشسته ايم چه بي خيال به ديدن 
كودكان زباله گرد شهر عادت كرده ايم. از 
ما گفتن؛ اين راه كه ما در پيش گرفته ايم 
رو به تركستان و عاقبت اين همه ناديده 
گرفتن كودكان، جامعه اي رو به انحطاط 
اس��ت. مديران ش��هري منكر اس��تفاده از كودكان 
توسط پيمانكاران رسمي مي شوند و در نبود سيستم 
مكانيزه دفع پسماند و نظارت دقيق، پيمانكاران در 
روز روش��ن تخلف مي كنند و در همين روزهاي تلخ 
به ظاهر روش��ن، بيش ۴۷۰۰ ك��ودك زباله گرد در 
تهران استثمار مي شوند. آنگونه كه از شواهد و قرائن 
پيداست، مافيايي شكل گرفته و مديريت شهري را 

توان مبارزه با اين همه رانت و فساد نيست.

تاريخنگاري

امضاي قرارداد تقسيم نفت ايران 
س��يزدهم تير ۱۳۳۵، به دنبال گفت وگوي دولت 
ايران با شركت هاي نفتي و پس از اعالم توافق دولت 
ايران، نفت كش��ور به نس��بت هاي متفاوت ميان 
اعضاي كنسرسيوم تقسيم شد. عامل امضاي اين 
توافقنامه علي اميني وزير دارايي وقت بود.  مدتي 
بعد در ۷ مردادماه ۱۳۳۶، اولين قانون مستقل در 
زمينه نفت، قانون موس��وم به »تفحص و اكتشاف 
و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره« به 
تصويب رسيد. اگرچه ماده ۲ اين قانون بطور مطلق 
انعقاد هر گونه موافقت نامه و قرارداد براي شركت 
ملي نفت ايران را بر اساس مقررات قانوني مذكور 
و س��اير ش��رايطي كه خالف قوانين كشور نباشد 
مجاز دانسته بود، اما با توجه به ساير مقررات قانون 
مذكور معلوم مي شد كه الگوي مشاركت در توليد 
يا مش��اركت در منافع به ص��ورت »عامليت« مد 
نظر قانون گذار بوده است. دولت ايران با وضع اين 
قانون درصدد برآمد تا حاكميت و نظارت خود بر 
منابع نفتي را در خارج از حوزه قرارداد كنسرسيوم 
اعمال نمايد و آن را الزم االتباع در هر قرارداد نفتي 
به شمار آورد. با وضع اين قانون، دوره اي جديد از 
قراردادهاي نفتي ش��كل گرفت كه بيشتر از نوع 
مشاركت تعريف مي شد. فرمول قرارداد مشاركت 
بر اساس ۵۰-۵۰ تنظيم ش��ده بود. بدين صورت 
كه ۵۰ درصد ديگر به يك يا چند شركت خارجي 
تعل��ق مي گرفت و ط��رف يا طرف ه��اي خارجي 

از ۵۰ درصد س��هام خود ۵۰ درص��د آن را هم به 
عن��وان ماليات به دولت پرداخ��ت مي كردند؛ لذا 
قرارداد مشاركت به قرارداد ۷۵-۲۵ معروف شد. 
در طول دهه ۱۳۴۰، چند فقره قرارداد مشاركت 
۵۰-۵۰ با ش��ركت هاي خارجي منعقد و منجر به 
كش��ف مناطق جديد نفتي ش��د. به عنوان مثال، 
قرارداد ب��ا آجيپ ايتاليا و فيليپس پتروليم امريكا 
منجر به كشف دو ميدان نفتي رسالت و رشادت و 
قرارداد مشاركت با پترول فرانسه به كشف ميدان 
نفتي بالل و س��لمان منتهي شد. اولين قراردادي 

كه ايران در قالب قراردادهاي مشاركت، بر اساس 
ايجاد شركتي با شخصيت حقوقي مستقل يعني 
شركت عملياتي منعقد نمود، بين شركت ملي نفت 
ايران و ش��ركت نفت اني ايتاليا بود. به موجب اين 
قرارداد، طرفين با سهام مساوي شركت مستقلي 
به نام ايران س��يريپ يا شركت نفت ايران تشكيل 
دادند، به موجب اين قرارداد نفت توليد ش��ده در 
مالكيت شركت ايراني بوده و توسط آن به فروش 
مي رس��يد و منافع حاصله بين دو شركت به نحو 

مساوي تقسيم مي شد.

میراثنامه

ديوار بي تفاوتي در آتش سوزي  محوطه هاي تاريخي باالتر رفته 
سرپرس��ت كاوش ديوار ب��زرگ تاريخي گرگان، 
آتش سوزي در محوطه هاي تاريخي را كه معموال 
به دنب��ال غفلت انس��ان ها رخ مي ده��د عاملي 
آس��يب زا به بناه��ا و اليه هاي تاريخ��ي مي داند 
كه زي��ر محوطه ه��اي تاريخي ق��رار گرفته اند و 
حتي هنوز كاوش��ي روي آنها انجام نشده است. 
احتمال بي تفاوتي نس��بت به وقوع آتش س��وزي 
در محوطه ه��اي تاريخي، هر چند به طور دايم به 
عنوان يك هشدار يا زنگ خطر توسط دوستداران 
ميراث فرهنگي، كارشناس��ان و رس��انه ها مطرح 
مي ش��ود، اما به نظر مي رسد اين ديوار بي تفاوتي 
براي مسووالن در محوطه هاي تاريخي آنقدر باال 
رفته كه با وجود همه  هشدارها قرار نيست از اين 
اتفاق ها جلوگيري ش��ود. برخي باستان شناسان 
از وقوع آتش س��وزي در قبرس��تان »خالد نبي« 
گلس��تان در چند روز گذشته كه علت آن باز هم 
گرماي هوا عنوان شده، خبر مي دهند؛ محوطه اي 
كه هر چند به واسطه  قبرستاني بودنش احتماال 
سازه اي يا معماري خاصي زيِر زمين ندارد، اما آيا 
س��نگ قبرهاي خاص آن و حتي قبرهايي كه هر 
كدام در دوره هاي مختلف تاريخي به ش��يوه اي 
خاص دف��ن ش��ده اند، در گرماي آت��ش از بين 
نمي روند يا دچار تغييرات نمي ش��وند؟ جبرئيل 
نوكنده، باستان شناس، به ايسنا، مي گويد: بي شك 
آتش سوزي هايي كه در محوطه هاي تاريخي رخ 

مي دهند و معموال بر اس��اس غفلت انسان ايجاد 
مي ش��وند، به اليه هاي تاريخي آسيب مي زنند، 
چون هر اثري ك��ه در محوطه ه��اي تاريخي در 
سطح و حتي زير خاك قرار گرفته باشد، نسبت به 
گرماي بيش از حد واكنش نشان مي دهد. او تاكيد 
مي كند: وقتي به صورت ناگهاني ۵۰۰ درجه گرما 
به محوطه هاي تاريخي مانند هگمتانه، ش��وش، 
يا محوطه ه��اي تاريخي گرگان وارد مي ش��ود، 
چون معموال در چند سانت اوِل اين محوطه هاي 
تاريخي اليه هاي معماري و تاريخي وجود دارد، 

قطعا آنها با آسيب هاي مختلفي مواجه مي شوند. 
او با تاكي��د بر اينكه باقي مانده ه��اي آتش نيز به 
مرور ب��ه اليه هاي تاريخي آس��يب وارد مي كند، 
ادامه مي ده��د: قطعا توجه و كنترل محوطه هاي 
تاريخي توسط نيروهاي يگان حفاظت بطور دايم 
مي تواند از هر نوع آتش س��وزي جلوگيري كند و 
از س��وي ديگر بعد از وقوع هر آتش سوزي بايد با 
هزينه هاي زياد محوطه هاي تاريخي مونيتورينگ 
و پايش شوند تا از به دست آمدن اطالعات اشتباه 

در مطالعات باستان شناسي جلوگيري شود.

ايستگاه

وودی آلن در ميالن 
اپرا روی صحنه می برد

 چالش
»جيمز باند سياه پوست« 

وودی آلن روز سه شنبه 
اعالم کرد آماده می شود 
تا نخس��تين کارگردانی 
اپ��را را در خان��ه اپ��رای 
اس��کاالی ميالن انجام 
دهد. به گزارش هاليوود 
ريپورت��ر، وودی آلن در 
کنفرانس��ی ک��ه پيش 

از روی صحن��ه ب��ردن »اپرای پوچين��ی« برگزار 
ش��د، ش��رکت کرد و گفت قرار اس��ت آخر هفته 
اپرای جيانی ش��يچی نوش��ته جياکومو پوچينی، 
آهنگس��از بزرگ ايتاليايی، را در ميالن کارگردانی 
کند. برخالف هالي��وود اين کارگردان ۸۳ س��اله 
برای کار در اروپا مش��کلی با شايعه های عليه خود 
درباره اتهام آزار جنس��ی ندارد و جنبش »هشتگ 
من ه��م همينطور« نيز در کار نيس��ت ت��ا وی را 
بايکوت کند. اين در حالی اس��ت که اخيراً آمازون 
 نيز پذيرفت ت��ا جديدتري��ن فيلم وی ب��ا عنوان 
»يک روز بارانی در نيويورک« را توزيع کند. اين فيلم 
پاييز در اروپا روی پرده های نقره ای می رود. در کنار 
توليد اين اپرا، يک موزه سينما در ميالن نيز ۲۸ فيلم 
آلن را به نمايش درمی آورد. »جيانی شيچی« روز 
شنبه اولين بار به نمايش درمی آيد و آلن گفته پس 
از اين نمايش او قصد دارد به سن سباستين در اسپانيا 
برود تا جديدترين فيلمش را شروع کند. کريستوفر 
والتس بازيگر برنده اسکار از جمله بازيگران اين فيلم 
 است. آلن در اين کنفرانس تاکيد کرد که از تقريبًا 
۵۰ س��ال پيش که کار فيلمس��ازی اش را ش��روع 
کرد، حتی وقتی فيلم هايش در آمريکا مورد پسند 
نمی افتادند همواره در ايتاليا، فرانس��ه و آلمان و در 

واقع در همه جای اروپا از او استقبال شده است.

ادري��س الب��ا بازيگ��ر 
سرش��ناس بريتانياي��ی 
ب��اور دارد ايف��ای نقش 
نخس��تين جيم��ز باند 
سياه پوس��ت می توان��د 
ع��الوه بر عالقه بس��يار، 
نفرت غيرمنصفانه ای هم 
با خود بياورد. به گزارش 

پلی ليس��ت، وقتی بحث ليس��ت بازيگرانی مطرح 
می شود که می توانند بعد از دنيل کرگ نقش جيمز 
باند را به عهده بگيرند، ن��ام ادريس آلبا در صدر آن 
مطرح می ش��ود. اما اين بازيگر می گويد تا به حال 
درباره اين نقش با کس��ی صحبت نکرده و احتمااًل 
نخواهد درگي��ر تمام ماجراهايی بش��ود که ايفای 
آن برايش به ارمغ��ان می آورد. البا در حال حاضر به 
بازيگران فيلم »سريع و خشمگين: هابز و شاو« ملحق 
شده است اما در مصاحبه ای با ونيتی فر مساله ۰۰۷ 
هم پيش آمد. البا گفت: جيمز باند يک ش��خصيت 
بسيار محبوب، نمادين و جذاب است که مخاطبان را 
در سفری عظيم فراتر از دنيای روزمره می برد. مسلمًا 
اگر کسی به من بگويد دوست داری جيمز باند باشی 
می گويم آره! چون اين نقش برايم شگفت انگيز است. 
اما چيزی نيس��ت که خودم بگويم آره می خواهم 
جيم��ز باند سياه پوس��ت باش��م. و ظاه��راً همين 
»جيمز باند سياه پوس��ت« بودن است که خيلی ها 
می خواهند، ببينند. به احتمال زياد تهيه کنندگان 
بعد از »باند ۲۵« که س��ال ۲۰۲۰ اکران می ش��ود 
دنبال بازيگری جديد خواهند بود، اما البا باور دارد 
ايفای نقش نخستين جيمز باند سياه پوست می تواند 
عالوه بر عالقه بسيار، نفرت غيرمنصفانه ای هم با خود 
بياورد. وی بيان کرد: وقتی آدم می بيند که بعضی ها 
از نقطه نظر نسلی به مساله نگاه می کنند و می گويند 
 چنين چيزی نمی تواند باشد، ناراحت می شود. ظاهراً 

مسئله اصلی هم رنگ پوست من است. 

اميري و استنلي كي روش در تيررس تراكتور

استقالل و 3 مشكل فني

باش��گاه تراكتور به منظ��ور تقويت خط 
هجومي خ��ود خواهان ج��ذب بازيكن 
فصل پيش سپاهان و وينگر ملي پوش تيم 
ملي است. با جدا شدن چند بازيكن از جمله لي اروين 
و آنتوني استوكس، باشگاه تراكتور به دنبال به خدمت 
گرفتن چند بازيكن در خط حمله خود است كه در اين 
بين به سراغ بازيكنان سابق سپاهان و پرسپوليس رفته 
است. تراكتوري ها پاي مصطفي دنيزلي را براي مذاكره 
با ترابزون به منظور به خدمت گرفتن وحيد اميري به ميز 
مذاكره باز كرده اند.  همچنين استنلي كي روش كه هنوز 
با مسووالن سپاهان به توافق نرسيده، حاال نام يك تيم 
ايراني ديگر را هم در بين تيم هاي پيشنهاددهنده به او 
مي بيند. تراكتور دنيزلي قصد اين را دارد تا آقاي گل فصل 
پيش ليگ ايران را جايگزين استوكس كند و پيشنهاد 

مالي خوبي را نيز در اختيار او قرار داده است. 

نگراني هاي فني در مورد استقالل شايد در سه مورد 
قابل بيان باشد. استقالل امسال مشكل بزرگ چند 
سال اخيرش را تا حدي رفع كرد و توانست درست 
و به موقع تمرينات آماده سازي براي فصل جديد را 
استارت بزند؛ به طوري كه آنها همين حاال حداقل 
دو هفته از رقيب سنتي جلو هستند. در عين حال اما 
كماكان كاستي هايي هم در مورد آبي  ها وجود دارد. 
مهم ترين نگراني هاي فني در مورد اين تيم شايد در 
سه مورد قابل بيان باشد. مساله اول به بازيكن ذخيره 
در پست دفاع راست مربوط مي شود. تمديد قرارداد 
با وريا غفوري قطعا يك اتفاق مثبت براي استقاللي ها 
بود، اما اگر وريا نباشد آنها فعال جانشين خاصي براي 
او ندارند. خسرو حيدري خداحافظي كرده، فرشاد 
محمدي مهر بعد از يك سال نيمكت نشيني اخيرا 
از استقالل جدا شد و پژمان منتظري هم كه گاهي 
در اين پست بازي مي كرد عالقه اي به ادامه حضور 
در استقالل ندارد. دغدغه دوم، حفظ آياندا پاتوسي 
است؛ بازيكني كه استقالل بدون او قطعا چيزهاي 
زيادي كم خواهد داش��ت. پاتوس��ي نيم فصل دوم 

پارسال خيلي به كار تيم آمد و به دفعات گره كار را 
باز كرد؛ مخصوصا با ارسال هاي دقيق و زهردارش. 
در حال حاضر اس��تقاللي ها براي حفظ پاتوسي به 
مش��كل خورده اند. اين پروژه حداق��ل نياز به ۵۵۰ 
هزار دالر بودجه دارد. مشكل ديگر استقالل هم مثل 
همه اين س��ال ها، فقدان يك مهاجم نوك بي رحم 
است. آبي ها سال هاست كه در جدول گلزنان حتي 
يك نماينده نصفه ونيمه و غيرمدعي هم ندارند و كال 
منهاي مقطعي كه مامه تيام در اين تيم درخشيد، 
در خط حمله فاقد كارايي الزم بودند. طبيعي است 

كه مديران اس��تقالل هر چه سريع تر بايد براي رفع 
اين دغدغه ها دست به كار شوند. مهاجمي كه در خط 
هجومي اين تيم نقش يك قاتل را ايفا كند و بتواند 

آمار مناسبي از حيث گلزني از خود به جا بگذارد.
تمرين نوبت صبح ديروز )چهارش��نبه( تيم فوتبال 
استقالل در زمين چمن مجموعه ورزشی تهرانسر 
برگزار شد. اس��تقاللی ها ديروز تمرينی تاکتيکی را 
پشت سر گذاشتند و کادر فنی با دقت عملکرد آن ها را 
زير نظر داشتند. کادر فنی استقالل همچنين فوتبال 
درون تيمی را در دس��تور کار بازيکنان قراردادند. از 
نکات اين جلس��ه تمرينی، اضافه ش��دن قائدی به 
تمرين گروهی استقالل بود. استقالل قرار است فردا 

در ديداری دوستانه به مصاف نيروی زمينی برود.
همچنين پس از تمرين ديروز، وريا غفوری، بازيکن 
استقالل اظهار کرد: فردا يک بازی دوستانه داريم و 
به همين خاطر تمرين سبکی را پشت سر گذاشتيم و 
بيشتر به کارهای تاکتيکی برای بازی فردا پرداختيم. 
ان شاءاهلل همين طور روند آماده سازی مان را بهتر از 

روز قبل انجام دهيم و برای فصل بعد آماده شويم.

ورزشي
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