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اراده اتحاديه اروپا، زيركي ايران و پرداخت 
نقدي، عوامل معامله فوري هواپيما هستند

 براي بيان حقايق 
 به مجلس 

خواهم آمد

 رييس جمهور 
در نامه اي به رييس مجلس:

خبر

 تخت روانچي:  به اروپا گفته ايم اقدام 
بعد از تحريم ارزشی ندارد

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور می گوید اقدام جبرانی اروپا بعد از اعمال 
تحریم ها فایده ای ندارد و باید مش��خص باش��د که جزئیات بسته پیشنهادی 
آنها چگونه اجرایی  خواهد ش��د. در فاصله یک روز تا اجرایی ش��دن اولین دور 
تحریم های آمریکا و همچنین آخرین وضعیت بس��ته پیش��نهادی اروپا تخت 
روانچي در خصوص سرنوش��ت بس��ته پیش��نهادي اروپا در گفتگو با تس��نیم 
مي گوید: ما از قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج ش��ود ب��ا طرف های اروپایی 
این امر را پیش بینی کرده بودیم و به همین دلیل با آنها برای حل این مش��کل 
در ارتباط بودیم و این برداش��ت مشترک را داش��تیم که ممکن است آمریکا از 
برجام بیرون ب��رود اما نه به این ص��ورت بلکه به روش های دیگ��ری. او در ادامه 
مي گوید:»اروپایی ها قبل از خروج آمریکا به ما گفتند که »ما کار می کنیم روی 
روش هایی که اگر ایاالت متحده از برجام خارج ش��د بتوانیم این تعهد را ادامه 
دهیم.« پس از آن اتفاق )خروج آمریکا از برج��ام( آقای رئیس جمهور صحبت 
کردند و تصمیم بر این شد فرصتی داده شود به بقیه اعضای برجام. چون برجام 
تنها متعلق به اروپا نبود و ما چین و روس��یه را هم داش��تیم و شاید نکته ای که 
خیلی به آن پرداخته نمی شود این است که به دلیل تصویب قطعنامه 2231 در 
ش��ورای امنیت این تعهد تبدیل به نوعی تعهد بین المللی کشورها شده است. 
تخت روانچي گفت: لذا بسته ای که اینها چند وقت پیش به ما ارائه دادند بسته ای 
بود که یک قدم رو به جلو بود. اما هنوز از دید ما کفایت نمی کرد. حاال امیدوارم 
زمانی برس��د که بتوانیم جزئیات بس��ته را مورد بحث قرار دهیم و فکر می کنم 
در انتهای کار همه چیز روشن می ش��ود. حاال یا این وری می شود یا آن وری، یا 
اینکه به تفاهیم می رسیم یا نمی  رسیم. ولی اآلن در این حد می توانم بگویم که 
بسته پیشنهادی که آنها به ما دادند وارد یک مرحله جزئیات شده  بود ولی هنوز 
از دید ما کفایت نمی کرد. تخت روانچی درباره سرنوشت این بسته گفت: قطعًا 
ما اآلن دو تا تاریخ پیِش رو داریم که نمی توانیم از آنها بگذریم،  یک تاریخ هفته 
آینده است و تاریخ دیگر آن آبان ماه است، اینها دو زمانی هستند که تحریم های 
آمریکا برمی گردد،  حاال یکی از آنها شامل یک سری از اقالم است و راجع به پول 
و خودرو و طال و این چیزهاست، و تحریم های آبان ماه درباره بانک و نفت و سایر 
موارد است. به اروپایی ها گفتیم که حتمًا باید قبل از اینکه این تحریم ها بخواهد 
مؤثر باشد ما باید تکلیفمان روشن باش��د. حاال یک سری در این مرحله و سری 
دیگر در مرحله دیگر. ما نمی  توانیم بی تفاوت باشیم و بگوییم ما مذاکره می کنیم 
حاال این تحریم ها هم آمدند و رفتند اما مذاکره می کنیم، خیر، این گونه نیست و 

حتمًا باید تحولی صورت بگیرد و آنها آشنا به وضعیت ما هستند.

 اعطاي 2500 گرين كارت 
در مذاكرات هسته اي كذب است

وزیر اطالعات در جلسه كمیس��یون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي موضوع اعطاي حق ش��هروندي به 2500 نفر از مقام ها ي 
جمهوري اسالمي و فرزندانش��ان در جریان مذاكرات هسته اي را تكذیب كرد 
و گفت: این موضوع از اس��اس نادرست است. علي نجفي خوشرودي در توضیح 
نشست عصر دیروز یك شنبه كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس 
شوراي اس��المي، گفت: در نشس��ت مذكور حجتاالس��الم و المسلمین سید 
 محمود علوي وزیر اطالعات به س��وال جداگانه دو نفر از نمایندگان پاسخ داد.

وي افزود: كاظم جاللي، نماینده تهران، ري، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس 
از وزیر اطالعات س��والي درخصوص صحت خبر منتشره در رسانه هاي گروهي 
درخصوص اعطاي حق ش��هروندي )گری��ن كارت( به 2500 نف��ر از مقامات 
جمهوري اسالمي ایران و فرزندان آنها توسط دولت امریكا در جریان مذاكرات 

هسته اي )برجام( را مطرح كرد.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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جریان روبه رش��د قیمت ارز در ماه هاي 
گذش��ته س��بب ش��ده تا دولت تالش كند 
با اقدامات متف��اوت، آرامش را ب��ه این بازار 
بازگردان��د. در همی��ن  راس��تا در ابت��داي 
س��ال، تثبیت ن��رخ ارز در قیم��ت 4200 
تومان خبر س��از ش��د ام��ا ب��ا تالطم هاي 
بروز كرده و ع��دم تخصیص بهین��ه منابع 
ارزي توس��ط واردكنن��دگان در ادام��ه، 
دولت ت��الش كرد ب��راي مقابله ب��ا دالالن 
و قاچ��اق ارز و تامین ارز ب��راي دیگر موارد 
 مورد نی��از، بازار ثانوی��ه را راه ان��دازي كند. 
اگرچه ای��ن اقدامات در مقاطعي توانس��ت 
تا ح��دودي قیمت دالر را از تالطم بیش��تر 
ب��ازدارد، ام��ا در مجم��وع قیم��ت دالر تا 
 دو هفت��ه پیش به رش��د خ��ود ادام��ه داد. 
از سوي دیگر، در روزهاي آینده، تحریم هاي 
جدیدي از س��وي امریكا علیه كش��ورمان 
اجرا مي ش��ود؛ تحریم هایي كه الزم اس��ت 
ب��راي مقابل��ه ب��ا آن، سیاس��ت ها و تدابیر 
جدیدي در نظام پولي و مالي كش��ور اتخاذ 
ش��ود. بنابراین همزمان با تغییر در ریاست 
بانك مركزي، مقرر اس��ت تا سیاست هاي 
اب��الغ ش��ود.  و  ارزي تصوی��ب   جدی��د 
اكنون خبر مي رس��د در جلس��ه ش��وراي 
عال��ي هماهنگ��ي اقتص��ادي و باحض��ور 
س��ران قوا، سیاس��ت هاي جدید اقتصادي 
به بحث گذاش��ته ش��ده و پ��س از تصویب 
در هی��ات دول��ت، توس��ط ریی��س كل 

 بان��ك مرك��زي تبیی��ن و اعالم مي ش��ود.
پرس��ش مه��م در این بی��ن آن اس��ت كه 
ای��ن سیاس��ت هاي جدی��د ت��ا چ��ه حد 
مي توان��د خواس��ته فع��االن اقتص��ادي 
و تولیدكنن��دگان ارزش اف��زوده را ك��ه 
درش��رایط تحریم به  عنوان س��ربازان خط 
مقدم جنگ اقتص��ادي به ش��مارمي روند، 
تامی��ن كن��د و خواس��ته و انتظ��ار ای��ن 
 اف��راد ازاین سیاس��ت ها چ��ه خواهدبود؟

 سياست هاي جديد 
قابليت اجرا داشته باشد

محمدرض��ا بهرام��ن، ریی��س خان��ه 
مع��دن در ای��ن زمین��ه مي گوی��د، تنه��ا 
انتظ��ار ای��ن اس��ت ك��ه ای��ن بس��ته به 
 گون��ه اي تدوین ش��ود ك��ه قابلی��ت اجرا 
 داش��ته و نیازه��اي صنع��ت را تامین كند.

وي ادام��ه داد: امروز بخ��ش تولید نیازمند 
تامی��ن تجهیزات و ماش��ین آالت اس��ت و 
اگر نتوانیم ب��ه  موقع این موارد را برس��انیم 
مش��كالت زیادي به  وج��ود مي آی��د، زیرا 
ممكن اس��ت مثال ی��ك س��رمایه گذاري 
ی��ك میلی��ون دالري به عل��ت تجهیز 30 
 ه��زار دالري از پا بیفت��د و متوقف ش��ود.

بهرامن با بیان اینك��ه امروز 6 ماه اس��ت از 
تامین ب��ه  موقع تجهیزات به دور هس��تیم، 
گفت: انتظار ما از این بسته این است كه تمام 
بخش ها بتوانند به راحتي به ارز دسترس��ي 

داش��ته باش��ند، البته بحث نظارت بر نحوه 
 تامین ارز نی��ز باید مورد توجه ق��رار گیرد. 
به گفت��ه وي باید بس��ته اي ارایه ش��ود كه 
قدرت اجرا داش��ته باش��د. اگر ای��ن قدرت 
وجود نداش��ته باش��د، نتیجه این بسته نیز 
 مانن��د دالر 4200 تومان��ي خواهد ش��د.

عضو ات��اق بازرگاني ایران ادام��ه داد: بحث 
ما این اس��ت كه مان��ور اجرایي ب��راي تمام 
بخش ه��اي تولی��دي ب��ه نح��و مطل��وب 
 باش��د تا ب��ه بخش صنع��ت آس��یب نزند.

وي تاكی��د ك��رد: همچنی��ن فرام��وش 
نكنیم ك��ه بای��د در بخش��نامه ممنوعیت 
ورود 1300 قل��م كاال بازنگ��ري ش��ود. 
برخ��ي از این اق��الم در بخ��ش تولید مورد 
اس��تفاده هس��تند و اگ��ر نتوانی��م واردات 
 داش��ته باش��یم با چالش روبرو مي شویم . 

حفره هاي رانتي بسته شود
همچنین حس��ین س��الح ورزي، نایب 
رییس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران 
گفت: اولین و ابتدایي ترین انتظار از بس��ته 
پیشنهادي ارزي بانك مركزي این است كه 
سیاست ها، بسته و دس��تورالعمل هایي كه 
 صادر مي كنند، مشخص و بدون ابهام باشد.

وي ادامه داد: معمواًل جزییات سیاست هاي 
ارزي كه اعالم مي ش��ود مش��خص نیست، 
بنابراین باید بطور شفاف بیان شود كه ساز 
و كارش چگونه اس��ت و چطور قرار اس��ت 

كاربران، استفاده كنندگان، صادركنندگان و 
 واردكنندگان با یكدیگر ارتباط برقرار كنند. 
س��الح ورزي ب��ا اش��اره ب��ه اینك��ه امكان 
حفره هاي رانت��ي در این سیاس��ت ها باید 
بس��ته ش��ود، افزود: یكي از مش��كالتي كه 
در تصمیم��ات قبلي ب��وده، ناپای��دار بودن 
آنهاس��ت و به دلی��ل اینك��ه به درس��تي 
مناب��ع مكانیس��م كارك��رد در آن دی��ده 
نش��د، دچار آزم��ون و خط��ا ش��ده و بعد 
از م��دت كوتاه��ي تغیی��ر ك��رده اس��ت، 
 بنابراین باید قدرت پایداري داش��ته باشد. 

 توجه به ديدگاه هاي  بخش خصوصي 
در تدوين سياست هاي ارزي

فرهاد احتشام زاد، رییس كنفدراسیون 
واردات هم، با بیان اینكه انتظار این اس��ت 
ك��ه نظ��رات بخ��ش خصوصي بر اس��اس 
م��اده 2 و 3 قان��ون بهبود فضاي كس��ب و 
كار در تدوین سیاس��ت هاي جدی��د ارزي 
اعم��ال ش��ود، گفت��ه اس��ت: م��ا از دولت 
مي خواهی��م نظ��ر بخ��ش خصوص��ي را 
 گرفته و ب��ا توجه ب��ه آن تصمی��م بگیرند. 
وي اف��زود: اگ��ر نظ��ر بخ��ش خصوص��ي 
گرفت��ه نش��ود ممك��ن اس��ت دوب��اره 
تصمیمي اتخاذ ش��ود كه بع��د از چند ماه 
ناكارآم��دي آن مش��خص ش��ود و تا جایي 
كه باخب��رم ب��راي ای��ن بس��ته از نظرات 
 بخش خصوصي اس��تفاده نش��ده اس��ت. 

در جلس��ه عصر یک ش��نبه هیأت 
وزیران که به ریاس��ت حجت االس��الم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهوری برگزار ش��د، اعضای دولت به 
بررس��ی پیش��نهادهای بانک مرکزی 
به منظور س��اماندهی بازار ارز و مسائل 
مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این 

زمینه اتخاذ کردند.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی 
دولت، ب��ه موجب این تصمیم��ات، ارز 
کلیه کااله��ای اساس��ی و دارو به نرخ 
رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف ش��د فهرس��ت 
کاالهای مذک��ور را بازنگ��ری و به روز 
رسانی نموده و نظارت الزم را به منظور 
حصول اطمین��ان از توزی��ع کاالهای 
اساس��ی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از 

زمان ورود کاال تا عرضه آن در ش��بکه 
خرده فروشی )از تأمین، پخش، توزیع 
و رسیدن به دس��ت مصرف کننده( به 

عمل آورند.
همچنین کلی��ه صرافی های مجاز 
می توانند در چارچوب انجام معامالت 
خرد نس��بت به خری��د ارز ب��ه صورت 
اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه 
مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. 
فروش ارز توس��ط صرافی ه��ای مجاز 
صرفًا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی 
مطابق مقررات ارزی بان��ک مرکزی با 
ثبت مدارک و مس��تندات الزم امکان 

پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طال به 
داخل کشور بدون محدودیت مطابق با 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی توس��ط 

اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و 
واردات طال به صورت خام طبق ضوابط 
بانک مرکزی از کلیه حق��وق، عوارض 
قانونی و مالیات ب��ر ارزش افزوده معاف 

می گردد.
تأمین ارز ب��رای واردات بقیه کاالها 
در ب��ازار دوم ارز از مح��ل ارز حاصل از 
ص��ادرات کلیه کااله��ای غیرنفتی )به 
ویژه فرآورده های نفت��ی، گاز طبیعی، 
ف��والدی  محص��والت  پتروش��یمی، 
و فل��زات رنگ��ی( و خدم��ات تأمی��ن 
می ش��ود. معامالت در این ب��ازار بین 
صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق 
بانک ه��ا و صرافی های مج��از صورت 
می گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس 
عرضه و تقاضا به دست می آید. این نرخ، 
به نحو مناس��ب، به عنوان نرخ آزاد ارز 

اطالع رسانی می ش��ود. صادرکنندگان 
بای��د تعه��د الزم را برای برگش��ت ارز 
حاصل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادی 

کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران همچنین مجاز اس��ت نس��بت 
به دریاف��ت س��پرده ارزی )به صورت 
حقیق��ی  اش��خاص  از  اس��کناس( 
و حقوق��ی ب��ه واس��طه بانک ه��ای 
عام��ل اق��دام نمایند. بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران ضمن جذب 
س��پرده های فوق الذکر، مجاز خواهد 
بود حس��ب تش��خیص خود نس��بت 
به تعیین نرخ س��ود ارزی و پرداخت 
س��ود متعلقه به س��پرده های مزبور و 
همچنین کارمزد ب��ه بانک های عامل 

عمل نماید.

اخبار سرمقاله

و اما تحريم واقعی

 ملت ایران عادت دارند که یک مش��کل را با دو ش��وک تجربه کنند، ش��وک 
اول در اثر ش��نیدن خبر و آثار روانی ناش��ی از آن پیش از رخداد اس��ت و شوک 
دوم در زمانی که اتفاق به صورت واقعی رخ می دهد. ش��اید به همین دلیل باشد 
که برخالف بس��یاری از کش��ورها تصمیمات به صورت محرمانه اخذ می شود و 
در آخرین لحظه)حتی ش��بانه( اعالم می ش��ود و از فردا ش��اهد اجرای تصمیم 
هستیم. به دلیل این سیاست هم زمانی، کمتر امکان تفکیک آثار روانی و واقعی 
یک پدیده وجود دارد. در خصوص تحریم ها ش��رایط به گون��ه ای دیگر بود و به 
سبک کش��ورهای غربی از چند ماه قبل اعالم ش��د که چه تحریم هایی در چه 
زمانی علیه ایران اجرایی می شود. از زمان اعالم تحریم اتفاقات زیادی در اقتصاد 
رخ داد. آثار روانی پیش از تحریم، بس��یاری از مش��کالت درونی اقتصاد ایران را 
تشدید کرد، واکنش های شتاب زده دولت نیز شرایط را پیچیده تر کرد تا پیش 
از رخ دادن تحریم عمال یک بح��ران اقتصادی را تجربه کنیم. اما فراموش نکنیم 
بنیان اولیه تمام اتفاقات رخ داده از فروردین 97 ت��ا امروز صرفا آثار روانی پیش 
از تحریم و مشکالت داخلی و س��ومدیریت بود. تحریم های اولیه در این هفته و 
بخش مکمل این تحریم ها در آبان 97 رخ خواه��د داد. این دیگر یک جو روانی 
ناشی از انتظارات نیست بلکه بحث کامال واقعی اس��ت. بیایید نگاهی به شرایط 
اقتصاد کش��ور در صورت اجرای کامل این تحریم ها بیاندازیم. هرچند بسیاری 
از کارشناس��ان امکان اجرای کامل این تحریم ها را غیرممکن می دانند ولی اگر 
فرض کنیم این برنامه اجرایی شود تجارت خارجی از طریق حمل و نقل هوایی 
تعطیل می شود، از بنادر ایران صرفا چابهار در لیست تحریم نخواهد بود که آن 
هم به دلیل مشکل پس کرانه امکان مانور زیادی ندارد، بار زیادی از حمل و نقل 
دریایی به حمل و نقل جاده ای منتقل می ش��ود و مس��یر صادرات به اروپا)اگر 
مشتری ها حاضر به تجارت باش��ند( از طریق ترکیه ای اس��ت که ممکن است 
مشکالت زیادی برای تجارت ایجاد کند. در مرحله اول تشدید تحریم با تجارت 
دالری را داریم و راه های دور زدن تحریم از طریق جایگزین هایی همچون طال 
و فلزات گرانبها بس��ته می ش��ود. مرحله بعد بخش صادرات اصلی ارز آور مانند 

پتروشیمی، فلزات معدنی تحت تأثیر خواهد بود. 
این تحریم ها بر دو محور استوار اس��ت، محور اول عدم امکان تجارت از طریق 
جلوگیری از سیستم های انتقال مالی و محور دوم جلوگیری از امکان حمل کاال 
در صورت دور زده شدن تحریم است. حال در چنین شرایطی بحث بر سر احتمال 
مذاکرات مستقیم ایران و ایاالت متحده آمریکا اس��ت. مرحله اول تحریم ها آغاز 
شده اس��ت مطمئنا آمریکا تالش خواهد كرد تا در مذاکرات دس��ت باال را داشته 
باشد. برنامه آمریکا برای تحریم مشخص است اما سوال این است که برنامه ایران 
برای مقابله با تحریم چیست؟ آیا قرار است منتظر باشیم مثل همیشه با سیاستی 
منفعل پس از مشخص شدن مش��کالت به فکر حل آن باشیم یا یک برنامه جامع 
برای جلوگیری از آثار تحریم بر اقتصاد دیده شده اس��ت؟ شنیده ها حاکی از این 
است که در وزارتخانه های مختلف)جز آنهایی که زیر فشار افکار عمومی، مشکالت 
نوسان ارز و مسائل دیگر عمال از هم گسیخته شده اند( ستادهایی برای پیشگیری 
از آثار تحریم در نظر گرفته ش��ده اس��ت اما این برنامه ها تا چه ان��دازه با همدیگر 

هماهنگ و منطبق است؟
تا کنون سیاست های دولت به ویژه بخشنامه های ارزی ستاد اقتصاد مقاومتی 
چندان مناسب شرایط تحریم نبوده است و همه منتظر برنامه جدید ارزی دولت و 
اثرات آن بر بازار هستند. مطمئنا اگر قرار باشد از آثار تحریم بر اقتصاد بکاهیم باید 
از پیش شرایط را برای سهل گیری ش��رایط داخلی برای فعاالن اقتصادی مساعد 
کنیم؛ موضوعی که دقیقا برخالف آن در س��ال 97 حرکت کرده ایم. در یک کالم 
نباید منتظر نتایج تحریم و اتخاذ سیاست های واکنشی بود بلکه با توجه به روشن 
بودن سیاست های آمریکا می توان دست باال در مذاکرات را با کاهش آثار تحریم بر 

اقتصاد ایران به دست آورد.
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سياستهايجديدارزيدولتازامروزبهاجرادرميآيد

ورود طال و ارزآزاد شد
 همين صفحه 

»تعادل« در گفت وگو با عباس ملكي بررسي مي كند

گشايش گره خط لوله صلح 
به دست عمران خان؟

 صفحه 15 

خواستهفعاالناقتصاديازدولت:

سياست هاي جديد ارزي شفاف، ضدرانت و قابل اجرا باشد

سياستهايجديدارزيدولتازامروزبهاجرادرميآيد

ورود طال و ارزآزاد شد

 ملت ای��ران ع��ادت دارند که یک مش��کل را با 
دو شوک تجربه کنند، ش��وک اول در اثر شنیدن 
خبر و آثار روانی ناش��ی از آن پیش از رخداد است 
و ش��وک دوم در زمانی که اتفاق ب��ه صورت واقعی 
رخ می دهد. شاید به همین دلیل باشد که برخالف 
بسیاری از کشورها تصمیمات به صورت محرمانه 
اخذ می شود و در آخرین لحظه)حتی شبانه( اعالم 
می ش��ود و از فردا ش��اهد اجرای تصمیم هستیم. 
به دلیل این سیاس��ت ه��م زمانی، کمت��ر امکان 
 تفکیک آثار روانی و واقعی ی��ک پدیده وجود دارد. 
درخصوص تحریم ها شرایط به گونه ای دیگر بود و 
به سبک کشورهای غربی از چند ماه قبل اعالم شد 
که چه تحریم هایی در چه زمانی علیه ایران اجرایی 

می شود ...

افزای��ش فاصل��ه طبقات��ي و نابرابري ه��ا یكي 
از چالش ه��اي اصل��ي دوره تحریم ه��اي جدی��د 
خواهد بود و ب��ا توجه به اینكه جامع��ه كماكان به 
وضعیت معیش��تي خود معترض اس��ت، باید این 
مس��اله را مهم ترین مساله روز كش��ور دانست. در 
همین رابطه »تعادل« با عل��ي مزیكي، اقتصاددان 
گفت وگو كرد ت��ا راه حل هاي او ب��راي بحران هاي 
آینده را بداند. او معتقد اس��ت كارهاي زیادي بود 
كه باید در گذش��ته انجام مي شد ولي دولت ها این 
مسائل را پشت گوش انداختند تا امروز دیگر نتوان 
از اصالح ریش��ه اي و مس��ائل پایه اي سخن گفت. 
بهتر اس��ت دولت كارهایي را كه مي توان انجام داد 

در دستور بگذارد ...

و اما تحريم واقعی

علي مزيكي : تحريم هاي كور 
طبقات فرودست را نشانه رفت

سرمقاله

گفتوگو

 همين صفحه  

 صفحه 9  

خبرآخر

بازداشت معاون ارزي 
بانك مركزي

تعادل| احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي 
بازداشت شد. غالمحس��ین محسني اژه اي سخنگوي 
قوه قضاییه اعالم كرد كه سید احمد عراقچي، معاون 
ارزي بانك مركزي بازداش��ت ش��ده است. سیداحمد 
عراقچي از سال گذشته به س��مت معاونت ارزي بانك 
مركزي منصوب شده بود. او 17 مرداد ماه 96 با حكم 
ولي اهلل سیف، رییس پیشین بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ایران، جایگزین غالمعلي كامی��اب، معاون 
ارزي بان��ك مركزي ش��د. وي پی��ش از تصاحب این 
سمت، س��وابقي چون عضویت هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق به��ادار و مدیركلي هی��ات عامل بانك 
مركزي را در كارنامه خود داش��ت.  گفتني است از روز 
شنبه 13 مرداد 97 برخي خبرگزاري ها و كاربران در 
ش��بكه هاي اجتماعي از بركناري عراقچ��ي خبر داده 
بودن��د. اما صبح روز یكش��نبه این خبر از س��وي یك 
منبع آگاه در بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري 
ایبنا وابسته به بانك مركزي و پژوهشكده پولي وبانكي 
تكذیب شد. این منبع آگاه گفته بود كه خبر بركناري 
عراقچي صحت ندارد. با این حال، عصر روز گذش��ته 
محس��ني اژه اي در این خص��وص در گفت وگو با صدا 
و س��یما اعالم كرد: در ادامه رس��یدگي به پرونده هاي 
اخالل گران در نظام پولي و ارزي كشور، پرونده سه نفر 
تكمیل و با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شد و 
به زودي دادگاهي مي شوند. همچنین سخنگوي قوه 
قضاییه تصریح كرد: یكي از بازداشت ش��دگان، معاون 
ارزي بانك مركزي اس��ت كه گفته مي شد اخیرا كنار 
گذاشته شده است. به گفته اژه اي، فرد دیگر بازداشتي، 
یكي از كارمندان یكي از معاونین رییس جمهور است. 
اژه اي اضافه كرد: همچنین چهار نفر از دالالن ارزي و 
یك صراف كه به صورت غیرمجاز در زمینه اخالل در 
نظام پولي و ارزي كشور فعالیت داشتند، روز یكشنبه 
احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت 

موقت وارد زندان شدند.
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آي��ت اهلل آمل��ي الريجاني در مراس��م 
بزرگداش��ت حقوق بشر اس��امي، ضمن 
تش��ريح جايگاه حقوق بش��ر در اس��ام، 
اصول حقوق بش��ر غربي را از حيث نظري، 
مبنايي و فلس��في به چالش كش��يد و به 
طرح پرس��ش هايي در اين مورد پرداخت 
كه نظريه پردازان غربي پاس��خي براي آنها 
ارايه نداده اند. به گ��زارش ميزان، آيت اهلل آمل��ي الريجاني با تاكيد بر 
اينكه مساله حقوق بشر براي مسلمانان و خصوصا براي نظام جمهوري 
اسامي يك مساله اساسي اس��ت، در تبيين اين موضوع تصريح كرد: 
دليل اينكه براي مسلمانان مساله حقوق بشر مساله اي اساسي است، 
تكيه اديان الهي وخصوصا اسام بر مساله حقوق انسان ها و تكريم اين 
حقوق و همچنين كرامت انساني است. رييس قوه قضاييه يادآور شد: 
عاوه بر اين در اصل دوم قانون اساسي كه مبناي جمهوري اسامي را 
بيان مي كند، عنوان مي دارد كه جمهوري اسامي، نظامي است بر پايه 
ايمان بر شش مبنا كه شامل توحيد، وحي، معاد، عدل، امامت و كرامت 
و ارزش واالي انساني و آزادي توام با مس��ووليت در برابر خدا. آيت اهلل 
آملي الريجاني تاكيد كرد امروز راه و روشي كه امريكايي ها و غربي ها 

در سراسر دنيا پيش گرفته اند، جز نقض حقوق بشر چيزي نيست.

 روش امريكايي ها و غربي ها 
نقض حقوق بشر است

س��خنگوي وزارت كش��ور در پ��ي 
انتشار برخي دعوت ها در فضاي مجازي 
براي تجمعات غيرقانوني گفت: در يك 
ماه گذش��ته ده ها دع��وت تحت عنوان 
اعتراض به گراني و وضعيت معيشتي در 
فضاي مجازي و در سطح وسيع منتشر 
شد كه عمده آنها منشأ خارجي داشته 
است اما توسط افرادي در داخل و در شبكه هاي اجتماعي بازنشر 
شده است. به گزارش ايسنا، سيد سلمان ساماني با اعام اين خبر، 
افزود: منتشر كنندگان اينگونه پيام ها، انتظار داشتند اين موضوع 
در شهرهاي زيادي با اقبال مواجه شود ولي در عمل شاهد وقوع 
موارد معدودي از تجمعات بوديم به نحوي كه در چند شهر افراد 
تحت تاثير فضا سازي هاي صورت گرفته و با توجه به مشكاتي كه 
از نظر اقتصادي وجود دارد در اين تجمعات غيرقانوني ش��ركت 
كردند. س��اماني با اشاره به تدابير اتخاذ ش��ده و درايت شوراهاي 
تامين و نيروي انتظام��ي تاكيد كرد: نهايت اهتم��ام براي اينكه 
اينگونه تجمعات ب��ا حداقل تنش و از راه گفت وگو كنترل ش��ود 
به عمل مي آيد. ساماني تاكيد كرد: واكنش عاقانه به مشكات 

اقتصادي نه پاك كردن صورت مساله است و نه دامن زدن به آن.

اهتمام شوراهاي تامين براي كنترل 
تجمعات با كمترين تنش

يك عض��و كميس��يون امني��ت ملي و 
 FATF سياست خارجي تاكيد كرد: بدون
شرايط ما سخت تر خواهد شد. ما هر لحظه 
احس��اس كنيم به مملكت آسيب مي رسد 
و آن وضعي��ت به نف��ع منافع ملي كش��ور 
نيس��ت در آن ش��رايط س��خت و حساس 
مي توانيم از FATF خارج ش��ويم. ش��هروز 
برزگر در گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به اينكه آيا كشور بدون حضور در 
FATF مي تواند در تجارت و روابط بين الملل منافع خود را كسب كند 
يا نه، گفت: بدون FATF شرايط ما س��خت تر خواهد شد. قوانيني كه 
مجلس گذرانده به آن راي مثبت داده است. هم دولت موافق آن بوده و 
هم از مجلس راي آورده است و در مسير شوراي نگهبان و مجلس قرار 
گرفته و ما هر لحظه احساس كنيم كه به مملكت آسيب مي رسد و آن 
وضعيت به نفع منافع ملي كشور نيست در آن شرايط سخت و حساس 
مي توانيم از FATF خارج شويم. وي با اشاره به بهانه هايي كه كشورهاي 
اروپاي��ي و اتحاديه اروپا درب��اره انتقال پول به اي��ران مطرح مي كنند، 
گفت: مسائل مالي مطرح است. عدم پيوستن ايران به FATF از جمله 
بهانه هاي اتحاديه اروپا است و ما در واقع با عدم تصويب اين قانون و عدم 

پيوستن به آن بهانه اي به دست غرب و كشورهاي امريكايي مي دهيم.

 بدون FATF شرايط ما 
سخت تر خواهد شد 

يك نماين��ده مجلس در يادداش��تي 
طرح س��وال از رييس جمه��ور را به نقد 
كشيد. فاطمه حسيني عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس نوش��ت: بر اس��اس 
آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسامي 
درصورتي كه نمايندگان در صحن علني 
از پاسخ رييس جمهوري به مجلس قانع 
 نشوند گزارش آن جهت رس��يدگي، به قوه قضاييه ارسال مي شود. 
به عن��وان يك عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجلس ي��ادآوري 
از رييس جمه��وري،  مي كن��م ك��ه ماج��راي ط��رح س��وال 
پي��ش از انتخاب��ات رياس��ت جمهوري دوازده��م كلي��د خ��ورد 
 و مح��ور اصل��ي آن موض��وع موسس��ات مال��ي و اعتب��اري بود.
چند ماه پيش بنا به درخواس��ت نمايندگان در زمينه سوال درباره 
موسسات مالي، ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس مبني بر ارسال 
گزارش موارد مربوطه ب��ه قوه قضاييه، در كميس��يون اقتصادي و 
سپس صحن علني مجلس به تصويب رس��د. اما نكته آن است كه 
 ارس��ال گزارش به قوه قضاييه تاكنون به نتيجه نرس��يده اس��ت.

س��وال اين اس��ت كه با توجه به بي نتيجه ماندن گزارش پيشين، 
 ارس��ال گزارش��ي ديگر به ق��وه قضايي��ه، چ��ه فاي��ده اي دارد؟

 يك پرسش از طراحان 
سوال از رييس جمهوري

چهره ها                                                                                                                                                                                                                                                                            

  طرح تس�هيل خروج زنان از كش�ور در 
كميس�يون امنيت تصويب ش�د؛ ايس�نا| 
طيبه سياوش��ي عضو فراكس��يون زن��ان مجلس 
گفت: پس از تغيير رياس��ت كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي، درخواست بررسي طرح 
تسهيل خروج زنان از كش��ور در اين كميسيون را 
مطرح كرديم كه خوش��بختانه در جلسه يكشنبه 
كميس��يون امنيت مل��ي و سياس��ت خارجي به 
تصويب رس��يد. به گفته وي، ب��ه موجب مصوبه 
كميسيون امنيت، يك تبصره به بند سه ماده ۱۸ 
قانون گذرنامه اضافه خواهد ش��د ك��ه به موجب 
آن زناني كه مي خواهن��د در همايش هاي علمي، 
فرهنگي، ورزش��ي و مانند آنها ش��ركت كنند، در 
مواردي كه همس��ر به آنها اجازه خروج نمي دهد، 
مي توانند با اج��ازه مراجع ذيربط ي��ا در غير اين 
صورت دادستاني از كش��ور خارج شوند. سياوشي 
در اين باره گفت: قانون گذرنامه س��ال ۵۱ نوشته 
ش��ده بود و ب��ا تح��والت رخ داده در جامعه زنان 
تغييرات اين حوزه در آن لحاظ نشده بود. مصوبه 
كميس��يون امني��ت ملي ب��راي تصوي��ب نهايي 
نيازمند راي نمايندگان در صح��ن علني خواهد 

بود.

   وزارت خارجه س�وء قصد ب�ه مادورو را 
محكوم كرد؛ س�خنگو| سخنگوي وزارت امور 
خارجه، سو قصد به جان رييس جمهوري ونزوئا 
را محك��وم و تاكيد ك��رد: اين اق��دام حركتي در 
جهت بي ثبات��ي و ناامني در اين كش��ور و به نفع 
دش��منان دولت و مردم آن اس��ت. بهرام قاسمي 
گفت: ما اين اقدام را حركت��ي در جهت بي ثباتي 
و ناامني در اين كش��ور و به نفع دش��منان دولت 
و مردم ونزوئا مي دانيم و آن را به ش��دت محكوم 
مي كنيم. روز گذش��ته انفجار مهيبي س��خنراني 
زنده نيكاس م��ادورو رييس جمه��وري ونزوئا 
در يك مراس��م نظامي را به صورت ناگهاني قطع 
كرد.ش��بكه تله س��ور ونزوئا در گزارشي نوشت: 
نيكاس م��ادورو از ي��ك حمله آش��كار طي يك 
مراس��م رژه نظام��ي در كاراكاس در حال��ي جان 
س��الم به در ب��رد كه وي راس��ت گراه��ا و عوامل 

خارجي را مسوول اين حادثه معرفي كرد.

  عربستان به سرپرس�ت دفتر حفاظت 
منافع اي�ران روادي�د داد؛ ايرن�ا| يك منبع 
آگاه ديپلماتي��ك روز يكش��نبه اع��ام ك��رد كه 
عربستان س��عودي با اعطاي رواديد به سرپرست 
معرفي ش��ده و كادر دفتر حفاظ��ت منافع ايران 
موافقت كرده اس��ت. ب��ا موافق��ت وزارت خارجه 
عربس��تان، »محم��د علي ب��ك« ك��ه در ح��ال 
حاض��ر ريي��س اداره عم��ان و يم��ن وزارت امور 
خارجه كش��ورمان اس��ت عهده دار سرپرس��تي 
دفت��ر حفاظت مناف��ع جمهوري اس��امي ايران 
در جده خواهد ش��د. رواب��ط ديپلماتي��ك ايران 
و عربس��تان س��عودي دي م��اه س��ال ۱394 و 
در پي حمل��ه گروهي به س��فارت عربس��تان در 
تهران و كنس��ولگري اين كش��ور در مشهد قطع 
ش��د و پس از آن نيز تنش ها در روابط دو كش��ور 
افزايش يافت. ناظران اعطاي رواديد به سرپرست 
دفت��ر حفاظ��ت منافع اي��ران را ي��ك گام مثبت 
ديپلماتي��ك در رواب��ط تهران-ري��اض ارزياب��ي 

كردند.

  تس�ليت رييس جمه�ور ب�ه مناس�بت 
درگذش�ت م�ادر ش�هيدان باطبي-پ�اد| 
رييس جمه��ور در پيامي با تس��ليت درگذش��ت 
حاجيه خانم عذرا باطبي؛ مادر بزرگوار ش��هيدان 
واالمقام حميدرضا، عليرضا و عباس��علي باطبي، 
از درگاه ايزد منان براي آن مرحومه رضوان الهي 
و همنش��يني با فرزندان ش��هيدش و براي عموم 

بازماندگان صبر و سامتي مسألت كرد.
در بخش��ي از پيام روحاني آمده: » به يقين ياد 
و خاطره اين مادر صبور و با ايم��ان، كه در دوران 
سرنوشت  ساز هشت س��ال دفاع مقدس، فرزندان 
رش��يد خ��ود را در راه دف��اع از انق��اب و ميهن 
اس��امي تقديم كرد، در صفحه زري��ن افتخارات 
ملت ايران ماندگار خواه��د بود. اينجانب مصيبت 
وارده را ب��ه خان��واده محترم و مردم قدرش��ناس 
استان مازندران به ويژه شهرستان بهشهر تسليت 

مي گويم.«

  آخرين وضعي�ت اليحه بانكداري بدون 
ربا-باش�گاه خبرن�گاران| مع��اون پارلماني 
رييس جمه��ور درب��اره آخرين وضعي��ت اليحه 

بانكداري بدون ربا توضيحاتي داد.
اميري با اش��اره به اليحه بانك��داري بدون ربا 
اظهار ك��رد: در دولت كميس��يون هاي مختلفي 
هس��تند كه با توجه ب��ه ماهيت لواي��ح؛ آنها را به 
صورت تخصصي مورد بررس��ي و كارشناسي قرار 
مي دهند. معاون پارلماني رييس جمهور افزود: از 
آنجا كه مسائل مربوط به لوايح مختلف اقتصادي, 
اجتماعي و... در اين كميسيون ها به صورت دقيق 
م��ورد ارزيابي ق��رار مي گيرد؛ ممكن اس��ت اين 
پروسه كمي زمان بر شود و اين به معناي تعلل در 

رسيدگي به موارد مطرح شده نيست.

  رزماي�ش اقت�دار درياي�ي س�پاه در 
خليج ف�ارس پايان يافت-ايس�نا| س��ردار 
ش��ريف از قدرداني فرمانده كل سپاه ازيگان هاي 
ش��ركت كننده در رزمايش اقتدار دريايي سپاه و 
تاكيد او بر ارتقاي آمادگي هاي دفاعي براي مقابله 

با ماجراجويي هاي دشمنان خبر داد.
در پي برگزاري رزمايش اقتدار دريايي س��پاه 
كه هفت��ه گذش��ته در آب ه��اي نيلگ��ون خليج 
هميش��ه فارس برگزار شد، سردار س��رتيپ دوم 
پاسدار رمضان شريف گفت: اين رزمايش با هدف 
كنترل و مراقبت از امنيت آب��راه بين المللي و در 
چارچوب برنام��ه رزمايش هاي تقويمي س��االنه 

سپاه برگزار شد .

رييس جمهور در نامه اي به رييس مجلس:

برخي حقايق را براي مردم بازگو خواهم كرد

رسانه ها از احتمال ديدار روساي جمهور ايران و امريكا در نيويورك نوشتند

عقب گرد  ترامپ
گروه ايران|

زماني ك��ه ترامپ از گفت وگو ب��دون هيچ پيش 
ش��رط با ايران س��خن گف��ت، بس��ياري از ناظران 
سياس��ي از اي��ن رفت��ار او تعجب نكردن��د؛ چراكه 
پيش ت��ر چني��ن تصميمات��ي را از رييس جمه��ور 
امريكا ديده بودند. ح��ال پس از پيش��نهاد ترامپ 
براي ديدار با رييس جمهور ايران، برخي رسانه ها از 
احتمال ديدار دو رييس جمهور در حاش��يه نشست 
عمومي س��ازمان ملل در نيوي��ورك خبر مي دهند. 
خبري كه برخي آن را عقب نش��يني آشكار از سوي 
ترامپ��ي مي دانند ك��ه پيش ت��ر موضع گيري هاي 
تندي علي��ه مقامات جمهوري اس��امي داش��ت. 
خبر ديدار احتمالي روس��اي جمهور امريكا و ايران 
را يك روزنامه اس��راييلي به نقل از منابع خبري در 
سازمان ملل داده اس��ت. روزنامه اورشليم پست، به 
نقل از يك منبع ديپلماتيك ارش��د در مقر سازمان 
ملل در نيويورك نوشته كه حسن روحاني و دونالد 
ترامپ روس��اي جمهور ايران و امريكا ممكن است 
در حاشيه نشست ماه آينده مجمع عمومي سازمان 
ملل با يكديگر ديدار كنند. به نوش��ته اين روزنامه، 
رييس جمهور امريكا در روزهاي گذشته براي ديدار 
با سران ايران بدون پيش شرط اعام آمادگي كرده 
اس��ت اما مقامات ايراني به آن پاسخ منفي داده اند. 
هر چند ديپلمات ه��اي غربي در نيوي��ورك بر اين 
باورند ك��ه رايزني ه��اي محرمانه ميان دو كش��ور، 
حصول توافق براي برگزاري نشس��ت در نيويورك 

را ممكن مي كند. 
آنچه روزنامه اس��راييلي از رايزني هاي محرمانه 

گفته، ب��ه خبرهايي باز مي گردد كه بر اس��اس آن، 
عمان بار ديگ��ر در نق��ش ميانجي مي��ان تهران و 
واش��نگتن عمل كرده اس��ت. تيرماه بود كه محمد 
جواد ظريف در س��فري پيش بيني نشده به عمان 
رفت و با يوسف بن علوي همتاي عماني خود ديدار 
كرد. تعدادي از رس��انه ها مدعي ش��دند يوسف بن 
علوي حامل پيامي از س��وي امريكا ب��راي مقامات 
ايراني بوده است. از س��وي ديگر، وزير امور خارجه 
عمان چند هفته بعد به امريكا سفر و با مقامات اين 
كش��ور ديدار كرد كه بر اس��اس خبره��ا، رد و بدل 
كردن پيام تهران و واش��نگتن بخشي از دستور كار 

يوسف بن علوي بوده است. 

 7 شرط ايران براي مذاكره
روزنام��ه الجريده كويت مدعي ش��ده پيش��نهاد 
ترامپ به ايران براي مذاكره بدون هيچ پيش ش��رط 
اتفاقي نب��وده و دليلش رد و بدل ش��دن پيام هايي از 
دو س��و بوده اس��ت. اين روزنامه ادعا كرد كه ايران به 
7 ش��رط پذيرفته كه با امريكا مذاكره كند. 7 شرطي 
كه پيش بيني مي شد آن قدر سخت باشند كه دونالد 
ترام��پ، رييس جمهوري اياالت متح��ده امريكا آنها 
را نپذيرد؛ ام��ا واكنش اياالت متحده به اين ش��روط 
خاف انتظار ايراني ها بوده اس��ت. به ادعاي روزنامه 
كويتي »بازگش��ت واش��نگتن به توافق هس��ته اي و 
اجراي تمامي تعهدات��ش«، »توقف تهديدات نظامي 
امريكا عليه اي��ران«، »ارايه تضمي��ن در جهت عدم 
تاش امري��كا براي بران��دازي نظ��ام«، »پايان دادن 
به اخت��اف افكني مي��ان ايران با كش��ورهاي عربي 

توس��ط امريكا«، »پايان دادن ب��ه تحريم هاي جديد 
اقتصادي« »توقف فش��ارهاي اقتص��ادي« و »توقف 
فش��ار به ش��ركت هاي اروپايي براي بازگشت آنان به 
ايران« 7 شرطي اس��ت كه ايران براي مذاكره اعام 
ك��رده. در مقابل ايران ب��ا اياالت متح��ده براي حل 
دو بحران يمن و س��وريه همكاري خواه��د كرد و با 
امريكايي ها در عراق و افغانس��تان هماهنگي خواهد 
داشت. به ادعاي اين منابع، محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه ايران قبل از آغاز تور اروپايي روحاني در 
ابتداي ماه ژوئن گذشته شروط ايران را در نامه اي به 
اطاع عماني ها رساند و يوس��ف بن علوي، وزير امور 
خارجه عمان در س��فر اخير خود به واش��نگتن اين 
نامه را به امريكايي ها داد. اي��ن منابع در ادامه مدعي 
مي ش��وند بر خاف انتظار ايراني ها، واشنگتن به نامه 
پاس��خ مثبت داد، و علنا دو ش��رط اصلي را پذيرفت، 
به موجب آن جيمز متيس، وزير دف��اع امريكا تاكيد 
كرد كه اياالت متحده برنامه اي ب��راي حمله نظامي 
به ايران ن��دارد و براي براندازي نظ��ام حاكم بر ايران 
نيز تاش نمي كند. هفته گذش��ته برخي رس��انه ها 
از س��فر يوس��ف بن علوي براي انتقال پيام امريكا به 
مقام��ات ايراني خب��ر دادند ك��ه اين خبر از س��وي 
سخنگوي وزارت خارجه تكذيب ش��د. حال روزنامه 
الجريده مدعي اس��ت كه بن علوي قصد داش��ته بعد 
از سفر به واشنگتن مس��تقيما به تهران بيايد تا پاسخ 
امريكايي ه��ا را به طرف ه��اي ايراني بدهد ام��ا از او 
خواسته ش��ده صبر كند تا ظريف از سفر خارجي اش 
بازگردد. اش��اره به س��فر خارجي ظريف، س��فر او به 
سنگاپور و حضور در نشست آ س��ه آن است. در عين 

حال خبرهايي هم از احتمال دي��دار ظريف با پمپئو 
وزير امور خارجه امريكا در حاش��يه نشست آ سه آن 

شنيده شد كه دست آخر ظريف آن را رد كرد. 

 ابهام در تهران
با همه اين ه��ا، به نظر تهران هن��وز به جمع بندي 
نهايي نرس��يده اس��ت. اي��ن را مي ش��ود از ابهام در 
اظهارات مقام��ات ايراني درباره ني��ت ترامپ از طرح 
موضوع گفت وگو بدون پيش شرط فهميد. آيا ترامپ 
به دنبال حل مناقشه اس��ت يا يك نمايش تبليغاتي؟ 
مانند آنچه در ديدار او با كيم جون��گ اون رهبر كره 
ش��مالي رقم خورد. نش��ريه امريكاي��ي آتانتيك در 
تحليلي به همي��ن موضوع پرداخته اس��ت. تحليلگر 
اين نش��ريه، رييس جمه��ور امريكا را عاش��ق زرق و 
برق دي��دار با س��ران مي دان��د؛ اما معتقد اس��ت اگر 

ترامپ به دنبال گفت وگو با ايران اس��ت، براي اصاح 
خس��ارتي كه او موج��ب آن ش��ده، باي��د گام هايي 
بردارد. از س��وي ديگر، ترامپ هرگز نگفته اس��ت كه 
در ازاي امتياز هاي��ي كه ايران ممكن اس��ت بدهد، او 
چه چي��زي در ازاي اي��ن امتيازات خواه��د داد. اين 
تحليل آتانتي��ك را يكي از مقامات پيش��ين وزارت 
خارجه ايران و مشاور كنوني رييس مجلس به شكلي 
ديگر مطرح مي كند؛ آنجا كه حسين اميرعبداللهيان 
در صفحه توييتر خود مي نويس��د: »مذاكره با امريكا 
هرگز تابو نب��وده، ده ه��ا ماق��ات وزراي خارجه دو 
كش��ور در برجام و س��ه دور مذاكره در بغداد كه من 
هم در آن حضور داش��تم از آن جمله اس��ت. مشكل، 
مذاكره نيس��ت بلكه رفتار قلدرمآبانه، جنايات بزرگ 
و بدعهدي هاي مكرر امريكا اس��ت. موقع شناس��ي و 

اقتدار دو ركن هر مذاكره ديپلماتيك است.«

»ب��راي بي��ان حقاي��ق ب��ه مجل��س مي آيم.«  
اي��ن عباراتي اس��ت كه عص��ر دي��روز ب��ه نقل از 
رييس جمه��وري حول و ح��وش عصر ابت��دا روي 
خروجي پايگاه اطاع رس��اني دولت ق��رار گرفت و 
بافاصله پس از آن روي خروجي اكثر خبرگزاري ها 
نشست تا بررس��ي تحليلي ابعاد و زواياي گوناگون 
حضور رييس جمهوري در رس��انه ها و ش��بكه هاي 
اجتماع��ي آغاز ش��ود. عباراتي كه نش��ان مي دهد 
رييس جمهوري نه تنها حضور در جمع نمايندگان 
را »تابو«و»خط قرمز«نم��ي داند بلكه اين حضور را 
فرصتي براي ايج��اد ارتباط معقو ل ب��ا نمايندگان 
مي دان��د و قص��د دارد از آن نهايت بهره ب��رداري را 

انجام دهد.
هرچند طي سال هاي گذش��ته، همواره فرآيند 
س��وال از رييس جمه��ور در س��اختار سياس��ي و 
عمومي كشورمان تابو محسوب مي ش��د، اما نحوه 
رفتار محم��ود احمدي ن��ژاد در زم��ان دولت هاي 
نهم و دهم نمايندگان مجل��س نهم را به اين نتيجه 
رس��اند كه براي مه��ار حاشيه س��ازي هاي محمود 
احمدي نژاد چاره اي جز كش��اندن او به راهروهاي 
بهارستان و قرار گرفتن وي در معرض پرسش هاي 
نماين��دگان وجود ن��دارد؛ اي��ن فرآين��د در زمان 
دولت تدبير و اميد نيز به گونه اي ديگر تكرار ش��د؛ 
نمايندگان جبه��ه پايداري ك��ه جمعيتي حداكثر 
60نفري را ش��امل مي ش��دند از همان س��ال هاي 
ابتدايي حضور روحاني در راس هرم اجرايي كش��ور 
تاش دامنه داري را آغاز كردند ت��ا پاي روحاني را 
نيز به مجلس بكش��انند؛ تاش هايي ك��ه به دليل 
موضوعي��ت نداش��تن و جناح��ي بودن با پاس��خ 
منفي اكثر نمايندگان مواجه مي ش��د تا تاش هاي 
تندروهاي مجلس بيش��تر به آب در هاون كوبيدن 
ش��بيه باش��د تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب 
جدي باز كرد؛ اما نوسانات اخير در حوزه ارز و طا و 
افزايش دامنه گراني ها تعداد بيشتري از نمايندگان 
را مجاب كرد كه در غياب وزراي پاس��خگو؛ شخص 
رييس جمه��وري را ب��راي پاس��خگويي به مجلس 
ف��را بخوانند؛ ام��ا به نظر مي رس��د تيم مش��اوران 
رييس جمهوري ت��اش مي كنند ت��ا تابوي حضور 

رييس جمه��وري در مجل��س را به فرصت��ي براي 
گفت وگو و اس��تدالل بدل كنند و از طريق تريبون 

مجلس صداي خود را به گوش ايرانيان برسانند.
 

 سوال از روحاني  روي ميز خبرنگاران
رييس جمه��ور در نام��ه اي ب��ه عل��ي الريجاني 
ريي��س مجلس ش��وراي اس��امي با اع��ام اينكه 
»س��وال تعدادي از نمايندگان، در چارچوب قانون 
اساس��ي و زمان و ش��رايط مناس��ب مطرح نش��ده 
اس��ت«، تاكيد كرد: اما براي جلوگي��ري از هر نوع 
اخت��اف بي��ن ق��وا و احترام ب��ه مجلس ش��وراي 
اس��امي، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد. به 
گزارش پاد، متن كامل نامه حس��ن روحاني به علي 

الريجاني به شرح ذيل است: 
بس��م اهلل الرحمن الرحي��م؛ جناب آق��اي دكتر 

الريجاني؛ رياست محترم مجلس شوراي اسامي
سام عليكم

احترامًا؛ درست در سالروز تحليف رييس جمهوري 
دوره دوازدهم، س��وال تع��دادي از نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسامي واصل گرديد. بي ترديد سوال 
از رييس جمهور كش��ور ب��ا مراعات حداق��ل دو نكته 
مي تواند مبارك باشد؛ اواًل در چارچوب قانون اساسي 
باشد، ثانيًا در زمان و شرايط مناسب كشور اقدام شده 
باشد، كه متاس��فانه هيچكدام از اين دو حاصل نشده 
اس��ت. اما براي جلوگيري از هر نوع اختاف بين قوا و 
احترام به مجلس شوراي اس��امي ان شا اهلل در فرصت 
مقرر به مجلس خواهم آمد و به سواالت پاسخ خواهم 
داد. البته اين امر مي تواند فرصت خوبي باشد تا برخي 
از حقايق را ب��راي مردم عزيز كش��ورم بازگو نمايم كه 
آنها صاحب واقعي كشورند و مشروعيت من و شما نيز 

از آراي  آنها  است.

 روحاني  تريبون مجلس را انتخاب كرد
بافاصله پس از انتش��ار نام��ه رييس جمهوري 
خطاب ب��ه ريي��س مجل��س، دامن��ه وس��يعي از 
ارزيابي ه��اي تحليلي در خصوص تصويرس��ازي از 
حضور روحاني در مجلس به راه افتاد؛ عضو شوراي 
مركزي حزب اتحاد ملت يكي از اي��ن چهره ها بود 
كه حض��ور رييس جمهوري در مجل��س را فرصت 
مناسبي براي درميان گذاشتن موانع و چالش هاي 
پيش روي دولت با م��ردم دانس��ت و از اين حضور 

دفاع كرد.
س��عيد ش��ريعتي در گفت وگ��و با ايرن��ا، گفت: 
رييس جمه��وري ه��م در دور قبل و ه��م در دولت 
دوازدهم به صورت مكرر از عوامل و موانعي صحبت 
كرد كه مانع تحق��ق برنامه ه��ا و اجراهاي تعهدات 
دولت بوده اس��ت. اين انتق��ادات در زمينه برجام و 

موانع داخل��ي اج��راي آن، حتي صريح ت��ر بوده و 
متوجه قواي ديگر هم ش��ده اس��ت. او از جريانات و 
گروه هايي ك��ه خ��ارج از دولت به ص��ورت موازي 
و پنهان علي��ه دولت اق��دام به كارش��كني كردند، 
س��خن گفت. بر اس��اس همين رفتارها انتظاري از 
دولت و ش��خص رييس جمهوري در افكار عمومي 
و ميان حاميان او به وجود آمد ك��ه رييس دولت با 
صراحت بيش��تري اين موانع را معرفي و برنامه هاي 
دول��ت را از موضع اقت��دار براي حذف اي��ن موانع 
طلب كند.  اين فعال سياس��ي درباره سوال مجلس 
از رييس جمه��وري و استقبال»حس��ن روحاني« 
از طرح پرس��ش گفت: اگر رييس جمه��وري از اين 
فرصتي كه مجلس در اختيار او قرار داده اس��تفاده 
كند و صريح و ش��فاف با مردم از تريبون خانه ملت 
س��خن بگويد و اين موانع را چ��ه در داخل و چه در 
خارج روش��ن كند مي تواند در موازنه قوا در كشور 
و در جلب و اعتم��اد دوب��اره افكارعمومي به دولت 

موثر باشد. 
رييس جمه��وري  انتق��اد  درب��اره  ش��ريعتي 
از رويه طي ش��ده ب��راي طرح س��وال گف��ت: اگر 
رييس جمهوري به عن��وان مجري قانون اساس��ي 
نس��بت ب��ه رويه ط��ي ش��ده در ط��رح س��وال از 
رييس جمه��وري، انتقادي دارن��د، مي تواند در پي 
بررس��ي حقوقي ايش��ان و همكارانش��ان از چنين 
طرح س��والي به وجود آمده باش��د و مستدلي براي 
اين موضوع در دست دارند. اما من مستقل از نحوه 
طرح س��وال و ض��رورت آن، اين س��وال را فرصتي 
براي طرح موانع و مش��كات كش��ور و گفت وگوي 

رييس جمهوري با مردم مي دانم. 
اين فعال سياس��ي ادامه داد: رييس جمهوري و 
دولت قرار اس��ت طي روزهاي آينده هم در مجلس 
حضور يابند و هم بسته ارزي و اقتصادي را به مردم 
ارايه دهن��د؛ بنابراين س��كوت دول��ت چندان هم 
ادامه دارنبود. بسته اي كه به گفته معاون اول دولت 
از سوي سران هر سه قوه هم مورد تاييد قرار گرفته 
مي تواند ب��ه نوعي اعام موض��ع رييس جمهوري و 
دولت درباره مشكات اقتصادي كش��ور هم تعبير 

شود. 
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صادقي سوال خود از كرباسيان ر ا به راي نگذاشت

حل موضوع حساب هاي قوه قضاييه با تكميل خزانه الكترونيك
روز گذش��ته ب��ار ديگ��ر مباح��ث مرب��وط ب��ه 
حس��اب هاي قوه قضايي��ه ب��ر س��ر زبان ه��ا افتاد. 
موضوع��ي ك��ه در س��ال 1395 مطرح ش��د ولي 
هيچ وق��ت به نتيجه مش��خصي نرس��يد. اكنون بار 
ديگر س��واالت مربوط به حس��اب هاي قوه قضاييه 
اين بار از طري��ق محمود صادق��ي نماينده مجلس 
در صح��ن علن��ي از وزير اقتصاد پرس��يده ش��ده 
اس��ت. س��واالتي كه وزير اقتصاد ترجي��ح داد تا با 
جواب هايي از قبيل »مربوط به دولت قبل اس��ت« 
و »مصوبه ش��وراي پول و اعتبار« است، مسووليت 
آن را از خود س��لب كند . هر چن��د نماينده مجلس 
س��وال خود را به راي نگذاش��ت ولي ت��اش براي 
ش��فافيت درباره آن را وعده داده اس��ت. شفافيتي 
كه ش��ايد از طريق تكميل پروژه خزانه الكترونيك 
قابل پيگيري باشد،  همان پروژه اي كه دستگاه ها را 
موظف مي كند همه دريافتي هاي خود را به حساب 
خزانه بريزند و همه نيازه��اي خود را از همان محل 
تامي��ن كنند. اي��ن پ��روژه و تكميل آن در دس��ت 
دس��تگاه هاي متب��وع وزارت اقتصاد اس��ت و البته 
براي اجراي آن توس��ط قوه قضاييه احتماال به ورود 

هيات نظارت بانك مركزي نياز باشد.
به گ��زارش تعادل، محم��ود صادق��ي ديروز در 
صحن علني مجلس بار ديگر مس��اله حس��اب هاي 
قوه قضاييه را مطرح كرد. او كه مس��عود كرباسيان 
وزير اقتصاد دولت دوازدهم را ب��ه همين منظور به 
مجلس فراخوانده بود از كرباس��يان پرسيد مبناي 
قانوني و شرعي افتتاح حس��اب هاي سپرده توسط 
قوه قضاييه چيست؟ تعداد اين حساب ها، صاحبان 
حس��اب ها، مبال��غ واري��ز ش��ده و س��ود حاصله و 

مواردمصرف آن از چه قرار است؟
وي در ادامه س��خنانش به اجرا نش��دن قوانين 
مهم كش��ور در حوزه شفافيت اش��اره كرد و اين را 
هم اضافه كرد: عدم شفافيت باعث شد بي اعتمادي 
رش��د كند. در اين بس��تر، فض��ا براي دش��منان و 

بيگانگان براي رشد به وجود آمد.
اين عض��و فراكس��يون اميد مجل��س ادامه داد: 
طبق قانون همه حس��اب ها و پرداخت ها به موجب 
قانون از خزان��ه داري كل كش��ور انجام مي ش��ود. 
وجوهي نظير سپرده و وجه الضمان كه بطور موقت 
در اختيار دس��تگاه ها قرار مي گيرد ت��ا وقتي كه در 
اختيار دس��تگاه هاي مذكور اس��ت، تصرف در آنها 
بدون رضايت يا احراز رضايت از صاحبان حس��اب 
غيرقانوني اس��ت. وجوه��ي كه به عنوان س��پرده و 
وجه الضمان در نظام بانكي تشكيل مي شود بايد در 
بانك مركزي يا در حسابي كه شعب بانك ها افتتاح 
مي شود، واريز ش��ود كه برداش��ت از اين حساب ها 
ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه ب��ه خزانه واريز 

شوند.

صادق��ي مدعي ش��د: تص��رف ق��وه قضاييه در 
وجوه��ي ش��امل وجوه��ي ك��ه م��ردم و اصحاب 
دعوا ب��ه اين حس��اب ها واريز مي كنند ي��ا در قالب 
قرارهاي كفايت يا اخذ محكوم، پرداخت مي ش��ود 
در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي اس��ت. 
س��پرده گذاري آنها و پرداخت نش��دن اين وجوه به 
خزانه كل كشور بر خاف قانون محاسبات عمومي 

كشور و اصل 53 قانون اساسي است.
نماينده مردم ته��ران در مجلس ب��ا بيان اينكه 
»در قان��ون مدني و قانون اساس��ي قوانين محكمي 
براي احترام ب��ه مالكيت خصوصي و ام��وال مردم 
وجود دارد. حرمت »مال« مسلمان همانند حرمت 
»خون« اوس��ت« ابراز عقيده كرد: چرا به نام اسام 
و والي��ت فقي��ه در مال م��ردم تص��رف غيرقانوني 
مي ش��ود؟ در اص��ل ۲۲ قان��ون اساس��ي حيثيت، 
 مسكن و شغل اش��خاص مصون از تعرض است. در 
اصل 1۰۷ رهبر در برابر قوانين با س��اير افراد كشور 

برابر است.
وي با بيان اينكه »به ياد دارم در مقطعي از زمان 
پرداخت س��ود به حساب هاي ش��خصي افراد حرام 
دانس��ته مي ش��د« مطرح كرد: اما حاال قوه قضاييه 
از اموال مردم س��ود مي گيرد و اين س��ود را صرف 
پرداخت حقوق به قضات دادگس��تري مي كند. آيا 
قاضي كه با م��ال حرام ارتزاق مي كن��د مي تواند به 
عدالت حكم بده��د؟ چرا به موازين ش��رعي توجه 

نمي شود؟

اين سخنان صادقي در مجلس با اعتراض برخي 
نمايندگان رو به رو ش��د. عمدتا ناظ��ر بر آن بخش  
از حرف هاي صادقي كه س��ود حاصل از وجوه مردم 
در حس��اب هاي قوه قضاييه و مص��رف آن را حرام 
دانس��ته بود. در راس معترضان عبدالحميد خدري 
قرار داش��ت كه البته رييس مجلس ب��ه وي وقتي 

براي سخنراني نداد.

 كرباسيان چه گفت؟
مجموع آنچه كرباس��يان به اين س��واالت پاسخ 
داد را مي توان در ي��ك جمله خاصه ك��رد. اينكه 
پرداخت هاي ق��وه قضاييه قانوني اس��ت. او البته بر 
اين تاكيد كرده اس��ت كه س��والي كه امروز از وي 
پرس��يده ش��ده در ادامه س��والي اس��ت كه از وزير 
اقتص��اد وق��ت در ارديبهش��ت س��ال 1396 در 
كميس��يون اقتصادي پرس��يده ولي ب��ه دليل قانع 
نش��دن س��وال به صحن ارجاع ش��ده و مجددا در 
دولت دوازدهم اين سوال مورد پيگيري قرار گرفت.

آن زمان علي طيب نيا در كميسيون اقتصادي در 
پاسخ به اين سوال، به مصوبات شوراي پول و اعتبار 
در س��ال هاي ۷۸ تا 91 اس��تناد و مطرح كرده بود 
كه آن س��ال ها مصوبات مجوز الزم به حساب هاي 
قوه قضاييه را داده اس��ت كه قانون��ي بودن مراحل 
آن را اعام مي كند. طبق آنچ��ه طيب نيا گفته بود 
و روز گذشته هم كرباس��يان تاكيد كرد افتتاح اين 
حس��اب ها به س��ال 13۷۸ بر مي گردد. 63 حساب 

بانكي در طول ۲3 س��ال افتتاح و بسته شده است و 
در هر دوره سه يا چهار حساب فعال بوده است. الزم 
به ذكر است اين حساب ها همگي به نام قوه قضاييه 

بوده و صاحب امضا هم روساي قوه بودند.
نكت��ه اينجا بود كه در س��ال 95 بان��ك مركزي 
به عنوان رييس ش��وراي پول و اعتب��ار، اخذ مجوز 
اين شورا را براي سپرده هاي قوه قضاييه نيز الزامي 
ندانسته اس��ت در نتيجه قانونا مش��كلي براي قوه 
قضاييه در اي��ن زمينه وجود ن��دارد. امروز مجلس 
به عنوان نهاد ناظر، منتقد به موضوعي بوده اس��ت 
كه كه خود در فرآيند ش��كل گيري آن نقش داشته 
اس��ت. همچنانكه همواره دو عضو مجلس به عنوان 
اعضاي ناظر ش��وراي پ��ول و اعتب��ار در آن حضور 
داش��ته اند. با اين حال مجلس اكنون اين موضوع را 
مطرح مي كند كه اگر اجازه اي براي افتتاح حساب 
براي قوه قضاييه صادر ش��ده اين موض��وع بايد به 

تصويب مجلس برسد. 

 صادقي قانع شد ولي قانع نشد!
محم��ود صادقي در ادام��ه اين س��خنان با ارايه 
توضيحاتي در پاس��خ ب��ه وزير اقتصاد اي��ن نكته را 

مطرح كرده است كه 
وي چني��ن توضي��ح داده: طب��ق قان��ون همه 
كل  خزان��ه داري  از  پرداخت ه��ا  و  حس��اب ها 
كش��ور انجام مي ش��ود. وجوه��ي نظير س��پرده و 
وجه الضمان كه بطور موقت در اختيار دس��تگاه ها 

قرار مي گيرد ت��ا وقتي كه در اختيار دس��تگاه هاي 
مذكور اس��ت، تص��رف در آنه��ا ب��دون رضايت يا 
احراز رضايت از صاحبان حس��اب غيرقانوني است. 
ضمن اينك��ه مبالغ آنها باي��د در بان��ك مركزي يا 
در حس��ابي كه ش��عب بانك ه��ا افتتاح مي ش��ود، 
واريز ش��ود كه برداش��ت از اين حس��اب ها ممنوع 
 خواهد ب��ود و در آخر هر ماه به خزانه واريز ش��وند.

صادق��ي اف��زود: تصرف ق��وه قضايي��ه در وجوهي 
ش��امل وجوهي كه م��ردم و اصحاب دع��وا به اين 
حس��اب ها واري��ز مي كنند ي��ا در قال��ب قرارهاي 
كفايت يا اخ��ذ محكوم پرداخت مي ش��ود در حكم 
تص��رف غيرقانون��ي در وج��وه عموم��ي اس��ت و 
س��پرده گذاري آنه��ا و پرداخت نش��دن اين وجوه 
به خزانه كل كش��ور بر خ��اف قانون محاس��بات 
 عمومي كش��ور و اصل 53 قانون اساس��ي اس��ت.
محمود صادق��ي نماينده مردم تهران البته س��وال 
خ��ود را به راي نگذاش��ت. اين موض��وع احتماال به 
دلي��ل تنش هايي بود ك��ه در جريان مطرح ش��ده 
موضوع حس��اب هاي ق��وه قضايي��ه در مجلس به 

جريان افتاده بود.

 شفاف سازي درباره حساب ها
صادقي س��وال خود را به راي نگذاشت ولي اين 
را گفت كه مس��تقا تقاضاي تحقي��ق و تفحص از 
اين حساب ها را مطرح خواهد كرد. سوالي كه شايد 
پيش تر نيز در افكار عمومي مطرح ش��ده بود عمدتا 
ناظر بر اين موضوع بود كه وجوه حس��اب هاي قوه 

قضاييه دقيقا كجا مصرف شده است؟ 

 كرباسيان و پاسخ هايش
كرباسيان گرچه س��عي كرد در جريان پاسخ به 
س��وال ديروز محمود صادقي مس��اله حساب هاي 
ق��وه قضاييه را ابت��دا ب��ه مصوبات ش��وراي پول و 
اعتيار دو دهه گذشته و س��پس وزير اقتصاد دولت 
يازدهم ربط ده��د، با اين حال نكت��ه اي كه نبايد از 
نظر دور داشت اين است كه حل مساله حساب هاي 
قوه قضاييه بي��ش از هر موضوعي وابس��ته به اتمام 
پروژه خزانه الكترونيك اس��ت كه در دس��تگاه هاي 

وزارتخانه متبوع وي در دست پيگيري است.
پي��ش از اين ب��روززاده، مديركل خزانه كش��ور 
مطرح كرده بود كه در جري��ان تكميل پروژه خزانه 
كشور،  دس��تگاه ها ملزم خواهند ش��د هردرآمدي 
دارند ب��ه خزانه واريز ك��رده و هر چ��ه مي خواهند 
برداش��ت كنن��د مس��تقيما از هم��ان برداش��ت 
كنن��د. موضوعي كه احتم��اال اگر بخواه��د درباره 
حساب هاي قوه قضاييه اجرايي شود نيازمند تغيير 
مصوبات ش��وراي پول و اعتبار و ورود هيات نظارت 

بانك مركزي است.

يك اقتصاددان با برآوردي از حجم نقدينگي هاي 
موج��ود در اقتصاد، اين رق��م را ح��دود 165۰ هزار 

ميليارد تومان ارزيابي كرد.
عبداهلل مشكاني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
حجم تقريبي نقدينگي در اقتصاد كشور حدود 165۰ 
هزار ميليارد تومان ارزيابي مي شود، گفت: اين حجم 
از نقدينگي نسبت به آخرين آمار بانك مركزي كه در 
اواخر سال گذشته نرخ نقدينگي را حدود 15۰۰ هزار 
ميليارد تومان ارزيابي كرده ب��ود، 1۰ درصد افزايش 

پيدا كرده است.

او در توضي��ح چگونگ��ي ب��رآورد اي��ن حجم از 
نقدينگي احتمالي اظهار ك��رد: نقدينگي در اقتصاد 
ما س��االنه حدود ۲6 تا ۲۷ درصد رشد پيدا مي كند 
و ماهانه نيز معادل ۲ تا ۲.5 درصد رشد پيدا مي كند 
كه بر همين اس��اس در حال حاضر ك��ه در برج پنج 
سال 139۷ قرار داريم، نقدينگي با رشد 1۰ درصدي 

معادل 165۰ هزار ميليارد تومان ارزيابي مي شود.
اين اقتص��اددان ب��ا بي��ان اينكه ريش��ه افزايش 
نقدينگي در اقتصاد اي��ران در دوره فعلي متفاوت از 
دوران دولت هاي نهم و دهم اس��ت، ادامه داد: ريشه 

تورم در دوران رياس��ت جمهوري آقاي احمدي نژاد، 
مس��ائل مربوط به تزريق پول نفت به اقتصاد بود. در 
حالي كه در دوره فعلي ريش��ه تورم در مسائل پولي و 
بانكي است و اساسا ارتباط به تحليل هاي امريكايي يا 
برجام ندارد. هرچند اين تحليل هاي جديد مي تواند 

باعث تحريك بازار هم بشود.
او با بيان اينكه در ح��ال حاضر نقدينگي از طريق 
نظام بانكي پمپاژ مي شود، اظهار كرد: اينكه بانك ها 
بدون اينكه خلق ثروتي داش��ته باش��ند، نقدينگي 
را اضافه مي كنند، به خاطر مس��ائل مربوط به اضافه 
برداشت از بانك مركزي است كه در نهايت مي تواند 

باعث خلق پول هم بشود.

اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه 
ما از طريق فروش سكه تنها توانس��ته ايم حدود ۷۰ 
هزار ميليارد تومان از نقدينگي را جذب كنيم، اظهار 
كرد: اين رقم درصد بسيار كمي از مجموع نقدينگي 
موجود در جامعه اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه سد 
نقدينگي در سيستم اقتصادي كشور شكسته شده 
و ما با پارچ و ليوان نمي تواني��م از حجم آن بكاهيم و 
اين س��ير مي تواند در نهايت باعث افزاي��ش 3 تا 3.5 

درصدي قيمت ها در بازار شود.
مش��كاني همچني��ن گف��ت ك��ه از مجم��وع 
نقدينگي هاي فعلي حدود 5۰۰ هزار ميليارد تومان 
به خاطر تزري��ق پ��ول نف��ت در دوران احمدي نژاد 

ب��ود و 115۰ هزار ميليارد تومان ديگ��ر آن به خاطر 
فعاليت هاي بانك ها در دوران بعد است.

بانك مركزي در اواخر س��ال گذش��ته )1396( با 
ارايه گزارش��ي حجم كل نقدينگي ه��ا در اقتصاد را 
حدود 15۰۰ هزار ميليارد تومان ارزيابي كرد، اتفاقي 
كه در همان زمان هم انتقادات كارشناسان را در پي 
داشت. در شهريورماه همان سال هم بانك مركزي با 
اتخاذ سياست هاي انبساطي خود براي خروج از ركود 
به كاهش نرخ س��ودهاي بانكي اقدام كرد؛ اتفاقي كه 
در عمل باعث خروج سرمايه ها از بانك ها و حركت به 
سمت بازارهاي س��رمايه اي ديگر همچون بازار ارز و 

سكه شد و بر حجم نقدينگي ها اضافه كرد.

گروه اقتصاد كالن|
مسعود كرباس��يان، وزير امور اقتصادي و دارايي 
روز گذش��ته براي پاس��خ به نماينده هاي مردم به 
مجلس احضار ش��د و در نهايت عدم رضايت از يكي 
از پرس��ش ها ب��ه كارت زرد دوم وزير منتهي ش��د. 
در اين جلسه از وزير اقتصاد كش��ور چندين سوال 
پرسيده ش��د اما س��والي كه كارت زرد را براي وي 
به همراه آورد درباره علت اجرا نش��دن طرح جامع 
مالياتي بود كه پاسخ وزير اقتصاد نتوانست به اقناع 

وكاي مردم بينجامد.
به گزارش »تعادل« مسعود كرباسيان وزيرامور 
اقتصادي و دارايي در جلس��ه علني روز )يكش��نبه، 
14مرداد( در جريان بررسي س��وال نماينده مردم 
بروجن درب��اره علت عدم اجراي ط��رح ملي جامع 

مالياتي پس از گذش��ت بيش از 11 س��ال چيست، 
گفت: اين طرح سبب شد تا موديان جديد مالياتي 
شناس��ايي ش��وند. س��وال نماينده بروجن از وزير 
اقتصاد درباره عل��ت عدم اجراي پ��روژه ملي طرح 
جامع مالياتي در جلس��ه علني صبح ديروز مجلس 
مطرح ش��د و پس از توضيحات وزير، اين س��وال به 
راي مجلس گذاشته شد كه نمايندگان با 1۰6 راي 
موافق، 5۲ راي مخال��ف و ۸ راي ممتنع از مجموع 
۲۰۰ نماينده حاضر اعام كردند كه از پاس��خ هاي 
وزير قانع نشدند. بر اين اساس مس��عود كرباسيان 
دومي��ن كارت زرد خود را از مجل��س دريافت كرد. 
مس��عود كرباس��يان در پاس��خ به س��وال خديجه 
ربيعي ، اظهار ك��رد: بي ترديد اهداف اين س��امانه 
و طرح در س��ه بخش جلوگيري از ف��رار مالياتي و 

افزاي��ش درآمده��ا، كاه��ش هزينه ه��اي وصول 
مالياتي و افزايش رضايت موديان تعريف مي ش��ود 
و خوش��بختانه اجراي اين طرح در اين مس��ير گام 

برداشته است.
وي در بيان مي��زان تطابق اجراي اي��ن طرح با 
اه��داف تعريف ش��ده، ادامه داد: اج��راي اين طرح 
باعث شد كه در حوزه دولت الكترونيكي در دو سال 
متوالي به عنوان س��ازمان و طرح برت��ر در بين كل 

طرح هاي كشور معرفي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: افزايش 
رضايت موديان براس��اس نظرسنجي صورت گرفته 
در رابطه با دول��ت الكترونيك، شناس��ايي موديان 
جديد كه بالغ ب��ر ۲۰ هزار تومان ب��ه منابع درآمد 
از طريق جلوگي��ري از فرار مالياتي افزوده اس��ت، 
مودي��ان جدي��د و كاهش رس��يدگي ب��ا توجه به 
اس��تفاده از مديريت ريس��ك به طرح هاي محدود 
شده، ۲5 درصد موديان و بقيه نيز در ارتباط با اين 

مديريت مورد ارزيابي قرار داده شده است.
وي تصري��ح ك��رد: از س��ال 139۰ تاكنون كه 
اجراي اين طرح آغاز شده اس��ت، ۲۸ هزار ميليارد 
تومان درآمد مالياتي به همراه داشته و در سال 96 
نيز درآمد مالياتي 96 ه��زار ميليارد تومان بوده كه 
نش��ان مي دهد در پناه اجراي اين طرح، درآمدها 4 

برابر افزايش داشته است.
كرباس��يان با اش��اره ب��ه وضعيت پيمان��كاران 
خارجي تاكيد كرد: هم اكنون در كش��ور پيمانكار 
خارجي وج��ود ندارد چ��را كه از حدود يك س��ال 
گذش��ته آنها خلع يد ش��ده اند؛ بنابراين اين باعث 
افتخار است كه بگويم در ش��رايط كنوني همه اين 
اقدامات توس��ط تحصي��ل ك��ردگان و متخصصان 
كش��ور انجام مي ش��ود و همين امر باع��ث خلع يد 
پيمانكاران شده و ضمانتنامه آنها نيز در حال ضبط 
اس��ت. وزير اقتصاد افزود: اين درست است كه يك 
كندي در سيس��تم وجود داشته كه ش��ايد ناشي از 
عدم اتكا به نيروهاي داخلي بوده اس��ت؛ همچنين 

اس��تفاده از پيمانكاران خارجي به ارث رس��يده كه 
نتوانسته اند با نيروهاي داخلي تعامل مثبتي داشته 
باش��ند. وي خاطرنشان كرد: خوش��بختانه مجلس 
در برنامه ششم توسعه تمهيداتي پيش بيني كرده 
كه وزارت ارتباط��ات نيز به عن��وان عامل چهارم و 
ناظر در اين موضوع همكاري داش��ته باشد كه آنها 

مي توانند اين گزارش را تاييد كنند.
وزير اقتصاد عنوان كرد: طرح جامع مالياتي از 4 
سامانه تشكيل مي شود كه عما داراي 14 ماژول و 
4۰ زيرسامانه بوده كه تقريبا اجرايي شده، اما هنوز 
نهايي نشده و براس��اس زمانبندي صورت گرفته در 

حال اجرا و دنبال شدن است.
كرباسيان بيان كرد: 4 س��امانه اصلي در اختيار 
پايگاه اطاعاتي و موديان مالياتي است كه مي توان 
گفت در اي��ن پايگاه اطاعاتي بالغ ب��ر يك ميليارد 
و 3۰۰ ميلي��ون ركورد اطاعاتي واريز ش��ده كه به 
پرونده موديان وصل شده، در نتيجه بعد از مراجعه 
هر م��ودي مي توان ب��ه ركورده��اي اطاعاتي وي 
دسترس��ي پيدا كرد كه اي��ن امر تاثير بس��زايي در 

استفاده از كاغذ دارد.
وي يادآور ش��د: اين امر باعث ش��ده كه س��ال 
گذش��ته ۲ ميلي��ون رك��ورد مالياتي فاقد س��وابق 
نظام مالياتي شناس��ايي ش��ود كه وقتي اطاعات 
را از بخش هاي مختل��ف بگيري��م و در پرونده قرار 
دهيم اگر فردي فاقد پرونده باش��د براي وي پرونده 
تشكيل مي ش��ود؛ بنابراين از اين طريق تاكنون ۲ 
ميليون نفر شناسايي ش��ده اند، همچنين ۲۲ هزار 
فرار مالياتي كش��ف ش��ده اس��ت. ما از طريق اين 
سامانه با ۲۲ وزارتخانه، س��ازمان و بانك نيز اتصال 

داريم.
وزير اقتص��اد اف��زود: دومين س��امانه خدمات 
الكترونيكي مالياتي اس��ت كه منجر به اين ش��ده 
كه 4.5 ميليون يا 45 ميلي��ون اظهارنامه به صورت 
الكترونيكي گرفته ش��ود؛ بنابراي��ن هيچ اظهارنامه 
كاغذي در اين س��امانه گرفته نش��ده چرا كه تمام 

مراحل ثبت نام، پرداخت تا اعتراض و شكايات هم 
به صورت الكترونيكي انجام شده است.

وي مطرح ك��رد: ما اگر بتوانيم سيس��تم موبايل 
محور را ه��م اضافه كني��م تا پايان س��ال جاري به 
س��ازمان ثبت هم وصل مي ش��ويم كه از طريق آن 
ماليات نق��ل و انتقال و ماليات ب��ر ارث نيز از طريق 

الكترونيك انجام خواهد شد.
وزي��ر اقتص��اد اف��زود: س��امانه س��وم مديريت 
فرآيندهاي درون س��ازماني اس��ت كه امسال 1۰۰ 
درصد عملياتي مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه 
تاكنون تنها 3۰ درص��د از آن عملياتي ش��ده بود؛ 
بنابراي��ن تحقق اين مه��م باعث مي ش��ود بتوانيم 
ارتباط با ارباب رجوع را نيز ب��ه صورت الكترونيكي 
انجام دهيم. كرباس��يان اظهار كرد: سامانه چهارم 
مديري��ت ريس��ك و انتخ��اب الكتروني��ك ب��راي 
حسابرس��ي اس��ت به اين صورت كه اگر ۲5 درصد 
از موديان براي حسابرسي توسط س��امانه انتخاب 
ش��وند و حدود 5۰ پارامتر و عامل تعيين مي كنند 
كه روي كدام يك از آنها بايد متمركز ش��ويم.وي با 
اش��اره به وضعيت پيمانكاران خارجي كه در سوال 
ربيعي فرادنبه آمده است، تاكيد كرد: انعقاد قرارداد 
با پيمانكاران خارجي در سال هاي ۸9 و 9۰ صورت 
گرفته و بعد از اعم��ال تحريم ها مش��كاتي ايجاد 
ش��د كه باعث شد به س��مت اس��تفاده از نيروهاي 
داخلي حركت كني��م؛ بنابراين در ش��رايط كنوني 
پيمانكاران خارجي خلع يد ش��ده اند و ضمانتنامه 
آنها نيز در حال ضبط شدن است بنابراين پيمانكار 
خارجي در كش��ور وجود ندارد ضمن اينكه اين امر 
باعث ش��ده كه براي عملياتي كردن طرح هاي خود 

با اتكا به نيروهاي داخلي پيش برويم.
وزير ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي در پايان ضمن 
تش��كر از همكاري مجلس و كميس��يون اقتصادي 
تصريح كرد: اميدواريم كه با تصويب قوانين مجلس 
بتوانيم مالي��ات ارزش اف��زوده صن��دوق فروش و 

ماليات مستقيم نيز در دستور كار قرار گيرد.

مجلس به وزير اقتصاد دومين كارت زرد را داد

اخطار مالياتي به كرباسيان

حجم نقدينگي ها 1650 هزار ميليارد است

وصول ۷۵۰۰ ميليارد تومان 
درآمد گمرك در سال جاري

معاون گمرك جمهوري اس��امي ايران گفت: 
۷ ه��زار و 5۰۰ ميليارد توماني گم��رك در 4 ماهه 
امس��ال وصول ش��د. علي رحيمي��ان در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره ب��ه درآمده��اي 4 ماهه گمرك 
از محل تج��ارت خارجي اظهار داش��ت: ت��ا پايان 
تيرماه امس��ال كل درآمدها ۷ هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان بوده كه س��هم درآمدهاي نق��دي 5 هزار و 
۲۰۰ميليارد توماني و ضمانتنامه هاي بانكي ۲ هزار 
و 3۰۰ ميليارد تومان است.  معاون توسعه مديريت 
و منابع گم��رك ايران با بي��ان اينك��ه درآمدهاي 
نقدي گمرك در اين مدت 1۰۰ درصد نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل رشد داش��ته است، گفت: 
براس��اس آمار عملك��رد در بخ��ش ضمانتنامه ها 
33درصد كاهش نش��ان مي دهد كه اين موضوع به 
دليل حذف ضمانتنامه واردات خودرو بوده اس��ت. 
وي افزود: معمواًل براي خ��ودرو از ضمانتنامه هاي 
بانكي استفاده مي ش��د كه به دليل كاهش واردات 
و ممنوعيت ه��اي فعل��ي در اي��ن بخ��ش، آمارها 
كاه��ش يافته اس��ت. رحيمي��ان اف��زود: در حال 
حاضر ب��راي حماي��ت از توليد و اش��تغال داخلي 
رويكرد گمرك بر اين اس��ت تا به منظ��ور واردات 
مواد اوليه و تجهيزات م��ورد نياز توليد، ضمانتنامه 
يكساله دريافت مي ش��ود، بنابراين توليدكنندگان 
مي توانن��د از اين ام��كان بهره مند ش��وند. معاون 
توس��عه مديريت و مناب��ع گمرك اي��ران در مورد 
درآمد مالي��ات ب��ر ارزش افزوده نيز خاطرنش��ان 
كرد: در اين مدت 3 هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان نيز 
ماليات ارزش افزوده واردات وصول شده كه شامل 
۲ بخش سهم ش��هرداري ها و ماليات ارزش افزوده 
است. اين مقام مس��وول تاكيد كرد: به هيچ وجه در 
بخش ضمانتنامه هاي بانكي كه دريافت مي ش��ود، 
مطالبات معوق يا تاخير نداريم و اين ضمانتنامه ها 
توس��ط بانك تضمين ش��ده و عمًا به صورت نقد 

بوده، ولي مدت دار هستند.

بررسي عملكرد 3 ماهه 
بودجه 9۷

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
عملكرد دريافت  و پرداخت هاي بودجه سال جاري 

در كميسيون با حضور نوبخت بررسي خواهد شد.
محمد حس��يني در گفت وگو با فارس، با اش��اره 
به وضعيت عملك��رد بودجه س��ال 9۷ اظهار كرد: 
طي روزهاي آينده عملكرد دريافت و پرداخت هاي 
دولت مربوط به سه ماهه نخست سال جاري بررسي 
خواهد شد و رييس س��ازمان برنامه و بودجه در اين 

راستا گزارشي ارايه خواهد داد.
عضو كميس��يون برنام��ه و بودج��ه مجلس در 
پاسخ به اين سوال كه موضوع حذف غيرنيازمندان 
يارانه بگير تبصره 14 بودجه كه دستورالعمل اجرايي 
آن اباغ شد و بعدا توسط دبير هيأت دولت لغو شد، 
چه وضعيتي دارد، تصريح كرد: رييس سازمان برنامه 
و بودجه قبا گفته بود، هيچ فردي از دريافت يارانه 
حذف نخواهد ش��د، در صورتي كه تبصره 14 قانون 
بودجه صراحت دارد كه باي��د غيرنيازمندان حذف 
شوند و با توجه به ابهام در اجراي قانون، كميسيون 
برنام��ه و بودجه گ��زارش عملكرد دول��ت را در اين 
رابطه خواسته است. هم مجلس و كميسيون برنامه 
و بودجه اج��راي تبصره 14 قان��ون بودجه و حذف 

غيرنيازمندان را مطالبه خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: اگر مصوبه هي��أت وزيران امضا و 
اباغ شده باش��د، نمي توان آن را لغو كرد مگر آنكه 
مصوب��ه جدي��دي آن را كان ل��م يكن تلق��ي كند. 
بنابراين از نگاه م��ا مصوبه و دس��تورالعمل اجرايي 
تبصره 14 اباغ ش��ده و بايد نحوه اجراي آن را جويا 
ش��ويم. عضو ناظر صندوق توس��عه مل��ي در مورد 
حسابرس��ي از عملكرد اين صندوق و برداشت هاي 
انجام شده طبق گزارشات قبلي گفت: حسابرسي از 
صندوق توسط سازمان حسابرسي در جريان است و 

هنوز گزارش آن نهايي نشده است.

 تاثير تحريم ها
از شوك آن كمتر است

عبدالرضا مصري با اش��اره به بازگش��ت مجدد 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، اظهار داش��ت: شوك 
تحريم ها پيش از اينكه اعمال شوند فشار زيادي به 
كش��ور و بازار وارد كرد اين ش��وكي كه اخيرا تجربه 
كرديم بي مورد بود.  عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس، ادامه داد: به نظر مي رسد خود 
تحريم ها به اندازه ش��وكي كه از نظر رواني وارد شد 
اثر نخواهد داش��ت و با سياست هاي واقعي كه امروز 
و فردا از طرف دولت اباغ مي ش��ود، تعادلي در بازار 
حاكم خواهد ش��د. نماين��ده مردم كرمانش��اه در 
مجلس دهم شوراي اس��امي، گفت: اگر دولت در 
سياست هاي واقعي خود تغييري اعمال نكند به نظر 
مي آيد براي حال كش��ور مفيد باشد و نه تنها بازار از 
تحريم هاي امريكا هيجان زده نخواهد ش��د بلكه به 

سمت كاهش قيمت و تعادل پيش خواهيم رفت.
وي ب��ا انتق��اد از سياس��ت هاي گذش��ته دولت 
براي مديريت بازار، بيان داش��ت: آنچه در گذش��ته 
تصميم گيري شد درس��ت نبود تحريك تقاضا چه 
براي سكه، خوردو ارز، و غيره تحريك مثبتي نبود، 
باي��د عرضه را مديري��ت مي كرديم به ج��اي اينكه 
آن را تحريك كني��م. مصري در ادام��ه گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به روند نادرست اخير 
دولت، اظهار داشت: ما عنوان كرديم هر كس سكه 
مي خواهد بخرد وهر كس ارز الزم دارد ثبت سفارش 
كند و مردم را ترغيب كرديم كه وارد بازار ش��وند در 
حالي كه كشورهاي ديگر وقتي تحريم مي شوند از 
مردم مي خواهند ارز و س��كه ش��ان را بفروشند و به 

پول ملي تبديل كنند.



بانك و بيمه4اخبار
 320 ميليارد تومان تسهيالت

قرض الحسنه مهر به دانشجويان
بانك قرض الحس��نه مهرايران در راس��تاي تحقق 
مس��ووليت هاي اجتماع��ي و توج��ه به تامي��ن مالي 
هزينه هاي ادامه تحصيل دانش��جويان، 320 ميليارد 
تومان تسهيالت قرض الحس��نه با كارمزد 3 درصد به 

دانشجويان پرداخت مي كند.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي بانك قرض الحس��نه 
 مهراي��ران، دكت��ر مرتضي اكب��ري مديرعام��ل بانك 
قرض الحسنه مهرايران با هدف كمك به وضع تحصيلي 
و رفاهي دانشجويان با اس��تعداد و كم بضاعت در جهت 
برنامه هاي ترسيم ش��ده در قانون اساسي و خودكفايي 
آموزش عالي كش��ور با ذوالفقار يزدان مهر، مشاور وزير و 
رييس صندوق رفاه دانش��جويان وزارت علوم تحقيقات 
و فناوري تفاهمنامه همكاري امض��اء كرد. دكتر اكبري 
در مراس��م امضاي اين تفاهمنامه كه ب��ا حضور اصحاب 
 رس��انه برگزار ش��د، بيان داش��ت: در اين قرارداد، بانك 
قرض الحس��نه مهرايران هر س��ال و در طول مدت اين 
همكاري از مح��ل منابع خ��ود و مع��ادل دو برابر مبلغ 
سپرده صندوق رفاه دانش��جويان به ميزان 800 ميليارد 
ريال اعتبار براي سال اول، نسبت به پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه به دانشجويان معرفي شده اقدام مي كند.

وي افزود: مدت اين تفاهمنامه 4 س��ال است كه طي آن 
بيش از 3200 ميليارد ريال تس��هيالت قرض الحسنه با 
كارمزد 3 درصد به دانش��جويان داراي شرايط پرداخت 
مي ش��ود كه در صورت رضايت صندوق رفاه و استقبال 
دانش��جويان، مبلغ و مدت همكاري قابل تمديد خواهد 
بود.مديرعامل بانك قرض الحس��نه مهراي��ران تصريح 
كرد: ميزان تسهيالت اعطايي به هر دانشجو در هر مقطع 
تحصيلي معرفي شده حداكثر طي 8 مرحله به تشخيص 
و معرفي صندوق خواهد بود و مبلغ تس��هيالت اعطايي 
از محل منابع بانك قرض الحس��نه مهرايران به هر يك 
از اشخاص معرفي شده، متناس��ب با مقطع تحصيلي و 
حداكثر 200 ميليون ريال اس��ت.در ادامه، دكتر يزدان 
مهر از افزايش وام هاي دانشجويي در سال جاري خبر داد 
و گفت: صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در مجموع 
2۱ نوع وام دارد كه به دانشجويان مستعد و كم بضاعت 
پرداخت مي كند.وي ادامه داد: در سال هاي اخير تالش 
كرده ايم تا در صندوق رفاه دانش��جويان، ارتقاء خدمات 
رساني توام با كرامت انساني با دانشجويان داشته باشيم.

مشاور وزير و رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 
تحقيقات و فناوري با بيان اينكه 80 درصد دانشجويان 
شهريه پرداخت مي كنند و در صف دريافت شهريه هاي 
متفرقه قرار دارند، گفت: در پرداخت وام شهريه با توجه 
به ميزان منابع دچار مشكل هستيم و بر اساس اين تفاهم 
نامه، وام به دانش��جويان مراكز غيرانتفاعي، آزاد اسالمي 
و علمي كارب��ردي تعلق مي گي��رد .يزدان مه��ر اظهار 
داشت: دانشجويان در تمام مقاطع كارداني، كارشناسي، 
كارشناسي ارشد و دكتري از ابتداي ترم آينده مي توانند 
با مراجعه به سامانه صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و 

فناوري از اين وام استفاده كنند .

 همراه بانك و همراه پالس
بانك ملت بي مانند است

مدير امور ط��رح و برنامه بانك ملت اظهار داش��ت: 
همراه پالس مل��ت از ُبعد خدمات و نوع س��رويس در 

ايران بي مانند است.
به گزارش رواب��ط عمومي بانك ملت، هادي س��پانلو 
درحاشيه نمايشگاه الكامپ و در گفت وگوي اختصاصي 
با واحد خبر روابط عمومي، با اش��اره به برنامه هاي كالن 
اين بانك در ح��وزه خدمات نوين، اظهار داش��ت: فاز اول 
پروژه همراه پالس مل��ت مورد بهره ب��رداري قرار گرفته 
و به زودي فازها و نس��خ بعدي آن رونمايي و ارايه خواهد 
شد.وي با اش��اره به جابه جايي وجه به وسيلهQRكد در 
سامانه همراه پالس ملت، تصريح كرد: حجم دانلود سامانه 
جديد همراه بانك در روزهاي نخس��تين آن و س��واالتي 
كه مش��تريان درباره خدمات جديد اين س��امانه از مركز 
تماس پرسيده اند، نشان مي دهد كه مش��تريان به روز و 
با محصوالت بانك ملت، همگام هس��تند. سپانلو با اشاره 
به خدمت جديد همراه پ��الس در زمينه پرداخت قبوض 
پاركينگ با اس��تفاده از كيف پول، گفت: اين خدمت در 
فاز اول با ۵ پاركينگ ت��ا چند روز آينده ب��ه بهره برداري 
خواهد رس��يد. مدير امور طرح و برنامه بانك ملت با بيان 
اين نكت��ه كه همراه بان��ك جديد بي��ش از ۱20 خدمت 
و قابليت دارد، گفت: هم اكنون بي��ش از دو و نيم ميليون 
نفر از خدمات نسخه جديد همراه بانك استفاده مي كنند.

وي در زمينه توسعه آتي س��امانه همراه بانك ملت افزود: 
خدمات جديد اين بانك شامل اپليكيش��ن همراه بانك 
مبتني بر ساعت هاي هوشمند در سيستم هاي اندرويد و

IOS، امكان استفاده از س��رويس صوت )voice( جهت 
فراخواني سرويس ها و همچنين ارسال پيامك به ذي نفع/

گيرنده حواله با شماره تلفن همراه مشتري تا پايان سال 
جاري در دس��تور كارقرار دارد. مدير ام��ور طرح و برنامه 
بانك ملت با اش��اره ب��ه بهره ب��رداري از دومين محصول 
تجاري بانك به نام سپان كه از قبل آماده بوده و با قوانين 
بانك مركزي همسو شده اس��ت، خبرداد و گفت: بيش از 
۶۵0000 دس��تگاه كارتخوان بانك ملت به روز رس��اني 
شده و كاربران قادر خواهند بود كه اين خدمت را از طريق 
همراه بانك ملت دريافت كنند.وي اظهار اميدواري كرد 
كه تبليغات اين خدمت به زودي آغاز شود.به گفته سپانلو، 
خدمت سپان اين امكان را فراهم مي سازد تا مشتريان با 
اس��تفاده از قابليت NFCگوشي هاي هوش��مند خود و 
بدون نياز به حضور كارت بانك��ي از كارتخوان هاي بانك 
ملت خريد كنند. اين كار به اين صورت انجام مي شود كه 
با نزديك كردن گوشي به كارتخوان بانك ملت، كارتخوان 
فعال شده و س��پس عمليات پرداخت صورت مي پذيرد.

وي با بيان اين نكته كه رونمايي از سايت جديد بانكداري 
اينترنتي بانك ملت نيز يكي ديگر از پروژه هاي در دست 
اقدام اس��ت كه طي روزهاي آتي به بهره ب��رداري خواهد 
رس��يد، افزود: در بانك��داري اينترنتي جدي��د، صفحات 
اينترنتي بطور كلي تغيير ك��رده و ويژگي هاي جديدي 
اضافه ش��ده اس��ت كه در فاز اول به صورت داخلي براي 
كاركنان بانك و پس از دريافت نقطه نظرات، در اواس��ط 
شهريور براي مشتريان راه اندازي و تا آبان ماه محصوالت و 

خدمات جديدي به آن اضافه خواهد شد .
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پيش بيني كاهش نرخ دالر به زير 8 هزار تومان در بازار دوم

بسته جديد ارزي از امروز اجرا مي شود
كاهش نرخ سكه به 3.5 ميليون تومان و 18 عيار به 271 هزار تومان 

»تعادل« از راهكار »لويدز«  براي تداوم همكاري با ايران گزارش مي دهد

ريسك تحريم ها براي بيمه گران بين المللي
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

ش��ركت بيم��ه لويدز ب��ه عنوان ي��ك ش��ركت تخصصي 
بيمه و بيمه اتكان��ي در جهان، اخيرا با اراي��ه طرحي مبني بر 
 توزيع ديجيتالي ريس��ك جديد خود را با عن��وان لويدز بريج 

راه اندازي كرد.
 به گزارش تعادل، وب سايت رس��مي اين شركت اعالم كرد: 
اين اقدام در راستاي ارتباط گيري سريع، آسان و كارآمد كسب و 
كارها و كار آفرينان بيمه با پذيره نويسان لويدز صورت پذيرفته 
اس��ت اما، گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه به دليل تحريم هاي 
جديد اياالت متحده، اين بس��تر ديجيتالي ب��راي صنعت بيمه 
ايران مجاز شناخته نشده و بيمه گران اروپايي را كه عالقه مند به 

ارايه پوشش به ايران هستند دچار مشكل مي كند.
بيمه گ��ران، بخ��ش اتكاي��ي، كارگ��زاران و ش��ركت هاي 
كش��تيراني اروپ��ا پ��س از عقب نش��يني امري��كا از برج��ام و 
تحريم هاي مجدد عليه بخش بيمه و اتكايي ايران كه از 4 نوامبر 
سال جاري ميالدي عملياتي مي ش��ود، كسب و كارهاي خود را 

با ايران كاهش داده اند.
 پس از برداش��ته ش��دن تحريم هاي امريكا در ژانويه 20۱۶ 
و نيز تحريم ه��اي اتحاديه اروپاي��ي، لويدز لن��دن و ديگر بيمه 
گران اروپايي پوشش دريايي، انرژي و اعتبار تجاري براي ايران 
صادر كردند. برداشته شدن تحريم هاي ثانويه به معناي آن بود 
كه ش��ركت هاي اروپايي و نيز ش��ركت هاي تابع اياالت متحده 
قادر به تج��ارت با ايران ب��دون جريمه امريكا بودن��د. به تازگي 
بروس كارنيج ب��راون رييس لويدز در گفت وگ��و با رويترز اعالم 
كرد: تحريم هاي مجدد به معناي آن اس��ت كه بيمه گران شايد 
نتوانند كس��ب و كارهاي مرتبط با ايران را از طريق بستر لويدز 
پردازش كنند. زيرا بخشي از اين بس��تر، از سال گذشته، تحت 

مالكيت ش��ركت امريكايي DXC رفته اس��ت. وي با ارايه يك 
راهكار به بيمه گران در زمينه چگونگ��ي ادامه كار بيمه گران با 
ايران از بستر لويدز اضافه كرد: ايرانيان مي توانند از طريق لويدز 
و ديگر مكانيس��م هاي تس��ويه خارج از DXC اين كار را انجام 
دهند اما اين مساله را پيچيده تر و انجام آن را پر هزينه تر خواهد 
نمود. اما هم اكن��ون، فرمت هاي كس��ب و كار در هر حالتي در 

حال ارزشيابي است.
س��خنگوي لويدز عنوان كرد: به س��نديكاهاي بيمه توصيه 
شده است تا پيش از ورود به فعاليت هاي مرتبط با ايران، مشاوره 
حقوقي داشته باش��ند و ريس��ك تحريم ها را ارزيابي و كاهش 
دهن��د. ش��ركت DXC ارايه دهنده پ��ردازش داده ه��ا و ديگر 
خدمات س��روري به لويدز و ديگر بيمه گران لندن از طريق دو 
شركت XIS و XCS بوده است كه هر دو تحت مالكيت شركت 
 تابع انگليس��ي DXC يعني Xchanging لوي��دز و انجمن 

بين المللي پذيره نويسان هستند.
از نظر رويترز، اقتصاد ايران به ش��دت به صنعت نفت وابسته 
است و واش��نگتن مي خواهد تا با تحريم ها، نياز به بيمه دريايي 
براي پوش��ش تجارت هاي درياي��ي ايران در بخ��ش صادرات و 
واردات را فلج كند. تالش ها براي بهبود زيرس��اخت نفتي ايران 

نيازمند به بيمه و سرمايه سرمايه گذاران است. بسياري از بيمه
گران اروپايي تمايل خود را به تداوم همكاري بيمه اي با ايران 
اظهار كرده اند ام��ا آن را در قبال تحريم ها به نتاي��ج ارزيابي از 
محاسبات اقتصادي و ش��رايط آتيدر موازنه هاي سياسي پيوند 
زده اند در پاس��خ به تصمي��م اياالت متحده در عقب نش��يني از 
معاهده بين المللي هس��ته اي، بيمه گر آلماني، آليانز در ماه مه 
 اعالم كرد كه طرحي براي كاه��ش حجم معامالت معدود خود 
با اي��ران را دارد و بيمه گر آنكايي فرانس��وي، اس��كور نيز اعالم 

كرد كه كس��ب و كار جديد با ايران نخواهد داش��ت و تمديدي 
صورت نخواهد پذيرفت. ديگر بيمه گ��ران و بخش اتكايي اروپا 
كه با ايران تعامالت تجاري داشته اند عبارتند از: آگزاي فرانسه، 
مونيخ ري و سويس ري آلمان و ش��ركت هاي تابع شركت هاي 
امريكاي��ي گالگره و پارتن��رري آگرا اعالم كرده اس��ت كه بيمه 
دريايي و كشتي براي ايران توس��ط طرف هاي غير ايراني و پس 
از توافق هس��ته اي 20۱۵ صادر نموده اس��ت ام��ا قراردادهاي 
جديد بيمه درياي��ي را به تعليق در آورده اس��ت. در پاس��خ به 
رويترز، س��وييس ري، گاالگر و پارتنرري اظهار داشتند كه در 
حال ارزيابي وضعيت تحريم ها هس��تند و مونيخ ري از پاس��خ 
دادن ممانعت نمود. | اندر و ب��اردوت ، مدير اجرايي كلوپ بين 
المللي P & I ني��ز در اظهارنظ��ر خود اعالم ك��رد: تحريم هاي 
جديد علي��ه عاملين بندرهاي ايران نيز س��بب خواهد ش��د تا 
اعمال پهلو گيري و اس��تفاده از بنادر ايران، غير ممكن شود. اين 
گروه بين المللي، يك انجمن بيمه گران كش��تي تحت مالكيت 
مشتري اس��ت كه ۹0 درصد ناوگان دريايي جهان را نسبت به 
خس��ارت هاي آلودگي و آسيب هاي ش��خصي پوشش مي دهد. 
ش��ركت هاي اروپايي طبقه بندي كش��ت، LR، ب��ورو وريتاس 
“ و DNV GL ني��ز گفتند كه در حال ارزياب��ي اثرات تحريم ها 
هستند. بر اساس گزارشي، قائم مقام بيمه مركزي در پي انتشار 
اخبار برخي رسانه ها در خصوص علل عدم پويايي بيمه مركزي 
و صنعت بيمه در مقابل اجرايي شدن برجام در مقايسه با شبكه 
بانكي به انتش��ار مطلب زير در ش��بكه هاي اجتماعي مبادرت 
ورزيد كه در ذيل به آن اشاره ش��ده است: مهم ترين تاثير عيني 
تحريم ها بر صنعت بيمه كش��ور را در دو نمودار زير مي توان به 
روشني مشاهده كرد. كاهش شديد واگذاري ريسك هاي عمده 
و بزرگي به خارج، از نزديك ۱۹ درص��د به كمتر از يك درصد و 

كاهش مجموع تعهدات آن از ح��دود 30 ميليارد دالر به حدود 
3 ميليارد دالر پيامد ديگر تحريم ها محدوديت ش��ديد در نقل 
و انتقال ارز به منظ��ور پرداخت حق بيمه ب��ه بيمه گران طرف 
قرارداد خارجي، دريافت خس��ارت بابت پوش��ش هاي بيمه اي 
اخذ ش��ده از بيمه هاي خارجي و پرداخ��ت و دريافت مطالبات 
متقابل بيمه ه��اي داخلي و خارجي بود. قطع ارتباط آموزش��ي 
 و فني ميان بيمه ه��اي ايراني و موسس��ات و نهادهاي بيمه اي 
بين المللي از ديگر تبعات منفي تحريم براي صنعت بيمه كشور 

در اين دوران بود.

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
 همزمان ب��ا ش��روع مرحله نخس��ت تحريم هاي 
امريكا ش��امل تحري��م بانك��ي و ارز وط��ال و خودرو، 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي از محورهاي 
 بس��ته جديد ارزي رونمايي كرد ، بس��ته اي كه طبق 
پيش بيني كارشناس��ان اقتصادي و ارزي، اجراي آن 
باعث خواهد ش��د كه نرخ دالر در بازار ثانويه به زير 8 

هزار تومان كاهش يابد. 
به گزارش تعادل، اين بسته جديد ارزي كه كليات 
آن روز شنبه در جلسه سران سه قوه به تصويب رسيد 
و جزييات آن نيز در جلس��ه هيات دول��ت به بحث و 
بررس��ي گذاشته ش��د، ش��امل محورهايي است كه 
ضمن عمق بخشيدن به بازار ثانويه و انتقال گروه هاي 
كااليي و ارز مسافرتي به اين بازار، باعث تحول عمده اي 
در عرضه و تقاضاي ارز به خصوص خواهد ش��د و نياز 
بسياري از گروه هاي كااليي دوم و سوم و ارز مسافرتي 
را در بازار ثانويه تامين كرده و از سوي ديگر، به تدريج 
شرايط را براي فعال سازي صرافي ها در بازار آزاد فراهم 

خواهد كرد.
به عقيده برخي كارشناسان، براساس آنچه تاكنون 
پيرامون سياست هاي جديد ارزي مطرح شده، اجراي 
اين بسته جديد ارزي، موجب انتقال بخشي از كاالهاي 
گروه يك به گروه دو، انتقال گ��روه كااليي دوم به بازار 
ثانويه، احتمال فعال شدن دوباره صرافي ها، عرضه ارز 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشيمي  و فوالدي به 
بازار ثانويه، و در نتيجه باز شدن نرخ دالر در بازار ثانويه 
با قيمت زير 8 هزار تومان، خواهد شد كه مي تواند نياز 

بسياري از گروه هاي كااليي را تامين كند. 
اي��ن كارشناس��ان مي گوين��د ك��ه با عرض��ه ارز 
پتروش��يمي ها و فوالدي ها و معدني ها در بازار ثانويه 
و عرضه ارز با قيمت باالتر از 7 هزار تومان كه نس��بت 
به قيمت 4200 توماني قبلي باالتر اس��ت، موجبات 
افزايش عرضه ارز در بازار ثانويه فراهم خواهد ش��د و 
اين رشد عرضه ۱3 تا 20 ميليارد دالري مي تواند نياز 
بسياري از گروه هاي دوم و سوم كااليي و ارز مسافرتي 
را تامين نموده و در نتيجه تقاضاي ارز در حاشيه بازار 
وبه نرخ هاي باالت��ر از ۱0 هزار تومان را كاهش خواهد 
داد. در نتيج��ه مراجعه به بازار غير رس��مي نيز كمتر 

خواهد شد. 
از سوي ديگر، با كاهش التهاب و مراجعه متقاضيان 
در حاشيه بازار غير رس��مي، به تدريج امكان فعاليت 
صرافي ها نيز فراهم خواهد شد. بسياري از كارشناسان 
معتقدند ب��ا اجراي سياس��ت هاي جدي��د ارزي و در 
صورت فعال ش��دن دوباره صرافي ها، نرخ دالر به زير 
8 هزار تومان در بازار ثانويه مي رس��د و در بازار آزاد و 
صرافي ها نيز ب��ا هر نرخي كه معامله ش��ود با كاهش 
التهاب مواجه خواهد ب��ود و البته بايد ش��رايط براي 
جلوگيري ازخروج سرمايه فراهم شود زيرا قاچاق كاال 
و خروج سرمايه، دو عامل عمده اي است كه مي تواند 

بازار آزاد را با التهاب مواجه كند. 

 پرداخت ارز مسافرتي 
در حالي ك��ه برخي رس��انه ها از توق��ف پرداخت 
ارز مس��افرتي در بانك ها عامل و حذف آن از سيستم 
تك نرخي و انتقال آن به بازار ثانوي��ه از ۱۵ مرداد ۹7 
 و در بسته جديد سياس��ت هاي ارزي خبر داده اند. اما 
در عي��ن حال برخي مس��ووالن اين خب��ر را تكذيب 
كرده اند. برخي فعاالن ب��ازار ارز در اين زمينه گفته اند 
كه احتماال تا پايان س��فر حجاج در سفر حج سياست 
پرداخت ارز مس��افرتي در سيس��تم تك نرخي ادامه 
خواهد داشت و برخي نيز معتقدند كه تا پايان اربعين 
ممكن است پرداخت ارز مس��افرتي همچنان به نرخ 

پايين تداوم داش��ته باش��د. اما در عين ح��ال عده اي 
معتقدند ك��ه با اجراي سياس��ت هاي جدي��د ارزي، 
پرداخت ارز مسافرتي تنها در بازار ثانويه و با نرخ هاي 

باالتر امكان پذير است. 
 در نتيجه با توجه به اينكه از دوش��نبه ۱۵ مرداد -
 امروز - سياس��ت هاي جدي��د ارزي اع��الم و اجرايي 
مي ش��ود، پرداخ��ت ارز مس��افرتي ب��ا نرخ رس��مي 
)هم اكن��ون 4400 توم��ان( ديگر انجام نمي ش��ود و 
پرداخت  به روش جديد پس از اعالم س��ازوكار جديد 

ارزي عملياتي مي شود.
 بانك مرك��زي از 2۱ فروردين ماه ت��ا 23 تير ماه 
حدود 3۱2 ميليون دالر ارز مسافرتي پرداخت كرده 
با يك حساب س��اده مشخص مي ش��ود مابه التفاوت 
ارز بازار و ارز رس��مي )در صورتي كه متوسط نرخ ارز 
غيررس��مي را 7۵00 تومان در نظ��ر بگيريم( ۱02۹ 
ميليارد تومان است. در نتيجه با احتساب اين رقم قابل 
توجه، به نظر مي رسد كه پرداخت ارز مسافرتي با نرخ 

4400 به پايان مي رسد. 

 ارز دولتي به مسافران پرداخت نمي شود
همچنين نماينده مردم مالي��ر در مجلس گفت: 
رييس مجلس شوراي اس��المي عنوان كرد كه طبق 
تصميم اتخاذ شده در جلسه كارگروه اقتصادي قواي 
س��ه گانه ديگر ارز دولتي به مس��افران و گردشگران 

پرداخت نمي شود.
به گزارش فارس، حجت االس��الم احد آزادي خواه 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به نشست غيرعلني ديروز مجلس گفت: در اين جلسه 
علي الريجاني گزارشي را از تصميمات متخذه درباره 
مسائل اقتصادي كش��ور در كارگروه اقتصادي قواي 

سه گانه به نمايندگان ارايه كرد. 
وي افزود: رييس مجلس عنوان كرد كه در جلسه 
قواي سه گانه بر برخورد با مفس��دان اقتصادي تاكيد 
و بنا ش��د تا قوه قضاييه در اين رابطه وارد عمل شود. 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داش��ت: الريجاني همچنين گفت كه در جلسه قواي 
س��ه گانه در رابطه با پرداخت ارز دولتي به مسافرين و 
گردشگراني كه به خارج س��فر مي كنند اقدام بسيار 
خوبي انجام ش��د و بنا ش��د تا فورا جلوي پرداخت ارز 

دولتي به مسافران گرفته شود. 

آزادي خ��واه خاطرنش��ان ك��رد: ريي��س مجلس 
شوراي اسالمي عنوان كرد كه در جلسه قواي سه گانه 
راهكارهايي براي فروش نف��ت در صورت عدم خريد 
نفت از جمهوري اس��المي ايران پيش بيني و در نظر 
گرفته شده تا كش��ور بتواند به راحتي نفت خود را به 
فروش برس��اند و بس��ته اقتصادي در اين رابطه آماده 
اس��ت. الريجاني همچنين گفت كه در رابطه با خريد 
اقالم ض��روري اقدام��ات الزم در حال انجام اس��ت و 
اقالمي مثل دارو و تجهيزات��ي از اين قبيل خريداري 
شده و در حال تهيه است و مردم نگران نباشند و هيچ 

مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

 كاهش قيمت طال و سكه
از س��وي ديگر، به دنبال اعالم برخ��ي محورهاي 
بس��ته جديد ارزي، در حالي كه اونس جهاني ۱2۱3 
دالر اع��الم ش��ده، قيمت انواع س��كه و ط��ال در بازار 
تهران ريزش داش��ت بطوري كه نرخ سكه تمام بهار 
 آزادي طرح جديد 43۶ ه��زار تومان افت كرد و با رقم

3 ميلي��ون و ۵۱۹ ه��زار توم��ان به فروش رس��يد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 20 هزار تومان افت ب��ه ارزش 3 ميليون و 27۵ هزار 

تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با ۱۵0 هزار تومان 
كاهش يك ميلي��ون و 773 هزار توم��ان و هر قطعه 
ربع بهار آزادي نيز ب��ا 20 هزار تومان اف��ت به ارزش 
۹22 هزار تومان معامله ش��د. هر قطعه س��كه گرمي 
با ۱0 هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته ۵0۱ 
هزار تومان معامله شد و هر گرم طالي ۱8 عيار نيز با 
2۹ هزار و ۱00 تومان افت به ارزش 27۱ هزار و ۹00 

تومان فروخته شد.
برخي كارشناسان با اش��اره به كاهش قابل توجه 
نرخ س��كه و طال و همچنين وجود حباب در بازار طال 
و س��كه، معتقدند كه اين كاهش نرخ ها متاثر از خبر 
كاهش نرخ دالر به زير 8 هزار تومان است كه به دنبال 
افزايش عمق بازار ثانويه، روي نرخ دالر در حاشيه بازار 
نيز اثرگذار خواهد بود. با اي��ن حال، بايدديد كه بعد از 
ش��روع تحريم هاي امريكا، نرخ دالر و س��كه وطال در 

حاشيه بازار به چه ميزان تغييرات خواهد داشت. 
در بازار ارز رس��مي ني��ز نيز ه��ر دالر امريكا بدون 
تغيير نس��بت به روز گذش��ته 4 ه��زار و 4۱2 تومان 

قيمت خورد. هر يورو بدون تغيير ۵ هزار و ۱04 تومان 
و هر پوند نيز ۵ هزار و 73۶ تومان ارزش گذاري ش��د. 
نرخ دالر در بازار غير رس��مي نيز ۹700 تومان و يورو 
۱۱۵00 تومان معامله شد. نامشخص بودن جزييات 
بسته جديد ارزي و اينكه اجرايي شدن آن چه تاثيري 
بر قيمت ها در بازار غير رس��مي خواهد داشت موجب 
شده معامالت در بازار به حداقل رسيده و تقريبا متوقف 
ش��ود و معامله گران در انتظار ش��فاف شدن وضعيت 

هستند. 
با وج��ود گمانه زني هايي كه در رابط��ه با جزييات 
اين بسته ارزي مطرح است اما هنوز هيچ اطالعاتي از 
آن بطور مشخص و رسمي از سوي يك مقام دولتي يا 
بانكي اعالم و تاييد نشده است، از اين رو افكار عمومي 
شناخت دقيقي از بس��ته جديد ارزي نداشته و البته 
برخي اخبار غير رسمي منتشره از آن در برخي بازارها 

معامالت را تحت تاثير قرار داده است.
اين در حالي است كه از چند روز گذشته قيمت ها 
در بازار غيررس��مي ارز كه رو به رش��د رفته و تا حدود 
۱2 هزار تومان ب��راي دالر و بي��ش از ۱3 هزار تومان 
براي يورو تعيين ش��ده بود رو به كاهش رفته است و 
حتي ام��روز قيمت دالر ب��ه كمتر از ۱0 ه��زار تومان 
رسيده است. همچنين در بازار سكه قيمت هر قطعه 
بهار آزادي كه در روزهاي اخير تا حدود چهار ميليون 
و 700 تومان افزايش يافته بود نيز تا سه ميليون و ۵00 

هزار تومان كاهش يافته است.
در اين ش��رايط سركش��ي به بازار غير رسمي ارز 
و بررس��ي جريان بازار از ميدان فردوس��ي تا چهارراه 
استانبول از آرام ش��دن اين بازار خبر مي دهد بطوري 
كه به گفته صراف��ان و دالالن، با وجود اينكه قيمت ها 

كاهشي بود، اما معامالت به حداقل رسيده است.
به گفته دالالن بازار، از سوي ديگر خريدار چنداني 
هم در اين بازار وجود ندارد و به گونه اي همه در انتظار 
مشخص شدن وضعيت مانده اند. بنا به گفته صرافي ها 
با وجود اينكه قيمت ها از ابتداي صبح تا حدي كاهشي 
پيش رفت، اما اكنون ديگر قيمت مشخصي براي ارز 
در بازار نيست و اصال معامله اي انجام نمي شود. با اين 
حال تا حدود س��اعت ۱2 براي دالر نرخ تا مرز ۹700 

تومان و يورو تا ۱۱ هزار و ۵00 تومان تعيين شده بود.
همچنين فعاالن ب��ازار مي گويند اي��ن تصور كه 
اجرايي شدن بس��ته جديد ارزي موجب خواهد شد 

تا با بازگشايي صرافي ها، قيمت بين 8000 تا ۹000 
تومان براي دالر تعيين شود خود عاملي بوده تا برخي 
در انتظار كاهش قيم��ت مانده و ب��راي جلوگيري از 

زيان، خريدي انجام ندهند.
اين در حالي اس��ت كه صرافي ه��ا مي گويند بعيد 
مي دانند در بس��ته جديد ارزي قرار باش��د كه آنها بار 
ديگر به معامالت فيزيكي اسكناس برگشته و بتوانند 

به زودي خريد و فروش را به مانند قبل انجام دهند.

 جزييات نحوه فعاليت بازار ثانويه 
بازار دوم ارز كه از تاري��خ ۱3 تيرماه كار خود را آغاز 
كرده اس��ت، محلي براي فروش ارز صادرات كاالهاي 
غيرعمده - كه فهرست آنها از س��وي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مش��خص ش��ده - و خريد ارز جهت 
واردات كاالهاي با اولويت 3 است. تمامي معامالت در 

اين بازار به نرخ توافقي صورت مي گيرد.
معامله ها در اين بازار هم با واس��طه صرافي و هم 
بدون واس��طه ميان صادركنن��ده و واردكننده قابل 
انج��ام اس��ت. در روش اول، صادركنن��ده به عرضه 
ارز حاصل از صادرات خود در س��امانه نيما از طريق 
س��امانه جامع تج��ارت اق��دام مي كن��د و در طرف 
مقابل، صراف با توجه به درخواس��ت هاي خريد ارز 
موجود بابت واردات ثبت س��فارش ش��ده با اولويت 
3، به خري��د ارز با ن��رخ اعالمي صادركنن��ده - كه 
هيچ گونه محدوديتي روي آن وج��ود ندارد - اقدام 
مي كند. از س��وي ديگر، ص��راف بايد ب��ه فروش ارز 
خريداري ش��ده به متقاضي خريد ارز )واردكننده( 
براي واردات ثبت س��فارش ش��ده اولوي��ت 3 اقدام 
كند. در اين فرايند نيز واردكننده درخواست خريد 
ارز براي يك ثبت س��فارش مش��خص را در سامانه 
نيما - كه دسترس��ي به آن از طريق س��امانه جامع 
تجارت براي واردكنندگان مهياست - ثبت مي كند 
و صرافي ها مي توانند پيشنهادهاي خود را براي هر 
درخواس��ت خريد ارز ارايه دهند. در فروش ارز براي 
واردات نيز نرخ بر اس��اس پيش��نهاد صراف و تاييد 

واردكننده تعيين مي شود.
روش دوم ك��ه خريد و ف��روش ارز بدون واس��طه 
ميان صادركننده و واردكننده اس��ت، صادركننده ارز 
خود را به ص��ورت توافقي به واردكننده مي فروش��د. 
واردكننده با ارايه اطالعات پروان��ه صادراتي به بانك 
عامل، درخواست واگذاري پروانه جهت تامين ارز يك 
ثبت سفارش مشخص را ثبت مي كند و پس از تاييد 
صادركننده مبني بر واگذاري پروانه از طريق س��امانه 

جامع تجارت، معامله منعقد مي شود.
دسترس��ي همه بازرگانان- اع��م از صادركننده 
و واردكنن��ده - به ب��ازار دوم ارز، از طريق س��امانه 
جامع تجارت برقرار شده اس��ت. راهنماي تفصيلي 
فرايندهاي معامله ارز ب��راي بازرگانان در س��امانه 
جامع تجارت قرار دارد. همچنين صرافي ها از طريق 
سامانه سنا و بانك هاي عامل از طريق پرتال ارزي به 

اين سامانه دسترسي دارند.
در بازار دوم هيچ گونه محدوديتي در نرخ توافقي 
ميان صادركننده و صرافي، صراف��ي و واردكننده و 
همچنين صادركننده و واردكننده وجود ندارد. اين 
بازار تنها بستري براي ش��فافيت بيشتر معامالت و 

دستيابي به نرخ رقابتي و مناسب است
ب��ازار دوم ارز هي��چ گون��ه هزين��ه اضاف��ي ب��ر 
صادركنن��ده و واردكنن��ده تحمي��ل نمي كن��د. 
صادركنن��ده به دلي��ل عرض��ه درآم��د ارزي خود 
در ب��ازار دوم، متحم��ل هي��چ مالياتي نمي ش��ود. 
همچنين واردكننده هزين��ه اي جز معادل ريالي ارز 

و هزينه هاي انتقال آن پرداخت نمي كند.
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5 بورس و فرابورس
 لزوم عرضه مفتول توليدي

در بورس كاال
حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران 
معتقد اس��ت، خريداران مس كاتد موظف هس��تند 
مفتول توليدي خود را در ب��ورس كاال عرضه كنند؛ 
در غير اين صورت از خريده��اي بعدي آنها در بورس 
جلوگي��ري به عمل خواه��د آمد. به گزارش ايس��نا، 
سلطاني نژاد با اش��اره به اقدامات به عمل آمده درباره 
پااليش خريداران مس در ب��ورس كاال گفت: بعد از 
اعالم ارز رس��مي، قيمت هاي پايه در ب��ورس كاال بر 
مبناي اين نرخ ارزش گذاري ش��ده و رقابت ها نيز بر 
همان مبنا روي قيمت ها انجام مي ش��ود. اين اتفاق 
موجب ش��د قيمت هايي ك��ه در بورس كاال كش��ف 
مي ش��ود، بعضاً از قيمت هاي خارج بورس، پايين تر 
باش��د كه به موج��ب آن تقاض��ا ب��راي محصوالتي 
كه در ب��ورس عرضه مي ش��ود، افزاي��ش يافت. وي 
عنوان ك��رد: براي ح��ذف تقاضاي كاذب از ب��ازار، با 
اقدامات��ي كه با هماهنگ��ي وزارت صمت، س��ازمان 
تعزيرات حكومتي، س��ازمان حمايت از توليدكننده 
و همچنين انجمن مربوط ب��راي پااليش متقاضيان 
مس صورت گرفته، اين قبيل فعاليت هاي سوداگري 
و اقدام جهت انباركردن و احتكار مواد اوليه موردنياز 
توليدكننده هاي واقعي به حداقل مي رسد. مديرعامل 
بورس كاالي ايران افزود: در همين راستا بنا داريم از 
مصرف كاالي عرضه شده بورس كاال در صنايع پايين 
دست مطمئن شويم؛ اما اگر كساني در پايين دست 
وجود داشته باشند كه بخواهند كاال را از بورس بگيرند 
و وارد چرخه توليد نكنند، قطعا با اين افراد برخورد 
مي كنيم و كدها و تقاضاهاي غيرواقعي را با همكاري 
وزارت صنعت و سازمان حمايت ممنوع خواهيم كرد. 
وي تاكيد كرد هر چند ارز آوري ناش��ي از صادرات و 
تعهدات صادراتي براي سياس��ت گذاران اقتصادي و 
بورس كاال مهم است اما تامين نياز صنايع داخلي در 

بورس در درجه اول اولويت قرار دارد.

ثبت شماره »شبا« در سهام عدالت 
غيرفعال مي شود

از س��اعت 24 دوش��نبه بخش مربوط به دريافت 
شماره ش��باي مش��موالن در سامانه س��هام عدالت 
غيرفع��ال خواه��د ش��د. ب��ه گ��زارش س��ازمان 
خصوصي س��ازي، امكان ثبت شماره ش��باي بانكي 
مش��موالن جهت واريز س��ود س��ال مال��ي 1395 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير به حس��اب مشموالن 
در حالي از 20 فروردين ماه سال 96 تا كنون در سامانه 
سهام عدالت فراهم اس��ت كه از ساعت 24 )دوشنبه، 
15 مردادماه( سامانه س��هام عدالت در بخش مربوط 
به دريافت شماره شباي مشموالن براي به روزرساني 
و همچنين بررس��ي در خصوص نحوه ادامه دريافت 
شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج 
شده و امكان ثبت شماره شباي بانكي در اين سامانه 
فراهم نيست. بر اين اساس به آن دسته از مشموالني 
كه تا كنون اقدام به ثبت شماره شباي حساب بانكي 
خود در س��امانه س��هام عدالت جهت دريافت س��ود 
اين س��هام نكرده اند، توصيه مي ش��ود هر چه زودتر 
از فرصت اندك باقي مانده براي ثبت ش��ماره شباي 

بانكي خود استفاده كنند.

صدور كد معامالتي آني شد
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق به��ادار و 
تسويه وجوه )س��مات( اعالم كرد: براي نخستين بار 
در تاريخ بازار س��رمايه ايران، صدور كد معامالتي به 
صورت آني انجام مي ش��ود. با توجه ب��ه بهره برداري 
س��امانه جامع ثبت اطالعات مش��تريان )س��جام(، 
كارگزاران از اين پس مي توانند كد معامالتي آني براي 
مش��تريان خود صادر كنند كه اين امر تحول بزرگي 
در ارايه خدمات به فعاالن بازار سرمايه فراهم مي كند. 
اين در حالي است كه، پيش از اين، اشخاص حقيقي 
براي دريافت ك��د معامالت��ي بايد به يك ش��ركت 
كارگزاري مراجع��ه و پس از اح��راز هويت و تكميل 
فرم هاي مربوط��ه، 24 تا 48 س��اعت منتظر صدور 
كد معامالتي خود مي ماندند. از همي��ن رو، در روش 
جديد اين اش��خاص مي توانند با ثبت نام در سامانه 
س��جام و دريافت كد پيگيري به نزديكترين شركت 
كارگ��زاري مراجعه و به صورت آني كد س��هامداري 
خود را دريافت كنند. سجام يك سامانه زير ساختي 
در بازار سرمايه اس��ت كه تمام فعاالن اين بازار اعم از 
س��رمايه گذاران، مش��تريان و مديران نهادها در اين 
س��امانه، فقط يك بار براي هميش��ه اطالعات خود 
را در آن ثبت خواهند كرد. بر اس��اس اين گزارش، از 
طريق اين س��امانه اطالعات هويتي، شماره حساب، 
ش��ماره موبايل، آدرس الكترونيك��ي و اقامت دايمي 
فرد ثبت مي ش��ود. از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي 
به درياف��ت مجدد اطالع��ات آن س��هامدار را ندارد. 
در اطالعيه ش��ركت س��پرده گذاري مرك��زي آمده 
است: كليه فعاالن بازار س��رمايه )بازار اوراق بهادارو 
بورس هاي كاال( اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي، 
ايراني و خارجي مكلف هستند ظرف 6 ماه با مراجعه 
به سامانه س��جام ثبت نام خود را در آن انجام دهند. 
ثبت نام در اين سامانه جايگزين ارايه تمامي مدارك 
و اطالعات ضروري خواهد بود كه اشخاص موظفند 
هن��گام دريافت خدمات نس��بت به اراي��ه آنها اقدام 
نمايند. ثبت نام در “س�ج�ام “ يك بار براي هميشه 
و يك بار براي كليه اركان بازار از جمله تشكل هاي 
خود انتظام، نهادهاي مال��ي، خريداران واحدهاي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و ناشراني خواهد بود 

كه در بازار سرمايه اقدام به ارايه خدمات مي كنند.
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صعود بورس همگام با سامان دهي بازار ارز

مروريبرآمارمعامالتروزگذشته

عبور از 4 كانال بورسي
گروه بورس|

 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار در معامالت 
روز يك ش��نبه با افزاي��ش 4 ه��زارو 94 واحدي 
همراه ش��د و توانس��ت با عبور از 4 كانال بورسي، 
رقم 128 هزارو 448 واحدي را به خود اختصاص 
ده��د. از همي��ن رو، نم��اد ش��ركت هاي صنايع 
پتروش��يمي خليج ف��ارس، ف��والد مباركه، ملي 
مس، پتروش��يمي پارس، گل گهر، گسترش نفت 
و گاز پارس��يان و تاپيكو با تاثير مثبت بيش از دو 
هزار واحدي، مهم ترين نمادهاي��ي بودند كه اين 

ركورد ش��كني را رقم زدن��د. اين در حالي اس��ت 
كه، ش��اخص كل هم وزن نيز 1۰۰ واحد باال رفت 
تا نشان دهد سبزپوش��ي بازار نتيجه رشد گروهي 
اكث��ر صنايع و س��هام حاضر در تابل��وي معامالت 
بورس است. ش��اخص بازار اول نيز دو هزار و 99۶ 
 واح��د صعود كرد. ش��اخص ب��ازار دوم هم رش��د

8 هزار و 248 واحدي را به ثبت رساند. به گزارش 
س��نا، در صدر جدول بيش��ترين رش��د قيمت روز 
گذشته، نماد ش��ركت هاي گروه صنعتي سپاهان، 
گسترش نفت و گاز پارسيان، دوده صنعتي پارس، 

پاالي��ش نف��ت تبري��ز، پتروش��يمي فن��اوران، 
پتروشيمي شازند و پتروشيمي فجر قرار داشتند. 
اين در حال��ي بود كه الكتريك خودرو ش��رق، لنت 
ترمز ايران، سيمان خزر، كاشي پارس، داروسازي 
اكس��ير، شيش��ه همدان و ايركا پ��ارت صنعت با 
بيش��ترين كاهش قيمت رو به روش��دند. بر اساس 
اين گزارش، س��رمايه گذاران دي��روز براي خريد 
سهام پتروشيمي مبين، پتروشيمي پارس، فوالد 
خراسان، پتروشيمي ش��ازند، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، گس��ترش نف��ت و گاز پارس��يان و 

پتروشيمي فجر بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. 
از سويي ديگر، ش��اخص كل فرابورس با افزايش 

بيش از 54 واحدي همراه شد و به رقم يك هزارو 
473 واحدي صعود پيدا كرد.

گروه بورس| مسعود كريمي|
 سياس��ت هاي جديد ارزي از ام��روز در نظام مالي 
كش��ور اجرايي خواهند ش��د. از همين رو، بسته ارزي 
دولت كه جزييات آن در س��اعات رسمي معامالت روز 
 يك شنبه اعالم نشد توانس��ت پالس هاي مثبتي را به 
بخش مولد اقتصادي ارس��ال كند. بطوري كه شاخص 
بورس تهران در پايان داد و س��تد هاي روز گذش��ته با 
افزايش بيش از 4000 واحد، نيمه هاي كانال 128000 
واح��دي را به خود اختص��اص داد. در همي��ن حال، با 
نگاهي به ساير بازار هاي موازي سهام مشاهده مي شود 
كه س��كه در رقم 3 ميليون و 660 هزار تومان و دالر در 
مرز 10000 تومان در معامالت دومين روز كاري هفته 
نوسان پيدا كرد. بر همين اس��اس، اغلب كارشناسان 
بازار سرمايه معتقدند تعميق بازار ثانويه ارزي و كشف 
نرخي بي��ن 7500 ت��ا 8000 تومان��ي مي تواند نقش 
بسزايي در س��اماندهي بازار هاي غير رسمي ايفا كند. 
اين در حالي است كه، اتخاذ چنين سياستي بطور قطع 
در روند سودآوري ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه 
تاثير بسزايي خواهد داش��ت. به هر حال، اجرايي شدن 
سياس��ت جديد ارزي مي توان��د تا ح��دودي از اعمال 
تحريم هاي تازه از سوي اياالت متحده امريكا كه از امروز 
اجرايي مي ش��ود بكاهد. از همين رو، س��رمايه گذاران 
مي بايست اين نكته را مورد توجه قرار دهند كه بازار  هاي 
مالي كش��ور پيش از لغو يك طرفه معاهده بين المللي 
برنامه جامع اقدام مشترك توسط ترامپ به نوعي اخبار 
و تاثيرات منفي اين موضوع را تا كنون پيشخور كرده اند. 
بر اين اساس، ش��اهد ش��وك منفي به بدنه اقتصادي 

كشور نخواهند بود.

 كشف قيمت بر اساس منافع 2 گروه
در همي��ن رابط��ه ابراهي��م عناي��ت مديرعامل 
كارگزاري بانك س��په در خصوص چرايي رشد بورس 
ته��ران و كاه��ش بازار  ه��اي م��وازي در گفت وگو  با 
»تعادل« بيان كرد: افزايش شاخص هاي بورس كشور 
ناش��ي از اميدواري جامعه س��هامداري در خصوص 
بهبود موضوعاتي پيرامون مسائل داخلي و خارجي در 
ميان مدت است. وي خاطرنشان كرد: ايجاد سمت و 
سويي براي حل مش��كالت اقتصادي از جمله نرخ ارز 
در شرايط فعلي بس��يار ضروري ارزيابي مي شود. اين 
در حالي است كه با اعمال سياست جديد ارزي دولت 
بطور قط��ع ش��ركت هاي صادراتي اجازه ف��روش ارز 

در بازار ثانويه را خواهند داش��ت كه اين موضوع بطور 
مستقيم در سودآوري و درآمد شركت ها تاثير بسزايي 
دارد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه عوامل ف��وق را از 
داليل اساسي در صعود ش��اخص هاي بورسي مطرح 
كرد و گفت: در اي��ران به دليل اينكه طال وابس��تگي 
شديدي به ارزش دالر دارد در نتيجه با تغييرات دالر، 
طال هم دس��تخوش تغيير مي ش��ود. بر اين اساس، با 
توجه به اينكه ريسك سيس��تماتيك تاثير زيادي در 
جهت دهي نرخ دالر و به تبع  آن طال خواهد داشت در 
نتيجه مديريت ريسك و كاهش آن مي تواند به نوعي 
بازار موازي سهام را ساماندهي كند. گفتني است، اين 
موضوع در نهاي��ت تاثير قابل توجهي در س��ودآوري 

قيمت سهام شركت هاي بورسي دارد.
ابراهي��م عناي��ت تصريح ك��رد: اين موض��وع كه 
دولت عرض��ه ارز را در ي��ك چهارچوب ش��فاف و در 
قالب سياس��ت هاي جديد ارزي تدوين و پياده سازي 
كرده است بس��يار مفيد ارزيابي مي شود. مديرعامل 
كارگزاري بانك س��په در خصوص اعمال تحريم هاي 
جدي��د امري��كا و تاثير آن در بازار س��هام كش��ور نيز 

اذعان داش��ت: در گام نخس��ت مي بايس��ت ش��دت 
تحريم هاي جديد را مورد بررسي قرار داد. در صورتي 
كه تحريم ها با ش��دت زيادي همراه باشند بطور قطع 
درآمد آتي ش��ركت ها را تح��ت تاثير ق��رار مي دهد. 
اين تحليلگ��ر بازار س��رمايه عنوان ك��رد: در صورتي 
كه ش��ركت هاي صادراتي در حوزه ص��ادرات كاالها 
با مشكل همراه ش��وند يا اينكه ارز حاصل از صادرات 
را نتوانند به راحتي به كش��ور برگردانند و از س��ويي 
ديگر، اگر ش��ركت هاي وارداتي ك��ه واردكننده مواد 
خام و قطعات هستند در صورتي كه در حوزه واردات 
با مشكل مواجه ش��وند، با توجه به اينكه اين دست از 
شركت ها غالبا در بورس حضور دارند بطور قطع اثرات 
منفي در سودآوري خواهند داش��ت. ابراهيم عنايت 
گفت: هميشه مي بايست ضد سياست هاي تحريمي 
در دستور كار باش��د. از همين رو مديريت ريسك، در 
نظر گرفتن منافع ملي كش��ور و اتخاذ سياست ارزي 
مناس��ب مي توان بخش قابل توجه��ي از تحريم ها را 
خنثي كرد. مديرعامل كارگزاري بانك س��په معتقد 
است قيمت  كشف شده در بازار ثانويه ارزي مي بايست 

به ميزاني در نظر گرفته شود كه منافع صادركنندگان 
و واردكنندگان را به همراه داشته باشد. 

 جهش سودآوري شركت ها
از سويي ديگر، امين ناطقي راد مديرعامل شركت 
انديش��ه نگر پاس��ارگاد با اش��اره به تحوالت روز يك 
ش��نبه بازار   هاي مالي در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: اتخاذ سياس��ت ارزي دولت با اعالم نرخ رسمي 
4200 تومان��ي كه فاصله زي��ادي را هم ب��ا نرخ هاي  
بازار غير رس��مي ايجاد ك��رد با انتقاد ه��اي زيادي از 
ط��رف كارشناس��ان اقتصادي مواجه ش��د. ب��ر اين 
اساس، مشاهده ش��د كه چنين سياس��تي از كارايي 
الزم برخوردار نيست. وي خاطرنش��ان كرد: افزايش 
قابل توجه نرخ ها در ب��ازار ارز و در ادامه تبعيت كردن 
بازار سكه از نرخ  هاي جديد نش��ان از اقبال اين بازار ها 
طي چند وقت اخير دارد. اما در حال حاضر مش��اهده 
مي شود پول هاي باهوش با در نظر گرفتن اين موضوع 
كه بخش عمده اي از ارز ش��ركت هاي پتروش��يمي و 
فلزي وارد بازار ثانويه خواهد شد به سمت بازار سرمايه 

تغيير مسير داده اند. اين كارش��ناس بازار سرمايه در 
خصوص تاثير موضوعات سياس��ي در روند معامالتي 
بورس نيز گفت: بازار س��رمايه در صورتي كه ريسك 
سياسي خاصي به آن تحميل نشود بطور قطع بهترين 

گزينه در راستاي سرمايه گذاري مطرح خواهد بود.
به گفته امي��ن ناطقي راد نرخ هاي��ي بين 7000 تا 
8000 تومان براي بازار ثانويه ارزي عنوان مي شود، بر 
اين اساس، در صورتي كه دالر صادركنندگان با چنين 
ارقامي وارد بازار شود بطور قطع سودآوري شركت ها 
را با جهش هاي قابل مالحظه اي هم��راه خواهد كرد. 
مديرعامل شركت انديشه نگر پاس��ارگاد تاكيد كرد: 
پيش  بيني هايي در خصوص فضاي مثبت بين المللي 
وجود دارد ك��ه در صورت تحق��ق آن بازار س��رمايه 
به ش��كوفايي كامل خواهد رس��يد. اين تحليلگر بازار 
سرمايه درباره تاثير ش��روع تحريم هاي جديد امريكا 
در بازار ه��اي مالي نيز بيان كرد: پ��س از توافق برجام 
گشايش هايي رخ داد اما ميزان آن به شكل چشم گير 
و ملموس نبود. بر اين اس��اس از بهمن ماه س��ال 96 
كه زمزمه خ��روج دونالد ترام��پ از برنامه جامع اقدام 
مشترك به گوش  رس��يد تا كنون بازار  هاي مالي اين 
موضوع را با ميزان زيادي پيش خ��ور كرده اند. اين در 
حالي است كه اثرات منفي تورمي، رشد فزآينده نرخ 

ارز و... در اقتصاد كشور بطور كامل قابل مشاهده است.
امين ناطقي راد افزود: تحريم ه��اي بانكي از امروز و 
نفتي از چند ماه آينده آغاز خواهد ش��د كه پيش بيني 
مي شود تحريم بانكي تاثير چنداني را در روند معامالتي 
نخواهد گذاشت چرا كه گشايش  هاي محدودي تا كنون 
در اين زمينه ايجاد شده است اما در نقطه مقابل تحريم 
نفتي در آينده ش��رايط را كمي تغيير خواهد داد. وي 
عنوان كرد: خري��داران نفت ايران اع��الم كرده اند كه 
برنامه اي براي افزايش خريد نفت ندارند اما كاهشي هم 
در اين زمينه روي نخواهد داد. اين در حالي است كه، 
هند در ماه گذشته در موضوع واردات نفت از ايران يك 
ركورد جديدي را به ثبت رس��انده است. بر اين اساس، 
مي بايس��ت در انتظار فضاي مذاكراتي بود كه احتماال 
در آينده روي دهد. مديرعامل ش��ركت انديش��ه نگر 
پاسارگاد با اشاره به چشم انداز بازار سرمايه گفت: بطور 
كلي روند بازار سهام رو به رش��د ارزيابي مي شود. اين 
در حالي اس��ت كه، اگر با اتفاقاتي از جمله تنش هاي 
سياسي همراه نشويم بطور قطع شرايط مطلوب تري را 

در حوزه بورس خواهيم داشت.

رييس س��ازمان بورس اوراق به��ادار از تصويب 
مش��وق هاي جدي��د مالياتي، عرضه نف��ت خام در 
بورس ان��رژي، ثبات ب��ازار س��رمايه در تكانه هاي 
اقتصادي، رش��د حجم معامالت و افزايش س��طح 
اقدامات نظارتي سازمان بورس و اوراق بهادار خبر 
داد. به گزارش سنا، شاپور محمدي با اشاره به اخير 
بازار س��رمايه گفت: در هفته گذشته شاخص كل 
بورس با رش��د بيش از 15 هزار واح��دي، بازدهي 
14 درصدي را ثبت كرد. دبير ش��وراي عالي بورس 
با بيان اينكه بازار س��رمايه از ابتداي س��ال 1396 
تا كن��ون بازده��ي 60 درص��دي را تجرب��ه كرده، 
گف��ت: بازدهي 60 درصدي بازار س��رمايه نش��ان 
مي دهد اين بخش اقتصادي طي 16 ماه گذش��ته 
در مقايسه با ساير بازارها از رشد مناسبي برخوردار 
بوده و خوش بختانه س��رمايه گذاران بورسي بازده 
قابل قبولي كسب كرده اند. محمدي رشد بي سابقه 
بازار سرمايه را محصول ورود نقدينگي هاي جديد، 
س��ودآوري ش��ركت ها و تغييرات نرخ ارز دانست 
و عن��وان كرد: مهم ترين دليل رش��د ش��اخص در 
روزهاي اخير، حرك��ت نقدينگي س��اير بازارها به 
بازار س��رمايه بود. رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با بيان اينكه افزايش حجم و ارزش معامالت 
در هر بخش��ي از اقتصاد ب��ه ويژه در بازار س��رمايه 
به معناي ورود نقدينگ��ي به آن اس��ت، ادامه داد: 
حجم معامالت بازار س��رمايه در چهار ماه ابتدايي 
س��ال جاري به بيش از 50 درصد دوره هاي ساالنه 
گذش��ته رس��يده و با اين ميزان افزاي��ش مي توان 
گفت حركت و رشد بازار سرمايه حقيقي و محصول 
شرايط اقتصادي است و اين روند از عملكرد مثبت 

بازار سرمايه حكايت مي كند.

 افزايش سودآوري و ارزش جايگزيني
محمدي، عامل ديگر رش��د شاخص را عملكرد و 
سود آوري ش��ركت ها عنوان كرد و گفت: تغييرات 

نرخ ارز نيز س��ومين دليل جهش مثبت ش��اخص 
است. از يك س��و سود آوري ش��ركت هاي صادرات 
محور مانند معدني ها و پتروشيمي ها و از سوي ديگر 
ارزش جايگزيني ش��ركت ها تحت تاثي��ر تغييرات 
نرخ ارز با رشد همراه شد. به گفته دبير شوراي عالي 
بورس روند مثبت ش��اخص كل، ه��م وزن و قيمت 
نشان مي دهد حركت رو به رشد بازار سرمايه واقعي 
است و هرچند برخي مواقع شركت هاي بزرگ تاثير 
بيشتري در رشد بازار سرمايه داشته اند اما اين روند 
محصول عملكرد جمعي ناش��ران بورس��ي اس��ت. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر تاثير 
عوامل بنيادي در رش��د ب��ازار س��رمايه، ادامه داد: 
تغيير نرخ ارز، قيمت جهاني نف��ت و فلزات افزايش 
سود آوري شركت هاي بورس��ي را رقم زده و اين به 
معناي رشد واقعي بازار س��رمايه است. ممكن است 
روند سودآوري يك صنعت يا برخي از شركت ها در 
مواقعي كند يا تس��ريع ش��ود اما كليت بازار از رشد 

بسيار زيادي برخوردار شد.

 صيانت از حقوق سرمايه گذاران
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به 
اينكه بازار سرمايه اكنون ش��فافيت بي سابقه اي را 
تجربه مي كند، عنوان كرد: نمودار آماري س��نجش 
شفافيت بازار سرمايه نشان مي دهد ميزان شفافيت 
در اين بخش مهم اقتصادي از سال 1393 تا كنون به 
صورت مستمر با روندي افزايشي همراه بوده است. 
محمدي ادامه داد: سازمان بورس طي دو سال اخير 
تالش كرده از تخلفات جلوگيري و مديراني كه قانون 
و اصول بازار سرمايه را رعايت نمي كنند جريمه كند. 
رسيدگي به تخلف ناش��ران، هيات مديره شركت ها 
و مديران عامل آنها وظيفه س��ازمان بورس اس��ت. 
هرچند بس��ياري از مديران ش��ركت هاي فعال در 
بازار سرمايه به درستي و صادقانه عمل مي كنند، اما 
بعضا تخلفاتي نيز انجام مي ش��ود كه سازمان بورس 

به جد آنها را پيگيري مي كند. در حال حاضر حدود 
10 ميليون كد سهامداري صادر شده و اگر صاحبان 
40 ميليون نفري س��هام عدالت را به آن اضافه كنيم 
50 ميليون نفر از جمعيت كشور با بازار سرمايه سر و 
كار دارند. اين سرمايه گذاران حق و حقوقي دارند كه 
صيانت از آن وظيفه و رس��الت سازمان بورس است. 
بنابر اين مديراني كه بعضا تخلف كرده يا صورت هاي 
مالي را غير شفاف و با تاخير ارايه دهند قطعا جريمه 
مي ش��وند. دبير ش��وراي عالي بورس ب��ه راه اندازي 
سامانه سمتا اش��اره كرد و گفت: س��ازمان بورس با 
هدف صيانت از حقوق سرمايه گذاران، سامانه سمتا 
را راه اندازي كرده و هر س��رمايه گذاري كه احساس 
مي كند حق وي به ه��ر دليلي ناديده گرفته ش��ده 
مي تواند مشكل خود را از طريق اين سامانه پيگيري 

كند.

 پايان دغدغه تاريخي 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
س��ازمان بورس با اصالح قوانين افش��ا و پذيرش به 
دغدغه تاريخي س��رمايه گذاران بازار سرمايه پايان 
داد، افزود: پيش از اي��ن، نمادهاي معامالتي متعدد 
بعضًا در دوره هاي يك ساله، دو ساله يا بيشتر متوقف 
مي ش��دند. در مقاطعي 67 نماد متوقف داش��تيم. 
دليل اين موضوع وجود برخي دستور العمل ها و عدم 
ارس��ال اطالعات بود. اكنون از 67 نم��اد به 10 نماد 
معامالتي متوقف رسيديم كه اين نمادهاي متوقف 
مساله قضايي دارند و در حال حاضر سازمان بورس 
مشغول تدوين راهكاري براي حل مشكل نمادهاي 
خاص است. وي ادامه داد: با اصالح دستور العمل ها، 
گزارش هاي تفسيري مديريت جايگزين پيش بيني 
سود ش��د و مثلث هاي احتياط كنار نام ناشراني كه 
در ارس��ال اطالعات با مش��كلي روبرو هستند درج 
مي شود. اين مثلث نشان مي دهد شركت اطالعات 
شفافي ندارد و س��رمايه گذاران بايد در تصميم خود 
احتياط كنند. بس��ياري از ناش��ران بودند كه عنوان 
مي كردن��د حاضريم اطالع��ات بدهيم ام��ا مثلث 
احتياطي س��هم را حذف كنيد. با اين رويكرد دوره 
توقف طوالني نمادهاي معامالتي به پايان رس��يد و 

اين مساله تاريخي براي هميشه حل شد و به واسطه 
آن شفافيت نيز در بازار سرمايه افزايش داشت.

 نقدشوندگي سهام عدالت 
س��خنگوي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار به 
وضعيت فعلي س��هام عدالت اش��اره كرد و گفت: با 
تالش همكاران ما در سازمان خصوصي سازي سود 
س��هام عدالت به حس��اب مش��مولين واريز شد اما 
اين سهام هنوز قابليت داد و س��تد ندارد. ما در حال 
بررسي راهي براي نقدش��وندگي و امكان داد و ستد 
سهام عدالت هس��تيم و به نظر مي رسد با استفاده از 
س��از و كار صندوق هاي س��رمايه گذاري اين سهام 
قابل معامله ش��ود. اما هنوز در خصوص داد و س��تد 
سهام عدالت تصميم گيري نشده و دولت و مجلس 
در حال پيگيري اين موضوع هس��تند. وي در پاسخ 
به اين پرسش كه ريسك س��هام عدالت چه ميزاني 
است، گفت: س��هام ذاتا در همه كش��ورها مي تواند 
سود ده يا زيان ده باش��د اما از آنجا كه سهام عدالت 
از شركت هاي متفاوتي تشكيل شده و شامل صنايع 
متفاوتي است ريس��ك آن اندك است. در واقع براي 
سهام مانند سپرده، تضميني وجود ندارد و در نتيجه 
يك ورقه بدون ريسك نيست! اما تنوع بخشي يكي از 

راهكارهاي كاهش ريسك سهام عدالت است.

 ابزار هاي ثبات بازار 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به 
ابزارهاي ثبات بازار سرمايه در تكانه هاي اقتصادي و 
همچنين مشوق هاي ورود نقدينگي به بورس اشاره 
كرد و گفت: فروش اس��تقراضي و خري��د اعتباري، 
اختيار خريد و فروش، بازارگرداني، صندوق تثبيت 
و صن��دوق س��رمايه گذاري مش��ترك از مهم ترين 
ابزار ه��اي ثب��ات بازار ه��اي س��رمايه در تكانه هاي 
اقتص��ادي هس��تند. وي ادام��ه داد: فرآيند تطبيق 
بازارها ب��ا تكانه ه��اي اقتصادي متفاوت اس��ت، در 
بازار سرمايه نيز برخي س��هامداران پيشرو و برخي 
محتاط هس��تند و منتظر مي ش��وند آثار تغييرات 
اقتصادي را در ترازنامه ش��ركت ها ببينند در چنين 
شرايطي كشورهايي كه از بازار سرمايه پيشرفته تري 

برخ��وردار هس��تند از ابزار هايي همچ��ون فروش 
اس��تقراضي و خريد اعتباري، اختيار خريد و فروش 
و همچنين بازارگرداني استفاده مي كنند در نتيجه 
فرآيند تطبيق در آنها به س��رعت انجام مي شود. اما 
در كشور ما اين ابزارها اخيرا به بازار سرمايه وارد شده 
و به حدي نيس��ت كه بتواند به س��رعت انتظارات را 
برآورده كند. در بازار س��رمايه ايران اين مكانيسم ها 
هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است و در اين زمينه 
بايد فرهنگ سازي كرد و سطح سواد مالي جامعه را 

افزايش داد.

 تصميمات مهم مالياتي
محمدي، كاهش ماليات ها در داد و س��تد سهام 
از نيم درصد به يك ده��م درصد و همچنين ماليات 
صفر بر افزايش سرمايه را از مهم ترين اقدامات مشوق 
بازار س��رمايه در چند روز گذش��ته دانست و گفت: 
قطعا اين دو تصمي��م اخير ورود نقدينگ��ي به بازار 
سرمايه را تسهيل مي كند. از س��وي ديگر 70 تا 80 
درصد داد و ستد بازارهاي سرمايه پيشرفته بر اساس 
معامالت الگوريتمي يا پر بسامد شكل مي گيرد. در 
اين روش معامالت به ش��كل اتوماتيك و بر اس��اس 
آس��تانه هش��دار انجام مي ش��ود و در طول يك روز 
شاهد 10 ها و 100 ها معامله هستيم اما ماليات زياد 
مانع ش��كل گيري اين نوع از داد و س��تد بود و با اين 
تصميم قطعا معامالت الگوريتمي در بازار س��رمايه 
كشور افزايش خواهد داش��ت و اين افزايش به رشد 
بازار سرمايه كمك مي كند. دبير شوراي عالي بورس 
عرضه هاي اوليه را مش��وق ديگ��ر ورود نقدينگي به 
بازار سرمايه دانست و گفت: به زودي دو پتروشيمي 

با عرضه اوليه به خانواده بازار سرمايه وارد مي شوند.

 عرضه نفت خام 
رييس سازمان بورس از عرضه نفت خام در بورس 
انرژي خبر داد و گفت: اين اقدام تحول بسيار بزرگي 
در بازار س��رمايه خواهد بود. س��از و كار عرضه نفت 
خام در بورس انرژي مهيا اس��ت و با وزارت نفت نيز 
هماهنگي هاي الزم انجام ش��ده و اميدواريم ظرف 

مدت كوتاهي فرآيند آن عملياتي شود. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشريح كرد

صيانت از حقوق سرمايه گذاران رسالت سازمان بورس
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تشكلها6
شوخي با مشكالت كليدي !!

داس��تان مس��وولين ما 
در ح��ل مش��كالت كليدي 
كشور بي شباهت به داستان 
آن پهلوان��ي ك��ه ب��ر بازوي 
خ��ود اراده خالكوب��ي نقش 
شير داشت نيست، پهلواني 
كه با سوزش هر س��وزني از 
خالكوبي بخش��ي از ش��ير 
صرف نظر مي كرد تا آنجا كه 
خالكوب بيچاره سوزن خود را به كناري مي اندازد و 
مي گويد: شير بي يال و دم و اشكم كه ديد اينچنين 
ش��يري خدا هم نافريد. سال هاس��ت كه ما سرمايه 
حال و آيندگان كشوريعني سوخت را به ثمن بخس 
در داخل مي فروشيم ودود مي كنيم و بمحض اينكه 
اراده تصحيح و تعديل قيمت مي كنيم، جنجالي بپا 

مي شود و دوباره برمي گرديم سرجاي اولمان .
 نظ��ام اداري ما به بركت پول ب��اد آورده نفت هر 
سال از سال پيش متورم تر و ناكارآمدتر مي شود.و هر 
بار كه طرحي و بحث��ي در خصوص كوچك كردن و 
كارآمدكردن دولت پيش مي آي��د، دادو قال عده اي 

در ميآيد و دوباره برمي گرديم سرجايي كه بوده ايم .
نظام با نكي مان پر از فس��اد و مساله است و اراده 
جراحي در اين نظام معيوب هربار تيرش بر س��نگ 
مي خورد. فس��اد درتمامي س��طوح نظ��ام فراگير 
ش��ده اس��ت و تصميم گيران و دردمن��دان دامنه 
كارآمديش��ان از حد ح��رف وطرح مش��كل فراتر 
نمي رود، براس��تي چه بايد كرد؟ آي��ا راه حلي وجود 
دارد؟ ب��ه اعتقاد حقير مش��كالت كليدي كش��ور 
كه  ام االمراض مصايب كش��ور هس��تند از 10 مورد 
تجاوز نمي كند. مسووالن كش��ور ابتدا مي بايست 
روي اين موارد و مش��كالت توافق كنن��د، پس از 
آن يك به ي��ك راهكارهاي اجراي��ي و زمان بندي 
ش��ده براي حل اين مش��كالت توس��ط نخبگان و 
دردمندان تدوي��ن و به تصويب تم��ام اركان نظام 
برس��د، پس از اين مرحله تمامي دس��تگاه ها اعم 
از نظامي، رس��انه اي، اجرايي، تقنيني، قضايي و ... 
مي بايست همسو و در كنار هم در جهت اجراي آن 
راهكارهاي ارايه شده شجاعانه بايستند و بكوشند. 
همه اعم از چپ، راس��ت، ميانه رو و ... بايد دريابيم 
كه آينده و بهروزي كش��ور در گرو حل ش��جاعانه 
اين مش��كالت كليدي اس��ت. بايد بدانيم كه تنها 
طرح مش��كالت و تك��رار مصايب مش��كلي را حل 
نمي كند بلك��ه تنها زمان هاي مفيد را مي كش��د و 
از بين مي برد. بياييم و بيش��تر از اين، فرصت هاي 
ذي قيمت را از دس��ت ندهيم و با مشكالت كليدي 

كشور بيش از اين شوخي نكنيم. 

 توليدكنندگان فعال 
دست نگه داشته اند

باتوجه به التهاباتي كه در بازار ارز ايجاد ش��ده و 
هزينه توليد و واردات كاالها را افزايش داده اس��ت، 
نائب رييس ات��اق بازرگاني اي��ران مي گويد افزايش 
تقاضا براي خريد ارز، توهم در ب��ازار و اقتصاد ايجاد 
كرده و باعث شده توليدكنندگان به دليل هماهنگ 
نبودن قيمت كاالي نهايي با هزينه تمام شده، توليد 

را كم يا فعال متوقف كنند.
به گزارش ايس��نا، طي ماه ه��اي اخير ب��ازار ارز 
دچار نوسان و التهاباتي شد كه دولت براي مديريت 
و كنترل بازار نرخ دالر را ۴۲00 تومان به رس��مي و 
تك نرخي اع��الم كرد و قرار ش��د اين ن��رخ به همه 
نيازمندان اقتصادي تعلق گيرد اما به دليل رانت هايي 
كه درب��ازار ايجاد ش��د و در بس��يار م��وارد واردات 
با ن��رخ ۴۲00تومان انجام ش��د اما كااله��ا در بازار 
مصرف با قيمت چند برابر عرضه ش��دند كه گاليه 
مصرف كنندگان و دست اندركاران را در پي داشت. 

لذا دولت تصميم گرفت بسته جديد ارزي ارايه كند.
براساس بسته جديد ارزي كه طي روزهاي آينده 
قرار است اعالم ش��ود، احتماال دالر ۴۲00 توماني 
فقط به كاالهاي اساس��ي و دارو ارايه مي ش��ود و ارز 
مس��افري نصف خواهد ش��د. همچنين از اين پس 
مرجع رس��مي نرخ دالر بازار ثانوي��ه خواهد بود كه 
قيمت پيشنهادي آن ۸000 تا ۸۵00 تومان در نظر 
گرفته ش��ده و ارز صادركنندگان عمده غيرنفتي از 

سامانه نيما به بازار ثانويه منتقل خواهد شد.
در اين باره س��يد عالء الدين مير محمد صادقي 
اظهار كرد: باتوجه به نوس��اناتي كه در بازار ارز ايجاد 
شده، هر كس سعي دارد پولش را به ارز تبديل كند 
و منفعتي ببرد؛ ل��ذا اين ميزان تقاض��ا، توهم و جو 
رواني در بازار ايجاد كرده است. اين در حالي است كه 

ارقامي كه معامله مي شود محدود است.
وي همچنين اظه��ار كرد: اين ش��رايط توليد را 
س��خت كرده اس��ت، چراكه براي توليدكنندگان 
تامين مواد اوليه با ارز 1۲ هزار توماني اصال مقرون به 
صرفه نيست؛ لذا مجبورند صبر كنند كه اگر قيمت 
محص��والت توليدي به مي��زان افزايش ن��رخ دالر، 

افزايش پيدا كرد آنها هم به توليد ادامه دهند.
به گفته نائ��ب رييس اتاق بازرگان��ي تهران، در 
حال حاضر قيمت كاالها تقريب��ا 10 تا ۲0 درصد 
افزايش يافته است و از س��وي ديگر به دليل ركود 
در بازار كس��ي خريد نمي كند. ميرمحمدصادقي 
همچنين درباره انتصاب عبدالناصر همتي به عنوان 
رييس كل بانك مركزي گفت: اين انتخاب بر اين مبنا 
بوده كه وي مدت ها در بانك ملي فعاليت داش��ته  و 
عالوه بر اين اينگونه نقل مي شود كه در مسائل ارزي 
نيز مس��لط اس��ت. وي افزود: البته نمي شود امروز 
ايشان را قضاوت كرد كه چقدر كارايي دارد و بايد 
مهلت دهيم. ضمن اينكه باي��د بدانيم رييس كل 
جديد بانك مرك��زي در موقعيتي خاص منصوب 
شده كه شرايط خاص حاكم اس��ت؛ لذا بايد همه 

كمك كنند كه در اين كار توفيق پيدا كند.
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نائب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك با تاكيد 
بر اينكه افزايش مناطق  آزاد دو صنعت پوشاك و كفش را در معرض 
نابودي قرار مي دهد، اظهار داشت: افزايش اين مناطق بدون اعمال 
نظارت و بسترس��ازي بر مناطق فعلي، منافع ملي را دچار خسران 
خواهد كرد در حاليكه هر روز ش��اهد از بين رفتن صنعت و توليد 
داخلي هستيم جاي تعجب است كه مجددا مناطق  آزاد بدون هيچ 
گونه بازنگري بر قوانين فعلي و بسترسازي جهت انجام كامل قوانين 

در مناطق كنوني، افزايش مي يابد.
بهرام ش��هرياري با ابراز تعج��ب از اينكه اليح��ه افزايش تعداد 
مناط��ق آزاد در ش��رايط خاص كنوني ب��ه عنوان اولوي��ت اقتصاد 
ايران، در دس��تور كار صحن علني مجلس قرار گرفته است، اذعان 
داشت: تصويب ايجاد مناطق آزاد جديد  اشتباهي فاحش و خطايي 
استراتژيك است و در واقع موجب تش��ديد بحران  اشتغال، آسيب 
بيشتر به اقشار زحمتكش كارگر و خانواده هايشان و فشار بيشتر به 

بدنه توليدكنندگان و صنعتگران خواهد شد.
وي افزود: در حالي كه انتظار مي رفت با توجه به تاكيدات مكرر 
مقام معظم رهبري درخصوص حمايت از تولي��د ملي و با توجه به 
آنكه ايشان امسال را سال حمايت از كاالي ايراني نامگذاري كردند، 
مجلس ش��وراي اس��المي در اين خصوص ورود جدي ك��رده و با 
استفاده از ظرفيت نظارتي خود اقدام به اصالح مناطق آزاد كند اما 
در كمال تعجب شاهد آن هستيم كه نه تنها اين مهم اتفاق نمي افتد 
بلكه بيم آن مي رود كه برخ��ي از نمايندگان مجل��س با نگاه هاي 
بخش��ي و منطقه اي اقدام به تصويب اين مناطق كرده و خواسته يا 

ناخواسته منافع ملي را قرباني منافع منطقه اي خود كنند.
وي با اشاره به آس��يب هاي فراوان معافيت كاالي همراه مسافر 
در مناطق آزاد به دو صنعت پوش��اك و كفش گفت: در حال حاضر 
به دليل نبود نظارت، كاالهاي مس��افري به صورت سازمان يافته از 

طريق مناطق آزاد وارد س��رزمين اصلي مي شود. اين در حالي است 
كه مديران مناط��ق آزاد وارد ش��دن كاالهاي مس��افري از طريق 
مناطق آزاد به س��رزمين اصل��ي را قبول نمي كنند، ام��ا هم اكنون 
گروه هايي وجود دارند كه اف��رادي را در بازه هاي مختلف زماني به 
مناطق آزاد ب��رده و به دليل نب��ود پايش مس��افران، كاالي همراه 
مس��افر به ويژه پوش��اك و كفش را از اين مناطق بيرون آورده و به 
صورت تجميع ش��ده وارد بازار تهران مي كنند. شهرياري با رد اين 
ادعاي مس��ووالن مناطق آزاد مبني بر خروج كاالي همراه مس��افر 
طبق قانون، خاطرنشان س��اخت: قانون كاالي همراه مسافر تاكيد 
دارد كه در طول يكسال اشخاص يك بار از پرداخت عوارض معاف 
هستند و بعد از آن بايد حتي تا دو برابر ارزش كاال را پرداخت كنند 
در صورتيكه در س��ال هاي گذش��ته هيچ نظارتي بر تردد مسافران 
صورت نپذيرفته است. وي با اشاره به اينكه دريافت نكردن عوارض 
از مسافران براي بار دوم موجب ورود كاالي قاچاق به سرزمين اصلي 
مي شود، گفت: با توجه به اينكه در مناطق آزاد هيچ نظارتي بر تردد 
مسافران وجود ندارد، حدود ۸0 تا ۸۵ درصد كاالهاي وارداتي از اين 
طريق به صورت قاچاق وارد مي شود.  نايب رييس اتحاديه پوشاك 
تردد به مناطق آزاد را براي عده اي به عنوان شغل مطرح كرد و عنوان 
كرد: براي عده اي تردد به اين مناطق به ش��غل تبديل ش��ده است، 
برخي گروه هاي سازمان يافته تعدادي از مسافران را به اين مناطق 

برده و چمدان هاي كاالي قاچاق را به سرزمين اصلي وارد مي كنند.
وي افزود: هم اكنون گمرك تنها در دو منطقه آزاد ارس و اروند به 
صورت پايلوت مستقر است، طبق توافق سال گذشته ميان گمرك و 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، استقرار گمرك بايستي در كليه 
مناطق آزاد انجام مي ش��د اما به دليل »وسعت زياد مناطق فعلي« 
و »جانمايي غلط اين مناطق و وجود نقاط شهري و روستايي« اين 

امكان وجود ندارد.

رييس جامعه مديران و متخصصين صنعت كفش؛ تامين مواد 
اوليه را مهم ترين معضل اين صنف دانس��ت و گفت: در حال حاضر 
بزرگ ترين مشكل اين صنف كه موجب ركود سنگين در كارخانه ها 
شده است تامين مواد اوليه است كه بخشي از آن از خارج از كشور و 
بخشي در داخل توليد مي شود اما به دليل نوسانات قيمت ارز اكنون 

با تالطم قيمت و كمبود در بازار مواجه شده است.
وي با اشاره به اينكه بسياري از واحدهاي توليدي به دليل عدم 
دسترسي به مواد اوليه فعاليت شان با اختالل روبرو شده و از ادامه 
توليد بازمانده اند، عنوان كرد: اين صنعت ح��ال و روز خوبي ندارد 
كه اميدواريم با سياس��ت گذاري هاي جديد دولت التهابات كنوني 
بازار مرتفع ش��ود زيرا در غير اين صورت با كاه��ش توليد و ريزش 
نيروي انس��اني ش��ديد مواجه خواهيم شد. لش��گري اولويت اول 
واحدهاي توليدي را تامين مواد اوليه عنوان كرد و افزود: تامين مواد 
اوليه بايد در دستور كار مراجع تصميم گير و ذي ربط قرار گيرد كه 
اين امر چ��ه از طريق بازار آزاد و يا ب��ورس كاال كه به دليل التهابات 
ارزي با تكانه هاي شديدي در اين زمينه مواجه شده، مي بايست در 
اختيار واحدهاي توليدي قرار گي��رد. زيرا قيمت مواد اوليه دايم در 
حال تغيير است و حداقل به سه برابر قيمت قبلي رسيده است. وي 
افزود: فقط در مورد يك ماده اوليه به نام دي او پي كه الكلي است كه 
توسط پتروشيمي اراك توليد مي شود هفته گذشته شكاف عرضه و 
تقاضا به سه برابر رسيد يعني تقاضاي كاذب افزايش پيدا كرد و آن 
هم به اين دليل كه برخي از اين نابساماني سوءاستفاده كرده و اين 
مواد را صادر مي كنند. رييس جامعه مديران و متخصصين صنعت 
كفش با تصريح بر اينكه اما اتفاق نامطلوبي كه در اين شرايط در حال 
وقوع اين است كه قيمت هاي تمام شده در صنعت ما به قيمت هاي 
جهاني نزديك مي شود، يادآورشد: اين مساله باعث مي شود مزيت 
قيمتي را از دست بدهيم. تغييرات و نوسانات ارزي و مشكالتي كه 

در بورس كاال پيش آمده در نرخ پايه مزيت قيمتي محصوالت خود 
را از دست داده و بازارهاي خارجي را به رقبا واگذار كنيم.

لشگري ميزان صادرات كفش ايران را 1۲0  ميليون دالر عنوان 
كرد و بيان داشت: كفش ايراني به بازارهاي منطقه صادر مي شود كه 
اكنون با گران شدن ارز ديگر واردات كفش دوزان را تهديد نمي كند 
بلكه صادرات مواد اوليه و خام كه به صورت قانوني و قاچاق صورت 

مي گيرد بزرگ ترين چالشي  است كه با آن روبه رو هستيم.
به گفته وي در ح��ال حاضر رويه هاي چرمي، مواد پتروش��مي 
نظير زيره هاي كفش، چرم مصنوعي،  پاشنه كفش و بسياري از مواد 
اوليه اي كه در ساخت كفش دخيل هستند صادر مي شوند؛ توليد 
كفش براي كس��اني كه در زمينه كفش فعالي��ت مي كنند مقرون 
به صرفه نيس��ت به همين دليل برخي به صورت قانوني و قاچاق به 
صادرات روي آورده اند. تركيه مقصد اصلي چرم ايراني است كه در 
آنجا تبديل به كاالهايي چون كيف و كفش ش��ده و به اروپا و حتي 

كشور خودمان با قيمت گزاف تري صادر مي شود.
رييس جامعه مديران و متخصصين صنع��ت كفش در ادامه در 
خصوص تصميم كميسيون اقتصادي درباره اليحه افزايش مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي تا هش��ت منطقه آزاد و س��يزده منطقه ويژه 
تجاري و تاثير آن بر روند توليد داخلي، اظهار داشت: در اين زمينه 
نامه هاي متعددي ب��ه وزارت صنايع و دفتر صنايع تكميلي صنايع 
نساجي و پوشاك ارس��ال كرده ايم و يادآورشده ايم كه افزايش اين 
مناطق به ضرر توليد و صنايع داخلي است زيرا در عمل اين مناطق 
حيات خلوتي ش��ده اند براي ورود كاالي قاچاق به كشور و در حد 

زيادي از اهداف تعيين شده و اصلي خود دور مانده اند.
علي لش��گري، با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مش��كل كشور 
افزايش منطقه آزاد نيس��ت، يادآور شد: اين مناطق امتحان خود را 

طي ۴0 سال گذشته پس داده اند.

رييس جامعه مديران و متخصصان صنعت كفش مطرح كرد

تهديد مواد اوليه براي ۱۲۰ ميليون دالر صادرات كفش ايراني
نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران عنوان كرد

تشديد ركود و بيكاري با تصويب مناطق آزاد جديد

نگاهي به روش هاي حفظ بازارهاي اطراف در ايام تحريم

بنگاه هاي كوچك متحد شويد
چه دوس��ت داش��ته باش��يم و چه ن��ه احتماال 
تحريم ه��ا ش��رايط س��ختي ب��راي نگ��ه داش��تن 
بازارهايم��ان را بر ما تحميل خواهند كرد. ش��انس 
ايران اين اس��ت كه اكث��ر بازارهايش كش��ورهاي 
اطراف هس��تند به وي��ژه در بحث كااله��اي نهايي 
)End Good( اي��ن عراق و افغانس��تان هس��تند 
كه بيش��ترين س��هم را از كاالهاي ايراني خريداري 
مي كنن��د. از س��وي ديگر س��اختار اقتص��اد ايران 
مبتني بر بنگاه هاي كوچك و متوسط است. طبيعتا 
اين بنگاه ه��اي كوچ��ك و متوس��ط نمي توانند از 
مزيت هاي قيمت��ي صرف��ه توليد ب��ه دليل حجم 
فعاليت محدود خود استفاده كنند. به همين دليل 
چندين دهه اس��ت كه در دنيا اين بنگاه ها در قالب 
كنسرس��يوم هايي به يكديگر مي پيوندند تا در كنار 
هم بتوانند بازارهاي��ي كه به تنهايي ب��ه آنها راهي 
ندارند را به دست آورند. در چنين شرايطي طبيعي 
اس��ت كه نياز به يك محور كامال احساس مي شود. 
تش��كل هاي بخش خصوصي يك محور مناس��ب و 
قابل اعتم��اد براي ايجاد كنسرس��يوم هاي مختلف 
اعم از تولي��دي و صادراتي هس��تند اما اين موضوع 
خود داراي اما و اگرهايي اس��ت كه بايد نس��بت به 
آنها اش��راف داش��ت. اين مس��اله در اي��ام تحريم 

اهميتي دو چندان پيدا مي كند.

 كنسرسيوم  چيست؟
كنسرس��يوم به ائتالف چند فرد، بنگاه، خوش��ه 
يا حكومت )يا تركيبي از اين ها( ب��ا هم براي انجام 
فعاليت هاي مش��ترك ي��ا ادغام منابع خ��ود، براي 
رس��يدن به هدف مش��ترك گفته مي ش��ود. بطور 
خالصه منظور از كنسرس��يوم، ائت��الف چند بنگاه 
باهم براي انجام امور انتفاعي اس��ت. اين تركيب يا 
ادغام عالوه بر ايجاد مزيت رقابتي ناش��ي از كاهش 
هزينه، باعث ايجاد هم افزايي مثبت در انجام هدف 
كنسرس��يوم )اجراي پروژه، برگزاري نمايش��گاه، 
توليد محصول و...( و در نتيج��ه افزايش كارايي در 
زمان و كيفيت اجرا خواهد ش��د. ه��دف ايجاد يك 

كنسرسيوم موارد مختلفي است. از جمله
 تولي��د ي��ك محص��ول پيچي��ده و نيازمن��د 
بهره گيري از توانمندي هاي مختلف )مانند كشتي، 

توربين و ژنراتور سد، فضاپيما و هواپيما(؛ 
اجراي پروژه ه��اي عمراني بزرگ )مانند س��د، 

راه سازي، فرودگاه و...(؛ 
انج��ام مطالع��ات و پروژه ه��اي پژوهش��ي بين 

رشته يي؛
فروش و بازاريابي و كسب سهم بيشتري از بازار 
يا ورود به بازارهاي جديد كه داراي ريس��ك فروش 

باال هستند؛ 

بهره ب��رداري از مع��ادن ب��زرگ )ك��ه عمومًا در 
اختيار دولت هستند(؛ 

برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي بين المللي
در  صادرات��ي  كنسرس��يوم هاي  و  تش��كل ها 

كشورهاي اطراف.
ايجاد شبكه ها، خوش��ه ها و كنسرسيوم ها ديگر 
يك اختيار نيست بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير 
اس��ت اما اين موض��وع به ص��ورت بس��يار كند در 
حال انجام اس��ت. در اس��تان هاي مختلف ش��اهد 
شكل گيري كنسرسيوم هستيم اما به دليل نبودن 
يك متول��ي مش��خص ب��راي كنسرس��يوم ها اين 
موضوع به س��ختي رخ مي دهد و تجربيات چندان 

موفق نيست.
از يك س��وي تا وقتي ني��از به شبكه س��ازي در 
بنگاه هاي توليدي احساس نش��ود، اين امر محقق 
نخواهد ش��د و زماني كه باور نياز به شبكه س��ازي 
نباش��د با هرگونه حمايت هم ايجاد نمي ش��ود، لذا 
اين بنگاه ها هس��تند كه باي��د به يك ب��اور قطعي 
برسند تا در راس��تاي آن گام بردارند. بنگاه كوچك 
و متوس��طي ك��ه بخواهد ي��ك گام فرات��ر از حوزه 
خود بردارد و به سمت صادراتي ش��دن پيش رود، 
نيازمند واحد بازاريابي قوي، نمايندگي در خارج از 
كشور، توانايي شركت در نمايشگاه هاي بين المللي، 
برندسازي و تبليغات اس��ت. اين عوامل بطور قطع 

داراي هزينه هايي اس��ت كه بنگاه ها نيز به تنهايي 
قدرت تامين آن را ندارند ب��ه همين دليل نهادهاي 
تشكلي بهترين روش براي جمع شدن اين بنگاه ها 
به دور يكديگر هس��تند. اين ساز و كار سال ها است 
كه در س��ازمان توسعه تجارت در دس��تور كار قرار 

گرفته است.
در اي��ام تحريم اين كنسرس��يوم ها ب��ه ويژه در 
كشورهاي عراق و افغانس��تان مهم ترين ابزار براي 

حفظ بازارهاي سنتي ايران هستند.

 كنسرسيومي براي  عراق
در همين رابطه رييس كميس��يون خدمات فني 
مهندس��ي اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق 
عمده مشكل كشور براي حضور در پروژه هاي كالن 
خدمات فني و مهندس��ي را عدم ت��وان كافي براي 
س��رمايه گذاري دانس��ت و اعالم كرد: با عنايت به 
اينكه اكثر پروژه هاي كالن بازسازي عراق با رويكرد 
جذب سرمايه گذاري خارجي تعريف شده اند، اتاق 
مش��ترك ايران و عراق از س��ه ماه پيش طرحي را 
در دس��ت تنظيم دارد كه طي آن در قالب تشكيل 
يك كنسيرس��يوم به ش��ركت هاي مختلف درگير 
در زنجيره ارزش صنعت س��اختمان در بخش هاي 
خدم��ات، تامي��ن كاال و... كم��ك مي ش��ود تا در 

پروژه هاي عمراني عراق ورود كنند.

 به گفته مونس��ان رويكرد اتاق مشترك در اين 
طرح، به حداقل رساندن نياز به سرمايه و نقدينگي 
را ب��راي اج��راي پروژه توس��ط هاي ش��ركت هاي 

خدمات فني و مهندسي است.
وي با اعالم اينكه طي اين طرح 10 تا 1۵ درصد 
س��رمايه اوليه براي ش��روع پروژه از منابع مختلف 
تامين مي ش��ود، گفت: عمده آورده اين ش��ركت ها 
را توان فني و مهندس��ي آنها تش��كيل خواهد داد و 
البته ش��ركت هايي را مد نظر داريم ك��ه از ظرفيت 
وتوان الزم براي حض��ور در يك ب��ازه زماني يك تا 

دوساله برخوردار باشند.
رييس كميس��يون خدمات فني مهندسي اتاق 
مش��ترك ايران و عراق عملياتي ش��دن اين ايده را 
الگوي خوبي براي تشكيل كنسرسيوم هاي مختلف 
در بخش هاي ديگر بازار خدمات فني و مهندس��ي 
عراق دانس��ت و افزود: اي��ن ايده نه تنه��ا در حوزه 
صنعت س��اختمان، بلك��ه در حوزه ه��اي مختلف 
نيز مي تواند تكثير ش��ود و بس��تر را براي استفاده 
از فرصت ه��اي موج��ود در ب��ازار خدم��ات فني و 
مهندس��ي عراق، متناس��ب با ظرفيت هاي كش��ور 

فراهم آورد.
 وي حوزه خدمات و به طور خاص خدمات فني 
و مهندسي را ازحوزه هاي بكر درعراق توصيف كرد 
و گف��ت: نزديكي مس��افت، قرابت ه��اي فرهنگي، 

پايين بودن ارزش ري��ال در برابر دينار، برخورداري 
از نيروي كار متخص��ص ارزان، و... ازجمله عواملي 
است كه باعث مي شود شركت هاي ايراني در حوزه 
خدمات از مزيت هاي رقابتي خوبي براي حضور در 

بازار عراق برخوردار باشند.
مونس��ان با اش��اره به رش��د منفي ت��راز بودجه 
دولت عراق در س��ال هاي اخيرگفت: اين اطالعات 
نش��ان مي دهد ك��ه دولت ع��راق بودج��ه اي براي 
تخصيص به مباح��ث عمراني ن��دارد و رويكرد آنها 
در بخش خدمات فني و مهندس��ي براي سال هاي 
آينده بيش از آنكه به س��مت پيمان��كاري متمايل 
باش��د، مبتني بر ج��ذب س��رمايه گذاري خارجي 
اس��ت. لذا در كنفرانس هايي كه با موضوع بازسازي 
عراق در كويت و بغداد برگ��زار گرديد، فرصت هاي 
س��رمايه گذاري متعددي را در زمينه هاي مختلف 
تعري��ف كردن��د ك��ه قراراس��ت از طري��ق جذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي، تامين مالي ش��وند كه 

رقمي بالغ بر يكصد ميليارد دالر است.
رييس كميس��يون خدمات فني مهندسي اتاق 
مش��ترك ايران و عراق خاطرنش��ان كرد: البته در 
كنار اين كالن پ��روژه كه بص��ورت EPCF واگذار 
مي  شوند، در بخش خصوصي عراق نيز فرصت هاي 
زيادي براي ش��ركت هاي كوچك و متوسط ايراني 

در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد.
رضا مونسان با اذعان به اينكه عراق در چهار دهه 
گذش��ته به صورت مداوم درگير جنگ بوده، گفت: 
بازسازي بافت هاي فرس��وده و آسيب ديده از جنگ 
در عراق يك موضوع جدي اس��ت كه بحث بازسازي 
در عراق را به يك الزام در اين كش��ور تبديل كرده و 
با توجه به نرخ رش��د جمعيتي 3 درص��دي عراق، با 
جمعيت 39 ميليوني مواجهيم ك��ه ۵9 درصد آن را 
جمعيت زير ۲۵ سال تش��كيل مي دهد كه نيازمند 
مسكن هستند و اين نياز رو به رش��د به معناي يك 

فرصت بزرگ براي كشور ماست.
مونس��ان مطاب��ق ب��ا آم��ار و مس��تندات اعالم 
شده از س��وي كش��ور عراق در حوزه مسكن گفت: 
نيازس��نجي ها درعراق نش��ان مي دهد اين كش��ور 
حداق��ل به دو ميليون واحد مس��كوني در سراس��ر 
عراق نياز دارد ك��ه در ف��از اول برنامه ريزي جهت 
س��اخت حداق��ل ۲۵هزار واح��د مس��كوني در هر 

استان دردستوركار دولت اين كشور قراردارد.
به گفته وي، حوزه صنعت س��اختمان به نسبت 
س��اير حوزه ه��ا نظي��ر صنايع ه��اي ت��ك، اي تي، 
بانكداري الكترونيك و... كمتر زير س��ايه تحريم ها 
قرار دارد و زمينه اي اس��ت كه مي تواند با حمايت و 
پشتيباني، موفقيت بيشتري را در بازار عراق نصيب 

ايران كند.

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فراورده هاي لبني كشورعنوان كرد

توان شركت هاي مديريت صادرات در ساماندهي صادرات كشور
محمدرض��ا گنج��ي حض��ور انجمن ه��ا را در 
ش��ركت هاي خدمات فني و مهندس��ي باع��ث ارتقا 
توان اين شركت ها در توس��عه صادرات كشور دانست 
و گفت: بخشي از صادرات مواد لبني كشور با كيفيت 
نازل صادر مي شود و اين موضوع مي تواند در بلندمدت 
به صادرات اين دس��ته از محصوالت ضربه وارد كند؛ 
حسن حضور شركت هاي خدمات مديريت صادراتي 
اين اس��ت كه تضمين كند كه كاالي صادراتي ما در 
حد استانداردهاي كشور هدف خواهد بود و از عواقب 

صادرات بي برنامه در اين حوزه جلوگيري كند.
 وي افزود: بيش از پنجاه شركت بزرگ در حوزه 
صادرات محصوالت لبني ب��ا ظرفيت باالي صد تن 

زير مجموعه انجمن ها هس��تند و حضور حتي يك 
انجمن در ش��ركت هاي خدمات مديريتي مي تواند 

عملكرد اين شركت ها را تسهيل كند.
گنجي بس��ته ش��دن مرزه��ا در اي��ام مذهبي 
را يك مش��كل ب��زرگ براي ص��ادرات دانس��ت و 
گفت: اين اق��دام ض��رر و زيان زي��ادي خصوصا به 
ش��ركت هاي صادراتي لبن��ي فعال در ب��ازار عراق 
وارد كرد؛ با توجه به اينك��ه كاالي توليدي صنعت 
لبنيات كش��ور فس��ادپذير بوده و مدت ماندگاري 
كوتاهي دارد، بسته ش��دن يا حتي كندي مبادالت 
در مرزهاي غرب��ي در اين ايام ض��رر و زيان زيادي 
متوجه صادرات اين محصوالت مي كند و الزم است 

براي آن چاره جدي انديشيده ش��ود. عضو انجمن 
توليدكنندگان فراورده هاي لبني كش��ورجهش نرخ 
ارز را باعث تش��ديد هزينه برگزاري نمايش��گاه هاي 
تجاري در كش��ورهاي ديگرعنوان كرد و گفت: تهيه 
دالر براي سفرهاي تجاري و شركت در نمايشگاه ها 
براي فعاالن اقتصادي باالس��ت و موض��وع ارز الزم 
ب��راي تامين هزينه ه��اي برنامه هايي از اين دس��ت 
بايد از س��وي دولت و با پيگيري ات��اق بازرگاني حل 
ش��ود؛ چرا كه ارز تخصيصي به اي��ن موضوع كفاف 
هزينه هاي موج��ود را نمي دهد.  گنج��ي در ادامه با 
اشاره به اينكه در س��ه ماهه اول نخست سال جاري 
نزديك به ۲0 درصد كاهش ص��ادرات به عراق را در 

حوزه محصوالت لبني ش��اهد بوده اي��م، گفت: افت 
صادرات محصوالت لبني به عراق ب��ه دليل افزايش 
روزانه نرخ ها در داخل است؛ ما عمال نمي توانيم يك 
قيمت ثابت براي محصوالت خود تعيين كنيم و اين 
عدم ثبات ضربه مهلكي به اين صنعت وارد مي كند؛ 
نرخ ثابت محصوالت رقيب، برگ برن��ده انها در بازار 
عراق محس��وب مي ش��ود ك��ه حتي قيم��ت پايين 
محصوالت م��ا نمي تواند در براب��ر آن كاري از پيش 
ببرد. وي با اذعان به اينكه مقصد قريب به ۸0 درصد 
ص��ادرات محصوالت لبني ما، كش��ور عراق اس��ت، 
گفت: حجم قاب��ل توجه ص��ادرات محصوالت لبني 
ما به ع��راق، لزوم حفظ بازار محص��والت لبني ايران 

را به اين كش��ور روش��ن مي كند؛ ضروري است اتاق 
مشترك با اس��تفاده از راهكارهاي مناسب و انتقال 
مش��كالت فعاالن عرصه ص��ادرات محصوالت لبني 
به سياست گذاران صادراتي، مشكالت صادرات را در 

اين صنعت كاهش دهد.
ش��ايان ذكر اس��ت ب��ه گفت��ه دبي��ركل كانون 
انجمن ه��اي صنايع غذاي��ي ايران، ب��ا وجودي كه 
لبنيات با صادرات بي��ش از 100 هزار تن به ارزش 
1۸1 ميليون دالر همچنان عمده ترين محصوالت 
صادرات��ي غذايي كش��ور اس��ت اما ص��ادرات اين 
محصوالت لبني نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
۲3 درصد ب��ه لحاظ وزن��ي و 1۴ درص��د به لحاظ 
ارزش��ي كاهش يافته اس��ت زرگران روند كاهشي 
محص��والت لبن��ي كش��ور را مرتب��ط ب��ه افزايش 
تعرفه هاي عراق ب��ر ورود محصوالت لبني كش��ور 
مي داند كه و با وجود پيگيري مس��ووالن همچنان 

ادامه دارد.

حبيب اهلل  حداد 
فعال  اقتصادي



دريچه

كوتاه از منطقه

7 جهان
 ادعاي پيروزي ترامپ

در جنگ تجاري با چين 
گروه جه�ان| رييس جمه��وري امريكا ب��ا اذعان 
به اينكه از تعرفه ها به عنوان اهرم فش��اري در مذاكرات 
تجاري استفاده مي كند مدعي شده كه در جنگ تجاري 
با چين دس��ت باال را دارد. به گزارش فايننش��ال تايمز، 
دونالد ترام��پ يكش��نبه در پيامي توئيتري سياس��ت 
تعرف��ه اي خود علي��ه چين و ديگ��ر كش��ورها از جمله 
متحدان واشنگتن را كارا خوانده و مدعي شده در نتيجه 
سياست هاي تعرفه اي دولت او عليه چين، بازار اين كشور 
27درصد در چهار ماه اخير س��قوط كرده و باعث ش��ده 
پكن به گفت وگو با واشنگتن روي بياورد. وي همچنين 
گفته بازار امريكا از هميشه پررونق تر است و در صورتي 
كه توافق هاي افتض��اح دوباره مورد مذاك��ره قرار گيرد، 
بهتر نيز خواهد شد.  رييس جمهوري امريكا تعرفه هاي 
جديد بر واردات فوالد را باعث رونق گرفتن صنعت فوالد 
كشورش و بازگشت كارگران فوالد به كارخانه ها خوانده و 
گفته: »ديگر كشورها عليه امريكا تعرفه اعمال مي كنند، 
اما وقتي ما اين كار را مي كنيم، افراد احمق فرياد مي زنند. 
ترامپ در اين باره نوش��ته: »از اين تعرفه ها براي مذاكره 
توافق هاي تجاري عادالنه استفاده مي كنيم؛ اگر كشورها 
تمايلي به مذاكره نداش��ته باشند بايد پول هنگفتي را به 
شكل تعرفه به امريكا بدهند؛ در هر دو حالت ما برنده ايم. 
چين كه براي اولين بار مقابل ما تضعيف ش��ده، سرمايه 
عظيمي براي تبليغات و رواب��ط عمومي هزينه مي كند 
تا سياس��تمداران امريكا را ترس��انده و علي��ه تعرفه ها 
بشوراند.« ترامپ از اوايل سال جاري با اعمال تعرفه هاي 
جديد بر واردات برخي كاالها از ديگر كش��ورها، جنگي 
تجاري را به بهانه تامين امنيت ملي آغاز كرده است. وي 
در گام اول تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم را به ترتيب به 
25 و 10درصد افزايش داده كه مورد انتقاد شديد چين 
و همپيمانان تجاري واشنگتن در اروپا و قاره امريكا قرار 
گرفت. چين جمع��ه اعالم كرد پيش��نهاد اعمال تعرفه 
بر 60 ميليارد دالر ديگ��ر از كاالهاي واردات��ي امريكا را 
بررس��ي خواهد كرد. اين تهديد پس از آن اعالم شد كه 
ترامپ خواهان اعمال تعرفه بر واردات 200 ميليارد دالر 
كاالي وارداتي چيني كرد. اس��پوتنيك نوش��ته، پس از 
آنكه ارزش دالر در برابر يوان به كمترين س��طح 15 ماه 
اخير رسيد، بانك مركزي چين براي نجات يوان از سقوط 
بيشتر وارد عمل شده است. كارشناسان اقتصادي بانك 
گلدمن ساكس، بانك مركزي چين را متهم كرده اند كه با 
دستكاري عمدي در ارزش يوان به دنبال كاستن از تبعات 

جنگ تجاري با امريكا برآمده است. 

 تهديد مالي »مايك پمپئو «
عليه پاكستان

وزير خارج��ه امريكا به اس��الم آباد هش��دار داده از 
كمك هاي مالي آي ام اف ب��راي بازپرداخت بدهي اش 
به چين اس��تفاده نكند. به گزارش اسپوتنيك، مايك 
پمپئو گفته: »منطقي نيس��ت كه پ��ول آي ام اف كه از 
پول ماليات دهن��دگان و نهادهاي وابس��ته و دالرهاي 
امريكايي تش��كيل مي ش��ود، براي پرداخت بدهي به 
چين يا س��هامداران چيني مورد استفاده قرار بگيرد.« 
اختالفات تجاري چين و اي��االت متحده در هفته هاي 

اخير به شدت باال گرفته است. 

از سرگيري صادرات نفت عربستان 
از باب المندب 

عربستان سعودي اعالم كرده انتقال نفت از تنگه باب 
المندب را از سر گرفته است. عربس��تان پيش تر كه در 
پي حمالت انقالبيون يمني به دو نفتكش اين كشور در 
باب المندب، تمامي نقل و انتقاالت نفت از درياي سرخ را 
بطور موقت متوقف كرده  است. روزانه 4.8 ميليون بشكه 
نفت و محصوالت نفتي از اين تنگ��ه 20 كيلومتري كه 
درياي عرب را به درياي سرخ وصل مي كند و چهارمين 

گذرگاه بزرگ نفت جهان است، مي گذرد.

 حمله به نظاميان امريكايي
در پروان افغانستان 

مقام هاي افغانستاني اعالم كردند كاروان نظاميان 
ناتو تحت فرماندهي امريكا در اس��تان پروان در شمال 
شهر كابل هدف حمله انتحاري قرار گرفته و در جريان 
آن سه تن كش��ته ش��دند. با اين حال ذبيح اهلل مجاهد 
س��خنگوي طالبان با پذيرش مس��ووليت اين حمله 

مدعي شده 8 سرباز امريكايي كشته و زخمي شده اند. 

 معرفي نامزد اتحاديه ميهني
براي رياست جمهوري عراق 

اتحاديه ميهني كردس��تان عراق نامزد موردنظر خود 
براي پست رياست جمهوري را اعالم كرد. به گزارش ايرنا، 
ش��وراي مركزي اتحاديه ميهني يك��ي از دو حزب عمده 
كردستان عراق بطور رس��مي محمد صابر اسماعيل را به 
عنوان نامزد خود براي اين پست معرفي كرده است. برخي 
ناظران معتقدند اعالم اين تصميم در حال حاضر ممكن 
اس��ت در واكنش به تحركات جديد ح��زب دموكرات از 
جمله سفر اخير نيچروان بارزاني به بغداد و ديدار با حيدر 
عبادي نخس��ت وزير و نگراني از توافق ه��اي احتمالي دو 

طرف بدون اطالع اتحاديه ميهني صورت گرفته باشد. 

كشتي سوري وارد آب هاي تركيه شد
پس از گذش��ت س��ال ها قطع رابطه ميان آن��كارا و 
 دمشق، يك فروند كشتي باري سوريه براي نخستين بار

تنگه بس��فر كه تركيه را به دو بخش آس��يايي و اروپايي 
تقس��يم مي كند، به س��وي درياي س��ياه ترك كرد. به 
گزارش ايرنا، اين كش��تي كه پرچم س��وريه را به همراه 
داشت يكشنبه حركت خود را از بندر »قوچه ايلي« تركيه 
به سوي بندر روسي قفقاز آغاز كرد. روابط دمشق و آنكار 
به دليل حمايت تركيه از گروه هاي مس��لح تروريستي و 

اشغال بخش هايي از خاك سوريه تيره شده است.

 بروز دوباره اختالف ها 
بين كره شمالي و امريكا

گروه جهان|
با سربرآوردن دوباره تنش ها بين امريكا و كره شمالي، مقام هاي دو كشور باز هم به انتقاد 
علني از يك ديگر رو آورده اند. وزراي خارجه دو كشور در حاشيه نشست اتحاديه كشورهاي 
جنوب شرق آسيا، آس��ه آن، در سنگاپور با هم دس��ت دادند و لبخند مي زدند ولي پيداست 
تنش بين اين دو كش��ور هم چنان باالس��ت. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، از كشورهاي 
ديگر خواسته است فشار تحريم ها عليه پيونگ يانگ را حفظ كنند.به گزارش بي بي سي، در 
همين حال ري يونگ هو وزير خارجه كره ش��مالي، از اين حرف هاي همتاي امريكايي اش 
انتقاد كرده و آن را هشداردهنده خوانده است. او گفته كشورش اقداماتي عملي كرده است 
اما سخنان وزيرخارجه اياالت متحده، نشان دهنده بازگشت امريكا به گذشته، و دور شدن از 
نيت هاي رهبرش )دونالد ترامپ( است.چند هفته پس از گزارش رسانه هاي امريكايي مبني 
بر اينكه پيونگ يانگ درصدد فريب دادن واشنگتن است و همچنان فعاليت هاي هسته اي و 
موشكي خود را دنبال مي كند، سازمان ملل متحد نيز اخيرا گزارش داده كه كره شمالي برنامه 
هسته اي اش را ادامه داده است. مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در حاشيه نشست آسه آن 
گفته مهم است فشار ديپلماتيك و اقتصادي بر كره شمالي حفظ شود تا بتوان به خلع سالح 
هسته اي نهايي و كامال قابل راستي آزمايي رسيد. او از جمله بطور مشخص از روسيه نام برد. 
در روزهاي گذشته گزارش هايي منتشر شده درباره اينكه روسيه با راه دادن هزاران كارگر از 
كره ش��مالي، بطور بالقوه تحريم هاي پيونگ يانگ را نقض كرده است. روسيه اين گزارش ها 
را رد كرده است. در حال حاضر پيونگ يانگ هم چنان بابت برنامه هسته اي اش و همين طور 
آزمايش هاي موش��كي اش، زير طيف��ي از تحريم هاي بين الملل��ي و همچنين تحريم هاي 
يك جانبه از طرف امريكاست.با نزديك ش��دن زمان انتخابات كنگره امريكا، دونالد ترامپ 
مي كوشد تا مالقات با كيم جونگ اون را به عنوان يك دس��تاورد عمده در سياست خارجي 
مورد تاكيد ق��رار داده و از آن ب��راي جلب حمايت مردم از نامزده��اي حزب جمهوري خواه 
بهره برداري كند. در مقابل، سياستمداران و رسانه هاي مخالف او خواستار روشن شدن نتيجه 

عملي و پيشرفت مذاكرات دو طرف و دستاوردهاي اين ديدار بوده اند.

 »انور ابراهيم«
به سياست مالزي باز مي گردد

گروه جهان|
رهبر معن��وي حزب عدالت م��ردم مالزي و معاون پيش��ين ماهاتي��ر محمد روز 
يكشنبه با ثبت نام براي شركت در انتخابات درون حزبي، اولين گام را براي بازگشت 

به عرصه سياسي مالزي برداشت.
به گزارش ايرنا، ان��ور ابراهيم از س��ال 2015 در دوره نجيب رزاق نخس��ت وزير 
پيشين در زندان بود، اما حدود 2 ماه گذشته همزمان با پيروزي محمد در انتخابات 
چهاردهم سراسري مالزي، از زندان آزاد ش��د. ماهاتير محمد و انور به مدت 18 سال 
روابط پر تنش��ي داش��تند، اما از س��ال 2016 براي كنار زدن نجيب رزاق و پيروزي 
در انتخابات ائت��الف كردند. انور ابراهي��م يك هفته پس از پي��روزي ماهاتير محمد 
در چهاردهمين انتخابات سراس��ري مالزي، از بيمارس��تان كواالالمپور در حالي كه 
هنوز زنداني بود به ديدار پادش��اه مالزي رفت و مورد عفو پادشاه قرار گرفت تا بتواند 
به عرصه سياس��ي اين كش��ور بازگردد. رهبر كاريزماتيك حزب »عدالت مردم« كه 
بيشترين كرس��ي هاي »ائتالف اميد« به آن اختصاص دارد، در دهه 70 ميالدي به 
عنوان يكي از رهبران جنبش دانش��جويي وارد عرصه سياس��ت ش��د و با پشت سر 
گذاشتن فراز و نش��يب بسيار سياس��ي، در دهه 90 ميالدي دس��ت راست ماهاتير 
محمد شد. وان عزيزه اسماعيل همس��ر او اكنون رييس حزب عدالت مردم است، اما 
با ثبت نام وي براي دور بعدي انتخابات دروه حزبي عم��ال زمينه جايگزيني او با وان 
عزيزه در حزب فراهم ش��ده است. همس��ر انور ابراهيم اكنون معاون ماهاتير محمد 
نخست وزير مالزي است.انور ابراهيم سياس��تمدار كهنه كار مالزيايي است، اما براي 
بازگشت قانوني به عرصه سياست بايستي از طريق پيروزي در انتخابات درون حزبي 
زمينه ورود دوباره اش به مجلس و دولت فراهم شود. وان عزيزه اسماعيل از ثبت نام 
انور براي كانديداتوري رياست حزب كه انتخابات آن در ماه سپتامبر برگزار مي شود، 
حمايت كرده است. بيش از 900 هزار نفر از جمعيت بيش از 30 ميليون نفري مردم 

مالزي در 13 ايالت مختلف اين كشور در حزب عدالت مردم عضو هستند.

 تظاهرات هزاران اسراييلي 
عليه قانون »دولتـ  يهود«

گروه جهان|
ده ها هزار معترض به تصوي��ب قانون جنجالي »دولت يه��ود« در تل آويو تظاهرات 
كردند. اكثر اين معترض��ان از طايفه اعراب دروزي بودند ك��ه اين قانون را تبعيض آميز 

مي دانند. در روزهاي اخير شماري از افسران دروزي از ارتش استعفا داده اند.
به گزارش دويچه وله، معترضان پالكاردهايي به زبان هاي عبري، انگليس��ي و عربي 
در دست داشتند كه روي آنها نوشته شده بود: »عدالت براي همه« يا »ما همه با يكديگر 
برادريم، ما همه يكس��انيم« اي��ن تظاهرات با فراخوان گروه افس��ران ارت��ش از طايفه 
عرب هاي دروزي شكل گرفت. اعراب طوايف مختلف به ويژه دروزي ها به شدت نسبت 
به قانون »دولت يهود« انتقاد دارند و آن را نژادپرستانه مي دانند. اعراب دروزي مي گويند 
در اين قانون به آنها به چشم شهروندان درجه دوم نگاه شده و به همين دليل خواستار 
برابري هستند. طايفه دروزي ها كه 130 هزار نفر جمعيت دارد، بر خالف اعراب مسلمان 
و مسيحي موظف به خدمت در ارتش و پليس اسراييل است. تظاهركنندگان دروزي با 

در دست داشتن پرچم هاي رنگين اين طايفه در تجمع تل آويو شركت داشتند.
 ش��يخ موفق طريف، رهبر معنوي عرب ه��اي دروزي در يك س��خنراني گفت:

»با وجود وف��اداري بي حد و مرز ما به دول��ت، دولت ما را براب��ر نمي داند.« بنيامين 
نتانياهو نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي، پيش تر ديدارهاي متعددي را با رهبران 
طايفه دروزي داش��ت و تالش كرد تا به آنها اطمينان دهد هيچ م��وردي در قانون 
كشور يهود وجود ندارد كه حقوق اين شهروندان را نقض كرده باشد و آنها همچنان 
داراي حقوق برابر با ديگر ش��هروندان اس��راييل هس��تند. با اين حال، اين جلسات 
نتوانستند مانع از اس��تعفاي شماري از افس��ران دروزي از ارتش در اعتراض به اين 
قانون ش��وند. پيش تر تامي��ر پاردو، رييس پيش��ين س��ازمان اطالعات اس��راييل 
)موس��اد( تصويب اي��ن قان��ون را ناعدالتي علي��ه 20 درصد از جمعيت اس��راييل 
)سرزمين هاي اش��غالي( خوانده بود. گروهي از يهوديان اس��راييلي از جمله رييس 

رژيم صهيونيستي نيز از جمله مخالفان اين قانون مناقشه برانگيز به شمار مي روند.
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آيا رييس جمهوري ونزوئال به دنبال پاكسازي سياسي است؟

ترور نافرجام مادورو؛ كلمبيا متهم شد

استراتژي آنكارا براي جلوگيري از سقوط ارزش لير 

تركيه با تجارت تهاتري به جنگ دالر مي رود
گروه جهان|

 با ادامه سقوط ارزش لير در برابر دالر، دولت تركيه 
تجارت تهاتري با س��اير كش��ورها را آغاز مي كند و با 
اجراي سياست جديد، درصدد است تا تقاضاي خريد 

ارز در بازار را كاهش و صادرات را افزايش دهد.
به گزارش بلومبرگ، در پ��ي آغاز تحريم هاي دو وزير 
ترك روند س��قوط ارزش لير در برابر دالر امريكا تشديد 
ش��ده اس��ت. ارزش لير در براب��ر دالر در س��ال جاري 
30 درصد كاهش يافته اس��ت، روندي ك��ه باال گرفتن 
تنش هاي آنكارا � واش��نگتن آن را تش��ديد كرده است. 
دولت تركيه اندرو برانسون كشيش امريكايي كه 20 سال 
در تركيه مقيم بوده را به حمايت از گروه تروريس��تي كه 
در 2016 كودتا كرده بود و همچنين جاسوس��ي متهم 
كرده است. آنكارا با رد درخواست واشنگتن براي آزادي 
برانسون، او را حبس خانگي كرده است. امريكا با تحريم 
دو وزير ترك به اي��ن اقدام واكنش نش��ان داد. آنكارا نيز 
در مقابل دارايي هاي دو وزير امريكايي در اين كش��ور را 
تحريم كرد، اقدامي كه بازارهاي متالطم تركيه را بيش از 

پيش ناآرام كرده است. 
تورم در تركيه ماه گذش��ته افزاي��ش يافته و تنها 
در جوالي 15درصد بوده اس��ت. با وجود اينكه بانك 
مركزي تركيه نرخ بهره در اين كشور را 17.75 درصد 
ثابت نگه داش��ته، اردوغان گفته اي��ن رقم همچنان 
باالست. رييس جمهوري تركيه با هشدار درباره اينكه 
كشورش درگير جنگ تجاري تمام عيار است از مردم 

خواسته تا ارز و طالي خود را به لير تبديل كنند. 

در همين حال ايرنا نوش��ته، تركيه كه سياس��ت 
جايگزيني پ��ول ملي در تج��ارت خارج��ي به جاي 
دالر با س��اير كش��ورها را از سال گذش��ته به صورت 
جدي دنبال مي كن��د، در كنار اين ه��دف راهبردي 
اقتصادي، سياست جديدي را براي مقابله محكم تر با 
افزايش نرخ دالر آغاز كرده و در اين راس��تا قصد دارد 
تا تجارت تهاتري خود با س��اير كش��ورها را گسترش 
دهد. معامالت تهات��ري يا به عبارت��ي مبادله كاال به 
كاال ك��ه در دوره جديد دولت اين كش��ور مدنظر قرار 
گرفته، مي تواند تقاضاي ارز در ب��ازار داخلي تركيه را 
به صورت قاب��ل توجهي كاهش ده��د و در حمايت از 

صادركنندگان اين كشور موثر واقع شود.
در برنامه يكص��د روزه اجرايي اردوغان، سياس��ت 
جديد تجارتي پيش بيني ش��ده كه با اجراي آن، نياز 
تركيه به ارز خارجي كاهش و صادرات به كشورهايي 
كه مش��كل مالي دارند، افزايش خواهد يافت. در اين 
راس��تا، وزارت بازرگاني تركيه براي تحقق اين هدف، 
وظيفه س��نگيني در مذاكرات تجاري بر دوش دارد. 
البته تركيه در تجارت تهاتري با ساير كشورها داراي 
تجارب گرانبهايي است چرا كه پيش از اين با روسيه در 
دوران تحريم امريكايي ها به انجام اين مدل از تجارت 
اقدام كرده بود. تجارت تهاتري با كشورهاي آفريقايي 
 و آس��ياي ميانه از ديدگاه دولت تركيه بس��يار جذاب 
به نظر مي رس��د و در اين زمينه مذاك��رات و تالش ها 
براي آغاز اين روش تجاري با كش��ورهاي آفريقايي از 

طريق بانك ايكزيم انجام شده است. 

ش��بكه خبر7 تركيه نزديك به اردوغ��ان گزارش 
داده، تج��ارت تهاتري از س��وي چند كش��ور در حال 
حاضر انجام مي ش��ود كه مي توان از چين نام برد كه 
مبادالت تجاري خود با بعضي كش��ورهاي آفريقايي 
را با اين روش انجام مي دهد بطوري كه ش��ركت هاي 
عمراني چيني در اين كش��ورها به س��اخت راه، سد و 
زيرساخت ها مشغول هستند و دولت چين نيز در قبال 
اين خدمات عمراني، منابع معدن��ي و طبيعي از اين 

كشورها دريافت مي كند.
چيني ها در بازار آفريقا براي انج��ام 200 ميليارد 
دالر تجارت تهاتري، شركت تاسيس كرده اند. تركيه 
نيز با هدف كاستن از وابستگي به ارز خارجي، در عوض 
وارد كردن انواع كاال از خارج، پول ملي يا كاال به طرف 
مقابل مي دهد يا در قبال اين واردات، خدمات عمراني 

در كشور صادركننده كاال انجام خواهد داد.
ماه گذش��ته مي��الدي، اردوغ��ان از آغ��از فرايند 
عملياتي تج��ارت با پول مل��ي بين تركيه، روس��يه، 
ايران و چين خبر داد و هدف از اين اق��دام را مقابله با 
اثرات نامطلوب نوس��انات نرخ ارزهاي مرجع تجارت 
بين الملل در كشور خود اعالم كرد. رييس جمهوري 
تركيه گفته: »نوس��انات ن��رخ ارز تنها مس��اله تركيه 
نيس��ت و يك معضل بين المللي به ش��مار مي رود و 
انجام تج��ارت با ارزه��اي ملي بين كش��ورها يكي از 
بهترين راهكارهاي مقابله با اين نوسان نرخ ارز است. 
نرخ دالر و يورو در كشورها بطور مستمر دچار نوسان 
شده و صادركنندگان و وارد كنندگان را دچار مشكل 

و سردرگمي مي كند و بر اين اساس مذاكره با روسيه 
در خصوص اجراي توافق تج��ارت با پول ملي جريان 
دارد و اين اقدام با طرف ايراني هم در حال اجراس��ت. 
اردوغان با اش��اره به مذاكره كش��ورش با چين براي 
تجارت ب��ا پول ملي گفت��ه: »تجارت با پ��ول ملي اثر 

نوسانات نرخ ارز را به كمترين حد ممكن مي رساند.«
تركيه س��االنه حدود 160 ميلي��ارد دالر صادرات 
و حدود 200 ميلي��ارد دالر واردات دارد و از ش��ركاي 
مهم تجاري ايران، روس��يه و چين به ش��مار مي رود. 
ثبات در ب��ازار ارز و جلوگيري از نوس��ان ن��رخ ارز در 
تركيه از زمان روي كار آمدن حزب عدالت و توس��عه 
در سال 2002 از جمله دس��تاوردهاي دولت و حزب 
كنوني تركيه بوده ولي در يك سال گذشته با افزايش 
نرخ ارز، اين دس��تاورد به چالش كش��يده شده است. 

گفته ش��ده، بهاي هر دالر امريكا در اوايل سال جاري 
ميالدي 3.7 لي��ر و قيمت هر يورو ني��ز 4.5 لير بود و 
مقايسه آمار اخير نشان مي دهد كه لير تركيه در برابر 
دالر 33 درصد و در برابر يورو 27 درصد از ارزش خود 
را در سال جاري ميالدي از دس��ت داده است. اين در 
حالي اس��ت كه اردوغان در اعالم برنامه هاي دولتش 
وعده داد كه ظ��رف 100 روز كاري بيش از يك هزار 
پروژه به بهره برداري خواهد رس��يد. رييس جمهوري 
تركيه گفته: »400 پروژه به ارزش 46 ميليارد لير در 
100روز آينده اجرا و به ني��روي محركي براي تركيه 
تبديل خواهند شد. اهميت خاصي به صنايع دفاعي 
مي دهيم. 48 م��ورد از 400 پروژه م��ورد نظر مربوط 
به صنايع دفاعي اس��ت. تحت هر شرايطي، در بخش 

طرح هاي صنايع دفاعي كوتاهي نخواهيم كرد.«

گروه جهان|
رييس جمه��وري نه چن��دان محب��وب ونزوئال 
از يك س��وءقصد در مراس��م رژه نظامي جان به در 
برد. نيكالس مادورو  در نخس��تين س��اعات پس از 
اين س��وءقصد، انگش��ت اتهامش را به سوي خوزه 
مانوئل س��انتوس همتاي كلمبياي��ي خود، گرفت و 
 او را به دس��ت داش��تن در اين حمله متهم كرد. اين 
در حالي اس��ت كه گروه��ي نه چندان مش��هور در 

ونزوئال مسووليت اين حمله را برعهده گرفته است.
به گزارش فايننش��ال تايمز، نيكالس مادورو كه 
اين روزها به ش��دت درگير مشكالت اقتصادي است 
اندكي پس از اين حادثه گف��ت در ابتدا تصور كرده 
انفجار پهپاد در آس��مان بخش��ي از مراس��م بوده تا 
اينكه پهپاد دوم نيز در س��مت راست او منفجر شده 
است. در ويديوي منتشر شده در تلويزيون ونزوئال، 
مادورو و همسرش پس از انفجار اول با دستپاچگي 
به باال مي نگرند و صدها افس��ر يونيفورم پوش پليس 
هم صف ها را برهم زده و گزارش مستقيم تلويزيوني 
از مراسم قطع مي شود. وزير ارتباطات ونزوئال گفته 
هفت نفر از اعضاي گارد ملي اين كش��ور در جريان 

حمله زخمي شده اند.
نيكالس م��ادورو گفته دولت چن��د مظنون اين 
حمله را دس��تگير كرده اس��ت. او همچنين ائتالف 
جناح راس��تي ونزوئال و كلمبيا را عامالن اين حمله 
خوانده و گفته: »نام خوزه مانوئل س��انتوس پش��ت 
اين حمله اس��ت. اولين عناص��ر در تحقيقات ما به 
بوگوتا اش��اره داش��تند.« روابط ونزوئال با كلمبيا در 
س��ال هاي اخير در پ��ي رويكرد انتقادي س��انتوس 
به دولت م��ادورو در كاراكاس، ب��ه وخامت گراييده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ميليون ها پناهجوي 
ونزوئاليي در فرار از فروپاش��ي اقتصادي به س��مت 
كلمبيا سرازير شده اند. سانتوس بارها به اين مساله 
اش��اره كرده كه روزهاي مادورو در قدرت به شماره 
افتاده و مادورو هم به كلمبيا درباره دخالت در امور 

ونزوئال هشدار داده است. 

لحن��ي  ه��م  در س��خنراني ش��نبه   م��ادورو 
ضدكلمبياي��ي داش��ت و در چندي��ن م��ورد ب��ه 
»اليگارشي ها در بوگوتا« اش��اره كرد. اين در حالي 
اس��ت كه يك منبع در دول��ت س��انتوس اتهامات 
مطرح ش��ده از س��وي م��ادورو را رد ك��رده و گفته 
س��انتوس در آن زم��ان در مراس��م عش��اي رباني 
نوه  اش حضور داش��ته و ب��ر »بران��دازي يك دولت 
خارجي« تمركز نداشته است. سانتوس قرار است از 
رياست جمهوري كلمبيا اس��تعفا و قدرت را به ايوان 
دوك جناح راس��تي واگذار كند كه احتماال موضع 

سختگيرانه تري در برابر مادورو اتخاذ خواهد كرد.
م��ادورو همچنين مدعي ش��ده كه مغ��ز متفكر 
و تامين كنن��ده مالي حمله پهپ��اد در ميامي امريكا 

است. رييس جمهوري ونزوئال گفته اميدوار است كه 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، تروريس��ت ها 
در ايالت جنوبي فلوريدا را س��ركوب كند. فلوريداي 
امريكا بس��ياري از پناهندگان مخالف دولت ونزوئال 
را در خود ج��اي داده اس��ت. وزارت خارجه اياالت 
متح��ده در واكنش ب��ه اظه��ارات م��ادورو گفته: 
»گزارش هايي را كه از ونزوئال مي رس��د شنيده ايم. 

وضعيت موجود را به دقت پيگيري مي كنيم.«
ديويد اسمايلد  كارشناس دفتر امريكاي التين 
در واش��نگتن، در يك گمانه زني درباره اين حمله 
گفته: »ممكن است مادورو به دنبال آن بوده باشد 
كه ب��ه بهانه يك س��وءقصد، در جهت پاكس��ازي 
دولت از مقام هاي غير وف��ادار اقدام كند. مادورو با 

استفاده از اين حمله س��عي خواهد كرد تا قدرت 
خود را متمركز كرده و آزادي ها را هرچه بيش��تر 

محدود كند.«
»جنبش ملي سربازان تي ش��رت پوش« گروهي 
ناش��ناس مس��ووليت اين حمله را برعهده گرفته و 
اع��الم ك��رده تك تيراندازهاي دول��ت پهپادهايش 
كه حامل ماده انفجاري س��ي4 بودن��د را هدف قرار 
داده اند. اين گ��روه در پيامي توئيتري نوش��ته: »ما 
نش��ان داديم كه آنها آس��يب پذيرند. امروز به هدف 
خود نرس��يديم، اما اين اتفاق دير ي��ا زود مي افتد.« 
اين گ��روه مخفي در س��ال 2014 ايجاد ش��ده و با 
»اسكار پرز« يكي از مقام هاي پيشين دولتي ارتباط 
دارد. پرز در س��ال 2017 به دنب��ال رهبري حمله با 

بالگرد ب��ه س��اختمان هاي دولت��ي در پايتخت، در 
عمليات نيروهاي ويژه ونزوئاليي كشته شد.

فايننشال تايمز نوشته: »بسياري از ونزوئاليي ها 
از م��ادورو متنفر هس��تند؛ او اعتراض ها عليه دولت 
خود را س��ركوب، بس��ياري از مخالفان را زنداني و 
برخي ديگر را تبعيد كرده اس��ت. مادورو از زمان به 
قدرت رسيدن در س��ال 2013، يكي از بزرگ ترين 
فروپاش��ي هاي اقتصادي در تاريخ امريكاي التين را 
ش��اهد بوده كه زندگي را براي ميليون ها ش��هروند 
اين كشور سخت كرده اس��ت. كارشناسان صندوق 
بين المللي پ��ول اخيرا اع��الم كردن��د تورمي يك 
ميلي��ون درصدي در كمي��ن اقتصاد ونزوئالس��ت. 
ش��ايعاتي درباره ناآرامي ه��اي احتمالي عليه دولت 
مادورو مكررا در كاراكاس به گوش مي رسد. او جناح 
راست ونزوئال تحت حمايت اياالت متحده را مسوول 

اين ناآرامي ها و اعتراض ها مي داند.«
داني��ل اورت��گا رييس جمه��ور نيكاراگوئ��ه، از 
جمله رهبران جهان بود كه بالفاصله به اين حمله 
واكنش نشان داده و با انتش��ار بيانيه اي، اين اقدام 
را محكوم ك��رده اس��ت. اورتگا كه خ��ود در چند 
هفته اخير به دليل س��ركوب مخالفانشان به شدت 
تحت فش��ار اس��ت، گفته: »از حمله تروريستي و 
مجرمانه علي��ه رييس جمهوري ونزوئ��ال، برادر و 
رفيق نيكوالس م��ادورو، توس��ط نيروهاي جناح 
راستي سنگدل مطلع ش��ديم؛ نيروهايي كه مملو 
از نفرت هس��تند و با عبور از همه مرزها قصد ادامه 
خرابكاري در امريكاي ما را دارند.« وزارت خارجه 
كوبا نيز با رهب��ر ونزوئال ابراز همبس��تگي كرده و 
گفته: »رائول كاس��ترو، دبير اول حزب كمونيست 
و ميگوئل دي��از كانل رييس جمهوري اين كش��ور 
ت��الش ب��راي ت��رور رييس جمه��وري نيكوالس 
مادورو را به شدت محكوم مي كنند و همبستگي و 
حمايت نامحدود خود را با مادورو، دولت او و اتحاد 
ارتش بولي��واري و مردم چاويس��ت )پي��رو عقايد 

هوگو چاوز( اعالم مي دارد.«



پرونده8اخبار كشاورزي 
 فروش مرغ بيش از ۸۲۰۰ تومان 

تخلف است 
در حال��ي كه مرغ��داران افزايش قيم��ت خوراك 
مرغ را عامل گراني گوشت مرغ مي دانند و قيمت اين 
محصول را تا ۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان پي��ش برده اند، 
مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور دام اين موضوع 
را رد كرد و گفت: خوراك دام و طيور گران نش��ده لذا 
فروش مرغ با ن��رخ بي��ش از ۸۲۰۰ توم��ان مصوب، 
تخلف اس��ت و در راس��تاي كاهش قيمت، مرغ تازه و 
منجمد به قيمت دولتي عرضه مي كنيم. در حالي كه 
بيش از ۱۱۰ ش��ركت خصوصي و دولتي از ارز دولتي 
با ياران��ه )دالر ۳۸۰۰ توماني( ب��راي واردات خوراك 
دام و طي��ور اس��تفاده كردند و قيمت گوش��ت مرغ و 
تخم مرغ تغيي��ر چنداني پيدا نكند اي��ن اتفاق نيفتاد 
و بازار ش��اهد قيمت هاي ديگري بود، چرا كه براساس 
آخرين ارزيابي هاي صورت گرفته قيمت گوشت مرغ 
از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نيز گذش��ت و فروش��ندگان 
محصوالت پروتئيني اع��ام كردند كه روز گذش��ته 
اتحاديه ب��راي آنها قيم��ت ۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان را 
براي فروش هر كيلوگرم گوش��ت مرغ در نظر گرفته 
است. حميد ورناصري - مديرعامل شركت پشتيباني 
امور دام - در اين باره به ايس��نا، گفت: متوسط قيمت 
گوشت مرغ در استان تهران حدود ۹۵۰۰ تومان بوده و 
با افزايش قيمت هاي غيرقانوني برخورد مي شود و اگر 
چنين مساله اي صحت داشته باشد كه اتحاديه قيمت 
۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان را تعيين كرده باش��د، تخلف 
محسوب شده و با آن برخورد مي شود. وي همچنين 
در پاسخ به اين سوال كه مرغداران نسبت به باالبودن 
قيمت نهاده هاي توليدشان گايه دارند و آن را افزايش 
قيمت ها مي دانند، اظهار كرد: اين مساله به هيچ وجه 
تاييد نمي ش��ود، چرا كه واردات خوراك دام و طيور با 
ارز ۳۸۰۰ توماني انجام شده اس��ت و هم اكنون هيچ 
مشكلي در قيمت و بازار اين محصوالت اساسي وجود 
ندارد. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام ادامه داد: 
قيمت نهاده ها در مقطعي افزايش داش��ت و با مشكل 
مواجه ش��ده بود و اما طي دو ماه گذشته اين كاالهاي 
اساسي را با قيمت مناس��ب در بازار عرضه كرديم؛ به 
گونه اي كه كنجاله س��ويا با قيمت��ي كيلويي ۱۹۵۰ 
تومان در اس��تان ها و ذرت را با كيلويي ۱۱۰۰ تومان 
عرضه كرديم و فقط در دوماه گذش��ته ۳۰۰ هزار تن 
ذرت عرضه ش��د و همين عامل س��بب شد هم اكنون 
قيمت كنجاله سويا به ۲۲۰۰ تومان و قيمت ذرت به 
۱۰۳۰ تومان كاهش پيدا كن��د. ورناصري اظهار كرد: 
گرچه قيمت هاي جهاني افزايش پيدا كرده است، اما 
هم اكنون با توجه ب��ه نرخ هاي جهان��ي و ارزي كه در 
اختيار واردكنندگان قرار گرفته قيمت نهاده هاي توليد 
در بازار مناسب اس��ت و كارگروه تنظيم بازار نرخ هاي 
مصوب را ب��راي فروش اي��ن محصوالت اع��ام كرد؛ 
بنابراين هر توليدكننده اي كه احساس مي كند نهاده ها 
را گران مي خرد بايد به دستگاه هاي نظارتي آن را اباغ 

كند كه مسلما قابليت پيگيري و برخورد دارد.

دولت غرامت باغداران را نداد 
يك مقام مسوول گفت: امس��ال با از بين رفتن ۳۰ 
تا ۵۰ درص��د توليد محصوالت باغ��ي، قيمت ميوه با 
نوسان چش��مگيري در بازار روبرو شد. مجتبي شادلو 
نايب رييس اتحاديه باغداران در گفت وگو با خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين داليل افزايش 
قيمت ميوه در ب��ازار، اظهار كرد: س��رمازدگي بهاره، 
تاثير بس��زايي بر توليد ميوه هاي هس��ته دار و باغي از 
جمله آلبالو، گياس، آلو، ش��ليل و س��يب داشت كه 
كمبود عرض��ه در برابر تقاضا از عم��ده داليل افزايش 
قيمت در بازار به ش��مار م��ي رود. وي اف��زود: عوامل 
متعددي نظير گراني نهاده ه��ا، هزينه هاي كارگري و 
مش��كات حمل ونقل همگي دست به دست يكديگر 
داده تا قيمت ميوه نسبت به س��ال گذشته با افزايش 
چش��مگيري در بازار روبرو شود. ش��ادلو با بيان اينكه 
س��ال گذش��ته حجم توليد محصوالت باغي بس��يار 
باال بود، گفت: افزايش مي��زان توليد محصوالت باغي 
موجب شد تا قيمت اين محصوالت نسبت به ۱۰ سال 
گذشته تفاوت چنداني در بازار نداشته باشد بطوريكه 
اين قيم��ت در برخي مواق��ع جوابگ��وي هزينه هاي 
توليد، جم��ع آوري و بس��ته بندي محص��ول نبود اما 
امسال به س��بب از بين رفتن ۳۰ تا ۵۰ درصد، توليد 
برخي محصوالت با كمبودهايي در بازار مواجه ش��د 
و بايد شرايط كنوني بازار مديريت ش��ود تا جو رواني 
پيش آمده موجب گران تر ش��دن قيمت ها نش��ود. به 
گفته اين مقام مس��وول، قيمت نهاده هاي اوليه نظير 
سم، كود، مكانيزاسيون و غيره تحت تاثير نوسان نرخ 
دالر نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل حدود ۲ برابر 
افزايش داشته است. ش��ادلو با بيان اينكه بيش از ۸ 
هزار ميليارد تومان به باغداران خس��ارت وارد شد، 
افزود: اگرچه مس��ووالن مختلف از مناطق خسارت 
ديده بازديد داش��تند اما هنوز هيچ گونه غرامتي به 
باغداران پرداخت نش��ده اس��ت و انتظار مي رود هر 
چه سريع تر خس��ارت باغداران پرداخت شود تا آنها 

بتوانند جوابگوي هزينه توليدشان باشند.

 تسهيالت 15 ميليون توماني
براي نانوايان 

ش��ركت مادرتخصص��ي بازرگاني دولت��ي ايران و 
بانك س��په تفاهمنامه اي امضا كردند كه بر اساس آن 
ماهانه ۲ هزار فقره تس��هيات تا س��قف ۱۵ ميليون 
تومان با نرخ ۱۵ درصد به نانوايان پرداخت و س��امانه 
»آرد« راه اندازي مي شود. به گزارش ايرنا محمدكاظم 
چقازردي مديرعامل بانك س��په در آيين امضاي اين 
تفاهم نامه. اظهار داش��ت: در س��ال هاي اخير تعامل 
خوبي بين بانك سپه و شركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي ايران براي خريد تضميني گندم وجود داشته 
اس��ت. وي افزود: اين تفاهمنامه به منظور اس��تقرار و 
راه اندازي سامانه »آرد« بين بانك سپه و شركت مادر 
تخصصي بازرگاني دولتي اي��ران و براي حمايت مالي 
نانوايان براي نوسازي و بهس��ازي و تامين سرمايه در 

گردش آنها به امضاء رسيده است.
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»دير يا زود اين اقتصاد از ش��تاب بازخواهد ايستاد«، 
چنين گفت ستون نويس روزنامه نيويورك تايمز، توماس 
فريدمن در س��ال ۱۹۹۸. بش��ارت پيامبروارش درباره 
چين را فريدم��ن چنين ادامه داد »اي��ن اتفاق هنگامي 
رخ خواهد داد كه چين نيازمند دولتي مش��روع شود ... 
هنگامي كه ۹۰۰ ميليون روستانشين چين داراي تلفن 
ش��وند و ش��روع به تماس گرفتن با همديگر كنند، اين 
كشور به ناچار بازتر و آزادتر خواهد ش��د«. در اين زمان، 
تنها چند س��ال بعد از فروپاش��ي اتحاد ش��وروي، افراد 
بس��ياري در اطمينان و يقين فريدمن ش��ريك بودند و 
هم صدا مي گفتند كه ع��روج اقتصادي چين تحت يك 
حكومت اقتدارگرايانه ديري نمي پايد؛ عاقبت و به ناچار 
توس��عه اقتصادي بيش��تر، به دموكراتيزاسيون منجر 
مي شود. بيست سال بعد از پيش��گويي فريدمن، چين 
به مقام دومين اقتصاد بزرگ جهان نايل ش��ده اس��ت. 
شتاب رشدش كم شده اما تنها به خاطر اينكه به درآمد 
سرانه متوسط رسيده است، نه چنان كه فريدمن هشدار 
مي ده��د به خاطر فق��دان نظام هاي تنظيم��ي واقعي. 
فن��اوري ارتباطات به س��رعت گس��ترش يافته- اينك 
6۰۰ ميليون از ش��هروندان چيني تلفن هوشمند دارند 
و 7۵۰ ميليون نف��ر از اينترنت اس��تفاده مي كنند- اما 
نه تنها س��ونامي وعده داده ش��ده آزادي سياس��ي از راه 
نرسيده بلكه چين تحت رهبري شي جين پينگ، از قبل 

اقتدارگراتر شده است.
صاحب نظران غرب��ي از ديرباز ايمان داش��ته اند كه 
دموكراسي و س��رمايه داري دس��ت در دست هم پيش 
مي روند و آزادس��ازي اقتصادي هم مستلزم و هم باعث 
آزادسازي سياسي است. سرپيچي آش��كار چين از اين 
منطق به دو ديدگاه متضاد رهنمون ش��ده اس��ت. يك 
اردوگاه اص��رار مي كند ك��ه اين انحراف، موقتي اس��ت 
و آزادس��ازي بزودي فرامي رس��د. پي��روان اين جريان 
دهه هاس��ت كه به غلط مش��غول پيش بيني فروپاشي 
دروني حزب كمونيست چين )CCP( هستند. اردوگاه 
ديگر موفقيت چين را گواه اين مي داند كه حكومت هاي 
خودكامه به اندازه حكومت ه��اي دموكراتيك در نيل به 
رشد اقتصادي موفق هس��تند. ماهاتير محمد به عنوان 
يكي از نمايندگان اين جريان در ۱۹۹۲ اظهار داش��ت، 
درحالي كه دموكراس��ي »آش��فتگي و بدبختي« به بار 
آورده، »ثبات اقتدارگرايانه«، موجب رونق ش��ده است؛ 
اما مساله اين اس��ت كه همه حكومت هاي خودكامه به 
لحاظ اقتصادي موفق عمل نكرده ان��د. در واقع عملكرد 
اقتصادي برخ��ي از آنه��ا، از جمله چين مائو به ش��دت 

فاجعه بار بوده است.
هر دو دسته اين تحليل ها يك واقعيت سرنوشت ساز 
را ناديده مي گيرند: چين از زمان گشودن بازارهايش در 
سال ۱۹7۸ اصاحات سياسي مهمي انجام داده است، 
اما نه  به ش��يوه اي كه صاحب نظران غرب��ي توقع دارند 
و نه به معنايي كه آنها از توس��عه سياس��ي مي فهمند. 
به جاي ت��ن دادن به انتخابات چندحزب��ي، وضع قانون 
در حماي��ت از حقوق فردي يا به رس��يمت ش��ناختن 
آزدي بي��ان، CCP با حفظ ظاه��ر از درون تغيير كرده 
اس��ت؛ بوروكراس��ي عريض و طويلش را اصاح كرده تا 
از مزاياي دموكراتيزاس��يون- به خصوص پاس��خگويي، 
رقابت و محدوديت نس��بي بر قدرت- بهره مند ش��ود، 
بدون اينكه سلطه تك حزبي را وانهد. شايد اين تغييرات 
خشك و غيرسياسي باشند اما تركيب بي همتايي خلق 
كرده اند: خودكامگي با خصاي��ص دموكراتيك. اصاح 
 public( قواع��د و انگيزه ها در تش��كيات عموم��ي
administration( چي��ن، بي س��روصدا و ب��دون 
جلب توجه، بوروكراسي ايستا و سنگ ساِن كمونيستي 
را به يك ماش��ين منعطف و انطباق پذير كاپيتاليستي 
تبديل كرده اس��ت؛ ام��ا اصاح��ات بوروكراتيك براي 
هميش��ه نمي تواند جاي اصاحات سياس��ي را بگيرد. 
به موازات افزايش رفاه و رش��د مطالبات از بوروكراسي، 

محدوديت هاي اين رويكرد در حال نمايان شدن است.

 بوروكراسي چيني
در اياالت متحده، سياست هيجان انگيز و بوروكراسي 
كسل كننده اس��ت. در چين عكس اين صادق است. به 
قول يك مقام بلندپايه چيني، »بوروكراس��ي سياس��ي 
اس��ت و سياس��ت بوروكراتيك«. در چين كمونيست، 
بين قدرت سياسي و تشكيات عمومي جدايي نيست. 
به همين خاطر براي فهم سياس��ت چين قبل و مهم تر 
از هر چيز بايد بوروكراس��ي آن را بشناسيم. بوروكراسي 
چي��ن متش��كل از دو سلس��له مراتب عمودي اس��ت- 
حزب و دولت- كه هر دو در پنج س��طح حكومت عمل 
مي كنند: مركزي، ايالتي، اس��تاني، ش��هري و بخشي. 
اين س��اختار متقاطِع اقتدار چيزي مي سازد كه محقق 
چيني، كِنت ليبرتال آن را يك س��اختار »ماتريكسي« 
مي نامد. در چارت هاي س��ازماني رسمي، دولت و حزب 
موجوديت هايي جدا هستند، ش��ي جين پينگ رييس 

حزب و لي كي كيان��گ رييس دول��ت و وزارتخانه هاي 
تابع��ه اش اس��ت؛ ام��ا در عمل ح��زب و دول��ت در هم 
تنيده اند. رييس دولت عضو كميته ثابت دفتر سياس��ي 
يا پوليت بورو، كميته اي از عالي ترين مقامات حزبي كه 
در حال حاضر 7 عضو دارد، هم هست؛ و در سطح محلي، 
رهبران همزمان در هر دو سلس��له مراتب منصب دارند. 
براي مثال، فرماندار يك ش��هر رييس حزب ش��هر هم 
هست. به عاوه كاركنان پيوسته بين حزب و بوروكراسي 
در رفت و آمدند. براي مثال، فرمانداران ممكن است دبير 

حزب شوند و برعكس.
تش��كيات عمومي چين بسيار گس��ترده است. 
حزب و دولت به تنهايي )غي��ر از نظاميان و بنگاه هاي 
دولتي( ۵۰ ميليون كارمند دارند، تقريبًا به اندازه كل 
جمعيت كره جنوب��ي. ۲۰ درصد اي��ن جمعيت ۵۰ 
ميليوني را كاركنان كشوري )civil servant( يعني 
كساني كه نقش هاي مديريتي دارند، تشكيل مي دهند 
 ،)public employee( و بقيه را كاركنان عمومي
كس��اني كه بطور مس��تقيم با ش��هروندان در تماس 
هستند از جمله بازرسان، افس��ران پليس و مجريان 

مراقبت هاي بهداشتي.

يك درصد بااليي بوروكراسي- حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر- 
جاي نخبگان سياسي چين است. اين افراد مستقيمًا از 
طرف حزب گماشته مي ش��وند و در تمام ادارات كشور 
حضور دارند. عجيب اينكه عضويت در حزب كمونيست 
پيش شرط استخدام در بوروكراسي نيست، هرچند كه 

نخبگان عمومًا عضو حزب هستند.
در هر س��طح از حكومت، بوروكراسي به يك در صد 
تعيين كننده و ۹۹ درصد باقي مانده تقس��يم مي شود. 
دسته اول جاي رهبران شامل دبير حزب، رييس دولت و 
اعضاي بلندپايه حزبي است كه هم زمان رياست مناصب 
كليدي حزب و دولت، مناصبي كه با مسائل استراتژيكي 
چون گمارش كاركنان و حفظ امنيت عمومي س��روكار 
دارند را بر عهده دارند. دس��ته دوم كاركنان كش��وري و 
عمومي هس��تند كه در يك و تنها يك منصب خدمت 
مي كنند. اداره يك تشكياتي عمومي ۵۰ ميليون نفره 
وظيفه اي رعب انگيز اس��ت. اين كار همچنين بس��يار 
حس��اس اس��ت چرا كه رهبري چين براي حكومت بر 
كش��ور و گرداندن اقتصاد به بوروكراسي متكي هستند. 
بوروكرات ها فقط مجري سياست ها و قوانين نيستند، با 
وفق دادن دستورات صادره از مركز با شرايط محلي و با 

آزمون ابتكارات محلي، آنها را صورت بندي هم مي كنند.

 اصالحات در راس حكومت
زماني كه جانشين مائو، دنگ شيائوپينگ اصاحات 
را آغاز كرد، CCP قدرت را در سراس��ر كشور به انحصار 
خ��ود درآورده بود و دنگ نيز ق��درت را درون CCP به 
انحصار خ��ود درآورده ب��ود. به جاي دموكراس��ي غربي 
دنگ روي تحول بوروكراسي چين به موتور محرك رشد 
اقتصادي متمركز ش��د. براي اين منظور، او ويژگي هاي 
دموكراتيك، مشخصًا پاسخگويي، رقابت و محدوديت 

نسبي بر قدرت را وارد بوروكراسي كرد.
در ميان اصاحات دنگ ش��ايد مهم تري��ن آنها دور 
ك��ردن بوروكراس��ي از حكوم��ت تك نف��ره در جهت 
رهبري جمعي و ب��اب كردن محدوديت ه��اي دوره اي 
و س��ن بازنشس��تگي اجباري براي نخبگان ب��ود. اين 
تغييرات از انباش��ت قدرت ش��خصي جلوگيري كرد و 
با ميدان دادن ب��ه نيرو هاي تازه نفس و ج��وان، حزب-

دولت را طراوت بخش��يد. وانگهي دنگ با روزآمد كردن 
معيارهاي ارزيابي كاركن��ان، انگيزه آنه��ا را تغيير داد. 
ازآنجاكه مقامات چين نه منتخب كه منتصب هستند، 
گزارش  عملكرد كاركنان، كاركردي مش��ابه انتخابات 
در حكومت ه��اي دموكراتي��ك بازي مي كنن��د. تغيير 
معيارهايي كه كادر ارزياب طبق آنه��ا به كاركنان نمره 
مي دهند، اهداف بوروكراس��ي را بازتعري��ف كرد و براي 
ميليون ها صاحب منصب روشن ساخت كه زين پس از 
آنها چه انتظاري مي رود و پاداش ها و مجازات مازم اين 

انتظارات شغلي چيست.
دنگ با گسست از تمركز مائو روي پيشينه طبقاتي 
و تعصب ايدئولوژيك، گسستي كه در تغيير معيارهاي 
ارزيابي نم��ود مي يافت، رهب��ران محل��ي را به عاملين 
اقتصادي س��ازنده  تبديل كرد. از ده��ه ۱۹۸۰ به بعد، 
به مقامات محلي چين فهرس��ت بي ابهام��ي از تكاليف 

س��نجش پذير، با اولويت اقتص��اد و درآمدزايي، محول 
ش��د. وظايف غي��ر مرتبط ب��ا اقتصاد مث��ل حفاظت از 
محيط زيس��ت و فقرزدايي، يا به اولويت ه��اي پايين تر 
س��قوط كردند يا كًا ناديده گرفته شدند. تاكيد بر رشد 
اقتصادي همواره با يك قيد ض��روري همراه بود: حفظ 
ثبات سياسي. شكست در رعايت اين شرط )براي مثال 
اتفاق افت��ادن يك تظاهرات گس��ترده در منطقه تحت 
حكمراني( به معناي مردودي در كل آزمون يك س��اله 
بود. خاصه، طي دهه هاي اولي��ه اصاحات، معيارهاي 
جديد ارزيابي عملكرد به رهبران محلي ياد دادند كه به 
رشد اقتصادي سريع دس��ت يابند، بدون اينكه موجب 
بي ثبات سياسي ش��وند. اين بازتعريف اساسي موفقيت 
بوروكراتيك، با انگيزش بخش��ي تحكيم ش��د. كس��ب 
امتيازات ب��اال، دورنماي ارتقا يا الاقل ش��انس  انتقال به 
يك اداره موردعاقه را بهبود مي بخشيد. رهبران حزبي 
performance-( از پاداش هاي مبتني بر عملك��رد

based bonuses( هم بهره مند مي ش��دند، كساني 
كه عملك��رد موفق تري از خ��ود نش��ان مي دادند چند 
برابر آنهايي ك��ه عملكرد ضعيف تري داش��تند، حقوق 
دريافت مي كردند. حكومت همچنين جدول رده بندي 
عملكرد رهبران حزبي را منتشر كرد؛ مقامات ته جدول، 
وجهه شان را در ميان مردم شان از دس��ت مي دادند. در 
اين فضاي بيش ازاندازه رقابتي، كسي دلش نمي خواست 
عقب بيفتد. رهب��ران، باانگيزه بااليي ك��ه براي دريافت 
پاداش و همچنين كس��ب آبرو پيداك��رده بودند، غرق 
ارتقاي پيش��رفت صنعتي و رش��د اقتصادي شدند. در 
اين راه، آنها راهبرده��ا و راه حل هايي طراحي كردند كه 
حتي به فكر روس��اي حزب در پكن هم نرس��يده بود. از 
نمونه ه��اي مش��هور ده��ه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مي توان به 
بنگاه هاي فعال در بخش ها و روس��تاها اشاره كرد كه با 
عمل در مقام بنگاه هايي ب��ا مالكيت جمعي ]نه دولتي[ 
با زيركي و بدون نقض قوانين رس��مي، محدوديت هاي 
وضع ش��ده بر مالكيت خصوصي را دور زدند. يك مثال 
متاخرتر خلق »بازارهاي خريدوفروش سهميه زمين« 
در چنگ��دو و چونگ كينگ اس��ت ك��ه به كارگ��زاران 
توسعه مجال داد قطعاتي از زمين هاي روستايي را براي 
استفاده ش��هري بخرند. با اين اصاحات CCP برخي 
از ش��اخصه هاي پاس��خگويي و رقاب��ت را در درون 
حكومت تك حزبي متحقق س��اخت. بدون اينكه رايي 
به صندوقي انداخته ش��ود ]و مقامي به راي مردم عزل 
يا نصب شود[، مقامات سطوح پايين تر عهده دار توسعه 
اقتصادي منطقه تحت اختيارشان شدند. شكي نيست 
كه اصاح��ات دنگ به جاي توس��عه جامع بر انباش��ت 
بي امان و بي رحمانه س��رمايه تاكيد داش��ت، چيزي كه 
تنزل دغدغه هاي محيط زيستي، نابرابري و ديگر مسائل 
اجتماعي را در پي داشت. بااين حال، با تبديل بوروكراسي 
 ،)result-oriented( به تش��كياتي نتيج��ه گ��را
به غايت رقابتي و جوابگوي نيازهاي تجاري-خصوصياتي 
كه بطورمعم��ول در حكومت ه��اي دموكراتيك ديده 

مي شوند- ماشين رشد چين را به حركت درآوردند.

 اصالحات در بدنه حكومت
اصاحات بوروكراتيك در ميان رهبران محلي مهم 
اما ناكافي بود. پايين تر از آنها كارمندان عمومي هستند 
كه امورات عادي حكومت را مي گردانند. در بوروكراسي 
چين اين بازرسان، افسران و حتي معلمان تنها خدمات 
عمومي ارايه نمي دهند، پش��تيبان تغيير اقتصادي هم 
هستند. براي مثال آنها ممكن اس��ت از ارتباطات شان 
براي جلب سرمايه گذاران به مناطق شان بهره بگيرند يا 
از دپارتمان ها يش��ان براي ارايه خدمات تجاري استفاده 
 ،)career incentive( كنند. مش��وق هاي منصبي
براي كارمندان عمومي جذابيت ن��دارد، به خاطر اينكه 
شانس بسيار كمي براي ارتقا به س��طح نخبگان وجود 
دارد؛ غالب كارمندان عمومي روياي چيزي مثل فرماندار 
شدن را در سر نمي پرورانند. در مورد گروه اخير، به جاي 
مش��وق هاي منصبي، حكومت بر انگيزه هاي مالي تكيه 
كرد و آنها را در سودهايي به دست آمده شريك ساخت. 
اگرچه شراكت در سوِد به دس��ت آمده، بطورمعمول در 
بنگاه هاي س��رمايه داري رايج اس��ت، اما در بوروكراسي 
چي��ن و در حقيق��ت در بوروكراس��ي  تمام دولت هاي 
پيشامدرن تازگي ندارد. چنان كه جامعه شناس آلماني 
ماكس وبر اشاره مي كند، پيش از طلوع مدرنيزاسيون، 
غالب كارگزاران دولتي به جاي دريافت مقرري ثابت، از 
طريق امتيازات وابسته به منصبش��ان- براي مثال حق 
برداشتن سهمي از عوارض و ماليات ها براي خود- پول 
درمي آوردند. صاحب نظران معاصر ممكن است با اخم به 
اين اعمال نگاه كنند و فاسد ببينندشان اما آنها هميشه 
مضر نيس��تند. پي��ش از اصاحات دنگ، بوروكراس��ي 
چين از شكل مدرن يا تكنوكراتيك فاصله بسيار داشت. 
بوروكراسي شلم شوربايي )mishmash( از ورزه هاي 
س��نتي و روابط ش��خصي بود كه درون يك س��اختار 
لنينيستي كنترل باال-پايين عمل مي كرد. ازاين رو وقتي 
بازارهاي چين باز ش��د، كارگزاران بوروكراسي بسياري 

از ورزه هاي س��نتي را احيا كردند، منتها به ش��كلي كه 
مناسب سرمايه داري قرن بيستمي بود. در بوروكراسي 
عريض و طويل چين، مقرري هاي مقامات عاليرتبه و نيز 
كارمندان عمومي پايين ب��ود. براي مثال رييس جمهور 
هو جين تائو در س��ال ۲۰۱۲ تنها مع��ادل ۱۰۰۰ دالر 
حقوق مي گرفت. ي��ك كارمند كش��وري خيلي كمتر 
مي گرف��ت، ح��دود ۱۵۰ دالر در ماه؛ ام��ا در عمل، اين 
مقرري هاي ناچيز با مجموع��ه اي از مزاياي اضافي مثل 
كمك هزينه ه��ا، پاداش ها، هدايا، س��فرهاي تفريحي و 

خوراكي هاي رايگان جبران مي شد.
و برخاف ديگر كش��ورهاي درحال توسعه، مزاياي 
جانبي در بوروكراس��ي چين به عملكرد مالي مشروط 
بود: درآمد مالياتي بيش��تر حكومت محلي و درآمد غير 
مالياتي بيش��تر حزب و دولت به معناي درآمد بيش��تر 
براي كاركنان آنها بود. آنچه پديدار شد، اساسًا گونه اي از 
مشاركت در سود )profit-sharing( بود: بخشي از 
انتفاعاتي كه كارمندان عمومي با سازمان هايشان ايجاد 
مي كردند به خود آنها مي رس��يد. اين تغييرات، مشوق 
فرهنگي نتيجه گرا در بوروكراس��ي شد، هرچند نتايج 
برحسب ماك هاي اقتصادي س��نجيده مي شدند. اين 
انگيزه هاي قوي، بوروكراسي را وادار كردند كه در گذار به 

سرمايه داري مشاركت كنند.
بديهي است كه يك بوروكراسي عمومي سودمحور 
خالي از اش��كال نيست و در سراس��ر دهه هاي ۱۹۸۰ و 
۱۹۹۰ مردم چين پيوسته از اجرت ها و حق الزحمه هاي 
دل به خواهان��ه اي ك��ه كاركن��ان حزب-دول��ت از آنها 
مي گرفتند ش��كايت مي كردند. در پاسخ به اين مشكل، 
اصاح گران چين از دهه ۱۹۹۰ به بعد، سلس��له قوانين 
جديدي براي مبارزه با فس��اد و س��رقت س��رمايه هاي 
عمومي وضع كردن��د. پرداخت نق��دي هزينه خدمات 
دولت��ي ممنوع ش��د و ش��هروندان موظف ش��دند كه 
پرداخت هايشان را مستقيمًا از طريق بانك انجام دهند. 
اين اصاحات فني چشم نواز نبود اما تاثير آنها چشم گير 
بود. اين اصاحات مردم چين را در مقابل سوءاس��تفاده 
از قدرت توانمند كرد. مطابق آمار س��ازمان ش��فافيت 
بين الملل در س��ال ۲۰۱۱ تنها ۹ درصد چيني ها اظهار 
داشتند كه در س��ال گذشته رش��وه پرداخت كرده اند، 
مقايسه كنيد با هند ۵4 درصد در ، 64 درصد در نيجريه 
و ۸4 درصد در كامبوج. ش��كي نيس��ت كه چين از يك 
فس��اد جدي رنج مي برد اما مهم ترين مساله همدستي 
 petty( نخبگان سياسي و تجاري است نه خرده غارت ها

. )predation
اگرچه هيچ يك از اين اصاحات، اصاحات سياسي 
به معناي دموكراتيك كلمه نيست، تاثيرات شان سياسي 
است. آنها اولويت ها حكومت را تغيير دادند، رقابت را باب 
كردند و نحوه مواجهه ش��هروندان با دول��ت را دگرگون 
س��اختند. مهم تر از هم��ه، آنها انگيزه بخ��ش عملكرد 
]مطلوب[ اقتصادي ش��دند؛ حزب كمونيس��ت را قادر 
ساختند كه در عين گريز از فشارهاي آزادسازي سياسي 

از مزاياي رشد مستمر بهره مند شود.

 محدودیت هاي اصالحات بوروكراتيك
تكيه بر اصاح��ات بوروكراتيك به ج��اي اصاحات 
سياس��ي براي CCP زمان خريده است. طي دهه هاي 
نخس��ِت گذار به بازار، اتكاي حزب بر بوروكراسي براي 
عمل به عن��وان كارگزار تغيير ج��واب داد؛ ام��ا آيا اين 
رويكرد، براي هميشه مي تواند از فشار براي حقوق فردي 
و آزادي دموكراتيك جلوگيري كند؟ امروزه، نشانه هاي 
زيادي وجود دارد كه بوروكراس��ي به پايان كاركرد مولد 
و خاق خود نزديك ش��ده اس��ت. از زمان سركار آمدن 
ش��ي جين پينگ در ۲۰۱۲، محدوديت هاي اصاحات 

بوروكراتيك، روز به روز بيشتر آشكارشده  است.
دوره شي، آغاز مرحله جديدي در توسعه چين است. 
چيِن فعلي كش��وري با درآمد س��رانه متوس��ط است و 
شهرونداني تحصيل كرده و مطالبه گر دارد كه با يكديگر 
در ارتباط هس��تند؛ و فش��ارهاي سياس��ي مازم رفاه 
اقتصادي، شروع به از رمق انداختن اصاحاتي كرده اند 

كه موجب رشد سريع چين شدند.

نظام ارزيابي كاركنان، زير فشاري سخت قرارگرفته 
اس��ت. تكاليف محوله به رهبران محل��ي به طور منظم 
افزايش يافته اس��ت. در ده��ه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مقامات 
]عاليرتبه محلي[ تنها برحسب عملكرد اقتصادي شان 
ارزيابي مي ش��دند؛ اما اينك، رهبران، گذش��ته از رشد 
اقتص��ادي، بايد هماهنگ��ي اجتماع��ي را حفظ كنند، 
مراقب محيط زيس��ت باش��ند، خدمات عموم��ي ارايه 
كنند، انضب��اط حزبي را تقويت كنند و حتي احس��اس 
خوشبختي را افزايش دهند. اين تغييرات، رهبران محلي 
را فلج كرده است. درحالي كه مقامات، پيش ازاين، براي 
انجام هر كاري كه رشد سريع به بار بياورد، دستشان باز 
بود، اينك مشابِه سياس��تمداران به صورت دموكراتيك 
برگزيده ش��ده، در بند مطالبات متعدد و متضاد گرفتار 
شده اند. مبارزه گسترده شي عليه فساد كه به بازداشت 
تعداد بي سابقه اي از مقامات عاليرتبه منجر شده است، 
فقط اين وضع بغرن��ج را بدتر كرده اس��ت. در دهه هاي 
گذشته رهبري مصمم و فس��اد اغلب دو روي يك سكه 
واحد بودند. دبير حزب رسوا، بو شيالي را در نظر بگيرد، 
كسي كه فساد و قس��اوتش به اندازه همتش در تبديل 
مانداب غربي چونگ كينگ به يك قطب صنعتي شكوفا 
زبانزد بود. از فس��اد كه بگذريم، تمام سياست هاي بديع 
و تصميمات ناخوشاينِد مردم، متضمن ريسك سياسي 
است. ش��ي اگر بخواهد انضباطي آهنين تحميل كنند، 

آنگاه ديگر نمي تواند از بوروكراس��ي انتظار داشته باشد 
مانند گذشته مولد و مبتكر باش��د. به عاوه، تداوم رشد 
اقتصادي به چيزي بيشتر از تاسيس پارك هاي صنعتي 
و س��اختن جاده، به ايده هاي تازه، فن��اوري، خدمات و 
ابتكار نياز دارد. براي اين منظور، حكومت بايستي نيروي 
به شدت خاق جامعه مدني را آزاد و كاناليزه كند، چيزي 
كه مستلزم آزادي بيان گس��ترده تر، مشاركت عمومي 

بيشتر و مداخله دولتي كم تر است.
اما درست زماني كه براي اس��تمرار رشد اقتصادي، 
اصاحات سياسي اجتناب ناپذير شده، حكومت شي به 
عقب ركاب مي زند. نگران كننده ترين مس��اله، تصميم 
رهبري ح��زب ب��راي برداش��تن محدودي��ت دوره اي 
هيئت حاكمه اس��ت، تغييري كه به شي اجازه مي دهد 
مادام العم��ر در ق��درت بمان��د. مادامي كه CCP تنها 
حزب رس��مي باق��ي بماند، چي��ن هم��واره در معرض 
چيزي خواهد بود كه عالم سياسي، فرانسيس فوكوياما، 
»معضل امپراتور بد«- تاثيرپذيري ش��ديد از خصايص 
ف��ردي رهبران- ناميده اس��ت. اين بدان معناس��ت كه 
يك رهبر پراگماتيك و متعهد ب��ه اصاحات مثل دنگ 
مي تواند چين را به اوج برساند اما يك رهبر مطلق  گراتر 
و خودش��يفته تر مي تواند بايي جبران ناپذير سر چين 
بياورد. شي را هم اصاح گري بلندپرواز و هم ديكتاتوري 
مطلق العنان توصي��ف كرده اند؛ اما در دل ش��ي هر چه 
بگذرد، او نمي تواند غول دگرگوني اقتصادي و اجتماعي 
را به شيشه بازگرداند. چيِن امروز جامعه مفلس و مفلوك 
دهه ۱۹7۰ نيست. اگر قرار است گل توسعه چين نپژمرد 
و اين كشور به آرزويش براي مشاركت در رهبري جهان 
جامه عمل بپوشاند، آزاد سازي بيش��تر هم گريزناپذير 
است و هم ضروري؛ اما برعكس پيش بيني فريدمن، اين 
آزادسازي الزم نيست حتمًا به شكل برگزاري انتخابات 
چندحزبي نمودار ش��ود. چين همچن��ان يك فرصت 
عظيم دست نخورده براي آزادسازي سياسي در كناره ها 
)margins( دارد. اگر حزب كنترلش بر جامعه را كمي 
كاهش دهد و به جاي امر به نوآوري، به هدايت ابتكارات 
بپردازد، همين براي تداوم رش��د و رونق الاقل براي يك 

نسل ديگر كفايت مي كند.

 چين و دموكراسي
درس هاي��ي  چ��ه  متضم��ن  چي��ن  تجرب��ه 
درباره  دموكراسي اس��ت؟ يكي از آنها نياز به فراتر رفتن 
از تعريف محدود از دموكراتيزاسيون به معناي برگزاري 
انتخابات چندحزبي اس��ت. همچنان كه چين نش��ان 
داده اس��ت، تحت حكومت تك حزبي ني��ز مي توان به 
برخي از مزاياي دموكراتيزاسيون دست يافت. راه دادن 
به اصاحات بوروكراتيك چه بس��ا بهتر از تحميل تغيير 
سياسي از بيرون عمل كند، چرا كه بهبود وضع اقتصادي 
حاصل از اصاحات بوروكراتيك، فش��اري دروني براي 
اصاحات سياس��ي ايجاد مي كند. اين بدان معنا نيست 
كه دولت ها بايد دموكراس��ي را به خاطر رشد اقتصادي 
به تاخير بيندارند. برعكس، تجربه چين نشان مي دهد 
كه بهترين كار اين است كه دموكراسي هر چه زودتر از 
طريق تركيبي از اصاحات و سنت ها و نهادهاي موجود 
وارد حكومت شود. س��اده بگويم، بهتر اس��ت كه با كار 
كردن روي چيزهاي از قبل موجود موجب تغيير شد، نه 

با تاش براي واردكردن چيزي از اساس خارجي.
درس دوم اين اس��ت كه دوگانگي ادعايي بين دولت 
و جامعه، بر فرض��ي غلط مبتني اس��ت. صاحب نظران 
امريكايي چني��ن مي پندارند كه دول��ت ذاتا يك عامل 
سركوب گر اس��ت و لذا جامعه بايد تقويت شود تا با آن 
مقابله كند. اين جهان بيني از فلس��فه سياس��ي خاص 
امريكا سرچش��مه مي گيرد، ام��ا در خيل��ي از مناطق 
جهان رايج نيس��ت. در جوام��ع غيردموكراتيكي مثل 
چين، همواره قشري ميانجي از كنش��گران بين دولت 
و جامعه وجود داشته  اس��ت. در چين باستان، نخبگان 
تحصيل كرده زمين دار اي��ن نقش را ب��ازي مي كردند. 
آنها در عين دسترسي مس��تقيم به قدرت، پايگاه هايي 
اس��توار و نيرومند در جامعه داشتند. كاركنان كشوري 
چين، اينك نقش مشابهي ايفا مي كنند. اگر اصاحات 
بوروكراتيك ب��ا موفقيت  قرين گش��ت دليلش اين بود 
كه به اين بازيگ��ران ميانجي مي��دان داد ك��ه راه هاي 
تازه بيازمايند. براي فهم مس��ائل چي��ن، صاحب نظران 
امريكايي بايد دوگانگي غلط بين ح��زب و دولت را رها 
كنند. مفهوم تفكيك قوا، بر اين فرض مبتني اس��ت كه 
صاحب منصبان تنها ي��ك هويت دارند؛ عض��و يكي از 
شاخه هاي دولت هس��تند؛ اما اين قضيه در مورد چين 
و غالب جوامع س��نتي كه در آنها هويت  هاي س��يال و 
همپوشان رايج اس��ت، صادق نيس��ت. در اين محيط، 
جا افتادن ]و احترام و محبوبيت[ مقامات در شبكه ها و 
اجتماعاتشان گاهي بيشتر از كنترل هاي رسمي و رقابت 
انتخاباتي براي پاسخگو نگه داش��تن آنها اهميت دارد. 
براي مثال، ورزه هاي مشاركت در س��ود در بوروكراسي 
چين، به ميليون ها كارمند عموم��ي اش يك نوع اعتبار 

شخصي در موفقيت سرمايه داري كشور مي دهد.
بايد اين مفروضات ناگفته را كنار بگذاريم تا بفهميم 
كه چرا چين مكرراً پيش بيني ها را نقش بر آب مي كند. 
اين مهم همچنين باي��د اياالت متحده را ترغيب كند كه 
در عاقه اش به صدور دموكراس��ي به سراس��ر جهان و 
تاش هاي دولت س��ازي اش در جوامع سنتي بازنگري 
كند. كس��ي از نعمت هاي دموكراس��ي بي نياز نيس��ت، 
اما نبايد فك��ر كنيم ك��ه راه دس��تيابي به اي��ن مزايا از 
كپي برداري از نظام سياس��ي امريكا مي گذرد. اما ديگر 
حكومت هاي اقتدارگرايي كه مايل اند چين را سرمش��ق 
خود قرار دهند، بايد هش��يار باش��ند درس  هاي تجربه 
توسعه چين را بد نفهمند. موفقيت اقتصادي چين گواه 
اين نيس��ت كه تكيه بر دس��تورات باال-پايين و سركوب 
ابتكارات محلي جواب مي دهد. درواقع، درس��ت عكس 
اين قضيه صادق اس��ت: حكومت فاجعه بار مائو نش��ان 
مي دهد كه اين نوع رهبري محكوم به شكست است. در 
دوران دنگ، CCP تنها به اين دليل از عهده يك انقاب 
سرمايه داري برآمد كه دست به اصاحاتي دموكراتيك 
زد تا پاس��خگويي بوروكراتيك را تضمي��ن كند، رقابت 
را افزايش ده��د و قدرت رهبران ف��ردي را محدود كند. 
رهبري كنوني چين هم بايد اين درس را كله اش فرو كند.
منبع : شمس به نقل از فارن آفرز

اتوكراسي با مشخصات چيني

 اصالحات
پشت پرده پكن

ديگر حكومت هاي اقتدارگرايي 
كه مايل اند چين را سرمشق خود قرار 

دهند، بايد هشيار باشند درس  هاي 
تجربه توسعه چين را بد نفهمند. موفقيت 

اقتصادي چين گواه اين نيست كه 
تكيه بر دستورات باال-پايين و سركوب 

ابتكارات محلي جواب مي دهد

                                                                                                      

تجربه چين متضمن چه درس هايي 
درباره  دموكراسي است؟ يكي از آنها 
نياز به فراتر رفتن از تعريف محدود از 
دموكراتيزاسيون به معناي برگزاري 

انتخابات چندحزبي است. همچنان كه 
چين نشان داده است، تحت حكومت 

تك حزبي نيز مي توان به برخي از 
مزاياي دموكراتيزاسيون دست يافت

                                                                                                      



اخبار 9 پرونده
افزايش ۱۰۰ درصدي درآمدهاي 

نقدي گمرك 
علي رحيمي��ان اظهار ك��رد: تا پاي��ان تيرماه 
امس��ال كل درآمدها ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
بوده كه س��هم درآمدهاي نقدي ۵ ه��زار و ۲۰۰ 
ميليارد توم��ان و ضمانتنامه ه��اي بانكي ۲ هزار و 

۳۰۰ ميليارد تومان است.
به گ��زارش ايلن��ا، عل��ي رحيمي��ان، با اش��اره به 
درآمدهاي ۴ ماه��ه گمرك از محل تج��ارت خارجي 
اظهار داشت: تا پايان تيرماه امسال كل درآمدها ۷ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده كه س��هم درآمدهاي نقدي 
۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و ضمانتنامه هاي بانكي ۲ 

هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است.
معاون توس��عه مديري��ت و منابع گم��رك ايران با 
بيان اينك��ه درآمده��اي نقدي گم��رك در اين مدت 
۱۰۰ درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رشد 
داشته اس��ت، گفت: براس��اس آمار عملكرد در بخش 
ضمانتنامه ها ۳۳ درصد كاهش نشان مي دهد كه اين 
موضوع به دليل ح��ذف ضمانتنام��ه واردات خودرو و 

برخي كاالهاي ديگر بوده كه تعرفه بااليي دارند .
وي افزود: معمواًل براي خ��ودرو از ضمانتنامه هاي 
بانكي اس��تفاده مي ش��د كه به دليل كاهش واردات و 
ممنوعيت هاي فعلي در اين بخش، آمارها كاهش يافته 
اس��ت.رحيميان افزود: در حال حاضر ب��راي حمايت 
از توليد و اش��تغال داخلي رويكرد گمرك بر اين است 
تا به منظ��ور واردات مواد اوليه و تجهي��زات مورد نياز 
توليد، ضمانتنامه يكس��اله دريافت مي شود، بنابراين 

توليدكنندگان مي توانند از اين امكان بهره مند شوند.
معاون توس��عه مديريت و منابع گم��رك ايران 
در مورد درآمد ماليات بر ارزش اف��زوده گمرك نيز 
خاطرنشان كرد: در اين مدت ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد 
تومان نيز ماليات ارزش افزوده واردات توسط گمرك 
وصول شده كه ش��امل ۲ بخش سهم شهرداري ها و 
ماليات ارزش افزوده اس��ت.اين مقام مسوول تاكيد 
كرد: با توجه به الكترونيكي شدن گمرك به هيچ وجه 
در بخش ضمانتنامه هاي بانكي كه دريافت مي شود، 
مطالبات معوق يا تاخير نداري��م و اين ضمانتنامه ها 
توسط بانك تضمين شده و عماًل به صورت نقد بوده، 

ولي مدت دار هستند.

 اقتصاد ۱۰ سال گذشته ايران
به روايت صندوق بين المللي پول

يك رسانه فرانسوي با استفاده از آمارهاي صندوق 
بين المللي پول، ش��اخص هاي اصلي اقتص��ادي را در 
ايران طي ۱۰ سال گذش��ته به صورت نمودار نمايش 
داد.به گزارش ايلنا، آژانس خبري فرانس��ه با اش��اره به 
آمارهاي صندوق بين المللي پول، برخي شاخص هاي 
اقتصادي ايران را از س��ال ۲۰۰۷ ت��ا ۲۰۱۸ به صورت 
نمودار مقايسه كرده است.نمودارها نشانگر رشد توليد 
ناخالص ملي از شاخص هاي منفي به ۴ درصد از سال 
 ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ اس��ت. بر اس��اس آماره��اي صندوق 
بين المللي پول، نرخ تورم از بيش از ۳۰ درصد در سال 

۲۰۱۲ به ۱۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسيده است. 
نرخ بي��كاري ام��ا برخالف رون��د نزولي خ��ود در 
س��ال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، ب��ار ديگر از س��ال ۲۰۱۳ 
روند صعودي داشته و از نزديك به ۱۰ درصد به ۱۳.۱ 
درصد در سال ۲۰۱۷ رسيده است.س��ال ۲۰۱۳، اوج 
س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي در ايران است اما 
پس از طي يك روند نزولي از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، در 
سال ۲۰۱۷ شيب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 

كشورمان مثبت بوده است.

اليحه اصالح ماليات بر ارزش 
افزوده منجر به رونق نمي شود

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: ماليات 
ارزش افزوده منجر ب��ه افزايش قاچاق و عامل تعطيلي 

توليد شده است.
س��يد ناص��ر موس��وي الرگان��ي در گفت وگو با 
خبرگزاري فارس، با اشاره به تصويب اليحه مناطق 
آزاد جديد در كميس��يون اقتص��ادي مجلس اظهار 
داشت: متاسفانه اعضاي كميس��يون با ايجاد مراكز 
آزاد جدي��د موافقت كردن��د، در حال��ي كه مناطق 
موجود به رسالت خود نرسيده است.عضو كميسيون 
اقتصادي مجل��س تصريح ك��رد: اگر اي��ن مناطق 
محملي براي واردات باش��د، ايج��اد مناطق جديد 
درست نيس��ت، آنچه  تاكنون آمار و عملكرد وجود 
دارد اين اس��ت كه مناطق كنوني ب��ه جايگاه خود 
در امر توليد، اش��تغال و رونق صادرات نرس��يده اند.

اي��ن نماين��ده مجلس در م��ورد آخري��ن وضعيت 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: اين موضوع 
احتمااًل اي��ن هفته نهايي مي ش��ود و برخي مواد آن 
تاكنون اصالح شده است.موسوي الرگاني با اشاره به 
برخي اصالحات اليحه ماليات بر ارزش افزوده بيان 
داشت: آنچه بتواند تحولي در توليد و اشتغال ايجاد 
كند، در اليحه مشاهده نمي شود. يكي از مهم ترين 
مش��كالت كنوني مربوط به بدهي ماليات بر ارزش 
افزوده توليدكنندگان است.وي تاكيد كرد: تنها راه 
نجات دريافت ماليات دريافت آن از حلقه آخر يعني 
مصرف كننده اس��ت. اكن��ون در حلقه هاي متعدد 
چند بار ۹ درصد دريافت مي شود، اما در حلقه پاياني 
يك بار ماليات دريافت خواهد شد. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس در پاس��خ به اين س��وال كه يكي 
از اه��داف قانون مالي��ات بر ارزش افزوده ش��فافيت 
در حلقه هاي تولي��د، توزيع و مص��رف و در مجموع 
فعاليت ه��اي نظ��ام اقتصادي ب��وده اس��ت، يادآور 
ش��د: اين موضوع را قبول دارم اما ۵۰ ت��ا ۶۰ درصد 
كارگاه هاي توليدي كه تعطيل هستند يا تعديل نيرو 
داش��تند، به مش��كل ماليات بر ارزش افزوده آنها باز 
مي گردد.وي با ذكر مثالي خاطرنشان كرد: گمرك ۹ 
درصد روي نخ وارداتي ماليات ارزش افزوده مي گيرد 
و زماني كه تبديل به الياف مي ش��ود ۹ درصد ديگر 
دريافت مي ش��ود و طبق قانون باي��د در حلقه هاي 
بعدي اين ماليات مس��ترد ش��ود كه بعض��ًا اين كار 

صورت نمي گيرد و يا از فاكتور كسر نمي شود.
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علي مزيكي در گفت وگو با »تعادل«:

تحريم هاي كور طبقات فرودست را نشانه رفت
گروه اقتصاد كالن|

افزاي��ش فاصل��ه طبقات��ي و نابرابري ه��ا يك��ي از 
چالش هاي اصلي دوره تحريم هاي جديد خواهد بود و 
با توجه به اينكه جامعه كماكان به وضعيت معيش��تي 
خود معترض اس��ت، بايد اين مساله را مهم ترين مساله 
روز كش��ور دانس��ت. در همين رابطه »تعادل« با علي 
مزيكي، اقتص��اددان گفت وگ��و كرد ت��ا راه حل هاي او 
براي بحران هاي آينده را بداند. او معتقد اس��ت كارهاي 
زيادي بود كه بايد در گذشته انجام مي شد ولي دولت ها 
اين مسائل را پشت گوش انداختند تا امروز ديگر نتوان 
از اصالح ريش��ه اي و مسائل پايه اي س��خن گفت. بهتر 
است دولت كارهايي را كه مي توان انجام داد در دستور 
بگ��ذارد و بهترين كاري كه اكنون مي توان��د انجام داد، 
داش��تن رويكرد منعطف به مس��ائل اس��ت تا بتوان از 
منزوي كردن ايران جلوگيري كرد.مشروح گفت وگوي 

او در ذيل آمده است: 
حال و روز اقتصاد كش�ور را چگونه مي دانيد 
و آيا موافقيد ك�ه با افزاي�ش تحريم هاي اياالت 
متحده عليه ايران، اقش�ار فرودس�ت بيشترين 

آسيب را خواهند ديد؟
اقتصاد كش��ور روزهاي خاصي را از س��ر مي گذراند؛ 
در حالي كه همچنان ب��ازار ارز آماده التهاب اس��ت، به 
زودي تحريم هاي اياالت متح��ده به اجرا در خواهد آمد 
تا اقتصاد ايران با محدوديت مواجه شود. با وجود اينكه 
عده اي مي گويند تحريم ها هوش��مند هستند و اهداف 
مشخص سياسي دارند، به نظر من چنين نيست و اتفاقا 
هدف خاصي ندارند و به يك معنا كور هستند. درنتيجه 
به جاي اينكه اهداف سياس��ي مورد ادع��ا را هدف قرار 

دهند مشكالت ديگري را ايجاد مي كنند. 
از س��وي ديگر با اوج گي��ري بحران در ي��ك اقتصاد، 
گروه ه��ا و اليه هاي فقير جامعه مش��كالت بيش��تري را 
متحمل مي ش��وند و به نظر من تحريم ه��اي امريكا نيز 
با اقتصاد اي��ران مي تواند چني��ن كاري را انجام دهد. به 
همين دليل مي ت��وان ادعا كرد كه مش��كالت اقتصادي 
قبل از هر چيز نابراب��ري را در كش��ور افزايش مي دهد. 
بطور كلي مي توان گفت گروه هاي آسيب پذير بيشترين 
زي��ان را از تحريم ها خواهند ديد. برخ��ي از تحليل گران 
باور دارند كه سياس��تمداران كاخ س��فيد به خوبي اين 
موضوع را مي دانند و مي خواهند ب��ا افزايش نابرابري در 
ايران اعتراضات را افزايش دهند ت��ا از اين طريق بتوانند 

اهداف خود را دنبال كنند. 
اين ميان دولت بايد چه كارهايي انجام دهد تا 

از افزايش نابرابري ها جلوگيري كند؟
اينجا يك بحث ديگري وج��ود دارد، دولت در ايران 
بايد خيلي كارها انجام مي داد كه انجام نداده اس��ت و 
انباش��ت اينها بر يكديگر وضعيت كشور را بغرنج كرده 
اس��ت. امروز بس��ياري به اين مس��اله اذعان دارند كه 
مس��ائل بس��ياري در اقتصاد كش��ور وجود دارد و بايد 
براي آنها چاره جوي��ي كرد اما آيا ام��روز مي توان براي 
اين مشكالت اساسي راهي يافت؟ به نظر من نه. امروز 
نه دولت كنوني و نه هيچ دولت ديگري با پتانس��يل و 
تواناي��ي فعلي نمي تواند مش��كالت گوناگ��ون اقتصاد 

كشور را برطرف كند. 
به همين دليل باي��د بر كارهاي ف��وري و تغييرات 
ممكن انگش��ت گذاش��ت. به نظر م��ن بهترين كاري 
كه دول��ت مي تواند انج��ام ده��د، تغيي��ر رويكرد در 
سياس��ت هايش ب��ه س��مت انعطاف پذي��ري بيش��تر 
است. انعطاف پذيري يك موضوع گس��ترده است و در 
همه حوزه ها مي ت��وان آن را به كار گرف��ت. از رابطه با 
امريكا تا مس��ائل مردم ايران همگ��ي مي توانند به دو 
ش��كل منعطف يا غي��ر منعطف مورد بحث و بررس��ي 
قرار گيرند. حتي براي مسائلي مانند عدالت اجتماعي 

هم بايد انعطاف پذي��ر بود. به عنوان مث��ال بايد توجه 
دولتمردان به اين مساله باشد كه مردم ناراضي هستند 
و بايد از آوردن فش��ار بيش��تر به آنها اجتناب كرد زيرا 
منجر به افزايش اعتراضات خواهد ش��د. در اين زمينه 
مي توان بخش��ي از قوانيني كه م��ردم را ناراضي كرده 
تغيير داد و از تصويب مقرراتي كه مي تواند به اعتراضها 

دامن بزند خودداري كرد.
چنانچ�ه چند س�ال قبل ب�ود و از ش�ما نظر 
خواهي مي ش�د در رابطه با مس�اله نابرابري، چه 

پيشنهاد اجرايي به دولت مي داديد؟
دولت در گذشته كارهاي زيادي مي توانست انجام 
دهد ولي اگر از من نظرخواهي مي ش��د، استقرار نظام 
تامين اجتماعي جامع و كارا را پيش��نهاد مي كردم. در 
حال حاضر استقرار آن بس��يار سخت و تقريبا ناممكن 
اس��ت و به همين دليل اكنون نبايد چني��ن توقعي از 
دولت داش��ت. اهميت نظام تامي��ن اجتماعي كارآمد 
در اين اس��ت كه دولت ب��ا ادعاي اينك��ه مي خواهد به 
س��ود اقش��ار فقير كاري انجام دهد در بازار و مكانيزم 
آن دخالت مي كند ولي اگر تامين اجتماعي در كش��ور 
به معناي واقعي آن وجود داش��ت، دغدغه هاي عدالت 
اجتماعي به اين شكل برطرف نمي شود اكنون شرايط 
به گونه اي اس��ت كه دولت به س��اده ترين راه ها دست 
خواهد زد آن هم فقط براي اه��داف كوتاه مدت. براي 
همين اس��ت كه مثال به راه حل هاي��ي چون اختصاص 
دالر ارزان قيمت به كاالهاي اساسي مي پردازد؛ روشي 
كه شكس��ت آن بارها اتفاق افت��اده و تقريب��ا همواره 
موجب ايجاد مشكالتي در بخش هاي مختلف اقتصاد 

ايران شده است.
برخ�ي از كارشناس�ان مي گوين�د افزايش 
ميزان نقدينگي در كش�ور و س�وق يافتن آنها 
به س�مت بازار ارز س�بب نوس�انات اخير شد. 
چه اي�ن ادعا را بپذيري�م و چه نه، ب�ا اين همه 
نمي توان ب�اال بودن نرخ نقدينگي در كش�ور و 
تبعات تورم�ي آن را ناديده گرف�ت. اكنون كه 
فشارها به كش�ور بيشتر خواهد ش�د، در اين 

رابطه كدام سياست ها كاراتر خواهند بود؟
باز هم در اين بخش بايد گفت دولت پيش از اين بايد 
خود را آماده سياس��ت گذاري در اين بخش مي كرد. در 
هيچ كش��وري در جهان، در ش��رايط بحراني اصالحات 
چنداني نمي توان انجام داد و چني��ن كارهايي را عمدتا 

در ش��رايط ثبات و آرام��ش انجام مي دهن��د. درنتيجه 
نمي توان از دولت توقع داشت كه امروز تغييرات شگرفي 

به وجود آيد.
از سوي ديگر من قبول ندارم دليل به هم ريختگي 
وضعيت فعلي اقتصاد كش��ور، افزايش نقدينگي باشد. 
در كشور ش��رايطي پيش آمده كه سبب شده بحران ها 
نس��بت به گذش��ته تفاوت داشته باش��ند. در گذشته 
دولت ها ن��رخ ارز كنترل مي كردن��د و زماني كه اوضاع 
بحراني مي شد به اصطالح فنر ارز در مي رفت و قيمت 
آن در يك مقطع افزايش مي يافت. شرايط امروز بسيار 
متفاوت از اين تصوير اس��ت و پيش از اين نوسانات هم 
چندان ميان نرخ ارز دولتي و آزاد فاصله چش��مگيري 
وجود نداشت، امروز آنقدر اين فاصله افزايش يافته كه 
نمي ش��ود تنها عامل آن را باال بودن شاخص نقدينگي 
دانست. پس مش��كل در كجاس��ت؟ به نظر من دليل 
به هم ريختن اقتصاد كش��ور و نوس��انات نرخ ارز نبود 
اعتماد در جامعه بود. هنگامي ك��ه دايما اخبار حاكي 
از درگي��ري و تهدي��د اس��ت، جامعه و س��رمايه گذار 
محتاط تر مي شود و همين مس��اله وضعيت اقتصاد را 
هم دگرگ��ون خواهد كرد. به همي��ن دليل وقتي لحن 
رييس جمهوري امريكا تغيير مي كند و امكان گشايش 
و مذاكره مطرح مي ش��ود س��ريعا قيمت دالر ارزان تر 
مي ش��ود. من فكر مي كنم دولت بايد فضاي اعتماد را 
دوباره به وجود آورد و كاري كند كه مردم اميدوارانه تر 
بتوانند ب��ه زندگي خ��ود ادامه دهند. چنانچه مس��اله 
شرايط و فشار رواني برطرف ش��ود، آن گاه مي توان در 
رابطه با نقدينگي هم كار كارشناس��ي ك��رد و راه هاي 

دست يافتن به يك نظام پولي بهتر را جست. 
با اين وجود مش�كالت نظ�ام پول�ي و بانكي 

كشور ناشي از چيست؟
در ايران دولت هايي كه س��كان امور را به دست 
گرفتند، به دليل مشكالت مالي كه داشتند، همواره 
بانك ها را مكلف مي كردند تا كارهايي را انجام دهند 
و سياست هايي را به اجرا گذارند كه در نهايت سبب 
رش��د نقدينگي و پول در كش��ور ش��د. البته دولت 
فعلي هم اين كار را انجام داد اما با ارقامي به مراتب 

كمتر از دولت هاي پيشين.
در مقابل تحريم ها چه كاري مي توان انجام 
داد كه نتايج آن براي كش�ور مثبت و به سود 

توسعه باشد؟

وضعيت در كشور به گونه اي است كه بايد مجموعه 
نظام اي��ران در مورد آينده و به ويژه مس��ائل اساس��ي 
تصميم بگيرد چون مس��ائل زيادي مطرح ش��دند كه 
دولت به تنهايي نمي تواند در مورد آنها تصميم بگيرد. 
البته نقش دولت بسيار مهم است و من اصال باور ندارم 

كه قوه مجريه توانايي هيچ كاري را نداشته باشد. 
در حال حاضر شرايط به گونه اي است كه همه چيز 
به تصميم��ات سياس��تمداران منوط اس��ت و به نظر 
مي رسد نقش سياستمداران ايراني به مراتب پررنگ تر 
از همتايان امريكايي ش��ان اس��ت. وقتي يك مصاحبه 
مي تواند قيم��ت دالر در بازار اي��ران را چندين درصد 
گران تر و ارزان ت��ر كند، يعني اهميت مس��ائل در اين 
ش��رايط دو چندان اس��ت و بايد بهتري��ن تصميمات 

ممكن را اتخاذ كرد. 
سياس��تمداران ايران��ي باي��د انتخ��اب كنن��د كه 
مي خواهن��د ب��ا انعطاف در س��طح بين الملل��ي ظاهر 
شود يا مي خواهد منعطف نباش��د و بر سر اصول خود 
بايستد. چنانچه نظام سياسي ايران بخواهد از انعطاف 
دس��ت بكش��د و به مقاومت سفت و س��خت در مقابل 
طرف مقابل دست بزند، يعني مكانيزم هاي معمول در 
اقتصاد جهان را كن��ار بگذارند. اين ب��ه نظر من خيلي 
خوب نيست چون هزينه مبادالت ايران بسيار افزايش 
مي يابد و كش��ور مانند فردي خواهد بود كه مي خواهد 
از راه هاي غير معمول كس��ب درآمد كند. اين موجب 
اتفاقات عجيبي ب��راي اقتصاد خواهد ب��ود. اين ميان 
برخي فكر مي كنند چنانچه دول��ت اين راه را برگزيند، 
كش��ور نابود مي ش��ود، به نظر من اين هم غلط است و 
ايران به اين س��ادگي از بين نخواهد رفت. مخالفت من 
و امثال من نه از س��ر ترس نابودي بلكه دلسوزي براي 
فرصت ها و پتانسيلي اس��ت كه مي تواند از بين نرود و 

صرف توسعه كشور شود. 
اگر هم دولتمردان راه تعامل و انعطاف را برگزينند، 
حداقل مي توانيم انگيزه كش��ورهاي ديگر جهان براي 
پيوستن به امريكا را كم كنيم. هر چند اين نيز نيازمند 
كار علمي اس��ت. در هر حال من مس��ير انعطاف را به 
مراتب بهتر براي كش��ور مي دانم و فك��ر هم نمي كنم 
چنانچه سياستمداران مسير چالش را برگزينند، كشور 
نابود مي ش��ود بلكه مصائب بيش��تري به وجود خواهد 
آمد. ما در گذش��ته ها كوپني كردن اقتصاد را داشتيم 
و مردم طاقت آوردند اما ش��رايط نس��بت به گذش��ته 

متفاوت است و بايد هوشيارانه تر برخورد كرد.
كار علمي اصوال در ايران جايگاهي ندارد، اين 

مهم چه تاثيري مي گذارد؟
كار علمي بسيار مهم است و متاسفانه همانطور كه 
ش��ما هم گفتيد در ايران چندان براي چنين كارهايي 
ارزش قائل نيس��تند. به همين دلي��ل هنگامي كه در 
مورد اقتص��اد مقاومتي صحبت مي ش��ود عده زيادي 
فكر مي كنند اين مبحث غير علمي و سياستي جنگي 
است و به همين دليل به جاي بررس��ي علمي آن بايد 
از زواياي ديگر مورد بررس��ي قرار گيرد. اتفاقا در بحث 
اقتصاد مقاومتي بي��ش از هر بخش ديگ��ري بايد كار 
علمي انجام داد. مثال بايد قراردادهايي طراحي ش��وند 
كه بيش از هر زماني به س��ود كش��ور باش��د و طراحي 
اي��ن قراردادها خ��ود نيازمن��د مطالعه اصولي اس��ت. 
حتي براي اينكه بتواني��م در مقابل اياالت متحده بهتر 
موضع گي��ري كنيم الزم اس��ت كه بررس��ي هاي الزم 

صورت گيرد. 
اعتراضات ماه هاي گذش�ته حاكي از آن است 
كه بخشي از فرودستان جامعه به صف ناراضيان 
پيوس�تند و فك�ر مي كنند كس�ي به فك�ر آنها 
نيس�ت. چرا تعداد فقرا در ايران افزايش يافت و 

براي آنها چه مي توان انجام داد؟
در اين بخش ه��م مانند بخش ه��اي ديگر كارهاي 
بسياري هس��ت كه بايد قبال انجام مي شد و متاسفانه 
در اين بخش ه��م آن كارها باقي ماندند. جالب اس��ت 
بداني��د در ايران ه��رگاه وضعي��ت بحراني مي ش��ود، 
تازه سياس��تمداران س��راغ متخصصان مي آيند و اين 
نش��ان دهنده عدم پختگ��ي و آينده نگ��ري در ميان 
سياس��تمداران ايران��ي و فاصله ميان سياس��تمداران 
و متخصصان امور اس��ت كه طبعا از عوامل مش��كالت 
فعلي اس��ت.اين ادعا كه بخش وس��يعي از اقش��ار كم 
درآمد و ضعيف جامعه به معترضان پيوس��تند، حرف 
درستي است. طبيعي اس��ت مردمي كه هيچ تقصيري 
ندارن��د هنگام��ي كه ب��ه ش��كل ناگهان��ي مي بينند 
دستمزدش��ان به دالر ناگهان سه تا چهار برابر تضعيف 
شده، عصباني و ناراضي ش��وند. اتفاقات چند ماه اخير 
فش��ار اقتصادي بر فقرا را افزايش داد و ش��رايط مالي 
مردم را واقعا تضعيف كرد. در گذشته گفته مي شد در 
ايران اقش��اري وجود دارند كه در سلسله مراتب فقر و 
غناي جامع��ه زير خط فقر مطلق هس��تند و با اتفاقات 
اخير تعداد اين افراد حتما با افزايش معنا داري مواجه 
شده اس��ت. درنتيجه تعداد معترضان نيز افزايش پيدا 
كرد و تعداد افرادي كه مستاصل شدند هم بيشتر شد. 
متاسفانه هنوز مشخص نيست خواسته و مطالبه اصلي 

اين معترضان چيست. 
البته دليل اين موضوع به ضعف يا قوت معترضان باز 
نمي گردد، مش��كل آن جايي است كه از به وجود آمدن 
تشكل ها و احزاب در كش��ور جلوگيري به عمل آمد و 
همين مساله سبب شد تا مش��خص نباشد اعتراضات 
صنفي و سياس��ي دقيقا چ��ه اهداف و خواس��ت هايي 

دارند. كشور نيازمند تشكل ها و پويايي است. 
هيچ دولتي در جه��ان بدون تغيي��ر باقي نمي ماند 
و همه دولت مجبور هس��تند به فراخور حال و شرايط 
اجتماع��ي تغييرات��ي را در امور خود به وج��ود آورند. 
متاسفانه در ايران مكانيزمي كه بتواند نيازهاي جامعه 
را مطرح كند وجود ندارند و اين مس��اله موجب يك به 

هم ريختگي بزرگ در سراسر اعتراضات شده است. 
اين مس��ائل نيز نيازمند كار علمي هستند و همين 
ط��وري و با آرزوه��اي خ��وب نمي توان توقع داش��ت 
برطرف شوند. متاس��فانه فعال سياس��تمداران ايراني 
ميان سكون و پويايي، اولي را انتخاب كردند حال آنكه 

سكون ركود مي آورد و پويايي توسعه.

معاون وزير كار ب��ا بيان اينكه ب��ه داليل اقتصادي و سياس��ي 
دوره هاي س��خت نمي توانند دراز مدت باش��ند، گف��ت: اگر كمي 

بلندنظرانه نگاه كنيم متوجه مي شويم اين دوره، كوتاه خواهد بود.
عيس��ي منصوري در گفت وگو با مهر، با اش��اره به شرايط فعلي 
حاكم بر اقتصاد و »نگراني انتظاري« مردم از آينده گفت: مهم ترين 
موضوعي كه امروز جامعه با آن مواجه است، فهم جريان هاي بزرگ 
جاري در كشور، به جاي درگير شدن در جزئياتي است كه مي تواند 

تله اي براي جامعه و ملت باشد.
وي خطاب به مردم گفت: خيلي وقت ها فرصت ها و تالطماتي 
براي كشور اتفاق مي افتد كه در كوتاه مدت همراه با فشار و تنش 
براي مردم است و مي توانيم در اين دوره نسبت به يكديگر رأفت 
كمتري از جنس اقتصادي داشته باش��يم. در اين دوره مي توانيم 
س��رمايه هاي لطف و ذخيره هاي مالطف��ت  از جنس اقتصادي را 
نس��بت به هم كم كنيم، مي توانيم از بانك لطف و س��رمايه هاي 
اجتماعي خود خرج كنيم و به يكديگر سخت بگيريم؛ مي توانيم 
از جريان هايي كه وج��ود دارد نااميد ش��ويم؛ در حاليكه اگر يك 
مقدار بلندنظرانه تر نگاه كنيم متوجه مي ش��ويم اين دوره، دوره 
كوتاهي خواهد بود.معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار با 
بيان اينكه به داليل اقتصادي و سياسي دوره هاي سختي اينگونه 
نمي توانند دراز مدت باش��ند، گفت: بنابراين مي خواهم به مردم 
اعالم كنم كه در اين دوره هيچ راهي جز مديريت و مدارا نداريم و 

بايد به ويژه نسبت به يكديگر سختي كمتري روا داريم.
اين كارش��ناس توس��عه افزود: كس��اني كه ت��وان اقتصادي 
بيش��تري دارند و اندازه حركت اقتصادي آنها بزرگ تر است بايد 
منصفانه تر و انس��ان محورانه تر عمل كنند و فرصت را براي نقش 

آفريني بيشتر مردم فراهم كنند.
منصوري تاكيد كرد: بديهي اس��ت كه مس��ووليت كارگزاران 
دولتي و سياست گذاران در اين فضا بسيار بيشتر است و نيازمند 
هماهنگي بيشتر بين دستگاه ها و قوا هستيم كه خوشبختانه اين 

جريان خوب را مشاهده مي كنيم.

وي خطاب به عموم مردم و مس��ووالن كشور گفت: درخواست، 
توصيه و خواهش من اين اس��ت ك��ه اوال مردم ب��ه درك و وقوف 
بيشتري نسبت به مساله برسند و هماهنگي ذهني بيشتري ايجاد 
ش��ود و دوما سياس��ت گذاران و كارگزاران نظام اجرايي، تقنيني و 

قضايي كشور نيز در اين فرايند مشاركت داشته باشند.
منصوري همچنين خطاب به رس��انه ها توصيه ك��رد: بازيگران 
حوزه اطالع رساني و كس��اني كه ش��بكه هاي اجتماعي را رهبري 
مي كنند، نبايد حس مقطعي خود را كه گاه��ي مي تواند از جنس 

نااميدي باشد، در اين فضا به جامعه پمپاژ كنند.
اين كارش��ناس و پژوهش��گر توس��عه، با بيان اينكه اثر بخشي 
كم ش��دن اميدواري در جامعه را مي ش��ود كامال لمس كرد، افزود: 
بنابراين در اين ش��رايط به هم��ه توصيه نكنيم كه چتر به دس��ت 
بگيرند، بلكه بايد يادآوري كنيم كه به زودي هوا صاف خواهد شد، 

اما از باران به عنوان يك فرصت براي دوره هواي صاف بهره ببريم.
معاون توسعه كارآفريني و اش��تغال وزير كار ادامه داد: به عنوان 
كس��ي كه اندك تجربه بين المللي را در كارنامه خ��ود دارد اعالم 
مي كنم، معموال كش��ورهايي كه دوره هاي تهديد ب��ه ويژه تهديد 
خارجي و بحران را پشت سر مي گذارند، در صورت مديريت بهينه، 
فرصت ها و دوره هاي خوبي از رفاه را تجربه كرده اند. كشور ما نيز در 
صورت استفاده از ظرفيت هاي پيش رو مي تواند دوره هاي بهبود را 

تجربه كند.
وي با اش��اره به اينكه كش��ورهايي كه دوران بحران را پشت سر 
گذاشتند داراي دو مشخصه اصلي بودند، گفت: نخست اينكه منابع 
طبيعي خدادادي در اختيار داشتند و دوم آنكه در كنار بهره گيري 
از اين منابع طبيعي خدادادي، مديريت اقتصادي، مديريت اقتصاد 
كالن و اتخاذ سياست هاي انتخابي در حوزه كسب و كار را در دستور 
كار خود قرار دادند و توانستند كشور را به دوره هاي رفاه برسانند كه 

كشور ايران هم اين دو مشخصه را دارد.
اين كارشناس توسعه همچنين تاكيد كرد: اميدواريم اين دوره را 

به پايان برسانيم و دوره گشايش فرا برسد.

اس��تاد دانش��گاه عالمه در يك مصاحبه گفت: با كمال تاسف يك 
واقعيت وجود دارد كه در امريكا، اسراييل و عربستان و حتي در سطوح 
تاثيرگذار در ايران، برقراري مناس��بات به شكل ۴۰ سال گذشته يك 
گروه هاي ذي نفعي را پديد آورده كه منافع آنها در مناس��بات متشنج 
اس��ت.بنابراين تصور بنده اين اس��ت كه بايد اصل را ب��ر تنش زدايي 
بگذاريم و در اين تنش زدايي البته بايد حيثيت، استقالل ملي و هويت 

خود را حفظ كنيم و از افراط بپرهيزيم.
فرش��اد مومني در مورد پيش��نهاد دونالد ترامپ مبني بر مذاكره 
با ايران گفت: بنده در جلس��ات هفتگي موسس��ه دين و اقتصاد اين 
موضوع را به صورت مكرر مطرح كرده ام كه يك سطحي از خأل فكري 
و نظري درب��اره نقش عام��ل خارجي بر عملكرد اقتصادي به چش��م 
مي خورد و اين خأل در س��طح نظام تصميم گي��ري و تخصيص منابع 
تا مرزهاي س��وءتفاهم و حتي توهم به پيش رفته است، يعني گاهي 
اين نقش بيش از حد ب��زرگ يا بطور غير عادي بي��ش از حد كوچك 
ديده مي ش��ود.وي ادامه داد: كتاب هاي بس��يار مهمي وجود دارد كه 
به س��فارش ش��وراي روابط خارجي امريكا در جريان پس از پيروزي 
انقالب اسالمي توسط برجس��ته ترين ايران شناسان دنيا منتشر شده 
است و از متفكرين خواسته شده بود كه اش��كاالت الگوي روابط بين 
حكومت محمدرضا پهلوي و امري��كا را توضيح دهند و اينكه چرا يك 
منطقه فوق استراتژيك براي منافع امريكا به طرز ناباورانه و پيش بيني 

نشده اي از دست امريكا خارج شد.
مومني تصريح كرد: يكي از اين كتاب ها اثر مارك كازروس��كي به 
نام» سياست خارجي امريكا و شاه« است كه در آن نويسنده شاخص 
دست نش��اندگي طراحي كرده و براساس اين ش��اخص كل فروپاشي 
نظام پهلوي را به اين نس��بت داده كه ميزان دست نشاندگي حكومت 
پهلوي از مرز قاب��ل تحمل جامعه فرات��ر رفته بود.بنابراي��ن ما نبايد 
گزينه ه��ا را در كادرهاي قطبي برقراري رواب��ط مطلق همانند دوران 

محمدرضا شاه يا مطلقا بي رابطه بودن قرار دهيم.
وي با اش��اره به گروه هاي متنفع از اين ش��رايط گفت: راه نجات ما 
در يك رابطه معقول يك كش��ور مس��تقل با يك كشور مستقل ديگر 

است، اما با كمال تاسف يك واقعيت وجود دارد كه در امريكا، اسراييل 
و عربستان و حتي در س��طوح تاثيرگذار در ايران، برقراري مناسبات 
به شكل ۴۰ س��ال گذش��ته يك گروه هاي ذي نفعي را پديد آورده كه 
منافع آنها در مناس��بات متشنج اس��ت.بنابراين تصور بنده اين است 
كه بايد اصل را ب��ر تنش زدايي بگذاري��م و در اي��ن تنش زدايي البته 
بايد حيثيت، اس��تقالل ملي و هوي��ت خود را حفظ كني��م و از افراط 
بپرهيزيم.اين اقتصاددان اضافه كرد: به عبارت ديگر نه همانند دوران 
پهلوي وابسته باشيم و نه اينكه روابطي نداشته باشيم، به قول معروف 
» نه از اين ور بام بيفتيم نه از آن ور بام«. حد معقولي كه ما را به عنوان 
يك عضو شايسته در مناسبات بين المللي به رسميت بشناسد و ما نيز 
حقوق ديگران را به رسميت بشناس��يم.وي يادآور شد: آن طوركه در 
قانون اساسي كشور آمده نه س��لطه گر و نه سلطه پذير باشيم و الگوي 
عملياتي آن به صورت روش��مند دربيايد كه البته جاي آن در اس��ناد 
بلندمدت و ميان مدت است كه متاس��فانه در ايران سهل انگارانه تهيه 
مي شود . از همين رو در غياب بصيرت هاي مفهومي و نظري در عمل 

نيز به مشكل خورده و مجبور به پرداخت هزينه مي شويم.
رييس موسس��ه دين و اقتصاد تصريح ك��رد: بنابراين حد معقول 
رابطه كه از دل آن سلطه گري و س��لطه پذيري در نيايد مطلوب است 
و توجه ش��ود كه راهكارهاي قطبي افراد، گروه هاي ذي نفع و افراطي، 

نسبت به منافع باندي و شخصي است و رابطه اي با منافع ملي ندارد.

معاون اشتغال وزير كار تشريح كرد 

نحوه عبور ازشرايط متالطم كنوني 
فرشاد مومني:  

راه نجات ما در رابطه معقول با دنياست



اخبار

رگوالتوري پس از رسيدگي به پرونده جعل نشاني IPتوسط مخابرات اعالم كرد

سارقان IP  به مراجع امنيتي معرفي شدند
گروه دانش و فن|

چهارش��نبه 10 مردادم��اه خب��ري مبن��ي ب��ر 
سرقت نشاني هاي IP ش��بكه تلگرام توسط شركت 
مخابرات ايران، در دستور رسيدگي وزير ارتباطات 

قرار گرفت .
 برخي اخبار در شبكه اجتماعي توئيتر حاكي از 
خطاي فاحش مخابرات در خصوص سرقت و جعل 
نشاني IP هاي )هايجك( ش��بكه تلگرام بوده است. 
اين مس��اله باعث قطعي هاي چند س��اعته در پيام 
رسان تلگرام و ايجاد ش��به هايي درخصوص سرقت 
اين اي پي ها شد و وزير ارتباطات در پاسخ به سوال 
كاربران توئيت��ر اعالم كرد: بنا ب��ر گزارش هايي كه 
تاكنون درياف��ت كردم، ش��ركت مخاب��رات ايران 
هش��تم مرداد ماه از س��اعت ۴ تا ۶ بام��داد درگير 
تغيير توپولوژي و تجميع ش��بكه اس��تاني خود در 

شيراز و بوشهر بوده است.
وي افزود: در صورت تاييد اين خطا چه س��هوي 
و عمدي، مخابرات ايران جريمه س��نگيني خواهد 

شد.
وزي��ر ارتباط��ات تاكيد ك��رد: س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي مامور رسيدگي به اين 

موضوع شده است.
همچنين وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران با 
ارايه توضيحات فني درباره مش��كالت زيرساختي 
مخابرات ايران در سال گذشته، گفت: اين مشكل 
برطرف شده و بعيد است اختالالت تلگرام مربوط 
به آن باشد چون اين اتفاق ش��امگاه روز سه شنبه 
9 مردادم��اه رخ داده و ارتباطي هم به اين مس��اله 

ندارد.
حال با گذشت 5 روز از اين اتفاق و بعد از دستور 
رس��يدگي وزي��ر، روز گذش��ته وزارت ارتباطات با 
بررس��ي جزيي��ات اقدام اخير در ش��بكه ش��ركت 
مخاب��رات كه باع��ث اختالل در سيس��تم روتينگ 
بين الملل ش��ده بود، اعالم كرد: اش��خاص مرتبط 
به همراه مس��تندات به مراجع ذي ص��الح امنيتي 

معرفي شدند.
اين در حالي است كه س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي در زيرمجموعه وزارت ارتباطات 

و فناوري اطالعات گزارش رس��مي گ��زارش واقعه 
BGP Hijacking اخير توسط مخابرات را اعالم 
كرد. اين س��ازمان اعالم كرد: بر اس��اس مستندات 
موجود، در س��اعت 58 :10 هش��تم مرداد توس��ط 
AS# 5822۴ متعلق به ش��ركت مخاب��رات ايران 
گ��زارش رخ دادن BGP Hijacking درياف��ت 

شده است.
در بررسي ابتدايي، علت مرتبط با عمليات تغيير 
توپولوژي و تجميع ش��بكه اس��تاني در استان هاي 
شيراز و بوشهر توس��ط مخابرات ايران در ساعات ۴ 
الي ۶ بامداد تشخيص داده ش��ده بود كه با دستور 
فوريت باالي وزير محترم بررس��ي هاي بيش��تري 

با حضور متخصص��ان اين حوزه ص��ورت گرفت.  با 
BGP Hijacking، Prefixه��اي  دادن  رخ 
متعددي كه توسط ش��ركت مخابرات ايران )استان 
خراسان شمالي( با دستور قضايي جهت فيلترينگ 
و جلوگيري از مس��يريابي ترافيك ه��اي مربوطه، 
 NULL ب��ه اينترفيس Static Route ب��ه روش
مسيريابي ش��ده بودند، از طريق پروتكل BGP در 

شبكه بين الملل منتشر مي گردند.
 ش��ركت مخاب��رات اي��ران در چندي��ن نقطه با 
س��اير اپراتورها روي پروت��كل BGP جهت انتقال 
ترافيك بين المل��ل )اينترنت( داراي همس��ايگي 
است. عالوه بر آن شركت مذكور در اين نقاط داراي 

Prefix filtering جه��ت جلوگي��ري از ش��كل 
گرفت��ن س��ناريوهاي BGP Hijacking ب��وده 

است. 
در زم��ان رخ��داد در يك��ي از اين چن��د نقطه، 
Prefix Filtering ف��ي مابي��ن ب��ا وارد نمودن 
يك كارمند غيرفعال گرديده اس��ت ك��ه در اثر آن 
مس��يرهاي Static از طري��ق پروت��كل BGP به 
همس��ايه BGP انتش��ار مجدد يافت��ه و متعاقبًا به 

لينك بين الملل ارسال مي گردد.
 اين موضوع باعث اختالل در سيس��تم روتينگ 
بين الملل ش��ده و باع��ث گرديد بالفاصل��ه تمامي 
مس��يرياب هاي بين الملل جداول مس��يريابي خود 

را به روزنماي��ي كنن��د و ترافيك ه��اي غيرمرتبط 
به ش��بكه ش��ركت مخابرات ايران و به روتر استان 

خراسان شمالي مسيريابي شود.
 Prefix Filtering ب��ا آگاه��ي از موض��وع 
مربوطه مجددا توسط تيم كارشناسي بازگردانيده 
ش��ده و رخداد متوقف و ش��بكه به ش��رايط قبل از 
رخداد بازگردانده مي شود الزم به ذكر است كه كل 

اين اختالل حدود 3 دقيقه به طول انجاميده است.
در بررسي هاي انجام شده شواهدي دال بر اراده 
و تصميمي س��ازمان يافته به دس��ت نيامده است 
اما اقدام نادرست كارشناس مس��وول محرز است، 
ليكن با توجه به شواهدي مبني بر حذف مستندات 
سيستمي تغييرات )LOG( و اهميت اين اطالعات 
در رديابي رخداد و همچنين حساس��يت موضوع و 
احتمال عمدي بودن و دستكاري هدفمند در فقره 
اخير و وجود برخي ابعاد غير فني، اشخاص مرتبط 
به همراه مستندات توسط ش��ركت مخابرات ايران 
براي بررسي هاي الزم به مراجع ذي صالح امنيتي 

معرفي گرديدند. 
بديهي اس��ت در آينده، نتايج بررس��ي ها توسط 

مراجع نام برده به اطالع عموم خواهد رسيد.
 ش��ركت مخاب��رات اي��ران ب��ه عن��وان يكي از 
اپراتورهاي دارنده پروانه از سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نس��بت به تعه��دات پروانه اي 
خود مس��ووليت دارد و با توجه به ابعاد اهميت اين 
موضوع و تاكي��د وزير محت��رم و همچنين با وجود 
عدم احراز مشكل س��ازماني، اين موضوع در كميته 
تخلفات اپراتورهاي س��ازمان تنظيم مقررات طرح 
خواهد شد و نس��بت به رس��يدگي كامل و حسب 
مورد جرايم مربوط��ه، مطابق مفاد پروان��ه اپراتور، 

اقدام خواهد شد.
 س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي 
ضمن تاكيد بر حفظ امني��ت و صيانت از داده هاي 
ش��خصي كاربران و رعايت قواني��ن و پروتكل هاي 
بين الملل��ي، ضمن برخورد با اي��ن اتفاق، با جديت 
بيش از پي��ش و با هماهنگي يكپارچ��ه فعاالن اين 
عرصه نهاي��ت تالش خود را در جه��ت پيش گيري 

انجام خواهد داد.

دانش و فن10
 تحريم  »هواوي«

 توسط حزب دموكرات امريكا 
ورج| كميت��ه ملي دموكراتيك كه تش��كيالت 
كليدي سياس��ي حزب دموكرات امريكا محسوب 
مي شود، به دموكرات ها هشدار داد كه از استفاده از 
توليدات دو ش��ركت چيني هواوي و زد تي اي جدا 
خودداري كنند. اعالم عمومي اين هش��دار پس از 
آن رخ داد كه يكي از س��ازمان هاي همكار با كميته 
مذك��ور از قصد خود براي خريد گوش��ي هاي تلفن 
همراه س��اخت ش��ركت زد تي اي ب��راي اعضايش 
خبر داد. ب��اب برد مدي��ر امور امنيت��ي كميته ملي 
دموكراتيك امريكا در اين مورد گفته اس��ت: بس��يار 
مهم اس��ت كه اعضاي حزب دموك��رات و كاركنان 
وابسته به آن از خريد توليدات دو شركت هواوي و زد 
تي اي خودداري كنند؛ حتي اگر خريد اين گوشي ها 
كم هزينه يا رايگان باش��د. وي با ارس��ال يادداشتي 
داخلي در اين زمينه افزوده كه وابس��تگان به حزب 
دموكرات نبايد از توليدات ش��ركت هاي چيني براي 
پيشبرد امور شخصي يا حرفه اي به هيچ وجه استفاده 
كنند. پيش از اي��ن دولت امريكا هم خواس��تار عدم 
اس��تفاده از توليدات دو ش��ركت هواوي و زد تي اي 
به علت تهديدات امنيتي ناش��ي از استفاده از آنها در 
امريكا ش��ده بود. در ماه فوريه هم سيا، آژانس امنيت 
ملي امريكا و اف بي اي از امكان جاسوسي دولت چين 
با استفاده از گوش��ي هاي توليدي زد تي اي و هواوي 
خبر داده بودند. در همين حال هر دو شركت اتهامات 

وارد شده به خود را در اين زمينه تكذيب كرده اند.

توليد كننده تراشه هاي »اپل« 
ويروسي شد

انگج�ت| واحده��اي توليدي ش��ركت توليد 
تراشه هاي اپل به ويروس مبتال شده است. هرچند 
عمليات توليد ازس��رگرفته ش��ده ام��ا پيش بيني 
مي ش��ود اي��ن رون��د در رونماي��ي از محص��والت 
الكترونيك تاثيرگذار باش��د.  بسياري از محصوالت 
الكترونيكي كه قرار اس��ت پاييز امس��ال رونمايي 
 TSM شوند، احتماال با تاخير مواجه شوند. شركت
كه يكي از بزرگ ترين توليد كنندگان تراشه است، 
اعالم كرده برخي از واحدهاي توليدي آن روز سوم 
آگوس��ت به ويروس مبتال ش��ده اند.  برخ��ي از اين 
واحدهاي توليدي اين ش��ركت تايوان��ي در مدتي 
كوتاه به حالت عادي بازگشتند اما بقيه به مدت يك 
روز از توليد عقب ماندند.اين شركت شايعات هك را 
رده كرده اما هيچ جزئياتي درباره ويروس يا مس��ير 
 TSMC.احتمالي ورود آن نيز منتش��ر نكرده است
قول داده روز ششم آگوست جزئيات بيشتري دراين 
باره فراهم كند.  هرچند يك روز عقب ماندن از فرايند 
توليد، چندان زياد به نظر نمي رسد اما تاثيرات آن با 
توجه به شرايط موجود ممكن است بسيار زياد باشد.

 TSMC ب��راي بس��ياري از نام ه��اي ب��زرگ 
 AMD، NVIDIA ،صنعت فناوري از جمله اپ��ل
و كوالكام تراش��ه مي سازد. 2۴ س��اعت اختالل در 
توليد به كاهش دس��تگاه ها منجر مي شود و همين 
امر به خصوص براي ش��ر كت هايي كه در حجم كم 

محصول توليد مي كنند، بسيار قابل توجه است. 

كاهش قيمت حافظه هاي 
فلش درنيمه دوم سال 

وي تري |    تحليلگران معتقدند قيمت حافظه هاي 
فل��ش در نيمه دوم س��ال جاري مي��الدي كاهش 
مي يابد و علت اين مس��اله پيش��ي گرفتن عرضه از 

تقاضا است.
يافته هاي موسسه ترند فورس حاكيست متوسط 
قيمت انواع حافظه ه��اي فلش در نيمه دوم س��ال 
2018 حدود ده درصد كاهش مي يابد. اين در حالي 
است كه در سه ماهه سوم و چهارم هر سال ميالدي 
معموال ش��اهد اوج تقاضا براي خري��د حافظه هاي 
فلش هس��تيم. كارشناس��ان معتقدن��د در چنين 
وضعيتي معموال تقاض��ا براي خريد گوش��ي هاي 
هوش��مند نيز كاهش مي يابد و يك��ي از علل ارزان 
شدن حافظه هاي فلش نيز كمتر شدن ميزان خريد 
تلفن همراه است. تحليلگران ترندفورس مي گويند 
ميزان تقاضا براي خريد تلفن همراه در سال جاري 
مي��الدي در بهترين حالت برابر با س��ال گذش��ته 
ميالدي اس��ت و ش��ايد علت اصلي اين امر برآورده 
نش��دن انتظارها براي عرضه گوش��ي هاي با سخت 

افزارهاي قدرتمند و متفاوت باشد.

 اشتراك گذاري شارژ باتري 
با خدمات نقشه گوگل

ياهو نيوز| گوگل روز به روز امكانات بيشتري را 
از طريق خدمات نقشه خود يا گوگل مپ به اشتراك 
مي گذارد و به تازگي به اشتراك گذاري ميزان شارژ 

باتري را هم از اين طريق ممكن كرده است.
كاركرد اصلي برنامه نقش��ه گوگل به اش��تراك 
گذاري مسيرهاي حركت يا شناسايي مسير مناسب 
براي رس��يدن به مقصد است. به اش��تراك گذاري 
مسير حركت يافتن محل استقرار دوستان و اعضاي 
خانواده را تس��هيل مي كند. اما از اين به بعد كاربران 
از اين طري��ق مي توانن��د اطالعات بيش��تري را به 
اشتراك بگذارند. از اين پس كاربران براي به اشتراك 
گذاري موقعيت مكاني خود در نقش��ه هاي گوگل 
پس از ضربه زدن به نقشه و مشخص شدن نقطه اي 
خاص بايد بخش آدرس را لمس ك��رده و گزينه به 
اشتراك گذاري را انتخاب كنند تا هم شاهد موقعيت 
مكاني مورد نظر خود و هم ميزان باتري باقي مانده 

فرد مورد نظر باشند.
بنابراين مش��اهده ميزان باتري ديگر كاربران 
تنها در صورت به اشتراك گذاري موقعيت مكاني 
بين آنها ممكن اس��ت و ديگر افراد نمي توانند به 

چنين اطالعاتي دسترسي داشته باشند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اضافه شدن يك شماره عجيب به گوشي كاربران تبعيض نژادي در ميان ربات هاگوشي هايي براي محافظت از گوش

 پاپ ساي| بر خالف گوشي هاي 
فوم��ي س��نتي، اي��ن گوش��ي ها با 
لوله هاي مخص��وص، ب��راي تعادل 
فركانس هاي دريافتي صدا طراحي 

شده است.
مهم تري��ن چيزهايي كه ش��ما 
در اختيار داريد، گوش��ي هوشمند 
و ماش��ين ش��ما نيس��تند، بلك��ه 
حس هاي شما هستند. با اين حال، 

بسياري از افراد به طور ش��گفت انگيزي نسبت به حفظ سالمت ش��نوايي خود بي تفاوت 
هس��تند.  قطعا اس��تفاده از هدفون هاي محافظ در كنسرت جالب نيس��ت اما نمي توان 

آسيبي كه به شنوايي مي زند را ناديده گرفت.
اغلب مردم فكر مي كنند كم شنوايي يا ناشنوايي در سنين پيري اتفاق مي افتد، اما چه 
بسيار عالقه مندان به موس��يقي كه به دليل عدم توجه به حفظ سالمت شنوايي خود، در 

بيست و چند سالگي ناشنوا شده اند.
اين گوش��ي ها موس��وم به »Vibes « بدون اينكه صداي ورودي را خفه كند، به شكل 

مناسبي از شنوايي شما محافظت مي كند.
اين گوش��ي ها براي اس��تفاده در محيط هاي پر س��ر و ص��دا مانند كنس��رت ها و 
استاديوم هاي ورزشي طراحي ش��ده تا با تعادل در فركانس ورودي به گوش كاربر، از 

س��المت آن محافظت كند.
اين گوشي عالوه بر كاهش كلي بلندي صدا به ميزان كلي 22 دسي بل، وضوح صداي 
امواج ورودي را نيز افزاي��ش مي دهد. به اين معني كه ش��ما مي توانيد ضمن محافظت از 

شنوايي خود، از شنيدن موسيقي هم لذت ببريد.
Vibes بر خالف گوشي هاي فومي س��نتي يا هدفون هايي كه كل گوش را مي پوشانند، 

داراي لول هاي مخصوصي است كه فركانس هاي صدا را متعادل مي كند.
كاربران مي توانند به لطف قابل شستشو بودن اين گوشي ها، بارها و بارها از آن استفاده كنند 
و با طراحي مناس��بي كه دارد، مي توان براي مدت طوالني از آن استفاده كرد.اين گوشي ها با 

يك جعبه همراه ارايه مي شوند كه حمل آن را براي كاربر آسان سازند.

فست كمپاني|پژوهش��گران 
نيوزيلن��دي ادع��ا مي كنن��د ك��ه 
تبعيض نژادي، به دنياي ربات ها نيز 
راه يافته و ب��ه معياري براي انتخاب 
آنها تبديل شده است. همه انسان ها 
تا حدود گوناگوني ب��ا گرايش هاي 
تبعيض نژادي انساني آشنا هستند 
اما ش��ايد اين گرايش ها، به ربات ها 
نيز راه يابند. پژوه��ش جديدي كه 

در »دانش��گاه كانتربري« )Cant( نيوزيلند صورت گرفت، نش��ان مي دهد كه اگر ربات ها، 
ويژگي هاي شبه انساني مانند چشم يا چهره داشته باشند، انسان ها آنها را براساس رنگشان 
انتخاب مي كنند و در صورت نياز به واكنش در برابر ربات ها، ربات هاي س��ياه رنگ زودتر از 

ربات هاي سفيدرنگ مورد هجوم قرار مي گيرند.
پژوهشگران، تصاوير افرادي از نژادهاي گوناگون و يك ربات شبه انسان را جمع آوري 
كردند و س��پس، رنگ ربات را با توجه به رنگ هاي گوناگون پوست انس��ان تغيير دادند. 
پس از اين مرحله، از شركت كنندگان خواسته ش��د كه نقش مامور پليس را بازي كنند و 
در مورد ش��ليك به تصاوير گوناگون تصميم بگيرند. تصاوير، چهره افراد گوناگون و چهره 
ربات را شامل مي شد كه برخي از آنها س��الح به همراه داشتند و برخي بدون سالح بودند. 
شركت كنندگان، تصاوير را براي چند ثانيه ديدند و سپس از آنها خواسته شد كه براساس 

غريزه خود واكنش نشان دهند.
نتايج اين بررسي نشان داد شركت كنندگان كه بيشتر آنها سفيد پوست بودند، در شليك 
به تصاوير انسان و ربات سياه رنگ، شتاب بيشتري داشتند. همچنين، آنها در برابر انسان ها و 

ربات هاي غيرمسلح سفيد پوست، زودتر از شليك خودداري مي كردند.
در مقاله اين پژوهش آمده است: س��طح توافق در ميان شركت كنندگان هنگام برخورد با 
مفاهيم نژادي، قابل توجه بود. شركت كنندگان توانستند به سادگي، نژاد ربات ها را تشخيص 

دهند و تعصب آنها هنگام تيراندازي، براساس اين مقوله هاي اجتماعي صورت گرفت.
اين نتايج، پيامدهاي ناخوش��ايندي براي آينده دارند. بسياري از ربات هاي كنوني، سفيد 

رنگ هستند و به گفته پژوهشگران، به سازندگان شان شباهت دارند. 

ورج| كاربران گوشي هاي تلفن 
هم��راه در هند در روزهاي گذش��ته 
شاهد اضافه ش��دن بدون اجازه يك 
شماره خاص به فهرست هاي تماس 
خود بوده اند و همين مساله موجب 

اعتراض آنها شده است.
تعداد زي��ادي از اين كارب��ران با 
حض��ور در ش��بكه هاي اجتماع��ي 
نسبت به اين موضوع اعتراض كرده و 

مي گويند به خاطر نمي آورند كه شماره مذكور را خود به فهرست تماس هايشان اضافه كرده اند 
و از اين مساله متحير و در عين حال عصباني هستند.

شماره اي كه بدون اجازه به فهرست تماس هاي كاربران اضافه شده، 1-800-300-19۴۷ 
است كه يك ش��ماره قديمي متعلق به اداره شناس��ايي منحصر به فرد در هند است. وظيفه 
اين اداره اختصاص يك ش��ماره 12 رقمي خاص به هر يك از س��اكنان كشور هند بر مبناي 

ويژگي هاي بيومتريك و محل سكونت اين افراد است. تماس با اين شماره نيز رايگان است.
اين مشكل تنها در گوشي هاي اندرويدي مشاهده شده و كاربران آيفون تنها در صورتي با 
مشكل مذكور مواجه مي شوند كه فهرست تماس هاي خود را از يك گوشي اندرويدي به آيفون 

ارسال كرده باشند.
اين مش��كل براي تمامي كاربران مدل هاي مختلف گوش��ي هاي اندرويدي – صرف نظر 
از اينكه از خدمات چه اپراتور تلفن همراهي اس��تفاده مي كنند – وجود داشته است. مقامات 

هندي تا به حال در مورد نحوه وقوع اين مشكل هيچ توضيح خاصي ارايه نكرده اند.
اداره شناسايي منحصر به فرد هند در سال 2009 تاسيس شد و شماره هاي تخصيص يافته 
توسط آن كاركردي مشابه با ش��ماره ملي در ايران يا ش��ماره هاي تامين اجتماعي در امريكا 
دارند. جلوگيري از سرقت هويت، تسهيل شناسايي افراد و مقابله با كالهبرداري از جمله اهداف 

اختصاص دادن شماره هاي مذكور است.
اداره يادش��ده دخالت خود در وقوع چنين مش��كلي را رد و تصريح ك��رده كه به ديگر 
س��ازمان ها يا افراد توصيه اي ب��راي افزودن ش��ماره هاي مذكور به فهرس��ت تماس هاي 

كاربران ارايه نكرده است.

مهر| رييس كميت��ه ارتباط��ات مجل��س از پيگيري جدي 
مجلس براي اتصال همه دس��تگاه هاي اجرايي و دولتي به مركز 
ملي تب��ادل اطالعات )GSB( ب��راي تحقق واقعي پ��روژه دولت 

الكترونيك در كشور خبر داد.
رمضانعلي سبحاني فر در با اش��اره به آخرين وضعيت تحقق 
پروژه دولت الكترونيك در كش��ور و بررس��ي هاي صورت گرفته 
از س��وي مجلس درباره عملكرد دولت، اظهار داش��ت: مطابق با 
جلسه اي كه هفته گذش��ته درخصوص عملكرد دولت در اجراي 
پروژه دولت الكترونيك داش��تيم، ابعاد مختلف اجراي اين پروژه 
مورد بررسي قرار گرفت و گزارش ها نشان داد كه بستر مناسبي 

براي دولت الكترونيك فراهم شده است.
رييس كميته ارتباطات مجلس افزود: زيرس��اخت هاي دولت 
الكترونيك توس��ط وزارت ارتباط��ات فراهم ش��ده اما همچنان 

بحث اتصال دستگاه ها به اين شبكه موضوع مورد چالش است.
وي با بيان اينكه تكميل شناسه خدمات دستگاه هاي اجرايي 
و مش��اغل مرتبط از جمله مواردي اس��ت كه براي تحقق شبكه 
دولت الكترونيك بايد تكميل ش��ود، ادام��ه داد: موضوع اتصال 
دس��تگاه هاي دولتي ب��ه مركز ملي تب��ادل اطالع��ات از جمله 
مهم ترين چالش هايي اس��ت كه دولت الكتروني��ك را به تعويق 

انداخته است. 
سبحاني فر تصريح كرد: ما در مجلس از دستگاه هاي اجرايي 
و دولتي به جد خواهيم خواست كه به مركز ملي تبادل اطالعات 
متصل ش��وند و در اين زمينه نظ��ارت و پيگيري خ��ود را ادامه 
مي دهيم. اس��ناد مرتبط با تحق��ق دولت الكتروني��ك در ايران 

س��ابقه اي حدود 1۷ س��ال دارد به نحوي ك��ه آيين نامه اجرايي 
تحقق دول��ت الكترونيك در ايران مصوب ش��وراي عالي اداري و 
براساس طرح توس��عه كاربردي فناوري اطالعات - تكفا- مربوط 
به 15 تيرماه سال 81 است كه براساس آن دولت، مكلف به ارايه 
خدمات غيرحضوري به مردم در راس��تاي بهبود كيفيت، كاهش 

هزينه ها و گردش سريع اطالعات بين دستگاه هاي اجرايي شد.
اگرچه توس��عه دولت الكترونيكي در ايران يكي از اصلي ترين 
محورهاي سند تكفا به حس��اب مي آيد اما اين طرح در سال 8۴ 
متوقف ش��د و به تبع آن در اجراي دولت الكترونيك در كش��ور 

وقفه ايجاد شد. 
البته تبصره »13« قانون بودجه س��ال 85 نيز، دس��تگاه هاي 
اجرايي را به ايجاد س��امانه هاي الكترونيك��ي ارايه كليه خدمات 
دولتي مكلف كرد و پس از آن در س��ال 8۶ شوراي عالي فناوري 
اطالعات، س��ند نظام جامع فناوري اطالعات كشور را به تصويب 
رس��اند تا بار ديگر توس��عه دولت الكترونيكي به عن��وان يكي از 

محورهاي اصلي مد نظر قرار گيرد.
از س��وي ديگر برنامه پنجم توس��عه نيز محكم ترين قانون در 
حوزه دول��ت الكترونيك در ايران عنوان ش��د كه دس��تگاه هاي 
اجرايي را ملزم به ارايه خدمات به صورت آنالين و الكترونيكي تا 

پايان سال 95 مي كرد.
طبق اي��ن برنامه، اي��ران باي��د در ش��اخص توس��عه دولت 
الكترونيك ايران در پايان برنامه پنج��م در رتبه دوم منطقه قرار 
مي گرفت كه با گذشت حدود دو س��ال از اتمام اين هدف گيري، 

هنوز اين مهم، تحقق نيافته است.

هك�ر ني�وز| محقق��ان و پژوهش��گران امنيتي ب��ه تازگي 
دريافته ان��د كه هكره��ا با نص��ب برنامه هاي اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتالي به تع��داد زيادي از مودم هاي روت��ر اينترنت واي فاي 

ميكروتك حمله كرده اند.
با توج��ه به افزاي��ش حمالت س��ايبري، بدافزاري و س��رقت 
اطالع��ات ش��خصي و محرمان��ه كارب��ران و همچنين توس��عه 
روزافزون محبوبيت و اس��تقبال از ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري 
شده در سراس��ر جهان، بس��ياري از هكرها و مجرمان سايبري 
درصدد نفوذ به حس��اب هاي كاربري و دستگاه هاي الكترونيكي 
كاربران متصل به اينترنت هس��تند تا بتوانند با سوءاس��تفاده از 

اطالعات آنها، به اهداف شوم خود دسترسي پيدا كنند.
در چند س��ال اخير كه ارزه��اي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده 
بس��ياري همچون بيت كوي��ن، مون��رو و ريپ��ل از محبوبيت و 
اس��تقبال بي نظيري برخوردار ش��دند، همين امر موجب ش��ده 
اس��ت كاربران و هكرهاي بس��ياري به كس��ب درآمد و پول در 
فضاي مجازي روي آورند كه اين خود دلي��ل محكمي بود براي 
آنكه تعداد زيادي از اپليكيش��ن ها و وب سايت هايي كه پلت فرم 
و بستر مناس��بي براي اس��تخراج اين ارزهاي ديجيتالي فراهم 

مي كردند، مانند قارچ در فضاي اينترنت رشد كنند.
حاال پژوهشگران فعال در حوزه امنيت سايبري اعالم كرده اند 
كه بس��ياري از هكرها و مجرمان س��ايبري با نصب يك نرم افزار و 
اپليكيشن براي استخراج و ماينينگ ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري 
ش��ده برروي مودم و روتره��اي اينترنت بي س��يم واي فاي برند 
ميكروتك )Mikrotik( توانسته اند به دستگاه هاي الكترونيكي 

و حساب هاي كاربري قربانيان موردنظر دسترسي يافته و اقدام به 
كسب ارزهاي ديجيتالي كنند. 

تحليلگران تكنول��وژي بر اين باورن��د كه بي��ش از 210 هزار 
دس��تگاه روتر واي فاي ميكروتك تحت تاثير اين حمله سايبري 
قرار گرفته اس��ت كه به خاطر وجود يك حفره امنيتي و آس��يب 

پذيري امنيتي بوده است. 
اين آس��يب پذيري كه وي��ن باك��س )Winbox( ن��ام دارد، 
در ماه آوريل س��ال جاري 2018 ميالدي كشف ش��د و به هكرها 
و مجرمان س��ايبري اين امكان را داده تا به حس��اب هاي كاربري 
قربانيان دسترس��ي پي��دا كنند و به كس��ب و اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتالي رمزنگاري ش��ده بپردازند. آمار حمالت سايبري و هك 
در سال گذشته 201۷ ميالدي، به اوج خود رسيده است و با توجه 
به افزايش روزافزون حمالت سايبري از س��وي هكرها، كشورها و 
ش��ركت هاي كوچك و بزرگ بس��ياري در سراس��ر جهان، هدف 
اينگونه حمالت قرار گرفته  و آس��يب ها و خسارات جبران ناپذيري 

را متحمل شده اند. 
با اينكه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده طرفداران بسياري 
در سراس��ر جهان پي��دا كرده اند، بس��ياري از كش��ورها ازجمله 
كشورهاي اروپايي درتالشند تا اين پول بي افسار را كنترل كرده 
و معامالت با آن را تا حد امكان محدود كنند، چراكه بر اين باورند 
بيت كوين به تجارت هاي غيرقانون��ي و غيرمجاز همچون تجارت 
اسلحه، تجهيزات تروريستي، قاچاق دارو و موادمخدر دامن زده و 
به علت آنكه مقامات قضايي و پليس نمي توانند طرفين معامله را 

شناسايي و ردگيري كنند، باعث سهولت آن مي شود.
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خبر 11 بنگاهها
 سهم چرخ سفال گيالن در چرخ اقتصاد

رشت| دور از سر صداي زندگي ماشيني، صداي 
ِقرت ِق��رت چرخ كوچكي ب��ه هواي اين گوش��ه دنج 
مي پيجد و يك ُمش��ت خاك ورزيده ب��ا چنگ و آب، 
اليِ چرخش موزون انگشت ها، شكل و جان مي گيرد 
و مهمان كوره هاي داغ و آتشين مي ش��ود. در نهايت 
آنچه ك��ه از اين كوره ها بيرون مي آي��د غرقاب ِ رنگ و 
لعابي دلنشين، مي شود فرزند چرخ و آب و خاك اين 

سرزمين »سفال گيالن.«
خانم قاسمي كارشناس مس��وول حمايت از توليد 
معاون��ت صنايع دس��تي اداره كل مي��راث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري گيالن با ش��اره به اينكه 
يك ميليون قطعه انواع س��فال در كارگاه هاي كوچك 
و بزرگ سفالگري گيالن توليد مي شود افزود: ظروف 
آشپزخانه، گلدان، گمج، تابه سفالي، نرخه، نمك يار، 
كوزه و... از انواع ظروف س��فالي در گيالن است كه در 
اين بين گمج، نرخه و نمك يار از ش��هرت بيش��تري 
برخوردار است و به عنوان سفال سنتي گيالن، نوعي 

برند صنايع دستي سنتي سفالي محسوب مي شود.
خانم قاسمي افزود: مجموع90 گونه صنايع دستي 
گيالن س��االنه 35 ميليارد تومان گردش مالي را براي 
اس��تان به همراه دارد كه سهم س��فال در اين بين 5 

ميليارد تومان گردش مالي ساالنه است.

 نام زاون در جشنواره زنده مي شود
اصفهان| دبير اجرايي س��ي و يكمين جشنواره 
بين المللي فيلم ه��اي كودكان و نوجوان��ان اصفهان 
از طراح��ي و اه��داي جاي��زه زاون قوكاس��يان، براي 
اولين بار در اين جش��نواره خبر داد. محمد عيدي در 
اين باره اظهار داشت: به پيشنهاد كميسيون فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشي ش��وراي اسالمي شهر اصفهان و با 
موافقت ش��وراي عالي جش��نواره اين جايزه با هدف 
تجليل از مقام ش��امخ پژوهش��گر، منتق��د و هنرمند 
فقيد عرصه سينما زاون قوكاسيان در نظر گرفته شد 
تا عالوه بر پر رنگ تر ش��دن نقش هنرمندان اصفهاني 
در اين جش��نواره، فرصتي براي تجليل از اين هنرمند 
محبوب فراهم ش��ود. او ادامه داد: اين جايزه در آيين 
نامه جشنواره نيز به تصويب رس��يده و به آثاري تعلق 
خواه��د گرفت كه توس��ط 15 نف��ر از هنرمن��دان و 
س��ينماگران اصفهاني ارزيابي، بررس��ي و حائز رتبه 
شوند. گفتني اس��ت فرزان معظم، غالمرضا مهيمن، 
غالمرض��ا آب آب، محمد طباطباي��ي، مجيد زهتاب، 
علي خدايي، علي مفضل��ي، محمد علي نجفي، امراهلل 
احمدجو، احس��ان مش��كالني، س��ياوش گلشيري، 
اكبر دباغيان، محس��ن مزدبران، اكبر خامين و عطيه 
س��لطاني 15 نفر از هنرمندان اصفهاني هس��تند كه 
ش��وراي سياس��ت گذاري جايزه زاون قوكاسيان را بر 

عهده دارند.

  انفجار شيء مشكوك در ايالم
ايالم| جانشين انتظامي شهرستان ايالم از انفجار 
يك شيء مشكوك در پشت بيمارستان امام )ره( شهر 
ايالم خبر داد.س��رهنگ »قدرت حي��دري زاد« اظهار 
كرد: صبح امروز برابر اعالم مركز فوريت هاي پليس��ي 
مبني بر انفجار يك شيء مشكوك در پشت بيمارستان 
امام خميني )ره(، بالفاصل��ه عوامل انتظامي در محل 
حاضر ش��دند.او افزود: بر اثر اين انفجار، تا ش��عاع ۲0 
متري، به ۲ دس��تگاه خودرو پژو و پرايد، شيش��ه هاي 
۲ باب س��اختمان و يك باب مغازه آرايشگري آسيب 
رسيد. جانشين انتظامي شهرس��تان ايالم يادآور شد: 

خوش بختانه اين حادثه تلفات انساني نداشت.

 آغاز ط�رح »ن�ذر آب« در ۵۰۲ روس�تاي 
سيستان و بلوچستان

زاه�دان| با حض��ور پيون��دي رييس رييس 
جمعيت هالل احمر ايران و مس��ووالن اس��تاني، 
طرح »ن��ذر آب« در 50۲ روس��تاي سيس��تان و 
بلوچس��تان آغاز ش��د. علي اصغر پيوندي رييس 
جمعيت هالل احمر ايران در مراسم آغاز اين طرح 
گفت: اين تانكر ها ظرفيت ه��اي 1000، ۲000 و 
5000 ليتري دارند و در 50۲ روس��تا به آبرساني 

خواهند پرداخت.
او ادام��ه داد: همچنين در قال��ب اين كاروان ها 
30۴ پزش��ك عمومي، متخصص و پيراپزش��ك 
به اراي��ه خدم��ات رايگان ب��ه مردم سيس��تان و 
بلوچس��تان مي پردازند.ريي��س جمعي��ت هالل 
احمر ابران گفت: پزشكان متخصص ارتوپد، قلب 
 و ع��روق، داخلي، مغ��ز و اعصاب، زن��ان و زايمان، 
چشم پزش��كي، دندانپزش��كي و جراحي عمومي 
در قالب اي��ن كاروان ها به مردم كمت��ر برخوردار 
سيستان و بلوچس��تان خدمات رايگان آموزشي، 

بهداشتي، درماني و دندانپزشكي ارايه مي كنند.

 درد دل هاي رييس اتحاديه سنگبري هاي 
اصفهان درباره مشكالت 

اصفه�ان| ريي��س اتحادي��ه س��نگبري هاي 
اصفه��ان به اراي��ه توضيحات��ي درباره مش��كالت 
موجوددر صن��ف كاري خ��ود پرداخت.حس��ين 
حجاري با بيان اينكه قطعي ب��رق موجب بيكاري 
كارگر مي شود، اظهار داش��ت: كارگري كه آخر ماه 
حقوقش را مي خواهد بايد برود بخوابد تا برق وصل 
شود! قطعي برق موجب ركود و كمبود توليد شده 
است.او با بيان اينكه مش��كل بزرگ تر ما دالر است، 
گفت: به اجناس مصرفي ما دالر دولتي تعلق نگرفته 
اس��ت. قيمت ها هم چند برابر ش��ده؛ فروشندگان 
بي انصافي ك��رده و توليدات را ب��ا قيمت چند برابر 
مي فروش��ند. برخي نيز اجناس را پنهان كرده اند. 
در اين ميان بعضي كارخانه ها چون جنس مصرفي 

نداشته اند به حالت تعطيلي درآمده اند..

كرمانشاه|
ب��ا  گف��ت:  كرمانش��اه  اس��تاندار 
پيگيري هاي ص��ورت گرفته در صورت 
تامين اعتبار 700 ميلي��ارد توماني، فاز 
اول پروژه قطار ش��هري كرمانشاه سال 

1۴00 به بهره برداري مي رسد. 
هوشنگ بازوند در گفت وگو با ايسنا 
از پروژه قطار ش��هري به عنوان پروژه اي بزرگ ي��اد كرد و افزود: 
اين پروژه همواره درگير پيچ و خم هاي مختلف بوده و تصميمات 
متفاوتي كه در مقاطع زماني مختلف در خصوص اين پروژه گرفته 

شده در حال حاضر عمال موجب ركود پروژه شده است.
او به مشكالت پروژه با ميراث فرهنگي هم اشاره كرد و افزود: 
عبور پروژه از محدوده شكارگاه خسرو با موانع ميراثي مواجه است 
كه بايد جلسه اي با مديران ميراث فرهنگي استان بر گزار شده و 
با نظر كارشناس��ان در خصوص چگونگي ادامه مسير از محدوده 

شكارگاه خسرو تا ميدان معلم تصميم گيري شود.
 بازوند با اشاره به ضرورت تكميل هر چه سريع تر فاز يك پروژه، 
گفت: تمام تالش ما اين اس��ت كه بتوانيم پ��روژه را در محدوده 

كارمندان تا ميدان آزادي هر چه سريع تر به اتمام برسانيم.
 او افزود: در همين راستا مقرر ش��د 700 ميليارد تومان 
براي اين پروژه تامين اعتبار ش��ود كه از اي��ن ميزان 350 
ميليارد توم��ان آن برعه��ده دولت و 350 ميلي��ارد تومان 
ديگر آن نيز بايد توس��ط شهرداري تامين ش��ود. او افزود: 
در س��ال ج��اري از 350 ميليارد تومان س��هم دولت 1۲0 
ميليارد توم��ان آن را تامي��ن اعتبار كردي��م و تاكنون 30 
ميليارد تومان آن نيز تخصيص ش��ده اس��ت، اما متاسفانه 
ش��هرداري هنوز به تعهدات خود عمل نكرده و قرار بر اين 
شده است تا در هفته هاي آينده ۲80 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت بفروش��د كه انجام اين كار به مصوبه شوراي شهر 

نياز دارد و سيكل آن نيز طوالني خواهد بود.

 كرمانشاهيان سال 1400 سوار 
»قطار شهري« مي شوند

اردبيل|
مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت 
جهاد كش��اورزي گف��ت: وزارت جهاد 
كش��اورزي با تم��ام ت��وان از مجريان 
طرح ه��اي توس��عه صناي��ع تبديل��ي 
و تكميل��ي در مس��ير جلوگي��ري از 

دورريخت محصوالت حمايت مي كند.
به گزارش ايرن��ا، محمد خال��دي ديروز در جلس��ه پنجره 
واحد اش��تغال پايدار روس��تايي و عش��ايري اس��تان اردبيل 
افزود: رويك��رد حمايتي وزارت جهاد كش��اورزي از طرح هاي 
اش��تغالزا باعث ش��ده ت��ا طرح ه��اي كش��اورزي تج��اري و 
طرح هاي پايدار رونق بگي��رد و بتوانند خألها و كاس��تي ها را 
در ايج��اد اش��تغال و توليد ثروت پوش��ش دهن��د.وي گفت: 
قرار اس��ت با هماهنگي ه��اي الزم تمام موانع و مش��كالت در 
خصوص اشتغال پايدار روستايي و عش��ايري از ميان برداشته 
ش��ود. مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي 
همچنين اردبيل را قطب مهم كش��اورزي كش��ور دانست و بر 
لزوم بهره گيري از ظرفيت هاي بالق��وه و فراوان اين منطقه در 

راستاي اشتغالزايي و توليد تاكيد كرد.
رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان اردبيل هم در اين 
جلس��ه با اش��اره به توليد ميزان قابل توجهي ان��واع محصوالت 
كشاورزي مازاد بر نياز در اين اس��تان خواستار توجه به حفاظت 
و نگهداري از اين محصوالت شد.خليل نيكش��اد بر لزوم توسعه 
سردخانه هاي مدرن و بزرگ در استان تاكيد كرد و اظهار داشت: 
بانك هاي عامل رغبت چنداني در تخصيص اعتبارات الزم براي 
گس��ترش اينگونه طرح ها و حمايت از آنها از خود نش��ان نداده و 
دليل آن را نيز عدم توجيه اقتصادي طرح هاي احداث و گسترش 
س��ردخانه ها مي دانند.او افزود: اين در حالي است كه هيچ گونه 
همخواني در خصوص ميزان توليد محصوالت كشاورزي استان با 

انبارهاي فني و سردخانه ها وجود ندارد. 

وزارت جهاد كشاورزي از توسعه صنايع 
تبديلي حمايت مي كند

خراسان رضوي|
فرماندار جديد مش��هد گفت: يكي 
از مشكالت مهم شهر مش��هد حاشيه 
نش��يني اس��ت و ب��راي س��امان دهي 
اين وضعي��ت، نياز به توجه مس��ووالن 

شهرستاني، استاني و كشوري است.
محمدعل��ي موهبت��ي در جم��ع 
خبرنگاران گفت: با وجود جمعيت يك ميليون و 300 هزار نفري 
در حاشيه مشهد، سرانه حاشيه شهر مش��هد بايد دو برابر سرانه 
حاشيه شهر ها در اس��تان هايي مانند خراسان شمالي، جنوبي يا 

گلستان باشد، اما عمال اينگونه نيست.
او با اش��اره به اينكه در بازه اي از زمان در مورد حاشيه مشهد 
غفلت هايي ص��ورت گرفته بود، اف��زود: ح��اال و در مقطع زماني 
فعلي نيازمند توجه بيشتر به حاشيه شهر هستيم.او در پاسخ به 
اين سوال كه مهم ترين اولويت هاي شهر مش��هد را چه مواردي 
مي داند، گف��ت: اولويت هاي مه��م فراواني براي مش��هد وجود 
دارد، از جمله اين اولويت ها مي توان ب��ه موضوع آلودگي محيط 
زيست، آلودگي هوا، ترافيك، گسترش و توسعه زيرساخت هاي 
فرهنگي، ايجاد زيرس��اخت براي زائران، توجه به نيروي انساني 
فرهيخته، همراهي و مش��اركت با آس��تان قدس براي عمران و 
آباداني شهر و نيز مشاركت و توجه ويژه به بخش خصوصي اشاره 
كرد.فرماندار مشهد در پاس��خ به اين سوال كه چه برنامه اي براي 
ايجاد همدلي بيشتر ميان طيف هاي مختلف سياسي دارد، افزود: 
پيشنهاد مي كنم هر كدام از اين طيف ها كه دلشان به حال نظام 
مي سوزد، سنگ زيرين آسياب باشند و در برخي مواضع گذشت 
و فداكاري داشته باش��ند.موهبتي درباره ارايه مدل خانه احزاب، 
براي نزديكي بيشتر گروه هاي سياسي گفت: حتما مي توان از اين 
الگو براي نزديكي بيشتر احزاب و گروه هاي سياسي استفاده كرد 
و در شرايط پيش رو، با كمك همه و در رأس آن استاندار و ديگر 

گروه ها مي توان به نتايج خوبي نيز دست يافت.

 حاشيه نشيني 
معضلي در شهر مشهد

اصفهان|
محمود اكب��ري با اع��الم اين خبر 
اظهار كرد: به دنبال سياس��ت گذاري 
صورت گرفته جهت تامين حداكثري 
ني��از صناي��ع پايين دس��تي كش��ور، 
ميزان تحوي��ل كاال به ب��ازار داخل در 
چهارماه��ه اول س��ال 97 با رش��د 8 
درصدي نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته، به ۲ ميليون و 
50 هزار تن رس��يد كه از اين ميان يك ميليون و ۲8۲ هزار تن 
كالف گرم به بازار داخل تحويل شده و نسبت به چهارماهه اول 

سال 9۶ رشد ۲۴ درصدي داشته است.
در تيرماه امسال تحويل محصوالت فوالد مباركه به بازار داخل 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي 19 درصدي داشته كه از 
اين ميان تحويل كالف گرم به بازار داخل با رش��د چشمگير 5۴ 

درصدي به ۴39 هزار تن در ماه رسيد.
همچنين در چهارماهه اول سال 97 در بخش ورق هاي رنگي 
نيز تحويل محصوالت به بازار داخل بيش از 10 درصد نس��بتبه 

مدت مشابه سال گذشته افزايش داشت و به 37 هزار تن رسيد.
 مع��اون ف��روش و بازارياب��ي ف��والد مبارك��ه، از تخصي��ص

۲8 درصدي محصوالت ف��والد مباركه ب��ه توليدكنندگان لوله 
و پروفيل س��اختماني خبر داد و افزود: سهم صنايع تكميلي 19 
درصد، خودروس��ازان 11 درصد، س��ازه هاي فل��زي 11 درصد 
و لوله هاي انتقال س��ياالت 5 درصد بوده اس��ت ك��ه اين صنايع 

بزرگ ترين مشتريان فوالد مباركه هستند.
او در ادامه با تاكيد ب��ر اهميت حض��ور در بازارهاي صادراتي 
گفت: در بخش صادرات نيز تداوم حضور موثر در اين بازار، با هدف 
تامين نيازهاي ارزي شركت مورد توجه قرار گرفت و ضمن حفظ 
توازن بازارهاي داخلي، حض��ور در بازاره��اي صادراتي با عرضه 
محصوالت مازاد بر نياز مصرف كشور مانند تختال هدف گذاري 

و عملياتي شد.

رشد ۲4 درصدي تحويل كالف گرم 
فوالد مباركه به بازار داخلي
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تبديل روستا به شهرك صنعتي

19 هزار شغل در بهزيستي كشور ايجاد شد
رييس دبيرخانه اش��تغال و كارآفريني س��ازمان 
بهزيستي گفت: 19 هزار فرصت شغلي پايدار امسال 
براي مددجويان اين نهاد حمايتي در كشور ايجاد شده 

است.
» مهناز كاش��ي ديروز در حاشيه نشست آموزشي 
اشتغال و كارآفريني بهزيستي استان مركزي، افزود: 
سهميه تعهد شده اشتغال اين نهاد حمايتي امسال 50 

هزار و ۴77 فرصت شغلي است. 
وي اظهار داش��ت: 11 ه��زار ميلي��ارد ريال منابع 
مالي امس��ال در راس��تاي تحقق فرصت هاي شغلي 

مددجويان بهزيستي كشور تخصيص شده است. 
رييس دبيرخانه اش��تغال و كارآفريني س��ازمان 
بهزيستي خاطرنشان كرد: ۶ هزار ميليارد ريال از اين 
منابع مالي اش��تغالزا به صورت قرض الحس��نه و پنج 

هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي تامين 
شده است. كاش��ي گفت: س��هميه ايجاد شغل براي 
مددجويان بهزيستي كشور در سال گذشته ۴7 هزار 
و ۶19 اش��تغال بود كه 5۶ هزار و ۶77 فرصت شغلي 
محقق شد. وي افزود: اعتبار اشتغالزايي سال گذشته 
بهزيس��تي كش��ور 9 هزار ميليارد ريال ب��ود كه پنج 
 هزار و ۲50 ميليارد ريال آن از منابع بانكي به صورت 

قرض الحسنه جذب شد. 
رييس دبيرخانه اش��تغال و كارآفريني س��ازمان 
بهزيس��تي عنوان كرد: اين نه��اد حمايتي نيازمندي 
جامعه هدف را شناس��ايي و اولويت بندي كرده است 
و راهبردهاي ج��دي در آموزش مهارت هاي ش��غلي 
و كس��ب و كار ارايه مي كند. كاش��ي گفت: خدمات 
بهزيستي در حوزه تسهيل امور و توانمندسازي حوزه 

اجتماعي به سرپرست خانوار، زنان در معرض آسيب، 
آسيب ديده اجتماعي، فرزندان زنان سرپرست خانوار 
و در حوزه توانبخش��ي به معتادان بهبود يافته، افراد 
آلوده به اي��دز، هپاتيت و معلوالن ذهني و جس��مي 
- حركت��ي اس��ت. وي يادآور ش��د: تثبيت اش��تغال 
مددجويان جامعه ه��دف را از اولويت هاي س��ازمان 
بهزيس��تي عنوان كرد و در اين راس��تا مددجويان به 
صورت هدفمند براي ايده هاي اشتغال آماده مي شوند 
و دريافت تس��هيالت با موفقيت همراه مي ش��ود. در 
اين نشست روس��ا بهزيستي و كارشناس��ان اشتغال 
و كارآفريني با ش��يوه هاي نوين تخصي��ص اعتبارات 
اشتغالزايي مددجويان اين نهاد حمايتي آشنا شدند. 
اس��تان مركزي با 1۲ شهرس��تان داراي بيش از يك 

ميليون و ۴00 هزار نفر جمعيت است.

گروه بنگاه ها|
در ش��رايطي كه هر روز اخباري درباره گسترش 
بيكاري و مش��كالت معيش��تي مردم نقاط مختلف 
كش��ور منتش��ر مي ش��ود كه از چرخه اش��تغال و 
معيشت حذف شده اند؛ ش��نيدن اين خبر كه مردم 
در يك روس��تا بدون اينكه نگاهي ب��ه حمايت هاي 
دولتي و تش��كيالتي داش��ته باشند با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي دروني خود توانس��ته اند روستايش��ان 
را به ش��هرك صنعتي تبديل كنند؛ ه��زاران حرف 
ناگفتني با خ��ود دارد؛ هرچند ش��ايد باوركردنش 
سخت باشد اما واقعيت دارد؛ ، روستايي كه شهرك 
صنعتي اس��ت، همه زنان و مردان��ش در فكر كار و 
تالش و توليدند، هزار دوزن��ده در قالب 1۲5 كارگاه 
توليدي، بي��كاري را به زان��و در آوردن��د، نمونه كم 
نظير در جهان و الگوي خوبي براي ديگران اس��ت؛ 
براي من و ش��مايي كه هر بار صحبت از مش��اركت 
در اقتصاد و معيش��ت مي ش��ود منتظ��ر مداخالت 
دولت هس��تيم تا در قامت يك قهرمان از راه برسد 
و تمام مش��كالت را يك تنه از ميان بردارد؛ شنيدن 
اين خبر كه مردم يك روس��تا بدون چشمداش��تي 
از مس��ووالن، خودش��ان گليم معيشت ش��ان را از 
آب اقتصاد كش��ور بيرون كش��يده اند؛ باور كردني 
نيس��ت؛ اما بايد باور كنيم كه براي توس��عه كشور و 
نقش آفريني در فرآيند توس��عه كشور هر كدام از ما 
مي توانيم سهم خود را ايفا كنيم. با اين مقدمات در 
جريان اين گزارش و در روزهاي گرم و داغ مردادماه 
به استان سمنان س��فر مي كنيم تا راوي تالش هاي 
مردم روس��تاي ميامي در اين استان شويم. مردمي 
كه براي پيشرفت و بهبود اوضاع معيتشي شان خود 
دست به كار ش��ده اند تا به همه انس��ان هاي نااميد 
يادآور شوند كه بهره مندي و س��عادت بدون تالش 

هرگز محقق نخواهد شد. 

 روستايي كه بيكاري را به زانو در آورد
س��حرگاه روز پنجش��نبه يازدهم مرداد س��منان 
را به مقصد ميامي ترك كرديم، پس از چهار س��اعت 
همسفر جاده هاي كويري، حوالي ساعت هشت و نيم 
صبح به دشت پر طراوت و مصفاي روستاي محمدآباد 
رس��يديم، ابتداي جاده، در هواي دل انگيز آن نفسي 

تازه كرديم. 
روس��تايي خوش و آب و هواست، مردمانش خوب 
روي و مهربان و روز و شب در فكر كار و اهتمام هستند، 
هر چه بس��رايي براي اين مردان و زن��ان بي ادعا، كم 

گفتي و كم نوش��تي، احس��نت به اين روستاييان كه 
به مهاجرت نه گفتن��د. در كوچه و پ��س كوچه هاي 
روستاي محمدآباد فقط موس��يقي موزون چرخ هاي 
خياطي ريز و درشت را مي ش��نوي، مصداق هر خانه 
يك كارخان��ه اي را در اينج��ا مي بين��ي، از هر طرف 
تابلوي كارگاه ه��اي پيراه��ن دوزي ت��و را دعوت به 
حضور مي كنند. شهرس��تان بي��ش از ۴0 هزار نفري 
ميامي واقع در شرق استان س��منان در عين حال به 
لحاظ زيرساختي در بخش هاي مختلف در رنج است، 
70 درصد جمعيت آن در روس��تاها س��كونت دارند، 

كشاورزي و دامداري شغل اصلي مردمانش است. 
روس��تاي محمد آباد با يكهزار و 500 نفر جمعيت 
در 15 كيلومتري غرب اين شهرستان واقع شده است. 
به باور كارشناسان، مردمان اين روستا در اشتغال 
آفريني سرآمد ايران و جهان هستند بطوري كه هيچ 

جوان بيكاري در محمد آباد منتظر كار نيست. 
آنان راهبرد' خواس��تن توانس��تن اس��ت و همت 
بلنددار ك��ه مردم��ان روزگاز از همت بلن��د به جايي 
رس��يدند'، را محقق كردند و محصوالتشان به بيشتر 
شهرهاي ايران و كشورهاي همس��ايه صادر مي شود 
اما از اين سو، فقط تعاريف خش��ك و خالي مسووالن 

نصيب آنان اس��ت و همچنان كوه مش��كالت فرايند 
توليد را در مي نوردند. مس��ووالن امر بدانند كه پاسخ 
به نيازهاي اين م��ردان و زنان پر ت��الش محمد آباد، 
كمك عيني به توسعه و توليد استان و كشور است، بايد 
طوري برنامه ريزي شود كه اين الگوها و نمونه هاي كم 

نظير با حمايت هاي همه جانبه به همه معرفي شود. 
شماري از اين روستاييان ارايه تسهيالت كم بهره، 
رفع مشكالت بيمه اي، صدور آسان پروانه كسب و كار 

را از مسووالن امر خواستار شدند. 

 مس�ووالن تس�هيالت خ�ود اش�تغالي 
پرداخت كنند 

يك��ي از توليدكنن��دگان روس��تاي محم��د آباد 
ميام��ي در گفت وگ��و با ايرن��ا افزود: مس��ووالن تنها 
وعده مي دهن��د و در عمل مي بينيم ك��ه هيچ يك از 
برنامه هايي كه براي اين روستا داشتند عملياتي نشده 
اس��ت. جالل رحيمي گفت: چند س��الي است كه در 
حرفه خياطي فعاليت مي كنم و تمام تجهيزات و چرخ 

را خودم خريدم و ريالي دولت كمك نكرده است. 
او اظهارداش��ت: ب��ا وج��ود مش��كالت ف��راوان 
فراروي واحدهاي توليدي از مس��ووالن امر عاجزانه 

مي خواهيم با ارايه تس��هيالت رفع موانع توليد براي 
رونق كس��ب و كار در اين ديار تالش كنند. او ادامه 
داد: اين روس��تا ظرفيت اش��تغالزايي براي هزاران 
جوانان بيكار ش��رق اس��تان را دارد اما در ش��رايط 
موجود بدون همدلي و همكاري مس��ووالن اين امر 
محقق نمي شود. رحيمي اضافه كرد: ساالنه هزاران 
تن پوش از اين منطقه به ديگر نقاط كش��ور و برخي 
كشورهاي همس��ايه ايران صادر مي ش��ود كه اين 
امر زمينه اش��تغالزايي براي بيش از ده ها هزار نفر به 

صورت غير مستقيم را ايجاد كرده است. 

 جامه دوزان محمد آباد را دريابيد 
يكي از صاحبان واحد توليدي انواع پيراهن افزود: 
صاحبان كارگاه هاي خياط��ي در محمد آباد به دليل 
كمبود نقدينگي توان رقاب��ت با ديگر توليدكنندگان 

بزرگ كشور را ندارند. 
عباس دليري اظهار داش��ت: اگر به ما تس��هيالت 
بدهند ما مي توانيم با توليد پوشاك با كيفيت و ارزان، 
محصوالتي ارزان تر از كاالهاي چيني را به مردم عرضه 
كنيم. وي ادامه داد: بيش��تر افرادي كه در كارگاه هاي 
محم��د آب��اد كار مي كنند، م��زدي دوز هس��تند و 

سفارش دهنده ها شهرهاي ديگر هم ماهيانه 50 درصد 
مزد را پرداخت كرده و 50 درصد ديگر را براي تسويه 
حساب آخر س��ال مي گذارند. وي اضافه كرد: با ترس 
نمي ش��ود كار كرد و بايد اطمينان خاطر براي توليد 
كاال در بخش هاي مختلف مانند بيمه، تس��هيالت و 

نقدينگي براي توليد كننده وجود داشته باشد. 

 محمدآباد نماد اشتغال زايي روستايي كشور 
توليدكننده ديگ��ري مي گويد: اين روس��تا نماد 
اشتغالزايي روستايي در كشور است و مردم و جوانان 
اين دي��ار با وجود مش��كالت فراوان، دس��ت از توليد 
نكش��يدند. عباس عرب افزود: در چند س��ال گذشته 
مردم محمد آباد به س��خت كوش��ي و اراده در كشور 
شهره ش��دند و مردم اين ديار به خوبي منويات رهبر 

انقالب در توليد كاال را اجرا مي كنند. 
او خاطرنشان كرد: مس��ووالن مثالشان در بخش 
اش��تغالزايي براي اهالي ديگر روس��تاهاي كشور اين 
اس��ت كه مي گويند از مردمان محمد آباد ميامي ياد 
بگيريد كه چگونه با خودباوري براي خود و ديگر اهالي 

روستا اشتغال ايجاد كرده اند. 
اين روس��تايي تصريح كرد: اين مس��ائل دردي از 
دردهاي مردم اين منطقه را نمي كاهد و مسووالن به 

معني واقعي از توليدكنندگان حمايت نمي كنند. 
عرب ادامه داد: بس��ياري از اهالي اين روستا كه به 
حرفه پيراهن دوزي مشغول هستند بيمه نيستند كه 

بايد براي رفع اين مشكل اقدام كنند. 
او بيان داشت: در چند سال گذشته بازار فروش اين 
محصوالت توليدي خوب بود اما در شرايط كنوني كه 
مردم به سختي مي گذرد شاهد كاهش تقاضا هستيم. 

 توسعه و اشتغال زايي
دهيار روستاي محمد آباد در گفت وگو با ايرنا افزود: 
دس��ت كم 110 كارگاه توليدي پوشاك زيرنظر مردم 
اين روستا در شهرهاي اطراف مانند سبزوار، گاليكش، 

آزادشهر، جاجرم و كالپوش ايجاد شده است. 
مجتبي بياري با بيان اينكه پيراهن دوزي در ميامي 
و ش��هرهاي ديگر زمينه اش��تغال براي هزاران نفر را 
فراهم كرده است، گفت: مسووالن زياد به اين منطقه 
سفر مي كنند و وعده هاي زيادي مي دهند كه بخش 

كمي از آنها عملياتي مي شود. 
او ادام��ه داد: مردم اين منطقه ب��ه دليل عملياتي 
نشدن وعده هاي داده ش��ده بي اعتماد شدند و بايد با 

اتخاذ تدابيري براي رفع اين چالش اقدام كرد. 



اخبار

 مرگ تدريجي حيوانات
در محيط هاي غيراستاندارد

عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: انتقال 
حيوانات براي درمان به س��اير باغ وحش ها منطقي 
نبوده و بهتر است كه تيم پزش��كي براي درمان آنها 
به باغ وحش مح��ل نگهداري حيوان بيم��ار بروند. 
علي ابراهيم��ي در واكنش به انتش��ار اخبار متعدد 
درباره سوء مديريت مسووالن باغ وحش وكيل آباد 
مشهد در نگهداري گونه هاي وحشي به ويژه پلنگ 
و ببر، گفت: آنچه مسلم اس��ت جابه جايي حيوانات 
مختلف بين باغ  وحش ها بدون در نظر گرفتن موارد 
مربوط به قرنطينه اقدام صحيح و درس��تي نيست، 
چرا كه ممكن اس��ت ميكروب ها و ويروس هايي كه 
در هر باغ وح��ش وج��ود دارد روي حيواناتي كه در 
ساير باغ وحش ها نگهداري مي شوند، اثر نامطلوبي 
داشته باشد. نماينده مردم شازند در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: البته علي القاعده حتي جابه جايي 
بين حيوان��ات اهلي هم اقدام جالبي نيس��ت تا چه 
برس��د به انتقال وحوش ك��ه در كش��ور از اهميت 
بيشتري هم برخوردار است، بنابراين انتقال حيوانات 
براي درمان به ساير باغ وحش ها هم منطقي نبوده 
و بهتر است كه تيم پزش��كي براي درمان آنها به باغ 
وحش محل زندگي حيوان بيمار برود. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، به خانه ملت گفت: بي ترديد 
برخي گونه هاي حيواني موجود در كش��ور بس��يار 
نادر هس��تند، چه بس��ا كه تع��دادي از آنها آخرين 
ذخاير ژنتيكي كشور هستند، بنابراين، اين موضوع 
مي طلب��د كه مس��ووالن دقت بيش��تري در حفظ 
و حراس��ت از آنها داشته باش��ند. عضو كميسيون 
كش��اورزي، آب ومناب��ع طبيعي مجلس ش��وراي 
اس��المي، تاكيد كرد: بنده اطالع ندارم كه در رابطه 
با انتقال اين پلنگ سازمان حفاظت محيط زيست 
دقت الزم را داشته است يا خير، اما به محض اينكه 
اطالعات كامل تري در اين مورد به دست آورم، قطعا 
از اين سازمان سوال مي كنم كه انتقال اين حيوانات 

بر اساس چه ضوابطي صورت گرفته است. 

افزايش ۴ برابري دانش آموزان 
كاردانش در مناطق محروم

مديركل دفت��ر آموزش هاي كار دان��ش وزارت 
آموزش و پ��رورش گفت: در ۴ س��ال اخي��ر تعداد 
دانش آموزاني كه در مناطق محروم در هنرستان ها 
تحصيل مي كنند، از ۱۵ هزار نفر به ۶۰ هزار رسيده 
است. مصطفي آذركيش درباره رشته هاي كاردانش 
و ميزان پذي��رش هنرجو در هر يك از ۱۶۰ رش��ته 
اين حوزه و ميزان اش��تغال هنرجو ها به مهر گفت: 
من بحث درباره اين موضوع را با مثال آغاز مي كنم. 
ما در كش��ور ۲۰۰ هنرجو در رش��ته كشت زعفران 
داريم يا تعداد محدودي در رش��ته پ��رورش ميگو 
هنرجو داريم. چرا كه گسترش اين رشته ها در همه 
مناطق و بيش از اين تعداد هنرجو معنا ندارد و نياز 
بازار هم نيست. در واقع ما بر اساس نيازسنجي بازار 
اشتغال، رشته ها را تعيين و ميزان هنرجو را نيز معين 
مي كنيم. او ادامه داد: در كاردانش در رشته اي مانند 
تعمير آسانس��ور يا پرورش ميگ��و و حتي طراحي 
دوخت، تقريبا تمام هنرجوهايم��ان جذب بازار كار 
مي شوند. ولي در رش��ته هاي عمومي تر مانند برق 
صنعتي يا برق ساختماني، ميانگين جذب بازار كار 
۶۴ درصداس��ت. بطور كلي ۷۴ درصد شاغلين بازار 
كار، از بچه هاي ديپلم و پيش دانشگاهي ما هستند. 
به تفكيك هر رشته را تا سال ۹۰ داريم اما ديدگاه من 
به آمار در اين حوزه اينگونه نيست كه بگوييم در هر 
يك از ۱۶۰ رشته چه ميزان اشتغال داشته ايم. بلكه 
ش��خصا معتقدم بايد روي آمار متناسب سازي نياز 
بازار و پذيرش هنرجو در فني و حرفه اي و كاردانش 
كار كنيم. در حال حاضر نيز رويكرد ما همين است. 
رشته هايي كه از نظر شغلي در بازار اشباع شده است 

از دستور كار توسعه بيرون مي آيد. 

 زندگي ۹۶ درصد كودكان كار
با والدين

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با 
تاكيد بر اينكه اين سازمان به هيچ وجه زباله گردي 
براي كودكان را نمي پذيرد، گفت: واگذاري اين كار 
ازسوي شهرداري به پيمانكارن نبايد موجب سلب 
مسووليت ش��هرداري از منع به كارگيري كودكان 
ش��ود. حبيب اهلل مس��عودي فريد در مورد وضعيت 
كودكان زباله گرد گفت: با تمام دس��تگاه هاي اصلي 
مرتبط با كودكان كار و خيابان نشست هاي ماهانه 
برگزار مي شود و نتايج اين نشس��ت ها به ايين نامه 
حمايت هاي رواني و اجتماعي كودكان كار نيز اضافه 
شده است. بحثي كه در اين موضوع وجود دارد اين 
است كه تا زير سن ۱۵ سال نبايد اساسا “كار كودك 
“ وجود داشته باشد و بين سن ۱۵ تا ۱۶ نيز كودكان 
بايد كار شايسته انجام دهند. مسعودي فريد با بيان 
اينكه »ما به هيچ وجه زباله گ��ردي براي كودكان را 
نمي پذيريم«، اظهار كرد: بنابراين س��اماندهي اين 
موضوع اساسا معني ندارد. با شهرداري و پيمانكاران 
آن جلس��ات متعددي برگزار شده است كه برخورد 
قاطعي با پيمانكاراني كه كودكان را به كار مي گيرند 
انجام شود اما گاهي شهرداري اين پاسخ را مي دهد 
كه مس��ووليت اين كاره��ا را به پيمان��كاران واگذار 
كرده اس��ت؛ اما اي��ن پذيرفتني نيس��ت. او با بيان 
اينكه تعداد زيادي مراكز بازيافت غير رسمي وجود 
دارد كه بچه ها در حال كار در آنجا هستند، تصريح 
كرد: به دنبال منع ب��ه كارگيري ك��ودكان زير ۱۸ 
سال براي زباله گردي هس��تيم و بايد بررسي كنيم 
كه چه داليلي وجود دارد كه ك��ودكان وارد اين كار 
مي شوند؟. از چهار پنج سال گذشته متوجه شديم 
كه بيش از ۹۶ درصد از كودكان كار و خيابان با پدر 
و مادرشان زندگي مي كنند و متوجه شديم كه بايد 
رويكرد توجه به مراكز روزانه مان را به جلو ببريم به 

همين دليل مركز روزانه  را راه اندازي كرديم.
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حذف بيمه رايگان چند بيمه اي ها

مديرعامل س��ازمان بيمه س��المت ايران با اشاره 
به رونمايي از سامانه ۱۶۶۶ اين س��ازمان در راستاي 
ارتباط بهت��ر با م��ردم و مراكز طرف ق��رارداد، گفت: 
يك��ي از رويكردهاي جدي م��ا در برنام��ه عملياتي، 

مش��تري مداري و تكريم ارباب و رجوع اس��ت آن هم 
نه در لفاظي و ش��عار بلكه در عمل. طاهر موهبتي در 
مراس��م رونمايي از س��امانه ۱۶۶۶ اين سازمان كه در 
راس��تاي ارتباط بهتر با بيمه ش��دگان و مراكز طرف 

قرارداد اين س��ازمان ايجاد ش��ده، گفت: اكنون يك 
ميليون و ۷۰۰ هزار همپوش��اني بيمه اي رفع ش��ده 
و پي��ش بيني مي كنيم ت��ا پايان س��ال، دو ميليون و 
۵۰۰ هزار همپوش��اني بيمه اي ديگر نيز رفع ش��ود. 
در گذش��ته اگر همپوش��اني بيمه اي كس��ي را رفع 
مي كرديم، ممكن ب��ود مجددا همپوش��اني بيمه اي 
برايش ايجاد شود؛ چراكه پايگاه جمعيتي الكترونيكي 
مناس��بي نداش��تيم، اما اتفاق جديد اين اس��ت كه 
خوشبختانه ديگر همپوش��اني جديد ايجاد نمي شود 
و در زمان صدور و تعويض دفترچه در س��امانه دارو و 
حتي سامانه استحقاق س��نجي نيز همپوشاني قابل 
شناسايي و حذف هس��تند و بر اين اساس اگر كسي 
داراي همپوشاني بيمه اي باشد، بيمه رايگانش حذف 
مي ش��ود؛ چراكه بيمه رايگان براي كس��اني است كه 

تمكن مالي ندارند.
موهبتي با اش��اره به برنامه ح��ذف دفترچه هاي 
كاغ��ذي در مراك��ز درمان��ي اظه��ار ك��رد: در ۶۰۰ 
بيمارس��تان دولتي كش��ور اقدام به ح��ذف دفترچه 
كرده ايم كه قدم بس��يار مهمي بود و بايد اين كار را در 
بخش خصوصي و س��رپايي هم انجام دهيم. در عين 
حال بايد به زودي ش��اهد صدور اس��ناد الكترونيكي 
و ايجاد سامانه پردازش اس��ناد الكترونيكي براساس 
گايد الين ها باش��يم. اين موضوع طرح بزرگي اس��ت 

كه فعال در بيمارستان هاي استان اصفهان به صورت 
پايلوت در حال اجراست و اس��ناد پزشكي به صورت 
الكترونيك بررسي مي ش��وند. ما هم اعالم كرديم كه 
اسنادي كه به صورت الكترونيكي بررسي و ارايه شوند 
۹۰ درصد مطالبات شان را به روز پرداخت مي كنيم تا 

تشويقي براي مراكز مختلف باشد.
او اف��زود: يك��ي از رويكرده��اي ج��دي م��ا در 
سازمان بيمه س��المت در سال ۹۷ اس��تقرار سازمان 
الكترونيك اس��ت كه البته ش��ايد براي عده اي دور از 
ذهن باشد كه س��ازماني كه وظيفه اصلي اش صيانت 
مال��ي از بيمه ش��دگان و فراه��م كردن دسترس��ي 
عادالنه به خدمات س��المت اس��ت و بايد در راستاي 
خريد راهب��ردي خدمات،  اج��راي راهنمايي باليني، 
س��طح بندي و نظام ارجاع و اجراي پزش��ك خانواده 
عمل كن��د، چرا باي��د در اين ح��وزه اق��دام كند. وي 
ادامه داد: بايد توجه كرد كه هر اقدامي كه در كش��ور 
رخ مي ده��د جايگاهي در دولت الكتروني��ك دارد. به 
عنوان مثال نظام ارجاع محقق نمي ش��ود مگر اينكه 
س��اختار الكترونيك براي��ش ايجاد كني��م. در عين 
حال وقتي در زمينه اج��راي راهنماهاي باليني اقدام 
مي كنيم، براي نظارت و كنترل بر اج��راي آن نياز به 
زيرساخت الكترونيك داريم. همچنين براي شناسايي 
بيمه شدگان و همپوشاني ها نيازمند پايگاه جمعيتي 

الكترونيك هستيم. از طرفي در راستاي تكريم ارباب 
رجوع هم نياز به سازمان الكترونيك داريم.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران ادامه داد: در 
همين راستا در گام اول، معاونت فناوري اطالعات را در 
سازمان بيمه سالمت ايجاد كرده و معاونت مطالعات 
اين سازمان را به مركز ملي تحقيقات سالمت تبديل 
كرديم. در عين حال س��ند ملي الكترونيك در حوزه 
سالمت توسط وزارت بهداش��ت و بخش بيمه اي آن 
توسط س��ازمان بيمه س��المت و با هماهنگي وزارت 
بهداش��ت ش��كل گرفت.  او با بي��ان اينكه اس��تقرار 
راهنماهاي باليني نيازمند ساختار  آي تي است، گفت: 
از طرفي هدفمند بودن بيمه رايگان در كش��ور بسيار 
مهم است. در حال حاضر هر چهارشنبه مانيتورينگ 
هزينه هاي ما براي مديران ارش��د س��ازمان ارس��ال 
مي ش��ود تا بتوانيم وضعيت م��ان را بداني��م. از طرفي 
پرداختي هاي ما نيز از ابتداي س��ال ۹۷ شكل ديگري 
پيدا كرده؛ بطوري كه مطالب��ات خردادماه مراكز ارايه 
خدمت را پرداخت كرده ايم و معوق��ات را هم از طريق 
اس��ناد خزانه پرداخت مي كنيم. در حال حاضر ميزان 
معوقات ما ۷۵۰۰ ميليارد است و ۳هزار ميليارد اسناد 
خزانه نيز در اختيارمان قرار گرفته است. براين اساس 
به جرات مي گوييم كه از اين پ��س ۲۰ تا ۲۷ هر ماه به 

مراكز ارايه كننده خدمات، پرداختي خواهيم داشت.

ريحانه جاويدي|
س��االنه حدود ۱۰ هزار هكتار از عرصه هاي منابع 
طبيعي كشور در آتش مي سوزد. آتشي كه بيشترين 
س��هم در برافروختن��ش، ب��ر دوش عوامل انس��اني 
س��نگيني كرده و س��رمايه عظيم جنگل هاي كشور 
را به خاكس��تر و دود تبديل مي كن��د. از طرف ديگر 
كمبود امكانات براي خاموش ك��ردن آتش هم مزيد 
بر علت شده تا هر بار گوشه اي از پهنه جنگلي ايران، 
بس��وزد و از دست برود. گاه ش��عله هاي آتش از ميان 
جنگل هاي هيركاني شمال سركش��ي مي كند و روز 
بعد جنگل هاي زاگرس اس��ت كه در ميان ش��عله ها 
جان مي دهد، با اين حال تاكن��ون هيچ اقدام خاصي 
براي مقابله ب��ا اين وضعيت ص��ورت نگرفته با وجود 
اينكه مجلس در قانون برنامه شش��م توسعه دولت را 
مكلف به تهي��ه و اجراي برنامه جام��ع اطفاي حريق 
كرد اما اي��ن حكم قانوني معطل باق��ي مانده و دولت 
در اجراي آن تعلل مي كند كه نتيجه چنين وضعيتي 
س��بب مي ش��ود با ش��روع فصل گرما، آتش گرفتن 
جنگل ها ب��ه پاي ثابت اخبار محيط زيس��تي تبديل 
شود. از طرف ديگر در قانون مجازات مشخصي براي 
عامالن آتش س��وزي هاي عمدي در نظر گرفته شده 
اس��ت اما قانون هم تاكنون توانس��ته مقابل بروز اين 
اتفاق ايستادگي كند و در هر بار آتش سوزي جنگل 
خسارت مادي و محيط زيستي بسياري به كشور وارد 
مي ش��ود. آنطور كه فرمانده يگان حفاظت س��ازمان  
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعالم كرده است، 
خس��ارت به اراضي مرتعي در صورت آتش سوزي در 
هر هكتار حدود ۱۷ ميليون توم��ان و در هر هكتار از 

مناطق جنگلي ۵۶ ميليون تومان است. 

 كاهش آتش س�وزي امسال نس�بت به سال 
گذشته 

قاس��م س��بزعلي، معتقد است بيش��ترين سهم 
آتش سوزي جنگل ها به زاگرس تعلق داشته و از ميان 
آمار هاي مربوط ب��ه آتش س��وزي در منابع طبيعي، 
۱۵ تا ۲۰ درص��د در جنگل ه��ا و مابق��ي در اراضي 
مرتعي رخ مي دهد. او درباره اي��ن موضوع بيان كرد: 
» از ابتداي س��ال تاكنون ۵۰۰ فقره آتش س��وزي در 
عرصه هاي منابع طبيعي كش��ور رخ داده كه وسعت 
اين آتش س��وزي ها ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هكت��ار بوده و از 
طرف ديگر بررسي آماري آتش سوزي در جنگل هاي 
كشور نش��ان مي دهد در ۳ماه نخس��ت امسال ۲۰۳ 
فقره آتش س��وزي در عرصه هاي جنگلي رخ داده كه 
س��طح آن حدود ۴۰۰ هكتار بوده است. اين درحالي 
اس��ت كه در زمان مشابه س��ال ۹۶ در مجموع ۲۵۰ 
فقره آتش سوزي جنگلي داش��تيم كه سطح درگير 
با آتش يكه��زار و ۵۰۰ هكتار ب��ود و حاكي از كاهش 
۷۰ درصدي سطح آتش سوزي در بهار امسال است. 
در س��ال ۹۶ بالغ بر ۸ هزار هكتار از جنگل ها و مراتع 

كشور درگير آتش سوزي شده بود كه نسبت به سال 
قبل از آن يعني س��ال ۹۵ با كاهش ۶۰ درصدي روبه 
رو بوده است.بيشتر آتش سوزي ها در مناطق مرتعي 
زاگرس در استان هاي فارس، خوزستان، كهگيلويه و 
بويراحمد، چهار محال و بختياري، اصفهان، كرمان و 
همدان رخ داد. در مناطق شمالي نيز استان گلستان 

يكي از مناطق بحراني آتش سوزي بود.«
آتش س��وزي هاي عم��دي، يك��ي از داليل اصلي 
س��وختن و از بين رفتن منابع طبيعي كش��ور است 
ك��ه فرمان��ده ي��گان حفاظ��ت س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخي��زداري، با اش��اره به مج��ازات عامالن 
آتش س��وزي درباره اين موضوع افزود:  » تقريبًا تمام 
آتش سوزي هاي جنگلي به دليل غفلت گردشگران، 
مس��افران و دامداران در خاموش ك��ردن آتش اتفاق 
مي افتد اگر خود مردم مش��اركت نكنند متاسفانه در 
فصل گرما باز بايد شاهد از بين رفتن جنگل به عنوان 

سرمايه ملي باشيم.
اين در حالي اس��ت ك��ه قانونگذار ب��راي مجازات 
آتش سوزي براثر سهل انگاري و بي توجهي از ۶ ماه تا 
۳ سال حبس در نظر گرفته است عالوه بر اين عامالن 
آتش س��وزي، جريمه مي ش��وند و بايد خسارت وارد 
ش��ده به منابع طبيعي را بپردازند. متاس��فانه برخي 
كشاورزان هم اقدام به س��وزاندن مراتع پس از كشت 
اول مي كنند، كش��اورزان در برخي مواق��ع به دليل 
وزش باد ش��ديد نمي توانند حريق را كنترل كنند و 
آتش به جنگل ها و مراتع منتقل مي ش��ود. بر اساس 

ابالغ وزارت جهاد كش��اورزي آت��ش زدن مراتع پس 
از كش��ت اول ممنوع اس��ت و با افراد خاطي برخورد 
مي ش��ود همچنين در صورت تخلف، مسببان اين 
كار بر اس��اس اح��كام قضايي مورد بازخواس��ت قرار 

مي گيرند و جريمه مي شوند.«
قاسم س��بزعلي، با اش��اره به اينكه س��االنه بطور 
متوس��ط ميلياردها تومان از نظر زيس��ت محيطي به 
منابع طبيعي خس��ارت وارد مي ش��ود، تصريح كرد: 
هزينه اين خس��ارت ها بطور مس��تقيم به س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري پرداخت نمي شود بلكه 
پس از تشكيل دادگاه و جريمه متخلفان، مبلغ جريمه 
به صندوق دولت ريخته و پس از س��ير مراحل قانوني 
به س��ازمان جنگل ها پرداخت مي شود. هرچند براي 
بروز آتش س��وزي هاي عمدي در عرصه هاي جنگلي 
مجازات هايي در قانون پيش بيني ش��ده، اما حقيقت 
اين اس��ت ك��ه خس��ارت ناش��ي از آتش س��وزي در 
جنگل ها در ش��رايط فعلي خشكسالي به هيچ عنوان 
قابل جبران نيس��ت، چرا كه به دليل كاهش رطوبت، 
منابع آب زيرزميني و در مجم��وع تغيير اقليم امكان 
زادآوري گونه هايي مانند بلوط در اس��تان هايي نظير 
ايالم و كردستان وجود ندارد و اين نشان دهنده عمق 
فاجعه آتش سوزي جنگل است. در كشور ما بالغ بر ۱۶ 
ميليون هكتار اراضي جنگلي وجود دارد كه ۲ ميليون 

هكتار آن دست كاشت و مابقي طبيعي است.
از س��وي ديگ��ر، ح��دود ۱۳ ت��ا ۱۵ درص��د 
عرصه ه��اي جنگل��ي در ش��مال و مابق��ي در ديگر 

 نق��اط كش��ور از جمل��ه زاگ��رس واق��ع اس��ت.«
 فرمانده يگان حفاظت س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري، بيان ك��رد: »افزايش ب��ارش و به تبع آن 
افزايش رطوبت، رش��د بي روي��ه علف ه��اي هرز در 
فاصله درخت��ان جنگلي را به دنبال داش��ت. طبيعي 
اس��ت كه وقتي رويش پوش��ش گياه��ي جنگل به 
اي��ن ترتيب زياد ش��ود با گرم ش��دن ه��وا، تنها يك 
جرقه ب��راي به آت��ش كش��يدن جنگل و ب��ه وجود 
 آوردن ي��ك فاجعه زيس��ت محيطي كافي اس��ت.«

او فرهنگ س��ازي، تامين تجهيزات كافي، هماهنگي 
ب��ا دس��تگاه هاي قضايي، آم��وزش جوام��ع محلي و 
پيش بيني قرق بان و ديده بان در ۶ ماه اول س��ال را از 
جمله مهم ترين عوامل در كاهش سطح آتش سوزي 
در فصل بهار عن��وان كرد و گفت: »از س��وي ديگر، با 
آسيب شناسي ۱۰ ساله اي كه در مناطق جنگلي كشور 
صورت گرفته، نقاط بحراني و مس��تعد آتش س��وزي 
شناس��ايي ش��ده كه در اي��ن راس��تا در ۱۴ نقطه از 
جنگل هاي كش��ور در حال حاضر پايگاه ثابت بالگرد 
براي كمك به اطفاي حريق داريم و در نقاط ديگر نيز 
به محض بروز آتش سوزي و احس��اس لزوم با حضور 

بالگرد به اطفاي هوايي حريق مي پردازيم.«

 كمبود امكانات و تعلل دولت، جان جنگل ها 
را مي گيرد

اظه��ارات س��بزعلي درحال��ي اس��ت ك��ه علي 
محمد ش��اعري، عضو كميسيون كش��اورزي، آب و 

منابع طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي، با انتقاد از 
اينكه س��االنه حدود ۱۵ ه��زار هكت��ار از عرصه هاي 
منابع طبيعي كش��ور طعمه حريق مي ش��ود، اعالم 
كرد، طي ۱۰ س��ال اخير حدود ۱۵۰ ه��زار هكتار از 
عرصه هاي جنگلي و مرتعي و پوش��ش گياهي آنها بر 
اثر آتش س��وزي از بين رفتند. او عوامل انساني را علت 
اصلي آتش س��وزي جنگل ها و مراتع دانست و گفت: 
عوامل طبيعي نيز در آتش س��وزي عرصه هاي منابع 
طبيعي بي تاثير نيس��ت و متاس��فانه ب��ه دليل عدم 
وجود برنامه جامع حريق س��االنه شاهد رشد فزاينده 
آتش سوزي در اين عرصه ها هس��تيم و از طرف ديگر 
به دليل كمبود نيروهاي آموزش ديده متخصص، نبود 
تجهيزات پيش��رفته و فقدان سيستم پايش و كنترل 
لحظه اي حريق، آتش س��وزي ها توس��ط انسان هاي 
سودجو و س��وداگر و عوامل مخرب منابع طبيعي رو 
به گسترش اس��ت. كمبود تجهيزات و امكانات علت 
كندي فرآيند و روند اطفاي حريق جنگل ها است براي 
هر بار خاموش كردن آتش زمان بسيار طوالني صرف 

مي شود تا حريق خاموش شود.«
شاعري با بيان اينكه مجلس در برنامه ششم دولت 
را مكلف به تهيه و اج��راي برنامه جامع اطفاي حريق 
كرد، گفت: اين حكم قانوني معطل باقي مانده و دولت 
در اجراي آن تعل��ل مي كند اين در حالي اس��ت كه 
ش��اهد افزايش روز افزون آتش سوزي در عرصه هاي 
طبيعي هس��تيم. نماينده مردم نكا، بهشهر و گلوگاه 
در مجلس دهم، افزود: اگر مديريت عرصه هاي منابع 
طبيعي به نحو مطلوب و درست انجام شود بسياري از 
مشكالت اين حوزه رفع خواهد شد البته اين مديريت 
زماني تحقق مي يابد كه نس��بت به تقويت نيروهاي 

يگان ويژه منابع طبيعي و محيط بانان اقدام شود.«
او ب��ا توج��ه به اينك��ه تع��داد نيروه��اي موجود 
جواب گ��وي حفاظت از عرصه هاي طبيعي نيس��ت، 
ادام��ه داد: ضريب حفاظ��ت از عرصه ه��اي طبيعي 
كشور حدود ۶۰ درصد اس��ت در حالي كه بر اساس 
برنامه شش��م بايد به صد در صد برس��د اما متاسفانه 
هيچ گونه تالشي را از س��وي وزارت جهاد كشاورزي 
جهت افزايش ضريب حفاظ��ت از عرصه هاي منابع 
طبيعي شاهد نيستيم. يگان ويژه اطفاي حريق بايد 
تحت نظارت محيط زيست و سازمان جنگل ها با در 
نظر گرفتن تجهيزات و امكانات پيشرفته سازماندهي 
ش��ود. يگان ويژه اطف��اي حريق بايد تح��ت نظارت 
محيط زيست و س��ازمان جنگل ها با در نظر گرفتن 
تجهيزات و امكانات پيش��رفته س��ازماندهي ش��ود، 
س��اير كش��ورها با امكانات مدرن بالفاصله نسبت به 
اطفاي حريق اق��دام مي كنند اما متاس��فانه در ايران 
آتش س��وزي روزها طول مي كشد و در نتيجه بخش 
عم��ده اي از عرصه هاي طبيع��ي و جنگل ها به دليل 
سوء مديريت و نبود امكانات و تجهيزات پيشرفته در 

حال از بين رفتن است.«

رييس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به تدوين 
نظام نامه س��اماندهي اطالعات مراقبين سالمندان، 
گفت: س��امانه بنياد فرزانگان به س��المندان كمك 
مي كند تا به فراخور نيازشان از مراقبان آموزش ديده 
در حيطه هاي مختلف و رشته هاي تخصصي استفاده 
كند. انوشيروان محس��ني بندپي در آيين رونمايي از 
سايت بنياد فرزانگان با بيان اينكه فناوري اطالعات 
به مثابه ابزار و تكنولوژي هايي اس��ت كه خدمات را 
اثربخش تر مي كند، افزود: چنين ابزاري باعث ايجاد 
ش��فافيت در اطالعات و ابزاري براي سياست گذاران 
و مسووالن هس��تند. او در ادامه از ش��روع پيمايش 
سالمندي با همكاري صندوق توسعه جمعيت خبر 
داد و گفت: اج��الس منطقه اي نيز در س��ال ۲۰۱۸ 
در كش��ور در حوزه س��المندي برگزار خواهد شد و 
دبيرخانه شوراي سالمندي در حال حاضر در سازمان 
بهزيستي مستقر شده است. محسني بندپي با اشاره 
به طراحي س��ايت بنياد فرزانگان و خدمت رس��اني 
به س��المندان در حوزه گردش��گري خدم��ات ويژه 
سالمندي، ارايه تخفيف و ... گفت: نظام نامه نظارتي 

نيز در سازمان بهزيس��تي طراحي شده و باعث شده 
اس��ت تا كار ما در اين حوزه ارتقاء بخشيده شود. در 
اين نظام نامه ساماندهي اطالعات مراقبان سالمندان 
كش��ور طراحي ش��ده اس��ت. اين در حالي است كه 
تا پيش از اين مراقبان به ش��كل كلي به س��المندان 
خدمات ارايه مي دادند اما در حال حاضر اين خدمات 
به فراخور ني��از س��المندان در حيطه هاي مختلف و 

رشته هاي تخصصي ارايه مي شود.
رييس سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه بين 
۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار س��المند تحت پوش��ش سازمان 
بهزيستي قرار دارند اظهار كرد: بخشي از سالمندان 
نيز خارج از اين تعداد هستند كه به نظر مي رسد بايد 
سياست گذاري براي همه س��المندان كشور انجام 
شود. او با اشاره به وضع معيشتي سالمندان همزمان 
با مشكالت اقتصادي اخير نيز گفت: افزايش قيمت ها 
همواره افراد كم درآمد را بيش��تر تح��ت تاثير قرار 
مي دهد. به همين دليل بايد براي افراد تحت پوشش 
حمايت هاي اجتماعي در نظر بگيري��م و اين كار در 

دستور كار دولت قرار دارد.

فرمانده انتظامي كشور با بيان اينكه هيچ مشكل 
امنيتي در كشور وجود ندارد، گفت: نيروهاي نظامي، 
انتظامي و اطالعاتي هوشيار باشند و هر حركتي را زير 
ذره بين داشته باش��ند تا نگذارند دشمنان به اهداف 
خود برسند. س��ردار حسين اش��تري صبح ديروز در 
آيين تكريم و معارفه فرمانده انتظامي استان قم عنوان 
كرد: اس��تان قم به جهت وجود مرق��د منور حضرت 
معصومه )س(، حوزه علميه، مسجد مقدس جمكران، 
حضور مراج��ع معظم تقلي��د و مردم ش��هيد پرور و 

واليتمدار، ويژگي خاصي را در كشور دارد.
او افزود: نيروي انتظامي مس��ووليت نظم و آرامش 
را در كشور بر عهده دارد، امنيت باالترين نعمت براي 
هرجامعه اي اس��ت، نعمت امنيت و نعمت س��المتي 
دو نعمت بزرگ اس��ت كه وقتي آن را در اختيار داريم 
كمتر قدردان آن هس��تيم. فرمانده ني��روي انتظامي 
اظهار كرد: مردم عزيز ايران با تمام سختي ها، تحريم ها 
و تهديدها دس��ت از انقالب و آرمان هاي امام خميني 
)ره( ب��ر نداش��تند، ۴۰س��ال از اين انقالب باش��كوه 
مي گذرد و اگر مروري بر اين س��ال ها داش��ته باشيم، 

بيشتر متوجه اتفاقات بزرگي مي شويم كه براي كشور 
پيش آمده اس��ت. او ادامه داد: بعد از پيروزي انقالب 
مشكالت زيادي را در شهرهاي مرزي كشور داشتيم 
و سپس ۸ سال جنگ بر ما تحميل شد و در مقطعي 
جنگ پيش آمد كه م��ا آمادگي و تجهي��زات الزم را 
در اختيار نداش��تيم؛ ولي مردم با عنايت هاي الهي و 
فرماندهي و رهبري حضرت امام خميني )ره(، پيروز 
شدند. اشتري اظهار كرد: اقدامات گروه هاي منافقين 
در ده��ه۶۰ و ش��هادت ۱۷ه��زار نفر از ش��هروندان 
وضعيت ناخوشايندي را در كشور رقم زد و همچنين 
توطئه ها و فتنه هايي در اين سال ها رخ داد ولي مردم 
اين س��ختي ها را با س��ربلندي و موفقيت پشت سر 
گذاشتند و امروز نيز قطعا پيروز و سربلند از مشكالت 
بيرون مي آيند. او اضافه كرد: آنهايي كه فكر مي كنند 
با يك سري تحركات مي توانند پايه هاي اين كشور را 
متزلزل كنند، جاهل هستند؛ دشمن هر روز نسبت به 
گذشته پيچيده تر عمل مي كند ولي اشراف اطالعاتي 

و ظرفيت هاي ما نيز افزايش يافته است.
فرمانده نيروي انتظامي با بي��ان اينكه امروز هيچ 

مش��كل امنيتي در كش��ور نداريم، خاطرنشان كرد: 
ممكن است در يك جايي تحركاتي وجود داشته باشد 
ولي اينكه به بن بست بخوريم و مشكل را نتوانيم حل 
كنيم، وجود ن��دارد؛ در يك جامعه پيش��رفته با تنوع 
قوميت و مذهب ممكن اس��ت تخلفاتي ايجاد ش��ود 
ولي قطعا با آن برخورد و مقابله مي شود و از اين امنيت 
كه در كش��ور وجود دارد و حاصل خون ش��هدا است، 
پاس��داري مي كنيم. او گفت: رييس جمهور كم عقل 
امريكا كه مردم ايران را تهديد مي كند، بايد بداند كه 
روزي مانند رييس جمهورهاي گذشته، كنار مي رود و 
منفور ملت امريكا و دنيا مي شود؛ همچنين پمپئو وزير 
خارجه امريكا ۱۲بند براي بران��دازي انقالب تنظيم 
كرده است كه خيال باطلي اس��ت، آنها مردم ايران و 
قدرت نظامي كشور را نشناخته اند؛ اين دشمني ها از 
ابتداي انقالب وجود داشته و هربار سرشان به سنگ 
خورده اس��ت، ولي ما باي��د آماده باش��يم و نيروهاي 
نظام��ي، انتظامي و اطالعاتي هوش��يار باش��ند و هر 
حركتي را زير ذره بين داشته باشند تا نگذارند دشمنان 

به اهداف خود برسند.

پوشش700هزار سالمند در بهزيستي سردار اشتري: مشكل امنيتي در كشور وجود ندارد
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حساب های شهرداری تهران 

دوباره مسدود شد
رئی��س کمیت��ه بودجه و نظارت ش��ورای ش��هر 
ته��ران گفت: ب��ه دلیل ش��کایت هایی که س��ازمان 
تامین اجتماعی از ش��هرداری تهران داش��ته اس��ت، 
بعضی از حس��اب های ش��هرداری مس��دود شده که 
این موضوع ارائه خدمات را در ش��هر با مشکل مواجه 
می کند. آذر ماه سال گذش��ته بود كه محمد حسین 
زدا، معاون بیمه اي سازمان تامین اجتماعي از بلوكه 
كردن حساب هاي ش��هرداري تهران به دلیل بدهي 
خبر داده و گفته بود، ش��هرداري تهران ۴۷۰ میلیارد 
تومان به س��ازمان تامین اجتماعی تا پایان س��ال ۹۴ 
بدهکار است. بعد از این موضوع مسووالن شهرداري و 
شوراي شهر براي رفع این مشكل به تكاپو افتادند و در 
نهایت مقرر شد بخشی از این مطالبات تقسیط شده 
و تا عید پرداخت ش��ود و بخش��ی دیگر نیز به صورت 
تهاتر پرداخت شود.  روز گذش��ته اما مجید فراهاني 
رییس كمیته برنامه وبودجه ش��وراي ش��هر از بلوكه 
ش��دن مجدد برخي حساب هاي ش��هرداري تهران 
خبر داد و این بدان معناست كه ظاهرا هنوز شهرداري 
موفق به پرداخت بده��ي هاي خود به این س��ازمان 
نش��ده و به تعهداتش پایدار نبوده است كه با توجه به 
كاهش نقدینگي در ش��هرداري این موضوع چندان 
عجیب نیست. مجید فراهانی درباره بدهی شهرداری 
تهران به س��ازمان تامین اجتماعی گفت: متاس��فانه 
تامین اجتماعی و س��ازمان امور مالیاتی مش��کالتی 
را برای بخش خصوصی و عموم��ی ایجاد می کند. در 
حال حاضر ش��اهد این موضوع هس��تیم که سازمان 
تامین اجتماعی مدعی بعضی از طلب ها از شهرداری 
تهران است و با اجراییه ارسال کردن موجب مسدود 
ش��دن بعضی از حس��اب های ش��هرداری می شود و 
در گذش��ته نیز این اتفاق افتاده ب��ود.  فراهانی افزود: 
متاسفانه امروز نیز بعضی از حس��اب های شهرداری 
تهران ب��ه دلیل ش��کایت س��ازمان تامین اجتماعی 
مسدود شده است. با توجه به اینکه شهرداری تهران 
در ح��وزه جمع آوري زبال��ه و خدمات ش��هری اقدام 
می کند، بسته ش��دن حس��اب ها موجب مشکالتی 
در ش��هر خواهد ش��د و به همین دلیل شهرداری نیز 
نمی تواند مطالبات خود را به درس��تی پرداخت کند. 
امیدواریم سازمان تامین اجتماعی همکاری بیشتری 

را با شهرداری تهران داشته باشد.

 تهيه ليست 91 نفره
از بازنشستگان شهرداري تهران

سخنگوي شوراي ش��هر تهران در مورد جزییات 
لیست بازنشستگان ش��هرداري كه مشمول اجراي 
قانون منع به كارگیري بازنشس��تگان در شهرداري 
تهران مي ش��وند، توضیحاتي ارایه ك��رد. به گزارش 
ایس��نا، علي اعطا در م��ورد آخرین وضعی��ت آمار 
بازنشستگان ش��هرداري تهران گفت: در لیستي كه 
از سوي معاونت منابع انساني ش��هرداري تهران در 
اختیار ش��وراي شهر گذاشته ش��ده، نام ۹1 نفر قید 
شده است كه ۴۴ نفر از كاركنان شهرداري در هر رده 
مدیریتي باید بزودي از شهرداري تهران خداحافظي 
كنند. وي با بی��ان اینكه این لیس��ت در قالب چند 
جدول به ش��ورا ارسال شده اس��ت، گفت: بر اساس 
این جداول ۹1 نفر از كاركنان شهرداري یا بازنشسته 
هستند و یا مش��مول یكي از ش��رایط بازنشستگي 
مي ش��وند. از بین افرادي كه باید از شهرداري تهران 
خارج ش��وند، 28 نفر جزو مدیران ارش��د همچون 
معاون شهردار، قائم مقام معاونان شهردار، شهرداران 
مناطق و... هس��تند، اما در تغییر و تح��والت اخیر، 
دو نفر از این اف��راد جاي خود را ب��ه نیروهاي جوان 
دادند. به گفته اعطا، در جدول ش��ماره 2 نام افرادي 
كه بازنشسته هس��تند اما به دلیل سوابق ایثارگري 
مي توانند، ادامه خدمت دهند، آمده است كه تعداد 
این افراد در ش��هرداري تهران هم اكنون ۷ نفر است 
كه س��ه نفر از آنها در رده هاي مدیریتي مش��غول به 
كار هستند.در جدول شماره 3 این لیست اسامي 36 
نفر به چش��م مي خورد كه بین 3۰ تا 35 سال سابقه 
خدمت دارند، اما بازنشسته محسوب نمي شوند. اعطا 
با بیان اینكه در جدول ش��ماره ۴ نیز نام سه كارمند 
قید شده است كه سابقه 3۰ تا 35 سال خدمت دارند 
و باید بازنشسته شوند، ادامه داد: همچنین چند نفر از 
كاركنان شهرداري تهران با اینكه نامشان در لیست 
بازنشستگان است اما داراي دس��تور موقت از دیوان 
عدالت اداري هستند و شهرداري براي تعیین تكلیف 

این عده، منتظر صدور رأي دیوان است.

رفع 500 نقطه پرتصادف در 
جاده ها، تامين اعتبار شد

عضو هیات مدیره سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: در س��ال جاری حدود 5۰۰ نقطه در 
فهرست اصالح اساس��ی نقاط پرتصادف قرار گرفته 
اس��ت و برای آن تامین اعتبار الزم انجام شده است. 
مهران قربان��ی در گفت وگو با ایلنا ادام��ه داد: برای 
توسعه سامانه های س��طح تخلفات عبور و مرور در 
شبکه جاده ای کش��ور از ابتدای امسال 1۰1 سامانه 
برخط و 6۰ سامانه آنالین، تحویل موقت شده است.  
او افزود: البته با توجه به مش��کالت خاص در برخی 
استان ها مانند سیستان و بلوچس��تان و خوزستان 
مق��رر ش��ده ب��ه زودی در فراخوانی ش��رکت های 
پیمانکار جدید از طریق استان های مذکور شناسایی 

و قرارداد با آنها منعقد شود.
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ATR راز تحويل 8 روزه 5 فروند

مخاطرات تهران؛ از مواد انفجاري جنگ جهاني دوم تا زلزله
تجربه اي كه چند ماه پیش در ته��ران رخ داد به ما 
نشان داد موضوع تردد، ترافیك و حمل و نقل در موقع 
بحران تا چه حد داراي اهمیت اس��ت. به همین دلیل 
باتوجه به شرایط تهران یكي از مسائلي كه باید به آن 

بپردازیم امكان امداد و نجات از طریق بالگرد است.
محمدعلي افش��اني، ش��هردار تهران در حاشیه 
جلسه سازمان مدیریت بحران ش��هرداري تهران در 
جمع خبرن��گاران حضور یافت و گفت: س��اماندهي 
مردم در محالت بای��د به گونه اي ص��ورت بگیرد كه 
بتوانیم از ظرفیت ه��اي مردم اس��تفاده كنیم، نكته 
بعدي كه اهمیت دارد ام��داد و نجات مردم در هنگام 
وقوع حادثه و پس از آن ترافیك و حمل و نقل و امكان 
تردد اس��ت. با توجه به اینكه تهران در این خصوص 
وضعیت مناسبي ندارد، ش��اهد بودیم كه زمان زلزله 
مالرد چه مش��كالتي از نظر ترافیكي در شهر تهران 

ایجاد شد.
افش��اني با بی��ان اینك��ه ته��ران به عل��ت وجود 
گس��ل هاي فراوان در برابر زلزله آس��یب پذیر است، 
افزود: با توجه به شرایط تهران در صورت وقوع زلزله 
و وجود گس��ل هاي عظیم در مجاورت ساختمان ها 
تهران به ش��دت در مقابله با زلزله آسیب پذیر است و 
اگر حادثه اي رخ دهد امكان تردد در بافت فرس��وده 

دشوار خواهد بود.
ش��هردار با تاكید ب��ر اینكه هر منطق��ه تهران در 
هنگام وق��وع بحران بای��د داراي یك اس��تان معین 

باش��د، افزود: با مشخص شدن اس��تان معین، محل 
اس��كان مردم پس از وقوع حادثه مشخص مي شود و 
وضعیت حمل و نقل و اسكان آنها روشن خواهد بود. 
همچنین مي توانیم از پادگان هاي داخل ش��هر براي 

ورود بالگردها و امداد و نجات هوایي استفاده كنیم.
شهردار با اش��اره به احتمال وقوع سیل در تهران 
ادامه داد: خشكسالي نباید ما را از احتمال وقوع سیل 
در ته��ران غافل كند. احتمال رخداد س��یالب وجود 
دارد و باید در این زمینه آمادگي داش��ته باش��یم. به 
همین دلی��ل اخیرا در كمیس��یون عم��ران مجلس 
جلسه اي تشكیل ش��د و توضیحات مفصلي در مورد 
كمبودهاي تهران توس��ط نمایندگان ارایه شد. مقرر 
ش��د همه دس��تگاه ها میزان داش��ته هاي خود را تا 
جلس��ه بعدي ارایه دهند و بعد براساس آن كمبودها 
را مش��خص كرده و پیگیر باش��یم و از ظرفیت منابع 
عمومي دولت و ش��هرداري براي رف��ع این كمبودها 

استفاده كنیم.
شهردار در پاس��خ به انتقاد یكي از خبرنگاران كه 
6 ماه پیش هم چنین مصوبه اي وجود داشت، افزود: 
این اقدامات در عرض 6 ماه و یك سال تمام نمي شود 
و باید با كار كارشناس��ي و در زمان مشخص اجرایي 

شود تا نتیجه مطلوب و صحیح از آن بگیریم.
افشاني همچنین در پاسخ به اینكه آیا قانون منع 
به كارگیري بازنشستگان در شهرداري تهران شامل 
حال وي مي شود یا خیر، تصریح كرد: این قانون باید 

در ش��وراي نگهبان به تصویب رس��یده و ابالغ شود 
البته م��ن همواره یك��ي از طرفداران اساس��ي قانون 
منع به كارگیري بازنشستگان بوده ام و همه باید تابع 
آن ب��وده و از آن تبعیت كنند.بای��د نیروهاي جوان و 
با تجرب��ه جایگزین بازنشس��تگان ش��وند به همین 
دلی��ل ما در ای��ن خصوص پیش��قدم بودی��م. اینكه 
این قانون مش��مول من مي ش��ود یا خیر؟ بستگي به 
استفس��اریه اي دارد كه پس از ابالغ و اجرا از مجلس 

خواهیم گرفت.

 شناسايي 48 مخاطره 
احم��د صادقي رییس س��ازمان مدیری��ت بحران 
شهرداري تهران نیز توضیحلتي درباره سوله هاي شهر 
تهران ارایه كرد و گفت: سوله هاي مدیریت بحران به 
صورت چند منظوره استفاده مي ش��وند البته از سال 
۹5 تا به امروز مقرر شد به صورت تك منظوره استفاده 
شوند و از سال ۹5 تا امروز سوله هاي مدیریت بحران از 
سازمان هاي مختلف گرفته شده است. برخي از آنها به 
ورزش��گاه هاي مخصوص بانوان اختصاص دارد و الزم 
است براي ورزش بانوان مكان دیگري جایگزین شود 
و در حال حاضر 56 س��وله مدیریت بحران در اختیار 

سازمان ورزش قرار دارد.
صادقي با اش��اره ب��ه اینكه برنامه ه��اي مدیریت 
بحران به وزارتخانه هاي مخلتف ارس��ال شده  است، 
گفت: وزارتخانه هایي ازجمله وزارت راه و شهرسازي، 

وزارت كشور و ش��هرداري تهران همه در این مساله 
مسوول هس��تند و برنامه ها به دستور رییس جمهور 
به دس��تگاه هاي ذي ربط ارس��ال ش��د.همانطور كه 
آقاي افشاني گفتند اجراي دستور رییس جمهور به 
صورت 6 ماهه امكان پذیر نیست. صادقي در پاسخ به 
این سوال كه اورژانس و هالل احمر چه كمبودهایي 
دارند، گفت: این موارد در قالب یك س��امانه در حال 
رصد ش��دن اس��ت و جمعیت هالل احمر براساس 
استانداردها موظف اس��ت برآورد احتمالي از میزان 

خسارت ها تهیه كنند.
رییس س��ازمان مدیریت بحران با تاكید بر اینكه 
برخي از كمبودها به علت كمبود منابع مالي طبیعتا 
وجود دارد، افزود: با این حال ما همه تالش خود را در 
راستاي بهبود شرایط انجام داده ایم. براي مثال با توجه 
به مصوبه ش��وراي ش��هر تهران وضعیت آتش نشاني 
بهبود یافته است و تجهیزات گرانقیمتي طي یك سال 

گذشته به ناوگان آتشنشاني اضافه شده است.
رییس س��ازمان مدیریت بحران شهرداري تهران 
افزود: مهم تری��ن چالش هاي مدیریت بحران ش��هر 
تهران ب��ه بحث ه��اي مدیریتي مربوط مي ش��ود. ما 
همواره اقداماتمان در سطح محلي بوده و از سطح ملي 
غافل ش��ده ایم. مدیریت بحران در سطح شهر تهران 
به شهرداري محول مي ش��ود اما مابقي باید به نهادي 
در سطح ملي واگذار ش��ود اما این مش��كل كماكان 
باقي اس��ت. صادقي با توجه به اهمی��ت یكپارچگي و 
وحدت در مدیریت بحران افزود: امیدوار هستم بحث 
وحدت فرماندهي در حوزه مدیریت ش��هري هر چه 
زودتر به نتیجه برسد تا بتوانیم در سطح دستگاه هاي 

مختلف در این زمینه به هماهنگي برسیم.دیگر هیچ 
مدیریت بحراني در اختیار صداوس��یما ق��رار ندارد و 
فقط در اختیار سازمان ورزش شهرداري تهران است. 
مجموعه هایي همچون خندوانه نیز كه سوله مدیریت 
بحران در اختیار داشتند سوله ها را تحویل گرفتند. با 

این حال باید تجهیز شوند.
صادقي با تاكید بر اینكه مدیری��ت بحران یكي از 
دغدغه هاي اساسي شوراي شهر است، افزود: محالت 
شهر تهران براساس تحقیقي تعیین ریسك شده اند. ما 
اعتقاد داریم كه میزان خطر در محالت مختلف متعدد 
بوده و نمي توانیم یك نسخه واحد براي همه بپیچیم 
این طرح به صورت پایلوت در 12 محله از 12 منطقه 
تهران صورت گرفته است و نقشه ریسك آنها براساس 
یك مدل علمي و براساس 38 شاخص تهیه شده اند.تا 
پایان 6 ماهه اول 35۴ محله داراي 35۴ نقشه ریسك 
متعلق به خ��ود خواهد ب��ود تا براي هر محله پاس��خ 

مخصوص به خودش را داشته باشیم.
رییس سازمان مدیریت بحران شهرداري تهران در 
پاسخ به این س��وال كه تهران را به مخاطراتي تهدید 
مي كند، افزود: سال گذش��ته مطالعات دانشگاهي در 
این خصوص صورت گرفت كه ای��ن مطالعه با كمك 
قرارگاه ثاراهلل و یك مركز مطالعاتي به انجام رس��ید. 
براساس این مطالعه تمام حوادث و رخدادهاي طبیعي 
و غیرطبیعي كه در پنج سال گذشته در تهران رخ داده 
است شناسایي و تحلیل ش��د. در این لیست از سیل 
و زلزله گرفته تا پیدا ش��دن پوكه هاي انفجاري جنگ 
جهاني دوم هم وجود داشت. براساس این مطالعه ۴8 

مخاطره در سطح تهران شناسایي شدند.

گروه راه و شهرساري| زهره عالمي|
5 فرون��د هواپیماي م��درن ATR روز گذش��ته 
از تولوز فرانس��ه به مقص��د تهران پ��رواز كردند. این 
هواپیماه��ا پس از س��وختگیري در ارومی��ه، حدود 
س��اعت 1۰ صبح یكش��نبه در ف��رودگاه مهرآباد به 
زمین نشس��تند. با ورود این 5 فرون��د هواپیما تعداد 
هواپیماهاي جدید ATR در ناوگان هوایي هما به 13 

فروند رسید.
به گ��زارش »تع��ادل«، ب��ا وج��ود آغاز ف��از اول 
تحریم هاي آمریكا علیه ایران، مسووالن ارشد حوزه 
هوایي حاضر در مراسم استقبال از این هواپیماها، ابراز 
امیدواري كردند كه دیگ��ر هواپیماهاي ATR هم به 
زودي وارد كشور  شوند و حتي مدیرعامل شركت هما 
با قاطعیت اعالم كرد كه این شركت برنامه اي هم براي 

ورود هواپیماهاي بلند برد به ناوگان خود دارد.
در مراس��م ورود 5 فروند هواپیماي ATR به گام 
مثبت اروپا براي اجراي برجام، منزوي ش��دن آمریكا 
در دنیا و ... اش��اره ش��د اما نكته مهمي كه وزیر راه و 
شهرسازي به آن اشاره كرد، بحث چگونگي طراحي 
نقش��ه فعالیت این هواپیماهاي جدید ب��ود. عباس 
آخوندي، وزیر راه و شهرسازي از مدیرعامل ایران ایر 
خواس��ت كه برنامه مس��یرهاي پروازي را براس��اس 
سوددهي تجاري و تخصیص اقتصادي تدوین كند و 
تخصیص سیاسي در این زمینه نقشي نداشته باشد، 
چون هما باید هزینه فاینانس هواپیماها را براس��اس 

برنامه پرداخت كند.

 گام مثبت اتحاديه اروپا 
وزیر راه و شهرسازي در این مراسم، تحویل 5 فروند 
هواپیماي مسافربري جدید ATR را نشانه اي از تدبیر، 
گفت وگوي س��ازنده با جهان و اقدامي مثبت از سوي 

اتحادیه اروپا در ایفاي تعهداتش برشمرد.
آخوندي یادآورشد: هزینه خرید این هواپیماها از 
محل فاینانس تامین ش��ده و باید پول آنها بازگردانده 
ش��ود، بر ای��ن اس��اس از مدیرعام��ل هواپیمای��ي 
جمهوري اس��المي )هم��ا( مي خواهی��م تخصیص 
مسیرهاي پروازي براساس برنامه اقتصادي و بازرگاني 

و ایفاي تعهداتشان در قبال بانك ها باشد. 
او اظه��ار كرد: در این ش��رایط س��خت مي توانیم 
با همفكري و همكاري با س��ایر قدرت ه��اي جهاني 
همچون چین، روسیه، اتحادیه اروپا و همچنین هند، 
تركیه و كش��ورهاي همس��ایه، ایران را از این شرایط 

سخت نجات دهیم.
وزیرراه وشهرسازي اضافه كرد: امروز دنیا با پدیده 
جدیدي همچون دونالد ترام��پ با فرهنگ قماربازي 
مواجه اس��ت كه هر روز جهان را با فض��اي جدیدي 
مواج��ه و عدم قطعیت بس��یار ش��دیدي را بر جامعه 

تحمیل كرده است. 
آخوندي ادامه داد: از همان ابت��دا معتقد بودم كه 
باید بدون اتالف وقت، همراه با سایر كشورهاي متعهد 
به برجام از برنامه جامع اقدام مشترك دفاع كنیم تا در 

بالتكلیفي قرار نگیریم. 

وزیر راه و شهرسازي تاكید كرد: امروز ثابت شد كه 
باید این كار را زودتر انج��ام مي دادیم؛ همه آنهایي كه 
فضا را بالفاصله پس از خروج آمریكا از برجام، گل آلود 

كرده و تنش ایجاد كردند باید پاسخگو باشند. 
او بی��ان ك��رد: آنهای��ي كه هم��راه و پش��تیبان 
موسس��ه هاي اعتباري بودند و آن همه پ��ول مردم را 
حیف و میل كردند، ام��روز در صف مدعیان دولتند و 
به ظاهر پشتیبان ملت شده اند، حال آنكه خودشان به 

وجود آورنده این وضعیت هستند. 
ناگفته نماند كه عباس آخوندي 23 دي ماه س��ال 
گذش��ته در یادداش��تي با عنوان»مراقب باشیم براي 
مفسدان بهشت نسازیم« كه در روزنامه اعتماد به چاپ 
رسید، به طور مبسوط به دالیل مشكالت ایجاد شده 

از سوي موسسات اعتباري پرداخت.

 اگر اتحاديه اروپا بخواهد!
مدیرعامل شركت هواپیمایي جمهوري اسالمي 
هم در مراس��م ورود 5 فروند هواپیماي ATR گفت: 
عملیات تحوی��ل 3 فروند هواپیم��اي دیگرATRدر 
دست انجام است و پس از كس��ب مجوزهاي الزم از 

شركت سازنده اقدام مي شود.
فرزانه ش��رفبافي افزود: هر چند 15 مرداد مهلت 
۹۰ روزه اداره خزانه داري آمریكا براي قطع تدریجي 
ارتباط ش��ركت هاي آمریكایي و اروپای��ي با ایران به 
پایان مي رس��د اما با وجود این شرایط و ابطال مجوز 
فروش هواپیماي ATR به ایران توانس��تیم با انجام 
مذاكره با مقام هاي ایتالیایي و فرانسوي مجوز تحویل 

هواپیماهاي ساخته شده را بگیریم. 
او افزود: اتحادی��ه اروپا با تحویل ای��ن هواپیماها 

نش��ان داد اگ��ر بخواه��د، مي تواند از ش��ركت هاي 
اروپایي و سرمایه گذاران ایراني حمایت كند.

ش��رفبافي اظه��ار ك��رد: اكن��ون در میان��ه راه 
هس��تیم و تداوم همكاري با ش��ركت ATR و ورود 
هواپیماهایي با برد بلند و متوسط در آینده نزدیك 

رقم خواهد خورد. 
مدیرعام��ل هواپیمایي هما یادآورش��د: تحویل 
این هواپیماها در فرصت بس��یار كوتاه 8 روز كاري 
محقق شد و هم اكنون ش��اهد فرود آنها در فرودگاه 

مهرآباد بودیم.
مدیرعام��ل هم��ا صنع��ت هوای��ي را از صنایع 
استراتژیكي دانست كه ایران به دنبال آن است كه در 

این عرصه متوقف نشود.
شرفبافي گفت: آنچه امروز اتفاق افتاد، شكست 

تصمیم گی��ري ی��ك طرف��ه آمری��كا بود.گفتن��ي 
 اس��ت، مدل ای��ن هواپیماه��اي خریداري ش��ده

ATR6۰۰-۷2 است كه براي نخستین بار در سال 
2۰1۰ میالدي وارد ناوگان هوایي جهان ش��د. این 
هواپیما منطبق ب��ا آخرین فن��اوري و جدیدترین 
سیس��تم هاي رفاهي و ایمني در صنعت هواپیمایي 

جهان است.

 توسعه مناطق كوچك و دورافتاده 
رییس س��ازمان هواپیمایي كش��وري هم در این 
مراسم، توس��عه صنعت حمل و نقل هوایي را یكي از 
وظایف اصلي این سازمان برش��مرد كه در سال هاي 

اخیر به دالیل متعدد اجرایي نشده بود.
علي عابدزاده گفت: این مش��كل به یك توس��عه 
ناهماهنگ در صنعت حمل و نقل هوایي منجر ش��د 

كه سرمایه سوز بود.
به گفت��ه این مق��ام مس��وول، ورود هواپیماهاي 
كوچك مي تواند در توسعه مناطق دور افتاده كشور 
موثر باش��د؛ ام��روز سیاس��ت هاي این س��ازمان به 
گونه اي است كه از همه س��رمایه گذاران به بهترین 
ش��كل حمایت كرده و دریافت مجوزها را براي آنها 
تس��هیل مي كند. او تاكید ك��رد: هواپیماي ATR از 
بازاري پایدار و انحصاري در كش��ور برخوردار است و 
هما مي تواند 1۰۰ مس��یر پروازي براي این هواپیما 
تعریف كند كه سودده باش��د و رقیبي در میان سایر 

ایرالین ها نداشته باشد.

 پرداخت نقدي هزينه خريد 
درحالي كه3 نفر از مسووالن صنعت هوایي كشور 
در مراس��م ورود 5 فروند هواپیم��اي جدید ATR به 
ناوگان هوایي ایران ایر سخنراني كردند، اما هیچ كدام 
درباره چگونگي خریداري و پرداخت هزینه خرید این 
هواپیماها حرفي به میان نیاوردند. البته روز شنبه اصغر 
فخریه كاشان، عضو ارش��د تیم مذاكره كننده خرید 
هواپیماهاي جدید درمصاحبه ب��ا ایلنا گفته بود: پول 
خرید 5 فروند ATR را روز جمع��ه در یك روند كامال 

بانكي پرداخت كردیم.
فخریه كاشان ادامه داد: عامل مهم دیگر كه باعث 
ش��د این هواپیماها به ایران تحویل داده شود، زیركي 
ایران در انعقاد قراردادها بود؛ بط��وري كه هیچ پولي 
بابت پیش پرداخت به این ش��ركت ارایه نش��ده بود تا 

زماني كه سفارشات تحویل داده شوند. 
او افزود: بنابراین دس��ت ش��ركت ATR بسته بود 
و براي جلوگی��ري از خس��ارت ها و تامین منافع خود 
مجبور به مذاكره با آمریكا شد تا استثنایي براي فروش 

این هواپیماها به ایران بگیرد.
این مسوول ارش��د حوزه هوایي با بیان اینكه هیچ 
پولي از قبل ب��راي تحویل این هواپیماها به ش��ركت 
ATR پرداخت نشده بود، گفت: براي نقل و انتقاالت 
بانكي این هزینه ها از مس��ووالن بانك مركزي، بانك 
پارس��یان، آقاي واعظي و مدیران ایران ایر و وزیر راه و 

شهرسازي باید تشكر كرد.

 وزیر راه و شهرس��ازي درحاشیه مراس��م ورود 5 فروند ATR از محموله اي از 
قطعات یدكي هواپیما به ارزش 5 میلیون یورو اعم از ساخت آمریكا و اروپا همراه با 

ورود هواپیماهاي جدید این شركت هواپیماساز به كشور خبر داد.
آخوندي افزود: اتفاق ب��زرگ امروز، گامي مثبت از س��وي اتحادی��ه اروپا در 
ایفاي تعهدات خود نس��بت ب��ه ایران بود كه ب��ا همكاري تیم فن��ي هواپیمایي 
جمهوري اس��المي ای��ران )هما(، بان��ك مرك��زي، وزارت امور خارجه و س��ایر 
نیروهاي دست اندر كار به ثمر نشست. به گفته این مقام مس��وول، پس از خروج 
یكجانبه آمریكا از برجام، طي گفت وگوهاي مس��تمر با اروپایي ها و با وجود همه 
دشواري ها، این قرارداد به نتیجه رسید و امیدواریم در آینده هم این همكاري ها 
تداوم داشته باش��د تا فضاي مثبتي در سطح بین الملل ش��اهد باشیم. آخوندي 
تاكید كرد: موفقیت حاصل شده نشان داد اگر تعامل سازنده با جهان داشته باشیم، 
حتي مي توان آمریكا را منزوي كرد؛ موضوع��ي كه امروز و با این حركت به منصه 

ظهور رسید. این عضو دولت دوازدهم یادآور شد: توسعه مناطق، دلیل اصلي تاكید 
وزارت راه و شهرسازي بر واردات هواپیماهاي كوچك جدید به كشور بود. وزیر راه 
و شهرسازي ادامه داد: امروز بیشتر هواپیماهاي كشور در تهران، مراكز استان ها و 
همچنین مقاصد بین المللي پرواز مي كنند، در حالي كه اگر فرودگاه هاي كوچك 
و منطقه اي را فعال كنیم، مي توانیم به مناطق دوردس��ت هم پرواز داشته باشیم. 
او ابراز امیدواري كرد كه بتوان هما را به همه مناطق ایران توسعه داد تا به رشد و 

توسعه و جلب سرمایه در این مناطق بینجامد.
پس از اجراي توافق برجام در دي ماه 13۹۴، ایران ایر توانست پس از رفع 
تحریم هاي آمریكا در زمینه خرید هواپیماهاي تجاري و مسافري، سه قرارداد 
خرید هواپیما با ش��ركت هاي بوئینگ، ایرب��اس و ATR در مجموع به میزان 
 ،ATR 2۰۰ فروند هواپیماي جدید را منعقد كند كه س��هم شركت ایتالیایي

2۰ فروند هواپیما بود.

ورود 5 ميليون يورو قطعات يدكي هواپيما 

جلسه كمیسیون معامالت سازمان زیباس��ازي شهر تهران با 
موضوع مزایده صدور مجوز اكران آگهي و تبلیغات بر روي بخشي 

از پیكره هاي تبلیغاتي شهر تهران برگزار شد.
به گ��زارش مهر، حمید صابرف��رزام معاون تبلیغ��ات و درآمد 
س��ازمان زیباس��ازي ش��هرداري در حاشیه جلس��ه كمیسیون 
معامالت در جمع خبرنگاران گفت: شركت هایي مي توانستند در 
مزایده حاضر ش��وند كه مجوز آنه��ا از اداره كل تبلیغات معاونت 
مطبوعاتي وزارت ارش��اد تایید ش��ده باش��د. این ش��ركت ها در 
كمیته تبلیغات س��ازمان زیباسازي ش��ركت كرده و رتبه بندي 
آنها مشخص مي شود.ما 3۷ هزار متر مربع فضاي تبلیغاتي براي 
تبلیغات محیطي داریم و مي خواهیم براي س��ال بعد این فضا را 

افزایش دهیم.

وي درباره فرآین��د ارزش گذاري فضاه��اي تبلیغاتي گفت: 
یك تیم متشكل از كارشناسان دادگستري، ش��هرداري و ... به 
عنوان مبلغ پایه مزایده قیمت ها را مشخص مي كنند، اما قیمت 
نهایي را شركت ها و بازار مشخص كند.براي اولین بار بازگشایي 
پاكت ه��اي مزایده عمومي ص��دور مجوز اك��ران آگهي بر روي 
پیكره هاي تبلیغاتي با حضور اصحاب رس��انه برگزار مي شود.در 
این مزایده 23 درصد س��ازه هاي تبلیغاتي ش��هر تهران كه رقم 
ب��االي ۴۰ میلیارد توم��ان ارزش دارد در 1۴ باك��س به مزایده 

گذاشته مي شود.
معاون تبلیغات و درآمد س��ازمان زیباس��ازي ش��هرداري در 
پاسخ به س��والي مبني بر اینكه حق شركت هاي كوچكتر تضییع 
مي ش��ود، گفت: تصمی��م گرفتی��م باكس هاي كوچكت��ر را نیز 

طراحي و ایجاد كنیم كه ویژه شركت هاي سال اولي باشد. هزینه 
تبلیغاتي آنها كمتر اس��ت و ش��ركت هاي بزرگ امكان حضور در 
این باكس ها را ندارند. این پاكت ها شامل اسناد شركت ها، مجوز 
شركت و در نهایت قیمت ها است و هر شركتي كه باالترین قیمت 
را اعالم كند در نهایت اكران تبلیغات به آن شركت داده مي شود. 
وي با بیان اینكه در این نوع مزایده ها فرصتي براي ش��ركت هاي 
گرید ۴ و 5 داده نمي شود، گفت: براي ش��ركت ها با گرید 1، 1۰ 
هزار متر مربع، گرید دو ۷ ه��زار متر مربع و در نهایت گرید 3 پنج 

هزار مترمربع باكس تبلیغاتي داده مي شود.
معاون تبلیغات و درآمد س��ازمان زیباسازي ش��هر تهران در 
خصوص قیمت  شركت هاي اكران آگهي و تبلیغات بر پیكره هاي 
تبلیغي شهر تهران گفت: قیمت هاي باكس ها متفاوت است و این 
قیمت ها براس��اس منطقه و محالت تعیین مي شود. در این دوره 
از مزایده 25 شركت اسناد مزایده خود را خریداري كردند كه در 

نهایت 1۷ شركت پاكت خود را به سازمان زیباسازي )كمیسیون 
معامالت( ارایه كردند. 

وي در خصوص فرآیند بازگش��ایي پاكت ها گفت: پس از آنكه 
پاكت اول كه مربوط به اسناد شركت هاست باز شود و اسناد ارایه 
شده صحیح باش��د در ادامه پاكت هاي دوم و سوم نیز بازگشایي 

خواهد بود.
معاون تبلیغ��ات و درآمد س��ازمان 
زیباسازي ش��هر تهران با تاكید براینكه 
تمام فرآین��د مزایده زیر نظر س��ازمان 
بازرس��ي كل كش��ور و واحد حراس��ت 
س��ازمان زیباسازي ش��هر تهران انجام 
مي ش��ود، گف��ت: در این بخ��ش همه 
كارها به صورت شفاف و حتي با حضور 

خبرنگاران انجام مي پذیرد.

واگذاري ۲۳ درصد سازه هاي تبليغاتي پايتخت



خبر

كشف محموله كاغذ قاچاق 
در شهر ري

ش�اتا| مركز حراس��ت وزارت صنع��ت، معدن 
و تجارت موفق به كش��ف 116 تن »مقواي پش��ت 
طوسي« در باقرآباد شهرري شد. اين اقدام درجهت 
همكاري با س��تاد مبارزه با احت��كار كاالي وارداتي 
صورت گرفت و طبق بررسي هاي اين مركز محموله 
كش��ف ش��ده در اظهارنامه گمركي محموله كاغذ 
پرينتر عنوان شده اس��ت. با هماهنگي دايره مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز آگاهي فات��ب، محموله فوق در 
محل انبار توقيف شد. اين محموله به ارزش تقريبي 
820ميليون توم��ان و در يك��ي از انبارهاي منطقه 

باقرشهر شهرستان ري شناسايي شد.

هجوم رانت خواران براي 
دريافت كارت بازرگاني

تس�نيم| رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: با 
توجه به سياست هاي ارزي جديد، اقبال به دريافت 
كارت بازرگاني بس��يار زياد شد و اين هجوم ناشي از 
تالش ب��راي دريافت ارز دولتي ب��ود، در نتيجه اتاق 
تهران تصميم گرفت تا كار پايش مجدد را آغاز كند. 
مس��عود خوانس��اري با تاكيد بر اينكه همواره تمام 
مراحل قانوني صدور و تمديدكارت بازرگاني در اين 
اتاق بطور كامل اجرا شده است، گفت: در اين پايش 
مجدد، تمام افرادي ك��ه داراي كارت بازرگاني بوده 
اما آدرس يا شماره تلفن و س��اير مدارك ارايه شده 
توسط آنها با واقعيت تطبيق نداشته باشد، به فوريت 
مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفي، 

متخلفان به مراجع ذي ربط معرفي خواهند شد.
ريي��س ات��اق ته��ران همچنين ب��ا اش��اره به 
محدوديت هاي��ي كه به تازگي از س��وي دولت براي 
كاربرد كارت بازرگاني اعمال شده است، تاكيد كرد: 
پايش اين مس��اله در حيطه مس��ووليت هاي اتاق 
نيست، مگر اينكه اطالعات مربوط به تخصيص هاي 
صورت گرفته از ابتداي سال در اختيار اتاق قرار گيرد. 
خوانساري از بانك مركزي درخواست كرد كه كليه 
گشايش هايي كه از ابتداي س��ال صورت پذيرفته، 
به ات��اق تهران اعالم ش��ود ت��ا برابر مصوب��ه دولت 
مبني بر محدوديت در س��قف كارت هاي يكساله و 
دوساله اقدام مقتضي صورت پذيرد. از طرفي، برابر 
محدوديت هايي ك��ه دولت در كارب��رد كارت هاي 
بازرگاني وضع كرده اس��ت، دارنده كارت بازرگاني 
در س��ال اول تا س��قف 500 هزار دالر و در صورت 
عملكرد مثبت در سال دوم تا سقف دوميليون دالر 

اجازه واردات كاال دارند.

پيشنهاد سهميه بندي 
واردات خودرو

ايرن�ا| رييس انجم��ن صنف��ي واردكنندگان 
خودرو به دولت پيش��نهاد كرد: پس از فعال كردن 
ثبت س��فارش هاي جدي��د، تخصيص ارز ب��ه آنها 
سهميه بندي شود تا با شكسته شدن حباب كنوني 
قيمت ها، مديريت بازار ميسر ش��ود. كورش مرشد 
س��لوك افزود: پس از تصميم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مبني بر قرار گرفتن خودرو در گروه چهارم 
واردات و ممنوعيت واردات آنها، به دليل فشار تقاضا 
و محدودي��ت عرضه ش��اهد ش��كل گرفتن حباب 
قيمتي در بازار بوديم. به گفته اين مقام صنفي، امروز 
اين حباب قيمت��ي در بازار خودروه��اي كاركرده و 
همچنين ب��ازار ثانويه )خودروه��اي صفر كيلومتر 
كه پس از تحويل توس��ط نمايندگي ها به مشتريان 
به بازار عرضه مي ش��ود( بيشتر است. مرشد سلوك 
يادآوري ك��رد: محدوديت ه��اي واردات خودرو، در 
عمل آن را از يك كاالي مصرفي به كاالي سرمايه اي 
تبديل كرده و تقاضا براي آن افزايش يافته است؛ بر 
اين اساس در شرايط ثبات عرضه، افزايش و حبابي 
ش��دن قيمت ها اجتناب ناپذير اس��ت و هرچه اين 
عرضه محدودتر ش��ود، حباب بزرگ تر مي شود. او 
تصريح كرد: تنها راهكار از بين بردن حباب قيمتي 
ياد ش��ده، آزادس��ازي واردات يا دست كم سهميه 
بندي واردات است كه اين پيشنهاد نيز در نامه اي از 
سوي انجمن صنفي واردكنندگان خودرو به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارايه شد.

 عملكرد مناطق آزاد 
مطلوب  نيست

فارس| مدير عامل س��ابق منطق��ه آزاد اروند 
گفت: عملك��رد مناط��ق آزاد در ايجاد اش��تغال، 
تولي��د و ص��ادرات قابل دف��اع و مطلوب نيس��ت. 
جواد معصومي درباره اليح��ه افزايش مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي افزود: كميس��يون اقتصادي، 15 
ش��رط را براي ايجاد مناط��ق آزاد تعيين كرده بود 
كه زيرساخت هاي نرم افزاري و شروط بسيار خوبي 
بودند. او ادامه داد: هدف از ايجاد مناطق آزاد، ايجاد 
معافيت هاي محلي مالياتي نيست بلكه صادرات و 
صادرات مجدد اس��ت . معصومي گفت: صادرات ما 
از مناطق آزاد اكنون كمتر از 5 درصد كل صادرات 
كشور است و اين نشان مي دهد بقيه جا هاي كشور 

كه مناطق آزاد نبودند در صادرات موفق تر بودند.
او با بيان اينكه مناط��ق آزاد در جذب واردات 
باهم رقابت دارن��د، افزود: قان��ون چگونگي اداره 
مناطق آزاد، م��ا را به هدف مطلوب نمي رس��اند، 
به اين دليل ك��ه مناطق آزاد در عمل به بهش��ت 
فرار مالياتي تبديل شده اس��ت؛ اين موضوع را از 
تعداد زياد شركت هاي ثبت ش��ده در اين مناطق 
مي توان فهميد. مدي��ر عامل س��ابق منطقه آزاد 
اروند گف��ت: در ح��ال تخصيص بي��ش از 5 هزار 
ميليارد توم��ان به چن��د منطقه آزاد هس��تيم تا 
به توليد و اش��تغال كمك كنند، ام��ا اين مناطق 

عملكرد مطلوبي ندارند.

صنعت، معدن و جتارت14  Mon. August 6. 2018  1167 دو شنبه 15 مرداد 1397   23 ذي القعده 1439  شماره 
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769  

فعاالن اقتصادي توجه به 12 نكته در سياست هاي كالن ارزي را از دولتمردان خواستار شدند

انتظارات از بسته جديد ارزي

در نشست كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني تهران بررسي شد

مصايب كسب وكار ها در شرايط تحريم
تعادل |

نشس�ت كميس�يون تسهيل كس�ب و كار 
اتاق بازرگان�ي ته�ران، با محوريت بررس�ي 
مش�كالت كس�ب و كار در ش�رايط تش�ديد 
تحريم هاي امريكا برگزار ش�د. به گفته آنها، 
بخشي از مشكالت فعلي كسب وكارها ناشي 
از تصميمات خلق الس�اعه و محدوديت هايي 
است كه مس�ووالن در داخل ايجاد كرده اند. 
اقدام�ات ص�ورت گرفته ب�راي بهب�ود رتبه 
مجم�ع  رقابت پذي�ري  ش�اخص  در  اي�ران 
جهاني اقتص�اد، از ديگر موضوعات�ي بود كه 
در اين نشس�ت مورد بررس�ي ق�رار گرفت. 
ش�اخص  در  شش�م  برنام�ه  هدف گ�ذاري 
رقابت پذيري، اين اس�ت ك�ه ايران ب�ه رتبه 
3 در منطقه دس�ت پيدا كند؛ اما نزديك به 6 
سال اس�ت كه ايران در ميان 20 كشور منطقه 
منا، رتب�ه 13 را كس�ب  مي كن�د. از اي�ن رو، 
پيش بيني مي ش�ود، رتبه ايران در ش�اخص 
رقابت پذيري در سال 2018 دچار تنزل شود. 
ب�ه همي�ن منظ�ور، در راس�تاي هدفگذاري 
وزارت اقتص�اد در طراحي پيش نويس ارتقاي 
ش�اخص رقابت پذي�ري و كس�ب نظ�ر بخش 
خصوصي ب�راي تدوي�ن قوانين مقرر ش�د تا 
كارگروهي ب�راي بررس�ي پيش نويس وزارت 
اقتص�اد در خص�وص ش�اخص رقابت پذيري 
توسط كميس�يون تسهيل كس�ب و كار اتاق 
تهران ايجاد ش�ود تا اين موض�وع را به دقت 

مورد بررسي و تحليل قرار دهد.

 خودتحريمي ها، مانع توليد
بررس��ي مس��ائل و مش��كالت كس��بوكار در 
ش��رايط تش��ديد تحريم هاي امريكا محور بحث و 
گفت وش��نود ها در بيستمين نشس��ت كميسيون 
تس��هيل كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران بود. در 
اين نشس��ت همچنين اقدامات وزارت اقتصاد براي 
بهبود رتبه ايران در ش��اخص رقابت پذيري مجمع 

جهاني اقتصاد نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشس��ت، محمدرضا  نجفي منش، 
رييس كميسيون تسهيل كس��ب و كار اتاق تهران، 
با اشاره به اينكه پيش از اعمال و اجراي تحريم هاي 
امريكا، مش��كالت بس��ياري براي فعاالن اقتصادي 
ايجاد شده اس��ت، گفت: بخش��ي از اين مشكالت 
ناشي از تصميمات خلق الس��اعه و محدوديت هايي 
است كه مسووالن در داخل ايجاد كرده اند. رسوب 
كاالها در گمركات و نيز كاهش دسترس��ي به مواد 
اوليه از جمله اين مشكالت اس��ت كه البته افزايش 
ناگهاني ن��رخ ارز نيز به اي��ن چالش ه��ا دامن زده 
اس��ت. محمدرضا  نجفي منش در ادامه با اش��اره به 
بروز و وجود مش��كالت مش��ابه در صنع��ت خودرو 
گفت: از فروردين س��ال 1395 تا پايان ارديبهشت 
س��ال 1397 قيم��ت م��واد اولي��ه اي��ن صنع��ت 
حدود 72درصد، دس��تمزدها ح��دود 56 درصد و 
هزينه هاي س��ربار 21 درصد افزايش يافته اس��ت. 
اما دولت، بيش از يك الي 2 درص��د اجازه افزايش 
قيمت ب��ه توليدكنندگان نداده اس��ت. نتيجه آنكه 
زيان شركت سايپا در س��ال مالي گذشته به 2 هزار 
ميليارد تومان رس��يد. رييس كميس��يون تسهيل 

كس��ب و كار اتاق تهران افزود: اين تصور نادرس��ت 
نزد مسووالن شكل گرفته اس��ت كه اگر با افزايش 
قيمت كاالها موافقت نش��ود، مردم س��ود  مي برند. 
در حاليكه كاال در نهايت به قيمت واقعي به دس��ت 
مصرف كننده  مي رسد و س��ود آن را اولين خريدار 
كاال كس��ب  مي كند و توليدكننده نيز متحمل زيان 

 مي شود.
عبدالنبي مكابر، عضو اتحادي��ه توليدكنندگان 
و صادركنن��دگان طال وجواهر با بي��ان اينكه دولت 
پيش از ورود به پروژه يكسان س��ازي ن��رخ ارز، بايد 
يك سري الزامات را رعايت  مي كرد، گفت: پيش از 
اجراي سياست يكسان س��ازي نرخ ارز بايد مواردي 
همچون »تامين ارز مورد ني��از« و »در نظر گرفتن 
كس��ري بودجه«، »ضرورت س��اماندهي بازار براي 
فروش آتي و ش��فافيت معام��الت آن« و »كنترل 
حج��م نقدينگي« م��ورد توجه ق��رار مي گرفت كه 
دولت بيتوجه به اين موارد نس��بت ب��ه اجراي اين 
طرح اق��دام كرد و مش��اهده كرديم كه نتوانس��ت 

اجراي آن را ادامه دهد.
اين فع��ال اقتصادي با اش��اره به ال��زام خروج از 
گردونه تحريم ها ب��راي بهبود ش��رايط اقتصادي، 
گفت: كشورهايي نظير پاكس��تان و تركيه هيچگاه 
به اين گس��تردگي مورد تحريم قرار  نمي گيرند، به 
اين دليل كه عضو س��ازمان جهاني تجارت هستند 
و با بيش از 100 كش��ور مراوده تج��اري دارند. اگر 
ايران نيز س��عي كرده بود به عضويت اين س��ازمان 
درآي��د، امروز ب��ه راحت��ي در معرض تحري��م قرار 

 نمي گرفت.

 سايه سياست بر اقتصاد
در ادام��ه اين نشس��ت، داريوش مهاج��ر، دبير 
كنفدراس��يون صنعت با اش��اره به اينكه مشكالت 
كنوني، اقتصادي نيست، افزود: در شرايط فعلي اگر 
هر آنچه اقتصاددانان نخبه ني��ز اعالم كنند به اجرا 
درآيد، مش��كلي حل  نمي ش��ود؛ چرا كه مشكالت 
اقتصادي فعلي از مس��ائل سياس��ي تاثير  مي گيرد 
و نهاده��اي مختلف تح��ت تاثير نهاده��اي قدرت 
قرار گرفته اند. ش��راره كامراني، معاون برنامه ريزي، 
اجرايي و ارتباطات انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 
نيز با بيان اينكه سايه سياست كماكان بر سر اقتصاد 
است، گفت: تا زماني كه الگو حاكم بر كشور كه در آن 
مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي در اولويت 
قرار  مي گيرد، تغيير نكند،  نمي توان به حل مشكالت 
اميد بس��ت. او در ادامه به مش��كالت صناي��ع لوازم 
خانگي اشاره كرد و گفت: س��ردرگمي هاي به وجود 
آمده از ناحيه سياس��ت هاي ارزي و تجاري منجر به 
كاهش توليد، ارايه برنامه زمان بندي براي تعطيلي و 

حجم گسترده بيكاري در آينده خواهد شد.
رض��ا رحماني، قائم مق��ام وزير صنع��ت در امور 
توليد نيز عنوان كرد: اس��تدالل توليدكنندگان در 
مورد ضرورت افزاي��ش قيمت تولي��دات در دولت 
مطرح شده و به زودي تصميماتي در اين باره اتخاذ 

خواهد شد.
در ادامه اين نشس��ت، اقدامات ص��ورت گرفته 
براي بهبود رتب��ه ايران در ش��اخص رقابت پذيري 
مجمع جهاني اقتصاد آغاز شد. در اين بخش منيژه 
طبيبي كه ب��ه نمايندگي از وزارت ام��ور اقتصادي 

و دارايي در اين نشس��ت حض��ور يافته ب��ود، طي 
توضيحاتي گفت: بهبود شاخص تكليفي بود كه در 
برنامه ششم توس��عه براي دولت تعيين شد. اكنون 
هدفگذاري برنامه شش��م در شاخص رقابت پذيري، 
اين اس��ت كه ايران به رتبه 3 در منطقه دست پيدا 
كند. در حالي كه حدود 6 سال است ايران در ميان 
20 كش��ور منطقه منا، رتبه 13 را كس��ب  مي كند. 
اين در حالي است كه كشورمان در گزارش 2017، 
حدود 6 پله صعود داش��ته اس��ت، اما جايگاه آن در 
منطقه تغييري نكرده اس��ت. به گفته او، با توجه به 
عدم ثبات اقتصادي در شرايطي كه پرسشنامه هاي 
س��ال 2018 ميان فعاالن اقتصادي اي��ران توزيع 
ش��د، پيش بيني  مي ش��ود رتبه ايران در ش��اخص 

رقابت پذيري در سال 2018 دچار تنزل شود.
در ادام��ه، محس��ن اتابك��ي، مدي��ركل دفت��ر 
سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بر اين عقيده بود كه معموال خروجي هاي 
پردازش شده از س��وي مراجع بين المللي در ايران 
مورد بررس��ي قرار  مي گيرد و رابطه علت و معلولي 
شرايط فضاي كس��ب و كار و شاخص ها مورد توجه 
ق��رار  نمي گي��رد. او اف��زود: در اين زمين��ه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت هم پيش نويس��ي را تهيه 
و براي بخش خصوصي ارسال كرده است. در پايان 
اين نشس��ت مقرر ش��د تا كارگروهي براي بررسي 
پيش نوي��س وزارت اقتصاد در خصوص ش��اخص 
رقابت پذيري توسط كميسيون تسهيل كسب و كار 
اتاق تهران ايجاد ش��ود كه اين متن را به دقت مورد 

بررسي و تحليل قرار دهد.

تعادل | گروه تجارت| 
بس�ته جدي�د ارزي دول�ت اگرچ�ه هن�وز 
رونمايي نش�ده، اما تصويب آن از س�وي سران 
س�ه قوه، س�يگنال مثبتي به بازار داد كه نشان 
از بهب�ود نظ�ام ارزي دارد. البت�ه با احتس�اب 
سياست ارزي دولت در فروردين ماه 97 و كمي 
بع�د از آن اعالم تش�كيل بازار ثانوي�ه، تدوين 
اين بس�ته جديد در ميانه تابس�تان را مي توان 
س�ومين اقدام ارزي دولت براي كش�يدن ترمز 
قيمت ها در ب�ازار ارز عنوان ك�رد. اگرچه قرار 
اس�ت جزئي�ات بس�ته جدي�د ارزي ام�روز از 
س�وي رييس كل بانك مركزي ابالغ ش�ود، اما 
با اين حال، مفاد اين بس�ته و اثري كه بر سمت 
و س�وي بازار ارز بر جا خواهد گذاشت، هنوز به 
درستي مشخص نيس�ت. اين در حالي است كه 
با توجه به سياست هاي كنوني دولت »ابهام در 
سازوكار بازار ارز براي فعاالن بخش خصوصي«، 
»عدم تطابق نرخ هاي اعالم ش�ده با نرخ واقعي 
موجود در بازار«، »ضرورت بازگشت ارز حاصل 
از ص�ادرات ب�ه ب�ازار در مدت كوت�اه«، »اتخاذ 
سياس�ت گذاري دخالت�ي به ج�اي نظ�ارت«، 
»حذف صرافي ها از چرخه اقتصادي« و بسياري 
اما و اگرهاي ديگر، تاكنون مانع از كنترل تقاضا 

براي ارز شده اند. 
از اين رو، بخ�ش خصوصي از اينك�ه باز هم 
دول�ت در تدوين بس�ته جدي�د ارزي، نظرات 
بخش خصوصي را جويا نش�ده، گله مند است. 
با اي�ن ح�ال، فع�االن اقتص�ادي، انتظاراتي از 
اين بس�ته نجات بخش دارند كه ممكن اس�ت 
در ط�رح نهايي، لحاظ ش�ده باش�ند ي�ا خير. 
»عدم اعالم نرخ قطعي براي ارز«، »بازگش�ايي 
صراف�ي و ت�داوم خري�د و ف�روش فيزيك�ي 
ارز«، »پوش�ش تمام�ي نيازه�اي ارزي، اعم از 
دانشجويي، درماني و مس�افرتي«، »تخصيص 
ف�وري ارز ب�راي نيازه�اي درمان�ي و ارز مازاد 
براي نيازهاي وارداتي«، »تدوين سياس�ت هاي 
ارزي با در نظ�ر گرفتن مالحظ�ات صادراتي«، 
»تامين ارز خوراك پتروش�يمي ها به نرخ بازار 
ثانوي�ه«، »كاس�تن از ت�ورم انتظ�اري در بازار 
ارز«، »گروه بندي جديد ارزي ب�راي گروه هاي 
كاالي�ي اولوي�ت دار«، »حفظ اس�تقالل بانك 
مركزي«، »محرم ش�مردن بخ�ش خصوصي«، 
»افزايش عرضه ارز در بازار« و »لحظه اي نبودن 
سياس�ت هاي ارزي«، از جمله انتظارات آنها از 

تيم اقتصادي دولت است. 
  

تدوين سياس��ت جديد ارزي در م��رداد ماه 97 
را مي توان تازه ترين تصميم  دول��ت براي مديريت 
بازار ارز و ايجاد آرامش و امنيت براي فعاالن بخش 
خصوصي عنوان كرد. اين بس��ته جدي��د، از امروز 
اجرايي مي شود اما نظرسنجي از فعاالن اقتصادي، 
آنها را همچن��ان دغدغ��ه مند نش��ان مي دهد كه 
انتظاراتي از تدوي��ن واجراي اين بس��ته تازه ارزي 
دارند. اساس��ي ترين انتق��ادي كه از س��وي آنها به 
دولت وارد مي شود اين اس��ت كه بازهم نظر بخش 
خصوصي در تصميم گيريهاي كالن اقتصادي مورد 
توجه قرار نگرفته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه به 
گفته آنها، اگر دولت مي خواهد اشتباهات چند ماه 
گذشته خود را تكرار نكند، بايد ظرفيت هاي بخش 
خصوص��ي را در نظر گي��رد. اما چنانچ��ه بخواهيم 
انتظ��ارات بخش خصوص��ي را از اين بس��ته جديد 
ارزي ليس��ت كنيم به 12 دغدغه مهم مي رسيم كه 

به شرح زير است: 

نخست: در وهله نخست انتظار بخش خصوصي 
اين اس��ت كه دولت به هي��چ عنوان نباي��د در قالب 
بسته سياس��تي جديد، نرخي را براي ارز اعالم كند؛ 
چراكه هر نرخي ممكن اس��ت ضرر و زيان زيادي را 
به همراه داش��ته باشد و مجدد نرخ س��وم ديگري را 
ش��كل دهد؛ اين در حالي اس��ت كه بايد بازار ارز را 
بر اس��اس عرضه و تقاضا مديريت كرد؛ به نحوي كه 
فعاليت هاي اقتصادي بر اث��ر تصميمات غلط ارزي، 
قفل نشوند. چراكه تعيين دس��توري نرخ ارز، كار را 
سخت مي كند؛ بنابراين بازارها بايد بر اساس عرضه 
و تقاضا تامين شده و دخالت دولت به حداقل برسد. 

به گفته فع��االن اقتص��ادي يك ب��ار دولت اين 
تصمي��م را گرفته ك��ه آثار س��وء آن را نيز ش��اهد 
بوديم؛ در واقع بزرگ ترين اش��تباه دولت اين است 
كه نرخ اعالم كند، اگر در بس��ته جدي��د ارزي هم 
دولت نرخ اعالم كند، پس از آن حتما نرخ س��ومي 
براي بازار ش��كل خواهد گرفت. پ��س بايد مكانيزم 
عرضه و تقاضا را بپذيرد و نگران افزايش نرخ ارز در 
كوتاه مدت نباشد؛ بلكه بايد با مديريت شناور، بازار 

را كنترل كند.
دوم: صرافي ها بايد بازگش��ايي شده و عمليات 
خ��ود را تحت نظ��ارت بانك مركزي انج��ام دهند، 
به خصوص ب��ا تحريم هاي پيش رو، اكن��ون بايد از 
ظرفيت آنها به خوبي اس��تفاده ك��رده و اجازه داد، 
در ش��رايط فعلي اقتصاد ايران كه عمليات بانكي با 
مشكل مواجه اس��ت، كار به نحو بهتري پيش رود. 
بنابراين خريد و فروش فيزيكي ارز بايد آزاد ش��ود 
و منابع مازاد دولت نيز بايد ب��راي كنترل آن به كار 

گرفته شود. 
س�وم: ب��راي كارآمدت��ر ك��ردن بس��ته ت��ازه 
سياست هاي ارزي، بازار ثانويه بايد تمام تقاضاها اعم 

از »دانشجويي، درماني و مسافرتي« را پوشش دهد.
چه�ارم: 15 ميلي��ارد دالر ارز حاصل از فروش 
نفت به كاالهاي اساسي و دارو اختصاص داده شود 
و مابقي اين درآم��د مي تواند از س��وي دولت براي 
مديريت شناور بازار ارز اس��تفاده شود؛ به اين معنا 
كه هر جا دولت احساس كرد كه نرخ ارز در بازار، به 
صورت بيهوده باال رفته، به ب��ازار ورود كند و قيمت 
را تعديل كند. بر اين اساس دولت 15 ميليارد دالر 
از ارز حاص��ل از واردات را تامين ك��رده و در مقابل 
30ميلي��ارد دالر ارز الزم براي مابق��ي واردات را از 

محل ارز حاصل از صادرات تامي��ن خواهد كرد؛ از 
اين رو، به دليل اينكه ارز حاص��ل از صادرات بر ارز 
مورد نياز واردات فزوني دارد، ب��ازار تعديل خواهد 

شد و اين امر باعث افت قيمت ارز مي شود.
پنج�م: از ديگ��ر انتظ��ارات صادركنن��دگان 
اين اس��ت كه از تدوين سياس��ت ارزي ب��دون در 
نظرگرفت��ن مالحظ��ات صادراتي ج��دا خودداري 
ش��ود. مهم ترين مالحظه آنها هم اين اس��ت كه به 
صادركنن��دگان واقعي كه س��هم ص��ادرات آنها در 
اقتصاد بيش از 15 ميليارد دالر اس��ت، اختيار داده 
ش��ود تا ارز حاصل از صادرات را ب��ا روش هاي خود 
به ب��ازار برگردانند. عالوه بر اي��ن، بخش خصوصي 
واقعي بايد از كليه بخش��نامه هاي ارزي اخير دولت 

معاف شود.
شش�م: كاالهاي��ي همچ��ون پتروش��يمي كه 
تاكنون ارز ارزان قيمت براي خوراك خود از دولت 
مي گرفتن��د؛ بايد به س��مت تامين خ��وراك با نرخ 

ثانويه پيش بروند. 
هفتم: كاستن از تورم انتظاري در بازار ارز كه تا 
اندازه اي معلول فضاي امنيتي در بازار بوده اس��ت، 
بايد در دس��تور كار قرار بگيرد. به عبارت س��اده تر، 
برخوردهاي قهري از هر سنخ، به احساس ناامني و 

افزايش تقاضا براي ارز دامن مي زنند.
هش�تم: دولت و بانك مركزي بايد نشان دهند 
كه تمام قد در ميدان ارزي كش��ور حضور دارند. در 
همين زمينه، ضروري اس��ت كه بان��ك مركزي با 
نظارت در اين ب��ازار، اختص��اص ارز را به گروه هاي 
خاصي محدود نكند و تقس��يم بندي جديدي براي 

اختصاص ارز صورت بگيرد.
نه�م: از طرف��ي ض��رورت دارد بان��ك مركزي 
مستقل از دولت عمل كند و اس��تقالل اين بانك به 

رسميت شناخته شود.
دهم: انتظار ديگري كه فعاالن بخش خصوصي 
مطرح كردند، اينك��ه چرا در تدوين اين سياس��ت 
ارزي جدي��د، بخش خصوصي مج��دد مورد غفلت 
قرارگرفته است؛ اين در حالي است كه به گفته آنها 
بهتر اين بود كه دولت قبل از اعالم رسمي پارلمان 
بخ��ش خصوص��ي را در جري��ان چارچوب بس��ته 
جديد ارزي قرار مي داد و نظرات اين بخش را جويا 
مي ش��د. بنابراين تا زماني كه نظر بخش خصوصي 
به اصط��الح نامح��رم تلق��ي مي ش��ود و در تدوين 

سياس��ت هاي جديد ب��ه نظرات فع��الن اقتصادي 
توجهي نمي شود، تصميماتي گرفته خواهد شد كه 

به هيچ وجه منطبق با شرايط فعلي بازار نيست. 
يازده�م: صادركنن��دگان براي ادام��ه فعاليت 
خود در ش��رايط فعل��ي، نيازمن��د آرام��ش و رفع 
التهاب هاي موجود هس��تند. تحق��ق اين هدف در 

گروي عرضه بيشتر ارز در بازار است. 
دوازدهم: آخرين انتظار آنه��ا از دولت نيز اين 
است كه بسته جديد سياست هاي ارزي بايد يك بار 
براي هميش��ه براي فعاالن اقتصادي قابل اتكا باشد 
و بتوانند روي آن حساب كنند؛ يعني سياست هاي 
جديد به ص��ورت لحظ��ه اي تغيير نك��رده و كامال 

شفاف و تعريف شده، مسير عقالني را طي كند. 

 سمت و سوي دالر
ف��ارغ از انتظارات فع��االن بخ��ش خصوصي از 
سياس��ت هاي جديد دولت كه قرار اس��ت همزمان 
با رونمايي از بس��ته جدي��د ارزي، اجرايي ش��وند، 
اين پرس��ش هنوز به قوت خود باقي اس��ت كه طي 
روزهاي آينده، ن��رخ ارزهاي خارجي در كش��ور به 

كدام سو مي رود؟
مه��دي پور قاض��ي، رييس كميس��يون صنعت 
اتاق بازرگان��ي ته��ران در گفت وگو ب��ا »تعادل«، 
با بي��ان اينك��ه بانك مرك��زي بايد بپذي��رد كه ارز 
باي��د تك نرخ��ي باش��د، مي گوي��د: بس��ته جديد 
سياس��ت هاي ارزي بايد به گونه اي طراحي ش��ود 
كه عالوه بر حذف نرخ هاي قبلي، باعث شود تا نرخ 
آن آزادانه ميان خريدار و فروش��نده تعيين ش��ود. 
پورقاضي ادامه مي دهد: نرخ ارز در ساير كشور هاي 
جهان نيز به ص��ورت آزادانه و در رابط��ه با عرضه و 
تقاضا كشف قيمت مي ش��ود و ايران نيز بايد از اين 
كش��ورها تبعيت كند تا دچار مشكالتي كه ناشي از 

سياست هاي ناكارآمد قبلي بوديم، نشويم.
س��يده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييس��ه اتاق 
بازرگاني ته��ران هم با انتق��اد از عدم كس��ب نظر 
بخش خصوصي در تدوين بس��ته جديد سياس��ت 
ارزي بانك مركزي، ب��ه » تع��ادل« مي گويد: بهتر 
بود بانك مركزي قبل از اعالم رسمي سياست هاي 
جديد خود، چارچوب اين بس��ته سياس��تي جديد 
را به پارلم��ان بخش خصوصي ارس��ال كرده و نظر 
بخش خصوصي را جويا مي شد. اين فعال اقتصادي 

مي افزايد: در نهايت، سياست هاي ارزي دولت  روي 
بخش خصوصي اثر مي گ��ذارد، به همين دليل بايد 
انتظارات اين بخش هم در بسته سياستي جديد در 

نظر گرفته شوند.
محمد الهوت��ي، رييس كنفدراس��يون صادرات 
ايران نيز در مورد بسته جديد ارزي دولت مي گويد: 
بسته جديد سياست هاي ارزي خيلي نبايد متفاوت 
از پيشنهادات گذشته اي باشد كه فعاالن اقتصادي 
به دول��ت اعالم كرده ان��د. به همين دلي��ل، به نظر 
نمي رس��د كه امكان مان��ور و تغيير جه��ت در اين 

بسته به شكل فزاينده اي وجود داشته باشد.
الهوتي ب��ه خبرگ��زاري مهر اظه��ار مي كند: از 
طرف ديگ��ر، ارز حاصل از صادرات و ني��ز ارز مورد 
ني��از واردات كش��ور تقريبا باالنس اس��ت و حدود 
50 ميلي��ارد دالر ارز صادرات��ي وج��ود دارد ك��ه 
در قب��ال آن، 50 ميلي��ارد دالر ارز ب��راي واردات 
مورد نياز اس��ت، به نظر مي رس��د كه توازن در اين 
عرضه و تقاضا وجود دارد، ضم��ن اينكه با مجموعه 
سياس��ت هاي مديري��ت واردات كه دول��ت اعالم 

كرده، به نظر مي رسد كه واردات كاهش يابد.
س��يدرضي حاجي آقاميري، عضو اتاق بازرگاني 
ايران ه��م معتقد اس��ت: آنط��ور كه درباره بس��ته 
جديد ارزي شنيده ام، قرار است كاال هاي گروه دوم 
واردات نيز به بازار ثانويه وارد شوند. كاال هاي گروه 
دوم، نس��بت به بقيه كاال ها جنبه لوكس تري دارند. 
همچنين قرار است صادرات پتروش��يمي را نيز در 

بازار ثانويه عرضه كنند. 
در حالي كه تا كنون عرصه كنندگان ارز در بازار 
ثانويه صادركنندگان كاال هاي س��نتي و بخش��ي از 
صادرات غيرنفتي بودند. به گ��زارش فرارو، او ادامه 
مي دهد: وقتي پتروش��يمي ها به ب��ازار ثانويه وارد 
ش��وند و گروه دو ني��ز وارد اين بازار ش��ود، عرضه 
كنن��دگان ارز در اين بازار وس��يع تر خواهند بود به 
اين ترتيب با پايين آمدن ن��رخ ارز رو به رو خواهيم 
بود. ش��ايد قيمت دالر به 9 هزار تومان هم كاهش 

پيدا كند. 
از آن س��و، رييس كميس��يون توس��عه صادرات 
اتاق ايران ني��ز با بيان اي��ن موضوع كه متاس��فانه 
سياس��ت هاي ابالغ ش��ده يك��ي پ��س از ديگ��ري 
محدودكننده صادرات كش��ور هس��تند، مي گويد: 
دولت خ��ودش ب��ا سياس��ت هاي اش��تباه مانع از 
رشد صادرات در شرايطي ش��ده كه با افزايش نرخ 
ارز بهتري��ن فرصت براي صادركنن��دگان و جهش 
صادرات اس��ت. عدنان موس��ي پور ادام��ه مي دهد: 
صادركنن��دگان انتظار دارند تا از تدوين سياس��ت 
ارزي بدون در نظرگرفتن مالحظات صادراتي جدا 

خودداري شود.
 به گ��زارش ات��اق اي��ران، حميدرض��ا صالحي، 
نايب رييس كميسيون توس��عه صادرات اتاق ايران 
هم بر اين باور اس��ت ك��ه در تدوين بس��ته جديد 
ارزي بانك مركزي، سياس��ت هايي اتخاذ ش��ود كه 
اعتماد عموم��ي به اين بانك افزاي��ش يابد. دولت و 
بانك مركزي بايد نشان دهند كه تمام قد در ميدان 
ارزي كش��ور حض��ور دارند. ب��راي نمونه ب��ا وجود 
اينكه بازار ثانوي��ه 4 ماه ديرت��ر از زماني كه فعاالن 
بخش خصوصي انتظار داش��تند، آغاز ب��ه كار كرد، 
اما ديديم ك��ه قيمت ارز برخ��الف پيش بيني ها به 
ج��اي اينكه كاهش يابد ب��ا افزايش هم��راه بود. به 
اين دليل كه عرضه در اين بازار كمتر از تقاضاست. 
در همين زمينه، ضروري اس��ت كه بانك مركزي با 
نظارت در اين ب��ازار، اختص��اص ارز را به گروه هاي 
خاصي محدود نكند و تقس��يم بندي جديدي براي 

اختصاص ارز صورت بگيرد.



كوتاه از دنياي انرژي 15 نفت و انرژي
 داوري گازي ميان ايران

و تركمنستان
ايسنا| مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران با اشاره 
به اينكه در زمس��تان س��ال ۱۳۹۵ تركمنستان شير 
گاز خود را بر خالف قرارداد روي ايران بس��ت، درمورد 
آخرين وضعيت اخت��الف پيش آمده بين دو كش��ور 

توضيحاتي را  ارايه كرد.
حميدرضا عراقي با بيان اينكه اختالف پيش آمده 
به مرحله داوري رسيده است، اظهار كرد: طرف ايراني 
و طرف تركمني هركدام وكيل و داور انتخاب كرده اند 
و هر رايي كه از سوي داوري داده شود براي دو طرف 
الزم االجرا اس��ت.وي با تاكيد بر اينكه در اين داوري 
بحث محكوميت هيچ كشوري مطرح نيست، توضيح 
داد: بحث مقداري كه ما طلب داريم و مقداري كه آنها 
ادعا دارند و مقداري كه آنها طلب دارند و مقداري كه 
ما ادعا داريم است. در نهايت بر اساس دفاعيات هر دو 
كشور يك مبلغي تعيين ش��ده و راي صادر مي شود. 
بحث اين اس��ت كه در نهايت چق��در از ادعاهاي ما و 
چق��در از ادعاهاي آن��ان منطقي اس��ت.مديرعامل 
ش��ركت ملي گاز ايران به اين س��وال كه آيا تاريخي 
براي اعالم نتيجه از س��وي داور تعيين شده است يا 
نه، پاسخ داد: مدارك ارايه شده است و زمان را داوري 
تعيين مي كند اما معموال به يك تا دو سال زمان نياز 
دارد.بر اساس اين گزارش، تركمنستان طبق توافقي 
در سال ۱۹۹۷، به ايران گاز صادر كرده اما تقريبا هر 
سال در طول زمس��تان گاه و بي گاه قيمت هاي خود 
را افزايش داد. اين كش��ور در س��ال ۲۰۰۶ صادرات 
به ايران را متوقف كرد و خواس��تار افزايش ۹ برابري 
قيمت ش��د و ايران براي م��دت كوتاهي قيمت هاي 
باالتر را پذيرفت. اقدامي كه زمستان سال ۱۳۹۵ نيز 
توسط تركمن ها صورت گرفت اما اين بار با ايستادگي 
ايران رو به رو ش��دند و تعامل گازي دو كش��ور قطع 
شد. از آنجايي كه قطع گاز جزو بندهاي قرارداد بين 
ايران و تركمنستان نبود شركت ملي گاز ايران ضمن 
اينكه اقدام به آماده س��ازي مدارك الزم براي ارايه به 
داوري بين المللي كرد اعالم كرد ترجيح مي دهد اين 

اختالف با مذاكره برطرف شود.

 بستگي سرانه
 مصرف برق با آب و هوا

پاون|عبدالصاح��ب ارجمن��د، مدي��ركل دفت��ر 
راهبري و نظ��ارت بر انتقال توزيع ب��رق وزارت نيرو در 
خصوص آمارهاي مطرح شده در برخي رسانه ها درباره 
مصرف س��رانه برق خانگي برخي كشورها و مقايسه با 
وضعيت مصرف در ايران، اظهار داش��ت: سيستم هاي 
سرمايشي، گرمايشي و پخت و پز در كشورهاي ديگر 
به ويژه كشورهاي صنعتي فقط از طريق برق است و در 

ايران، برق و گاز با هم مصرف مي شود.
وي ادامه داد: اگر بخواهي��م در ايران مصرف را فقط 
بر مبناي برق محاسبه كنيم و بايد مجموع انرژي هاي 
مصرف ش��ده خانگي همچون گاز را نيز به اين معادله 
اضافه كنيم، اين مصرف نس��بت به كش��ورهاي ديگر 
به ش��دت باال خواه��د رفت.مدي��ركل دفت��ر راهبري 
و نظارت بر انتق��ال توزيع ب��رق وزارت نيرو با اش��اره 
به اينكه در مص��رف س��رانه ش��رايط آب و هوايي آن 
كشور نيز بس��يار تعيين كننده اس��ت، عنوان داشت: 
كشورهاي كه در شمال جغرافيايي و مناطق سردسير 
هستند، مصرف آنها براي مصارف گرمايشي باالست و 
كشورهاي ديگري كه سمت خط استوا و مناطق خيلي 
گرم قرار دارند، مصرف س��رانه آنها نيز براي اس��تفاده 
باالي مصارف سرمايش��ي افزايش خواهد داش��ت؛ در 
اينجا بايد گفت كش��ورهايي كه بين اين دو موقعيت 
جغرافيايي ق��رار دارند، طبيعتا مص��رف متعادل تري 
دارند.وي با بيان اينكه مصرف س��رانه برق در ايران سه 
هزار و ۱۰۰ كيلووات ساعت در سال عنوان شده است، 
ادامه داد: همين مصرف سرانه براي استان هاي جنوبي 
ايران باالي ۱۰ هزار كيلووات ساعت در سال بوده و باال 

بودن مصرف به دليل شرايط آب و هوايي است.
ارجمن��د اف��زود: مصرف س��رانه ب��رق ام��ارات و 
برخي كش��ورهاي جنوب خلي��ج فارس ح��دود ۱۲ 
هزار كيلووات س��اعت اس��ت كه مصرف آنها با برخي 
اس��تان هاي ايران برابري مي كند.وي يادآور شد: با اين 
وجود، مصرف س��رانه اي كه توس��ط آمارهاي شوراي 
جهاني انرژي )World Energy Council( مطرح 
شده، با آژانس بين المللي انرژي )IEA( متفاوت بوده و 
اين آژانس مصرف سرانه را كمتر عنوان كرده است؛ اين 

تفاوت ها نياز به بررسي بيشتر كارشناسي دارد.

افت 25 درصدي حجم آب 
سدهاي تهران

باشگاه خبرنگاران| كاهش بي سابقه بارش ها در 
سال گذش��ته و در پي آن افت روان  آب ها موجب شده 
اس��ت تا با وجود رش��د ۱۲ درصدي بارش ها در فصل 
بهار امس��ال، حجم ذخيره آب س��دهاي موجود در ۶ 
حوضه آبريز درياي خزر، خليج فارس، درياچه اروميه، 
فالت مركزي، هامون و س��رخس ب��ه ۲۳.4۰ ميليارد 
مترمكعب برس��د كه در مقايسه با س��ال گذشته آب 
موجود در مخازن سدهاي كشور كاهش ۱۵ درصدي 
پيدا كرده است.ورودي و خروجي آب از سدها نيز متاثر 
از افت نزوالت جوي با كاهش هاي محسوس��ي مواجه 
ش��ده اند بطوري كه ورودي به اين س��ازه هاي آبي ۳۳ 
درصد و خروجي از آنها نيز نسبت به سال گذشته ۲8 
درصد افت داشته است و هم اكنون بطور ميانگين 4۷ 
درصد مخازن سدهاي ياد شده داراي منابع آبي است.

در حال حاضر حج��م ذخيره كنوني آب در س��دهاي 
پنجگانه اس��تان تهران )الر، طالقان، اميركبير، لتيان 
و ماملو( به ۷8۳ ميليون مترمكعب رس��يده است و در 

شرايط فعلي ۵۹ درصد مخازن اين سدها خالي است.
بررس��ي اين اعداد و ارق��ام حكاي��ت از آن دارد كه 
كاهش بي س��ابقه بارش ها در سال گذشته موجب شده 
تا حجم مخازن سدهاي پنجگانه استان تهران نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد كاهش داشته باشد 
و ورودي آب به سدهاي پنجگانه استان با يك ميليارد و 
۱۰۷ ميليون مترمكعب افت ۳۲ درصدي را تجربه كنند.
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»تعادل«درگفتوگوباعباسملكيبررسيميكند

گشايشگرهلولهصلحبهدستعمرانخان؟
 گروه انرژي| فرداد احمدي| 

خط لوله گازي ايران-پاكستان-هند كه 
به نام خط لوله صلح نيز از آن ياد مي ش�ود، 
قرار بود گاز ايران را از عسلويه به پاكستان 
و از آنجا به هند منتقل كند، اما با وجود آنكه 
ايران س�هم خود از احداث خ�ط لوله تا مرز 
پاكس�تان را زودتر از موعد قرارداد به پايان 
رساند، هند از توافق كنار كشيد و پاكستان 
نيز ب�راي لوله گ�ذاري در خاك خ�ود هيچ 
اقدامي انجام نداد. انتخ�اب عمران خان به 
عنوان نخست وزير پاكستان اما ممكن است 
وضعيت را تغيي�ر دهد. عمران خ�ان عالوه 
بر انتقادات ف�راوان به سياس�ت هاي دولت 
مس�تقر پاكس�تان درب�اره ن�وع روابط اين 
كشور با كشورهاي همسايه، در طول كارزار 
انتخابات�ي خ�ود اظهارنظره�اي صريح�ي 
درباره لزوم توجه بيش�تر به حسن روابط با 
ايران و بطور مش�خص ادامه پروژه خط لوله 
گازي ايران و پاكستان كرده است. اما چنين 
از س�وي ش�خصيت هاي  اظهارنظرهاي�ي 
پاكستاني و در كارزار انتخاباتي را تا چه حد 
مي توان جدي قلمداد كرد؟ و آيا عمران خان 
مي تواند باز كننده گره روابط دو كش�ور در 
خ�ط لول�ه گازي ايران-پاكس�تان باش�د؟ 
»روزنام�ه تعادل« ب�راي يافتن پاس�خ اين 
س�واالت س�راغ عباس ملكي، محقق ارشد 
در پ�روژه سياس�ت گذاري ان�رژي، مرك�ز 
مطالعات بين المللي در موسس�ه تكنولوژي 
ماساچوس�ت )ام اي ت�ي( رفت. اي�ن عضو 
هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف نسبت 
به اجراي بخ�ش مربوط به پاكس�تان پروژه 
خ�ط لول�ه گازي ايران-پاكس�تان در زمان 
زمامداري عمران خان و گس�ترش روابط دو 
كشور ابراز اميدواري كرد. در ادامه مشروح 

گزارش را مي خوانيم. 
  

با روي كار آم�دن عمران خان چه افقي را 
پيش روي خط لوله صلح متصور هستيد؟

هفته گذشته انتخابات مجلس ملي پاكستان 
به نتيجه رسيد كه پس از استقالل هند و سپس 
چندپاره شدن ش��به قاره هند، اين دومين باري 
اس��ت كه يك دول��ت غيرنظام��ي در جمهوري 
اس��المي پاكس��تان دوره ماموريت خ��ود را به 
پايان مي رس��اند و با برگ��زاري انتخابات حزب 
جديدي روي كار مي آيد. از نظر من، عمران خان 
به عنوان رهبر حزبي كه برنده انتخابات اس��ت، 
تا به اينجا به منافع ملي پاكس��تان بيشتر توجه 
نشان داده و توانسته است خود را از حاشيه هايي 
مانند مس��ائل مربوط به فساد در دولت كنار نگه 
دارد. بنابراي��ن اگ��ر منافع ملي پاكس��تان را در 
نظر بگيريم، يك��ي از آنها داش��تن روابط خوب 
با همسايگان اس��ت. پاكس��تان در حال حاضر 
در موقعيتي قرار گرفته اس��ت كه ش��ايد فقط با 
يكي از همسايگانش بتواند روابط نزديكي برقرار 

كند كه آن كشور ايران اس��ت. در بخش شرقي 
پاكس��تان هند قرار دارد كه اختالفات ديرينه بر 
سر كشمير باعث وقوع جنگ هايي ميان اين دو 
كشور بوده است، در شمال پاكستان افغانستان 
قرار دارد كه با اين كش��ور نيز مس��ائل مختلفي 
مانند بحران افغانس��تان، خط ديورانت، مس��اله 
پش��تون ها و همچني��ن حماي��ت از گروه هاي 
شبه نظامي تندرو هميشه بين كابل و اسالم آباد 
فاصله انداخته اس��ت. البته پاكس��تان يك مرز 
محدودي نيز با چين دارد ك��ه به دليل آنكه اين 
مرز در ارتفاعات باال قرار دارد، تاكنون اس��تفاده 
كمي از آن ش��ده اس��ت. اين ارتب��اط محدود، 
فقط خط جاده اي قراقروم كه بن��در گوادر را به 
پاراچن��ار و از پاراچنار به خنجراب و كاش��غرب 
و اورومچ��ي و باالخره به پكن وص��ل مي كند را 

شامل مي شود. 
پس ش�ما بر اين باور هس�تيد ك�ه ورود 
يك ش�خص جديد قابليت تغيي�ر در فضاي 

تعامالت ايران و پاكستان را دارد؟ 
درب��اره رواب��ط پاكس��تان ب��ا ايران، ش��واهد 
نش��ان مي دهد كه هم اي��ران و هم پاكس��تان به 
روابط بهتر و س��ازنده تر تمايل دارند. اما مس��اله 
خط لول��ه صلح تاكن��ون به اين جه��ت در بخش 
پاكستاني پيشرفتي نداش��ت كه پاكستان اظهار 
مي داش��ت منابع مالي الزم براي انج��ام پروژه را 
ندارد و از ش��ركت هاي ب��زرگ و چندمليتي نيز 
هيچ ك��دام حاضر نيس��تند اجراي اين پ��روژه را 
بر عهده بگيرند. البته فش��ار امريكا پش��ت مساله 
عدم پيش��رفت خط لوله صلح احس��اس مي شد، 
همانطور كه فش��ار مثب��ت امريكا در پيش��رفت 
خط لوله تاپي كه از تركمنس��تان به افغانس��تان 
و س��پس به پاكس��تان و بعد از آن به هندوستان 

ادامه پيدا مي كند، احس��اس مي شود. ولي به نظر 
مي رسد كه پاكس��تان توجه بيشتري به خط لوله 
صلح كن��د. ادامه اي��ن خط لول��ه در داخل خاك 
پاكستان مي تواند توسط دولت پاكستان يا ايران 
يا با مشاركت ش��ركت هاي چندمليتي بزرگ در 
صنايع نفت و گاز انجام ش��ود. با اين وجود، تا قبل 
از آمدن دولت جديد اراده محكمي از طرف دولت 

پاكستان ديده نشده است.
به نظرتان ايران مي تواند اميدوار باشد كه 
عمران خان هم در جه�ت تكميل پروژه خط 
لوله گازي ايران – پاكستان قدم بردارد و هم 
زمينه را ب�راي ادامه اين خط لوله به س�مت 

هند مهيا كند؟ 
خط لوله ايران-پاكس��تان-هند به نظر من به 
خودي خود پروژه موفقي بود. زيرا كشيدن چنين 
خط لول��ه اي در دوره اي كه اي��ران تحريم بود، از 
عس��لويه به مرز پاكس��تان از لحاظ نمادين يكي 
از كارهاي بزرگ به حس��اب مي آم��د. هم اكنون 
يك انش��عاب از اين خ��ط لوله به س��مت چابهار 
مي رود كه مي توان��د عالوه بر گازده��ي چابهار و 
روس��تاها، منطقه ويژه اقتص��ادي چابهار را فعال 
كند. اگر ايران كمي در م��ورد قيمت گذاري نفت 
و گاز خردمندانه ت��ر عم��ل كند مي توان��د درباره 
مس��ائل مربوط به منطقه آزاد چابهار گاز تحويلي 
را ب��ا قيمتي كمت��ر از قيم��ت گاز در بلندي هاي 
الب��رز در ش��مال تهران ق��رار ده��د، تا ب��ه اين 
صورت س��رمايه گذاران داخلي و خارجي را براي 
سرمايه گذاري روي صنايع انرژي بر تشويق كند. 
در آسيا چين و هند در اين صنايع پيشرو هستند 

و ايران مي تواند كشور سوم باشد. 
يكي ديگر از انش��عابات اين خط لوله انشعابي 
است كه از كوه مبارك به سمت جاسك مي رود و 

عالوه بر اينكه جاسك را به يك منطقه اقتصادي 
نفت��ي تبديل خواهد ك��رد، از زير دريا به س��مت 
عمان خواهد رف��ت و گاز در تاسيس��ات عمان به 
ص��ورت فش��رده ش��ده )LNG( به مش��تري ها 
عرضه خواهد ش��د. همچني��ن اميدواريم كه در 
آينده انش��عابي از اين خط لوله به س��مت شمال 
رفته و از زاهدان به س��مت زابل و از آنجا به سمت 
خراس��ان جنوبي برود. بنابراين اهداف ايجاد خط 
لوله تا حدودي برآورده ش��ده است. اگر پاكستان 
سهم خود براي احداث خط لوله در خاك خود را 
انجام دهد، طبيعي اس��ت كه بخشي از گاز نيز به 

پاكستان فروخته مي شود.
اما براي هند نمي توان شانس زيادي قائل 

شد؟ 
مس��اله اساس��ي در ادامه خ��ط لول��ه ايران-
پاكستان به سمت هند، به روابط هند و پاكستان 
بس��تگي دارد. اگر پاكس��تان و هند رابطه شان از 
تنش كمتري در آينده برخوردار باش��د، خط لوله 
ايران مي تواند از كراچي به س��مت پنجاب، سند 
و س��پس به هند كش��يده ش��ود. ولي با توجه به 
موضع گيري هاي آقاي عمران خان و گرايش هاي 
ايشان به س��مت ارتش پاكس��تان، بعيد است به 
زودي مسائل و مش��كالت پاكستان با هند به يك 

نتيجه مشخص و مطلوبي برسد. 
در ح�ال حاض�ر بهت�ر اس�ت ك�ه ايران 
چ�ه رويك�ردي در قب�ال روي كار آم�دن 

عمران خان در پاكستان اتخاذ كند؟
هر كش��وري يك علت ذاتي براي تشكيل دارد. 
تمدن ايراني از گذش��ته هاي چند هزار ساله باعث 
تشكيل كشوري به نام ايران ش��ده است. تشكيل 
كشور پاكس��تان بر اس��اس اسالم اس��ت. اگر به 
تاريخ رجوع كنيم، مس��لمانان ش��به قاره هند به 

رهبري محمدعلي جناح جمع شدند و جمهوري 
پاكستان غربي و شرقي را تش��كيل دادند. كساني 
كه ارتباط نزديكي با پاكس��تان دارند و با نخبگان 
آنج��ا س��ر و كار دارن��د، مي دانند كه پاكس��تان 
نمي تواند ب��دون ارتباط ب��ا ايران ادام��ه بقا دهد. 
زيرا ايران در فرهنگ س��ازي كشور پاكستان تاثير 
فراواني دارد. افرادي مثل عالمه اقبال الهوري كه 
اشعارش به زبان فارس��ي است و نيز موارد ديگري 
كه از حوصله بحث خارج اس��ت، نش��ان مي دهد 
كه اين دو ملت چقدر به يكديگر نزديك هس��تند. 
بنابراين هيچ ترديدي نيست كه ايران بايد با دولت 
جديد پاكستان بيشتر از گذش��ته كار كند. ايران 
رقيبي به نام عربستان س��عودي در پاكستان دارد 
كه به هر حال بايد در نظر بگيريم كه پاكستان بايد 
احس��اس كند كه كش��وري مانند ايران را در كنار 
خود دارد. البته تا به امروز ه��م ايران رابطه خوبي 
با دولت هاي پاكستان داشته اس��ت و جز مقاطع 
كوتاهي كه نظاميان بر سر كار بوده اند و عمدتا در 
دوره هاي حكومت احزاب سياس��ي بر پاكس��تان، 

روابط ايران و پاكستان خوب بوده است.
فارغ از موض�وع نياز مالي پاكس�تان، به 
نظر ش�ما تغيير بافت سياس�ي چه تاثيري 
مي تواند روي تكميل خط لوله گازي داشته 
باشد؟ اساسا تا چه اندازه چنين موضوعي از 

فضاي سياسي اين كشور متاثر خواهد بود؟
من احتم��ال بااليي مي دهم كه پاكس��تان در 
جهت تكميل خط لوله گازي گام بردارد و آنها بر 
اساس منافع ملي خودش��ان، مساله خط لوله گاز 

ايران و پاكستان را به اتمام برسانند.
با توجه به تاكيد وزير نفت بر اين موضوع 
كه براي اج�راي خط لوله ايران -پاكس�تان 
الزم است كه طرف سومي به اين پروژه ورود 
كند، به نظر شما حضور روسيه در اين پروژه 
مي تواند تاثير مثبتي در اين راستا باشد؟ آيا 

اصأل امكان پذير هست؟
به نظر من مساله منابع مالي و مساله تكنيكال 
و فني مواردي هس��تند كه پاكس��تان براي اتمام 
پروژه نياز دارد. شايد بهتر باشد آن نيروي سومي 
وارد پروژه بشود كه همان شركت هاي بزرگ نفت 
و گاز هستند. اين شركت ها س��رمايه كافي براي 
انجام چنين پروژه هايي را دارند، از لحاظ فناوري 
نيز مجهز هس��تند و همچنين از پ��س مديريت 
پروژه ني��ز بر مي آيند. از نظر بنده روس��يه در اين 
پروژه مي توان��د ورود كند به ش��رطي ك��ه براي 
ش��ركت هاي نفت و گاز بزرگ روس��يه س��ودآور 
باشد و منفعت اقتصادي چش��مگيري عايد آنان 
كند. چون به لحاظ سياسي، روسيه روابط بسيار 
نزديكي با هند دارد و همچنين براي روس��يه يك 
بهانه مشخص براي ورود به اجراي خط لوله ايران 
و پاكس��تان وجود ندارد. بنابراين اگر پروژه خط 
لوله ايران- پاكس��تان به لحاظ سود آوري مناسب 
باشد، روس��يه حتمأ وارد آن خواهد ش��د. با اين 
وجود، من اميدوار هس��تم كه ايران و پاكس��تان 

بتوانند خودشان اين مساله را حل كنند. 

ايسنا|
روز يكش��نبه، وكي��ل مدافع باب��ك زنجاني در پاس��خ به 
مطالب مطرح شده از سوي شركت نفت و وكيل اين شركت 
كه اظهار كرده بودند شماره حساب جهت واريز بدهي بابك 
زنجاني در اختيار ش��ركاي خارجي وي قرار گرفته است اما 
هنوز هيچ پولي واريز نشده اس��ت، بيان كرد: شركت محترم 
ملي نفت ايران خود به خوبي مي داند كه حساب هاي اعالمي 
مورد ادعا به هيچ وجه حساب مشترك نبوده، كامال خارج از 
چارچوب توافقات و قرارداد است و هيچ كمكي هم به وصول 

مطالبات نخواهد كرد. 
س��خنان رس��ول كوهپايه زاده به اين دليل صورت گرفت 
كه روز شنبه ش��ركت ملي نفت ايران اعالم كرد در تاريخ ۲۰ 
تيرماه امسال شماره حساب هاي متعددي را كه رونوشت آن 
در اختيار وكيل بابك زنجاني قرار گرفته براي واريز بدهي به 
شركاي خارجي بابك زنجاني اعالم كرده است، اما هنوز هيچ 

اقدامي صورت نگرفته است.
رس��ول كوهپايه زاده، وكيل مدافع باب��ك زنجاني در اين 
باره تصريح ك��رد: در خصوص واكنش ش��ركت محترم ملي 
نفت ايران و وكيل محترم ش��ان به اظه��ارات ديروز اينجانب 
در خصوص انعقاد ق��رارداد پرداخت بدهي موكل آقاي بابك 
زنجاني و لزوم افتتاح حساب مش��ترك مربوطه جهت تنوير 

افكار عمومي و آشكار شدن واقعيت به استحضار مي رساند: 
۱� برخالف ادعاي وكيل محترم ش��ركت ملي نفت ايران 
مبني بر تكذيب انعقاد ق��رارداد با ش��ركاي خارجي موكل؛ 
قرارداد مذكور در تاري��خ ۹۶/۱۰/۲۰، ۱۰ ژانويه ۲۰۱8، بين 
طرفين در كش��ور ثالث و ب��ا حضور نماين��ده محترم مرجع 

ذيصالح قضايي امضاء، منعقد و تبادل گرديده است.
 )البته ش��ايد اين تكذيب از طرف وكيل محترم ش��ركت 
نفت به دليل عدم اطالع ايشان باش��د چرا كه در هيچ يك از 
جلسات مذاكره در سفرهاي خارجي كه بيش از يك سال به 

طول انجاميد حضور نداشتند.( 
۲� قرارداد مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ در ۱۰ صفحه بطور مش��روح و 
مبسوط و با ذكر جزييات چگونگي و نحوه پرداخت بدهي موكل 
و تعهدات و وظايف طرفين را مش��خص كرده اس��ت. بر اساس 
ق��رارداد، انتقال وجه و پرداخ��ت بدهي صرف��ا از طريق افتتاح 
حساب مش��ترك در كش��ور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات 

قرارداد قابل انجام است و نه حساب هاي اعالمي مورد ادعا.

۳� به دلي��ل خودداري بان��ك خارجي از افتتاح حس��اب 
مشترك؛ ش��ركاي خارجي موكل طي نامه رسمي خطاب به 
شركت محترم ملي نفت ايران درخواست مي نمايند چنانچه 
قادر به جل��ب رضايت بان��ك ديگري جهت افتتاح حس��اب 
مش��ترك هس��تند، اعالم نمايند در غير اي��ن صورت جهت 
اجراي قرارداد و بازگش��ايي حساب مشترك در بانك معرفي 
ش��ده از جانب ايشان حاضر ش��وند كه با وجود پيگيري هاي 
 مك��رر اي��ن درخواس��ت تاكن��ون از ط��رف مقاب��ل اجابت 

نشده است.
4� ادعاي مطرح ش��ده مبني بر اعالم شماره حساب هاي 
متعدد در تاريخ ۲۰ تير ماه ۹۷ به ش��ركاي خارجي نيز منشأ 

اثر نبوده و مصداق »تجاهل  العارف« است.
اوال: شركت محترم ملي نفت ايران خود به خوبي مي داند؛ 
حس��اب هاي اعالمي مورد ادعا به هيچ وجه حساب مشترك 
نبوده و كامال خارج از چارچوب توافق��ات و قرارداد فيمابين 
است و اساسا خروج موضوعي داشته و امكان عملياتي شدن 
و اجراي قرارداد را غيرممكن مي س��ازد و هيچ كمكي هم به 

وصول مطالبات نخواهد كرد.
ثانيا: در يك فق��ره از همين حس��اب هاي اعالمي بانك از 
پذي��رش حتي ۱۰ ي��ورو پول خ��ودداري كرد كه س��ند آن 
موجود است چرا كه حس��اب مذكور صرفا جهت خريد كاال 
از وجوه حاصل از فروش نفت به همان كشور افتتاح شده بود 
و اساس��ا قابليت دريافت وجه و واريز خارج از اين ش��رايط را 

نداشت.
۵� شركت محترم ملي نفت ايران كامال آگاه است كه نقل 
و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو ميليارد يورو در نظام بانكي 
بين الملل بايد متكي و مس��تند به قرارداد طرفين و اس��ناد 
معتبر و دليل پرداخت باش��د وگرنه هي��چ بانكي در عمليات 

نقل و انتقال آن شركت نخواهد كرد.
۶� شركاي خارجي موكل هيچ شرط يا درخواستي خارج 

از مفاد و مندرجات قرارداد فيمابين نداشته و ندارند.
در شرايط حس��اس كنوني و با توجه به تشديد تحديدها 
و تحريم ه��اي بانكي بين المللي شايس��ته اس��ت ب��ا درايت 
و واقع بيني و اولويت ق��رار دادن منافع مل��ي از هيچ اقدام و 
تالشي جهت مساعدت به اس��ترداد وجوه و استيفاي حقوق 
بيت المال مضايقه ننمود و هر امكان و راهكاري را با جديت و 

بدون فوت وقت پيگيري كرد.

دبي��ركل پيش��ين مجم��ع كش��ورهاي صادركنن��ده گاز 
)جي اي سي اف( درباره اينكه چرا ايران به عنوان نخستين دارنده 
ذخاير گاز، در صادرات توفيق چنداني نداش��ته، تقصير اصلي را 
متوج��ه تحريم ها دانس��ت. با اين هم��ه وي گف��ت: در كنار اين 
موضوع، روند تصميم گيري در ايران و دخالت ارگان هاي مختلف 
در كار يكديگر و همچنين روند طوالني اجماع براي تصميم هاي 

بزرگ نيز مطرح است. 
محمدحس��ين عادلي در گفت وگو با ش��انا با يادآوري موجي 
كه در مقطعي ايجاد شد كه با صادرات گاز به عنوان خام فروشي 
به ش��دت مخالفت مي كرد گفت: »در آن زمان استدالل مي شد 
كه گاز پس از ايج��اد ارزش افزوده روي آن بايد صادر ش��ود، در 
حالي كه كش��ورهاي ديگر با ذخاير كمتر به فكر كسب و تسخير 

بازارهاي صادراتي بودند«.
عادلي درب��اره برنامه هاي ص��ادرات گاز كش��ور گفت: »اين 
برنامه ها همواره با چالش هاي سختي روبرو بوده و ال اقل در عمل 
ما را از داش��تن يا عملي ك��ردن راهب��رد كالن و جامع صادراتي 
باز داش��ته اس��ت«. وي در ادامه گفت كه اگر بخواهي��م در بازار 
گاز به يك قدرت جهاني تبديل ش��ويم، در درجه اول و با اولويت 
خاص افزون بر اينكه پروژه ايران ال ان ج��ي را تكميل مي كنيم، 
بطور حتم ۲ پروژه ديگر ال ان جي تعريف و به سمت توليد حدود 
۵۰ ميليون تن ال ان جي حركت كنيم. در اين شرايط مي توانيم 
س��هم خوبي در بازارهاي جهاني و به ويژه اروپا و آس��يا به دست 
آوريم. دبيركل پيشين جي اي س��ي اف، نداشتن راهبرد صادرات 
گاز را باالت��ر و فراتر از وزارت نفت دانس��ت و گفت: » ظرفيت در 
وزارت نفت وجود داش��ت كه س��ال هاي بس��يار قبل و در دوره 
پيشين مسووليت آقاي زنگنه به يك راهبرد درباره صادرات گاز و 

ال ان جي دست يابد«.
عادلي ۳ پيش��نهاد اصلي براي پررنگ ش��دن نفش ايران در 
ص��ادرات گاز را نيز مطرح ك��رد. وي گفت: »نخس��ت اجماع بر 
سر موضوع صادرات گاز است. س��پس بايد در مورد ال ان جي به 
تفاهم برسيم. همين طور، بايد مس��ووليت واحد صادركننده گاز 
به صورت كامل مش��خص باش��د تا اگر موفقيت يا ناكامي در اين 

بخش به دست آمد واحد مربوطه مسووليت آن را بپذيرد.«
محمدحس��ين عادلي همچني��ن درباره مزاياي ص��ادرات از 
طريق خط لوله يا ال ان جي گفت: »هركدام مزيت هاي ويژه خود 
را دارد و بايد متناسب با پروژه قضاوت كرد. اگر ۲ كشور همسايه 
باشند و مقوله هاي سياسي بين آن دو نباشد صادرات گاز با خط 

لوله بهتر اس��ت، اما اگر دو كشور همسايه نباش��ند يا مشكالتي 
احتمالي بين آنان يا كش��ورهاي ترانزيت باشد ال ان جي با توجه 
به اينكه انعطاف بيش��تري دارد، بهترين اس��ت«. با اين همه وي 
صادرات از طريق ال ان جي را ارجح دانس��ت چ��را كه »صادرات 
ال ان جي در واقع مشكالت سياس��ي و ژئوپليتيك بين كشورها 

را دور مي زند«.
دبير كل سايق جي اي س��ي اف با اش��اره به اين نكته كه »در 
چند دهه گذش��ته، امريكا از هر طرحي كه سبب توسعه صنايع 
نفت و گاز ايران ش��ود جلوگيري كرده«، درباره قابليت عملياتي 
ش��دن خط لوله تركمنستان-افغانستان-پاكستان-هند )تاپي( 
گفت: »اي��ن خط از عوام��ل اقتص��ادي خود تبعي��ت مي كند. 
همچنين گذش��ت زمان نش��ان داده كه كش��ورها، با زور و پول 
)پول عربس��تان و زور امريكا( تمايل بيشتري به قانع شدن دارند 
تا با همكاري اقتصادي يا مهربان��ي با ايران. در نتيجه هيچ مانعي 

نيست كه اين خط لوله اجرايي نشود«. 
عادلي همچنين با تاييد اين واقعيت كه تكميل پروژه تاپي به 
كاهش بازارهاي احتمالي ايران در آين��ده در منطقه مي انجامد، 
گف��ت: »اعتق��اد دارم به هر نح��وي كه ش��ده و ب��ا هزينه هاي 
بين المللي باي��د ال ان جي را در ايران راه  انداخت و به پاكس��تان، 

آسيا و اروپا گاز صادر كرد«. 
اين كارش��ناس بازار انرژي همچنين گفت كه چون ذخاير ما 
زياد و هزينه توليد ما پايين است، حتي »نبايد در مورد جذابيت 
ايران براي توس��عه ميدان هاي نفت و گاز ش��ك ك��رد«. وي در 
توضيح حرف خود عنوان داش��ت: »تنها كاري كه بايد انجام داد، 
اين است كه نخس��ت كشور بايد تصميم س��ازي اجماعي داشته 
باشد و س��پس زمينه و ش��رايط مش��اركت هاي خارجي را براي 
س��رمايه گذاري فراهم كند. به عبارت ديگر، سياست خارجي از 

اين كار حمايت كند« 
محمدحسين عادلي درباره شرايط كنوني ايران و تحريم هاي 
امريكا عليه تهران بر تفاوت ش��رايط تحريم ه��اي پيش از برجام 
با ش��رايط كنوني تاكيد كرد و گفت: » تفاوت اساسي در اين دو 
برهه عبارت اس��ت از اينكه ما پيش از برجام به لحاظ رس��مي و 
حقوق��ي از نظر قواع��د بين الملل��ي، تحريم بودي��م و به موجب 
قطعنامه هاي شوراي امنيت كشورهاي عضو سازمان ملل متحد 
موظف بودند اي��ران را تحريم كنند، اما اكنون ما ازس��وي امريكا 
تهديد به تحريم ش��ده ايم كه آن هم يكجانبه اس��ت. يعني ما از 

نوامبر به بعد تحريم رسمي و حقوقي بين المللي نمي شويم«. 

پاسخ وكيل مدافع بابك زنجاني به جوابيه وزارت نفت: 

براي پرداخت بدهي حساب  مشترك  باز كنيد
دبيركل پيشين مجمع كشورهاي صادركننده گاز :

نداشتن راهبرد صادرات گاز فراتر از وزارت نفت است
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عكس روز

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

سينماي ايران اصيل و خالق است
»ژان ميش��ل فرودون« منتقد مطرح س��ينماي جهان معتقدس��ت ايران فيلمس��ازان خوبي دارد، اما هيچ كدام در اندازه 

جايگاه جهاني عباس كيارستمي بروز و ظهور نكرده اند. 
فرودون استاد دانش��گاه، مورخ، منتقد و روزنامه نگار سينمايي فرانسوي و سردبير سابق نش��ريه »كايه دو سينما« درباره 
سينماي ايران گفت: سينماي ايران سينماي اصيل و خالقي است و الزم است كه فيلم هاي ايراني در تمام جهان ديده شوند. 
او با اش��اره به س��ينماي عباس كيارس��تمي به عنوان يك بخش ويژه از س��ينماي ايران بيان كرد: عباس كيارستمي نه تنها 
فيلمساز خيلي خوبي در ايران بود بلكه در كل جهان شناخته ش��ده و جزو بهترين ها بود. كيارستمي هم فيلمساز خوب و هم 
به معناي كلمه استاد و معلم شايسته اي براي جوانان بود به همين دليل هم در فيلم هايش و هم در مقام استادي، دو ويژگي 

آزادي و قدرت بخشيدن به ديگران در او بسيار ديده مي شد. 

چهرهروز

بررسي توان هسته اي امريكا و روسيه در مقايسه با بمباران »هيروشيما« و »ناكازاكي«

»پسر كوچك« كوچك تر از بمب هاي اتمي 2018
اله�هباق�ري|   73 س��ال پیش، در 
چنی��ن روزي، تنه��ا م��وارد اس��تفاده 
جنگ��ي از س��اح هس��ته اي در جهان 
ثبت ش��د؛ اتفاقي كه حتي براي لحظ��ه اي در تصور 
ژاپني ها نمي گنجید. آنطور كه گفته ش��ده، ساعت 
۸ و ۱۵ دقیق��ه روز ۶ اوت ۱۹۴۵ هیروش��یما و پس 
از آن ناكازاك��ي، بر اث��ر بمب هاي هس��ته اي امريكا 
تخريب ش��دند. طبق گزارش هايي كه حكايت از آن 
روزها دارد، دو سوم از س��اختمان هاي هیروشیما از 
جمل��ه كارخانه ه��اي فوالدس��ازي و صنعتي چون 
میتسوبیش��ي در اثر اين بمباران نابود ش��دند. س��ه 
روز پس از بمباران هیروش��یما، ش��وروي به امريكا 
اعان جن��گ داد و امري��كا با هدف خاتم��ه دادن به 
اين درگیري بدون دخالت ش��وروي، تصمیم گرفت 
ژاپن را به تسلیم وادارد. س��اح هسته اي ساده ترين 
راه فشار بر ژاپن بود و نیروهاي مس��لح امريكا، براي 
استفاده مجدد از بمب هسته اي، نیاز به مجوز جديد 
دولت نداشتند. بر اين اساس، با تغییراتي در انتخاب 
شهرهاي ژاپن، ناكازاكي نیز، قرباني حمله هسته اي 

در جهان شد. 
همانط��ور ك��ه گفته ش��د، بمب��اران هس��ته اي 
هیروش��یما و ناكازاكي، تنها موارد استفاده از ساح 
هس��ته اي در جهان هس��تند. پس از آن، تاش هاي 
بس��یاري براي منع استفاده از س��ا ح هاي هسته اي 
از سوي ساير كش��ورها مطرح شد. با اين حال، امريكا 
يكي از بزرگ ترين كش��ورهاي اتمي به شمار رفته و 
با توجه به فش��ارهايي كه بر س��اير كش��ورها جهت 
حذف تسلیحات هسته اي وارد مي كند، بزرگ ترين 

بمب هاي هسته اي را در اختیار دارد. 
آنط��ور ك��ه در تازه تري��ن گزارش ها به دس��ت 
آمده، بمبي كه توانست در س��ال ۱۹۴۵ هیروشیما 
را با خاك يكس��ان كند و تشعش��عات آن تا سال ها 
قرباني ه��اي فراواني بر ج��ا بگ��ذارد، تقريبا حدود 
۱۵كیلو تن وزن داش��ت. آنطور كه گفته شده، اين 
بمب به نام »پس��ركوچك« توس��ط يك هواپیماي 
بمب افكن بر هیروش��یما انداخته ش��د. براي تاثیر 
تخريبي بیش��تر، بمب به نحوي تنظیم شده بود كه 

۵7۶ متر باالي س��طح زمین منفجر شود. همانطور 
ك��ه گفت��ه ش��د، در روز پنج ش��نبه ۹ اوت ۱۹۴۵ 
میادي، بمب ديگ��ري به نام »مرد چاق« بر ش��هر 
ناكازاكي انداخته ش��د. هرچند كه بم��ب ناكازاكي، 
حدود 7 كیلوتن سنگین تر از بمب  هیروشیما بود، اما 
آنطور كه گفته شده، آسیب هاي وارده به هیروشیما 
به مراتب بیش��تر از ناكازاكي بود؛ چرا كه هیروشیما 
شهري صاف بوده و تشعش��عات هسته اي تمام شهر 
را فرا گرفت ولي ناكازاكي حالتي داشت كه شهر در 
میان 2 دره تقسیم شده بود و نصف شهر در يك دره 
و نصف ديگر در دره مجاور قرار داشت و با رهاسازي 
بمب هسته اي در يكي از دره ها بخش ديگر شهر كه 
در دره ديگر قرار داش��ت به مراتب آس��یب كمتري 
ديد.  با اين حال، »پس��ر كوچك« و »مرد چاق« كه 
در عرض چند ساعت دو شهر ژاپن را با خاك يكسان 
كرده و تلفات بس��یاري بر جاي گذاش��تند، بس��یار 
كوچك تر از بمب هايي اس��ت كه هم اكنون روسیه و 
امريكا به عنوان دو قدرت بزرگ هسته اي در اختیار 
دارند. امريكا با در اختیار داش��تن دومین زرادخانه  
هس��ته اي عظیم جهان و بیش از چهار هزار س��اح 
هسته اي است كه هر يك از اين تسلیحات به تنهايي 
براي با خاك يكس��ان كردن يك ش��هر كافي است.

آنطور كه آمار نشان مي دهد، امريكا در سال 20۱۸، 

از يك موش��ك بالس��تیك قاره پیماي اتمي، سري 
تريدنت رونمايي كرد. طبق آمار، تريدنت ۴۵۵ كیلو 
تني، تقريبا 30 برابر بزرگ تر از »پس��ر كوچك«ي 
اس��ت كه هیروش��یما را نابود كرد. همچنین گفته 
شده كه روسیه نیز، موشك هسته اي جديدي دارد 
كه مي تواند مس��احتي برابر با تگزاس يا فرانس��ه را 
نابود كند. طبق گزارش ها، مس��كو در س��ال 200۹ 
موشك اس اس  را جايگزين موش��ك قديمي دوران 
جنگ ك��رده در آغاز س��ال جاري می��ادي، از اين 
موشك رونمايي شد. بر اساس آمار منتشر شده، اين 
موشك غول آسا، تقريبا دو برابر »تريدنت« امريكايي 
بوده و بیش از ۵0 برابر، بزرگ تر از موشك هسته اي 

مرگباري است كه در خاك هیروشیما فرود آمد. 
فاجع��ه انس��انى هیروش��یما ام��روز در كن��ار 
»هلوكاس��ت« يك��ي از دو ي��ادواره فاجعه بار جنگ 
جهانى دوم است. درباره اين فاجعه تاكنون كتاب هاي 
بي ش��مارى نوش��ته ش��ده و فیلم ه��اي متعددي 
ساخته اند. همچنین، در بسیارى از شهرهاى جهان 
به منظور انع��كاس ابعاد مخرب آن بناه��اى ياد بود 
ساخته شده است. اين موضوع، نشان دهنده بزرگي 
فاجعه اي است كه با بمب  ۱۵ كیلوتني امريكا در شهر 
هیروشیما به وقوع پیوست؛ بمب هاي ۵00 كیلوتني، 

ممكن است چه با جهان كند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

شهادت سرلشكر بابايي در راه بازگشت به ايران
سرلش��كر عباس بابايي، معاون عملیات فرماندهي نی��روي هوايي، هنگام 
بازگش��ت از يك ماموريت برون م��رزي، هدف گلوله ضد هوايي دش��من قرار 

گرفت و به شهادت رسید. 
بابايي صبح روز پانزدهم مرداد ماه س��ال ۱3۶۶ مص��ادف با روز عید قربان 
همراه يكي از خلبانان نیروي هوايي )س��رهنگ نادري( به منظور شناس��ايي 
منطقه و تعیین راه��كار اجراي عملیات، ب��ا يك فروند هواپیماي آموزش��ي 
اف-۵ از پايگاه هوايي تبريز به پرواز درآمد و وارد آس��مان عراق ش��د. او پس 
از انجام دادن ماموريت، به هنگام بازگش��ت، در آسمان خطوط مرزي، هدف 
گلوله هاي تیربار ضد هوايي قرار گرفت و از ناحیه س��ر مجروح شد و بافاصله 

به شهادت رسید.
يكي از راويان مرك��ز مطالعات و تحقیقات جنگ درباره اين واقعه نوش��ته 
اس��ت: »به دنبال اصابت گلوله به هواپیماي تیمس��ار بابايي و اختالي كه در 
ارتباط هواپیما و پايگاه تبريز به وجود آمد، پايگاه مزبور به رابط هوايي س��پاه 
اعام كرد كه يك فروند هواپیماي خودي در منطقه مرزي سقوط كرد، براي 
كمك به يافتن خلبان و الشه آن هرچه س��ريع تر اقدام نمايید. مدت كوتاهي 
از اعام اين موضوع نگذش��ته بود كه ف��رد مذكور مجدداً تم��اس گرفت و در 
حالي كه گريه امانش نمي داد گف��ت: هواپیماي مورد نظر توس��ط خلبان به 
زمین نشست، ولي يكي از سرنش��ینان آن به علت اصابت تیر در داخل كابین 

به شهادت رسیده است.«
راوي در مورد بازتاب شهادت تیمس��ار بابايي در جمع برادران سپاه نوشته 
است: »برخي از فرماندهان ارشد س��پاه در جلسه اي مشغول بررسي عملیات 
بودند كه تلفني خبر ش��هادت تیمس��ار بابايي به اطاع برادر رحیم رسید. با 

شنیدن اين خبر، جلسه تعطیل شد و اشك در چشمان حاضرين به خصوص 
آنان كه آشنايي بیشتري با شهید بابايي داش��تند، حلقه زد.« نقل شده كه او 
چند روز قبل از شهادت در پاسخ پافش��اري هاي بیش از حد دوستانش جهت 
عزيمت به مراس��م حج گفته بود: »تا عید قربان خودم را به ش��ما مي رسانم.« 

سرلشكر خلبان شهید عباس بابايي در هنگام شهادت 37 سال داشت، 
بابايي پیش از انقاب با اوج گیري مبارزات علیه نظام ستمشاهي، به عنوان 
يكي از پرس��نل انقابي نیروي هواي��ي، در جمع ديگر اف��راد متعهد ارتش به 

میدان مبارزه وارد شده بود.

ميراثايستگاه

جايزه انجمن منتقدان تلويزيوني به جنگ سرد

 س��ريال »امريكايي ها« موفق شد تا از 
 )TCA( انجمن منتقدان تلويزيوني امريكا
چهار جاي��زه درياف��ت كند. ب��ه گزارش 
ورايتي، انجمن منتقدان تلويزيوني امريكا 
سريال »امريكايي ها« را با 3 جايزه از جوايز 
ساالنه اين انجمن در س��ال 20۱۸، روانه 
 FX خانه كرد. اين درام جاسوسي محصول

جايزه دستاورد فوق العاده درام و نیز بهترين برنامه سال را برد و كري راسل بازيگر 
آن نیز جايزه دستاورد فردي در درام را از آن خود كرد. با بردن اين سه جايزه، اين 
س��ريال مي تواند به دريافت ديگر جوايز تلويزيوني سال مطمئن باشد. چهارمین 
جايزه FX نیز براي »ترور جیاني ورساچي: داستان جنايي امريكايي« نصیب اين 
شبكه شد كه دس��تاور فوق العاده در فیلم و س��ريال را برد. بیش از 200 منتقد و 
كارشناس تلويزيوني و روزنامه نگار كه اعضاي انجمن منتقدان تلويزيوني هستند 

در ۱3 بخش برندگان سي و چهارمین دوره اين جوايز ساالنه را انتخاب كردند.
از ديگر برندگان مهم اين جوايز، درامي از بي بي س��ي امريكا با عنوان »كشتن 
ايو« بود كه جايزه برنامه جديد را برد. كمدي »ج��اي خوب« NBC هم بهترين 
كمدي شناخته شد. راش��ل برازنان بازيگر »خانم میزل شگفت انگیز« هم جايزه 
دس��تاورد در كمدي را دريافت كرد. »آنتوني بوردين: بخش هاي ناشناخته« نیز 
كه پس از مرگ اين برنامه ساز تلويزيوني به نمايش درآمد دستاورد ويژه در بخش 
خبر و اطاع رساني را برد. اين مراس��م در بورلي هیلتون بورلي هیلز برگزار شد و 

رابین تد مجري مراسم بود. 

باليي كه سر آرامگاه »شيخ احمد راشد« آوردند

مح��راب،  سنگ نوش��ته  براس��اس 
آرامگاه »ش��یخ احمد راش��د« را ۱2۶۴ 
قمري در »بستك« هرمزگان ساخته اند، 
پان و بناي كلي اش آتش��كده هاي دوره 
ساس��اني را يادآوري مي كن��د اما كافي 
اس��ت يك مقايس��ه بی��ن دو حالت اين 
گنبد تا سال گذش��ته و امروز آن داشته 

باشید تا با يك نقاش��ي بچه گانه مواجه شويد. گفته مي شود خیرين »بستك« 
در طرحي مرمت و بازسازي مقبره »شیخ احمد راشد« يكي از بناهاي تاريخي 
مهم اين ش��هر را بدون اعام به میراث فرهنگي منطقه انجام داده اند، طرحي 
كه امروز بیشتر شبیه به يك امامزاده در نقاشي كودكانه است تا بنايي تاريخي 
۱72 ساله كه بخواهد معماري دوره ساساني را نش��ان دهد!  به گزارش ايسنا، 
محلي ها مي گويند چند ماه قبل بازس��ازي آرامگاه را انجام داده اند، آرامگاهي 
با گنبد مخروطي شكل وگلدس��ته عمودي در رأس كه آن را مي توان با گنبد 
معبد هندوها در بندرعباس مقايسه كرد. اما در شرايط كنوني و بعد از اقدامي 
كه روي اين بنا مرمت خوانده مي ش��ود بیش��تر با اين حالت مواجه مي شويم 
كه المان هاي موجود روي س��ازه قبلي اين بنا كه نشان از المان هاي فرهنگي، 
سنتي و تاريخي آن منطقه از كشور بوده، با المان هاي دوره هاي تاريخي ديگر 
و حتي شايد ديگر كشورهاي همسايه تركیب شده است. اين آرامگاه كه هفتم 
مهرماه ۱3۸۱ به شماره ۶۱0۹ در فهرست آثار ملي به ثبت رسیده، در محدوده 

قبرستان شهر بستك و در مجاورت چند آب انبار بزرگ ساخته شده است. 

بازارهنر

نوازندگي نوازنده ايراني در اركستر اروپايي 
يك نوازنده موسیقي كاس��یك كشورمان به 
منظور شركت در يك فس��تیوال معتبر اروپايي و 
تك نوازي در اركس��تري شناخته ش��ده به كشور 
چك س��فر مي كند.  امین غف��اري نوازنده ويولن 
در توضیح تازه ترين فعالیت ه��اي خود در عرصه 
موسیقي اظهار كرد: طبق برنامه ريزي هاي انجام 
گرفته روز 23 مرداد ماه سال ۹7 به همراه اركستر 
فیارمونی��ك باكو كنس��رتي را در ت��االر وحدت 
تهران خواهیم داش��ت و قبل از اجراي ياد ش��ده، 
در كنسرتي همراه با اركس��تر مجلسي »سوك« 
در كش��ور چك به عنوان سولیس��ت حضور پیدا 
مي كنم.   او در ادامه به مهر گفت: در اين كنسرت 
كه در قالب فس��تیوال معتبر موسیقي »كروملو« 
جمهوري چك برگزار مي ش��ود، كنس��رتو ويولن 

مي ماژور اثر باخ براي مخاطبان اجرا مي شود. 
به گفت��ه او، اركس��تر مجلس��ي »س��وك« از 

مش��هورترين اركس��ترهاي جمهوري چك است 
كه س��ابقه زيادي در عرصه اجرا دارد. اين نوازنده 
در پايان گفت: بس��یار خوش��حالم ك��ه مي توانم 
اولین تجربه سولیس��تي خود را با اركس��تر درجه 
ي��ك اروپاي��ي تجرب��ه كن��م و امی��دوارم بتوانم 
نماينده خوبي باشم. اين كنسرت روز چهارشنبه 
٨آگوس��ت در كش��ور چك و در قالب فس��تیوال 

معتبر كروملو برگزار مي شود.

»آپ آرت مان« قصه سه نسل در يك قاب 
كارگردان نماي��ش »آپ آرت مان« عنوان كرد 
اين نمايش قصه جدايي آدم ه��ا و روابط بین آنها 
را ب��ه تصوير مي كش��د. امیر ش��اه علي كارگردان 
نمايش »آپ آرت م��ان« ك��ه از ۱۱ مردادماه در 
تماش��اخانه اس��تاد انتظامي خان��ه هنرمندان به 
صحنه رفته اس��ت به مهر گفت: نمايش��نامه اين 
اثر نوشته س��پیده قرباني اس��ت كه يكي از متون 

برگزيده جايزه اكبر رادي بوده است. 
همچنین اين نمايش در جش��نواره تئاترشهر 
نیز نامزد جاي��زه بازيگ��ري، كارگرداني، طراحي 

صحنه و لباس و متن شده بود.
او درباره داستان نمايش توضیح داد: »آپ آرت 
مان« داس��تان يك آپارتمان قديمي در تهران را 
رواي��ت مي كند ك��ه پی��رزن و پیرم��ردي در آن 
زندگي مي كنند و برخاف مالك ديگر ساختمان 
كه قص��د دارد آنج��ا را بفروش��د يا از نو بس��ازد، 
عاقه مند نیس��تند از اين خانه بروند يا فرمتش را 
تغییر دهند به همین دلیل مالك ديگر ساختمان 
دس��ت به كارهايي مي زند تا اين پیرزن و پیرمرد 
را از خانه فراري دهد... ش��اه علي متذكر ش��د: در 
اين نمايش زندگي سه نسل روايت مي شود؛ نسل 
دهه 70 كه با ادبیات و فرهنگ مختص خودشان 
زندگي و فكر مي كنند، نس��ل دهه ۶0 كه با وجود 
مشكات با عش��ق كنار يكديگر مي مانند و نسل 
قديم كه از س��ر عادت با يكديگر زندگي مي كنند. 
مضمون اصلي اين اثر نمايشي جدايي و دور شدن 
آدم ها از يكديگر اس��ت و اينكه آدم هاي مقید هم 

مي توانند اش��تباه كنن��د. انتخاب ن��ام »آپ آرت 
مان« نیز به دلیل همین جدايي و روابط س��ردي 
كه افراد با هم دارند، اس��ت. اي��ن كارگردان تئاتر 
در پايان درب��اره دكور نمايش بیان ك��رد: در اين 
نمايش يك دكور مشترك براي سه اپیزود در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و در هر بخش از يك نقطه از 
دكور استفاده مي ش��ود. همچنین نمايش غیر از 
كاراكترهاي اصل��ي 2 كاراكتر كلی��دي ديگر نیز 
دارد كه كوچه و محیط بیرون آپارتمان و ديگري 

تلويزيون هستند.
محمدرض��ا ايمانیان، غ��زل میرزاي��ي، فائقه 
ش��الوند، س��هیل بابايي، مهناز مهدي زاده، امیر 
ش��اه علي بازيگران اين نمايش هستند. همچنین 
رضا داوود نژاد و س��هي بانو ذوالقدر نیز به عنوان 
صداپیش��ه ب��ا گ��روه نماي��ش »آپ آرت م��ان« 
همكاري مي كنند. نمايش كمدي اجتماعي »آپ 
آرت مان« از يازدهم مردادماه هر شب ساعت 2۱ 
در تماشاخانه انتظامي خانه هنرمندان اجرا شده 

است.

رقابت تنگاتنگ 2 فيلم در جشن بزرگ سينما
فیلم ه��اي »ب��دون تاري��خ ب��دون امض��اء« به 
كارگرداني وحید جلیلوند و »خوك« به كارگرداني 
ماني حقیقي رقابت تنگاتنگي در بیستمین جشن 

بزرگ سینماي ايران براي دريافت جوايز دارند.
از بین آثاري كه در رشته هاي مختلف بیستمین 
جشن بزرگ س��ینماي ايران نامزد شده اند، 2 فیلم 
س��ینمايي رقابت تنگاتنگي را در آمار نامزدي براي 
دريافت بیش��ترين جوايز دارند. »بدون تاريخ بدون 
امضاء« به كارگرداني وحید جلیلوند و تهیه كنندگي 
علي جلیلوند و »خوك« به كارگرداني ماني حقیقي 
هر كدام در ۱0 بخش نامزد دريافت جايزه شده اند 
كه در اكثر بخش ها با يكديگر مش��ترك هس��تند. 
»بدون تاريخ بدون امضاء« در رش��ته هاي بهترين 
فیل��م، بهتري��ن كارگردان��ي، بهتري��ن فیلمنامه، 
بهترين فیلمبرداري، بهترين بازيگر نقش اول مرد، 
بهتري��ن بازيگر نق��ش مكمل زن، بهتري��ن بازيگر 
نقش مكمل مرد، بهتري��ن طراحي صحنه، بهترين 

صدابرداري، بهترين چهره پ��ردازي نامزد دريافت 
جايزه شده اس��ت. »خوك« در رشته هاي بهترين 
فیلم، بهترين كارگرداني، بهترين فیلمنامه، بهترين 
بازيگر نقش اول مرد، بهتري��ن بازيگر نقش مكمل 
زن، بهترين موسیقي فیلم، بهترين طراحي لباس، 
بهترين صداگذاري، بهترين چهره پردازي، بهترين 
جلوه هاي میداني نامزد دريافت جايزه ش��ده است. 
حال بايد ديد كدام يك از اين 2 فیلم مي توانند گوي 

سبقت را در دريافت جايزه از ديگري بربايند.

بحران ناتمام مهاجران 
  لوموند: 

در  روزنام��ه  اي��ن   
خ��ود،  اول  صفح��ه 
گزارش��ي از آوارگان در 
اس��پانیا منتش��ر كرد. 
اي��ن  گ��زارش  طب��ق 
مقام ه��اي  روزنام��ه، 
دلی��ل  ب��ه  آلمان��ي 
افزايش شمار مهاجران 

در اس��پانیا، اب��راز نگراني كرده اند. آنط��ور كه در 
اين روزنام��ه فرانس��وي گفته ش��ده، تقريبا هر 
روز، گارد س��احلي صدها مهاج��ر را از قايق هاي 
حوالي سواحل اس��پانیا، نجات مي دهد. به گفته 
تحلیل گ��ران، باتكلیفي و بي اطاع��ي از آينده 
میان مهاجرين و پناهجوياني كه در كش��ورهاي 
بالكان غربي منتظر رسیدن به كشورهاي شمال 
اتحادي��ه اروپا به س��ر مي برن��د، از عواقب بحران 
مهاجرت به ش��مار مي رود. اف��زون بر مهاجرين 
و پناهجويان��ي از برخي كش��ورهاي آس��یايي و 
خاورمیانه، تعداد زيادي از مهاجرين و پناهجويان 
از كشورهاي آفريقايي به سوي اسپانیا رفته اند و 
اين كشور بزرگ اروپايي خواستار اتخاذ تصمیمي 
براي اين معضل بزرگ شده اس��ت. ايجاد تنش، 
جنگ و نا آرامي در مناطق مختلف در كنار مسائل 
اقلیمي و اقتص��ادي به خصوص در كش��ورهاي 
آفريقايي و همچنین زرق و برق برخي از كشورها 
و آزادي ه��اي مفرط و فريب دهن��ده در برخي از 
كش��ورهاي اروپاي غرب��ي را مي ت��وان از عوامل 
تصمیم گیري اف��راد در مهاج��رت و پناهجويي 
بر ش��مرد. صدها هزار آواره جنگي در چند سال 
اخیر از كشورهاي مختلف آس��یايي و آفريقايي 
از جمله س��وريه، عراق و افغانس��تان براي نجات 
خود و زندگي بهتر، خانه و كاشانه هاي خود را به 
منظور دس��ت يابي به يك زندگي مناسب ترك 
كرده اند كه عموما براي دست يابي به آرزوي خود 
با خطرهاي زيادي در س��واحل يونان و يا درياي 

مديترانه مواجه شده اند.

  سانديتايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
ت��اش بروكس��ل براي 
خ��روج ب��دون تواف��ق 
بريتانی��ا از اتحاديه اروپا 
منتش��ر كرد. طبق اين 
گزارش، وزي��ر بازرگاني 
بريتانیا ضم��ن انتقاد از 

سخت گیري اتحاديه اروپا در مذاكرات با بريتانیا 
درباره برگزيت گفت كه بروكسل لندن را به سمت 
خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا سوق مي دهد. 
»لیام فاكس« در مصاحبه اي با اين روزنامه، اعام 
كرد كه احتمال عدم توافق با اتحاديه اروپا درباره 
برگزيت وجود دارد. در حال��ي كه كمتر از ۸ ماه تا 
ضرب االجل اتحاديه اروپا براي برگزيت زمان باقي 
مانده، لندن درباره شرايط برگزيت با اتحاديه اروپا 
به توافق نرسیده و گمانه زني ها درباره خروج بدون 
توافق رسمي انگلیس از اين اتحاديه افزايش يافته 
اس��ت. لیام فاكس مي گويد: بريتانی��ا آنچه را كه 
اساس يك توافق است انجام داده است، اما چنانچه 
اولويت ه��اي اتحادي��ه اروپا موارد ديگري باش��د 
نتیجه آن برگزيت نخواهد بود و نتیجه آن خروج 
بدون توافق است. بريتانیا در روز هاي اخیر شاهد 
تنش زيادي بر سر برگزيت بوده؛ از طرفي دو مقام 
بلند پايه كابینه به دلیل اختاف با ترزا مي بر س��ر 
چگونگي ارتباط با اتحاديه اروپ��ا پس از برگزيت 
از س��مت خود كناره گیري كردند و از طرف ديگر 
تنها ۸ ماه تا ضرب االجل اتحاديه اروپا براي خروج 

بريتانیا از اين اتحاديه زمان باقي مانده است.

كيوسك

عكس:   ايرنا  پتانسيلتوليدلوازمخانگیدرايران
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