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تمام سكه
4177000  تومان

شاخص بورس
--

منصور بيطرف |
سردبير |

يك س��ال پس از پايان جن��گ جهان��ي اول، اقتصاد 
آلمان به خاطر آسيب هاي ناشي از جنگ و نيز پيمان 
قرارداد ورس��اي كه تمامي مصايب جنگ و پرداخت 
خس��ارات آن را بر دوش دولت جديد آلمان گذاشته 
بود از هم پاش��يد. نرخ بي��كاري اوج گرف��ت و تورم 
به ش��دت افزايش يافت و ارزش پول ملي آن كش��ور 
هم به شدت تنزل كرد. در سال 1922 عكسي از اين 
اقتصاد فروپاشيده در رسانه هاي آن زمان غرب چاپ 
شد كه نشان از درماندگي آلمان داشت؛  هر يك دالر 
امريكا معادل يك ميليون مارك بود. ويليام شايرر در 
كتاب مشهور خود به نام »ظهور و سقوط رايش سوم« 
از اوضاع اقتصاد آن دوران آلمان مي نويس��د كه براي 
خريد يك بطري شير مي بايست يك زنبيل اسكناس 
حمل مي شد. »جان مينارد كينز« كه در زمان قرارداد 
ورساي از س��وي انگلس��تان در هيات نمايندگي آن 
دولت حضور داش��ت و بعدا كتاب��ي در اين خصوص 
نوشت هشدار داده بود كه آن قرارداد اقتصاد آلمان را 
به ورشكستگي مي كشاند كه نه خودش مي تواند سود 
ببرد و نه كش��ورهاي برنده جنگ، چون چيزي ندارد 
كه بدهد. پيش بيني كينز كمتر از چهار س��ال بعد به 
وقوع پيوس��ت و اقتصاد آلمان به آن سرنوشتي دچار 
ش��د كه يك نمونه آن را در باال نوشتيم. سال 1923 
آن اقتصاد ديگر توان و رمقي براي��ش نمانده بود كه 
بتواند خود را س��رپا نگه دارد لذا اولين تصميم پولي 
خ��ود را گرفت تا بتوان��د مراحل بع��دي را طي كند، 
اين تصميم حذف 12 صفر از پول ملي )مارك( خود 
بود. حال بايد تصميم ه��اي ديگر را به اج��را درآورد. 
مهم ترين تصميم پس از حذف صف��ر برپايي دولت 
قدرتمند بود. دولتي كه بتواند رونق را به اقتصاد بياورد 
و نگذارد صفرها دوباره برگردن��د. هر چند كه برپايي 
دولت قدرتمند حدود 10 س��ال بعد رخ داد اما بدون 
شك اين براي طبقه اليت آلمان و تكنوكرات هاي آن 
كشور محرز بود كه بازگشت صفرها مي تواند اقتصاد 
را به تحليل ببرد،  از اين رو آنه��ا بايد دولت قدرتمند 
را ش��كل مي دادند.  با نگاهي ب��ه تاريخ حذف صفرها 
مي بينيم كه نبود يك سياس��ت قدرتمن��د يا دولت 
مقتدر در اجراي سياس��ت هاي پولي مناسب صفرها 
نه تنه��ا برمي گردند بلكه بازگش��ت آنه��ا با تضعيف 
اقتصاد همراه است. كشور برزيل طي سال هاي 1986 
تا 1993 سه بار اقدام به حذف س��ه صفر كرد. يعني 
طي 7 سال 9 صفر از پول ملي برداشت. در اين هفت 

س��ال نه دولت قدرتمندي بر سركار بود و نه سياست 
قدرتمندي به اجرا درمي آمد. فق��ط بعد از نيمه دوم 
دهه 1990 بود كه دولت مقتدر برزيل ش��كل گرفت 
و سياس��ت قدرتمندي به اجرا درآمد، ديگر ش��اهد 
حذف صفرها از پول ملي آن كشور نبوديم.. يا تركيه 
را در نظر بگيريم. آن كش��ور وقتي ش��ش صف��ر را از 
پول ملي در س��ال 2005 برداش��ت با توجه به دولت 
قدرتمندي كه حزب عدالت و توسعه بر سركار آورده 
بود، توانست ارزش پول ملي اش را حفظ كند. در واقع 
نگاهي به تاريخ كش��ورهايي كه اين اقدام را كرده اند 
نش��ان مي دهد كه حذف صفرها از پول مل��ي دو راه 
پيش رو ندارد، ي��ا برمي گردد و اقتص��اد را ضعيف تر 
مي كند يا همچنان باقي مي مان��د و اقتصاد را تقويت 
مي كند. هر چند كه اين كار در راس��تاي آسان كردن 
مراودات مالي و حسابداري اس��ت اما آنچه اين كار را 
براي مردم مهم مي كند بحث رواني آن اس��ت. حذف 
صفرها فقط از لحاظ رواني براي مردم مهم است. زيرا 
اين حذف، تورم را كه ناشي از افزايش هزينه توليد به 
اضافه ريسك از عدم اطمينان به آينده است كاهش 
نمي دهد بلكه فق��ط روان مردم را آرام مي س��ازد كه 
همين مورد آخر تقريبا نيمي از سياست دولت براي 

كنترل تورم را تسهيل مي سازد. 
اكنون دولت روحاني اقدام به برداشتن گام اول حذف 
صفرها كرده اس��ت. اين اقدام در ش��رايطي دارد رخ 
مي دهد كه تورم 12 ماه��ه منتهي به تيرماه به 40.4 
درصد رسيده اس��ت و نقطه به نقطه 50 درصد است. 
در كل طي 40 س��ال گذش��ته ميانگين نرخ تورم دو 
رقمي و تقريبا باالي 20 درصد بوده است. همچنين 
يك معيار ديگر براي كاهش ارزش پول ملي، برابري 
ريال در برابر دالر امريكا است. بنا بر بررسي هايي كه 
توسط احسان س��لطاني صورت گرفته افزايش نرخ 
دالر در 30 سال گذش��ته بالغ بر 11500 درصد بوده 
است. بنابراين شرايط اقتصادي كشور به گونه اي شد 
كه براي تسهيل در مراودات پولي و حسابداري،  تومان 
در بازار مبادالت جاي ريال را بگيرد و ارزش هر تومان 
در اين بازار معادل يك ميليون تومان باش��د. در بازار 
كشور رقم 30 تومان معادل 30 ميليون تومان است 
و ريال ديگر محلي از اعراب نداشته باشد. اين واقعيت 
بازار كشور است. بنابراين دولت بهتر بود زودتر از اين 
اقدام به اين كار مي كرد. حال باي��د منتظر اقدام دوم 
دولت باشيم. يعني تثبيت سياستي كه صفرها ديگر 
برنگردد و اين چيزي نمي خواهد جز يك سياس��ت 

مقتدر همراه با دولت مقتدر.

مبادا صفرها بازگردند
سرمقاله

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه مقايسه 
آمارهاي تجارت با كش��ورها قبل و بعد از اع��زام رايزنان 
بازرگاني نشان دهنده تاثير مثبت حضور آنان بر تجارت 
خارجي كشور اس��ت، گفت: رش��د 70 درصدي تجارت 
با ارمنس��تان و رش��د 37 درصدي تجارت با عراق پس از 
اس��تقرار رايزنان اقتصادي خود گواه بر اين موضوع است؛ 
البته كه نبايد از تالش هاي بخش خصوصي در اين زمينه 
نيز چشم پوشي كرد. محمدرضا مودودي درباره وضعيت 
فعلي استقرار رايزنان خارجي در كشورهاي همسايه به ايرنا 
گفت: اكنون در كشورهاي »ارمنستان، عراق، افغانستان، 
عمان، پاكستان و تركيه« رايزن مستقر داريم؛ همچنين به 
»عراق« دو رايزن اعزام كرده ايم و اعزام يك رايزن ديگر به 
»عراق و افغانستان« در دس��تور كار است. او با بيان اينكه 
به »روسيه، چين، هند« و ساير كشورها مثل »قزاقستان 
و تركمنستان« هم قطعا رايزن اعزام مي شود، افزود: اين  
رايزن ها همگي در كش��ور مقصد مس��تقر بودند و در آن 
وقفه ايجاد نشد، اما تعدادي از آنها از ماموريت بازگشته اند 
و هنوز كسي جايگزين آنها نشده است؛ مثال هنوز كسي 

جايگزين رايزنان چين، روسيه و هند نشده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اش��اره به اينكه اعزام 
15 رايزن به كشورهاي همسايه در برنامه است، اظهار كرد: 
ممكن است به بعضي كش��ورها چند رايزن ارسال كنيم، 
اما به بعضي كشورها مانند عربستان، بحرين و امارات كه 
روابط سياسي نداريم، رايزن اعزام نخواهيم كرد. از آنسو، 
مودودي همچنين درباره مشكل واردات مواد غذايي و دارو 
نيز به ايسنا گفت: امريكايي ها هيچ وقت راست نگفته اند و 
تاكنون نيز به هيچ كدام از تعه��دات خود عمل نكرده اند، 
چراكه اساسا قرار نبود، اقالم بشردوستانه تحت تحريم قرار 
بگيرد اما هدف امريكا ايجاد نارضايتي در مردم و شكستن 
تمام كاسه و كوزه ها بر س��ر حاكميت و دولت ايران است. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: بنابراين طبيعي 
است كه در اين زمينه اخالل ايجاد كنند و به مردم بگويند 
كه مسووالن ايران نمي توانند از عهده حل مشكالت شما 
برآيند. واقعيت اين اس��ت كه چنين س��والي براي ما هم 

وجود دارد كه چرا اقالم بشردوستانه همچون مواد غذايي، 
دارو و... بايد تحريم شود و تحت تاثير تحريم قرار گيرد. در 
همين زمينه وزارت امور خارجه، شكايت كشورمان را به 
مراجع بين المللي برده  است كه چرا بايد اين اتفاق بيافتد. 
اوتصريح كرد: نكته  حائز اهميت اين اس��ت ك��ه از زمان 
امضاي توافق هسته اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 هيچ 
تخلفي از سوي ايران سر نزده كه مستحق تحريم باشيم و 
نبايد ايران تحريم شود. بنابراين حتي طرح موضوعي به نام 
تحريم عليه ملت ايران، ظلمي آشكار است. اما رفتارهاي 
امريكا يك پيام ب��راي دني��ا دارد و آن اينكه وقتي امريكا 
بدون استدالل منطقي و به صورت يكجانبه، برجام را زير 
پا مي گذارد و از ابزار دالر براي تخريب و س��ركوب اقتصاد 
يك كشور و ملت اس��تفاده مي كند؛ اين يعني همه دنيا 
بايد به اين نكته توجه كنند كه اين ابزار و زيرساخت مالي 
بايد تغيير پيدا كند. سرپرست سازمان توسعه تجارت در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه راهكاري براي مقابله با 
تحريم هاي امريكا و توس��عه تجارت خارجي ايران وجود 
دارد، تاكيد كرد: ايران كشوري است با 15 همسايه است 
و هيچ نگراني بابت تجارت خود و حتي توسعه آن نداريم، 
كما اينكه تجارت خارجي ايران در س��ال 1397 و س��ه 
ماهه سال جاري رشد پيدا كرده است. البته دليل كاهش 
ارزش صادراتي نيز اين بود كه قيمت هاي پايه گمركي را 
اصالح كرديم. او ادامه داد: در س��ه ماهه اول امسال 11.5 
ميليارد دالر صادرات داشتيم كه از نظر ارزشي يك درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است اما از 
نظر وزني 27 ميليون تن صادرات غيرنفتي ايران در بهار 
سال گذشته؛ به حدود 40 ميليون تن رسيده و 45 درصد 
رشد داش��ته اس��ت و اين يعني ارزش صادرات غيرنفتي 
ايران كاهش نداشته  است و تحريم هاي ظالمانه امريكا هم 
نتوانسته جلوي تجارت خارجي ايران را بگيرد. به گفته او، 
واردات ايران در همين بازه زماني نيز حدود 10.2 ميليارد 
دالر بوده كه تقريبا حدود شش درصد رشد داشته چرا كه 
حدود 8.3 ميليون تن واردات غير نفتي مان در بهار سال 

گذشته به حدود معادل 8.9 ميليون تن رسيده است.

رشد تجارت خارجي در پي اعزام رايزنان اقتصادي

بازرگاني

معاون گم��رك ايران ضمن تش��ريح رون��د ترخيص 
دس��تگاه اس��تخراج بيت كوين آن را منوط به دريافت 
مجوزهاي الزم از وزارت صمت و انجام ثبت س��فارش 
دانس��ت. به گزارش ايس��نا، بعد از اما و اگرهايي كه در 
رابطه با استخراج بيت كوين و صدور مجوز براي آن در 
ايران وجود داشت، در روزهاي اخير هيات وزيران طي 
مصوبه اي با استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري 
شده موافقت كرد و آن را به عنوان يك فعاليت صنعتي 
و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
مجاز دانس��ت. اين در حالي اس��ت كه از چندي پيش 
بحث هايي در مورد واردات ماينرها وجود داشت و گفته 
مي شد در ش��رايطي كه مجاز نيس��تند، به كشور وارد 
شده اس��ت. اما بعد از موافقت هيات وزيران با موضوع 
اس��تخراج بيت كوين، اينكه در ح��ال حاضر وضعيت 
واردات و ترخيص دس��تگاه هاي مربوط به آن چگونه 
خواهد بود، موضوعي است كه از مهرداد جمال ارونقي 
-معاون امور گمركي گمرك ايران-مورد پرس��ش قرار 
گرفت. وي در اين رابطه توضيح داد كه سامانه )سيستم( 
همانگ ش��ده توصي��ف و كدگ��ذاري كاال براس��اس 
كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف 
و نش��انه گذاري )كدگ��ذاري( كاال در م��ورخ 14 ژوئن 
1983 ميالدي به تصويب ش��وراي همكاري گمركي 
)س��ازمان جهاني گمرك( رسيده و جمهوري اسالمي 
ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري 
اسالمي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 73/6/20 
هجري شمسي به آن پيوسته اس��ت. ارونقي ادامه داد: 
سيس��تم هماهنگ ش��ده، يك نمانكالتور ساختاري 
متشكل از يك س��وي رديف هاي )Heading( چهار 
رقمي است كه اغلب اين رديف ها به رديف هاي فرعي 
با كدهاي ش��ش رقمي )Sub Heading( منقس��م 
شده اند. در سيستم هماهنگ شده كاالها نام برده شده 
و به آنها كد اختصاص يافته اس��ت. ضابطه ذكر دقيق 
نام ي��ك كاال و ذكر مابق��ي تحت عنوان »س��اير« اين 
است كه اگر كااليي در س��ال، 100 ميليون دالر )آمار 
سازمان ملل( يا بيشتر در س��طح جهاني مورد معامله 
قرار گي��رد، آن كاال ب��ا يك كد چهار رقمي مش��خص 
مي شود و اگر كمتر باشد تحت عنوان »ساير« مي آيد. 
معاون امور گمركي ايران با ذكر اي��ن نكته كه در حال 
حاضر رديف تعرفه مذكوري در س��طح ش��ماره هاي 
فرعي براي اين دس��تگاه ها وجود ندارد، افزود: در حال 
حاضر اين كاال ذيل رديف تعرف��ه 8471 كه مربوط به 

 Automatic( ماش��ين هاي خ��ودكار داده پ��ردازي
data processing machines(، ماش��ين هاي 
 Machines for Transcribing( انتقال داده ه��ا
 Machines( و ماشين هاي بررس��ي داده ها )data
for processing data( است طبقه بندي مي شود. 
 ،PC در اين رديف تعرفه دستگاه هاي ديگري نيز از قبيل
نت بوك )Note Book(، ديس��ك خوان فوري، ساير 
واحدهاي مربوط به ماش��ين هاي خودكار داده پردازي 
 ،)Main Board( مانند انواع بردها ش��امل برد اصلي
گرافيك، صدا و ويدئو طبقه بندي مي ش��وند. بنابراين 
اعالم رديف تعرفه دستگاه هاي اس��تخراج بين كوين 
»ماينر« از سوي گمرك، امري مرسوم و قانوني بوده و 
هيچ ارتباطي با شرايط ورود اين كاال به داخل كشور و 
ساير سياست گذاري ها در اين خصوص ندارد. وي ادامه 
داد: موضوع مورد اهميت اين اس��ت كه واردكنندگان 
كاالهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي، طبق قانون، 
جهت اخذ »مجوز ورود« و »ثبت سفارش« بايد منحصرا 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند؛ بنابراين 
با ارايه ثبت س��فارش براي اين كاال با ذك��ر نام كاال به 
صورت مذكور، رديف تعرفه صحيح كاال، گمرك ملزم به 
انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال بوده و نمي تواند 
ايستايي را در اين خصوص ايجاد كنند. معاون گمرك 
ايران با ذكر اينكه متصديان ذي ربط در گمرك، در زمان 
انجام تشريفات گمركي، قطعا مجوزهاي قانوني الزم را 
بررسي و در صورت نياز مطالبه و دريافت مي كنند اعالم 
كرد: در خصوص مجوزهاي قانوني، گمرك حساسيت 
ويژه اي داش��ته و اگر كااليي عالوه بر »ثبت سفارش« 
نياز به اخذ مجوز از ساير سازمان ها براي ترخيص كاال 
داشته باشد اين مجوز يا مجوزها به صورت سيستمي 
اخذ و س��پس اجازه خروج كاال از گمرك داده مي شود. 
ارونقي با اشاره به اينكه تش��ريفات گمركي هر كااليي 
منوط به اظهار آن با تسليم اظهارنامه به گمرك توسط 
صاحب كاال يا نماينده قانوني وي اس��ت اعالم داشت: 
گمرك ايران مي تواند نسبت به بررسي و اعالم نظر در 
خصوص اقالمي كه به گمرك اظهار ش��ده است اقدام 
نمايد اما بايد توجه داش��ت آمار مربوط به اقالم موجود 
در بنادر يا مناط��ق ويژه و آزاد بايد از س��وي متوليان و 
مس��ووالن مربوطه احصاء و اعالم گردد و گمرك ايران 
در اين خصوص نمي تواند اظهارنظر متقني ارايه كنند. 
همچنين آمار دستگاه هاي ثبت س��فارش شده نيز از 

وزارت صمت بايد استعالم شود. 

معاون گمرك اعالم كرد

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

مبادا صفرها بازگردند
يك س��ال پس از پايان 
اول،  جهان��ي  جن��گ 
اقتصاد آلمان به خاطر 
آس��يب هاي ناش��ي از 
جن��گ و ني��ز پيم��ان 
ق��رارداد ورس��اي ك��ه 
تمام��ي مصايب جنگ 
و پرداخ��ت خس��ارات 
آن را بر دوش دولت جديد آلمان گذاش��ته بود از 
هم پاشيد. نرخ بيكاري اوج گرفت و تورم به شدت 
افزاي��ش ياف��ت و ارزش پول ملي آن كش��ور هم 
به شدت تنزل كرد. در سال 1922 عكسي از اين 
اقتصاد فروپاشيده در رس��انه هاي آن زمان غرب 
چاپ ش��د كه نش��ان از درماندگي آلمان داشت؛ 
 هر يك دالر امريكا معادل يك ميليون مارك بود. 
ويليام شايرر در كتاب مشهور خود به نام »ظهور 
و سقوط رايش س��وم« از اوضاع اقتصاد آن دوران 
آلمان مي نويس��د كه براي خريد يك بطري شير 

مي بايست يك زنبيل اسكناس حمل مي شد. 

منصور   بيطرف

 صفحه  4 

 بانك و بيمه

حذف صفرها اقدامي 
درست اما بدون اولويت

محسن   شمشيري|
موضوع حذف 4 صفر از پول ملي، با واكنش هاي 
مختلفي از سوي نمايندگان مجلس، كارشناسان 
اقتص��ادي و م��ردم مواجه ش��ده اس��ت، برخي 
كارشناس��ان با بي اثر ب��ودن آن معتقدند كه اين 
موضوع اولويت اقتصادي كشور نيست اما عده اي 
ديگر معتقدند كه ساده سازي، بازگشت اعتبار به 
پول ملي و آبروي بين المللي و بهبود محاسبات و 

به كارگيري صفرها از نتايج اين برنامه است و...

ايرانشهر

تهران؛ شهر گمشده
 آزاده كاري|

در سال هاي گذشته جمعيت زيادي از روستاها 
و شهرهاي كش��ور براي يافتن ش��غل مناسب 
و زندگي بهت��ر راهي پايتخت كش��ور ش��دند. 
اين افراد عموم��ا در مناطق حاش��يه اي تهران 
ساكن شده و به ش��غل هاي كاذب روي آوردند. 
نزديك به 25 درصد از تولي��د ناخالص داخلي و 
35 درصد از صنع��ت، 72 درصد از خدمات، 50 
درصد از شركت هاي دانش بنيان و 80 درصد از 
اختراعات و نوآوري ها در تهران شكل مي گيرند 
و ش��ايد دليل جذابيت تهران نيز همين عوامل 
باش��د.  در همي��ن حال، ب��ه تدريج ب��ا افزايش 
مهاجرت ب��ه اين ش��هر مش��كالت اقتصادي و 
آسيب هاي اجتماعي نيز افزايش يافت و تهران به 
كالن شهري با 8 ميليون نفر جمعيت ثابت تبديل 
ش��د. كالن ش��هري كه با مش��كالت عديده اي 
رو به رو است و حتي گفته مي ش��ود، در دو سال 
اخير به دليل سخت شدن شرايط زندگي در آن، 

9مهاجرت معكوس داشته است و ...

  تحريم  وزير امور خارجه ايران

  تشديد جنگ تجاري با چين
  خروج از پيمان منع موشكي با روسيه

» تعادل« از دستورالعمل جديد بازرگاني داخلي گزارش مي دهد

تداوم سير نابخردي

نظارت بر واردات با رتبه بندي

انرژي

پنج شنبه سياه طالي سياه 

7 5و8و15

 نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس گفت: مجلس 
مصوبات خوبي ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي مردم 
داش��ت ولي برخي ب��ه ج��اي آن عينك آفتاب��ي و گل 
مصنوعي وارد كش��ور كرده اند. تامين و واردات كاالهاي 
اساسي يكي از مهم ترين مصوبات مجلس است كه بايد 
عملي شود، به همين دليل در سال گذشته 18 ميليارد 
دالر و امس��ال نيز 14 ميلي��ارد دالر ب��راي اين موضوع 
اختصاص يافته است. امير خجس��ته اظهار كرد: از سال 
97 تا ارديبهشت ماه امس��ال مبلغي بالغ بر 20 ميليارد 
دالر به ش��ركت ها واگذار ش��ده اما كار اساس��ي در اين 
زمينه به خوبي صورت نگرفته و م��ردم لمس نكرده اند. 

10 هزار ش��ركت موظف ش��دند كه با ارز دولتي كاالي 
اساس��ي را وارد كنند، اما از بين اين شركت ها يك هزار 
و 700 شركت حسابرسي هاي آنها مبهم است. او با بيان 
اينكه در اين ميان 637 شركت س��وري بوده كه ظرف 
مدت 70 روز توسط مافيا تشكيل ش��ده است، افزود: از 
اين 20 ميليارد دالر كه با ارز چه��ار هزار و 200 توماني 
گرفته شده سرنوش��ت حدود 100 هزار ميليارد تومان 
مبهم بوده كه كميسيون اصل 90 در حال بررسي است. 
اين نماينده مجل��س ادامه داد: برخي از اين ش��ركت ها 
كاالهايي غير از كاالهاي اساس��ي نظير عينك آفتابي، 

سنگ و گل مصنوعي وارد كرده اند. 

واردات عينك آفتابي  به جاي كاالي اساسي

خبر

جزييات ترخيص دستگاه استخراج بيت كوين

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   كشف محموله يك تني هرويين توسط 
وزارت اطالعات؛روابط عمومي واجا|

وزير اطالعات مي گويد: وزارت اطالعات به صورت 
ريشه اي با تروريسم مبارزه مي كند و هيچ زماني 
نبايد تروريس��م به صورت پايان يافته تلقي شود. 
سيد محمود علوي در سفر به آذربايجان غربي، به 
كشف محموله حدود يك تني هرويين در استان 
اشاره كرد و افزود: خوشبختانه نيروهاي اطالعاتي 
به بلوغ بااليي رسيده و چندين اقدام ضدجاسوسي 
را ش��اهد بوديم. وي با تاكيد بر اينك��ه در زمينه 
مبارزه با تروريسم، وزارت اطالعات حرف نخست 
را مي زند، تصريح كرد: هم اكنون ش��اهد هستيم 
كه نفس تروريست ها گرفته شده و هيچ زماني نيز 
نبايد تروريست پايان يافته تلقي شود و هر زماني 
كه تروريس��ت ها از نفس مي افتند كمتر موفق به 
اقدامات تروريستي مي شوند. وزير اطالعات تاكيد 
كرد: بي شك وزارت اطالعات به صورت ريشه اي با 
تروريس��م مبارزه مي كند و در رابطه با كشف يك 
تن هرويين نيز، تنها افراد ايراني در اين كار دخيل 
نبوده، بلكه از كشورهاي ديگر نيز در اين كار دست 
داشتند و آنها نيز بايد بدانند كه ايران كشوري نيست 
كه بتوانند از آن براي تحقق منويات شوم خود در 

زمينه سوداگري استفاده كنند.

   كاره�اي صدور راي پرونده جعبه س�ياه 
بابك زنجاني انجام شده است؛ايسنا|

س��خنگوي قوه قضاييه درباره اينكه راي پرونده 
جعبه س��ياه بابك زنجاني صادر ش��ده است يا 
خير؟ گفت كه كارهاي آن انجام ش��ده اس��ت. 
غالمحسين اس��ماعيلي در حاشيه مراسم ختم 
والده حجت االسالم شهرياري رييس مركز آمار و 
فناوري اطالعات قوه قضاييه درباره اينكه آيا حكم 
پرونده عليرضا زيباحالت منفرد جعبه سياه بابك 
زنجاني صادر شده است يا خير گفت: كارهاي آن 
انجام شده، ولي بايد از قاضي صلواتي بپرسم كه 
آيا راي صادر ش��ده يا خير. طبق اعالم جعفري 
دولت آبادي دادس��تان وقت تهران، اين فرد در 
خريد و فروش محموله هاي نفتي بابك زنجاني 
نقش داشته و پس از تأس��يس بانك اف. اي. اي. 
بي، پروژه بابك زنجاني تكميل شد؛ چراكه اين 
پروژه يك بانك كم داشت كه با كمك »ع. ز. م« 
خريداري شد تا در بستر آن، بابك زنجاني اقدامات 

مجرمانه اش را انجام دهد.

   ليس�ت كريمي قدوسي با ليست كميته 
تحقيق و تفحص متفاوت است؛ايرنا|

عضو كميته تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي 
گفت: ظاهرا همه اسامي منتشر نشده است. چون 
۹۳ اسم در تحقيق و تفحص مشخص شد. ۸-۷ 
اسم ديگر هم دستگاه هاي دولتي دادند. اينكه اين 
ليست حدود ۷۰ اسم دارد، يعني همه اسامي را 
آقاي كريمي قدوسي منتشر نكرده اند. حسينعلي 
حاجي دليگاني در پاسخ به اين سوال كه بر خالف 
مصاحبه هاي پيش��ين وي، ليست منتشر شده 
اختصاص به مديران ارشد ندارد، گفت: تحقيق و 
تفحص در خصوص مديران بود و در ميانشان اگر 
افرادي پيدا شدند كه باالخره مسووليت دارند و 

دولتي هستند، هم قيده شده است.

   آخرين چي�زي كه دنيا ب�ه آن نياز دارد 
درگيري در خليج فارس است؛برنا|

پس از باال گرفتن تنش ميان اي��ران و امريكا در 
خليج فارس، دبيركل سازمان ملل متحد در مورد 
افزايش تنش ها در اين منطقه هشدار داد. »آنتونيو 
گوترش«، در نيويورك به خبرنگاران گفت: نگران 
افزايش تنش ها در خليج فارس است. او تأكيد كرد: 
حتي “يك محاسبه بسيار كوچك اشتباه مي تواند 
به يك درگيري بزرگ بينجامد. “ گوترش از همه 
طرف ها خواست، جلوي كشتيراني در تنگه هرمز 
را نگيرند و حداكثر خويشتن داري را از خود نشان 
دهند. او هشدار داد: »آخرين چيزي كه دنيا به آن 
نياز دارد يك درگيري بزرگ در خليج فارس است 
كه مي تواند تأثيراتي عظيم روي اقتصاد و امنيت 

جهاني داشته باشد.«

   در ايران ش�لدون ادلس�ون نيست، پول 
سعودي هم نيست؛تعادل|

مشاور رييس جمهور خطاب به ترامپ، در توييتر 
نوشت: »در ايران ش��لدون ادلسون نيست، پول 
سعودي هم نيست، مايك پمپئو بي كفايت هم 
نيست. حس��ام الدين آشنا خطاب به ترامپ، در 
توييتر نوشت: »در ايران شلدون ادلسون نيست، 
پول سعودي هم نيست، مايك پمپئو بي كفايت 
هم نيس��ت و تيم ب جنگ طلب هم نيست كه 
تصميم گيرنده باش��ند. مردم ايران خودش��ان 
تصميم مي گيرند و وزير خارجه ظريف نماينده 
همه ماست: رهبر معظم انقالب، رييس جمهور 
روحاني و سردار سليماني.«  ادلسون، سرمايه دار 

صهيونيست و حامي اصلي ترامپ است.

 اي�ران به دنب�ال مذاكره اس�ت؛ باش�گاه 
خبرنگاران|

رييس جمه��ور امريكا كه تاكن��ون بارها مدعي 
ش��ده دولتش براي مذاكره بدون پيش شرط با 
اي��ران آمادگي دارد، اين ب��ار گفت تهران اكنون 
به دنبال مذاكره با او اس��ت! »دونالد ترامپ«، در 
اجتماع هواداران خود در ش��هر »سينسيناتي« 
در ايالت اوهايو گفت: به ياد داش��ته باش��يد من 
گفته ام كه ايران نس��بت به ۲ سال و نيم گذشته 
كشور متفاوتي شده است. زماني كه من به قدرت 
رس��يدم ايران در همه جا بود، اما آنها هم اكنون 
خواهان مذاكره هستند. وي سپس با افتخار به 
عهدش��كني و خروج از برجام، گفت: من امريكا 
را از توافق اتمي وحشتناك با ايران خارج كردم. 
من براي حفاظت از امنيت امريكا از توافق اتمي 
وحشتناك با ايران خارج ش��دم. اين يك توافق 

وحشتناك احمقانه بود.

ايران2

رييس جمهوري در نشست شوراي اداري آذربايجان شرقي:

ممكن است در هفته هاي آينده به نتايج مثبتي در مذاكرات برسيم
گروه ايران |

در روزهاي��ي كه موض��وع تحريم وزير ام��ور خارجه 
كش��ورمان توس��ط اياالت متحده در راس اخبار قرار 
گرفته و گروه ها و طيف هاي مختلف سياسي در داخل 
و خارج كشور در خصوص آن به اظهارنظر مي پردازند؛ 
رييس جمهوري كش��ورمان از امكان رسيدن به نتايج 
مطل��وب مذاكراتي طي هفته آينده س��خن مي گويد 
و اعالم مي كند چنانچه اي��ن مذاكرات به نتيجه مورد 
نظر ختم ش��ود ايران آماده اس��ت كه فرآيند كاهش 
تعهدات را به نقطه قبلي بازگرداند؛ روحاني همچنين 
در خصوص روي ديگر س��كه مذاكرات نيز اظهارنظر 
مي كند و مي گوي��د: چنانچه ماحصل نهايي مذاكرات 
مورد توجه ايران قرار نگيرد؛ ايران آماده است تا گام سوم 
كاهش تعهدات را آغاز كند. رييس جمهوري در تشريح 
رويكردهاي مذاكراتي دولت ب��ا بيان اينكه با برخي از 
كشورها در حال مذاكره هس��تيم و آنها پيشنهاداتي 
ارايه كردند كه متوازن نمي دانيم، لذا آن پيش��نهادات 
را نپذيرفتيم، گفت: ممكن اس��ت در هفته هاي آينده 
به نتيجه قابل قبول دست پيدا كنيم و اگر به نتيجه اي 
نرسيم مرحله بعدي كاهش تعهدات را انجام خواهيم داد. 
روحاني كه عصر پنجشنبه در جلسه شوراي اداري استان 
آذربايجان شرقي صحبت مي كرد با بيان اينكه مصاف 
س��ختي را پيش رو داريم، اما حتمًا از اين مصاف پيروز 
خارج خواهيم شد، اظهار داشت: بدون ترديد با روحيه 
وحدت، همدلي و ايس��تادگي مي توانيم مشكالت را 
پشت سر گذاشته و در مسير توسعه و پيشرفت روزافزون 

و رفاه بيشتر مردم گام برداريم.
روحاني اظهار داشت: از آغاز دولت يازدهم شعار ما اين 
بود كه ايراني ها و مردم ايران تنها در دفاع مقدس پيروز 
ميدان نيستند، بلكه در ساير زمينه ها هم چنانچه وارد 
ش��وند، مي توانند پيروز ميدان ش��وند. رييس جمهور 
خاطرنش��ان كرد: در آن دوران صراحتًا اعالم كردم كه 
ديپلمات هاي ما قادرند مش��كالت پيچي��ده و بزرگ 
سياس��ي را حل و فصل كنند و انسان هاي شايسته اي 
داريم كه مي توانند در برابر كش��ورهاي بزرگ سخن 

گفته و با منطق، حق ملت ايران را به كرسي بنشانند.
روحاني با اشاره به آغاز روند مذاكرات هسته اي كشورمان 
اظهار داشت: در مرحله اول آغاز مذاكره درباره مسائل 
هس��ته اي و در يك مقطع��ي از مق��ام معظم رهبري 
درخواست كردم كه همه اختيارات در اين زمينه را به 
بنده واگذار كند و ايشان آن را پذيرفتند و توانستيم در 
ظرف كمتر از صد روز در مذاكرات ژنو به پيروزي بزرگ 
رسيده و توافق موقت ژنو حاصل شد. در اين توافق همه 
قدرت هاي بزرگ، توان هس��ته اي كشورمان را قبول 
كرده و اعالم كردند كه همه مسائل بايد از طريق مذاكره 

حل و فصل ش��ود. بر اساس اين توافق و از آن تاريخ هر 
ماه حدود ۷۰۰ ميليون دالر از دارايي هاي كش��ورمان 

آزاد مي شد.
روحاني خاطرنشان كرد: در روند آغاز توافقات نهايي نيز 
به مقام معظم رهبري پيشنهاد كردم كه در اين موضوع 
همه اختيارات را به بنده واگذار كند، اما ايشان فرمودند 
كه اين را به مصلحت شما نمي دانم و مسووليت سنگيني 
است و چه بسا عده اي در گوشه و كنار وجود داشته باشند 
كه نسبت به آن ايراد و اشكال داشته باشند، لذا بگذاريد تا 
كليت نظام نسبت به اين موضوع تصميم بگيرد. روحاني 
تصريح كرد: با گذشت زمان اينكه رهنمودها، نصيحت ها 
و توصيه هاي رهبر معظم انقالب حساب شده، دقيق و در 
چارچوب منافع و وحدت ملي بوده، بيشتر روشن شده 
است و ما توافقي را قبول كرديم كه آن را مجلس، شوراي 
عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان و رهبري قبول كردند، 
يعني همه نظام آن را پذيرفته است. رييس جمهور اضافه 
كرد: در شوراي عالي امنيت ملي، طي ۷ جلسه فوق العاده 
تمام جزييات توافق مورد بحث و بررسي قرار گرفت، لذا 
الزم بود كه در اين كار تاريخي همه مردم و نمايندگان 

مجلس بار مسووليت را بر دوش بگيرند.

   امضاي برجام تصميم نظام است
روحاني با اشاره به اينكه برجام در ۲۳ تيرماه سال ۹4 به 
امضا رسيده و در دي ماه همان سال، اجرايي و عملياتي 
شد، اظهار داشت: بعد از اجرايي شدن برجام شاهد تحول 
بزرگي در عرصه هاي مختلف به ويژه در سطح جهاني از 
لحاظ سياسي بوديم و به واسطه آن مشخص شد همه 
ادعاهايي كه عليه ملت ايران مبني بر اينكه به قوانين و 
مقررات بين المللي اهميتي نمي دهد، اتهاماتي دروغ و 
ناروا است. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: پس از برجام 
شرايط جهان كامال نسبت به ايران تغيير كرد و بسياري 
از كشورها و شركت هاي بزرگ براي سرمايه گذاري وارد 
ايران شدند و توافقات بزرگي نيز انجام گرفت. نيروگاهي 
كه در هريس به افتتاح رس��يد از تكنولوژي كالس اف 
برخوردار بود كه وارد ش��دن آن از جمل��ه آثار و بركات 
برجام است. رييس جمهور خاطرنشان كرد: آنهايي كه 
با ايران ضديت دارند، به ويژه صهيونيست ها، عربستان 
سعودي و تندروهاي امريكا نتوانستند برجام را تحمل 
كنند و مخالفت خود را با آن به صراحت اعالم مي كنند و 
اذعان دارند كه اين توافق صد در صد به نفع ايران است. 
روحاني گفت: ايران تنها كشوري در دنيا است كه شوراي 

امنيت سازمان ملل در قطعنامه ۲۲۳1 اعالم كرده كه حق 
غني سازي دارد. رييس جمهور اظهار داشت: طبق توافق 
برجام اگر اين توافق تا سال آينده باقي بماند، تمام تحريم 
تسليحاتي ايران براساس آن برداشته مي شود و مي توانيم 
هر سالحي كه نياز داريم را خريداري يا به فروش برسانيم 
و البته مقدمات اين كار را هم آماده كرده ايم. روحاني با 
اشاره به اينكه برجام امروز هم از لحاظ سياسي، حقوقي و 
حتي اقتصادي بسيار حايز اهميت است، گفت: براساس 
توافق برجام در چند س��ال آين��ده محدوديت هاي دو 
منظوره نيز برداشته مي شود، اما در عين حال با خروج 
غيرقانوني امريكا از برجام فشار زيادي بر كشورمان وارد 
شده اس��ت چرا كه امريكايي ها كاري كردند كه ريسك 
س��رمايه گذاري براي شركت ها باال باش��د و از آنجايي 
كه دنياي تجارت زياد ريسك پذير نيست لذا فعاليت  و 

سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز محدود شده است.

   آمادگي براي عبور از چالش ها
رييس جمهور خاطرنشان كرد: وقتي مشاهده كرديم كه 
كشورهاي ديگر آمادگي ندارند ريسك هاي باال را براي 
سرمايه گذاري در ايران بپذيرند طبيعتاً چند راه پيش رو 

داشتيم. يكي از آنها اين بود كه مذاكره كرده و به توافق 
برسيم و براساس آن با كشورهاي مختلف مكاتبه كرديم 
و آنها قول ها و وعده هايي دادند، اما در مقام عمل ناتوان 
بودند لذا در چنين ش��رايطي اقداماتي را آغاز كرديم و 
به دنيا گفتيم كه اگر نتوانيم از فوايد اين توافق استفاده 
كنيم، ما هم تعهدات خود را قدم به قدم كاهش مي دهيم. 
روحاني گفت: كاهش تعهدات براي اين است كه دنيا 
بداند دست ما هم بسته نيست و اگر آنها به تعهدات خود 
عمل نكنند راهكارهاي فراواني پيش روي ما قرار دارد و 

مي توانيم از اقتصاد و كشور خودمان دفاع كنيم.
رييس جمهور افزود: تاكنون كاهش تعهدات در دو مرحله 
انجام شده و در هر مرحله دو تعهد را كنار گذاشتيم، البته 
همزمان مشغول مذاكره و گفت وگو هستيم، اما در عين 
حال بر مبناي اينكه به نتيجه نمي رسيم، عملكردها و 
برنامه هاي مديريتي خ��ود را پيش مي بريم و بودجه و 
قيمت دالر بر اين مبنا تنظيم مي ش��ود. روحاني افزود: 
مي توانيم قيم��ت دالر را پايين تر بياوريم، اما بر مبناي 
احتياط نسبت به آينده است كه گام برمي داريم. روحاني 
با بيان اينكه دولت امسال در حد توان تالش كرده حقوق 
كاركنان و كارگران را افزاي��ش دهد، گفت: كاماًل آگاه 
هستيم كه فشار اصلي در جامعه بر دوش كساني است 
كه از درآمد ثابت برخوردار هستند، لذا در حد توان تالش 
كرديم كه حقوق كاركنان و كارگران را افزايش دهيم تا 

مردم بتوانند مشكالت را پشت سر بگذارند.

   افزايش همدلي ها در سال انتخابات
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه با روحيه وحدت و همدلي 
مي توان از مشكالت عبور كرد، گفت: امسال سال انتخابات 
اس��ت و از همه احزاب، گروه ها و جناح ها مي خواهم كه 
منافع ملي، اخالق و عدال��ت را بر هر چيز ديگري مقدم 
بدانند، چرا كه ما تابع پيامبري هستيم كه هر روز پرچم 
جديدي از مقاومت، ايستادگي، اخالق و نشاط را به اهتزاز 
در مي آورد. روحاني در ادامه با عذرخواهي از تأخير ايجاد 
شده در تكميل راه آهن تهران - تبريز گفت: در اين زمينه 
حق با مردم اس��ت، البته روزي كه وعده داديم، بر مبناي 
ش��رايط آن روز بود كه تحريم و فش��ارهاي اخير وجود 
نداشت، اما در عين حال با وجود همه سختي ها مردم تبريز 
اطمينان داشته باشند كه سال آينده حتماً راه آهن به تبريز 
خواهد رسيد. ضمن اينكه از مردم به خاطر اينكه نتوانستيم 
با سرعتي كه دلمان مي خواست به وعده ها عمل كنيم، 
عذرخواهي مي كنم. رييس جمهور تحريم را فرصتي براي 
اتحاد و همدلي و تقويت اخالق در جامعه دانست و گفت: 
فرصتي كه تحريم ايجاد كرده تنها براي اقتصاد و فناوري 
نيست، بلكه در اخالق، اتحاد و برادري فرصتي ايجاد شده 

تا در كنار هم از مشكالت عبور كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد

دستيابي به بخش جديدي از اموال متهمان پرونده سكه ثامن
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در هنگام رديابي هاي جديد 
به بخش ديگري از اموال متهمان اين پرونده دست پيدا 
كرده ايم. تالش مي كنيم اين وجوه هم در اس��رع وقت 
ميان مالباختگان تقسيم شود. غالمحسين اسماعيلي در 
گفت وگو با صدا و سيما گفت: پرونده سكه ثامن به لحاظ 
گستردگي و تعدد شكات با فرآيند رسيدگي طوالني 
مواجه شد اما دس��تگاه قضا در اين فرآيند چند اقدام 
مثبت انجام داد. شناسايي بخش قابل توجهي از اموال و 
دارايي هاي متهم نخستين قدم بود كه البته مقداري از 
آنها از همان ابتدا به صورت نقدي در حساب هاي بانكي 
بود و در مرحله بعدي پرداخت بخشي از طلب شكات 
انجام شد. در فرايند رسيدگي به پرونده بخش عمده اي 
از اموال متهمان مانند زمين و ويال شناس��ايي شد كه 
كمك كرد بخشي از مطالبات مالباختگان توسط فروش 

آنها پرداخت ش��ود. وي در ادامه با اعالم خبر خوش به 
مالباختگان بيان كرد: در هنگام رديابي هاي جديد به 
بخش ديگري از اموال متهمان اين پرونده دست پيدا 
كرده ايم. تالش مي كنيم اين وجوه هم در اس��رع وقت 
ميان مالباختگان تقسيم ش��ود. البته اموال شناسايي 
شده كمتر از ميزان مطالبات سرمايه گذاران است.  وي 
اظهار كرد: روال پرونده هاي قضايي اينطور نيست كه در 
مرحله دادسرا وجوهي بين مالباختگان تقسيم شود، اما 
در اين پرونده به دليل تعداد باالي مالباختگان و مطالبات 
آنها وجوه نقدي به دست آمده را بين طلبكاران تقسيم 
كرده ايم و در حال حاضر هر كدام از مالباختگان حدود 
۳۰ درصد از مطالبات خود را دريافت كرده اند . وي در 
ادامه با اشاره به اينكه تحقيقات پرونده به پايان رسيده و 
دادسرا مشغول تنظيم گردش كار و صدور كيفرخواست 

اس��ت، بيان كرد: پرونده به زودي و تا يك ماه آينده به 
دادگاه ارجاع مي شود. س��خنگوي قوه قضاييه درباره 
اموال جديد توقيف ش��ده گفت: اموال توقيف شده از 
متهمان كه يك زن و شوهر جوان است و تا امروز حدود 
۶۰ ميليارد تومان وجه بوده است. اموال غير منقول متهم 
نيز در مرحله كارشناس��ي قرار دارد تا از طريق مزايده 
به فروش برس��د. وي گفت: به شكات پرونده اطمينان 
مي دهيم اين پرونده در زمره پرونده هاي ويژه اس��ت و 
چه در دادگاه هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي شود و چه 
در ساير محاكم قضايي، به صورت كامال ويژه رسيدگي 
خواهد شد و ذره اي از مطالبات مردم كوتاه نخواهيم آمد.

از همه بخش هاي حاكميتي، مجامع امور صنفي، اتاق 
اصناف و نهادهاي مرتبط مي خواهيم در اعطاي مجوز و 
نظارت هاي قانوني در بخش هاي مختلف اهتمام داشته 

باشند؛ چرا كه خيلي از اوقات به دليل همين اعتمادها 
مردم مال و سرمايه خود را از دست مي دهند، بنابر اين 
نظارت ها بايد جدي باشند. در اين پرونده اهتمام اصلي 
ما رس��يدگي به اتهامات متهمان اصلي بازداشت شده 

است و اگر در ساير بخش ها اقدامات آنها وصف مجرمانه 
پي��دا كند مدعي العموم پيگيري خواه��د كرد، اما اگر 
وصف مجرمانه نباشد، نهادهاي مرتبط بايد به تخلف 

آنها رسيدگي كنند.

مقصر دانستن دولت در برابر 
مشكالت ناجوانمردانه است

نايب رييس اول مجلس دهم 
با بيان اينكه مشكالت كنوني 
كشور زاييده تحريم هاست، 
گفت: مقصر دانستن دولت 
در ارتباط با اين مش��كالت 
ناجوانمردانه است. به گزارش 
ايرنا، مس��عود پزشكيان در 
جلسه شوراي اداري استان آذربايجان شرقي با حضور 
رييس جمهوري افزود: مش��كالت كنون��ي جامعه را 
دش��منان براي ما ايجاد كرده اند و دولت در آن نقشي 
ندارد. وي با اشاره به الگوي حكومتي حضرت علي)ع( و 
نامه ايشان به مالك اشتر، اظهار داشت: اگر بتوانيم الگوي 
حكومتي ايشان را براي تعيين استاندار اجرا كنيم توان و 
شكوفايي استان ها خيلي باال مي رود و استاندار اختيارات 
تعيين قاضي القضات، رييس لشكر و ساير منصب ها را بر 
عهده مي گيرد. اگر چنين اتفاقي در ساختار حكومتي 
كشور رخ دهد استان ها با جهش بااليي مواجه مي شوند.  
پزشكيان، تغيير س��اختار حكومتي را راهگشا دانست 
و ادامه داد: در اين س��اختار حكومتي، اختيارات از باال 
واگذار مي شود و پاسخگويي و مسووليت از آنان خواسته 
مي ش��ود و در اين وضعيت ديگر مش��كالت به دولت 
ربط داده نمي ش��ود. وي از دولت خواست بجاي شروع 
چندين پروژه در استان ۲ يا ۳ طرح شروع و تمام شود تا 
بتوان با تزريق اعتبارهاي الزم آنها را در سريع ترين زمان 
ممكن به بهره برداري رساند. راه آهن ميانه - تبريز ۲۰ 
كيلومتر مانده كه به تبريز برسد و  تكميل اين پروژه نياز 

به تخصيص اعتبار الزم دارد.

 مبارزه با فساد اقتصادي بايد
در دستور كار مسووالن باشد

امام جمعه موق��ت تهران 
گفت: مبارزه عالمانه، مستمر 
و مجاهدانه با فساد اقتصادي 
بايد در دستور كار همه قوا و 
مردم قرار بگيرد. به گزارش 
تس��نيم، حجت االس��الم 
محمدجواد حاج  علي اكبري 
در خطبه دوم نماز جمعه ديروز تهران با ذكر حديثي از 
امام جواد)ع( كه سالروز شهادتشان است، اظهار داشت: 
مبارزه با فساد و به ويژه فساد اقتصادي گام بسيار بلندي 
در تحقق عدالت علوي يعني آرمان بزرگ انقالب اسالمي 
است.  وي افزود: يكي از آرمان هاي انقالب اسالمي، مبارزه 
با فساد بود كه در رژيم ش��اه نهادينه شده بود. در تمام 
سال هاي پس از انقالب، مساله مبارزه با فساد اقتصادي 
و تحقق عدالت اقتصادي و عل��وي صدر مطالبات امام 
خميني)ره( و رهبر انقالب بوده است، پرچمداري مبارزه 
با فساد در همه سال ها به دست رهبري بوده است و از نگاه 
ايشان تحقق عدالت با مبارزه با فساد به صورت مستمر 
امكان پذير است. در سخنان و نوشته هاي رهبر انقالب 

طي سه دهه گذشته همواره اين مطالبه را مي بينيم. 
بيش از 4 هزار بار مساله مبارزه با فساد در سخنان 
رهبري آمده است. حجت االسالم حاج علي اكبري 
گفت: آنچه جامع��ه ما از آن رنج مي برد، پيامدهاي 
ناشي از فساد اقتصادي در بخش هاي گوناگون است. 
كاهش سرمايه اجتماعي و ضربه به اعتماد عمومي 
و رواج قانون گريزي و قانون س��تيزي، توسعه فقر، 

نااميدي توليدكنندگان و ... است. 

بخشي از اموال دولت 
شناسنامه ندارند

رييس ديوان محاس��بات 
كش��ور با اش��اره به اينكه 
بخش��ي از ام��وال دول��ت 
شناس��نامه ندارند، گفت: 
نداشتن شناس��نامه اموال 
دولت يك��ي از چالش هاي 
مهم در كش��ور به ش��مار 
مي رود. به گزارش مهر، عادل آذر پنج شنبه در شوراي 
اداري استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: خط 
مقدم توسعه هر استان مديران دستگاه هاي اجرايي آن 
استان هستند زيرا اين قشر در ميدان عمل قرار دارند. 
آذر تصريح كرد: ۹۸.۵ درص��د از بودجه در اختيار قوه 
مجريه است و به نسبت اعتبارات، به بقيه قوا هم توجه 
مي شود اما اهميت بيشتري به قوه مجريه داده مي شود. 
وي تاكيد كرد: وظيفه ديوان محاسبات پاسداري از منابع 
انساني و مديران است كه نبايد اجازه دهيم براي مديران 
دستگاه ها پرونده و تخلف حتي از روي دلسوزي ايجاد 
شود. وي ادامه داد: بيش از ۹۷ درصد مديران دستگاه ها 
انسان هاي شريفي هستند كه در ماجراي حقوق هاي 
نجومي مشخص ش��د لذا بايد اين قشر پاسداري شده 
تا آسيب نبينند. حكمت اصلي اين آموزش ها اين است 
كه يك بند قانوني دقيقا چيست و در دوره هاي بعدي 
براي هر دستگاه، آموزش هاي تخصصي خواهيم داشت.

يكي از چالش هاي كشور اين است كه بخشي از اموال 
دولت شناس��نامه ندارد و حتي در يك اس��تان يكي از 
كاركنان دستگاه ها بيش از ۷۰ ملك دولت را به نام خود 

گرفته است لذا صيانت از بيت المال ضروري است .

 بايد يك اجماع فراجناحي براي 
اقتصاد غيرنفتي شكل بگيرد

نايب ريي��س كميس��يون 
انرژي مجلس دهم با تاكيد 
بر اينكه زمينه شكل گيري 
اقتصاد غير نفتي داش��تن 
اقتصاد پويا و فعال است، بيان 
كرد: بايد براي ايجاد اقتصاد 
غير نفتي يك اجماع ملي 
خارج از ديدگاه هاي سياسي ايجاد شود تا ديگر شاهد 
معطل ماندن تصميمات كارشناسي براي ساماندهي امور 
نباشيم. حسين اميري خامكاني در گفت وگو با خانه ملت 
با اشاره به زيرساخت هاي الزم براي شكل گيري اقتصاد 
غير نفتي بيان كرد: اقتصاد غير نفتي چيزي نيست كه با 
يك حكم بتوان آن را اجرايي كرد. اقتصاد غير نفتي نياز به 
شكل گيري يك اقتصاد پويا و فعال دارد كه گردش مالي 
در اركان مختلف كشور، ايجاد شده و ساختار درآمدهاي 
غيرنفتي از جمله ماليات، و عوارض شكل بگيرد. وي در 
ادامه اظهار كرد: براي داشتن اقتصاد غير نفتي بايد بتوان 
روي درآمدهاي مالياتي و عوارض ها حساب كرد. بايد 
جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود. اركاني كه اقتصاد 
كشور را تشكيل مي دهند، نظير بانك ها و دستگاه هاي 
نظارتي بايد ساز و كار خاص خود را داشته باشد.  او  تصريح 
كرد: زماني كه فضاي كسب و كار كشور رونق بگيرد، و 
بحث تعرفه ها و كنترل واردات محقق شود، اليه هاي 
اقتصاد غير نفتي شكل گرفته است. از سوي ديگر بحث 
يارانه ها نيز در شكل گيري اقتصاد غير نفتي موثر است. 
اينكه اقتصاد كشور تا چه اندازه بايد به يارانه وابسته باشد 

خود تاثير بسزايي دارد.

گوشزد كردن حقوق شهداي 
مسجدالحرام و منا به عربستان

ريي��س س��ازمان ح��ج 
اي��ران در ديدار ب��ا وزير 
حج عربس��تان، اقدامات 
موثرتر اين كشور را براي 
پيگيري حقوقي شهداي 
مس��جدالحرام و من��ا 
خواستار ش��د. به گزارش 
ايسنا، عليرضا رشيديان سال گذشته اطالع داد: با 
اينكه وزير حج عربس��تان اعالم كرده بود چك ديه 
شهداي مسجدالحرام كشيده شده و به نمايندگي 
اين كشور در سازمان ملل تحويل داده شده است، 
اما نماينده عربس��تان از وجود چنين چكي اعالم 
بي اطالعي مي كند. سال ٩4، در جريان مناسك حج 
١١ زائر ايراني بر اثر سقوط جرثقيل در مسجدالحرام 
جان خود را از دس��ت دادند. رييس س��ازمان حج 
كش��ورمان كه در جريان حج با »محمد صالح بن 
طاهر بنتن«، وزير حج عربستان ديدار داشته است 
گفت: براي حج عمره  از جمله شروط ما حفظ عزت، 
كرامت و امنيت زائران و عمره گذاران ايراني است. 
مقدمه اين امر راه اندازي كنسولگري يا ايجاد دفتر 
حافظ منافع ايرانيان در عربس��تان است. عمليات 
انتقال حجاج ايراني به خوبي درحال انجام است، اما 
براي جلوگيري از افزايش بيش از اندازه زمان اقامت 
زائران بعد از انجام مناسك، نياز است چند هواپيماي 
ديگر كه در ليزينگ هواپيمايي جمهوري اسالمي 
است به مجموعه خدمات دهي كنوني براي بازگشت 

زائران به ايران بپيوندد.
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چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد مطرح كرد 

دولتتضميندهدصفرهابرنميگردند
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
گفت: از ديدگاه من به علت نبود سياس��ت و برنامه ريزي 
صحيح، حذف صفر از پول ملي مي تواند از سياست هاي 
تورم زا حساسيت زدايي كند و اين براي اقتصاد ايران يك 
خطر بزرگ محس��وب مي ش��ود لذا نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي تا زماني كه تضمين هاي الزم و كافي كسب 
نكرده اند، نبايد تن به اين اقدام نمايشي دهند. به گزارش 
»تعادل« فرشاد مومني رييس موسسه دين و اقتصاد در 
نشست هفتگي اين موسسه در رابطه با حذف چهار صفر از 
پول ملي كه اخيرا در هيات دولت به تصويب رسيده است، 
اظهار كرد: تعدد اقدامات نمايش��ي و بي نتيجه در ايران 
نش��ان دهنده آن است كه گويي در كشور ما تسهيالت و 
بودجه بيشتري به اقدامات نمادين تعلق مي گيرد. حذف 
چهار صفر از پول ملي مانند بسياري از فعاليت هاي ديگر 
تنها يك اقدام نمايشي است و ويژگي مشترك حذف صفر 
از پول ملي در تمام تجربه هاي موفق اين است كه يك اقدام 

نمادين است يعني فاقد اعتبار و ارزش است. 
براي مثال در كش��ور تركيه از س��ال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ 
سياست هاي خصوصي سازي، آزادسازي افراطي و تضعيف 
ارزش پول ملي پيش گرفته شد و نتيجه آن بن بست و تزلزل 
در امنيت ملي آن كشور بود به گونه اي كه يك دالر امريكا 
در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۵ لير ترك بود و اين برابري در سال 
۱۹۹۹ ب��ه يك ميليون و ۶۵۰ هزار لير ترك رس��يده بود.  
مومني افزود: در اقتصادسياسي تضعيف ارزش پول ملي با 
پيشروي در باتالق  عليه منافع ملي تفاوتي ندارد، به همين 
خاطر در كشور تركيه در سال ۱۹۹۹ سياست هاي تعديل 
ساختاري متوقف شد و با حذف پنج صفر از پول ملي خود 
خواس��تند بگويند كه ديگر به سمت سياست هاي تورم زا 
نخواهند رفت. در صورتي كه در كشور ما اين موضوع بدون 
در نظر گرفتن و ارايه كوچك ترين برنامه اي  مطرح مي شود 
و در شرايطي كه اقتصاد كشور درگير بحران هاي گسترده 
بزرگ و كوچك اقتصادي است، با در نظر نگرفتن برنامه ريزي 
صحيح . سياست و تعهد جدي به جهت مهار سياست هاي 
ضدتوسعه اي، عدم هماهنگي در عرصه سياست گذاري، مهار 
آزمندي ها و مهار سلطه بالمنازع دالل ها، تنها جنبه نمايشي 

اين ماجرا در اولويت پيش رو  قرار مي گيرد.

  از دولت ضمانت بگيريد!
استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي خطاب به نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: از ديدگاه من به علت 
نبود سياست و برنامه ريزي صحيح حذف صفر از پول ملي 
مي تواند از سياس��ت هاي تورم زا حساسيت زدايي كند و 
اين براي اقتصاد ايران يك خطر بزرگ محسوب مي شود 
لذا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نبايد تا زماني كه 

تضمين هاي الزم و كافي كسب نكرده اند، تن به اين اقدام 
نمايشي دهند و اين ضمانت مي تواند برنامه هايي مانند 
حمايت از بخش توليد و زير فش��ار گذاشتن غيرمولدها 
از سوي دولت باش��د كه قبل از نهايي شدن نيز از طريق 
كانال هاي تخصصي مدني و افراد صالحيت دار تاييد شوند.

  ضرورت ارايه برنامه سه فوريتي در راستاي 
مبارزه با فساد پيش از حذف صفرها

رييس موسسه دين و اقتصاد اضافه كرد: از نگاه من حذف 
صفر از پول ملي تا زماني كه نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي يك برنامه ملي سه فوريتي را در راستاي مبارزه 
با فس��اد بر محور پيشگيري ارايه نكنند نبايد به تصويب 
مجلس ش��وراي اس��المي برس��د چرا كه اين اقدام يك 
حساسيت زدايي غيرعادي نسبت به اختالس ها و دزدي ها 
ايجاد مي كند. بنابراين اگر پيش از فراهم كردن زمينه هاي 
الزم بخواهد اين كار صورت بگيرد مي توان گفت به نوعي 
سوبسيد غيرمتعارف به دزدها، مفسدان و اختالس گرها 
است. الزم به ذكر است كه دولت پيش از مجلس بايد دست 
به كار شود و آرامش و اعتماد عمومي را در سطح ملي ايجاد 
كند و پس از اينكه در اين مسير به ثبات الزم رسيد، اقدام 
به حذف صفرها از پول ملي كند، در غير اين صورت با اين 
كار نمادين و بي ثمر، وقت نظام جمهوري اسالمي را بدون 

هيچ گونه دستاوردي هدر خواهد داد.
 فرشاد مومني در ادامه نيز با اشاره به ميزان اهميت بخش 
كشاورزي در اقتصاد بيان كرد: از ربع پاياني قرن هجدهم 
تا امروز هيچ كش��ور توسعه يافته اي را نمي توان مشاهده 
كرد كه بخش كش��اورزي عقب مانده اي داش��ته باشد و 
همچنين هيچ كشور توسعه نيافته اي را نمي توان يافت كه 
بخش كشاورزي توسعه يافته داشته باشد. به لحاظ تاريخي 
هم انقالب صنعتي به تبع انقالب كشاورزي پديدار شد و 
به نوعي روند توس��عه صنعتي از دل تقاضاهايي كه براي 
محصوالت صنعتي در بخش كش��اورزي ايجاد شده بود 
اتفاق افتاد، بنابراين ناديده گرفتن بخش كش��اورزي در 

واقع پشت كردن به توسعه است.
  مومني اضافه كرد: با مشاهده  بخش كشاورزي يك عدم 
تناسب غيرمتعارف بين سهم آن در توليد ناخالص داخلي، 
اشتغال و سرمايه گذاري مشاهده مي كنيم، به طوري كه 
ميزان سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي در ۵۰  سال 
اخير همواره يك دوم تا يك سوم سهم اين بخش از توليد 
ناخالص داخلي و يك پنجم تا يك ششم سهم اين بخش در 
اشتغال كشور بوده است. اين به معناي آن است كه قدرت 
چانه زني اين بخش در فرآيند تصميم گيري و تخصيص 
منابع ناچيز بوده و نوع گرايش موجود در اين فرآيند هم از 

منظر مصالح توسعه ملي كامال ضدتوسعه اي است.

 اي��ن اقتص��اددان ي��ادآور ش��د: متأس��فانه ط��رز نگاه 
سياس��ت گذاران و برنامه ري��زان به بخش كش��اورزي، 
به صورت رانتي و ترحمي اس��ت و هن��وز به آن پختگي 
نرسيده اند كه بدانند ناديده انگاري اقتضائات توسعه اي 
اين بخش بزرگ ترين مانع تراشي ها عليه توسعه ملي است. 
مثال عدم توجه به اين بخش باعث سر برآوردن هيوالي 
حاشيه نشيني شده است و اگر ۱۰ درصد اهتمام براي حل 
و فصل حاشيه نشيني را به اين بخش داشتيم، تقريبًا ۵۰ 
درصد اين بحران نيز فروكش مي كرد، اما گويي منافعي 

وجود دارد كه اجازه نمي دهد اين اتفاق روي دهد.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي توضيح داد: بين 
س��ال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بي سابقه ترين ضربات به 
بخش كشاورزي وارد شد. به طوري كه ميزان واردات 
موادغذايي و محصوالت كشاورزي در سال هاي پاياني 
دولت پيشين به بيش از ۷ برابر دوران جنگ رسيد. البته 
اين مورد در تجربه ايران و بين الملل وجود دارد كه به 
محض افزايش درآمدهاي نفتي، بخش هاي توليدي به 
ويژه كشاورزي آسيب مي بينند و به همين دليل موجب 

اختالل در فرآيند توسعه مي شوند.

  بخش كشاورزي 
سهم عناصر غيرموثر در توليد 

فرش��اد مومني به نقش دالل ها و واسطه ها در بخش 
كشاورزي كشور اشاره كرد: در ايران حدود دو سوم كل 
ارزش افزوده بخش كش��اورزي سهم عناصر غيرموثر 
در توليد مي ش��ود و دالل ها، واس��طه ها و سلف خرها 
بيشترين نقش را دارند و ويژگي مشترك كساني كه 
همانند زالو به كار مش��قت بار كش��اورزان چسبيده و 
بهره كشي مي كنند اين اس��ت كه عمومًا فاقد عاليق 
توليدي هس��تند و باعث خروج انباش��ت اين بخش 

مي شوند تا ساخت معيشتي آن ادامه داشته باشد.
 وي اضافه كرد: براس��اس گزارش ساالنه فائو ميزان 
بهره وري بخش غالت تركيه ۱.۵ برابر، عربس��تان 
۲ برابر، اس��راييل ۲.۵ برابر، ژاپ��ن و كره جنوبي ۳ 
برابر و امريكا ۴ برابر ايران اس��ت. در واقع اس��تثمار 
مضاعف اين بخ��ش هم به ض��رر توليدكنندگان و 
هم مصرف كنندگان و ب��ه نفع رباخواران، دالل ها و 
سلف خرها است و تا زماني كه اين مناسبات اصالح 
نشود امكان غلبه بر بحران ها وجود نخواهد داشت.

   رباخواران در اولويت بانك داران 
 استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي در رابطه با نقش 
سيستم بانكي در حمايت از بخش كشاورزي بيان كرد: از 
سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش كشاورزي و صنعتي از 
مانده تسهيالت اعطايي سيستم بانكي ۵۰ درصد كاهش 
يافته است و سيستم بانكي ترجيح داده تا تسهيالت خود 
را به جاي توليدكنن��دگان در اختيار رباخواران و دالل ها 
قرار دهد. به طوري كه در دوران آق��اي احمدي نژاد و در 
سالي كه در راستاي حمايت از توليد ملي بود، وزير صنعت 
وقت مطالعه اي را سامان داد مبني بر شناسايي حادترين 
مشكالت بخش صنعت كشور كه در پاسخ آن دستيابي 
به سرمايه در گردش مورد نياز واحدها ضريب اهميت ۷۰ 
درصدي را نشان مي داد. جالب آنكه وقتي آقاي وزير اين 
موضوع را ب��ه عنوان مطالبه ملي مطرح كرد، با واكنش  و 
حمله رييس بانك مركزي وقت مواجه ش��د و مقام پولي 
اظهار داشتند كه سيستم بانكي توانايي تامين يك چهارم 
س��رمايه در گردش مورد نياز را دارد كه بيان ديگر سخن 
ايشان آن است كه ۷۵ درصد اين نياز از طريق رباخواران 

تامين شود. 

جمعي از كارشناسان اقتصادي در نامه اي خطاب به سران سه قوه خواهان اصالح روش هاي تامين كسري بودجه شدند

جبران كسري بودجه با حراج  ذخاير استراتژيك كشور
تعدادي از كارشناس��ان اقتصادي در نامه اي به سران 
قواي كش��ور با انتقاد از راهكارهاي سران سه قوه براي 
جبران كسري بودجه، گفته اند يكي از مهم ترين اصول 
در اصالح بودجه در شرايط فعلي كشور قطع وابستگي 
بودجه به درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن با منابع پايدار 
است. سوال اينجاست كه كداميك از منابع مورد استفاده 
در مصوبه اخير )انتشار اوراق، فروش اموال مازاد دولت، 
منايع حساب ذخيره ارزي و منايع صندوق توسعه ملي( 
يك درآمد پايدار براي قطع وابستگي به نفت به شمار 
مي رود؟ اين كارشناس��ان اقتصادي همچنين اظهار 
كرده اند كه ارايه اين قبيل راهكارها براي جبران كسري 
بودجه براي شرايطي است كه تنش ارزي براي كشور 
يك مساله كوتاه مدت باشد. در حالي كه شواهد و قرائن 
نشان دهنده اين نيست. در ادامه اين نامه پيشنهاد شده 
است كه سران س��ه قوه براي جبران كسري بودجه به 
ظرفيت عظيم ماليات ستاني كشور كه از طريق توسعه 
پايه هاي مالياتي و اتصال پايگاه هاي اطالعاتي و بدون 
فش��ار آوردن به بخش هاي توليدي يا اقشار ضعيف و 
همچنين منابع انبوه هدر رفته در نظام ناكاراي يارانه اي 
كه به مص��رف غيرمولد دهك ه��اي ثروتمند جامعه 

مي رسد توجه كنند.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته تعدادي از كارشناسان 
اقتصادي كه خود را دانش آموختگان دكتري اقتصاد 
ناميده اند در نامه اي به سران قوا خواستار تغيير روش آنها 
در جبران كسري بودجه شدند. اشاره اين افراد به مصوبه 
اخير سه قوه است كه در آن فروش اوراق مالي، استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملي و حساب ذخيره ارزي و 
همچنين فروش اموال مازاد دولت به عنوان راهكارهاي 

جبران كسري بودجه اعالم شده بود.
در متن اين نامه كه بعضي اس��اتيد دانشگاه و اعضاي 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي هم آن را 
امضا كرده اند، آمده است: »نيك مستحضريد كه امروز 
كشور در شرايط جنگ اقتصادي تمام عيار دشمن قرار 
دارد و فرض گذرا و موقتي بودن اين دشمني و عداوت با 
آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقي، سياسي و اقتصادي 
نش��ان مي دهد، فرضي نادرست اس��ت. لذا مديريت 
اقتصادي كشور در اين شرايط نيازمند اتخاذ تصميمات 
درست، آينده نگر، دقيق و كارشناسي است و هرگونه 
فرصت سوزي و تعلل در اين امر، تبعات سنگيني براي 

كشور خواهد داشت.
متاسفانه نگاهي به تصميمات اتخاذ شده در شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در طول مدت عملكرد 
شوراي مزبور نشان مي دهد كه تصميم گيري هاي مهم و 
اولويت دار كشور كماكان روي زمين مانده است. در اين 
ميان، تصميم اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران سه قوه در مورد پوشش كس��ري بودجه دولت 
از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، حساب 
ذخيره ارزي، فروش اوراق مالي و فروش اموال دولتي، 
آن هم بعد از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم 

رهب��ري مبني بر لزوم انجام اصالحات س��اختاري در 
بودجه كشور، جامعه كارشناسي و به ويژه صاحب نظران 
و كارشناسان اقتصادي را بهت زده كرد. آيا به واقع اين 
موارد به عنوان ابتدايي ترين روش هاي تامين كسري 
بودجه، با فلسفه تشكيل اين شورا در جهت تجهيز تمام 
قواي كشور و هماهنگي جهت اتخاذ تصميمات اساسي، 

سازگار است؟!
ذيال چند نكته پيرامون اين مصوبه و در انتها پيشنهاد 
اصالحي به اس��تحضار مي رس��د: بي تردي��د يكي از 
مهم ترين اصول در اصالح بودجه در شرايط فعلي كشور 
قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن 
با منابع پايدار است. سوال اينجاست كه كداميك از منابع 
مورد استفاده در مصوبه اخير يك درآمد پايدار براي قطع 
وابستگي به نفت به شمار مي رود؟ آيا شورا واقعا حراج 
ذخاير استراتژيك كشور و ايجاد بدهي را راهكار صحيح 
حل مشكل بودجه اي در شرايط خطير كنوني مي دانند؟

صندوق توسعه ملي ايران از جمله صندوق هاي موسوم 
به ثروت ملي است كه بنابر قانون، با هدف تبديل بخشي 
از عوايد ناش��ي از فروش از منابع فسيلي به ثروت هاي 
ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ 

سهم نسل هاي آينده تشكيل شده است.
با وج��ود هدف مصرح ذكر ش��ده متاس��فانه به جاي 
قاعده مند كردن رابطه بين صندوق توس��عه و بودجه، 
دستگاه تصميم گيري كشور در شرايط كسري بودجه 
صرفا آسان ترين راه را انتخاب كرده و با دست اندازي به 
منابع صندوق، فرآيند و كاركرد آن را با اختالل مواجه 
كرده اند. برداش��ت از صندوق حتي اگر براي مصارف 
جاري باشد بايد منوط به اصالح در امور و رويه ها باشد 
كه در غير اين صورت صرفا به معناي ادامه روند كسري 

بودجه و بي انضباطي مالي خواهد بود.
برداش��ت چنين عددي از صندوق توسعه ملي آن هم 
صرفا براي مصارف جاري، حتي با فرض عدم محدوديت 
دارايي هاي نقد در اختيار صندوق، تلويحا اين تصور را 

ايجاد مي كند كه در ذهن مسووالن محترم تنش رخ داده 
در درآمدهاي ارزي، زودگذر است. حال آنكه نشانه قابل 
ذكري كه بتواند چنين امري را اثبات كند وجود ندارد و 
برعكس، تمام شواهد و قرائن سياسي و اقتصادي خالف 

آن را نشان مي دهد.
انتش��ار اوراق مالي براي اداره امور جاري كشور نيز در 
زماني كه احتماال تنش هاي كنوني تا چند سال آينده 
ادامه خواهد داش��ت، به معناي انتقال بار مش��كالت 
كنوني به دوره ه��اي آتي و بزرگ ك��ردن گلوله برفي 
كسري بودجه بوده و اساسا تناسبي با اصالح ساختاري 

بودجه ندارد.
متاسفانه اين تصميمات در شرايطي اتخاذ مي شود كه 
راهكارهاي متعددي بر جبران كسري بودجه، به شرط 
وجود اراده و چابكي در ساختار اجرايي متصور است كه 
قبال توسط مراجع مختلف پيشنهاد شده است. فقط 
به عنوان چند نمونه مي توان به اين موارد اش��اره كرد: 
ظرفيت عظيم ماليات ستاني كشور كه از طريق توسعه 
پايه هاي مالياتي و اتصال پايگاه هاي اطالعاتي و بدون 
فشار آوردن به بخش هاي توليدي يا اقشار ضعيف قابل 
حصول بوده و متاسفانه به دليل بي انضباطي مالياتي و 
معافيت هاي نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر 
رفته در نظام ن��اكاراي يارانه اي كه به مصرف غيرمولد 
دهك هاي ثروتمند جامعه مي رسد، هدررفت هزاران 
ميلي��ارد توم��ان در فرآيند تخصي��ص ارز دولتي كه 
كارشناسان بارها به خطا بودن آن هش��دار داده اند، و 
درآمد بالقوه ناشي از بهبود عمليات مديريت دارايي هاي 
انبوه دولت كه بهره مندي از آن نيازمند اصالح رويه هاي 

ناكاراي كنوني است.
خوش��بختانه منابع قابل حصول از اين موارد بس��يار 
بيشتر از اعداد پيش بيني شده در مصوبه سران محترم 
سه قوه است كه در صورت وجود اراده اجرايي، ارقام قابل 
توجهي فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول 
مي كند. مضافا اينكه اين اصالحات عموما باعث بهبود 

عدالت اقتصادي و كاهش فاصله طبقاتي هم خواهد شد.

  قاعده »پول در برابر اصالح«
با توجه به نكات و مالحظات فوق پيشنهاد مي شود اوال 
اصالحات س��اختاري واقعي كه كليات آن بارها مورد 
تاكيد رهبر معظم انقالب قرار گرفته و مراكز كارشناسي 
نيز بر امكان پذير بودن آن تاكيد داشته اند در دستور كار 
قرار گيرد. ثانيا الزم است به عنوان يك قاعده كلي اخذ 
تسهيالت، كمك يا برداشت از صندوق توسعه و انتشار 
اوراق براي مصارف ج��اري دولت، مقيد به ارايه برنامه 
اصالحي مقداري نظارت پذير شده و آزادسازي منابع 
)چه تسهيالت و چه كمك(، گام به گام و براساس قاعده 

»پول در برابر اصالح«، صورت پذيرد.
براي سال جاري نيز ضمن احترام به مصوبه شوراي عالي 
سران سه قوه الزم است در جهت تأمين مصالح كشور 
مصوبه اي متمم توسط آن ش��ورا گذرانده شود كه در 
چارچوب قاعده كلي فوق )مقيد بودن برداشت و كمك 
در مقابل برنامه اصالحي و آزادسازي گام به گام منابع(، 
پرداخت هاي صندوق توسعه به چند بخش تقسيم شده 
و هر بخش در ازاي اجراي برنامه اصالحي ارايه ش��ده 
)مثال بخ��ش اول، در ازاي ارايه اليحه دو فوريتي اخذ 
ماليات از بخش هاي غيرمولد، ماليات بر عايدي سرمايه 
يا ماليات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در 
ازاي حذف دهك هاي هدف از يارانه، بخش سوم، اتصال 
كامل شبكه هاي مالي و اطالعاتي كشور براي ماليات 
س��تاني و اجراي طرح جامع مالياتي، آغاز مولدسازي 
دارايي هاي دولت در قالب هايي مثل صندوق امالك و 
مستغالت و تصويب مقدمات قانوني آن، بخش چهارم 
به ازاي ارايه برنامه زمان بندي و حجم انتشار اوراق( يا 
پرداخت در نيمه دوم س��ال و پس از انجام اصالحات 

بودجه اي توسط دولت آزاد شود. اميد كه اين پيشنهاد 
گامي در جهت بهبود شيوه حكمراني مالي در كشور، 
صيانت از منابع بين نسلي و روان تر شدن امور بودجه 

عمومي كشور در مواقع خطر باشد.
اين نامه به امضاي جمع��ي از فارغ التحصالن دكتري 
اقتصاد و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي تهران، شريف، 
عالمه طباطبايي، امام صادق)ع(، اميركبير، اصفهان و 
همچنين كارشناسان مراكز پژوهشي و تحقيقاتي كشور 

رسيده كه اسامي آنها به اين شرح است: 
مجيد شاكري، توحيد آتشبار، موسي شهبازي غياثي، 
مرتضي زماني��ان، س��يدمحمدهادي س��بحانيان، 
سيدمحمدرضا حسيني، مهدي طغياني، سيداحسان 
خان��دوزي، محمدج��واد ش��ريف زاده، س��يد علي 
روحان��ي، عليرضا عب��داهلل زاده، داري��وش ابوحمزه، 
محس��ن يزدان  پناه، امير جعفرپ��ور، مهدي موحدي 
بكنظر، س��يدامير س��ياح، تيرداد احمدي، حس��ين 
دروديان، محمد نعمتي، سيدحسين قريشي، صمد 
عزيزنژاد، ميثم خسروي، پورياپرتو، سيدمهدي حسيني 
دولت آبادي، مهدي رزم آهنگ، سيدحسين رضوي پور، 
محمد س��ليماني، س��يدعباس پرهيزكاري، حسين 
عسكري، ميثم پيله فروش، امين محسني، سيدمهدي 
بني طبا، محسن كريمي، محمد اميني رعيا، علي نادري، 
ناصر يارمحمدي��ان، وحيد عزيزي، ه��ادي ترابي فر، 
سجاد پادام، مجيد الماسي، عليرضا شاه ميرزايي، نسيم 
قباشي، سپهر عبداهلل پور، مهدي خوش خوي، مجتبي 
اس��الميان، مهدي صادقي، محسن محمدي، هادي 
س��ليمي زاده، مهدي ازرقي، ب��الل فعله گري، ايمان 
تهراني، محمد خالص��ي زاده، حامد حاجي پور، احمد 
ذوالفقاري، محسن مومني، محمدحسين معماريان و  

محمدرضا محمدي.
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الف- شرح مختصر:
۱-  اجرای داربست) بستن و باز کردن( به مقدار مورد نياز جهت بازرسی سرويس|، تعمير قالب و چرخهای هوک و شافت

۲-  تعميرات اساسی ۲۱۰ جرثقيل از ۱ تن تا ۱۵ تن
۳-  پروژه تعديل پذير نمی باشد

ب -  برآورد کارفرما /محل و مدت انجام 
۱- برآورد کارفرما به مبلغ ۱۰/۷۲۳/۸۵۶/۵۲۰ريال می باشد

۲-  محل انجام پروژه خوزستان شرکت نفت و گاز آغاجاری در شعاع ۷۰ کيلومتری شهرستان اميديه
۳-  مدت انجام پروژه ۱۲ماه و دوره نگهداری ۳ ماه می باشد 

ج - شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن سابقه مشابه در زمينه تعمير جرثقيل ها 

- ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و با تاييد يه گواهی ايمنی ساير استان ها از استان خوزستان هنگام ارزيابی الزامی است 
- ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۳۶/۱۹۳/۰۰۰ ريال و همچنين ۱۰ درصد مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن (به عنوان تضمين انجام تعهدات می باشد - مناقصه گران بر اساس بند الف ماده ۱۶ آيين نامه اجرايی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ارزيابی کيفی می شوند 

- هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد 
- ارائه آگهی تاسيس و آخرين تغييرات معتبر

-  مناقصه گران موظفند آناليز بهای مبلغ پيشنهادی تهيه تکميل و همراه پيشنهاد نرخ با کت "ح" ارائه دهند و در صورت عدم ارائه تجزيه بها نرخ پيشنهادی قرائت نمی شود
- متقاضی بر اساس ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال به منظور ارسال مکاتبات ميباشد و ارسال هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمی به منزله تصديق دريافت آن از سوی متقاضی است

-  قيمت ها متناسب با کاالهای ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد 
د- محل ، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران 

از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت می شود حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس ذيل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دريافت مدارک ارزيابی کيفی اقدام نمايند
 ضمنا می بايستی ظرف مدت ۱۴ روز اطالعات مورد درخواست در فرم های مزبور تکميل و به ادرس ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تاريخ ۹۸/۰۷/۰۱ و آخرين مهلت تحويل و گشايش پيشنهاد ها تا ساعت ۱۰:۳۰ تاريخ ۹۸/۰۷/۱۳می 

باشد در صورت تغيير تاريخ های مذکور در اسناد مناقصه گران تاييد شده اعالم خواهد شد نشانی محل اعالم آمادگی و دريافت اسناد: خوزستان -اميديه -محوطه صنعتی- ساختمان ۳۰۰-اتاق ۳۰۳- امور حقوقی و قراردادها تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۷۷۰۱
تعادل : نوبت اول 98/5/12نوبت دوم 98/5/14

مناقصه يک مرحله ای شماره   م م آ ج/97/0008
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  پروژه تعميرات اساسی جرثقيل های سقفی واحد های عملياتی 

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

نوبت اول
شماره مجوز :  1398.2757 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

مردم، قدرت و منافع )44(

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

   شواهد بيشتر از قدرت بازار كارفرما
ما هر روزه با فش��اري ك��ه كارفرما بر كارگران 
با شكافي كه در ش��يفت كاري آنها مي گذارد 
)چهار ساعت در صبح، سه ساعت استراحت و 
چهار ساعت در عصر( شاهد قدرت بازار كارفرما 
هستيم؛ يا اينكه زماني كه كارگران تمايل دارند 
كه تمام وق��ت كار كنند به آنه��ا فقط فرصت 
اش��تغال نيمه وقت را مي دهد، درست به اين 
خاطر كه آنها نمي خواهند بيمه درماني شان را 
بپردازند؛ يا اينكه برنامه زمان بندي آنها را هفته 
به هفته تغيير مي دهن��د و آنها را فقط در آخر 
هفته قبل مطلع مي سازند )كه آن را زمان بندي 
آن��كال مي نامند(. م��ا قدرت ب��ازار در اعمال 
خواسته هايي كه كارفرمايان بر كارگران براي 
اضاف��ه كاري تحميل مي كنند را مي بينيم كه 
غالبا هم بدون پرداخت نرخ اضافه كاري است. 
اين سياست هاي كارفرمايي زندگي خانوادگي 
كارگ��ران را خراب مي س��ازد و ب��ه فرد حس 

بي ق��درت ب��ودن 
دست مي دهد.

تن��وع تغييرات در 
نهاده��ا )تضعيف 
اتحاديه ها(، قواعد، 
هنجارها و كارهاي 
ق��درت  ديگ��ر، 
چانه زني كارگران 
را تضعي��ف كرده 
است. براي مثال، 

زماني كه اتحاديه ها ب��راي كارگران براي يك 
قرار داد بهتر مذاكره مي كنند، تمامي كارگران 
يك كارخانه از جمله آنهايي كه عضو اتحاديه 
نيستند از آن بهره مي برند. اما برخي از كارگران 
دوس��ت دارند »س��واري مجاني« بگيرند تا از 
مناف��ع اتحاديه ب��دون آنكه ب��راي آن مبلغي 
بپردازند بهره ببرند. به همين خاطر اس��ت كه 
اتحاديه ها غالبا مذاكره اي را مي كنند كه آن را 
»فروشگاه اتحاديه« مي نامند و تمامي كارگران 
را ملزم مي سازند تا از اتحاديه ها حمايت كنند. 
براي مثال تمام��ي كارگران مي توانند در راي 
دهي در خصوص اينكه موضع چانه زني اتحاديه 
چه مي تواند باش��د و چه جيز ب��راي كارگران 

مهم تر است مشاركت كنند. 
بنگاه ها طبيعت��ا مي خواهند كه حتي االمكان 
كارگران را ارزانتر اس��تخدام كنن��د بنابراين 

اتحاديه ها را دوست ندارند. 
آنها مي خواهند هر وقت كه دلش��ان خواست 
كارگ��ران را اخراج كنند، ي��ك محل كاري را 
به كارگ��ران تحميل كنند و كارگ��ران را هم 
وادارس��ازند تا هزينه هاي نوسانات اقتصادي 

را قبول كنند. 
آنها مي دانند كه يك كارگر تنها قدرت چانه زني 
با ش��ركت و مديريتش را ندارد اما كارگران در 
كل مي توانند قدرت چانه زني داش��ته باشند. 
بنابراين طبيعي است كه كارفرمايان بخواهند 
اتحاديه ها را به هر روشي كه مي توانند تضعيف 

سازند. 
يك راه اس��ان براي تضعي��ف اتحاديه ها اين 
اس��ت كه جمع آوري حق عضويت را براي آنها 
س��خت كنند مثال كارگران را تش��ويق كنند 
كه س��واري مجاني بگيرن��د، از منافع اتحاديه 
از قبيل دس��تمزدهاي باالتر بهره ببرند بدون 
آنكه از آنها حمايت كنند. و مشخص است كه 
اتحاديه ها ب��دون منابع كمتر در اخذ آنچه كه 
كارگران مي خواهند و نياز دارند موثر خواهند 
بود. بنابراين در بس��ياري از اياالت، بنگاه ها رو 
به دولت آورده اند تا »اتحاديه« را كه بر مبناي 
قوانين حق كار كه بهتر است آن را قوانين حق 

سواري مجاني ناميد، غيرقانوني اعالم كند .
تضعيف كردن اتحاديه ها نه تنها منجر به پايين 
آمدن دس��تمزدها براي كارگران ش��ده بلكه 
توانايي اتحاديه ها را براي مهار سوءاس��تفاده 
در درون ش��ركت ها از جمل��ه مديراني كه به 
خودش��ان حقوق هاي گ��زاف مي دهند كه به 
بهاي نه فق��ط كارگران بلكه س��رمايه گذاري 
شركت تمام مي شود، تقليل داده كه اين خود 
آينده شركت را به خطر مي اندازد. آنچه كه جان 
گالبرايت در اواس��ط قرن بيستم، اقتصادي را 
توصيف كرده بود كه بر مبناي توازن قدرت بنا 
شده بود اكنون اين اقتصاد به اقتصادي تبديل 
شده اس��ت كه بر مبناي س��لطه شركت هاي 
ب��زرگ و نهادهاي مالي و حت��ي باالتر، قدرت 
هيات مديره ه��ا و مجري��ان ديگ��ر در درون 

شركت ها قرار دارد، است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



بانك و بيمه4اخبار

 كارشناسان واكنش هاي مختلفي نسبت به برنامه حذف صفرها نشان دادند

»تعادل« از تحوالت بازارو اثر كاهش نرخ بهره امريكا بر رشد طال و كاهش دالر گزارش مي دهد 

حذف صفرها اقدامي درست اما بدون اولويت

اونس جهاني به 1437 دالر رسيد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
موضوع حذف ۴ صفر از پول ملي، با واكنش هاي مختلفي 
از سوي نمايندگان مجلس، كارشناسان اقتصادي و مردم 
مواجه شده اس��ت، برخي كارشناسان با بي اثر بودن آن 
معتقدند كه اين موضوع اولويت اقتصادي كشور نيست 
اما عده اي ديگر معتقدند كه ساده سازي، بازگشت اعتبار 
به پول ملي و آبروي بين المللي و بهبود محاس��بات و به 
كارگيري صفرها از نتايج اين برنامه است و مردم نيز در 
محاوره و معامالت نسبت به چهار صفر كامال بي توجه 
هستند و ضرورتي ندارد كه از اين چهارصفر كامال بي اثر 

استفاده شود. 
به گزارش »تعادل«، برخي صاحب نظران نيز معتقدند 
كه اين برنامه احتماال با گرد كردن برخي اعداد ريز مانند 
قيمت برخي خدمات و كاال ها مواجه خواهدشد و مثال 
قيمت بليت عوارضي كه ۴500 تومان بوده به راحتي 5 
تومان مي شود و باعث افزايش هزينه ها مي شود و برخي 
كس��ب وكارها نيز هنگام تغيير واحد پول، اندكي روي 
برخي كاالها اضافه مي كنند و مثال قيمت 3 هزار توماني 
فعلي را ۴ تومان اعالم مي كنند و اينها مواردي است كه 
در اجراي طرح ممكن است تاحدودي به افزايش قيمت ها 
منجر شود و برخي كسب وكارها كه منتظر بهانه اي براي 
افزايش قيمت هاي خود هستند از اين فرصت استفاده 
كرده و قيمت ها را باال مي برند. لذا اجراي اين برنامه بايد 
نرم و آرام باش��د تا امكان سواستفاده و رشد قيمت ها را 

از بين ببرد. 
اما در كنار واكنش هاي مختلف، برخي از احتمال رشد 
تورم و ضرورت حذف بيشتر صفرها در آينده خبر داده اند 
و در عين حال اين پرس��ش مطرح مي شود كه به دنبال 
حذف صفرها، آيا دس��ت دولت و بانك مركزي در رشد 
پايه پولي و نقدينگي و تورم باز خواهد ش��د. آيا مشكل 
نقدينگي و سرمايه در گردش توليد با سه برابر شدن نرخ 
ارز تاحدودي كاهش خواهد يافت؟ آيا متناسب با رشد 
نرخ ارز و افزايش ش��ديد قيمت ها و هزينه هاي مبادله و 
پنهان تحريم، شرايط براي رشد حقوق و دستمزد و قدرت 
خريد مردم فراهم مي شود آيا دولت با تزريق بيشتر پول، 
شرايط را براي رشد درآمد مردم و خانوارها متناسب با سه 
برابر شدن قيمت ها و نرخ ارز و... فراهم خواهد كرد؟ آيا 
سياست حذف صفرها مي تواند در اين مقطع كمكي به 
قدرت خريد مردم باشد تا خود را با رشد نرخ ارز و قيمت ها 
و تورم وفق دهند و قدرت خريد بيشتري داشته باشند؟ 
در شرايطي كه ش��ركت هاي دولتي و خصوصي با چند 
برابر شدن فروش و سود، ارزش دارايي ها، قيمت سهام 
و... مواجه هستند، چرا حقوق و دستمزد و قدرت خريد 
مردم افزايش نيافته است؟چرا هزينه رشد نرخ ارز و تورم 
و قيمت ها را تنها خانوارهاي متوس��ط و كم درآمد بايد 
پرداخت كنند؟ لذا به نظر مي رس��د كه حذف صفرها، 
بتواند تاحدودي مشكل فعلي يعني كاهش قدرت خريد 
مردم را تاحدودي برطرف كند وحتي به قيمت افزايش 
يك صفر ديگر جلوي قيمت ها و پول ملي ... تاحدودي 

مشقت تحمل قيمت هاي فعلي را كمتر سازد. 

 ممكن است به تصويب مجلس نرسد
 محمدرضا پور ابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
درب��اره حذف ۴ صفر از پول ملي اف��زود: با توجه به اينكه 
براي مسائل مهم و كالن اقتصادي از جمله فرمان اجرايي 
مقام معظم رهبري در طرح اصالح ساختار بودجه كشور 
بعداز ۴ ماه هنوز مدل عملياتي مشخصي تعريف و اجرايي 
نشده است لذا »حذف ۴ صفر« از نظر ما )مجلس( اولويت 
نيست، اما اينكه اين موضوع بطور اساسي كار درستي است 
مجلس معتقد است كه درست است. پورابراهيمي تصريح 
كرد: اينكه اين كار به شرايط جامعه كمك خواهد كرد و آثار 
مثبتي خواهد داشت موافق هستيم و موضوعي مثبت است، 
اما اينكه به كجا منتهي مي شود بايد با دولت به تفاهماتي 
برسيم كه اثرات تورمي از بين خواهد رفت و دولت بايد در 
كاهش تورم و از بين بردن تورم تالش كند.پورابراهيمي 
گفت: هنوز اليحه اي به مجلس ارايه نشده است كه درباره 
آن نظر بدهي��م و آينده اين كار به اي��ن دولت نيز مربوط 
نخواهد بود. مس��ير حركت در دولت هاي ديگر و به آينده 

برمي گردد بنابراين براي توافق با دولت در اين زمينه بايد 
مسير حركت درآينده را در نظر بگيريم و اگر روند شوك هاي 
ارزي كه به اين كار مربوط مي ش��ود استمرار داشته باشد 
و روند كاهش آثار تورمي پيش بيني ش��ود مي توان اين 
موضوع را بررسي كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي افزود: 
يكي از مشكالت ما اين است كه در دولت هاي اخير وقتي 
با تغييرات نرخ ارز و ش��وك ارزي مواجه شديم دولت بايد 
در اين باره كه چرا ارزش پول ملي كاهش يافته است تنبيه 
شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلي از ارزش كاهش 
پول ملي به عنوان افزايش درآمدهاي بانكي استفاده كرد. 
پورابراهيمي تاكيد كرد: ضع��ف نظارتي بانك مركزي و 
حجم نقدينگي به اقتصاد كشور صدمه زده است بنابراين 
انتظار از دولت اين اس��ت كه اولويت ها بايد مبنا باشد و بر 
اساس آن تصميم گيري شود و ساختارهايي كه الزم است 
اصالح ش��ود كه در صورت انجام اين كارها حذف ۴ صفر 
ديگر مطرح نخواهد بود. حذف ۴ صفر حتي ممكن است 
در صحن علني مجلس حذف شود و به تصويب هم نرسد. 
پورابراهيمي افزود: در سال هاي پاياني دولت بايد يكي از 
موضوعات مهم اقتصادي كشور يعني اصالح ساختار بانك 
مركزي در اولويت قرار بگيرد. در اصالح ساختار نظام بانكي 
انتخاب افراد با رويكرد انتصاب از جانب دولت نخواهد بود و 
رويكرد ساختاري با قانون فعلي كامال متفاوت خواهد بود. 
چندين اقدام مستمر نيز درباره مشكالت فعاالن اقتصادي 
انجام شده است و اصالح ساختار نظام بانكي در هفته آينده 

در دستور كار علني مجلس قرار خواهد گرفت.

 ريال معناي خود را از دست داده است
 از سوي ديگر، طهماسب مظاهري رييس كل اسبق بانك 
مركزي با بيان اينكه ريال، هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ 
عملي ديگر معناي اوليه خودش را از دست داده، گفت: حذف 
چهار صفر از پول ملي اقدامي ضروري و الزامي است. بعد از 
يك دوره طوالني كه كشوري مانند ايران شاهد تورم هاي 
انباشته چند ده درصدي بوده و ارزش پولش نسبت به پول 
ديگر كش��ورها كاهش پيدا كرده، بايد اي��ن اقدام را انجام 
دهد. وي اظهار داشت: تبعات اصلي كه بايد منتظر باشيم 
اين است كه ابزار مبادل هاي كه در اختيار مردم به عنوان 
پول ملي هست، از يك نظم و آرامش و انظباط قابل قبولي 
تبعيت مي كند. واحد پول كشور هر عددي باشد، آن واحد 
پول بايد معنادار باشد و با واحد پول كشور بتوان يك خريد 
مختصر و عادي را انجام داد.رييس كل اسبق بانك مركزي 
افزود: اجزاي واحد پول هم معموال بايد معنا دار باشد. اجزاي 
ريال ده ش��اهي، نيم ريال در مب��ادالت مردم موضوعيت 
داشت اكنون بعد از حدود30 سال ارزش پولمان به دليل 
سياست هاي مختلف تورم انباشته به وجود آمده، كاهش 
پيدا كرده به نحوي كه چون واحد پول ما ريال است هم به 
لحاظ قانوني و هم به لحاظ عملي ديگر معناي اوليه خودش را 
از دست داده است. وي در خصوص اينكه چرا از لحاظ قانوني 
واحد پول معناي خودش را از دست داده توضيح داد: ماده 
اول قانون پولي و بانكي اين است كه يك ريال معادل تقريبا 
يك صدم گرم طال است و مي دانيم كه يك صدم گرم طال 
نزديك هزار ريال يا شايد هم بيشتر باشد ولي مي بينيم كه 
يك ريال ما اين ارزش را ندارد. مظاهري در خصوص بي معنا 
بودن ارزش پول واحد ملي به لحاظ عملي نيز گفت: سكه 
يك ريالي را نمي توانيد دست كسي پيدا كنيد و نمي توان با 
آن چي��زي خريداري كرد و به تبع آن اجزاي يك ريال هم 
معنا ندارد. از طرفي در حال حاضر سكه 500 توماني رواج 
دارد، 5 هزار ريالي پنج هزار برابر واحد پول ما س��كه شده و 
تازه با آن مقدار هم نمي توان خريد زيادي را انجام داد.وي 
با تاكيد بر اينكه با اين تصميم بايد واحد پول را به واحد پول 
قابل سنجشي تبديل كرد، عنوان كرد: نسبت تورمي كه در 
چند سال اخير داشتيم به حدي است كه اگر بياييم و چهار 
تا صفر را حذف كنيم پولمان نس��بت به هم قدرت خريد 
داخل كشور و هم نسبت به ارزش مبادالتي پول هاي ديگر 

دنيا معنا پيدا مي كند.

 صفرهاي زياد بي اعتباري مي آورد
 محمد ش��ريفي اقبال اقتصاددان با اشاره به نكات مثبت 
تصميم جديد دولت براي تغيير واحد پولي معتقد است 

كه ريال فعلي به دليل تعداد باالي صفرهايي كه دارد در 
اقتصاد جهاني وجهه چندان خوبي ندارد و اين تعداد باالي 
صفرها در واحد پولي هر كشوري مي تواند باعث بي اعتباري 

آن واحد پولي شود.
وي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه حذف چهار صفر 
از واحد پولي كش��ور نمي تواند عملكرد ضعيف دولت در 
اقتصاد را پنهان كند اظهار كرد: اعمال تغييرات در واحد 
پولي به منظور بهبود عملكرد اقتصادي مانند اين است كه 
يك دانش آموز نمره ۶ را كسب كرده باشد اما براي اينكه 
عملكرد خود را خوب نشان دهد يك خط كنار آن بكشد 
و آن نمره ضعيف را به ۱۶ تبديل كند.او با اشاره به تاثيرات 
تصميم جديد دولت بر تعويض دفترهاي حسابرسي، اين 
تاثيرات را بسيار اندك توصيف و اضافه كرد: براي حذف 
چهار صفر از پول ملي دولت مجبور است حجم عظيمي 
از اسكناس ها، سكه ها و ديگر اوراق بهادار فعلي را تعويض 
كند كه اين مساله خود مي تواند بار مالي زيادي را بر دولت 

تحميل كند.

 حذف صفر، گراني دالر را كم رنگ مي كند
شريفي اقبال همچنين به تاثيرات رواني تغيير واحد پولي 
روي بازار ارز هم اشاره كرد و گفت: تصور كنيد اليحه دولت 
تا چندماه ديگر به قانون تبديل شود آنگاه يك كارمند بطور 
متوسط حدود 3هزار تومان حقوق خواهد گرفت و دالر 
نيز ۱۲ تومان خواهد بود؛ در آن صورت قيمت باالي دالر 
چندان بزرگ جلوه نمي كند و اين مي تواند به لحاظ رواني 

هراس از گراني دالر را كاهش دهد.

 مجلس از موضوع استقبال نمي كند
همچنين سيد فريد موسوي عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه شرايط اقتصادي مناسب حذف 
چهار صفر از پول ملي نيس��ت، گف��ت احتماال اليحه 
حذف چهار صفر از پول ملي با استقبال مجلس مواجه 
نخواهد شد. از نظر فني حذف چهار صفر تاثير خاصي بر 
اقتصاد كشور ندارد، نه تورم را باال مي برد نه آن را پايين 
مي آورد و نه بر رشد اقتصادي اثرگذار است بلكه صرفا 
نگهداري حساب ها را تسهيل مي كند كه اين اتفاق در 
صورت هاي مالي بزرگ افتاده است. وي با بيان اينكه 
حذف صفر در هر ش��رايطي نمي تواند كارآمد باشد، 
تصريح كرد: براي اينكه اين اتفاق بيفتد نيازمند بستري 
در فضاي اقتصادي هستيم و در واقع حذف صفر بايد 
در شرايط ثبات اقتصادي اتفاق بيفتد اما اگر در شرايط 
فعلي كه با تورم بااليي مواجه هستيم صفر را بخواهيم 
حذف كنيم باز هم مجبور به تكرار اين كار مي شويم. 

همچنان كه برخي از كشورها اين كار را چندين بار تكرار 
كردند و چون زمان حذف صفر براي آنها مناسب نبوده 
با شكست مواجه شدند.در حال حاضر زمان نامناسبي 
براي اين كار اس��ت و حذف صفر از پول ملي دستاورد 
ملموسي هم براي اقتصاد كشور ندارد غير از اينكه انرژي 
كارشناسان اقتصادي آن هم در شرايطي كه بايد براي 
برون رفت از شرايط اقتصادي فكري كنند، را مستهلك 
مي كند.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه 
بهتر بود تجارب كشورهاي ديگر در حذف صفر از پول 
ملي مدنظر قرار مي گرفت، گفت: اين كار اقدام بي اثري 
است و وضع اقتصادي ما هم مناسب اين تصميم نيست. 
ضمن اينكه هزينه هاي بااليي بر اقتصاد كشور تحميل 
مي كند زيرا م��ا نيازمند چاپ پول، تغيير نرم افزارها و 
اقدامات ديگر خواهيم بود. نتايج مثبت حذف صفر از 
پول ملي نسبت به تبعات منفي آن چندان سنگين و 
وزين نيست، و احتماال مجلس رويكرد مثبتي به اين 

كار نخواهد داشت.

 قيمت اجناس بعد از حذف چهار صفر
در صورت اجرايي شدن مصوبه اخير هيات دولت مبني بر 
حذف چهار صفر از پول ملي، قيمت  انواع كاال و خدمات 
براساس واحد پولي جديد محاسبه خواهد شد. در اين 
حالت قيمت كاالهايي همچون نان و بنزين به يك تومان 
تغيير مي كند و براي خريد يك كيلوگرم گوشت قرمز 
بايد ۱00 تومان پرداخت كرد. علي ربيعي س��خنگوي 
دولت گفت: جزييات اين اليحه در جلسات آتي دولت 
بررسي مي شود و سعي مي كنيم اليحه را با دوفوريت به 
مجلس ارسال كنيم. در صورت تصويب نهايي و اجرايي 
شدن اين مصوبه و در نتيجه حذف چهار صفر از پول ملي، 
قيمت انواع كاال و خدمات با واحد پولي جديد محاسبه 
خواهد شد. در اين حالت قيمت كاالهايي همچون نان 
و بنزين به ي��ك تومان تغيير مي كند و براي خريد يك 
كيلوگرم گوش��ت قرمز بايد ۱00 تومان پرداخت كرد. 
با اجرايي ش��دن اين مصوبه، حداق��ل حقوق كارگران 
۱500 توم��ان و حداقل حقوق كارمن��دان نيز ۱۷00 

تومان خواهد بود.

 دشواري هاي جراحي بزرگ اقتصادي
 از سوي ديگر، يورونيوز نوشت: دولت ايران از تصويب 
اليحه اي مبني بر تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان 
و حذف چهار صفر خبر داده كه براي بدل شدن به قانون 
و پيش از آغاز فاز اجرايي آن بايد موافقت مجلس را نيز 
جلب كند. با تصويب نهايي اليحه پيش��نهادي بانك 

مركزي در روز چهارشنبه، بند الف ماده نخست قانون 
پولي و بانكي ايران كه در س��ال ۱35۱ تصويب شده، 
بدين صورت اصالح مي ش��ود كه »واح��د پول ايران 
تومان اس��ت. هر تومان معادل ۱0هزار ريال موضوع 
ماده يك قانون ياد شده و معادل ۱00 »ريال جديد« 
است. « اما اين اصالح سرآغاز يك فرآيند زمان بر مالي، 
حقوقي، فني، اقتصادي و سياسي است كه بنا به گفته 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي ايران اجراي 
آن نزديك به ۲ س��ال طول خواهد كشيد. از ۱۴ سال 
پيش و همزمان با آغاز اجراي موفق طرح حذف شش 
صفر از لير تركيه، برخي اقتصاددانان و دولتمردان ايراني 
نيز همواره در پي اوج گيري نرخ تورم و افزايش نگراني ها، 
ايده حذف تعدادي از صفرهاي ريال را مطرح كرده اند.

 راز موفقيت سياست حذف صفرها
در ادام��ه اين تحليل آمده اس��ت: برخي صاحبنظران 
اقتصادي بر اين باورند كه پيش زمينه هاي اجراي موفق 
طرح حذف صفرهاي ريال فعال در ايران فراهم نيست. 
اش��اره آنها بيش��تر به داليل كاميابي ها و ناكامي هاي 
بيش از 50 كش��وري است كه پس از تحمل تورم هاي 
بيش از ۱00 درصد اين طرح را طي نزديك به ۷0 سال 
گذشته اجرا كرده اند. به باور آنها مرور تجربه هاي موفق 
آلمان، هلند و تركيه و ناكامي ه��اي برزيل، زيمباوه و 
ونزوئال يك نتيجه بديهي دارد: اينكه حذف صفرها بايد 
يكي از اجزاء بس��ته اي از اصالحات اقتصادي باشد كه 
با هدف مهار رش��د نقدينگي، افزايش رشد اقتصادي، 
كاهش بدهي ها و كس��ري بودجه دولت، تنش زدايي 
سياسي، جذب سرمايه گذاري خارجي، توقف تزريق 
دالرهاي نفتي در بودجه جاري كشور و نجات بانك ها از 
ورشكستگي تهيه و تدوين شده باشد. اما همزمان با رشد 
منفي چهار درصدي اقتصاد ايران، افزايش ۲3 درصدي 
حجم نقدينگي، اوج گيري تنش ها در خاورميانه، بحران 
بدهي بانك ها، كسري بودجه فزاينده دولت و شفافيت 
اقتصادي پايين، ش��انس تاثيرگذاري سياست حذف 
صفرهاي ريال پايين خواهد بود.تجربه اي كه بارها در 
برزيل تكرار ش��ده چرا كه دولت بيش از آنكه به دنبال 
انجام اصالحات ساختاري در اقتصاد اين كشور باشد به 
دنبال پاك كردن كوتاه مدت صورت مساله تورم فزاينده 
بوده است. در اقتصاد پوياي ژاپن صفرهاي اسكناس هاي 
ين چندان كم نيس��ت ولي حصول ساختار مناسب، 
احس��اس نيازي به تغيير عاملي اسمي كه تاثيري در 
ميزان واقعي شاخص هاي اصلي اقتصاد از جمله رشد 

اقتصادي و بيكاري ندارد، ايجاد نمي كند.

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري|
بازار ارز و طال روزهاي پنجشنبه و جمعه با روند با ثباتي 
همراه ش��د و با كاهش قيمت ها در ب��ازار ارز، نرخ دالر بار 
ديگر به كانال ۱۱ هزار تومان برگشت. روز پنجشنبه نيز 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نس��بت به 
روز چهارشنبه 50 تومان كاهش دادند؛ بطوري كه قيمت 
خريد دالر در اين صرافي ها ۱۱ هزار و ۸00 تومان و قيمت 
فروش آن ۱۱ هزار و ۹00 تومان معامله شد. اين صرافي ها 
هر يورو را به قيمت ۱3 هزار و ۴00 تومان مي خرند و ۱3 
هزار و 500 تومان مي فروش��ند كه نسبت به روز گذشته 

۱50 تومان كاهش داشته است.
به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ هاي ارز را براي روز 
پنجش��نبه به ترتيب دالر ۱۱۸۶۹، يورو ۱35۶۹، درهم 
3۲۴۴، يو آن ۱۷۶5، پوند ۱۴5۶۱، ليرتركيه ۲۲5۱ تومان 
اعالم كرد. اما عصر جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ نرخ دالر در بازار 

آزاد و معامالت نقدي به ۱۲030 تومان رسيد. 
همچنين بانك ها روز دهم م��رداد قيمت دالر را كاهش 
دادند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر در بانك ها كه در روز 
چهارشنبه ۱۱ هزار و ۶5۴ تومان بود، پنج شنبه به ۱۱ هزار 
و 55۷ تومان رسيد. شعب ارزي بانك ها هر يورو را ۱۲ هزار 
و ۷۶3 تومان مي خرند كه در مقايسه با قيمت ۱3 هزار و 
۹۹۹ توماني چهارشنبه، قيمت اين ارز نيز كاهش يافته 
است. هر پوند انگليس هم در شعب ارزي بانك ها به قيمت 
۱۴ هزار و ۱۴ تومان خريداري مي شود.قيمت ارز مسافرتي 
در بانك ها همچنان از قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ 

بطوري كه قيمت فروش ارز مسافرتي در بانك ها ۱3 هزار 
و ۴05 تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد به حدود 

۱3 هزار و ۷00 تومان مي رسد.
در بازار طال نيز با اعالم اونس جهان��ي ۱۴3۷ دالر و نرخ 
دالر ۱۲030 تومان، مظنه مثق��ال ۱۷ عيار ۱ ميليون و 
۷۷۱ هزار، هرگ��رم طالي ۱۸ عيار ۴0۹ هزار، س��كه ۴ 
ميليون و ۱۷۷ هزار، نيم سكه ۲ ميليون و ۲50 هزار، ربع 
سكه ۱ ميليون و ۴50 هزار، سكه گرمي ۹۷0 هزار تومان 
معامله كردند. اما از سوي ديگر، كارشناسان پيش بيني 
مي كنند كه با سياست كاهش نرخ بهره در امريكا و كاهش 
ارزش دالر امريكا، قيمت طال در هفته جاري افزايش يابد 
و احتماال در روزهاي آينده شاهد رشد بيشتر نرخ اونس 
جهاني طال خواهيم بود. عصر جمعه ۱۱ مرداد ۹۸ نيز نرخ 
اونس جهاني طال به ۱۴3۷ دالر رس��يد كه نسبت به روز 
پنج شنبه با رشد ۱5 دالري همراه شده است و پيش بيني 
مي شود كه با جنگ تعرفه اي امريكا و چين و اثر سياست 
كاهش نرخ به��ره، در روزهاي آينده نيز نرخ طال افزايش 

بيشتري داشته باشد. 
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 از سوي ديگر، بانك مركزي تحوالت سه ماهه نرخ ارز در 
بهار ۹۸ را گزارش كرد كه براساس آن، متوسط نرخ دالر 
در سه ماهه نخست سال ۹۸ براساس آمار بانك مركزي به 
۱3 هزار و ۸۷۷ تومان رسيد و قيمت اين ارز در خردادماه 
۷.5 درصد نسبت به ارديبهشت ماه كاهش يافت.براساس 

آمار بانك مركزي متوسط قيم�ت ف�روش يك دالر امريكا 
در خرداد ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد ش��هر تهران ۱3 هزار و 
۴۲۷ تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل ۷.5 درصد كاهش 
داشته است. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك 
دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب ۱۲ هزار و ۷۶3 تومان 

و ۱۴ هزار و ۱۹3 تومان بوده است.
همچني��ن در خرداد ماه ١٣٩٨ متوس��ط قيمت فروش 
يك يورو در بازار آزاد ش��هر تهران ۱5 هزار و ۲۸۱ تومان 
بود كه در مقايس��ه با ماه قبل ۶.۹ درصد كاهش داش��ته 
است. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در 
ماه مذكور به ترتيب ۱۴ ه��زار و ۶۲۷ تومان و ١۶ هزار و 
5۴ تومان بوده است.در سه ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط 
قيمت فروش يك دالر امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر 
تهران به ترتي��ب ١٣ هزار و ۸۷۷ تومان و ۱5 هزار و ۷5۲ 
تومان بوده است. متوسط قيمت فروش و درصد تغيير ساير 
ارزهاي عمده در جداول شماره زير نشان داده شده است.

 كاهش نرخ بهره امريكا
 بازارهاي جهاني در پي كاهش نرخ بهره در امريكا شاهد 
كاهش نرخ براب��ري دالر امريكا در براب��ر ارزهاي عمده 

جهان هستند.
ب��ه گ��زارش سي ان بي س��ي، بان��ك مرك��زي امري��كا 
چهارشنبه ش��ب و ب��راي نخس��تين بار از س��ال ۲00۸ 
ميالدي تاكنون اقدام به كاهش نرخ بهره كرد. با كاهش 
0.۲5درص��دي، دامنه نرخ بهره در امري��كا به ۲ تا ۲.۲5 

درصد رس��يد.اين اقدام ك��ه با حمايت دونال��د ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا همراه بود با هدف مقابله با تبعات 
كاهش رونق اقتصادي جهان و تالش براي حفظ رش��د 

اقتصادي اين كشور انجام شده است.
بانك مركزي امريكا اميدوار است با تشويق سرمايه گذاري 
و پرداخت تس��هيالت بانكي و عرضه پول ارزان از طريق 
كاهش نرخ بهره بتواند مانع نزديك تر ش��دن نرخ رش��د 
اقتصادي امريكا به يك درصد و تنزل بيشتر نرخ تورم اين 

كشور به زير ۲ درصد شود.
در چنين شرايطي نرخ برابري دالر امريكا در مقابل يورو 
0.3 درصد كاهش يافت و به ۱.۱0۴5 رسيد.اين درحالي 
است كه بهاي جهاني هر اونس طال طي معامالت بعدازظهر 

پنجشنبه بازارهاي جهاني هزار و ۴۱۱ دالر بود. 

 توئيت ترامپ دالر را ريزشي كرد
 پس از آنكه ترامپ چين را به اعمال تعرفه هاي جديدي 
تهديد كرد، ارزش دالر در برابر بسياري از ارزها كاهش 
يافت.به گزارش رويترز، رييس جمهور امريكا در پيامي 
توئيتري تهديد كرد كه در صورت نرس��يدن به توافق 
تجاري جديد با چين، واش��نگتن بر 300 ميليارد دالر 
از محص��والت وارداتي چيني تعرفه ۱0 درصدي وضع 
خواهد كرد. توئيت ترامپ كه تنها چند س��اعت پس از 
بازگشت هيات امريكايي از شهر شانگهاي منتشر شد، 
آب س��ردي بر اميد معامله گران ب��راي حصول توافق 
زودهنگام بود. وي با متهم كردن چين به نخريدن مقادير 

باالي محصوالت كشاورزي امريكايي مدعي شد كه رفتار 
چيني ها ناعادالنه است.در واكنش به تهديدات ترامپ، 
ارزش دالر تنها در برابر ين ۱.3۲ درصد ريزش كرد تا هر 
دالر به ۱0۷.3۱ ين برسد. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 

0.۲ درصد كاهش به ۹۸.3۲5 واحد رسيد.
مازن عيسي، استراتژيست ارزي در بانك »تي دي« گفت: 
تحركات جديدي را در بازار ارز ش��اهد بوده ايم. به نظر 
مي رسد بازار ارز ديگر چندان امن نيست. بازدهي اوراق 
قرضه ۱0 ساله وزارت خزانه داري امريكا نيز بار ديگر به 
زير ۱0 درصد رسيد و با ايستادن در سطح ۱.۸۷۸ درصد 
در پايين ترين سطح خود از نوامبر سال ۲0۱۶ قرار گرفت. 
از س��وي ديگر ارزش يورو كه به دنبال كاهش نرخ بهره 
امريكا به پايين ترين سطح ۲۶ ماه اخير خود رسيده بود 
0.۱3 درصد تقويت شد تا هر يورو به ازاي ۱.۱0۸۸ دالر 

مبادله شود.
پوند نيز به مانن��د يورو از ضعف دالر به��ره گرفت تا از 
ضعيف ترين س��طح خود در طول سي ماه اخير فاصله 
بگي��رد و با 0.0۶ درصد افزايش به ۱.۲۱5 دالر برس��د. 
عيس��ي افزود: نكته جالب توج��ه در خصوص آخرين 
تصميم بانك مركزي امريكا آن است كه ترامپ بالفاصله 
پ��س از كاهش نرخ بهره دور جديدي از تنش با چين را 
آغاز كرده است. هر دالر امريكا همچنين به ازاي ۱.3۲۲ 
دالر كانادا، ۱.۴۶۸۱ دالر استراليا و ۶.۹۱0۴ يوان چين 

مبادله شد.
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 بيت كوين به باالي
1۰ هزار دالر برگشت 

پس از چندي��ن كاهش متوالي، قيمت بيت كوين 
در بازارهاي جهاني مجددا ب��ه باالي ۱0هزار دالر 
رس��يد. به گزارش فوربس، كاهش 0.۲5 درصدي 
نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا هر چند باعث 
كاهش بازدهي اوراق قرضه شد اما در بازار ارزهاي 
مجازي از آن استقبال شد و ورق بار ديگر به نفع اين 
ارزها برگشت. در آخرين تحول مربوط به اين ارزها، 
بهاي بيت كوين ۱0 درصد افزايش يافت تا قيمت آن 
مجددا به باالي ۱0 درصد برسد. متس گرينسپن، 
تحليل گر ارشد بازار در موسسه »اي تورو« گفت: با 
توجه به اينكه قيمت ارزهاي ديجيتالي بر حسب 
شرايط اقتصادي و رويكرد مقامات جهاني نسبت 
به آنها تعيين مي شود بايد منتظر واكنش ادامه دار 
معامالت اين ارزها نس��بت به كاهش نرخ بهره در 
سراسر جهان باشيم. بيت كوين در واكنش به كاهش 
نرخ بهره امريكا يك رالي لذت بخش را تجربه كرد 
كه نظير آن را در بازار بورس نيز ش��اهد بوديم.در 
حال حاضر 3.۱5 ميليون بيت كوين استخراج شده 
اس��ت كه ۸5 درصد ظرفيت آن است. در واكنش 
به نظر منفي مقامات امريكاي��ي به ارز ديجيتالي 
فيس بوك، بهاي بيت كوين هفته گذشته سقوط 
سنگيني را تجربه كرده بود. برخي از فعاالن حوزه 
ارزهاي ديجيتالي معتقدند بايد منتظر صعود بيشتر 
ارزهاي مجازي در هفته هاي پيش رو باشيم. جفري 
اشپرش��ر، مدير موسس��ه »آيس« گفت: در اينده 
نزديك در نظر داريم تا از قراردادهاي آتي بيت كوين 
رونمايي كنيم. اين مساله ارزش بيت كوين را تقويت 
 خواه��د كرد.امروز ه��ر واحد بيت كوي��ن به ازاي 
۱0 هزار و 53۶.۶۷ دالر مبادله ش��د، بهاي اتريوم 
۲۲۱.۶ دالر، الي��ت كوين ۸۷.۷۲ دالر، بيت كوين 
كش 33۱.۲۲ دالر، بينانس كوين ۲۸.55 دالر، دش 
۱0۸.۶3 دالر و زد كش ۶۸۴3 دالر تعيين شد.بيت 
كوين امسال نيز به مانند سال گذشته داراي نوسانات 
زيادي بوده است اما در مجموع ارزش آن نسبت به 

انتهاي سال گذشته بيش از سه برابر شده است.

نگراني ژاپني ها از تقويت 
ارزش پول ملي!

وزير دارايي ژاپن گفت ارزش ين بيش از حد تقويت 
شده است. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، تارو اسو، 
وزير دارايي ژاپن روز جمعه با هشدار نسبت به افزايش 
اخير قيمت ين در بازارهاي جهاني گفته است كه 
ثبات در ن��رخ ارز از تقويت مقطعي ارزش پول ملي 
مهم تر است و تقويت بيش از حد ين، فشار مضاعفي 
بر صادركنندگان ژاپني وارد مي كند به گونه اي كه 
اكنون رقابت پذيري محصوالت ژاپني كمتر شده 
است.ين همواره يكي از ارزهاي امن جهان محسوب 
شده اس��ت و تشديد اختالفات تجاري بين چين و 
امريكا در روزهاي اخير به افزايش قيمت آن دامن 
زده است. با اين  حال مقامات اين كشور تالش دارند 
تا جلوي افزايش بيش از حد ارزش ين را بگيرند. آسو 
كه پس از نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران 
حاضر شده بود حاضر به اظهارنظر در خصوص نرخ 
مطلوب ارز از نظر دولت نشد اما گفت كه با تغييرات 
اخير، بايد منتظر تحوالتي جديد بود و ضرورت دارد 
به تغييرات بازار ارز بيشتر توجه شود.ارزش ين ژاپن 
ديروز پس از تهديد رييس جمهور امريكا به اعمال 
تعرفه ۱0 درصدي بر واردات كاالهايي به ارزش 300 
ميليارد دالر از چين به باالترين سطح خود در يك ماه 
اخير رسيد به گونه اي كه هر دالر به ۱0۶.۹5۷۲ ين 
و هر يورو به ۱۱۸.۷۲۴۶ ين كاهش پيدا كرده اند كه 
در مقايسه با روز قبل حدود دو درصد كمتر است.آسو 
با اشاره به تهديد اخير ترامپ گفت كه اين تصميم در 
صورت اجرايي شدن قطعا اقتصاد چين را تحت تاثير 
قرار خواهد داد و آثار جانبي آن گريبان اقتصاد جهان 

را نيز خواهد گرفت.

طرح شفافيت اقتصادي مالي 
و بانكي تدوين مي شود

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، از تدوين 
طرح��ي با ه��دف شفاف س��ازي اقتص��ادي در 
كميس��يون متبوعش با هدف رص��د اطالعات 
دريافت كنن��دگان وام هاي كالن از س��وي مردم 
خب��ر داد. الياس حضرتي در گفت وگ��و با ايِبنا از 
تدوي��ن طرحي با هدف شفاف س��ازي اقتصادي 
در كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: 
رصد اطالعات دريافت كنن��دگان وام هاي كالن 
از سوي مردم ميسر مي شود.نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه اين طرح 
با هدف ابهام زدايي در ارايه تس��هيالت بانكي در 
دستور تدوين قرار گرفته اس��ت، افزود: از اهداف 
مهم اين طرح جلوگيري از انحراف منابع بانكي و 
فسادهاي احتمالي در اين حوزه است.وي با تاكيد 
بر اينكه طرح مذكور خواهان رصد تمامي مراحل 
دريافت وام هاي كالن بانكي اس��ت، تصريح كرد: 
نظارت بر روند اخذ تس��هيالت و هزينه كرد آن از 
مهم ترين مطالبات طرح مذكور است. اين نماينده 
مردم در مجل��س دهم، با بيان اينكه مش��خص 
شدن مبلغ و مقصد هزينه كرد تسهيالت بانكي 
از اولويت هاي مدنظر طرح مذكور است، گفت: با 
تدوين و اجرايي شدن اين طرح سامانه اي در بانك 
مركزي راه اندازي مي ش��ود كه تمامي اطالعات 
مربوط به تس��هيالت گيرندگان اعم از مبلغ وام و 
همچنين علت اخذ آن در ان درج مي شود.حضرتي 
ادامه داد: طبق پيش نويس طرح مذكور دسترسي 
به سامانه مذكور براي همه مردم بايد ميسر باشد. 
وقتي در اين زمينه شفاف س��ازي صورت بگيرد 
و نقطه ابهامي وجود نداش��ته باشد نظارت هاي 
مردمي نيز بر عملكرد بانكي حاكم شده و مفاسد 
اقتصادي را به حداقل ممكن مي رس��اند.رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي، 
يادآور ش��د: تدوين ط��رح مذكور ب��ه زودي در 

كميسيون اقتصادي مجلس آغاز خواهد شد.



5 بازار سرمايه

»تعادل«تاثيرامتدادجنگتجاريترامپوچينيهارابررسيميكند

مديرعاملبورسانرژي:

آتش چيني- امريكايي به جان بازار جهاني افتاد

زغالسنگرينگصادراتيبورسانرژيراگرمميكند

گروه بورس|محمد امين خدابخش|
پ��س از دو هفته آرامش نس��بي در بازاره��اي جهاني 
باالخره روزهاي بي تصميمي معامله گران به اتمام رسيد 
و ريس��ك هاي تحميلي از جانب سياس��ت مداران آنها 
را به تغيير موضعي آش��كار در قبال قيمت ها وادار كرد. 
بازارهاي جهاني كه مدت ها بود تنش هاي تجاري ميان 
دو ق��درت عمده اقتصاد جهان يعني چين و امريكا را به 
عنوان مهم ترين ريس��ك پيش روي بازارهاي مالي در 
نظر مي گرفتند، در روز هاي گذشته واكنشي سخت به 

خروجي اين مذاكرات نشان دادند. 
پس از آنكه مذاكرات ميان اين دو كشور بر سر دستيابي به 
يك توافق تجاري با موفقيت رو به رو نشد، در اواسط روز 
پنجشنبه دونالد ترامپ رييس جمهور اياالت متحده اعالم 
كرد كه قصد اعمال تعرفه اي جديد را روي كاالهاي چيني 
دارد. بر اين اساس امريكا كه پس از آغاز زمامداري ترامپ 
با ادعاي منصفانه نبودن كسري تجاري سنگين كشورش 
با چين اقدام به اعمال محدوديت بر واردات از كاالهاي 
چيني كرده بود، اين بار قرار است تعرفه اي 10 درصدي را 
روي كاالها و خدمات وارد شده از چين اعمال كند. مطابق 
با آنچه كه دونالد ترامپ از طريق حساب كاربري اش در 
روز دوشنبه منتشر كرد، مقرر شده تا به عالوه 25 درصد 
تعرفه اي كه اين كشور پيش تر روي 250 ميليارد دالر 
از كاالهاي چيني گذاشته اس��ت، اين بار 300 ميليارد 
دالر ديگر از واردات خود چيني را هدف قرار دهد. به نظر 
مي رسد كه اين تصميم پس از آن اتخاذ مي شود كه طرف 
چيني در روزهاي ابتدايي هفته اخير اعالم كرد كه تا اتمام 
جنگ تجاري هيچ سرمايه گذاري جديدي را در ايالت 
متحده انجام نخواهد داد. آنچه كه از توييت هاي ترامپ بر 
مي آيد مهم ترين دليل اتخاذ اين تصميم عدم خريداري 
محصوالت كشاورزي امريكا از سوي چين و متوقف نشدن 

جريان فروش فنتانيل از چين به امريكا باشد.

پسلرزهايجنگتجاريدربازارجهانيارز
در حالي كه بگ��و مگوها در دنياي سياس��ت همواره با 
رجزخواني  ها و ادعاهاي سياس��تمداران همراه اس��ت 
بازارها طور ديگري به تصميمات سياسي رهبران واكنش 
نشان مي دهند. در ش��رايطي كه در دو سوي كره زمين 
مذاكرات متعددي از برگزيت گرفته تا حل مناقش��ات 
تجاري در جريان است، بازارها در حال هماهنگ كردن 
خود با احتماالت پيش رو هستند. يكي از همين بازارها 
كه در هفته اخير تالطم هاي جالب توجهي را پشت سر 

گذاشت نيز بازار ارز بود.
قيمت ه��اي اين بازار ك��ه به عنوان يك��ي از بهترين 
نماگرهاي سنجش ريسك و عدم اطمينان در صحنه 
اقتص��اد جهاني عمل مي كنند، در روزهاي گذش��ته 
تاثير بسياري از اخبار سياسي پذيرفته اند. بدون شك 
مهم ترين اين ارزها دالر امريكا بود. بازار كه مدت هاست 
در حال هماهنگ كردن خود با كاهش احتمالي نرخ 
بهره در اقتصاد اياالت متحده بود، روز چهارشنبه و پس 
از آنكه جرمي پاول سخن از كم كردن اين متغير مهم 
به ميان آورد، ش��اخص دالر امريكا را تا نزديكي كانال 
99 واحدي افزايش داد. اين نخستين بار از سال 2017 
بود كه شاخص دالر به اين سطح مي رسيد. با اين رشد 
دالر، ديري نپاييد كه اظهارات تند ترامپ در خصوص 
تجارت با چين ضربه اي مهلك به دالر امريكا وارد كرد.

كاهش ارزش دالر كه به تضعيف آن در مقابل بسياري از 
ارزها از جمله ين ژاپن منتهي شد. برابري دالر در مقابل 
پول ملي ژاپن تنها ظرف 32 ساعت از كانال 109 واحد 
به كانال 106 واحدي تنزل پيدا كرد. گفتني است اين 
كاهش به دليل رويكرد متفاوت سرمايه گذاران به ين رخ 
داده است. رشد ريسك هاي پيش روي اقتصاد جهاني در 
بازار ارز همواره به افزايش سفارش هاي خريد در ين ژاپن 

منتهي مي شود.
 گزارش ها همچنين حاكي از آن است كه اقدام خصمانه 
ترامپ در مقابل چين چندان هم براي اين كشور بد نشده. 
زيرا كاهش ارزش يوآن كه در دو روز اخير شاهد آن بوديم، 
حداقل در كوتاه مدت مي تواند به رشد صادرات چين به 

ديگر كشورهاي جهان منتهي شود.
اما جفت ارز ديگري كه كمت��ر از تنش هاي تجاري اثر 
پذيرفت، »پوند به دالر« بود. پوند بريتانيا كه اين روزها 
كاهش ارزش تاره اي را ش��اهد بوده، متاث��ر از افزايش 
واهمه ها نسبت به كوچك تر شدن اقتصاد اين كشور و 
خروج از اتحاديه اروپا بدون توافق )برگزيت س��خت( به 
سطح 1.21 سقوط كرده است. اين روند كه پيش تر آغاز 
شده بود در هفته اخير با انتخاب شدن بوريس جانسون به 

سمت نخست وزيري بريتانيا تشديد شده است.

نگاهيبهتحوالتفلزاتگرانبها
آثار تضعيف مذاكرات ميان امريكا و چين فقط به بازارهاي 
ارزي محدود نش��د. طال كه چند هفته اي است دور تازه 
صعود خود را آغاز كرده به موازات افزايش ريس��ك هاي 
سيس��تماتيك در صحنه اقتصاد جهاني ب��راي بار دوم 
در هفته ه��اي اخير توانس��ت خود را به س��طح 1450 
دالر نزديك كند. اين در حالي اس��ت كه كارشناس��ان 
پيش بيني مي كنند با افزايش تنش هاي تجاري و كاهش 
رش��د اقتصادي در ميان اقتصادهاي مطرح جهان روند 
صعودي ياد شده قابليت تداوم بيشتري خواهد داشت. 
طال كه از دير باز مهم ترين وسيله حفظ ارزش و پوشش 
ريسك در اقصي نقاط جهان بوده، چندي است به دليل 
مسائلي همچون جنگ تجاري و برگزيت بيش از پيش 
مورد توجه سرمايه گذاران و فعاالن بازارهاي مالي قرار 
گرفته. در همين باره مايك مك گالن كارشنانس ارشد 
بازارهاي كااليي بلومبرگ به كيتكو گفته است كه طال در 
صورت تداوم وضعيت موجود راه خود را تا سطح 1700 
دالر در هز اونس خواهد گش��ود. در صورت وقوع چنين 
امري طال پس از 6 سال به اين قيمت باز خواهد گشت. 
او در ادامه تاكيد كرده كه 1700 دالري شدن طال در هر 
اونس به منزله وقوع افتي ش��ديد در شاخص هاي بازار 

سهام نخواهد بود.
ديگر همتاي مهم طال در بازار فلزات گرانبها يعني نقره 
اما روندي متفاوت تر نسبت به طال را طي كرد و در حالي 
هفته گذشته را به اتمام رساند كه قيمت ان در هر اونس 
تا حوالي 16 دالر كاهش يافته بود. به نظر مي رسد دليل 
واكنش متفاوت نقره به تحوالت مهم سياسي جدايي 
جريان عرضه و تقاضا در آن باش��د. اگرچه قيمت نقره 
در بلندمدت همواه تشابه آشكاري به تغييرات قيمت 
طال دارد اما آنچه كه در كوتاه مدت حركت قيمت آن 
را از همتاي زرد رنگش جدا مي كند، وابسته نبودن آن 
به مسائل سياس��ي و حجم زياد آن است كه خريد آن 
از س��وي بانك هاي مركزي را دشوار مي كند. در واقع 

آنچه كه ت��ا حد زيادي به اين باور س��نديت مي دهد، 
بررس��ي ميزان خريد طال توس��ط بانك هاي مركزي 
روسيه، چين و لهستان است. اين سه كشور به تنهايي 
بيشترين حجم معامالت فيزيكي طال را در ماه هاي اخير 
خريداري كرده اند. همين امر موجب شده تا چشم انداز 
رش��د قيمت فلز زرد رنگ بيش از پيش افزايش پيدا 
كند. به نظر مي رسد كه توجيه اين امر، تحكيم اقتصاد 
كشورها و تنوع بخشي به دارايي هاي بانك مركزي با 
رويكرد به كاهش وابستگي به تحوالت اقتصادي ساير 

كشورها باشد.

عاقبتبورسهايجهاني
از بازارهاي ارز و فلزات گرانبها كه بگذريم، مي توان گفت 
كه بيشترين اثر از تيره تر شدن افق مذاكرات ميان چين 
امريكا را بازارهاي سهام پذيرفته اند. اگرچه شاخص هاي 
عمده در بورس هاي بين الملل��ي در هفته هاي اخير به 
ركوردهاي تاريخي جديدي نايل شده اند با اندكي تامل 
در نحوه حركت نمودارهاي آنها و پيگيري روندشان ضعف 
قيمت در اين بازارها مشهود است. همين امر سبب شد 
تا وال اس��تريت كه مدت ها س��ت به دنبال دليلي براي 
استراحت است با اولين تلنگر از جانب ترامپ، راه خود را 

به قعر تابلوي معامالت باز كند.
 افت مورد بحث به حدي بوده كه تنها در دو روز شاخص 
داوجونز را از 27 هزار و 300 واحد به س��طح 26 هزار و 
580 واحد رسانده اس��ت. ديگر نماگر مهم بازار امريكا 
يعني اس اند پي 500 نيز حالتي مش��ابه داش��ته است. 
اين ش��اخص كه 3000 واحدي شدن آن در هفته هاي 
اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته بود هم اكنون در قعر 
كانال يك هزار و 900 واحدي قرار گرفته اس��ت. ديگر 
بازار امريكايي يعني »نزدك« حال و روز بهتري نداشته 

و شواهد حاكي از آن است كه در صورت نبودن محركي 
قوي در جهت رشد قيمت ها ش��اخص اين بازار نيز راه 

همواره براي سقوط دارد.
در س��اير بورس هاي مطرح جهان نيز وضعيت مش��ابه 
بازارهاي امريكا است. ش��اخص هاي شرق آسيا نيز در 
روزهاي اخير افتي ش��ديد را تجربه كرده اند. اين بازارها 
كه به دليل در هم تنيده بودن اقتصاد جهاني تاثير زيادي 
از ه��م مي پذيرند، به دليل انتظار از افت حجم مبادالت 
منطقه اي و ركود احتمالي در اثر تضعيف اقتصاد جهان 
كاهش زيادي را تجربه كرده اند. از جمله اين شاخص هاي 
مي توان به ش��انگهاي )بورس شانگاهي(، هنگ سنگ 
)بورس هنگ كنگ(، نيكي )بورس توكيو( و كاسپي )بازار 

سهام سئول – كره جنوبي( اشاره كرد.

فضايمعامالتدرفلزاتاساسي
پس لرزه هاي تنش در مذاكرات تجاري ميان چين و 
امريكا بازار فلزات اساسي را نيز بي بهره نگذاشت و تيره 
شدن آينده رش��د اقتصادي در شرق و غرب اقيانوس 
آرام موجب افت ش��ديد تقاضا براي محصوالتي نظير 
مس، سنگ آهن، روي، آلومينيوم، فوالد و ... به كاهش 
قيمت اين محصوالت روي رينگ معامالت بورس هاي 
كااليي انجاميد. بر اين اس��اس هفت��ه اخير در حالي 
به اتمام رس��يد كه در آخرين روز معامالت آن يعني 
جمعه، قيمت هر متريك تن مس به 5 هزار و 760 دالر 
كاهش يافت. انتظار مي رود كه كاهش قيمت مس در 
روزهاي پيش رو نقش��ي كاهنده در قيمت نمادهايي 
داشته باشد كه در بورس تهران با استخراج و توليد مس 
شناخته مي شوند. در ميان ساير نمادهاي فلزي-معدني 
نيز كاهش قيمت س��نگ آهن و فرآورده هاي فوالدي 
تاثيري منفي بر جريان معامالت بازار سهام در داخل 

كشور خواهد گذاشت با اين حال انتظار نمي رود كه در 
صورت كاهش قيمت نمادهاي مربوطه اين افت ادامه دار 
باشد، چرا كه هنوز تاثير منفي رويدادهاي رخ داده در 
سطح جهاني به خوبي مشخص نشده و در صورت بروز 
گشايش در روابط دو قدرت عمده اقتصادي شاهد بهبود 
اوضاع خواهي��م بود. مطايق با آنچه كه صاحب نظران 
حوزه فلزات اساسي عنوان كرده اند، از مدتي قبل آثار 
كاهش رغبت خريداران محصوالت فلزي مشهود بوده 
و سنگ آهن از جذابيت سابق در بازارهاي غرب آسيا 

برخوردار نبوده است.

تالطمقيمتنفتازكاهشتقاضا
تاكمكردنعرضه

 در بازار انرژي اما وضعيت به تيرگي بازار ساير كاالهاي 
اساسي نيس��ت. اين بازار كه همانند س��اير بازارها از 
تصميمات امريكا و افق رش��د اقتصادي در جهان اثر 
مي پذيرد پس از آنكه در روز پنجشنبه كاهشي تقريبا 
8 درصدي را شاهد بود، در آخرين روز هفته با افزايش 
نسبي تقاضا رو به رو شد. به نظر مي رسد كه دليل اين 
امر دفع افت هيجاني شديدي باشد كه روز قبل از آن 
بر بهاي طالي سياه بر بازارهاي جهاني وارد شد. بر اين 
اساس معامالت هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت 
در حالي معامالت خود را با قيمت 55 دالر و 19 سنت 
به اتمام رساند كه در روز پنجشنبه نوساني 4.6 دالري 
را به ثبت رساند و از حدود 58 دالر تا 53.3 دالر كاهش 
يافت. نفت برنت درياي شمال نيز وضعيتي مشابه در 
آخرين روزهاي معامالت خود داشت. به نظر مي رسد 
كه دليل اين افت چشمگير ترس فعاالن بازار از كاهش 
تقاضا براي نفت باش��د كه در صورت افت پايدار تقاضا 

براي فرآورده هاي نفتي حاصل خواهد شد.

مديرعامل بورس انرژي با بي��ان اينكه معامله كاالها 
در اين بورس به شفافيت كمك مي كند، گفت: پيگير 
هستيم كه عرضه زغال سنگ در بورس انرژي ايران هم 
در رينگ داخلي و هم در رينگ صادراتي افزايش پيدا 
كند و بتوانيم بخشي از بازار زغال سنگ ايران را به بورس 

انرژي منتقل كنيم.
سيد علي حسيني در گفت وگو با ايسنا درباره معامالت 
برق در بورس انرژي اظهار كرد: معامالت برق در بورس 
انرژي از روزي كه ش��روع شده تداوم داشته و از لحاظ 
انواع معامالتي كه روي برق داشتيم هم اين معامالت 
متنوع شده است. براي مثال ما از سال 1396 عالوه بر 
بازاري كه براي شركت هاي توزيع برق داشتيم معامالت 
مصرف كنندگان بزرگ برق را نيز شروع كرده ايم كه اين 
معامالت به طور مستقيم بين مصرف كنندگان باالي 5 

مگاوات و نيروگاه ها است. همچنين در اين سال ها تامين 
مالي براي صنعت برق را براي بورس انرژي ابزار سازي 

و شروع كرديم.
وي در پاس��خ به اينكه حمايت ها را براي معامله برق 
در بورس انرژي چطور مي دانيد، گف��ت: بازار برق در 
بورس انرژي به تناس��ب توجه دستگاه هاي دولتي از 
جمله وزارت نيرو و توانير افت و خيز هايي داشته است. 
حمايت ها سبب شده كه اين معامالت رونق بيشتري 
بگيرد و در برخي مقاطع هم ش��ايد ب��ا كاهش ارزش 
معامالت مواجه بوديم. قطعا ب��ا توجه به اينكه حوزه 
انرژي استراتژيك و مهم است و دستگاه هاي دولتي در 
آن بسيار تاثيرگذار هستند حمايت آنها مي تواند تاثير 
مستقيم بر رونق معامالت در بورس انرژي  به خصوص 
در حوزه برق داشته باشد.مديرعامل بورس انرژي در 

پاسخ به اينكه الزام برخي از مصرف كننده هاي بزرگ 
به خري��د برق از طريق بورس انرژي چه تاثيري بر اين 
معامالت دارد، بيان كرد: قطعا مفيد است نه از بابت اينكه 
شركت ها را ملزم به معامله در بورس كنند بلكه از اين 
جهت كه سياست شفافيت و رقابت را به توليد كننده ها و 
مصرف كننده ها منتقل كنند وآن ها بدانند كه استراتژي 
دولت و وزارت خانه ذي ربط حمايت از شفافيت است.

حسيني در پاسخ به اينكه چقدر واريز مبالغ از طريق 
توانير به شركت هاي توزيع برق منظم صورت گرفته 
است تصريح كرد: تا سال 1394 و 1395 اين بازار رو به 
رشد و پر رونق بود و شركت توانير هم همكاري خوبي 
در اين بخش داش��ت و تخصيص مناب��ع خوبي را به 
شركت هاي توزيع مي داد كه آنها از طريق بورس خريد 
كنند و اين به نفع شركت هاي توزيع و مصرف كننده ها 

بود. چون قيمتي كه در بورس معامله مي شد نسبت به 
قيمت هايي كه قبال شركت هاي توزيع مي توانستند برق 

را خريداري كنند قيمت مناسب تري بود.

معامالتبرقدربورسانرژيقوتميگيرد
مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: متاس��فانه از س��ال 
1396 و 1397 و اين چند ماه كه از سال 1398 گذشته 
اين همكاري و همراهي جاهايي به دليل مضايقه مالي 
كه براي شركت توانير پيش آمد كمرنگ تر شد البته ما 
مجددا از ابتداي امسال با تصويب نرخ جديد ترانزيت 
سعي مان بر اين است كه به اتفاق شركت توانير معامالت 
برق را در بورس مجددا به بهتر از وضع سابق برگردانيم.

سيد علي حسيني درباره عرضه زغال سنگ در بورس انرژي 
گفت: كاالي زغال سنگ چه از جنس حرارتي چه از جنس 

كك شو در بورس انرژي ايران پذيرفته شده و معامالتش 
مسبوق به سابقه است. ولي به واسطه اينكه مصرف كننده 
زغال سنگ خيلي محدود و مي توان گفت انحصاري بود 
امكان تداوم عرضه ها در بورس وجود نداش��ت اما با توجه 
به متنوع شدن توليد كننده ها و مصرف كننده ها با انجمن 
زغال سنگ ايران جلس��ه خوبي داشتيم كه بر اساس آن 
پيگير هستيم كه عرضه زغال سنگ در بورس انرژي ايران 
هم در رينگ داخلي و هم در رينگ صادراتي افزايش پيدا 
كند و بتوانيم بخش��ي از بازار زغال سنگ ايران را به بورس 
انرژي منتقل كنيم.مديرعامل بورس انرژي تاكيد كرد: قطعا 
اين موضوع به نفع توليد كنندگان زغال سنگ ايران است 
چون مي توانند از بازاري با ثبات مثل بورس استفاده كنند 
چرا كه قيمت يكي از فاكتورهاي كليدي است كه مي تواند 
توليد كننده ها را ترغيب به سرمايه گذاري و توليد بيشتر كند.

گروه بورس| در پايان معامالت هفته منتهي به 9 
مردادماه 98، شاخص كل بورس تهران با 1581 واحد 
افزايش نسبت به هفته قبل، به رقم 254446 واحد 
رسيد. شاخص كل هم وزن نيز با 2071 واحد افزايش 
ب��دون تغيير ماند و رق��م 62016 واحد را به نمايش 
گذاشت. ش��اخص بازار اول با 343 واحد افزايش به 
رقم 186663 واحد بالغ گرديد و ش��اخص بازار دوم 
با 6812 واحد افزايش عدد 509722 واحد را تجربه 
كرد و به اين ترتيب ش��اخص بازار اول 0.2 و شاخص 
بازار دوم هر دو با 1.4 درصد افزايش نس��بت به هفته 
قبل همراه شدند. در 5 روز كاري اين هفته، ارزش كل 
معامالت اوراق بهادار به 42463 ميليارد ريال بالغ شد 
كه نسبت به هفته قبل 21.5 درصد كاهش يافت. در 
ضمن تعداد 10399 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش 
از 1 ميليون و 278 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
و به ترتيب 3.5 درصد و 6.1 درصد افزايش را نسبت به 

هفته گذشته تجربه كردند. اين درحالي است كه تعداد 
196 ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس ته��ران به ارزش كل بيش از 2051 
ميليارد ريال مورد معامله ق��رار گرفت و به ترتيب با 
13 درصد و 15 درصد كاهش نسبت به هفته گذشته 
همراه شدند. در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي 
سپرده و صكوك معامله مي شود، تعداد 5 ميليون برگه 
اوراق مش��اركت به ارزش كل بيش از 4679 ميليارد 

ريال معامله شد.

بازده�ي50درصديآيفك�سازابتداي
سال

شاخص كل فرابورس ايران در هفته  منتهي به يازدهم 
مردادم��اه با 2.5 درصد رش��د و قرارگيري در ارتفاع 
3374 واحدي، توانس��ت بازده��ي49 درصدي را از 
ابتداي امسال به ثبت برس��اند و به موازات آن شاهد 

دست به دست شدن 5 هزار و 43 ميليون ورقه بهادار 
به ارزش 36 هزار و 319 ميلي��ارد ريال در بازارهاي 
9 گانه فرابورس بوديم. رص��د معامالت فرابورس در 
هفته اي كه گذشت نشان مي دهد طي 5 روز كاري اين 
هفته روزانه بطور متوسط يك هزار و 8 ميليون ورقه به 
ارزش 7 هزار و 263 ميليارد ريال تغيير مالكيت يافته و 
بيشترين حجم و ارزش معامالتي به ترتيب به آخرين 
و نخستين روز كاري هفته با دادوستد يك هزار و 155 
ميليون ورقه و ارزش معامالتي 9 هزار و640 ميليارد 

ريال اختصاص داشته است.
رصد معامالت در مجموع بازارهاي فرابورس نش��ان 
مي دهد كه تغيير چنداني در حجم و ارزش دادوستدها 
نس��بت به هفته كاري قبل رخ ن��داده و در حالي كه 
حجم مب��ادالت 9 درصد كاهش يافت��ه، ارزش اين 
دادوس��تدها 5 درصد افزايش يافته است. نگاهي به 
عملكرد بازارهاي فرابورس نيز نشان مي دهد در بازار 

اول در هفته اي كه گذشت 429 ميليون سهم به ارزش 
يك هزار و 676 ميليارد ريال جابه جا شد كه نسبت 
به هفته گذشته به ترتيب كاهش 22 و 28 درصدي 

حجم و ارزش معامالت را نشان مي دهد.
به ع��الوه، ديگر بازار س��هام فراب��ورس در اين هفته 
معامالتي از دادو س��تد دو هزار و 552 ميليون سهم 
ميزباني كرد كه ارزش اين حجم از معامالت در بازار 
دوم به 12 هزار و 529 ميليارد ريال رسيد.معامله گران 
سهام در بازار پايه نيز يك هزار و 932 ميليون سهم را 
دست به دست كردند كه ارزش اين حجم از مبادالت 
به بيش از 11 هزار ميليارد رس��يد.در س��مت ديگر 
بازار نيز مجم��وع ارزش معامالت اوراق بدهي، اوراق 
تسهيالت مسكن و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( در بازار ابزار هاي نوين مالي طي 5 روز 
كاري هفته به بيش از 11 هزار ميليارد ريال رسيده و 
اين ميزان از ارزش كه نسبت به هفته گذشته 5 درصد 
كاهش يافته، در دادو س��تد 124 ميليون ورقه رقم 
خورده است. نگاهي به آمار معامالت به تفكيك اين 
بازار بيانگر رشد 2 و 3 درصدي حجم و ارزش معامالت 
اوراق تسهيالت مسكن و دست به دست شدن 350 
هزار ورقه تسه به ارزش 156ميليارد ريال و نيز رشد 

2 درصدي حجم و ارزش اوراق بدهي نسبت به هفته 
گذشته است. اين در حالي است كه در پي معامله 112 
ميليون ورقه متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله به ارزش يك هزار و 932 ميليارد ريال، 
حج��م و ارزش اين دادوس��تدها ب��ا 34 و 28 درصد 

كاهش مواجه شده است.
در نهايت با نگاهي به جدول ارزش معامالت خرد بازار 
سهام و اختيار سهام به تفكيك گروه هاي صنعت، گروه 
محصوالت شيميايي را در صدر اين جدول مي بينيم 
كه با ثبت ارزش مبادالتي س��ه هزار و 255 ميليارد 
ريال��ي، 13 درصد از ارزش كل معام��الت خرد را در 

اختيار گرفته است.
از رويداده��اي مه��م اين هفته نيز مي ت��وان از درج 
شركت مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان در تابلو 
رشد بازار ش��ركت هاي كوچك و متوسط فرابورس 
ايران نام برد. اين شركت با نماد »غنيلي« كه در گروه 
محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر قرار 
گرفته اس��ت پس از احراز تمامي شرايط پذيرش از 
تاريخ دوم مردادماه 98 به عنوان يكصد و نود و نهمين 
نماد معامالتي و يازدهمين شركت در بازار SME در 

فهرست نرخ هاي فرابورس درج شد.
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ديدگاه

مديرعاملشركتبورستهران:
تاثيرحذفچهارصفرازپول
مليبربازارسرمايهمثبتاست

مديرعامل ش��ركت بورس تهران با بيان اينكه تاثير 
حذف چهار صفر از پول ملي در بازار س��رمايه مثبت 
ارزيابي مي ش��ود، افزود: هر چه قيمت سهام از ديد 
سهامدار كمتر باشد ريسك كمتري را در ذهن خود 
محاسبه مي كند و به لحاظ ذهني از آمادگي الزم براي 
سرمايه گذاري برخوردار مي شود.علي صحرايي در 
گفت وگو با ايرنا به حذف چهار صفر از پول ملي و تاثير 
آن بر بازار سرمايه تاكيد و بيان كرد: با اين اتفاق ديگر 
ريسك چنداني بر سهم هايي كه قيمت بسيار پاييني 
دارند تحميل نمي شود.به گفته وي، كليات اين موضوع 
اكنون از س��وي دولت بررسي ش��ده است حال بايد 
منتظر ماند و ديد كه اين موضوع در مجلس مصوب 
مي ش��ود يا خير؟صحرايي اظهار داشت: مطالعات 
جهاني نشان دهنده رشد اقتصاد كالن است كه طبق 
مطالعات صورت گرفته رشد تورم كاهش مي يابد و 
بعد از آن رشد اقتصادي صورت مي گيرد.مديرعامل 
شركت بورس تهران به آماده سازي بستر الزم براي 
حذف چهار صفر از پول ملي اشاره و بيان كرد: مسير 
اليحه و تصويب اين اقدام و آماده سازي زيرساخت فني 
آن زمان بر است كه اكنون زمان مناسبي براي اجراي 
اين اقدام است.وي اظهار داشت: حذف صفر از پول ملي 
به تنهايي نمي تواند تاثير چنداني را در اقتصاد كشور 
داشته باشد اما اگر برنامه هاي ديگري در كنار حذف 
صفر از پول ملي در دستور كار قرار گيرد مي توان نسبت 
به آثار مثبت آن در كشور اميدوار بود.صحرايي با بيان 
اينكه شاهد تجربه اين اتفاق در ديگر كشورها بوده ايم، 
افزود: تقريبا 50 كشور در زمان هاي مختلف دست 
به چنين اقدامي زدند، بارزترين آن مربوط به آلمان 
اس��ت كه در اين زمينه موفق عمل كرد.مديرعامل 
ش��ركت بورس تهران به برنامه هاي گسترده اي كه 
در اين زمينه به اجرا در آمده است اشاره كرد و گفت: 
نگرش هاي موجود در اين زمينه بايد در سطح جامعه 
تغيير كند كه اميدواريم از طريق برنامه ريزي صورت 
گرفته توسط دولت اين موضوع به خوبي اجرايي شود.

وي در پايان با بيان اينكه اميدواريم سياست پولي و 
بانكي كشور به گونه اي باشد كه منجر به افزايش رشد 
اقتصادي شود، افزود: براساس مطالعات صورت گرفته 
از سوي نهادهاي معتبربين المللي، از سال 2020 به 
بعد در كشور با رشد مثبت اقتصادي روبه رو خواهيم 
بود كه اميدواريم حذف صفر آثار مثبتي كه در دنيا با 
خود به همره داشته است را در ايران هم شاهد باشيم.

سهام عدالت

مديرنظارتبربازارشركتبورس
اوراقبهادارتهران:

هجوممردمبرايفروشسهام
عدالتبهمحضآزادسازي

مدير نظارت بر بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران 
با پيش بيني هجوم مردم براي فروش سهام عدالت 
به محض آزادسازي گفت: جلوگيري از هجوم مردم 
براي فروش س��هام به محض آزادس��ازي، نيازمند 
فرهنگ سازي از قبل در بين جامعه است.به گزارش 
تس��نيم، مدير نظارت بر بازار ش��ركت بورس اوراق 
به��ادار تهران با اش��اره به روش هاي ب��ازار بورس در 
خصوص واگذاري دارايي هاي دولت بيان كرد: عمده 
روش هاي بازار ب��ورس براي واگ��ذاري دارايي هاي 
دولت به صورت بلوكي و تنها يك دهم آن به صورت 
عرضه به عموم انجام ش��ده اس��ت.وي خاطرنشان 
كرد: بخشي از خصوصي سازي كه قرار بود به عموم 
جامعه تسري داده شود در قالب »سهام عدالت « رخ 
داد كه بايد آن را عملياتي و آزادسازي كنيم. در حال 
حاضر بازار سرمايه در بخش شركت بورس و سازمان 
بورس اين آمادگ��ي را دارد و هيچ نگراني در صورت 
آزادس��ازي وجود ندارد.پارچيني در توضيح بيشتر 
گفت: 18 هزار ميليارد تومان از سهام عدالت طي 10 
سال اخير خصوصي سازي شده و آزادسازي 26 هزار 
ميليارد تومان آن باقي مانده كه به مرور انجام خواهد 
شد و پتانسيل اين كار هم در بخش خصوصي وجود 
دارد.مدير نظارت بر بازار ش��ركت بورس اوراق بهادار 
تهران فراهم كردن بستر اجراي آزادسازي سهام عدالت 
را دغدغه اصلي سازمان بورس به عنوان متولي برشمرد 
و گفت: هم اكنون بس��ترهاي الزم مهيا شده و جاي 
نگراني نيست اما جلوگيري از هجوم مردم براي فروش 
سهام به محض آزادسازي، نيازمند فرهنگ سازي از 
قبل در بين جامعه است.اين مقام مسوول اعتماد به 
بخش خصوصي و در اختيار قرار دادن تفاهم نامه هاي 
دولت به شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي 
را از جمل��ه راهكاره��اي بهبود وضعي��ت واگذاري 

دارايي هاي دولت در بازار سرمايه عنوان كرد.

روي خط شركت ها

 »س�امان« به ازاي هر س�هم ۶۴۳ ريال سود 
محقق كرد: صورت هاي مالي بانك سامان براي دوره 
مالي منتهي به 29 اسفند 1397 )حسابرسي شده( 
نشان مي دهد كه اين شركت به ازاي هر سهم 643 ريال 
سود محقق كرده است.براساس اطالعيه اي كه بانك 
سامان در سامانه كدال منتشر كرده است، سود 643 
ريالي هر سهم بانك سامان نسبت به گزارش 12ماهه 
حسابرسي نش��ده 2 درصد رشد داشته كه عمدتا به 
خاطر افزايش جمع درآمدهاي مشاع بوده است. اين 
شركت براس��اس عملكرد واقعي 12 ماهه براي سال 
مالي منتهي به 29 اسفند 1397 مبلغ 5.143 ميليون 
ريال سود خالص محقق كرده است.جمع درآمدهاي 
مشاع بانك سامان براي دوره مورد اشاره 30.996.682 
ميليون ريال اعالم شده كه نسبت به رقم 26.814.283 
ميليون ريالي دوره مالي منتهي به 29 اسفند1396، 

معادل 16 درصد افزايش يافته است.



تشكلها6اخبار

اجرايي شدن دستورالعمل جديد بازرگاني داخلي

نظارت بر واردات به روش رتبه بندي
از روز پنجشنبه نهم مرداد ماه وضعيت واردات كشور 
دچار يك تحول بزرگ ش��د. باالخ��ره پس از مدت ها 
بحث محدوديت هايي براي واردكنندگان بر اس��اس 
معيارهايي مش��خص در نظر گرفته شد تا هر شخص 
نتواند بيش از ميزان اعتبار خ��ود واردات انجام دهد. 
پس از جهش ارزي سال گذشته و سياست هاي تفاوت 
نرخ ارزهاي چن��د گانه، چه در بحث ص��ادرات و چه 
در بحث واردات شاهد اس��تفاده از كارت هاي يك بار 
مصرف بوديم. با تعديل نرخ ارز تا حدي اين موضوع در 
صادرات كاهش يافت اما هنوز هم دريافت ارز مرجع و 
فروش كاالهاي وارد شده با نرخ آزاد بسياري را به طمع 
مي اندازد كه از اين طريق درآمد نامشروع كسب كنند. از 
دي ماه سال قبل دستورالعمل ها و مصوباتي درباره حل 
اين مشكل مطرح بود. بر اين اساس قرار بود شركت هاي 
واردكننده رتبه بندي ش��ده و سپس بر اساس ميزان 
اعتبار اجازه واردات داشته باشند تا از گسترش حجم 
تخلفات جلوگيري شود. اما اين موضوع در عمل به درازا 
كشيد تا باالخره در هفته گذشته اين مهم اجرايي شد.

  تأييد پروانه واردات بيش از اعتبار ممنوع
در هفته گذش��ته در بخشنامه اي اعالم شد با توجه به 
ابالغ دستورالعمل رعايت رتبه بندي ششم مرداد ماه 
معاونت محترم بازرگاني داخلي از نهم مرداد تخصيص 
ارز و تايي��د ثبت سفارش��ات ب��ا لحاظ اعتب��ار ارزي 
واردكنندگان در س��امانه رتبه بن��دي صورت خواهد 
گرفت و تاييد پرونده ها بيش از اعتبار هر بازرگان براي 

سال ۱۳۹۸ ممنوع خواهد بود.
با اين وجود اما واحدهاي توليدي با پروانه بهره برداري 
براي واردات مواد اوليه شامل اين محدوديت نخواهد بود 
تا به توليد آسيبي وارد نشود و جامعه هدف شركت هاي 
بازرگاني خارجي هس��تند و تقاضاي ثبت س��فارش 
بازرگانان تا س��قف اعتبار ارزي رتبه بندي در صورت 
داشتن سابقه واردات مورد تاييد قرار خواهد گرفت. از 
سوي ديگر براي شركت هاي توليدي اين مزيت قرار 
داده شده است كه بازرگاناني كه با واحدهاي توليدي 
قرارداد داشته باشند درصورت داشتن سابقه واردات 
س��قف رتبه بندي براي انها لحاظ نخواهد ش��د. البته 
اين مساله محدوديت هايي دارد و تقاضاي واحد هاي 
صنفي توليدي تنها درصورت تاييد تشكل ذيربط يا اداره 
صمت شهرستان در خصوص ميزان مصرف ساالنه و 
نوع مواد اوليه مانند تقاضاي واحدهاي توليدي با پروانه 

بهره برداري مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
همچني��ن درباره بعض��ي كاالها اس��تثناهايي قائل 
ش��ده اند. براي مثال تا اطالع ثانوي براي واردات تلفن 
همراه، الس��تيك و لوازم يدكي از كنترل سقف سابقه 
و رتبه بندي معاف خواهند بود. همچنين تاييد واردات 
محصول نهايي براي بازرگانان داراي سابقه يا با تاييد 
دفاتر تخصصي بالمانع خواهد بود.در غير اين صورت 

اكيدا  ممنوع خواهد بود.

  ميزان محدوديت ها به چه شكل است
بر اساس اين بخش��نامه سقف اعتبار ارزي رتبه بندي 
براي بازرگانان كه رتبه بندي براي آنها در سامانه جامع 
تج��ارت درج نگرديده 500 هزار دالر خواهد بود كه با 
رعايت ساير ش��رايط تاييد پرونده آنها بالمانع خواهد 
بود . براي بازرگاناني كه رتبه بندي آنها صورت گرفته 
موارد مختلفي از جمله 2 ميليون دالر در سال دوم در 

نظر گرفته شده است. در حقيقت اين بخشنامه بيشتر 
از اينكه بر ميزان واردات تأكيد داش��ته باشد به مساله 

تخصصي بودن واردات تأكيد دارد.

  رتبه بندي بر چه اساس است؟
بر اساس دستورالعمل شاخص هاي سامانه يكپارچه 
اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري كه يك سال قبل 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت با 
كمك اتاق بازرگاني و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز سه 
شاخص اصلي براي رتبه بندي در نظر گرفته شد. اين 
سه شاخص شامل شاخص مسووليت پذيري، وضعيت 

مالي و وضعيت كسب و كار بود.
 بر اساس ش��اخص مس��ووليت پذيري از سامانه ملي

 اعتبار سنجي كه در س��ال ۱۳۸6 به تصويب رسيده 
شده بود استفاده گرديد و سوابق تعهدات مالي اشخاص 
از بانك ها، بيمه ها و ديگر دس��تگاه هاي مرتبط مورد 

بررسي قرار گرفت تا ميزان مسووليت پذيري متقاضي 
محاسبه گردد.

بخش دوم درباره وضعيت مالي بود كه اس��تناد آن به 
سيستم حسابداران رسمي يا س��ازمان امور مالياتي 
است. بر اين اس��اس نس��بت هاي نقدينگي )نسبت 
دارايي به بدهي( به عنوان يك ش��اخص، نسبت هاي 
اهرمي )جمع بدهي به جمع دارايي( به عنوان شاخص 
دوم، نسبت هاي فعاليت )نسبت گردش كل دارايي ها 
يا به عبارت روشن تر درآمد عملياتي به ميانگين جمع 
دارايي هاي ابتدا و انتهاي دوره( به عنوان شاخص سوم، 
نسبت هاي سود آوري )نسبت سود به فروش و نسبت 
بازده حقوق صاحبان سهام( و در نهايت سرمايه و جريان 

وجوه نقد مورد بررسي قرار مي گيرد.
براي شاخص هاي كس��ب و كار چهار حوزه مديريت 
راهبري، عملكرد اقتصادي و تجاري، عملكرد اجتماعي 
و تشكلي و دورنماي كسب و كار مورد نظر است و از نظر 

اتاق بازرگاني در اين بخش بيشتر استفاده شده است.
در مورد شاخص مديريت و راهبري مواردي همچون 
پيشينه شركت و سابقه فعاليت، وضعيت مديران از نظر 
مدرك تحصيلي، تجربه و سوابق، نظام مديريتي مانند 
نظامنامه كيفيت، عضويت در بورس، اس��تانداردها، 
گواهينامه ها و جوايز و گزارش هاي منتشر شده درباره 
شركت و در نهايت برنامه ريزي راهبردي شركت مانند 
استقرار حاكميت ش��ركتي، مديريت زنجيره ارزش و 

تحقيق و توسعه مد نظر است.
شاخص عملكرد اقتصادي و تجاري به وضعيت توليد 
 )مي��زان و تنوع تولي��د( وضعيت اش��تغال، وضعيت 
بهره وري، وضعيت صادرات و واردات و حس��ن رفتار 

تجاري شركت مي پردازد. 
در بح��ث عملك��رد اجتماع��ي و تش��كلي وضعيت 
تشكل گرايي )عضويت و مشاركت فعال در اتحاديه ها 
و تش��كل هاي صنف��ي، هي��ات نماين��دگان ات��اق، 
 كميس��يون هاي تخصصي و اتاق هاي مش��ترك( از 
يك س��و و فعاليت هاي عام المنفعه و محروميت هاي 
زدايي مد نظر است. همچنين دورنماي كسب و كار به 

موضوع رونق موضوع فعاليت مي پردازد.

  پايان كار كارت هاي يك بار مصرف؟
بحث هاي زي��ادي درباره كارت ه��اي يك بار مصرف 
در زمينه واردات هميش��ه مطرح بوده است. با توجه 
به رتبه بن��دي صورت گرفته طبيعتا نبايد هيچ كارت 
يك بار مصرفي تخلفي بيش از 500 هزار دالر را ديگر 
مرتكب شود. هرچند بسياري پيش از اين معتقد بودند 
پيشينه اي كارت ها مشخص است و اين ادعا كه افرادي 
با دريافت كارت به نام شخص ديگري واردات مي كنند 

چندان با واقعيت اقتصاد ايران هم خواني ندارد.
اصالح مساله استثنا ش��دن توليدي ها از اين بخش 
خود گام��ي صحيح و رو به جلو اس��ت چ��را كه در 
آيين نامه اولي��ه اين موضوع در نظر گرفته نش��ده 
بود و مشكالت زيادي را ايجاد مي كرد. با اين وجود 
نمي توان انتظار داش��ت كه همه بخش هاي واردات 
با اين بخش��نامه حل ش��ود. نبايد فراموش كرد كه 
بخش مهمي از دريافت ارز 4200 توماني كه امروز 
به بحث داغ محافل اقتصادي تبديل ش��ده اس��ت 
 GTC توسط شركت هاي مطرحي كه مباشر رسمي
بوده اند صورت گرفته كه طبيعتا در اين رتبه بندي 

نيز باالترين نمره را كسب خواهند كرد. 

مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران مطرح كردرييس كميته صادرات انجمن سازندگان تجهيزات نفت عنوان كرد

تورم خالق نقدينگي استسودآوري صادرات خدمات فني و مهندسي همتراز صنعت نفت
متكي شدن به صنعت نفت، اقتصاد ايران را كج خلق بار آورد. با اين اوصاف 
در كنار صنعت نفت، صنايع و خدماتي را مي توان نام برد كه با مقداري توجه 
بيشتر، به اندازه صنعت نفت مي توانند به ما سود برسانند. حسن كاظمي 
رييس كميته صادرات انجمن سازندگان تجهيزات نفت ضمن بررسي جايگاه 
خدمات فني و مهندسي در ايران، از پتانسيل وسيع آن سخن به ميان آورد. او 
مي گويد: » اگر اهداف سند چشم انداز تاكنون اجرايي شده بود، تا چندسال 
آينده بايد حدودا ۳5 ميليارد دالر صادرات خدمات فني مهندسي و كاال را از 

آن خود مي كرديم؛ يعني به اندازه فروش يك ساله نفت. «
كاظمي گفت: براي كاهش يا حذف وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي 
نفتي، سند چش��م انداز پيش روي ما قرار دارد. به هر حال اقتصاد نفتي ما 
اقتصادي است كه در 40 سال اخير، شايد بيش از ۱۳00 ميليارد دالر درآمد 
ايجاد كرده است. يعني ساالنه بطور متوسط حدودا ۳2 ميليارد دالر كه اين 
رقم در تمام برنامه هايي كه قرار بوده انجام شوند، تاثيراتي را مي توانسته داشته 
باشد. ما بهتر مي توانستيم عمل كنيم. او ادامه داد: ما ظرفيت ها و فرصت هاي 
خوبي در منطقه داريم. ۱5 كشور همسايه ما و چند كشور دورتر، بين 500 
تا 700 ميليارد دالر سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي فسيلي انجام داده اند. 
حجم تجهيزات مورد نياز در اين 500 ميلي��ارد دالر، بيش از 250 تا ۳50 
ميليارد دالر است كه رقم سنگيني محسوب مي شود. اين پروژه ها حداقل 
بيش از 50 ميليارد دالر خدمات فني مهندسي نياز دارند تا هندل شوند. البته 
در ايران اين ظرفيت ها ايجاد شده است. اگر اهداف سند چشم انداز تاكنون 
اجرايي شده بود، تا چندس��ال آينده بايد حدودا ۳5 ميليارد دالر صادرات 
خدمات فني مهندسي و كاال را از آن خود مي كرديم؛ يعني به اندازه فروش 
يك سال نفت. اما از اين كار غفلت شد. وي افزود: در زمينه خدمات فني و 
مهندسي و كااليي و امر صادرات معايبي وجود دارد. پشتيباني هاي جدي 
كه مصداق برنامه هاي توسعه باشد، چندان اجرايي نشد. در حوزه انرژي هاي 
تجديدپذير نيز با همين مشكل مواجه هستيم. در اين زمينه نوسانات دالر 

تصميمات مفيد را تا حد زيادي از كارآيي خارج كرد. به عنوان مثال زماني 
س��رمايه گذاران خارجي با دالر ۳ هزار توماني سرمايه خود را براي بخش  
انرژي وارد كشور كردند. اما اكنون سود حاصله را به جهت افزايش نرخ دالر، 
نمي توانند به دالر تبديل كنند؛ چراكه در اين صورت سود چنداني عايدشان 
نمي شود. با حمايت هاي بيشتر مي توانيم اين مشكالت را حل و فصل كنيم.

اين كارش��ناس حوزه نفت و انرژي در پاسخ به اين سوال كه براي حل اين 
مشكالت بايد از كجا شروع كنيم، گفت: دولت صادرات را بايد محور توسعه 
اقتصادي كشور قرار بدهد. حضور در نمايشگاه هاي بين المللي بايد حمايت 
مالي ش��ود. اكنون ما در هر نمايش��گاهي كه مي خواهيم حضور داش��ته 
باش��يم، براي اجاره هر متر مربع، بايد ۳00 يورو هزينه كنيم. در حالي كه 
شرايط بنگاه هاي اقتصادي ما شرايط چندان مناسبي نيست. حضور در اين 
نمايشگاه ها مي تواند منجر به بازاريابي شود و در نهايت براي كشور سودآور 
 گردد. او ادامه داد: اكنون ما بر روي الگويي به نام الگوي اقتصادي »چين نوين «

كار مي كنيم. ما قوانين و مقررات خوبي براي حضور در مناطق آزاد و مناطق 
ويژه اقتصادي ايجاد كرده ايم. در چين شبيه اين قوانين اجرايي شد و امروز 
چين را به اقتصاد دوم جهان تبديل كرده است. ما نيز مي توانيم از اين مناطق 
براي سرمايه گذاري بين الملل استفاده كنيم. اگر بيش از اين هم معطل شويم، 

بيشتر متضرر خواهيم شد. بايد وارد ميدان عمل شويم. 
رييس كميته صادرات انجمن سازندگان تجهيزات نفت افزود: دالرهاي نفتي 
مشكل اساسي كشور هستند؛ چراكه اين درآمد، يك درآمد راحت الوصول 
است و تقريبا به يك بخش محدود و برگزيده اي از جامعه تعلق مي گيرد. 
كشورهايي كه دالر نفتي دارند، غالبا با اين مشكل مواجه هستند. بيشتر اين 
كشورها با فسادي مواجه هستند كه عامل آن دالر نفتي است. اگر اقتصاد 
مبتني بر ارزش افزوده داخلي و همچنين درآمد مالياتي باشد، زمينه هاي آن 
فساد از بين مي رود. فراموش نكنيم كه بستر فعاليت هاي اقتصادي در ايران 
بر اساس دالر نفتي تنظيم مي شود. از اين جهت است كه ما لطمه مي بينيم.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده از طرف بانك مركز، رشد نقدينگي تا 
مرز ۱۹00 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. مشاور بانكي اتاق 
بازرگاني ايران گفت: وقتي تورم روز افزون است، قيمت كاال و خدمات 
باال مي رود و به همين دليل پول بيشتري در چرخه قرار مي گيرد و 

اين موضوع خود خلق نقدينگي را در پي دارد.
»مهدي رييس زاده«، با اش��اره به اينكه افزايش نقدينگي داليل 
متعددي مي تواند داش��ته باش��د، گفت: يكي از داليل عمده رشد 
نقدينگي سياست گذاري هايي است كه باعث مي شود منابع  پولي 
مردم به غير از سيستم بانكي در بازار سرمايه، سكه، طال و ارز دايم 

در نوسان باشد.
رييس زاده در ادامه به خروج نقدينگي از بانك ها اشاره كرد و گفت: 
اخيرا با سياس��ت هاي كه اتخاذ ش��ده و تعديل نرخ سودها، بانك 
مركزي در چارچوب هايي اين مجوز را صادر كرده است كه بانك ها 

بتوانند جذب منابع داشته باشند.
وي افزود: يكي از داليل اين اتفاق اين است كه پولي كه از سيستم 
بانكي خارج مي شود در محلي ديگر تجميع مي شود، همان طور كه 
االن به سمت بازار بورس رفت و شاخص ها در حال افزايش است.

به گفته رييس زاده پول وقتي از سيس��تم بانكي خارج مي ش��ود 
گاهي به سمت س��هام مي رود و در مواقعي نيز به بازار طال هدايت 
مي شود، وقتي شاخص هاي بين المللي نشان مي دهد قيمت طال 
رو به افزايش اس��ت بيش��تر هدايت نقدينگي به اين سمت دامن 

زده مي شود.
مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران در ادامه با تاكيد بر اينكه بخشي 
از بحث هاي نقدينگي به تورم برمي گردد گفت: در حال حاضر تورم 
روز افزون است و وقتي قيمت كاال و خدمات باال مي رود و به همين 
دليل طبيعتا پول بيش��تري در چرخه قرار مي گيرد و اين موضوع 

خود خلق نقدينگي را در پي دارد. رييس زاده در ادامه با اش��اره به 
اينكه ما وقتي نتوانيم تورم را كنترل كنيم باعث افزايش نقدينگي 
مي شويم افزود: بخش عمده مشكل عدم مهار تورم است؛ در حال 
حاضر بايد سياس��ت اصلي، كنترل تورم باشد، اين موضوع كمك 
مي كند كه نقدينگي روز افزون افزايش پيدا نكند و در زمان افزايش 
نيز جاي مي رود كه بازده س��ود بيشتري دارد و جبران كننده نرخ 
تورم هم خواهد بود. اما اگر سيستم بانكي نرخ سود متناسب با آن 
را ندهد منابع جاي ديگري انباشته مي شود و همين باعث مي شود 

كه يك عدم باالنس به وجودآيد.
مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه افزايش نقدينگي 
باعث مي شود قيمت تمام شده توليدات به دليل نرخ تورم افزايش 
داشته باشد گفت: بالطبع اين اتفاق شرايط رقابتي را از بين مي رود، 
همچنين در اوج صادرات به غي��ر از بحث تحريم ها نمي توانند در 
رقابت به شكل سابق قرار گيرند و همين امر كاهش صادرات را در 

پي خواهد داشت.
وي افزود: در داخل هم تورم قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد 
و در نهايت اگر اين روند ادامه داش��ته باشد منجر به توقف توليد يا 

كاهش توليد خواهد شد.
به گفته رييس زاده مهم ترين موضوع در حال حاضر مهار نرخ تورم 
برگشت به سير كاهش نرخ تورم است؛ چند سال قبل دولت توانسته 
بود در اين مس��ير موفق شود، اما بعد به دليل اين نوسانات نرخ ارز 
و اتفاقاتي كه در اثر تحريم به وجود آمد اين سيستم به هم خورد.

وي معتقد اس��ت ك��ه در حال حاض��ر بايد با ي��ك برنامه اصولي 
سياست هاي پولي از س��مت بانك مركزي با سياست هاي مالي از 
س��مت وزارت اقتصاد هماهنگ شود. معموال در شرايط تورم بايد 

سياست هاي انقباضي در پيش گرفته شود. 

رييس كميسيون انرژي اتاق تهران مطرح كرد

تسهيل بازچرخاني ارز صادراتي با بخشنامه بانك مركزي
اواخر سال ۱۳۹7 بانك مركزي در تعامل با فعاالن 
اقتصادي، اصالح سياست بازچرخاني ارز صادراتي 
را كليد زد. از نتايج اي��ن تعامالت، اين بود كه بانك 
مرك��زي پذيرف��ت، صادركنندگان ت��ا ۳۱ تيرماه  
۹۸ به مي��زان 70 درصد ارز خ��ود را بازگردانند تا 
مش��مول جوايز خوش حس��ابي ش��وند. اما چندي 
پيش، گفته ش��د كه بانك مركزي يك قول شفاهي 
براي تغيير ش��رايط بازگشت ارزهاي صادراتي را به 
صادركنن��دگان داده، اما اين موض��وع را به صورت 
مكتوب اعالم نك��رده و آن را به تواف��ق ميان بانك 
مرك��زي و صادركنن��ده موكول كرده اس��ت. البته 
اين قول ش��فاهي در نشس��ت تيرماه اتاق تهران به 
صورت علني اعالم ش��د. اتاقي ه��ا معتقد بودند كه 
باي��د اين موضوع به صورت ش��فاف و مكتوب اعالم 
ش��ود؛ چراكه غيرعلني بودن آن ممكن است منشأ 
رانت و فساد شود. اما توافق درگوشي بانك مركزي و 
فعاالن اقتصادي چه بود؟ براساس اين توافق و درصد 
قطعي درج شده در دستورالعمل اخير بازگشت ارز 
صادراتي »50 درصد سامانه نيما و ۳0 درصد واردات 
در ازاي صادرات« اس��ت كه دست صادركنندگان 

را براي بازگش��ت ارز بازتر مي كند.  ح��ال اما رضا 
پديدار رييس كميسيون انرژي اتاق تهران از اعالم 
كتبي اين دس��تور العمل خبر مي دهد. وي درباره 
بخش��نامه ارزي بانك مركزي مي گويد: در ابتداي 
امر دستورالعمل ارزي بانك مركزي با نقاط ضعفي 
روبرو بود كه در ادامه و در تعامل با فعاالن اقتصادي 

و بخش خصوصي اين ايرادات رفع شد.
رضا پديدار با بي��ان اينكه در مجموع مي توان گفت 
سياست اخيري كه بانك مركزي اعمال كرده، اقدام 
مناسبي اس��ت، گفت: اينكه متوليان بانك مركزي 
با صادركنن��دگان توافق كردند ك��ه درصد قطعي 
»50 درص��د س��امانه نيما و ۳0 درص��د واردات در 
ازاي صادرات« باش��د اقدام مناس��بي بوده و دست 
صادركنندگان را براي بازگشت ارز بازتر كرده است.

 رييس كميسيون انرژي اتاق تهران در مورد اينكه 
گفته مي ش��ود كه توافق اخير ميان صادركنندگان 
و بانك مركزي در مورد بازگشت ارز صادراتي هنوز 
به صورت كتبي اعالم نش��ده و يك توافق درگوشي 
است؛ اظهار كرد: اين دستورالعمل به صورت كتبي 
اعالم ش��ده و اقدام بس��ياري خوبي براي تس��هيل 

بازگش��ت ارز صادراتي اس��ت. پديدار همچنين در 
پاسخ به اين پرسش كه صادرات و نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بخش پتروشيمي در شرايط تحريم 
به چه طريقي انجام مي شود، عنوان كرد: متاسفانه به 
دليل برخي مس��ائل امنيتي و ملي و با توجه به اينكه 
در شرايط تحريم به سر مي بريم، امكان بازگو كردن 
روش ه��اي صادرات��ي و ش��يوه هاي بازچرخاني ارز 
صادراتي به ويژه از سوي بخش خصوصي وجود ندارد؛ 
چراكه ممكن است سبب شناسايي مسيرها از سوي 
تحريم كنندگان شود و همين روزنه هايي هم كه وجود 

دارد؛ مسدود شود.
اي��ن فعال اقتصادي در عين ح��ال عنوان كرد كه با 
توجه به ش��رايط تحريمي حاكم بر كش��ور، انجام 
ص��ادرات با مش��تريان س��نتي و جديد ب��ا رعايت 
يكس��ري ضوابط و قوانين در حال انجام است؛ البته 

در حجم پايين. 
رييس كميس��يون انرژي اتاق ته��ران در ادامه در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه بعضا گفته مي شود روند 
كاهش��ي نرخ ارز در هفته هاي اخير موجب شده تا 
روند بازچرخاني ارز صادراتي تس��هيل شود؛ عنوان 

كرد: خير اينطور نيس��ت؛ كاهش نرخ ارز هم به اين 
دليل است كه عمال قدرت خريد وتوان مالي بنگاه ها 
و همچنين حجم مبادالت ب��ه دليل كاهش تقاضا 
كاهش يافته اس��ت و اينكه گفته شود، كاهش نرخ 
ارز موجب ش��ده تا صادركنندگان ارزشان را زودتر 

برگردانند؛ حرف صحيحي نيست. 
پدي��دار در ادامه ب��ا تاكيد بر اينكه مش��كل كنوني 
كشور، بازگشت ارز نيست؛ عنوان مي كند: پديده اي 
كه اكن��ون اقتصاد را رنج مي دهد و سيس��تم كالن 
جامعه را بهم ريخته است؛ فساد و رانت است. حال 

اگر مي خواهيم با چيزي مبارزه كنيم آن فس��ادي 
است كه دامن اقتصاد را گرفته است. به گفته پديدار، 
سوءاستفاده از مجاري قانوني آنقدر زياد شده بود كه 
خود متوليان امر دس��ت به كار شده و اقدام به يك 
بازنگري اساسي كردند كه اميدواريم اين موضوع با 
شدت و حدت بيشتري صورت بگيرد. او اين موضوع 
را هم مورد اش��اره قرار دارد ك��ه در دوران جنگ با 
وجود اينكه شرايط خيلي بدتر از حاال بود؛ اما چون 
رانت و فساد نبود، كاال خيلي آسان تر به دست همه 

مي رسيد و عارضه اي هم ايجاد نمي كرد. 
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خريد و فروش آهن متوقف شد
حميدرضا رستگار رئيس اتحاديه فروشندگان 
آهن و فوالد درباره علل توقف خريد و فروش فوالد 
گفت: رکود حاکم و نبود خريدار در بازار از داليل 

مهم توقف بازار آهن و فوالد است.
رئيس اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد اظهار 
کرد: باتوجه به اينکه حجم توليدات کشور بيشتر 
از مصرف اس��ت، بايد فضايی برای فروش حجم 

مازاد توليد ايجاد شود.
رس��تگار ادامه داد: زمانی بازار تنظيم می ش��ود 
که هم مصرف کننده و هم صادرات حفظ شود. 
اگر بازار از اين سيستم خارج شود باعث تعطيلی 
بس��ياری از واحد های توليدی و ف��راری دادن  

سرمايه گذاران می شويم.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد يادآوری 
کرد: متاسفانه  بسياری از افراد هستند که خود 
را متولی اين حوزه می دانند اما خارج از چارچوب 
عمل کرده و باعث ايجاد توقف در بازار می شوند.

رس��تگار با بيان اينکه قيمت ميلگ��رد 4۱00 تا 
4200 تومان در بازار اس��ت، تصري��ح کرد: بازار 
فروشندگان نسبت به گذش��ته، ۱۳00 تومان 

متضرر شده است.
به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد، 
با بيان اينکه ما نه در گرانی و ن��ه در ارزانی آهن 
دخالتی نداريم، گفت: آهن فروشان بالتکليف تر 
از ديروز هس��تند و هيچ تدبيری برای آنها اتخاذ 

نمی شود.
رستگار در پايان گفت: يکی از مهم ترين عوامل 
تسهيل فضای کس��ب و کار،  طراحی و تنظيم 
مناسبات مالی و اقتصادی به صورت حرفه ای است 
و اين موضوع نيازمند تدبير و برنامه ريزی جدی 
در اين امور اس��ت و ما چ��اره ای نداريم جز آنکه 
از قوانين اطالعات کافی داش��ته باشيم و جهت 

جلوگيری از مشکالت آتی چاره انديشی کنيم.

مرغداران؛  مقصر گرانی
در حالی که بر اس��اس جديدترين مصوبه ستاد 
تنظيم بازار هر کيلوگرم گوش��ت م��رغ در بازار 
بايد حداکث��ر ۱2 هزار و ۹6۱ تومان به دس��ت 
مصرف کنندگان برسد، هم اکنون اين محصول 
پروتئين��ی در بازار ب��ه قيمت ح��دود ۱7 هزار 
تومان هم فروخته می شود. در اين رابطه رئيس 
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهی معتقد است 
که مرغداران مقصر گرانی گوشت مرغ هستند و 
با نرخ های آنان، قيمت منطقی اين محصول در 

بازار ۱5 هزار و 500 تومان است.
اوايل خرداد ماه بود که قيمت جديد گوشت مرغ 
از سوی ستاد تنظيم بازار اعالم شد که براساس آن 
هر قطعه جوجه يک روزه در مبادی تحويل بايد 
2567 تومان فروخته شود، قيمت هر کيلوگرم 
مرغ زنده در مرغداری ۸۸05 تومان، هر کيلوگرم 
گوشت مرغ در کشتارگاه ۱2 هزار و 46 تومان و 
قيمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان حداکثر 

بايد ۱2 هزار و ۹6۱ تومان باشد.
اين در حالی است که هم اکنون در بازار، گوشت 
مرغ کيلويی ح��دود ۱7 هزار تومان هم فروخته 
می شود و به نظر می رسد که کسی نيست بر بازار 

اين محصول پروتئينی پرمصرف نظارت کند.
در اي��ن رابط��ه مهدی يوس��ف خانی - رئيس 
اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماهی - به ايسنا 
گفت: مقصر گرانی گوش��ت م��رغ، مرغداران 
هستند؛ چرا که بر اساس آخرين مصوبه ستاد 
تنظيم بازار هر کيلوگرم گوش��ت مرغ زنده در 
مرغداری بايد ۸۸05 تومان فروخته ش��ود که 
مغازه دار بتوان��د آن را از کش��تارگاه ۱2 هزار 
توم��ان تهيه کند و ۱2 ه��زار و ۹00 تومان به 
مردم بفروش��د اما مرغداران محصول خود را 
کيلوي��ی ۱۱ هزار تومان می فروش��ند و با اين 
قيمت، نرخ منطقی برای گوشت مرغ در بازار 
مصرف کيلويی ۱5 هزار و 500 تومان است نه 

۱2 هزار و ۹00 تومان!
وی افزود: مقصر گرانی گوش��ت مرغ مرغداران 
هس��تند اما اگ��ر واحد صنفی ک��ه محصوالت 
پروتئينی می فروشد، گوشت مرغ را با اين نرخ ها 
باالتر از ۱5 هزار و 500 تومان می فروشد، مرتکب 

گران فروشی شده و بايد با آن برخورد شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اينکه چرا اتحاديه با واحدهای 
صنفی گران ف��روش برخورد نمی کند، گفت: ما 
دو بازرس در اتحادي��ه داريم و اتاق اصناف 200 
بازرس؛ بنابراين وظيفه اصلی بازرسی و نظارت 
بر بازار بر عهده اتاق اصناف است و اتحاديه در حد 

توان خود می تواند نظارت کند.

توزيع بيش از ۹۰  درصد 
گوشی های دپو شده در گمرک

نايب رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه وضع 
بازار موبايل هفته آينده مشخص می شود، گفت: 
اميدواريم که روند قيمت گوشی به زودی کاهشی 
شود، در غير اين صورت مسئوالن باال دستی بايد 

در اين زمينه فکری کنند.
درس��تی درباره تکليف 600 هزار گوشی به جا 
مانده در گمرک افزود: مش��کالت مربوط به اين 
گوشی ها حل شده چرا که بيش از ۹0 درصد اين 

گوشی ها در بازار توزيع شده است.
رئيس اتحاديه فروش��ندگان موبايل با تاکيد بر 
اينکه قيمت ارز تا ح��دی کاهش پيدا کرده، اما 
قيمت گوش��ی تغيير نکرده است، تصريح کرد: 
اميدواريم که به زودی قيمت گوشی در بازار روند 

کاهشی به خود بگيرد.
درس��تی با بيان اينکه زمانی وض��ع بازار موبايل 
مشخص می شود که دست دالالن و سودجويان 
در بازار کوتاه ش��ود، افزود: اميدواريم همکاری 
دولت و اصناف بيشتر شود تا بازار روند مطلوب تری 

به خود بگيرد.



گزارش  كوتاه 7 انرژي

افت غيرمنتظره ذخاير نفت امريكا نرخ طالي سياه را 3 درصد جبران كرد

روز پنج شنبه آغاز دور تازه جنگ تجاري امريكا و چين موجب سقوط 7 درصدي برنت شد

پنج شنبه سياه طالي سياه 

گروه انرژي|
روز پنج شنبه، پس از آنكه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا اعالم كرد كه تعرفه هاي جدي��دي را بر كاالهاي 
وارداتي از چين وضع خواهد كرد كه از يكم سپتامبر آغاز 
خواهند شد، قيمت هاي نفت خام بيش از 7 درصد سقوط 
كردند و شاخص نفت خام امريكا )WTI( بدترين روز خود 
در بيش از 4 سال گذشته پشت سر گذاشت. روز جمعه اما 
طالي سياه با رشد قيمت همراه بود و آمارها درباره تضعيف 
ذخاير نفتي امريكا باعث شد كه نفت نزديك به 3 درصد 
بازيابي شود. به نظر مي رسد تحوالت روزهاي اخير قيمت 
نفت از الگوي يكساني طي چند ماه اخير پيروي كرده است 
كه مهم ترين جنبه آن نوسان نرخ ها است؛ چيزي كه فاتح 
بيرول، رييس آژانس بين المللي انرژي فوريه سال جاري 
پيش بيني كرده بود. مرتضي بهروزي فر، كارشناس حوزه 
انرژي در تحليل خود از آنچه در بازار مي گذرد به »تعادل« 
مي گويد: عوامل بنيادين بازار نفت در تعادل به سر مي برند 
و نوسانات قيمتي از عواملي خارج از بازار تأثير مي پذيرند.

ريزش قيمت ها در روز پنج ش��نبه، براي شاخص جهاني 
نفت خام، برنت شديدترين ريزش نرخ هاي اين شاخص 
در بيش از 3 سال گذشته بود و تأثير رقابت نفتي مبتني بر 
تداوم تضعيف ذخاير نفتي امريكا بر قيمت ها را خنثي كرد.

برنت روز پنج شنبه 4 دالر 55 سنت يا 6.99 درصد افت 
كرد و بعد از تجربه قيمت 60 دالر و2 سنتي در هر بشكه 
كه پايين ترين سطح قيمتي از 13 ژوئن بود، در نهايت با 
60 دالر و 50 سنت در هر بشكه بسته شد. سقوط قيمتي 
ش��اخص جهاني نفت خام در روز پنج شنبه بزرگ ترين 
درصد افت روزانه قيمتي اين ش��اخص از ماه فوريه سال 
2016 بود. اما در روز جمعه برنت يك دالر و 70 سنت يا 
2.81 درصد افزايش پيدا كرد و به 62 دالر و 20 سنت در 

هر بشكه رسيد.
شاخص نفتي وست تگزاس اينترمديت امريكا نيز 4 دالر و 
63 سنت يا 7.9 درصد كاهش داشت و بعد از تجربه نرخ 53 
دالر و 59 سنت در هر بشكه كه پايين ترين سطح قيمتي 
اين شاخص از 19 ژوئن بود، در نهايت با 53 دالر و 95 سنت 
در هر بشكه بسته شد. اين سقوط قيمتي، بزرگ ترين افت 
روزانه نرخ هاي اين شاخص از ماه فوريه سال 2015 بوده 
است. بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا 
روز جمعه يك دالر و 37 س��نت يا 2.54 درصد افزايش 

يافت و به 55 دالر و 32 سنت در هر بشكه رسيد.
اعالم اعم��ال 10 درصد تعرفه ديگ��ر بر كاالهاي چيني 

به ارزش 300 ميليارد دالر از س��وي ترامپ، به تضعيف 
اميدواري ها براي به تفاهم رس��يدن نخستين و دومين 
اقتصادهاي بزرگ دنيا انجاميد و چشم انداز رشد اقتصاد 
جهاني را كاه��ش داد. تعرفه هاي ترامپ روي تقريبا كل 
واردات كاالهاي چيني به امريكا، به معناي پايان آتش بس 
تجاري و تش��ديد جنگ تجاري است كه زنجيره تأمين 
جهاني را مختل ساخته و بازارهاي مالي را ملتهب كرده 

است.
بر اساس گزارش موسسه ريفاينيتيو ايكون، بيش از 836 
هزار قرارداد در روز پنج ش��نبه تغيير ك��رد و تعداد آن از 
ميانگين 623 هزار قرارداد در روز فراتر رفت. وال استريت 
هم پس از گذراندن بيشتر روز پنج شنبه به عنوان بهترين 
روز از ماه ژوئن، پس از توييت ه��اي ترامپ ناگهان روند 
كسب سودهاي خود را معكوس كرد. قيمت اوراق قرضه 
هم افزايش يافت و باعث شد كه سرمايه گذاران براي كسب 

دارايي هاي ايمن، سودها را كاهش دهند.
جان كيلداف، همكار موسسه »مديريت مركزي اگين« 
بيان كرد: »جنگ تجاري چين و امريكا از قبل به چشم انداز 
جهاني نفت آس��يب بزرگي وارد كرده است و تعرفه هاي 
جديد به نگراني هاي قبلي اضافه خواهد كرد. جنگ تجاري 

به وضوح در حال وقوع است.«
نرخ هاي نفت پيش از توييت هاي ترامپ هم به خاطر اخبار 
روز چهارشنبه درباره وضعيت كاهش نرخ بهره توسط بانك 
مركزي امريكا متزلزل بودند و روندي كاهشي از خود نشان 
مي دادند. همانطور كه انتظار مي رفت، روز چهارشنبه بانك 
مركزي امريكا نرخ هاي به��ره را كاهش داد، اما بر خالف 
انتظارات، جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا اعالم 
كرد اين اقدام شروع يك سري طوالني از كاهش نرخ هاي 

بهره نخواهد بود.
روز جمعه اما آمار ذخاير نفت امريكا بر نرخ هاي بازار نفت 
اثرگذاري بيشتري داشتند. اداره اطالعات انرژي امريكا روز 
چهارشنبه اعالم كرده بود كه ذخاير نفت اين كشور براي 
هفتمين هفته متوالي كاهش پيدا كرده و با وجود بهبود 
توليد و افزايش واردات، به پايين ترين سطح از نوامبر رسيده 
است. ذخاير نفت امريكا در هفته منتهي به 26 ژوئيه، 8.5 
ميليون بش��كه كاهش پيدا كرد كه فرات��ر از كاهش 2.6 

ميليون بشكه مورد انتظار تحليلگران بود.
استفن اينس، از شركاي شركت ونگارد ماركتس به رويترز 
گفت: افزايش قيمت هاي نفت در روز جمعه نشان مي دهد 
كه سرمايه گذاران در حال ارزيابي اقدامات ترامپ و تأثيرات 

آن روي بازار هستند. به گزارش رويترز، تحليلگران انتظار 
دارند كه در روزهاي آتي يك ريزش قيمت هاي نفت خام 
ديگر نيز در زمان اقدام تالفي جويانه چين در قبال امريكا 

اتفاق بيفتد.
بهمن ماه س��ال گذش��ته، فاتح بيرول، ريي��س آژانس 
بين المللي انرژي در نشست داووس سال 2019 را سال 
»نوسان« براي نرخ نفت نام گذاري كرد. وي گفت: »من 
مي خوام به نشست داووس در سال قبل ارجاع بدهم. در 
اين نشست ما از اين صحبت مي كرديم كه نام بازي اي كه 
اكنون در بازار نفت خام در جريان است »نوسان« است. 
در ح��ال حاضر بايد بگويم كه اين بازي به نظرم بيش��تر 

شده است.«
او در تش��ريح داليل خود در اين زمينه عنوان كرد كه »از 
يك طرف نگراني هاي ژئوپليتيك نسبت به سال 2018 
بيشتر شده است و از طرف ديگر اقتصاد جهاني با كاهش 

در ميزان رشد روبرو است. هنوز مشخص نيست كه اثر اين 
كاهش روي تقاضا براي نفت خام چطورخواهد بود. يكي 

از مهم ترين عناصر آن نيز چين است«
بيرول با تاكيد بر اهميت نقش چين در رشد تقاضا براي 
نفت خام گفت: »فراموش نكنيم كه در طول 10 س��ال 
گذشته چين عهده دار 50 درصد از كل رشدي بوده است 

كه در تقاضاي نفت خام رقم خورده است.«
وي افزايش ظرفيت خطوط لوله نف��ت خام امريكا را 
موجب افزايش توانايي واكنش نفت خام شيل و انعطاف 
آن در برابر نوسان قيمت ها عنوان كرد و از مجموع عوامل 
گفته شده نتيجه گيري كرد كه س��ال 2019، سالي 

»پرنوسان« است.
آژانس بين المللي انرژي كه رييس آن سالي پرنوسان براي 
نفت را در 2019 پيش بيني كرده بود، براي سال 2020 
نيز پيش بيني كرده اس��ت كه اين س��ال »مازاد عرضه 

نفت« مساله اول اين بازار خواهد بود. مرتضي بهروزي فر، 
كارش��ناس انرژي در پاسخ به اين پرسش روزنامه تعادل 
كه داليل اوج گيري تدريجي نرخ نفت و سقوط يك باره 
آن در بازار چيس��ت، بيان مي كن��د: »چه بخواهيم و چه 
نخواهيم، در حال حاضر ب��ازار نفت دچار كمبود عرضه 
نيس��ت و تحوالت قيمتي نفت در اي��ن روزها به خاطر 
عوامل غيربنيادين است و از نظر بنده بازار از نظر مسائل 
بنيادين دچار عدم تعادل نيس��ت. در كل نوسانات فعلي 

نفت طبيعي است.«
او مي گويد: »بازار نفت اكنون دچار كمبود عرضه نيست 
و با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني و جنگ تجاري چين 
و امريكا، رونق اقتصادي كاهش يافته و تقاضاي نفت نيز 
افت مي كند. بنابراين پيش بيني مي شود كه بازار در آينده 
نزدي��ك با كمبود عرضه مواجه نش��ود و عوامل بنيادين 

تأثيرگذار بر نرخ نفت در حالت تعادل باقي بمانند.«

دردسر آتش سوزي در تگزاس براي اكسون موبيل 
گروه انرژي| 

چهارشنبه صبح آتش سوزي در پااليشگاهي در تگزاس 
متعلق به ش��ركت اكس��ون موبيل 66 نفر را راهي مراكز 
درماني كرد. س��ي ان ان نوش��ته اس��ت كه كاركنان اين 
پااليش��گاه و افراد در منطقه س��اعت ها مجبور شدنددر 
پناهگاه ها بمانند چرا كه ريس��ك مس��موميت از طريق 

تنفس هوا وجود داشته است.  در ادامه شهرستان هريس 
تگزاس اعالم كرده است كه شركت نفتي اكسون موبيل 
را به خاطر اين انفجار تحت تعقيب قضايي قرار مي دهد.  
مقامات هريس گفته اند كه اكسون موبيل استانداردهاي 
هواي پاك را نقض كرده و بايد اطمينان دهد كه اين اتفاق 
دوباره نخواهد افتاد. آتش سوزي ساعات اوليه چهارشنبه 

در مخزن مواد پلي پروپيلن در واحد الفين پااليشگاه رخ 
داده است. سخنگوي اكسون موبيل كه بزرگ ترين شركت 
نفتي در امريكا است گفته كه آنها دارند مفاد شكواييه كه 
عليه  شان تنظيم شده را بررسي مي كنند. او همچنين گفته 
كه آتش خاموش شده اس��ت و بررسي ها نشان مي دهد 

وضعيت آاليندگي اكنون در حالت نرمال است.
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ايراني ها به اندازه هندي ها 
بنزين توليد مي كنند 

گروه انرژي|  ايران هر روز 74 ميليون ليتر بنزين با 
استاندارد يورو توليد مي كند. توليد اين نوع بنزين از 
سال 1392 شروع شد و پااليشگاه هاي ايراني در ماه 
مرداد روزانه 74 ميليون ليت��ر از آن را توليد كردند. 
به طور كلي در حال حاضر هر روز 110 ميليون ليتر 
معادل بالغ بر 700 هزار بشكه بنزين در حال توليد 
شدن در مجتمع هاي پااليش��ي ايران است. به اين 
ترتيب ايراني ها در يك سال 40 ميليارد ليتر بنزين 
توليد مي كنند و البته بخش اعظم آن را هم مصرف 
مي كنند. بر اساس اطالعات شاخص ايندكس موندي 
اين ميزان معادل توليد بنزين در هند است.  به گزارش 
»تع��ادل« به نقل از ايرنا وزير نف��ت بيژن زنگنه روز 
پنج شنبه در مراسم بهره برداري از پروژه هاي توليدي 
شركت پااليش نفت تبريز گفت: ميزان توليد بنزين 
يورو در س��ال 91 صفر بود و در مرداد امس��ال به 74 
ميليون ليتر در روز مي رسد. او افزود: متوسط توليد 
بنزين از نظر كمي نيز در سال 91 در كل كشور 52 
ميليون ليتر در روز بود كه اين ميزان تير امس��ال به 
107 ميليون ليتر رسيده و در مرداد به 110 ميليون 
ليتر مي رسد. وي اظهار داش��ت: در سال 91 حدود 
94 ميليون ليتر گازوئيل در كشور توليد مي شد كه 
اين ميزان با رش��د 22 درصدي در پايان تير به 115 
ميليون ليتر رسيده است. وزير نفت يادآوري كرد: از 
نظر كيفيت نيز توليد گازوئيل يورو در س��ال 91 در 
كشور صفر بوده كه در پايان تير به 50 ميليون ليتر 
رسيده و تا پايان امسال به 60 ميليون ليتر مي رسد. 
زنگنه، ادامه داد: با توليد بنزين و گازوئيل يورو وضعيت 
هواي شهرها به ويژه كالن شهرها بهبود يافته و مي توان 
شهرهايي مانند تهران را ديد در حالي كه 4، 5 سال 
پيش به علت آلودگي ش��هرها ديده نمي ش��د. وي 
گفت: توليد بنزين و گازوئيل يورو تحولي در بهبود 
هواي شهرها، محيط زيست، سالمت مردم، كاهش 
بيماري ها و افزايش طول عمر مردم گذاشته و موجب 
توسعه گازرساني شده است. وزير نفت يادآوري كرد: 
در زمان كنوني تمام نيروگاه ها و مراكز صنعتي اطراف 
شهرها كه از سوخت هاي مختلف آالينده استفاده 
مي كردند از گاز طبيعي استفاده مي كنند. زنگنه، با 
اشاره به اينكه اين اقدام ها حركت بزرگي از سوي دولت 
در ارتباط با مسائل زيست محيطي است، افزود: اين 
فرآيند مي تواند با محدوديت استفاده از خودروهاي 
فرسوده و معيوب در شهرها و كالن شهرها تكميل 
مي ش��ود.  وي با اش��اره طرح هاي توليدي شركت 
پااليش نفت تبريز ادام��ه داد: هدف اصلي اين طرح 
مسائل زيست محيطي بوده و براي بهبود وضعيت 
محيط زيست كشور اجرا شده است. وي گفت: طرح 
توليدي شركت پااليش تبريز دومين طرح زيست 
محيطي است كه با حضور رييس جمهوري در كشور 

بهره برداري مي رسد.
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واكنش صاحب نظران به تحريم ظريف 

آيا بايد منتظر تحريم   روحاني و زنگنه هم بود 

سياست كاخ سفيد: راهبرد سردرگمي يا سردرگمي راهبردي؟

حدود چهل روز پيش بود كه اخب��اري از داخل دولت 
اياالت متحده به بيرون درز كرد كه خزانه داري امريكا 
در كنار فهرس��ت جديد تحريم ها عليه ايران،  نام وزير 
امور خارجه كشورمان، محمد جواد ظريف، هم در ا ين 
فهرست قرار دارد. خبر روزنامه نيويورك تايمز كه براي 
اولين بار اين خبر را اعالم كرد بازتاب هاي گس��ترده اي 
داشت و در درون امريكا نخبگان آن كشور با تعجب به 
اين موضوع برخورد مي كردند. هر چند كه وقتي فهرست 
تازه تحريم ها اعالم شد نام ظريف در آن نبود و دو هفته 
بعد از اين خبر ظريف براي ش��ركت در نشست شوراي 
اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل به نيويورك رفت. هر 
چند كه ويزاي او براي ورود به نيويورك با تاخير و دستور 
پمپئو صادر ش��د اما تردد او در منهتن محدود به محل 

استراحت او و دفتر سازمان ملل شده بود. 
حدود 40 روز طول كش��يد تا نام ظريف وارد فهرست 
تحريم هاي امريكا شد. براساس اين تحريم كه دارايي 
احتمالي او در امريكا مسدود مي شود و اتباع امريكايي 
هم از داد و ستد مالي باوي منع مي شوند براي اولين مقام 
سياسي خارجي ايران كه نامش در فهرست تحريم هاي 
اياالت متحده قرار مي گيرد اين اقدام امريكا پيش بيني 
شده بود و آن را ناشي از فشارهاي گروه »بي« مي داند. 

اما ديگران چه فكر مي كنند 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وندي شرمن، مقام 
س��ابق وزارت امور خارجه امريكا و مذاكره كننده ارشد 
پيشين اين كش��ور در جريان مذاكرات هسته اي اعالم 
كرد: »تحريم كردن ظريف نشان مي دهد كه درخواست 
دونالد ترامپ براي مذاكره بدون پيش شرط، دروغ است، 
تحريم ظريف هيچگاه به ديپلماسي كمكي نمي كند.«

همچنين يك مقام رسمي امريكايي كه نامش فاش نشده 
است، تحريم ظريف را در چارچوب فشار حداكثري عليه 
ايران ارزيابي كرده و بر اين باور اس��ت كه واشنگتن به 

اعمال فشار عليه ايران ادامه خواهد داد.
هرچند كارشناس��ان معتقدند تحريم ظريف به دليل 
وزير خارجه بودن ايران نيست، بلكه نفوذ كالمي او در 
ميان سياس��تمداران جهان و توج��ه جامعه جهاني به 
اظهاراتش اس��ت كه امريكايي ها را به هراس انداخته تا 

او را تحريم كنند.
از سوي ديگر »كريس مورفي« سناتور ايالت كنتيكت 
در كنگره امري��كا نيز در واكنش به اق��دام اخير وزارت 
خزانه داري امريكا نوشت: »اگر موضع ما واقعا اين است 
كه مي خواهيم با ايران مذاكره كنيم، آنگاه ش��ايد نبايد 
مذاكره كننده ارشد آن كشور را تحريم كنيم. خود دانيد«.

  رابط�ه تحري�م وزير ام�ور خارجه اي�ران با 
نگراني ترامپ از شكست در انتخابات امريكا

اما احمد بخشايش اردستاني در گفت وگو با ديپلماسي 
ايراني پيرامون داليل تحريم محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجه بر اين نكته تاكيد دارد: اساسًا تحريم محمدجواد 
ظريف به دليل قطع ارتباط وزير ام��ور خارجه ايران با 
برخي از عناصر و مقامات حزب دموكرات در آس��تانه 
انتخابات رياست جمهوري س��ال ۲0۲0 امريكا انجام 

گرفته است.
 او در پاسخ به اين س��وال كه شما در زمان تحريم مقام 
معظم رهبري بر اين نكته تاكيد داشتيد كه احتماال كاخ 
سفيد ميان آن تحريم ها با اعمال تحريم عليه وزير امور 
خارجه كش��ور فاصله خواهد انداخت تا شائبه هايي در 
خصوص ش��كاف ميان حاكميت با دولت، به خصوص 
دستگاه سياس��ت خارجي ايجاد كند. آيا اقدام ساعات 
ابتداي��ي امروز پنج ش��نبه وزارت خزان��ه داري اياالت 
متحده امريكا در تحريم محمدجواد ظريف در تقابل با 
اين تحليل پيشين شما قرار ندارد؟ گفت كه »خير. چون 
اساسًا تحريم محمدجواد ظريف به دليل قطع ارتباط 
وزير امور خارجه ايران با برخي از عناصر و مقامات حزب 
دموكرات در آس��تانه انتخابات رياست جمهوري سال 
۲0۲0 امريكا انجام گرفته است. اگر دقت كرده باشيد 
در اين مدت دونالد ترامپ بر اين نكته تاكيد داشته كه 

مواضع و س��خنان وزير امور خارجه كشورمان عمال در 
راستا و حمايت از عناصر حزب دموكرات است. البته نه 
اينكه آقاي دكت��ر ظريف با برنامه ريزي اين كار را كرده 
باشد. اما به هر حال مواضع و سخنان ايشان در راستاي 
منافع دموكرات ها اس��ت. پيرو اين نكته مقامات كاخ 
سفيد عنوان كرده اند ارتباطاتي بين دستگاه سياست 
خارج��ي ايران با اف��رادي مانند جان ك��ري، وزير امور 
خارجه سابق امريكا و خانم وندي شرمن، عضو ارشد تيم 
مذاك��ره در دوران برجام وجود دارد. حتي كار به جايي 
رسيد كه اخيرا ترامپ عنوان كرد ايران به دنبال پيروزي 
دموكرات ها و مذاكره با جو بايدن خواب آلود اس��ت. از 
اين رو دونالد ترامپ براي عدم تاثير گذاري اين دس��ت 
اقدامات و تحت الش��عاع قرار دادن ارتباطات احتمالي 
ظريف با مقامامت ح��زب دموكرات كه مي تواند باعث 
شكس��ت وي در انتخابات ۲0۲ شود، دست به تحريم 

وزير امور خارجه ما زد.
از بخشايش سوال شد كه چرا اين اقدام بعد از فعاليت ها و 
تحركات محمدجواد ظريف در حوزه ديپلماسي عمومي، 
آن هم در جريان سفر اخير به نيويورك روي داد. آيا اقدام 
امروز وزارت خزان��ه داري امريكا در تحريم ظريف به اين 
دليل نيست كه وزير امور خارجه توانسته  است در سايه 
ديپلماس��ي عمومي بسياري از سياس��ت ها، اقدامات و 
تصميم هاي كاخ سفيد را به چالش بكشد؟ كه وي گفت: 
»اين مساله ناشي از برنامه ريزي گام به گام كاخ سفيد در 
پيشبرد جنگ رواني است. چون اگر در همان زمان تحريم 
مقام معظم رهبري كاخ سفيد و وزارت خزانه داري دست 
به تحريم آقاي ظريف و برخي از اعضاي ديگر دس��تگاه 

ديپلماس��ي مي زد، يقينًا تاثيرات آن جدي نبود يا همان 
موقع موج اثراتش تمام مي ش��د. اما كاخ س��فيد س��عي 
مي كند در يك برنامه ريزي گام به گام و با ايجاد يك فاصله، 
شخصيت ها و مقامات جمهوري اسالمي ايران را يكي پس 
از ديگري تحريم كند تا امنيت رواني جامعه در داخل ايران، 
آن هم در آستانه انتخابات مجلس تحت الشعاع قرار گيرد 
و گرنه در همان زمان تحريم مقام معظم رهبري قرار بود 
كه آقاي ظريف هم تحريم شود. پس مقامات كاخ سفيد به 
دليل اينكه مي خواستند تاثير رواني آن با تداوم موج هاي 
فشار بيشتر شود تا جنگ نرم آنها بيش از پيش آثر گذار 
باشد، با ايجاد يك فاصله زماني معنادار سعي كردند بعد از 
مقام معظم رهبري، رييس دستگاه ديپلماسي ايران را هم 
تحريم كنند. در اين راستا حتي احتمال دارد چند هفته يا 
چند ماه بعد آقاي زنگنه، وزير نفت يا خود آقاي روحاني، 
رييس جمهور و ديگر افراد تحريم شوند. البته اين اقدامات 
بيشتر از فالكت و بيچارگي كاخ سفيد و سردمداران اياالت 
متحده امريكا ناشي مي شود تا برنامه ريزي دقيقشان.« او 
با تاكيد بر اين نكته كه ظريف يكي از بهترين وزراي امور 
خارجه 40 ساله انقالب اسالمي ايران هستند و در بسياري 
از موارد هم بسيار هوشمندانه و دقيق عمل كرده اند. گفت: 
اساسًا اين دس��ت اقدامات در تحريم وزير امور خارجه ما 
صرفا به دليل تاثير ديپلماسي عمومي آقاي ظريف نبوده، 
بلكه مصاحبه ه��ا و مواضع آقاي ظريف در ديپلماس��ي 
عموم��ي، آن هم در نيويورك مكم��ل اقدامات نظامي و 
امنيتي ما در ميدان عمل، ب��ه خصوص اقدام جمهوري 
اسالمي در ساقط كردن پهپاد امريكايي و توقيف نفتكش 

انگليسي بوده است.

بخش��ايش در مورد مواضع پمپئو افزود: ابتدا به ساكن 
اين مساله و مواضع مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا 
بيشتر مصرف داخلي دارد. دليل اصلي اين مساله هم به 
اين واقعيت باز مي گردد كه چون در دوران باراك اوباما 
ديداره��ا و گفت وگوهاي مكرر و مفصلي ميان مقامات 
كاخ سفيد با وزير امور خارجه ايران انجام گرفت و جان 
كري توانس��ته بود در پياده روي خود با ظريف، عكس 
يادگاريش را بيندازد، اما اين درخواست در دوران ترامپ 
با پاسخ منفي تهران روبه رو شده است و نمي تواند اين 
عكس يادگاري را مانند دوران اوباما بيندازد يا نمي تواند 
دستاورد نمايش��ي خود در خصوص كره شمالي را در 
رابطه با ايران تكرار كند تا به برگ برنده وي در انتخابات 
۲0۲0 بدل شود، س��عي كردند واقعيت را وارونه جلوه 
دهند و عنوان كنند كه اساس��ًا مذاكره با محمد جواد 
ظريف چندان اهميتي ن��دارد. بلكه كانون تالش هاي 
كاخ س��فيد بايد به مذاكره با رهبري معطوف ش��ود تا 
بدين وس��يله وضعيت را براي خ��ود و جامعه جهاني 

توجيه پذير كنند. 

  تحريم ظريف يعني تحريم گفت وگو
در همين حال خبرگزاري روس��ي اسپوتنيك، با خبر 
تحريم وزير امور خارجه ايران از س��وي امريكانوشت: 
محمد جواد ظري��ف، وزير خارجه ايران را در ليس��ت 

تحريم هاي اين كشور قرار داد.
به نوشته اسپوتنيك ظريف در واكنش به اين تحريم ها 
اعالم كرد كه دليل اصلي اياالت متحده براي قرار دادن 
من در ليس��ت تحريم ها اين است كه من »سخنگوي 

اصلي ايران در جهان« هستم. آيا حقيقت اينقدر دردناك 
است؟ از آنجا كه من هيچ دارايي يا منفعتي در خارج از 
ايران ندارم اين تحريم بر من يا خانواده ام هيچ اثري ندارد. 
متشكرم كه مرا چنين تهديد بزرگي براي پياده كردن 

اهداف و برنامه هاي تان قلمداد مي كنيد.«
اين خبرگزاري با مجتبي جالل زاده پژوهشگر، كارشناس 
مسائل بين الملل و سياست هاي امريكا در تعامل با ايران 
گفت وگو كرده است. به عقيده جالل زاده: تحريم محمد 
جواد ظريف يعني تحري��م گفت وگو و مذاكره و خالف 
گفته هاي پيش��ين رييس جمهور امريكا و پمپئو، وزير 
خارجه امريكا مبني بر آمادگي مذاكره بدون پيش شرط 
با ايران است و نشان دهنده سياست يك بام و دو هواي 

امريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران است.
اين تحريم با واكنش هاي منفي و نپذيرفتن آن توسط 
شركاي استراتژيك امريكا از جمله اتحاديه اروپا همراه 
ش��ده و اعالم كرده ك��ه اين تحريم ه��ا را نمي پذيرد و 
همچنان به كار با ظريف ادام��ه خواهد داد. همچنين 
سناتور امريكايي اعالم كرد كه اين اقدام فرصت مذاكره 

با ايران را مي گيرد.
وي معتقد است كه اكنون موضوع اينست كه اگر امريكا 
با ظريف مذاكره نكند با چه كسي مذاكره خواهد كرد. از 
طرف ديگر جان بولتون ادعا مي كند كه ظريف نماينده 
مردم ايران نيست. اگر اين گفته درست باشد، آلترناتيو 
را چه كس��ي پيش��نهاد مي دهد و اساس��ا اپوزيسيون 
قدرتمندي كه توان تاثير گذاري در معادالت هسته اي 
را داش��ته باش��د، در جمهوري اس��المي ايران وجود 
ندارد و اپوزيسيون خارج نش��ين فاقد هرگونه قدرتي 
است. از طرف ديگر سياست تحريم آقاي ظريف ادامه 
سياس��ت هاي ترامپ علي��ه ايران در چارچوب فش��ار 
حداكثري براي متقاعد كردن ايران براي مذاكره است. 
جالل زاده مي گويد: ب��ا اين تحريم، فرصت گفت وگو و 
مذاكره از دو طرف گرفته شده و از طرفي رفتار ايران قطعا 
يك رفتار دفاعي نخواهد بود و براساس رئاليسمي كه در 
روابط بين الملل مطرح است، تهران مي تواند براي حفظ 
منافع حداكثري كشور رفتار تهاجمي تري به خود بگيرد. 
اهداف اصلي امريكا در تحريم وزير خارجه ايران س��ه 
موضوع دارد، فشار حداكثري به ايران، امنيتي ساختن و 
اجماع حداكثري عليه ايران و نا امن سازي داخلي. در واقع 
امريكايي ها سعي دارند به هرگونه اي كه شده فشار را به 
باالترين حد خود برسانند تا ايران حاضر به مذاكره شود.

اين كارشناس معتقد اس��ت كه در مجموع اينگونه 
باي��د گفت ك��ه امريكايي ها ديگر به دنب��ال مذاكره 
در برنامه اي هسته اي ايران نيس��تند و فراتر از آن را 
مي خواهند. برنام��ه هس��ته اي در چارچوب برجام 
مذاكره شده بود و توافق ش��ده بود و امريكايي ها در 
شرايط كنوني به دنبال مذاكره در بحث برنامه موشكي 
ايران هستند و خواهان محدود ساختن توان موشكي 
ايران هس��تند و بحث برجام، حقوق بشر و همچنين 
صادرات نف��ت ايران به عن��وان حربه اي ب��راي آنها 
محسوب مي شود.به عقيده من با توجه به سياست هاي 
بين الملل هر دو كشور حداقل تا حدود يك سال و نيم 
ديگر كه انتخابات امريكا برگزار مي شود، امري محال 
به نظر مي رسد. در اين بين كشورهايي همچون تركيه، 
عم��ان و اتحاديه اروپا ش��ايد بتوانند تصحيح كننده 
روابط بين المللي ايران و امريكا باشند، نه در راستاي 
مذاكره و توافق بلكه در كاهش تنش ها و بازگرداندن 

امنيت به تنگه هرمز و خليج فارس.
تمامي قدرت سياس��ي، بين المل��ل و اقتصادي اين 
دو كشور متناظر نيس��ت، يعني ايران بطور مستقيم 
نمي تواند بر مناسبات امريكا تاثيرگذار باشد، اما شركاي 
تجاري و شركاي استراتژيك امريكا در منطقه مي تواند 
مورد هدف حمالت اقتصادي يا ديپلماتيك ايران قرار 
بگيرد. بطور مثال ايران چالش هايي با عربستان دارد 
و اين چال��ش مي تواند وارد فضاي بزرگ تري ش��ود. 
همچنين شاهد تش��ديد جنگ هاي نيابتي در آينده 

خاورميانه مي توانيم باشيم. 

رس��انه هاي غربي تصميم هاي دولت »دونالد ترامپ« 
در مورد تمديد معافيت هس��ته اي در كنار تحريم وزير 
امور خارجه ايران و بس��تن مسير ديپلماس��ي را ادامه 
سياست هاي متناقض كاخ سفيد مي دانند. به گزارش 
ايرنا، واكنش متناسب جمهوري اسالمي ايران به خروج 
واشنگتن از برجام و بي عملي كشورهاي اروپايي در اجراي 
تعهداتشان عامل بسيار مهمي در محاسبات مقام هاي 

غربي به ويژه كاخ سفيد ارزيابي مي شود. 
پاسخ كوبنده تهران اگرچه موجب شده است واشنگتن 
هم با احتياط بيشتري خط مشي هاي خود را دنبال كند 
اما دولت امريكا سياست هاي متناقضي را از خود به نمايش 
مي گ��ذارد كه نمونه هاي آن در چن��د روز اخير تمديد 
معافيت هسته اي ايران در قالب برجام و افزوده شدن نام 

وزير امور خارجه كشورمان به فهرست تحريم ها است. 
تهران در پاس��خ به خ��روج »دونالد ترام��پ« از توافق 
هسته اي برجام و عملي نشدن تعهدات اروپا تاكنون دو 
گام را در قالب كاهش تعهدات برجامي برداشت. ايران 
تاكيد كرده است اگر همين روند ادامه پيدا كند گام سوم 

را محكم تر برمي دارد.
برخالف تبليغات سنگيني كه ترامپ از ماه گذشته در 
زمينه تشديد رويكرد فش��ار عليه ايران انجام مي داد، 
رسانه هاي امريكايي اعالم كردند رييس جمهوري امريكا 
معافيت شركت هاي فعال در برنامه صلح آميز هسته اي 

ايران را براي سه ماه تمديد كرده است. 
همكاري  هسته  اي بين المللي ايران با جامعه جهاني به 
ويژه در زمينه رآكتور آب سنگين اراك و مركز هسته اي 
فردو از جمله بندهاي توافق برجام بود. به نظر مي رسد 
ترامپ پس از مشاوره با نزديكان خود رفع معافيت ها را 

فعال در سياست هاي ضدايراني خود موثر نديده است. 
به همين دليل بسياي از رسانه ها همچون خبرگزاري 
»آسوشيتدپرس« ضمن اعالم خبر فوق، شرايط كنوني 
را آزمون سخت رويكرد فشار حداكثري ترامپ ارزيابي 

كردند.
تحليلگر نش��ريه »پليتيك��و« نيز با اش��اره به تصميم 
ترامپ براي تمديد معافيت هاي هسته اي اعتقاد دارد 
رييس جمهوري امريكا تندروها )بازه��ا( عليه ايران را 
نااميد كرد. پس از همه تالش هايي كه از سوي كاخ سفيد 
براي فشار حداكثري بر ايران انجام شد برخالف خواست 

تندروها اين فشار افزايش پيدا نكرد.
 براساس اين تحليل گام هاي هسته اي ايران موجب شده 
است تا برخي از قانون گذاران امريكايي با تندروها هم نظر 
شوند اما بايد توجه داشت گرچه پايان دادن به اين معافيت 
موجب افزايش فشار بر ايران مي شد اما نه تنها مي توانست 
آتش تنش ها ميان تهران و واشنگتن را شعله ورتر كند 
بلكه نارضايتي اتحاديه اروپا و خطر رو دررويي در منطقه 
را افزون مي ساخت. تصميم رييس جمهوري امريكا براي 
تمديد معافيت ها با وجود تاكيد »جان بولتون« و »مايك 
پومپئو« براي افزايش فشاربر تهران، به پيشنهاد »استيو 

منوچين« وزير خزانه داري اتخاذ شد.
 اين در حالي اس��ت كه تا هفته گذشته ترامپ بر پايان 
دادن به همه معافيت هاي ايران تاكيد مي كرد. رسانه هاي 
امريكايي اقدامات رييس جمهوري امريكا را ارسال پيام 
متناقض ديگري در زمينه سياس��ت هاي كاخ س��فيد 
ارزيابي كردند كه برآيند اظهارات تندروها و تالش هاي 
ديپلماتيك بوده اس��ت. نمونه اي��ن دوگانگي در اجازه 
دونالد ترامپ به »رند پال« براي ديدار با مقام هاي ايراني 

و ابراز تمايل وزير امور خارجه امريكا براي سفر به تهران 
عنوان شده است. همزمان ترامپ هم در توييتر در مورد 
توانايي مذاكره اي ايران پيامي را منتشر كرد. البته تحريم 
»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه ايران كه در همين 
شرايط رخ داد گامي متفاوت و نشانه روشن سردرگمي 
كاخ سفيد در اتخاذ يك راهبرد مشخص در قبال ايران 
اس��ت.  با وجود اين مسائل برخي تحليلگران همچون 
»مايكل دورن« از پژوهش��گران موسسه »هودسون« 
اعتقاد دارند دول��ت امريكا از اين نكته در هراس بود كه 
تمديد نكردن معافيت ها باعث افزايش سطح تنش شود.

 وي افزود: اما پرسش��ي كه باقي مي ماند آن است كه آيا 
براي اياالت متحده بهتر نيست مذاكره را هنگامي آغاز 
كند كه فعاليت هس��ته اي ايران جنبه مش��روع دارد و 
قوانين و ناظران بين المللي از اروپا، روسيه و چين هم در 

آن مشاركت مي كنند.
 بطور قطع اين رويكرد ارجح است. سياست هاي غيرقابل 
پيش بيني دولت امريكا در دوره رياست جمهوري ترامپ، 
تنها باعث سردرگمي است. تمديد معافيت هسته اي به 
عنوان يك حركت مثبت درست زماني رخ داد كه وزارت 
خزانه داري امريكا وزير امور خارجه ايران را در فهرست 
تحريم ها قرار داد. تارنماي خبري تحليل »گلوبال نيوز« 
در گزارش��ي برنامه هاي ترامپ را داراي سياست هاي 
متناقض در قبال ايران مي داند به گونه اي كه حتي رويكرد 
فشار حداكثري كاخ سفيد را در مسيري مبهم قرار داده 
است.  طبق اين تحليل، از نگاه حاميان ترامپ پايان دادن 
به اين معافيت ها اقدامي منطقي در چارچوب افزايش 
فشار بر ايران ديده مي شد اما همزمان مي توانست باعث 
تشديد تنش ها ميان كاخ سفيد با ايران و حتي متحدان 

اروپايي شود. همين تصميم هم به نقل از برخي منابع، در 
دولت ترامپ شكاف هايي را ايجاد كرد. اين اختالف نظرها 
بود كه اعالم نظر نهايي كاخ سفيد در مورد تحريم ها را 
دو بار به تعويق انداخت. به نوشته گلوبال نيوز اين امور 
از مجموعه پيام هاي متناقضي هس��تند كه ترامپ در 
مورد ايران صادر مي كند و باعث سردرگمي طرفداران و 
حتي منتقدان رييس جمهوري اياالت متحده مي شود. 
برخي كارشناسان معتقد هستند كه ارسال پيام هاي 
نامشخص باعث تشديد منازعه در خليج فارس مي شود. 
يك كارش��ناس موسس��ه كارنگي هم بر اين باور است 
مشكلي كه هميشه وجود داش��ته اين است كه اياالت 
متحده سياست منسجمي نداشت و همين امر پيام هاي 
نامشخصي را فرستاده است كه موجب افزايش مخاطرات 
ناشي از اشتباه محاسباتي مي شود. ترامپ همزمان كه 
چرخه تشديد فشار بر ايران را تندتر به حركت در مي آورد 

به گونه اي وانمود مي كند كه مخالف درگيري است.
مهم ترين چهره حامي فشار بر ايران مايك پومپئو وزير 
امور خارجه امريكا اس��ت كه مانع از بسياري از اقدامات 
تعاملي با ايران مي شود. تحليلگر گلوبال نيوز اعتقاد دارد 
اين اقدامات نه تنها نزديك ترين همفكران ترامپ را دلزده 
كرده بلكه باعث نارضايتي در آسيا و اروپا هم شده است. 
گفته مي شود توافق اصولي براي تمديد ۹0 روزه معافيت 
هس��ته اي در كاخ س��فيد احتماال از نتايج ديدار هفته 
گذشته سناتور رند پال با ظريف بوده است. شايد همين 
ترس از اثرگذاري وزير امور خارجه كش��ورمان بود كه 
تصميم براي تحريم وي را در واشنگتن عملياتي ساخت.  
گزارش گلوبال نيوز مي افزايد: اين اقدام ترامپ در كنار 
حركات نوساني وي تندروهاي دولت همچون وزير امور 

خارجه و مش��اور امنيت ملي امريكا را دچار سرگرداني 
و نارضايتي كرده اس��ت. بولتون از مدت ها قبل خود را 
حامي حمله نظامي به ايران و تغيير نظام اين كشور نشان 
داد. پومپئو نيز گرچه همين خواسته را دنبال مي كند اما 
به اندازه بولتون به فكر حمله نظامي نيست. با اين حال 
همان گونه كه كارشناسان تاكيد مي كنند ترامپ با اين 

اقدام خود بر ابهامات افزوده است.
روزنامه »واش��نگتن پس��ت« هم عنوان داشت اقدام 
ترامپ باعث دلسردي تندروها در كاخ سفيد شد. تنش 
هميشگي در داخل دولت امريكا اين بوده است كه برخي 
كارشناسان تاكيد دارند بخش هايي از توافق هسته اي 
بايد به عنوان چارچوبي براي مذاكرات آتي حفظ شود اما 
برخي ديگر همچون »مارك دوبوويتز« مدير انديشكده 
دفاع از دموكراسي تاكيد دارند سياست كاخ سفيد افزايش 
حداكثري فشار است اما اين معافيت در چارچوب چنين 

رويكردي احساس نمي شود.
اما همان گونه كه رسانه هاي امريكايي تاكيد دارند در هر 
صورت هدف اين فشارها بازگرداندن ايران به ميز مذاكره 
و امضاي توافقي بهتر از برجام است. بنابراين واشنگتن از 
يك طرف نمي خواهد كه در روند رويكرد فشار حداكثري 
مانعي ايجاد كند و از طرف ديگر به شدت نگران پيامدهاي 
اين تصميم و اقدامات بعدي يا گام س��وم ايران است. به 
همين دليل است كه برخي تحليلگران همچون »داريل 
كيمبال« مدير انجمن كنترل تسليحات به كاخ سفيد 
توصيه مي كنند: در هر صورت فشار حداكثري كارساز 
نخواه��د بود. اين در راس��تاي منافع ملي و بين المللي 
امريكا است كه با تمديد معافيت ها، باعث ادامه همكاري 

هسته اي با ايران شود.
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 دود اقدامات ترامپ
به چشم دبي هم رفته است

به گفته يك مقام ارش��د امارات متحده عربي، 
اين كشور پيش بيني كرده كه حجم مبادالت 
تجاري آن با ايران در س��ال جاري ميالدي در 
نتيجه عواقب تشديد تحريم هاي اياالت متحده 
بر جمهوري اس��المي به نصف كاهش خواهد 

يافت.
 دبي از ديرباز مركز كسب و كارهاي ايراني در 
خارج از اين كشور بوده و ارزش تجارت دوجانبه 
امارات متحده عربي با ايران در سال گذشته به 

1۹ ميليارد دالر رسيده است.
 اما نگراني ناشي از تشديد تنش ها در منطقه، 
فروپاشي ارزش ارز ايران و نگراني شركت ها از 
اينكه با هر گونه قراردادي با كس��ب و كارهاي 
ايراني تحريم هاي اياالت متحده را نقض كنند، 
همگ��ي به كاهش ش��ديد تج��ارت دو جانبه 

انجاميده است.
ان��درو انگلن��د و س��ايمون كر در فايننش��ال 
تايمز نوش��تند ابوظب��ي، پايتخ��ت امارات و 
ثروتمندتري��ن عض��و آن، يك��ي از حامي��ان 
و مش��وق هاي اصل��ي كمپي��ن اعمال فش��ار 
حداكث��ري دونالد ترام��پ، رييس جمهوري 

اياالت متحده، عليه ايران بوده است.
 ش��اهزاده محمد بن زايد آل نهي��ان، وليعهد 
ابوظبي و رهبر حقيقي امارات، مدت هاس��ت 
كه از اقدام عليه ايران حمايت مي كند. س��ال 
گذش��ته كه ترام��پ تصميم خ��ود مبني بر 
عقب نش��يني از توافق هس��ته اي سال ۲015 
ايران با ديگر قدرت ه��اي جهان را اعالم كرد، 
امارات هم در ميان شمار ديگري از كشورهاي 
حاش��يه خليج فارس، از اين تصميم استقبال 

كرد.
به گزارش ديپلماس��ي ايراني، مقامات امارات 
متحده عربي در عين حال از مخاطرات ناشي 
از تبديل ش��دن به يك هدف بالقوه در صورت 
افزايش تنش ه��ا بين اياالت متح��ده و ايران 

آگاه هستند.
 ب��ر خالف اياالت متح��ده و بريتاني��ا، امارات 
متحده عربي اي��ران را در اقدامات خرابكارانه 
عليه ش��ش تانك��ر در منطقه خلي��ج فارس و 
دري��اي عم��ان در ماه هاي م��ه و ژوئن مقصر 
نمي داند. اين مس��اله به ويژه در لحن مقامات 
ام��ارات در زم��ان صحبت درب��اره حمالت و 
همچنين اظهارات آنها درباره لزوم تنش زدايي 

كامال مشهود بوده است.
پاتريك مورفي، يكي از شركاي شركت حقوقي 
»كاليد و شركا« گفت: »يكي از داليل كاهش 
تجارت رويكرد دوري از مخاطره و همكاري با 
اياالت متحده در مي��ان نهادهاي اصلي مالي 
ب��وده كه از پذيرفتن آن دس��ته از مش��تريان 
امارات��ي كه كس��ب و كاري در اي��ران دارند، 
اجتن��اب كرده اند. عاملي ك��ه آنها را به چنين 
كاري وا داش��ته اين بوده كه اي��االت متحده 
آنها را از پذيرش اين دس��ته از مش��تريان باز 
داشته است. بهاي چنين اقدامي محروميت از 

خدمات دالري است.« 
كاهش مبادالت تجاري با ايران در حالي صورت 
گرفته كه امارات با چندين سال رشد اقتصادي 
بي فروغ ناش��ي از ثابت مان��دن و در مواردي 
كاهش قيمت نفت و افزايش هزينه هاي زندگي 
دس��ت و پنجه نرم مي كند. در دبي كه بيشتر 
كسب و كارهاي ايراني در آن قرار دارند، قيمت 
مس��كن در قياس با سال ۲014 دست كم ۲5 
درصد افزايش داش��ته و اين در حالي بوده كه 
رشد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به 

1.۹ درصد كاهش يافته است. 
پيامده��اي اقتص��ادي ه��ر گون��ه درگيري 
احتمالي بين اي��ران و اي��االت متحده براي 
امارات متحده عربي كه تجارت آن با تكيه بر 
بنادر و فرودگاه ها و همچنين گردش��گري و 
تجارت منطقه اي بنا شده، ويران كننده خواهد 
بود. دبي در روند آماده س��ازي ش��رايط براي 
ميزباني »اكس��پو ۲0۲0«، نمايشگاه تجاري 
بين المللي، تاكنون بي��ش از 8 ميليارد دالر 
براي ساخت زيرساخت ها هزنيه كرده است. 
فجريه، يكي ديگر از شيخ نشنين هاي امارات، 
هم يكي از بزرگ ترين مراكز حمل و نقل نفت 

در جهان است.
بازرگانان مي گويند كه امارات متحده عربي در 
قياس با سال هاي گذشته، امسال در ارتباط با 
عمل به تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران 
خيلي سختگيرانه تر عمل مي كند. بسياري از 
كس��ب و كارهاي كوچك و تجار ايراني اغلب 
از تعليق يا لغو خدم��ات بانكي به آنها به دليل 
مخاطرات موجود در نقض تحريم ها، شكايت 

مي كنند.
 به گفته ي��ك مقام رس��مي اماراتي، ش��مار 
ايراني هاي س��اكن در امارات از 117 هزار نفر 
در سال ۲015 اكنون به 73 هزار نفر رسيده و 
ش��مار بازديدكنندگان و گردشگران ايراني از 
700 هزار نفر در س��ال ۲016 امسال به 350 

هزار نفر كاهش يافته است.
بسياري از كسب و كارهاي ايراني و همچنين 
ش��ركت هاي خارجي متمركز بر ايران اكنون 
ادامه كسب و كار خود از طريق تركيه، عمان يا 
مالزي به جاي امارات متحده عربي را ترجيح 
مي دهند. به عالوه، نگراني هاي امنيتي امارات 
متحده عربي سبب شده كه بسياري از ايراني ها 
از خودداري مقامات از تمديد يا تجديد ويزا و 

اقامت خود در امارات شكايت داشته باشند. 
به عالوه، قدرت خريد و هزينه كردن ايراني ها 
نيز در پي كاهش شديد ارزش ريال در برابر دالر 
كاهش يافته اس��ت. از ماه مه كه ترامپ امريكا 
را از برجام خارج كرد، ريال حدود 60 درصد از 

ارزش خود را از دست داده است.

  بخشايش،كارش�ناس بين الملل: اساس�ًا 
تحريم محمدجواد ظريف به دليل قطع ارتباط 
وزير امور خارج�ه ايران با برخ�ي از عناصر و 
مقامات حزب دموكرات در آس�تانه انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰۲۰ امريكا انجام گرفته 
است. اگر دقت كرده باشيد در اين مدت دونالد 
ترامپ بر اين نكته تاكيد داش�ته كه مواضع و 
س�خنان وزير امور خارجه كشورمان عمال در 
راستا و حمايت از عناصر حزب دموكرات است. 
البته نه اينكه آقاي دكتر ظريف با برنامه ريزي 
اين كار را كرده باش�د. اما به هر حال مواضع و 

سخنان ايشان در راستاي منافع دموكرات ها 
است. پيرو اين نكته مقامات كاخ سفيد عنوان 
كرده ان�د ارتباطاتي بين دس�تگاه سياس�ت 
خارجي ايران با افرادي مانند جان كري، وزير 
امور خارجه سابق امريكا و خانم وندي شرمن، 
عضو ارشد تيم مذاكره در دوران برجام وجود 
دارد. حتي كار به جايي رسيد كه اخيرا ترامپ 
عنوان كرد ايران به دنبال پيروزي دموكرات ها 
و مذاكره با جو بايدن خواب آلود است. از اين رو 
دونالد ترامپ براي عدم تاثير گذاري اين دست 
اقدامات و تحت الش�عاع قرار دادن ارتباطات 

احتمالي ظريف با مقامامت حزب دموكرات كه 
مي تواند باعث شكس�ت وي در انتخابات ۲۰۲ 

شود، دست به تحريم وزير امور خارجه ما زد

برش
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»تعادل«شاخص»قابليتزندگي«درپايتخترابررسيميكند

تهران؛  شهر گمشده
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

در سال هاي گذشته جمعيت زيادي از روستاها و شهرهاي 
كشور براي يافتن شغل مناسب و زندگي بهتر راهي پايتخت 
كشور شدند. اين افراد عموما در مناطق حاشيه اي تهران 
ساكن شده و به شغل هاي كاذب روي آوردند. نزديك به 25 
درصد از توليد ناخالص داخلي و 35 درصد از صنعت، 72 
درصد از خدمات، 50 درصد از شركت هاي دانش بنيان و 80 
درصد از اختراعات و نوآوري ها در تهران شكل مي گيرند و 

شايد دليل جذابيت تهران نيز همين عوامل باشد.
 در همين حال، به تدريج با افزايش مهاجرت به اين شهر 
مشكالت اقتصادي و آس��يب هاي اجتماعي نيز افزايش 
يافت و تهران به كالن شهري با 8 ميليون نفر جمعيت ثابت 
تبديل شد. كالن شهري كه با مشكالت عديده اي رو به رو 
است و حتي گفته مي شود، در دو سال اخير به دليل سخت 
ش��دن ش��رايط زندگي در آن، مهاجرت معكوس داشته 
است و برخي از افراد به دليل سخت شدن شرايط و افزايش 
هزينه ها ناچار به شهرهاي خود بازگشته اند. درواقع بسياري 
از مهاجراني كه در يكي دو دهه اخير شهر و روستاي زادگاه 
خود را به اميد دستيابي به شغل و رفاه بهتر ترك كردند و 
وارد تهران ش��دند، گمان مي برند كه پس از گذشت چند 
سال نه تنها به زندگي بهتري دست نيافته اند، بلكه آرامش 
زندگي خود را نيز از دس��ت داده اند و اكنون جز مشكالت 
اقتصادي، مشكالت ديگر نيز به زندگي آنان افزوده شده 
است. به  نظر مي رسد نخس��تين عامل در تصميم گيري 
شهروندان براي مهاجرت از پايتخت هزينه هاي هنگفت 
زندگي در كالن شهر تهران باشد. از اجاره و خريد مسكن 
گرفته تا هزينه خوراك و رفت و آمد، در سال هاي اخير روند 

فزاينده اي در تهران داشته است.
برخي كارشناسان نيز معتقدند، تهران امروز شهر زندگي 
نيست بلكه يك كارگاه بزرگ س��اخت و ساز است. ديگر 
چيزي به عنوان تعلقات محله اي وجود ندارد و براي مردمي 
كه تعلقات محلي ندارند، مش��اركت در امور محله و شهر 
بي معنا است . از ديد اين عده تهران فاقد قابليت هاي الزم 
براي يك زندگي مطلوب است. بايد اين واقعيت را درنظر 
گرفت كه ديدگاه برخي مسووالن شهري و غير شهري اين 
است تا با گران كردن تهران جميعت آن را كاهش دهند. 
اتفاقي كه در سال هاي اخير روي داده و شاهد اين بوديم كه 
به دليل باال بودن ميزان اجاره بها مستاجران ساكن مناطق 
مركزي تهران به مناطق جنوبي تر رفته و ساكنان مناطق 
جنوبي نيز به سمت حاشيه ها رفته اند. بر اساس آمارها در 
فاصله زماني س��ال هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد ٣٥٠  هزار 
و ٦٣٢ نفر از اس��تان تهران به استان هاي ديگر مهاجرت 
كرده اند. اين نوع مهاج��رت، تحت تاثير عوامل متعددي 
صورت مي گيرد كه برخي از آنها، به خصوص طي يك سال 
اخير به اوج رسيده به طوري كه نتايج بررسي ها حاكي از 
آن است كه تهراني ها، در راس ساكنان ساير كالن شهرها، 
در جست وجوي شهرهاي ديگري براي مهاجرت هستند.

مهاجرت معكوس اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه 
آيا واقعا تهران ديگر محل مناسبي براي زندگي نيست؟ 
قابليت هاي زندگي در شهر تهران چقدر براي شهرونداني 
كه سال ها است دراين شهر ساكن هستند، مناسب است 
و رضاي��ت آنها را فراهم مي كند. عب��ارت قابليت زندگي، 
مفهومي ساده است: در شاخص قابليت زندگي اين موضوع 
مورد بررس��ي قرار مي گيرد كه كدام نقاط جهان بهترين 
يا بدترين ش��رايط زندگي را براي مردم فراهم مي كنند. 
برآورد اين شاخص كاربردهاي زيادي دارد، از تعيين سطح 
توس��عه يافتگي گرفته تا جايابي مهاجران و پناهندگان. 
براس��اس آمارهاي واحد اطالعات اكونوميس��ت در اين 
شاخص، كيفيت و ابعاد چالش هايي را كه زندگي هر فرد 
در هر شهر ممكن است با آن مواجه شود، مورد سنجش قرار 
مي دهد. اين شاخص بر پايه نظرسنجي و با در نظر گرفتن 
بيش از 30 عامل كيفي و كمي در پنج معيار كلي به دست 
مي آيد: ثبات، بهداشت و درمان، فرهنگ و محيط زيست، 
آموزش و پرورش و زيرس��اخت ها. سال گذشته تهران در 
رتبه بندي دوره اي ش��هرهاي جهان با شاخص »قابليت 
زندگي«، جزو 5 ش��هر داري بيش��ترين صعود در نمره، 
شناخته شد. جزييات گزارش واحد اطالعات اكونوميست 
درباره مطلوبيت س��كونت و قابليت زندگي در ۱۴0 شهر 
جهان نشان از اين داشت كه تهران جايگاه ۱28 را از ميان 

۱۴0 شهر به خود اختصاص داده است.

  مهم ترين شاخص هاي مطلوبيت شهري 
پويا عالءالديني، اس��تاديار دانشگاه تهران در گفت وگو با 
»تعادل« در پاسخ به اينكه شاخص هاي ميزان سنجش 
مطلوبيت يك ش��هر چيس��ت؟ گف��ت: در اي��ن زمينه 
شاخص هاي مختلفي مورد توجه كارشناسان و برنامه ريزان 
شهري قرار گرفته است. از جمله سطح خدمات آموزشي، 
بهداشتي، فرهنگي و محيط زيست و ثبات و امنيت و نظاير 
آن. برخي شاخص ها نيز كالبدي هستند مانند ميزان سطح 
پايداري ساختمان ها، كيفيت شبكه جاده اي، كيفيت حمل 
و نقل عمومي، كيفيت مس��يرهاي ارتباطي بين المللي، 
در دسترس بودن مسكن با كيفيت، كيفيت ارايه انرژي، 
كيفيت عرضه آب و كيفيت ارايه امكانات مخابراتي.  او ادامه 
داد: برخي ش��اخص ها نيز به مرور و در اثر تجربه به وجود 
مي آيد. نبود پياده رو، فضاي عمومي و فضاي سبز زندگي را 
سخت مي كند. در ايران هم در طرح هاي جامع و تفضيلي 
يكسري سرانه هايي در نظر گرفته اند و اين سرانه ها به اين 
ربط دارد كه حداقل هاي زندگي براي ش��هروندان فراهم 
شود. بسياري از اين سرانه ها در وضعيت فعلي از وضعيت 
عادي پايين تر است البته آمار دقيقي هم در اين زمينه وجود 
ندارد. براي مثال، براي سنجش فضاي سبز، فضاي سبز 
وسط بزرگراه ها را نيز جزو فضاي سبز به شمار مي آورند و 

به همين دليل نمي تواند آمار دقيقي باشد.

 شاخص هاي اجتماعي
او ادامه داد: ش��اخص هاي اجتماعي نيز در اين سنجش 
مي توانند تاثيرگذار باش��ند. ممكن است در يك جامعه 
عده اي به اندازه متوس��ط امكان برخ��ورداري از خدمات 

اوليه را داشته باشند، اما برخي گروه هاي اجتماعي از آن 
محروم باشند. اين افراد به هر دليلي ممكن است از جامعه 
طرد شده باشند كه يكي از آنها ممكن است تله فقر باشد. 
در شهر تهران بسياري از اين شاخص ها مطلوب نيستند. 
شاخص مشاركت از جمله شاخص هايي است كه در كشور 
ما معموال مورد توجه قرار نمي گيرد. اين موضوع بسيار مهم 
اس��ت كه مردم يك شهر تا چه اندازه مي توانند در تعيين 
سرنوشت شهر خود تاثيرگذار باشند. مخاطراتي كه شهر را 
تهديد مي كند نيز مي تواند يكي از شاخص هاي تاثيرگذار 
باشد از قبيل مخاطرات طبيعي، اجتماعي و اقتصادي. در 
شهري مانند تهران ممكن است خطر سقوط خانوارها به 
زير خط فقر بسيار زياد باشد. آزادي هاي اجتماعي و امنيت 
نيز از ديگر شاخصه هايي است كه بسته به گروه هاي مختلف 

متفاوت است.

  تهران براي زندگي مطلوب نيست
او افزود: واقعيت اين است كه تهران خيلي جاي مطلوبي 
براي زندگي نيست. نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي در 
شهر تهران بسيار زياد است. نابرابري فقط به معناي عدم 
قدرت خريد نيست، بلكه ميزان دسترسي ها به خدمات 
متفاوت است. كس��اني كه زمين دارند آينده درخشاني 
دارند، اما كساني كه به زمين و مستغالت دسترسي ندارند 

قطعا آينده خوبي نخواهند داشت زيرا ناچارند در ازاي هر 
مترمربع زمين ۱2 ميليون تومان هزينه پرداخت كنند. پس 
در شهر تهران اولين و مهم ترين شاخص مطلوبيت كه همان 

مسكن است، تامين نيست و وضعيت نابهنجاري دارد.

  هزينه باالي زندگي در پايتخت
او با بيان اينكه هزينه هاي زندگي درشهر تهران بسيار باال 
است، اما به لحاظ امكانات مشكالت وكمبودهاي بسياري 
وجود دارد، تصريح كرد: شهروندان تهراني با انواع و اقسام 
آلودگي هوا در فصول مختلف سال مواجهند و ساالنه تعداد 
زيادي از شهروندان به دليل بيماري هاي ناشي از آلودگي 
هوا جان خود را از دست مي دهند. ترافيك هم يكي ديگر از 
معضالتي است كه باعث افزايش استرس و تشويش مردم 
مي شود، هر كدام از اين مشكالت به تنهايي مي تواند باعث 

نارضايتي و عدم مطلوبيت يك شهر براي زندگي شود.
مهم ترين دليل جذابيت ش��هر تهران اشتغال است. افراد 
از ش��هرهاي مختلف ب��ه اميد پيدا ك��ردن كار راهي اين 
كالن شهر مي شوند و بعد از ورود به اين شهر در حاشيه ها 
سكونت مي كنند و به شغل هاي كاذب روي مي آورند . اين 
افراد به دليل حاشيه نشيني از امكانات خدماتي محروم 
مي مانند. واقعيت اين است كه تعداد فقراي تهران هر روز 
زيادتر مي شود و در يك سال گذشته به دليل وخيم تر شدن 
اوضاع اقتصادي شاهد مهاجرت اهالي مناطق مركزي به 
مناطق جنوبي و نيز مهاجرت شهروندان جنوب شهر به 
حاشيه ها بوديم. اين خود نشان دهنده اين است كه تهران 
مطلوبيت خود را از دست مي دهد. از سوي ديگر، شهرونداني 
كه از وضعيت مالي مطلوب��ي برخوردارند به دليل برخي 
بي نظمي ها، كوچه و خيابان هايي كه شكل درستي ندارند، 
ترافيك و بسياري مشكالت ديگر رضايت چنداني از زندگي 

در شهر تهران ندارند.

  ناپايداري اجتماعي
يكي از اشكاالتي كه به شهر تهران وارد مي كنند كاهش 
تعامالت اجتماعي بين شهروندان آن است. اما عالءالديني 

معتقد اس��ت، در كالن شهرها اين يك روند عادي است و 
مردم به دليل سبك زندگي به ناچار ارتباط كمتري نسبت 
به گذشته با يكديگر دارند. او در اين باره توضيح داد: طبق 
تحقيقاتي كه يكي از معاونت هاي شهرداري تهران انجام 
داده بود، 86 درصد مردم اعالم كرده بودند كه نس��بت به 
هم بي تفاوت هستند و انسجام اجتماعي جاي خود را به 
گسيختگي و عدم تعلق داده است. 86 درصد مردم گفته اند 
مهم ترين مشكل، تبعيض و نابرابري بين مناطق مختلف 
تهران در حوزه هاي مختلف است. حتي اگر فكر كنيم كه در 
حس مردم نوعي بزرگنمايي وجود دارد اما اين بزرگ نمايي 

فاصله چنداني با واقعيت هاي شهر تهران ندارد.
اما اين واقعيت را نيز بايد مدنظر داشت كه تهران شهري 
است با جمعيت 8 ميليون نفري كه از سراسر كشور در اينجا 
جمع شده اند. بنابراين نمي توان انتظار داشت روابط جوامع 
سنتي در اين شهر حاكم باشد. در محل هاي جنوبي شهر 
تهران كه قدمت و تاريخ دارند اما ساكنان آن جديد هستند 
و يكديگر را نمي شناسند. كاهش تعامالت محصول زندگي 

در شهرهاي بزرگ و اجتناب ناپذير است.
او با اش��اره به اينكه در شهرهاي بزرگ كه افراد با يكديگر 
غريبه اند و روابط شخصي نيست بايد نظم را جايگزين روابط 
نزديك كرد، توضيح داد: در جوامع سنتي مردم خودشان 
با يكديگر كنار مي آيند اما در شهرهاي بزرگ ممكن است 
برخي خطرات به دليل نبود روابط دوس��تانه بزرگ تر به 
نظر بيايد. بنابراين در ش��هرهاي بزرگ بايد روابط جديد 
شهروندي مدرن جايگزين روابط سنتي شود كه متاسفانه 
به دليل اينكه به مردم و جامعه مدني حق مشاركت چنداني 

داده نشده است، اين روابط توسعه نيافته است.

  نافرماني مدني در كالن شهرها
به گفته اين كارشناس برنامه ريزي شهري در كالن شهري 
مانند تهران، ش��هروندان با تعداد زيادي از قوانين مدني 
مخالفند و به گونه اي با آن لجبازي مي كنند. او در اين باره 
توضيح داد: برخي افراد زماني كه صحبت از حقوق مدني 
و ش��هروندي مي شود فقط به منافع خود مي انديشند اما 
خودشان را در قبال شهر و شهروندان مسوول نمي دانند 
دليلش اين است كه اعتمادي به بخش عمومي ندارند و به 
مسووليت ها و وظايف شهروندي خود نيز آشنايي ندارند. 
وقتي درصد بزرگي از افراد جامعه با وظايف شهروندي خود 
آشنا نباشند، ديگران را آزار مي دهند و به گونه اي لجبازي 
مي كنند.ش��خص به دليل اينكه تص��ور مي كند قوانين 

اجتماعي درست نيستند، پس با قوانين لجبازي مي كند.
عالءالديني ادامه داد: البته وجود نابرابري ها در رعايت قانون 
به اين نافرماني مدني دامن مي زند. عده اي به برخي داليل 
مي توانند كاري هاي خالف قانون انجام دهند و پاس��خگو 
نباشند و در عوض با عده اي ديگر برخورد مي شود. بي قانوني 
در شهر تهران بس��يار زياد و آزار دهنده است. درعين حال 
ممكن است افرادي كه در ش��رايط ديگر به قانون پايبند 
باشند وقتي كنار چنين افرادي قرار مي گيرند، تصور مي كنند 
پايبندي به قانون ممكن است باعث تضييع حق شان شود 
و در نتيجه آنها نيز از قانون سر  باز مي زنند.رعايت حقوق 

شهروندي در تهران شديدا دچار نقصان است . 

  پيوندهاي اجتماعي
محمد مهدي برادران، كارش��ناس ارش��د شهري نيز در 
گفت وگو با »تعادل« به بيان ش��اخص هاي مورد بررسي 
در ميزان قابليت يك شهر براي زندگي پرداخت و گفت: 
موضوع شهر مطلوب براي زندگي موضوعي است كه مورد 
توجه همه جهانيان بوده و هس��ت. چ��ه در ادبيات قديم 
كه افراد به دنبال اتوپيا و آرمانش��هر بودند و چه در دنياي 
مدرن كه به دنبال ساختن شهرهايي با امكانات خدماتي و 
رفاهي بيشتر هستند و مردم با در نظر گرفتن شاخص هاي 
گوناگون ش��هري محل زندگي خود را انتخاب مي كنند.

يكي از موانعي كه باعث مي ش��ود م��ردم از مهاجرت به 
شهرهاي ديگر خودداري كنند، وابستگي به محل سكونت 
و پيوندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و خويشاوندي 
است كه انگيزه اي براي تداوم سكونت در يك مكان ايجاد 
مي كند. در بحث شاخص هاي شهر مطلوب عده اي معتقدند 
كه اين پيوندها مهم ترين عامل به ش��مار مي روند، يعني 
افراد در محلي كه به دنيا آمده اند، پيوندهاي فيزيولوژيك، 
پيوندهاي خانوادگي و خويشاوندي دارند در نتيجه بهترين 
محيط براي رشد آنها است و در صورت تغيير ممكن است 
بخشي از سرمايه هاي مادي و معنوي خود را ازدست بدهند. 
برخي ديگر معتقدند مهاجرت و حركت به شهرهاي بزرگ 

امر مطلوبي است .  او با بيان اينكه از آنجا كه انسان موجودي 
اجتماعي است، بنابراين پيوندهاي اجتماعي نقش مهمي 
در اين شاخص ها دارد، تصريح كرد: احساس تعلق به محيط 
و تعلق به شهر نيز از مباحث مورد توجه است. در بافت هاي 
قديمي شهر تهران هنوز اين احساس تعلق وجود دارد اما 
در محله هاي جديد و مجتمع هاي مس��كوني جديد يك 
احس��اس بي هويتي و عدم تعلق وجود دارد و پيوندهاي 
همسايگي به حداقل خودش رس��يده است. چه بسا اين 
پيوندها جنبه منفي نيز پيدا كرده است. اكثر ما بارها اين 
جمله را شنيده ايم كه محله خوب، محله اي است كه در آن 
هيچ كس به ديگري كاري ندارد و همس��ايه ها يكديگر را 
نمي شناسند. اين يك شاخص اشتباه است، زيرا انسان ها 
به تعامالت اجتماعي نياز دارن��د. در اين حوزه نيز تهران 

وضعيت خوبي ندارد.

  مهم ترين شاخص انتخاب يك شهر 
برادران با بيان اينكه مهم ترين شاخصي كه اكنون مطرح 
مي شود، بيش از مزاياي معنوي توجه به مزاياي مادي محل 
زندگي از جمله مسكن و اشتغال است،  تصريح كرد: از منظر 
عموم مردم شهري مناسب زندگي است كه در درجه اول 
امكان اشتغال در آن وجود داشته باشد و شغل هاي مناسب 
با درآمدهاي مكفي وجود داش��ته و ش��رايط خوبي براي 

كسب وكار مهيا باشد. شهرهايي كه به لحاظ كسب وكار 
شرايط مناسبي را فراهم كنند بيشتر از بقيه شهرها براي 
مهاجرت مورد توجه قرار مي گيرند. او با بيان اينكه اشتغال و 
كار تنها يك بعد از زندگي انسان ها را تامين مي كند، تصريح 
كرد: بنابراين بايد موارد ديگر نيز در انتخاب محل زندگي 
مورد توجه قرار گيرد. موضوع مهم بعدي مس��كن است. 
داشتن يك مسكن مناس��ب و امن از شاخص هايي است 
كه در سنجش مطلوبيت يك شهر نقشي مهم ايفا مي كند. 
موضوعي كه در شهر تهران كمتر وجود دارد. تراكم باال و 
متراژ كم آپارتمان ها، محيط هاي محدود از نظر وسعت و 
نيز باال بودن هزينه هاي اسكان، آب و هواي نامناسب و در 
كل هزينه باالي زندگي در شهر تهران ميزان مطلوب بودن 

اين شهر را براي زندگي كاهش داده است.

  مخاطرات طبيعي 
عالوه بر اين، مخاطرات گوناگوني شهر تهران را تهديد 
مي كند كه مهم ترين آنها زلزله اس��ت. سال هاست در 
تهران بحث زلزله بزرگ عنوان مي ش��ود و بسياري از 
كارشناسان زمين شناسي معتقدند به دليل اينكه تهران 
روي گسل هاي فراواني قرار دارد احتمال وقوع زلزله در 
آن باالست و همواره بايد براي اين رخداد طبيعي آماده 
باشيم. با وجود اينكه طي سال هاي گذشته مانورهاي 
زلزله زيادي برگزار ش��ده و س��تاد مديريت بحران نيز 
اقدام هايي در اين زمينه انجام داده است اما همه مي دانند 
كه اين اقدام ها كافي نيست و در صورت وقوع زلزله شاهد 
شرايط بغرنجي خواهيم بود. به همين دليل در كنار تمام 
استرس هايي كه شهروندان تهراني متحمل مي شوند 
ترس از زلزله نيز به اين استرس ها دامن مي زند.ممكن 
است زلزله در دوران زندگي ما در اين شهر پيش نيايد اما 

بحث هاي رواني آن شهروندان را آزار مي دهد.
اين كارشناس برنامه ريزي شهري در ادامه ديگر شاخص 
شهر مطلوب را »ارزان بودن« عنوان كرد و گفت: شهر 
مطلوب شهري است كه مردم در آن بتواند حداقل هاي 
زندگي را با قيمت مناسب تهيه كنند. شايد تهران در 

مقايسه با برخي كالن شهرهاي دنيا در اين زمينه رتبه 
خوبي داشته باشد اما نسبت به شهرهاي ديگر كشور يك 
شهر گران محسوب مي شود و هزينه هاي درمان آموزش 

و ديگر هزينه ها در اين شهر بسيار باال است. 

  آسيب هاي اجتماعي 
برادران با اشاره به اينكه آسيب هاي اجتماعي يكي ديگر 
از معضالت شهر تهران است،  تصريح كرد: وقتي مهاجرت 
به شهر زياد مي شود و مردم هر روز از هم فاصله مي گيرند، 
نظارت عمومي شهروندان به رفتار يكديگركاهش يافته 
و بي هويتي شكل مي گيرد. نهادهاي نظارتي مردمي كه 
قبال در قالب شبكه خويشاوندي، دوستان و افراد محله 
عمل مي كردند كاركرد خود را از دس��ت داده و فرد در 
يك فضاي رها شده قرار مي گيرد. زماني كه فرد احساس 
مي كند در يك فضاي رها شده قرارگرفته، ممكن است 
به رفتارهايي دست بزندكه اين رفتارها فارغ از جايگاهش 
در خانواده و در بين اقوام و دوستان است. متاسفانه در 
تهران از اين رفتارها زي��اد مي بينيم و افراد به نوعي در 
اجتماع گم مي شوند. اين درحالي است كه در شهرهاي 
كوچك اين گونه نيست و افراد توسط نهادهاي عمومي 
مورد نظارت قرار مي گيرند و اين خود باعث جلوگيري از 

بروز بسياري از آسيب هاي اجتماعي مي شود.

  تغيير جايگاه بازار تهران 
او با بيان اينكه در تهران آسيب هاي اجتماعي فراواني 
وج��ود دارد كه رو به افزايش اس��ت،  عن��وان كرد: اين 
در حالي اس��ت كه در ش��هرهاي مياني و كوچك اين 
مشكالت را نداريم.اكنون طالق هاي رسمي و عاطفي 
در اين ش��هر زياد اس��ت و يكي از دالي��ل آن افزايش 
مادي گرايي در بين تهراني ها است. در برخي اقشار نگاه 
معنويت گرا تبديل به نگاه مادي گراي صرف شده است 
كه در بسياري از حوزه ها شاهد آن هستيم. ساخت هاي 
اقتصادي قديم تهران مانند ب��ازار پيوندهاي عميق با 
حوزه هاي علميه و اماكن مذهبي داشته اما اكنون اين 
پيوند كمرنگ شده است و بي اعتمادي در حوزه تجارت 
افزايش يافته و درنتيجه هزينه مبادالت نيز افزايش يافته 
است. در واقع تهران به عنوان كانون اقتصاد كشور دچار 
آسيب هايي شده است كه ريشه هاي اخالقي دارد. در 
گذشته بازار تهران نماد اخالق مدار محسوب مي شد 
ام��ا اكنون نماد بي اعتمادي اس��ت و امين التجارهاي 
وارس��ته كه در عين برخوردار بودن از مواهب مادي به 
صفت امانتداري نيز شهره بودند، جاي خود را به جواناني 
داده اند كه به دنبال كسب وكارهاي سوداگرايانه هستند. 
او ادامه داد: شكاف درآمدي نيز يكي از ديگر موضوعاتي 
است كه باعث نارضايتي شهروندان تهراني شده است. 
طي سال هاي اخير با افزايش ضريب جيني در اقتصاد 
فاصله بين طبقات باال و ضعيف جامعه بيشتر شده كه 
نمود آن در تهران بيشتر است. در حوزه مديريت شهري 
نيز طي سال هاي گذشته فعاليت هايي انجام شده اما 
عميق نبوده اس��ت و پايه هاي اساسي زندگي در شهر 
تهران دارد از بين مي رود.مديران شهر بايد عميق تر به 
مسائل اجتماعي شهرتوجه كنند و شكافي كه االن وجود 

دارد بايد كاهش يابد.

  نرم افزار مطلوب ياب
 اين كارشناس ارش��د شهري در ادامه پيشنهادي ارايه 
كرد و گفت: اكنون كه شهرها به سمت هوشمند شدن 
مي روند مي توان با س��اخت اپليكشيني شاخص هاي 
مطلوب زندگي شهري را در اختيار مردم قرار داد تا بتوانند 
راحت تر محل زندگي خود را انتخاب كنند. در دنيا معموال 
مردم محل زندگي خود را با توجه به نزديكي به كتابخانه، 
پارك ها و نيز ميزان آرامش محيط و مناسب بودن آب 
وهوا تعيين مي كنند.مردم به دنبال جايي مي گردند تا با 
حداقل هزينه بيشترين خدمات را دريافت كنند. ساخت 
چنين نرم افزاري باعث مي شود مردم به منظور باال رفتن 
سطح محله و نيز افزايش قيمت ملك خود تالش كنند و 
مشاركت عيني شهروندان شكل مي گيرد كه اكنون در 
شهر تهران چنين چيزي نداريم. در شرايط فعلي مردم 
براي انتخاب محل سكونت خود صرفا پارامترهاي مادي 
را در نظر مي گيرند. اما اگر متقاضيان مسكن به لحاظ 
مادي تامين شوند قدرت انتخاب آنها باال مي رود و ممكن 
است به ديگر المان هاي شهري هم براي انتخاب محل 
زندگي خود توجه كنند.محله هايي كه كم تر جرم خيز 
هستند،  فضاي سبز مناسب و فضاهاي آموزشي مناسب 
دارند، دسترسي راحت به اماكن عمومي، حمل و نقل 
مناسب و مواردي از اين دست مي تواند در انتخاب محيط 
مناسب براي زندگي نقش داشته باشد.اكنون شهرداري 
نرم افزارهاي فراواني داردكه در كنار آن مي توان چنين 
نرم افزاري را نيز بسازد و در اختيار شهروندان قراردهد 
تا بتواند مبناي قيمت گذاري و خريد و فروش مسكن در 

مناطق 22 گانه قرارگيرد.

  فاصله گيري تهران از هويت واقعي خود
او افزود: تهران شهري با هويت بود و شهروندان، امكانات، 
تعامالت و المان هاي هويت بخش خوبي داشت اما آنچه 
اكنون در حال رخ دادن است در حوزه هاي مختلف از 
قبيل ساختمان سازي، معماري، فرهنگ وشهرسازي 
مش��كالت فراوان وجود دارد. تهران اكنون نيروهاي 
انس��اني توانمند و فرهيخته اي دارد و از س��وي ديگر 
افرادي كه دچار آسيب هاي اجتماعي بااليي هستند 
نيز در كنار اين افراد زندگي مي كنند اين تعارض شديد 
باعث مي شود تا نتوان قضاوتي درباره اين شهر داشت 
و اين خود محل تامل اس��ت. فقط مي توان مي گفت 
تهران از هويت واقعي اش فاصله گرفته است. اين شهر 
نياز به تدابير عميق دارد و شوراي شهر نبايد فكر كند 
كه مي ت��وان با تصميم هاي چند نفره ش��هر را نجات 
دهند زيرا اين شهر نيازمند سامانه نظامات اجتماعي 

و اقتصادي است.
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ضرورت توجه به كيفيت 
زندگي در شهرها

كيفيت زندگي مفهومي است كه در سال هاي اخير 
توجه زيادي را به خود جلب كرده است، اما در واقع 
مفهومي فراتر و باسابقه تر از قرن بيستم است. اين 
مفهوم را مي توان به ارسطو و 322 سال قبل از ميالد 
مسيح نسبت داد. ارسطو آثاري درباره زندگي خوب 
و خوب زندگي كردن و اينكه چگونه سياست هاي 
عمومي مي تواند به پرورش آن كم��ك كند، دارد. 
زمان زيادي بعدتر از آن، در س��ال ۱889، اصطالح 
كيفيت زندگي مفهوم جديدتري يافت و درباره آن 
گفته شد »ما نبايد تنها به جنبه كمي دقت كنيم بلكه 
بايد به كيفيت زندگي كه هدفي اخالق گونه را شكل 
مي دهد نيز توجه شود.« كيفيت زندگي مورد توجه 
بسياري از تحقيقات بوده است اما هنوز اتفاق آرايي 

از اينكه چگونه بايد تعريف شود، كسب نشده است.
ش��هر به عنوان عالي ترين نمود تمدن بشر، نقش 
بنيادي در ايج��اد زندگي خوب براي ش��هروندان 
دارد. شاخص هاي مربوط به كيفيت زندگي طيف 
وس��يعي را در برمي گيرند كه از تغذيه و پوش��اك 
گرفته تا مراقبت هاي بهداشتي، محيط اجتماعي 
و محيط مادي پيرامون را ش��امل مي شود. در واقع 
مفهوم كيفيت زندگي يك متغير مركب اس��ت كه 
از چندين ش��اخص متأثر مي شود. تغيير در سطح 
درآمد مردم، شرايط زندگي، وضع سالمت، محيط، 
فش��ار روحي رواني، فراغت، ش��ادماني خانوادگي، 
روابط اجتماع��ي و چندين متغير ديگر نظير آن به 
شكل مركب كيفيت زندگي وتغييرات آن را تعيين 
مي كند. سنجش كيفيت زندگي و تعيين رضايت يا 
عدم رضايت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگي، 
موض��وع و هدف اصلي تمام برنامه ريزي ها اس��ت. 
كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي با شاخص هاي 
متعددي است و اغلب با استفاده از شاخص هاي عيني 
يا شاخص هاي ذهني و به ندرت با استفاده از هر دو نوع 
شاخص ها اندازه گيري مي شود. اين شاخص ها مبتني 
برگزارش هاي شخصي افراد از ادراكات شان در مورد 
جنبه هاي مختلف زندگي است و ميزان رضايت افراد 
و گروه ها را از تأمين نيازهايش��ان مورد بررسي قرار 
مي دهند. شاخص هاي ذهني كه مكمل متغيرهاي 
اجتماعي، اقتصادي و محيطي هستند، ادراكات و 
ارزشيابي افراد را از وضعيت عيني و ملموس زندگي 
ش��ان نمايش مي دهد، در حالي كه ش��اخص هاي 
عيني مربوط به حقايق قابل مش��اهده هستند كه 
غالبا از داده هاي ثانويه به دست مي آيند.  در بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته برنامه ريزان در تالش براي 
نمايش سطوح كيفيت زندگي در سطوح مختلف 
جغرافيايي هس��تند تا بتوانن��د راهكارهاي بهينه 
براي بهبود كيفيت زندگي نواحي عقب مانده از نظر 
شاخص هاي مورد بررسي بيابند. با برنامه ريزي براي 
ارتقاي سرمايه اجتماعي ساكنان محالت مي توان 
شرايط بهتري از نظر كيفيت محيط در جهت رشد 
و اعتالي ساكنان در محيط محالت شهري فراهم 
كرد. كيفيت زندگي يك ساختار پيچيده چند بعدي 
اس��ت كه به نگرش هاي چندگانه اي از جنبه هاي 
نظري مختلف نياز دارد. تالش هاي بس��ياري براي 
تعريف اجزاي كيفيت زندگي در اصول مختلف شده 
است. تاكنون بيش از ۱00 تعريف از كيفيت زندگي 
در آثار ادبي مورد توجه قرار گرفته اس��ت. كيفيت 
زندگي به زندگي روزمره اي اش��اره دارد كه توسط 
غذاي س��الم و آب وهواي تميز، لذت از فضاهاي باز 
و آزاد و مجموعه آب ها، حراس��ت از حيات وحش و 
منابع طبيعي، امنيت از وقوع جرم و حفاظت در برابر 
اشعه و مواد سمي بهبود مي يابد.حتي ممكن است 
به عنوان مقياس انرژي و قدرتي تعريف شود كه به 
يك فرد داده مي شود تا امكان لذت بردن از زندگي را 
فراهم كند و بر چالش هاي زندگي اش بدون توجه به 

ناتوانايي هاي آن غلبه كند.

ابهامات در افزايش محدوديت 
ساخت و ساز اطراف  مجلس

غالمرضا گلپايگاني معاون شهرس��ازي شهرداري 
تهران در مورد افزايش محدوديت هاي ساخت و ساز 
در اطراف ساختمان مجلس توضيحاتي را بيان كرد. 
به گزارش ايسنا غالمرضا گلپايگاني در مورد افزايش 
محدوديت ساخت و ساز در اطراف مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه در اين مورد مكاتبه اي از طريق 
سپاه حفاظت مجلس با شهرداري منطقه ۱2 انجام 
شده است، گفت: براساس اين نامه، حلقه حفاظتي 
س��وم مجلس به حلقه دوم اضافه شده و برهمين 
اساس محدوده امنيتي افزايش يافته است. وي افزود: 
براساس قانون، حرايم امنيتي همه نهادهاي شهر بايد 
در شاك )شوراي امنيت كشور( به تصويب برسد و 
حتي اگر اين مساله محدوديتي براي امالك مردم 
ايجاد مي كنند، مي بايست هزينه اين محدوديت را 
نهاد درخواست دهنده اعمال محدوديت، پرداخت 
كند. وي افزود: اينكه يك نهاد به تنهايي اعالم كند 
كه رده حفاظتي اش از اساسي به حياتي تبديل شود 
مطابق با قانون نيست چراكه آيين نامه تعيين حرايم 
امنيتي شفاف و كامل است و بايد محدوده به تصويب 
شاك برس��د و در مورد مجلس نيز هنوز مصوبه اي 
نداريم، هرچند كه بعد از اتفاق تروريستي مجلس، 
حساس��يت ها در مورد امنيت مجلس تشديد شد 
و اقدامات فيزيكي نيز پيرامون مجل��س رخ داد. او 
ادامه داد: اتفاقا براساس آخرين جلسات كه با حضور 
مسووالن مجلس و وزارت راه برگزار شد، بحث اين 
بود كه از ضلع ش��مال مجلس محدوده را كاهش 
دهيم تا در خيابان مجاهدين اسالم منحصر شود 
و محدوديت ساخت و ساز، محدوده مسكوني اين 
ضلع برداشته شود و بحث افزايش مطرح نبوده است.
اما در كل اگر اتفاق جديدي در مورد محدوده هاي 
حفاظتي بخواهد رخ دهد بايد به تصويب ش��وراي 

عالي امنيت ملي برسد.

  پوياعالءالدين�ي: وج�ود نابرابري ها در 
رعايت قانون به اي�ن نافرماني مدني دامن 
مي زند. عده اي ب�ه برخي داليل مي توانند 
كاري ه�اي خ�الف قان�ون انج�ام دهند و 
پاسخگو نباشند و در عوض با عده اي ديگر 
برخورد مي شود. بي قانوني در شهر تهران 
بسيار زياد و آزار دهنده است. درعين حال 
ممكن است افرادي كه در شرايط ديگر به 
قانون پايبند باشند وقتي كنار چنين افرادي 
قرار مي گيرند، تصور مي كنند پايبندي به 
قانون ممكن است باعث تضييع حق شان 
ش�ود و در نتيجه آنها نيز از قانون س�ر باز 
مي زنند.رعايت حقوق شهروندي در تهران 

شديدا دچار نقصان است 

برش
  محمد مهدي برادران : شكاف درآمدي 
ني�ز يك�ي از ديگر موضوعاتي اس�ت كه 
باعث نارضايتي شهروندان تهراني شده 
اس�ت. ط�ي س�ال هاي اخير ب�ا افزايش 
ضري�ب جين�ي در اقتص�اد فاصل�ه بين 
طبقات باال و ضعيف جامعه بيش�تر شده 
كه نمود آن در تهران بيش�تر اس�ت. در 
حوزه مديريت ش�هري نيز طي سال هاي 
گذشته فعاليت هايي انجام شده اما عميق 
نبوده است و پايه هاي اساسي زندگي در 
ش�هر تهران دارد از بين مي رود.مديران 
ش�هر بايد عميق تر به مس�ائل اجتماعي 
شهرتوجه كنند و شكافي كه االن وجود 

دارد بايد كاهش يابد

برش



دانش و فن10اخبار

ادامه فعاليت كاربران حتي با مسدود شدن اپليكيشن ها 

استفاده از فيلتر شكن جرم نيست 
گروه دانش و فن |مرجان محمدي|

 بس��ياري از كاربران همچنان از اپليكيش��ن هاي فيلتر 
شده استفاده مي كنند، اپليكيشن هايي كه براي برخي 
كاربران حكم حياتي دارد،  چرا كه آن دس��ته از كاربران 
با اين اپليكيش��ن ها امرار معاش مي كنند هرچند براي 
استفاده از اين اپليكيشن ها كاربران دچار زحمت شده ا 
ند ولي آنها تحت هر شرايطي از اين اپليكيشن ها استفاده 
مي كنند، اپليكيشن هايي كه تا به امروز نتوانسته جايگزين 
بومي داش��ته باشد و با وجود اصرار برخي مسووالن براي 
جايگزيني اپليكيشن هاي بومي به جاي اپليكيشن هاي 
مورد غضب قرار گرفته، بازهم كاربران ترجيح مي دهند 

با فيلتر شكن از اپليكيشن هاي غير بومي استفاده كنند .
اين در حالي اس��ت كه هر از چند گاهي برخي مسووالن 
مرتبط يا غير مرتبط در حوزه ارتباطات و فضاي مجازي 
خبر از مسدود ش��دن ديگر اپليكيشن هاي پرطرفداري 
را مي دهن��د كه تا به امروز فيلتر نش��ده اند، يك روز خبر 
مي رسد اينس��تاگرام فيلتر مي ش��ود و روز ديگر خبر از 
مسدود شدن واتس آپ به گوش مي رسد، خبرهايي كه 
مسووالن ارتباطي نه آن را تاييد و نه تكذيب مي كنند اما 
چندي پيش رييس جمهور با بيان اينكه در دنياي امروز 
با يك انقالب بزرگ ديجيتال��ي و فضاي مجازي مواجه 
هس��تيم كه چه بخواهيم و نخواهيم يك واقعيت است، 
تأكيد كرد: اين فضاي بزرگ يك فرصت براي كشور است 
و ايجاد تسهيالت الزم براي بهره گيري نسل جوان از فضاي 
مجازي از افتخارات دولت هاي يازدهم و دوازدهم است. 
از س��وي ديگر امروز در تمام امور جامعه و كشور از جمله 
مسائل فرهنگي، علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 
بهداش��تي، راهي نداريم، جز اينكه از اين فضا استفاده و 
بهره برداري كنيم. وي در ادامه ب��ا تأكيد بر اينكه دولت 
بر مبناي اصول خود و قول هايي كه ب��ه مردم داده براي 
باز بودن اين فضا ايس��تادگي خواهد كرد، گفت: از تمام 
توان خود براي اين منظور استفاده خواهيم كرد. هرچند 
تا به امروز ايس��تادگي وزير ارتباطات و دولت باعث شده 
است تا ديگر اپليكيش��ن هاي باقي مانده مسدود نشود، 
 اما برخي مسووالن در اظهارنظرهايي اعالم كرده بودند 
استفاده از فيلتر شكن هم جرم است،  چرا كه قانون را دور 
مي زند حال اينكه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اخيرا 
اظهار كرده است: كساني كه فيلترشكن مي فروشند، هيچ 
اتفاقي ب��راي آنها پيش نمي آيد چون طبق قانون فروش 
فيلترشكن جرم نيس��ت. آنها از زيرساخت هاي همين 
كشور هم اس��تفاده مي كنند. بايد اين موضوع در مركز 
ملي فضاي مجازي حل و فصل شود. زماني كه يك سايت 
يا اپليكيشن فيلتر مي شود، عامه مردم مسووليت آن را با 

وزارت ارتباطات مي دانند، هرچند در اصل كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه كه دادستان كل كشور رياست 
آن را برعهده دارد، براي اين موضوع تصميم گيري مي كند 
كه وزير ارتباطات نيز تنها عضوي از اين كارگروه محسوب 
مي شود. بنابراين رفع فيلتر شبكه هاي اجتماعي فيس بوك 
و توييتر يا تصميم براي فيلتر شدن يا نشدن تلگرام و ديگر 
پيام رسان ها و وب سايت ها، از صافي اين كارگروه مي گذرد. 
البته ارگان ديگري كه به نظر مي رسد مي تواند بدون در 
نظر داشتن راي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
هم اقدام به فيلترينگ كند، قوه قضاييه اس��ت، زيرا سال 
گذش��ته كه تلگرام پس از كش وقوس هاي فراوان درباره 
ادامه فعاليت اين پيام رسان مطرح بود، در نهايت اعالم شد 
فيلترينگ آن به دستور قوه قضاييه صورت گرفته و ظاهرا 
جدا از مردم، حتي برخي از نمايندگان مجلس و دولتي ها 
هم از اين تصميم رضايت نداشتند. در حالي كه پيش از 
اين هم بسياري از وب س��ايت ها و شبكه هاي اجتماعي 
به دليل فيلترينگ از دس��ترس كاربران خ��ارج بودند، 
هرچند بسياري از افراد هم در اين سال ها با فيلترشكن به 
شبكه هايي مانند فيس بوك و توييتر دسترسي داشتند، اما 
شايد هيچ يك از اين وب سايت ها و ابزارهاي فيلترشده به 
اندازه اي كه تلگرام در ميان مردم همه گير شده، رواج نيافته 
بود. به همين دليل با فيلتر شدن تلگرام، موج عظيمي از 
كاربران كه تا پيش از اين گوشي هايشان رنگ فيلترشكن 
به خود نديده بود هم براي استفاده از تلگرام دست به دامن 

ابزارهاي مختلف براي دور زدن فيلتر شدند.

     فعاليت در توييتر ممنوع نيست
در اين ميان، برخي از مس��ووالن معتقدند اس��تفاده از 
فيلترشكن عنوان جزايي داشته و قابل تعقيب و پيگيري 
اس��ت، اما برخي حقوق دانان كه با مس��ائل حقوقي و در 
اين مورد، قانون جرايم رايانه اي آشنايي دارند، معتقدند 
نص صريحي مبني بر اينكه استفاده از فيلترشكن و ورود 
به شبكه هاي اجتماعي فيلترش��ده مجازات دارد، وجود 
ندارد و در هيچ يك از قوانين، موضوع ورود به س��ايت ها 
يا عضويت در آنها جرم تلقي نش��ده و براي آن مجازاتي 

پيش بيني نشده است.
از طرفي يكي از مواردي كه مخاطبان شبكه هاي اجتماعي 
مقامات اين روزها به آن اشاره مي كنند، حضور برخي از 
وزيران و مس��ووالن در شبكه هايي مانند توييتر و تلگرام 
و ساير برنامه هايي است كه براي مردم فيلتر شده است. 
هرچند وزير ارتباطات به عنوان يكي از مجريان فيلترينگ 
و نه حت��ي تصميم گيرنده، بارها به اين موضوع اينچنين 
پاسخ داده كه براي ورود به توييتر از فيلترشكن استفاده 

نمي كن��د و داراي اينترنت بدون پااليش اس��ت، اما اين 
موضوع مي تواند ناقض اصول قانون اساس��ي باش��د كه 
مي گويد تفاوتي بين انسان ها وجود ندارد. به اذعان وزير 
ارتباطات، »فعاليت توييتر در ايران ممنوع اس��ت، چون 
قانون گذار مي تواند حكم بدهد كه فعاليت شركت خارجي 
در ايران ممنوع شود، اما فعاليت ايرانيان در توييتر ممنوع 
نيست چون هيچ قاضي و هيچ دستگاهي نمي تواند حكم 
عمومي بدهد مگر اينكه مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
باشد.«، در مقابل به نظر مي رسد در قانون جرايم رايانه اي 
هم ممنوعيت استفاده از فيلترشكن به صراحت نيامده 
اس��ت، بنابراين گفته هاي وزير ارتباطات مبني بر اينكه 
فروشندگان فيلترشكن مجرم محسوب نمي شوند هم 

چندان بي معنا نيست.
اين در حالي است كه بررسي قانون جرايم رايانه اي نشان 
مي دهد طبق ماده ۱، هرك��س بطور غيرمجاز به داده ها 
يا سيستم هاي رايانه  اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير 
امنيتي حفاظت شده، دسترسي يابد، به حبس از ۹۱ روز 
تا يك س��ال يا جزاي نقدي از ۵ تا ۲۰ ميليون ريال يا هر 

دو محكوم خواهد شد. اما به گفته كارشناسان، در اين جا 
هدف قانونگذار حمايت از داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا 
مخابراتي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در مقابل 
هكرهاست نه بحث فيلترينگ. همچنين ماده ۲۱ قانون 
جرايم رايانه اي هم مربوط به اشخاصي است كه مطالب 
در خور فيلتر ش��دن را تهيه مي كنند، نه اش��خاصي كه 
اين مطالب را به نحوي از انحاء مي بينند يا از آنها استفاده 
مي كنند. به اعتقاد برخي حقوقدان ها استنباط از اين ماده 
دو مس��اله را مطرح مي كند؛ اوال، بطور كلي اين موضوع 
كه تعيين مصادي��ق امر كيفري را به عه��ده كارگروه يا 
كميته اي بگذاريم قويا محل تامل است؛ زيرا باعث مواج 
ش��دن مفاهيم كيفري خواهد ش��د كه در حقوق جزا به 
هيچ وجه پذيرفته نيس��ت. در اين خصوص محمدرضا 
شاياني كارش��ناس حقوقي به خبرنگار »تعادل« گفت: 
فضاي مجازي داراي قوانين مش��خصي است و مطابق با 
قوانين وضع ش��ده بايد از آن پيروي كرد،  از س��وي ديگر 
در مباحث��ي كه اختالف نظر وج��ود دارد كميته تعيين 
مصاديق مجرمانه ورود مي كنند و با توجه به عضوهايي 

كه اين كميته دارد مجازات مش��خص و ابهام ها برطرف 
مي شود . وي در ادامه در پاسخ به اين سووال كه استفاده از 
فيلتر شكن يا فروش آن جرم است ؟ گفت: مطابق با قانون 
فروش فيلتر شكن يا استفاده از آن جرم نيست، اما اگر فرد 
يا افرادي از فضاي مجازي اقدام به اخاذي يا سوءاستفاده 
از اين فضا انجام بدهند به نحوي كه فرد يا افرادي متضرر 
شوند قطعا فرد مجرم است و طبق قانون جرايم رايانه اي 
با آن برخورد مي ش��ود . وي در ادامه افزود: البته اختالف 
نظرهايي هم وجود دارد، اما اگر قرار باشد استفاده از فيلتر 
شكن جرم باشد بطور قطع بيش از ۹۰ درصد كاربران در 
فضاي مجازي و حتي مسووالن نيز مجرم هستند،  چرا كه 
در شبكه هايي كه فيلتر است عضويت دارند . در هر صورت 
به نظر مي رسد بايد كارشناسان فضاي مجازي و مسووالن 
ارتباطي و قضايي كشور به دور از هرگونه نگاه سياسي و 
مطابق با شرايط حاكم برجامعه قانوني را وضع يا اجرايي 
كنند در اين بين اين كاربران هستند كه با پذيرش يا عدم 
پذيرش اين قوانين به فعاليت خود ر در فضاي مجازي ادامه 

مي دهند يا از آن فاصله مي گيرند.
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انگجت |  دومين آينه از ۷ آينه تلسكوپ »جاينت ماژالن 
تلس��كوپ« كه بزرگ ترين تلسكوپ زميني دنيا است با 
موفقيت نصب شد و اين تلسكوپ يك قدم به راه اندازي 
نزديك شد. بزرگ ترين تلسكوپ زميني دنيا يك قدم به 
اتمام نزديك شده است. تيم سازنده اين تلسكوپ موسوم 
 Giant Magellan(  »به »جاينت ماژالن تلس��كوپ
Telescope( ي��ا »GMT« طي فرآيندي كه از ژانويه 
۲۰۱۲ آغاز ش��ده، نصب دومين آينه از هفت بخش آينه 
اوليه اين تلس��كوپ را به اتمام رسانده است. توسعه اين 
تلسكوپ يك تالش بين المللي براي ايجاد يك تلسكوپ 
است كه تصاوير را ۱۰ برابر واضح تر از آنچه توسط تلسكوپ 
فضايي هابل توليد مي شود، ارايه دهد. هنگامي كه ساخت 
اين تلسكوپ به پايان برسد و راه اندازي شود، به دانشمندان 
كمك مي كند تا شايد به پاسخ بزرگ ترين پرسش هاي 
كيهاني مانند اينكه آيا ما در جهان تنها هستيم، برسند. 
اين تلسكوپ به ستاره شناسان اين امكان را مي دهد تا نور 
بيشتري را نسبت به هر تلسكوپي كه تاكنون ساخته شده 
با باالترين وضوح تصويري دريافت كنند. اما دستيابي به 
اين مهم كار س��اده اي نيست. تيم سازنده »GMT« كار 
س��اخت آن را از س��ال ۲۰۱۵ آغاز كرد و انتظار نمي رود 
اين تلسكوپ تا سال ۲۰۲۷ كامل شود. علت اين فرآيند 
ساخت طوالني تا حدودي به دليل پيچيدگي آينه هاي 
آن است. هر قطعه اوليه به شكل دقيقي خميده شده است 
و به طول موج خاصي از نور واكنش نشان مي دهد. دقت 

اين آينه ها حدود يك ميليونيوم در اينچ اس��ت. به لطف 
يك قالب النه زنبوري پيچيده، شيشه تمام شده عمدتا 
توخالي است كه تلسكوپ را سبك مي كند و خنك شدن 
آن را تسهيل مي كند. در حالي كه توسعه و نصب آينه دوم 
هفت سال به طول انجاميد، دانشگاه آريزونا توانست روند 
پردازش آن را به ميزان قابل توجهي سرعت ببخشد. تيم 
ساخت »GMT« اميدوار است كه تكرار اين روش به آنها 
كمك كند تا بخش هاي بعدي را س��ريع تر توليد و نصب 
كنند. تلس��كوپ »جاينت ماژالن« يك تلسكوپ بسيار 
بزرگ زميني در حال ساخت است كه برآورد مي شود تا 
سال ۲۰۲۷ به بهره برداري برسد. سطح اصلي انعكاسي اين 
تلسكوپ شامل هفت آينه با قطر ۸.۴ متري و آينه اصلي با 
قطر ۲۴.۵ متر است و اميد مي رود كه اين تلسكوپ امكان 
كندوكاو در اولين اجرامي را كه در كيهان شروع به تابيدن 
كرده اند، بررسي انرژي و ماده تاريك و شناسايي سياره هاي 

بالقوه قابل سكونت را فراهم كند. 

پي سي ورلد|  آمارها حاكيست كه تقريبا ۵۰ ميليون 
كاربر امريكايي به صورت روزانه از پلت فرم شبكه اجتماعي 
توييتر استفاده مي كنند و عنوان نخست را در استفاده از آن 

به خود اختصاص داده اند. 
 توييتر كه بدون شك يكي از بزرگ ترين و تاثيرگذارترين 
شبكه هاي اجتماعي محبوب و مورداستفاده كاربران در 
سراسر جهان به شمار مي رود، پلت فرم متفاوتي است تا 
كاربران در فضاي مجازي بتوانند به صورت آزادانه نقطه 
نظرات خود را با ديگر دنبال كنندگان و دوستان خود به 
اشتراك بگذارند و با قابليت هاي متعدد توييتر همچون 
هشتگ، موضوعات بحث داغ روز را تبديل به ترندهاي برتر 
در اين شبكه اجتماعي كنند تا كاربران در سراسر جهان 

متوجه اهميت موضوع مربوطه شوند.
به تازگي كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي و آماري 
استاتيس��تا گزارش جديدي را از تع��داد كاربران توييتر 
منتشر كرده اند كه نشان دهنده استفاده كاربران از پلت فرم 

اين شبكه اجتماعي در ژوئيه ۲۰۱۹ ميالدي است.
بيشترين اس��تفاده از توييتر را كاربران امريكايي به خود 
اختص��اص داده و بدين ترتيب در جايگاه نخس��ت جاي 
گرفته اند. طبق آمار، اياالت متحده امريكا در ماه گذشته 
ميالدي، ميزب��ان ۴۸.۶۵ ميلي��ون كاربر فع��ال در ماه 
بوده اس��ت.  بعد از آن، كاربران ژاپني و انگليس��ي كه در 

جايگاه هاي دوم و س��وم نمودار فوق قرار گرفته اند كه به 
ترتيب ميزبان ۳۶.۷ و ۱۴.۱ ميلي��ون كاربر فعال در ماه 
ژوئيه ۲۰۱۹ بوده اند. عربس��تان س��عودي با جاي دادن 
۹.۹ميليون كاربر فعال در ماه، تركيه با ۸.۶ ميليون، برزيل 
با ۸.۲۸ ميليون، هند ب��ا ۷.۷۵ ميليون، مكزيك با ۷.۰۲ 
ميليون، اسپانيا با ۶.۷۱ ميليون و روسيه با ۶.۶۳ ميليون 
كاربر فعال در ماه به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا دهم اين 

جدول رده بندي قرار گرفته اند.
توييتر همواره يكي از شبكه هاي اجتماعي امريكايي 
بوده ك��ه علي الخصوص بع��د از برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري در اين كش��ور كه به پيروزي دونالد 
ترامپ منجر شد، بر حفظ حريم خصوصي كاربران و 
رعايت قوانين و مقررات شبكه هاي اجتماعي شهادت 

داده است.

ايساينتيس |  كاربران به منظور حفاظت از حريم 
خصوصي و ارتقاي امنيت س��ايبري گوشي آيفون 
خود بهتر اس��ت هرچه سريع تر نسخه به روزرساني 

سيستم عامل iOS 12.4 را دريافت كنند.
كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري به تازگي با 
انتشار گزارشي از تمامي كاربران گوشي هاي آيفون 
خواس��ته اند تا هرچه س��ريعتر به آپديت و دريافته 
 جديدترين نس��خه به روزرس��اني سيس��تم عامل

 iOS 12.4 اقدام كنند تا گوش��ي و اطالعات خود 
را از گزند هكرها و مجرمان سايبري و هرگونه خطر 

بدافزاري حفظ كرده و مصون بدارند.
آنها در اين گزارش همانطور كه پيشتر خود اپل نيز 
مدعي ش��ده بود، اعالم كرده اند كه اپل سعي كرده 
تا تمامي آس��يب پذيري هاي مه��م و بزرگ موجود 
در سيس��تم عامل خود در نسخه هاي قبلي را از بين 
ببرد و با برطرف سازي خطرات و مشكالت مربوط به 
امنيت سايبري گوشي هاي آيفون و تبلت هاي آيپد، 
امنيت و حفاظت از اطالعات ش��خصي بيشتري را 

براي كاربرانش به ارمغان بياورد.
به نظر مي رسد كه هكرها و مجرمان سايبري با انتشار 
خبر انتشار آپديت جديد سيستم عامل آي اواس از 
سوي اپل به هيچ وجه خوش��حال نشدند چراكه به 

عقيده متخصصان امنيتي، نفوذ بدافزاري از طريق 
آس��يب پذيري هاي مذك��ور براي آنها بال��غ بر پنج 

ميليون دالر آب مي خورد.
گفته مي شود چهار مورد از بزرگ ترين آسيب پذيري 
و حفره ه��اي امنيتي ك��ه تاكنون موجب س��رقت 
اطالعات ميليون ها كاربر گوش��ي هاي آيفون شده 
و به هكرها اجازه مي داده ت��ا بدون آگاهي يافتن از 
نفوذ اش��خاص ثالث، وارد حريم خصوصي قربانيان 
موردنظر ش��وند، در اين آپدي��ت جديد از بين رفته 

است.
بنابراين بر اس��اس اعالم ش��ركت اپل و تاييد ساير 
كارشناسان امنيتي به نظر مي رسد كه اقدام سريع 
 براي درياف��ت جديدترين نس��خه به روزرس��اني 

iOS 12.4 كار بسيار منطقي و عالقالنه اي است.

انگجت |  ش��ركت آمازون در يك سرويس جديد براي 
تهيه لباس، مامور خريد شخصي را در اختيار كاربران خود 
قرار مي دهد. انگجت- آمازون به تازگي سرويس جديدي 
ارايه كرده كه به جاي كاربران براي آنها لباس مي خرد. اين 
 Prime شركت سرويس مامور خريد شخصي در خدمت
Wardrobe را عرضه كرده است. افراد با پرداخت هزينه 
ماهانه ۵ دالر مامورخريدي در اختيار خواهند داش��ت تا 

براساس سليقه آنها برايشان لباس انتخاب كند.
در مرحله نخس��ت يك تحقيق كلي ترجيحات و س��ايز 
هر كاربر را مش��خص مي كند. در مرحله بعد او از طريق 
اپليكيشن آمازون با يك استايليست در تماس خواهد بود 
تا فرايند انتخاب لباس بهتر انجام شود. در ماه ۸ لباس براي 
فرد انتخاب مي شود و فرد فقط بايد هزينه خريد لباس هايي 

را بپردازد كه آنها را انتخاب كرده است.
اين سرويس در حال حاضر فقط براي بانوان ارايه مي شود. 
در آينده اين سرويس براي مردان نيز اجرا مي شود. البته 
در اين سرويس لزوما لباس ها از برندهاي موردعالقه فرد 
انتخاب نمي ش��وند. البته هدف از اين سرويس كمك به 
افرادي است كه فرصت خريد ندارند يا قصد دارند استايل 

خود را تغيير دهند.

ايسنا |  معاون امنيت س��ازمان فناوري اطالعات با 
اشاره به سطوح متفاوت پيچيدگي حمالت سايبري 
بيان كرد: بسياري از ۳۳ ميليون حمله، حمالت ساده 
بدافزاري، بعضي ها حمالت خاص تر و پيچيده تر و درصد 

كمتري هم عليه زيرساخت هاي حساس است.
 چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره 
به حمالت سايبري به ايران گفته بود: در سال گذشته 
۳۳ ميليون حمله را با سپر دژفا خنثي كرديم و حمله 

موفقي از آنها صورت نگرفته است.
در اين باره ابوالقاسم صادقي با اشاره به اقدامات سازمان 
فناوري اطالعات براي جلوگيري از حمالتي كه ممكن 
است براي وب سايت هاي ايراني اتفاق بيفتد، گفت: اين 
اقدامات بسته به نوع حمله متفاوت است. اگر حمله از 
نوع از كار اندازي باشد، يك نوع اقدام مي خواهد يا اگر 
از جنس سرقت اطالعات باشد، نوع ديگري از اقدامات 
را مي خواهد؛ اما به صورت مشترك به محض اينكه ما 
حمله را متوجه شويم، اولين كاري كه انجام مي دهيم، 
اطالع رساني به كسي  است كه تحت حمله قرار گرفته 
باش��د. وي ادامه داد: پ��س از آن در كوتاه ترين زمان 
ممكن، تيم مورد نياز را بر اساس همكارها و شبكه هايي 
كه در اختيار داريم براي عمليات امدادرساني و كمك 
مي فرس��تيم و اگر همچنان احتياج باشد، كمك ها و 
لينك ها را استمرار مي دهيم كه عموما هم در تمامي 
حمالتي كه اتفاق افتاده به استمرار كمك ها نياز پيدا 

كرديم و يك سري مشاوره هاي امنيتي به سازمان ها 
داديم؛ اينكه تغييراتي در زيرساخت ها و ابزارهايشان، 

در تكنولوژي ها و فرآيندهايشان ايجاد كنند.
معاون امنيت س��ازمان فن��اوري اطالع��ات با بيان 
اينكه قبل از اين فاز اطالع رس��اني، اين م��وارد را تا 
حد امكان به صورت هوش��مند و اتوماسيون ش��ده 
بسترسازي مي كنيم، افزود: ما ارتباطات غيرهوشمند 
و اتوماسيون شده داريم، در نتيجه اطالع ما از حمالت 
ممكن است زودتر انجام شود، حتي پيش از آنكه حمله 
بتواند تاثير مخرب و كامل خود را نش��ان دهد. البته 
اين موضوع هنوز مقداري زمان بر است اما ما در حال 
كار روي اين موضوع هس��تيم. صادقي با اشاره به ۳۳ 
ميليون حمله سايبري انجام شده بيان كرد: ما حمالت 
را در سيستم مانيتوري خود به صورت ثبت شده داريم. 
البته اينطور نيست كه تمامي اين ۳۳ ميليون حمله در 
يك سطح از پيچيدگي باشد يا همه شان زيرساخت هاي 

حياتي را هدف گرفته باش��ند. م��ا كل اين حمالت را 
مانيتور كرده و با استفاده از زيرساخت ها و ابزار مختلف 

موجود، آنها را دسته بندي و آناليز مي كنيم.
وي ادامه داد: بسياري از اين ۳۳ ميليون حمله، حمالت 
س��اده بدافزارهاي متعارف اس��ت، بعضي ها حمالت 
خاص تر و پيچيده تري است و درصد كمتري هم عليه 
زيرساخت هاي حساس اس��ت. ما همه اينها را پس از 
اينكه متوجه حمله ش��ديم، اطالع رس��اني كرده و در 
صورت لزوم، اقدام مورد نياز را انجام داديم و در نهايت 

اين آمار به دست آمده است.
معاون امنيت سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه 
عمليات كش��ف و هش��دار اين ۳۳ ميليون حمالت 
س��ايبري موفق انجام شده اس��ت، اظهار كرد: ما اين 
حمالت را متوجه شديم و اطالع رساني كرديم، عموما 
هم جزييات اين حمالت را به صورت فني اطالع رساني 
مي كنيم و ديتاي فني را در قالب سي دي و فايل ارايه 
مي دهيم. اما در مقابله با اينها بايد يك كار مشترك بين 

ما و سازماني كه به آن حمله شده است، انجام شود.
صادقي با بيان اينكه ما تم��ام تالش خود را مي كنيم 
كه حداكثر كمك را داشته باشيم، گفت: البته بعضي 
سازمان ها از لحاظ بضاعت زيرساخت و نيروي انساني 
و دانش فني و آمادگي مديريتي، لزوما آمادگي الزم را 
ندارند. اما ما با آنهايي كه آمادگي خوبي داشته باشند 

لينك مي شويم و با حادثه مقابله مي كنيم.

بزرگ ترين تلسكوپ دنيا يك گام تا راه اندازي

كاربران امريكايي در صدر استفاده از توييتر آمازون براي كاربرانش آيفون را هرچه سريع تر آپديت كنيد
لباس مي خرد

پيچيدگي حمالت سايبري؛ از بدافزارها تا زيرساخت هاي حياتي

رويداد

دريچه سايبر

 پيام رسان اندرويد 
جايگزين SMS مي شود

گوگل| به نظر مي رسد كه اپليكيشن پيام رسان 
اختصاصي گ��وگل از اين پس روي گوش��ي هاي 
سامسونگ به صورت پيش فرض نصب خواهد شد 
و در اختيار كاربران ق��رار خواهد گرفت.  به تازگي 
يكي از كارشناسان فعال در حوزه فناوري در شبكه 
اجتماعي Reddit خبر جديدي را فاش كرده كه 
سر و صداي زيادي را در فضاي مجازي به راه انداخته 
است. وي كه س��ابقه افش��اي اطالعات مربوط به 
گوشي هاي سامسونگ و برخي ديگر از برنامه هاي 
مربوط به گوشي هاي مبتني بر سيستم عامل اندرويد 
را دارد، در اين خبر عنوان كرده است كه با همكاري 
سامسونگ و گوگل، از اين پس روي گوشي هاي اين 
برند كرهاي اپليكيشن پيام رسان اختصاصي گوگل 
يعني اندرويد مسيجز )android messeges( به 
صورت پيش فرض نصب شده و در دسترس كاربران 
قرار خواه��د گرفت. همانطور كه در گوش��ي هاي 
آيفون، برنامه پيام رسان اختصاصي اپل به منظور 
ارتباط بهت��ر و راحت تر كاربران وجود دارد، حاال به 
نظر مي رسد كه سازندگان گوشي هاي اندرويدي 
نيز قصد دارند به منظور تسهيل استفاده كاربران از 
پيام رسان ها، اين قابليت را در اختيار آنها قرار دهند. 
در واقعيت اين برنامه كه از سيستم RCS استفاده 
مي كند، جايگزين مناس��بي براي سيس��تم هاي 
مخابراتي پيام رس��ان SMS اس��ت كه به كاربران 
امكانات مختلفي همچون ايجاد گروه، مش��اهده 
گزارش تحوي��ل پيام و همچني��ن دريافت اعالن 
براي رسيدن پاسخ مخاطب را مي دهد. البته موانع 
متعددي نيز براي برق��راري و راه اندازي اين امكان 
وجود دارد و ان قوانين و مقررات متفاوتي است كه 
كشورهاي مختلف همچون فرانسه و انگلستان براي 
 Rich Communication( استفاده از سيستم

Services )RCS وضع كرده اند. 

تمديد مجوز فعاليت 
اپراتورهاي ماهواره اي

رگوالت�وري| مج��وز فعالي��ت اپراتوره��اي 
خدمات دهنده انتقال داده ه��ا از طريق ارتباطات 
ماهواره اي )SAP( با موافقت كميس��يون تنظيم 
مقررات ارتباطات تمديد ش��د. كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباط��ات با تمديد م��دت اعتبار مجوز 
ش��ركت هاي داراي پروانه اراي��ه خدمات عمومي 
 )SAP( انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي
موافقت كرد. اين كميسيون در جلسه شماره ۲۹۰ 
خود، مدت اعتبار پروانه هاي SAP را به شرط تامين 
نيازمندي هاي پيوس��ت امنيتي توسط دارندگان 
پروانه، تا پايان س��ال ۹۸ تمديد كرد. سال ۹۶ نيز 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات در جلس��ه 
شماره ۲۷۱ خود، مدت زمان اعتبار اين پروانه ها را 
به صورت مشروط، در صورت تسويه حساب بدهي 
و بر اساس بررسي نحوه فعاليت دارندگان پروانه، تا 
تاريخ ۳۱ ارديبهشت سال ۹۷ تمديد كرده بود. آن 
زمان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
موظف شده بود حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه سال 
 SAP ۱۳۹۷ اصول حاكم بر صدور پروانه  هاي جديد
و ملزومات و شرايط الزم براي فعاليت متقاضيان ارايه 
خدمات عمومي انتق��ال داده  ها از طريق ارتباطات 
ماهواره اي را به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
ارايه و بعد از تصويب آن، موافقتنامه پروانه  ها را براي 
اعطا آماده كند كه هنوز اين مقررات تصويب نشده 
است. دارندگان پروانه SAP، مجاز به ارايه خدمات 
اينترنت از طريق ارتباط��ات ماهواره اي به كاربران 
و بهره برداران نهايي )حقيقي يا حقوقي( هستند. 
اين شركت ها با استفاده از ماهواره هاي مخابراتي، 
دسترسي به س��رويس هاي ماهواره اي را از طريق 
ايستگاه هاي زميني ماهواره اي كوچك موسوم به 

VSAT فراهم مي كنند.

 ربات كوچكي كه زير پا
له نمي شود

نيوساينتيست| پژوهشگران امريكايي، رباتي به 
اندازه يك سوسك ابداع كرده اند كه زير فشار پاي 
انس��ان از بين نمي رود و به كار خود ادامه مي دهد. 
پژوهشگران دانش��گاه كاليفرنيا، بركلي، يك ربات 
جديد ابداع كرده اند كه مي تواند تقريبا با سرعت يك 
سوسك روي زمين حركت كند. ربات هاي كوچك 
و بادوامي مانند اين ربات مي توانند در ماموريت هاي 
جست وجو و نجات، كارآيي بسياري داشته باشند. 
لويوي لين، اس��تاد مهندس��ي مكانيك دانشگاه 
كاليفرنيا، بركلي و از نويسندگان اين پژوهش، گفت: 
اين ربات، مانند يك سوس��ك روي زمين حركت 
مي كند. بيشتر ربات هايي كه در اين اندازه ساخته 
مي شوند، معموال بسيار شكننده هستند و اگر ناگهان 
روي آنها پا بگذاريد، آسيب مي بينند؛ اما اين ربات 
جديد آنقدر محكم اس��ت كه اگر كسي روي آن پا 
بگذارد، مي تواند عملكرد خ��ود را كم و بيش ادامه 
دهد. نخستين نمونه ارايه شده از اين ربات، حدود 
سه سانتي متر است و ۰.۰۷ گرم وزن دارد. مواد به 
كار رفته در ساخت اين ربات، بسيار منحصر به فرد 
هستند و در مواجهه با الكتريسيته، قابليت انبساط و 
انقباض دارند. هنگامي كه الكتريسيته در اين ربات 
به كار رود، بدن آن منبسط ومنقبض مي شود و به 
سرعت حركت مي كند. طي اين حركت، پاي جلوي 
ربات به س��طح زمين ضربه مي زند و به آن در جلو 
رفتن كمك مي كند. ربات در اين حالت مي تواند با 
سرعتي حدود ۸.۷ سانتي متر در ثانيه حركت كند. 
اين ربات كوچك مي تواند باري معادل ۶ برابر وزن 
خود را حمل كند و آن را با موفقيت به مقصد برساند. 
لين و همكارانش در آزمايش ه��اي خود، دوام اين 
ربات كوچك را بررسي كردند و دريافتند كه ربات 
مي تواند به سادگي پس از لگد شدن توسط انسان، 
س��الم بماند. يكي از اعضاي گروه پژوهشي در اين 

آزمايش، پاي خود را به شدت روي ربات گذاشت. 
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عبور از داالن مشاغل سنتي به مشاغل نوين
گروهبنگاهها|

چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه دوست داشته باشيم يا 
نداشته باشيم؛ مدل كسب و كار در جهان در حال تغيير 
است؛ به نظر مي رسد كه امروزه دوران بي دغدغه گذشته 
براي كسب و كارهاي سنتي به پايان رسيده است و فضاي 
كسب و كار به سمت و س��وي نوع ديگري از ايده پردازي 
و خالقيت در حال گذار اس��ت كه در آن به نوع ديگري از 
برنامه ريزي و اجرا نياز است. دوره اي كه در آن مغازه هاي 
سنتي و بازارچه هاي نوستالژيك جاي خود را به نوع خاصي 
از كسب و كارهاي آنالين و ديجيتال داده است كه در آن 
نه بازارهاي چارس��و و راسته هاي كسب و كار بلكه فضاي 
مجازي و اپليكيشن هاي ارتباطي حرف اول و آخر را مي زند. 
منظور از كسب و كارهاي سنتي، كسب و كار كوچك يك يا 
چند نفره است كه به صورت خويش فرمايي اداره مي شود، 
اغلب خدمات و محصوالت عمومي و غيرتخصصي را عرضه 
مي كنند، وابسته به مكاني براي فروش محصوالت يا ارايه 
خدمات هستند، اجباراً در ساعاتي مشخص از شبانه روز 
فعال هستند، وابسته به حضور فعال صاحب كسب و كارند، 
مغازه پر از اجناس انبار شده و چيده شده است و صاحبان 
كسب و كار سنتي چشم به راه مشترياني براي فروش اين 
اجناس يا ارايه خدمات به آنها هستند. اين تصاوير قديمي 
و آشنا اين روزها جاي خود را به گوشي هاي اسمارت فون 
و فضاي مجازي داده اند تا پاسخ گويي به نيازهاي مردم نه 
به ساعت خاصي نيازمند باشد و نه به مكان مشخصي .  با 
وجود س��رعت رشد كسب و كارهاي نوپا و نوين در جهان 
اما در كشورمان سايه قوانين سنتي كار، بيمه اي و مالياتي 
بر سر اين نوع از كسب و كارهاي نوين سنگيني مي كند و 
اصالح قوانين حمايتي نسبت به سرعت رشد اين مشاغل 
نوين با كندي مواجه اس��ت. همزمان با پيدايش كسب و 
كارهاي جديد تحت عنوان »كسب و كارهاي نوپا«، به ويژه 
طي چند سال اخير رشد اين مشاغل جهشي بوده است. در 
مقابل اين رشد جهشي اما قوانين حمايتي كشور حامي اين 
مشاغل نيست و بعضا مقررات جاري كشور سد راهي براي 
توسعه كسب و كارهاي نوپا هستند. از مهم ترين مشكالت 
و موانع صاحبان استارتاپ ها و متقاضيان راه اندازي كسب 
و كارهاي نوپا كه در محافل مختلف در حضور مسووالن و 
مديران ذي ربط از آن ياد مي كنند، بروكراسي هاي متعدد 
براي صدور مجوزها، موانع قانوني و مشوق هاي انگيزشي 
توسعه اين نوع مشاغل اس��ت. در حوزه قوانين و مقررات 
نيز حتي به ظن مسووالن دولتي، قوانين جاري كشور در 
حوزه هاي قوانين حمايتي كار، بيمه اي و مالياتي موانع رشد 
كسب و كارهاي نوپا هستند كه با وجود اين اعترافات اما 
هنوز سياست گذاران اقدام عاجلي براي تسهيل قوانين و 
مقررات با رويكرد حمايت از كسب و كارهاي نوپا نكرده اند. 
اما با وجود موانع قانوني، جز در حوزه صدور آيين نامه ها و 
دستورالعمل هايي براي تسهيل آغاز كسب و كارهاي جديد، 
اقدامي براي اصالح قوانين موجود با رويكرد حمايت از اين 
نوع كس��ب و كارها صورت نگرفته است و با وجود جهش 
توسعه كسب و كارهاي نوپا و استارتاپ در حدود يك دهه 

اخير، همچنان سايه قوانين سنتي بر سر اين نوع كسب و 
كارها سنگيني مي كند. با توجه به اهميت موضوع در جريان 
اين گزارش سراغ ديدگاه هاي افراد مرتبط با بحث رفتيم تا 

نوري به ابعاد مختلف اين بحث تابانده شود.

    موانع پيش  روي كسب و كارهاي نوين
فريال مستوفي رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران 
در يادداشتي بر ضرورت تدوين ش��يوه حمايت دولت از 
كسب و كارهاي جديد تاكيد كرد. فريال مستوفي، رييس 
كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران در خصوص مشكالت 
پيش روي كسب و كار نوين در ايران مي گويد: » با ظهور 
كسب و كارهاي نوين، اولين پرسشي كه در اين خصوص 
مطرح مي شود برنامه حمايتي دولت از اين كسب و كارها 
و پرهيز از تكرار تجربه اي مش��ابه است. اينكه دولت با چه 
شرايط و تس��هيالتي قرار است به ترويج كسب و كارهاي 
نوين كمك كند موضوع مهمي است كه به جديت بايد در 
اليحه برنامه ششم تعيين تكليف شده و براي اجراي آن 
برنامه عملياتي مشخصي تهيه شود. بخش ديگري از كار به 
تصويب و اصالح قوانين كارآفريني در مجلس برمي گردد.« 
او در ادامه در تشريح اين مشكالت مي گويد: » اهم موانع 
پيش روي كس��ب و كارهاي نوين را مي توان به اين شرح 
ذكر كرد: خأل قوانين براي حمايت از اين نوع كسب و كارها: 
قوانين و مقررات كش��ور بايد با پيشرفت فضاي مجازي 
تطبيق يابد. براي توضيح بيشتر؛ قانون تجارت الكترونيكي 

شامل حال استارت آپ ها مي شود، اما اين قانون نيازمند 
اصالحات زيادي است، قانون تجارت الكترونيكي مصوب 
سال 1382 است كه با توجه به توسعه فضاي كسب و كار 
آنالين بسياري از بندهاي آن بايد اصالح شود، مورد بعدي 
پروسه صدور مجوزهاست. موضوع مهم ديگر، نبود متولي 
واحد جهت ساماندهي مشكالت اين كسب و كارها و هدايت 
آنهاست، فاصله زياد كسب و كار با ايده هاي دانشگاهي: بحث 
آموزش يكي از مقوله هاي مهمي است كه بايد در توسعه 
استارتاپ ها به آن اشاره كرد، مساله ديگر عدم تعامل موثر 
ميان نهادهاي توليد علم و نهادهاي مرتبط با فضاي كسب 
و كار است، كم رنگ بودن سهم بخش و....«  خصوصي فضاي 

كسب و كار در سياست گذاري و جهت دهي پژوهش ها

    قلمروي قانوني براي دخالت در بازار
مستوفي در خصوص مش��كل دخالت دولت در اين نوع 
كسب و كار هم مي گويد: دولت بايد فقط نقش نظارتي و 
حمايتي در اين خصوص داشته باشد. با نگاهي به كشورهاي 
موفق اين حوزه از جمله سنگاپور، مي توان به وضوح مشاهده 
كرد كه دولت بطور حداقلي در اين حوزه را بر عهده دارد و 
بخش خصوصي نقش پررنگي ايفا مي كند. او در ادامه تاكيد 
مي كند: »مشكل مهم بعدي تامين مالي كسب و كارهاي 
نوين و مشكل دريافت تسهيالت از بانك هاست. مشكل 
جدي در اين بخش سازوكارهاي بانك ها در اخذ تعهدات 
بازپرداخت اس��ت. بانك ها و حتي صندوق هاي حمايتي 

دولتي در مقابل پرداخت وام از وام گيرندگان وثايق قابل نقد 
شدن )ملك، ماشين آالت و دارايي هاي ثابت( مي خواهند 
در صورتي كه اين كس��ب وكارها عمدتا توس��ط جوانان 
راه اندازي شده اند. دراين خصوص الزم است تا از ظرفيت 
صندوق هاي سرمايه گذاري به نحو مناسبي براي شكوفايي 
كسب و كارهاي نوين بهره گرفت. پارك هاي علم و فناوري 
مي توانند جايگاه حمايتي مناسبي براي سرمايه گذاري در 
كسب و كارهاي نوين محسوب شوند. جذب سرمايه گذاران 
خارجي نيز چنانچه بسترهاي الزم از جمله تامين امنيت 
س��رمايه گذاري مهيا باش��د مي تواند منبع خوبي براي 
تامين مالي اين نوع كس��ب و كارها باشد.« مستوفي در 
پايان مي گويد: »سياست گذاري هاي نامناسب در حوزه 
اش��تغال از طريق اجراي پروژه هاي دولتي دستوري طي 
سال هاي گذشته امر اشتغال را با مشكل مواجه كرده است. 
لذا راه اندازي كسب و كارهاي نوين مي تواند فرصت هاي 
زياد شغلي در بخش خدمات به وجود آورد و از اين طريق 
به رشد اقتصادي كمك شاياني بكند. درست است كه در 
فضاي كسب و كار كنوني كشور؛ بخش خدمات با خألهاي 
زيادي روبروست ولي اين موضوع خود فرصت مناسبي براي 

رشد و توسعه استارتاپ ها فراهم مي آورد.«

    سرعت رشد استارتاپ ها خيلي بيشتر از تسهيل 
مقررات است

در همين زمينه محمدعبده ابطحي، مدير رسته فناوري 

اطالعات طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار )تكاپو( 
در وزارت كار، در گفت وگو با مهر، با اش��اره به روند اصالح 
قوانين جاري كشور متناسب با رشد استارتاپ ها و كسب و 
كارهاي نوپا اظهار داشت: فضاي كلي كسب و كار كشور فارغ 
از موضوع استارتاپ ها يك فضاي مساعد و مطلوب نيست. 
وي افزود: بالطبع با توجه به اينكه كسب و كارهاي نوپا در 
ايران نوع جديدي از كسب و كارها هستند، قوانين، مقررات 
و بخش هاي تصميم گيري هنوز نتوانسته اند خود را با اين 
شرايط تطبيق دهند؛ يعني سرعت رشد استارتاپ ها و كسب 
و كارهاي نوپا خيلي بيش از اصالح و تسهيل قوانين و مقررات 
است. ابطحي همچنين با تاييد اينكه قوانين بيمه اي، مالياتي 
و كار كشور متناسب با كسب و كارهاي سنتي نوشته است، 
تاكيد كرد: با وجود اينكه در برخي موارد زمينه براي توسعه 
كسب و كارهاي نوپا بس��يار زياد است، اما به دليل قوانين 
سنتي، هر جا سيستم اداري كشور با كسب و كارهاي جديد 
مواجه مي ش��ود؛ اكثرا بازدارنده هستند. وي درباره اينكه 
آيا مهم ترين موانع قانوني حمايت از كسب و كارهاي نوپا 
شناسايي شده است؟ گفت: يكسري از موارد از سال گذشته 
احصاء شده اند اما پيگيري آنها اولويت بندي شده است به اين 
ترتيب كه موضوعات بيمه اي و مالياتي در اولويت رفع موانع 
كسب و كارهاي نوپا قرار دارند؛ هر چند طي يكي دو سال 
گذشته شرايط سهل تر شده اما همچنان نيازمند اصالحاتي 
براي رشد و حمايت از كسب و كارهاي جديد هستيم. ابطحي 
درباره مهم ترين و اصلي ترين مانع پيش روي متقاضيان 
راه اندازي كسب و كارهاي نوپا گفت: سيستم دولتي كشور 
بسيار مبتني بر مجوز است و در هر فرايندي بايد يك مجوز 
از يك دستگاه گرفته شود. اينكه براي يك كسب و كار انواع 
مجوزها بايد اخذ شود بازدارنده است، در حالي كه در دنيا اين 

نظام بيشتر مبتني بر رجيستري )ثبت( است.

    صدور مجوز كس�ب و كارهاي نوپا در كشور 
مبتني بر مشاغل سنتي است

مدير رسته فناوري اطالعات طرح تكاپو در وزارت كار، با 
بيان اينكه سيستم صدور مجوز كسب و كار در كشور نيز 
مبتني بر كسب و كارهاي سنتي شكل گرفته است، گفت: 
به عنوان مثال كسي كه در حوزه توليد محتواي ديجيتال 
مي خواهد فعاليت كند، براي انتشار اثر خود بايد از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز دريافت كند، در حالي كه 
ممكن است صدور اين مجوز زمان بر باشد و محتواي توليد 
شده ارزش زماني و حتي فرصت بازار را از دست بدهد؛ يا 
اينكه رقباي جديد در اين فاصله وارد شوند. وزارت ارشاد 
هم خيلي سعي كرد تا اين سيستم را سازماندهي كند اما 
چون سيستم احراز صالحيت ما بر اساس كسب و كارهاي 
سنتي اس��ت اين يك معضل پيش رو تلقي مي شود. وي 
تاكيد كرد: ماهيت كسب و كارهاي نوپا در بسياري از موارد 
وابسته به سرعت و نوآوري هستند و زمان حضور در بازار 
نيز مهم است اما به دليل اينكه سيستم صدور مجوز كسب 
و كارهاي ما سنتي است، اين سيستم از چابكي و سرعت 

مورد نظر برخوردار نيست.

معاونرييسجمهورمطرحكرد

ايجاد ۱۵۰ هزار فرصت شغلي از محل منابع اشتغال روستايي 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري گفت: در س��ال ۹۷ از محل منابع 
اش��تغال روس��تايي بيش از 1۵۰ هزار فرصت شغلي 
ايجاد شده است. محمد اميد در نشست با دهياري ها و 
شوراهاي اسالمي روستاهاي گچساران و باشت، افزود: 
نظام جمهوري اسالمي در روس��تاها از ابتدا اقدامات 
مهمي انجام داده اس��ت. در 38 هزار روس��تاي باالي 
2۰ خانوار در كشور زيرس روس��تايي آب، بهداشت، 
راه، گاز و ارتباطات ما باالي ۹۰ درصد اس��ت. معاون 
توسعه روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري 
تصريح كرد: زير س��اخت هايي مانند برق در ۶2 هزار 
روس��تاي زير 2۰ خانوار در كشوربه 8۴ درصد رسيده 
است. اميد عنوان كرد: با وجود خدمات خوب جمعيت 
روستايي در كشور كاهش داشته است. در اول انقالب 
اس��المي بالغ بر ۶۵ درصد از جمعيت ما در روستاها 

زندگي مي كردند ولي در حال حاضر اين ميزان به 2۵ 
درصد رسيده است. معاون توسعه روستايي و مناطق 
محروم رياست جمهوري خاطرنشان كرد: ما نتوانستيم 
ظرفيت اشتغال را در روستاها به خوبي اجرا كنيم. اميد 
با اشاره به اينكه3۰ درصد از روستاهاي كشور تاكنون 
به شهر تبديل شده اند بيان كرد: ما تخليه روستاها را در 
كشور شاهد بوديم و دولت نيز بحث اشتغال روستايي 
را در كش��ور كليد زده است. در س��ال ۹۷ در راستاي 
ايجاد اشتغال روس��تايي 1.۵ ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي ويژه اش��تغال روستاييان اختصاص داده 
شده است. معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري ادامه داد: اين ميزان با تجمع بانكي 
بالغ بر 18 هزارميليارد تومان است كه تاكنون 13 هزار 
ميليارد تومان آن آزاد سازي شده و از اين ميزان نيز بالغ 
بر 8 هزار ميليارد تومان پرداخت گرديده اس��ت. اميد 

اضافه كرد: در حال حاضر در كشور اشتغال روستايي 2۵ 
درصد افزايش پيدا كرده است. معاون توسعه روستايي 
و مناطق محروم رياست جمهوري تصريح كرد: با وجود 
اين خدمات ارزنده مهاجرت معكوس از شهر به روستا در 
كشور رخ داده است. اميد عنوان كرد: تسهيالت اشتغال 
روستايي با سود چهار تا ۶ درصد با بازپرداخت ۹ ساله در 
اختيار روستاييان قرار مي گيرد. در سال ۹۷ در كشور از 
23۰ واحد بوم گردي به 18۵۰ واحد رسيده ايم. معاون 
توسعه روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري 
خاطرنشان كرد: در س��ال ۹۷ از محل منابع اشتغال 
روستايي بيش از 1۵۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده 
اس��ت. اميد بيان كرد: اگر بتوانيم كل اعتبارات عنوان 
شده را در س��ال جاري جذب كنيم مي توانيم امسال 
نيز 1۵۰ هزار فرصت شغلي روستايي ايجاد كنيم. وي 
گفت: در مجموع در چند س��ال اخير از وجود تشكيل 

دهياري ها 2۰ هرار ميليارد تومان به دهياري ها كمك 
شده كه از اين ميزان 1۷ هزار ميليارد تومان آن در دولت 
تدبير و اميد بوده است. معاون توسعه روستايي و مناطق 
محروم رياست جمهوري ادامه داد: دهياري ها تجربه 
موفق در روستاها بوده به طوري كه آنها مي توانند مسائل 
روستاها را پيگيري كنند. اميد اضافه كرد: در خصوص 

بيمه دهياري ها گام هاي خوبي برداشته شده و طرح آن 
نيز در هيات دولت مطرح شده است. در كشور 3۶ هزار 
مجموعه دهياري فعاليت دارد. معاون توسعه روستايي 
و مناطق محروم رياست جمهوري تصريح كرد: بيش 
از ۶ هزار ميليارد تومان براي منابع روستاها در كشور 

پيش بيني شده است.

دورنمايبيكاريجوانان
تحصيلكردهدركرمانشاه

كرمانش�اه|مديركل  
تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كرمانشاه نرخ بيكاري بين 
فارغ التحصيالن ي��ا افراد 
در حال تحصيل در مراكز 
آموزش عال��ي كه در گروه 
جمعيتي فعال قرار دارند را 
در كشور 18.3 و در استان كرمانشاه 28.۵ درصد اعالم 
كرد. به گزارش روابط عمومي استانداري، حسن عزيزي 
در نشست ستاد ساماندهي امور جوانان استان، به ارايه 
گزارشي از نرخ بيكاري فارغ التحصيالن و دانشجويان 
كشور و استان پرداخت و بابيان اينكه متاسفانه در كشور 
ما ارتباط سيستماتيك چنداني بين نظام آموزشي و 
اقتصادي وجود ندارد، گفت: هرچند كه دانشگاه هايي 
همچ��ون علمي و كارب��ردي و فني و حرف��ه اي روي 
مهارت آموزي دانشجويان خود كار مي كنند، اما اين 
هنوز كاف��ي نيس��ت.  وي در ادامه بااش��اره به وجود 
13 ميليون و 1۵1 هزار فرد فارغ التحصيل يا درحال 
تحصيل از مراكز آموزش عالي كشور، اعالم كرد: از اين 
جمعيت هفت ميليون و ۵8۴ هزار نفر در گروه فعال 
و پنج ميليون و ۵۶۶ هزار نفر در گروه غيرفعال جامعه 

قرار مي گيرند. 

برگزارياولينهمايش
گردشگريخوراكدرالهيجان
گيالن|مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان گيالن 
گف��ت: اولي��ن همايش 
گردش��گري خوراك در 
الهيجان برگزار مي شود. 
به گزارش ايسنا، شهرود 
اميرانتخابي با اعالم اين خبر گفت: اين جش��نواره 
با هدف معرف��ي فرهنگ غذاي��ي، آداب پذيرايي، 
راهكارهاي علمي جذب گردشگران با تاكيد بر تنوع 
غذايي استان كه به عنوان يكي از شيوه هاي كارآمد 
جذب و ماندگاري گردشگران محسوب مي شود. وي 
با بيان اينكه برگزاري اين همايش فرصتي مناسب 
براي معرفي غذاهاي س��نتي گيالني و نقش آن در 
جذب گردش��گران اس��ت افزود: غذاهاي گيالني 
در حوزه فرهنگ��ي و تمدني م��ا از جايگاه خاصي 
برخوردار اس��ت و به دليل تن��وع اقليم و طبيعت، 
تنوع غذايي زيادي در اس��تان گيالن وجود دارد و 
همايش گردشگري خوراك، فرصت مناسبي براي 
پرداختن به آداب پخت غذاي سنتي و اصيل ايراني، 
حفظ ميراث ناملموس و احيا و معرفي اين غذاها به 

گردشگران داخلي و خارجي است.  

اختصاص۸۸۰ميلياردريال
كمكبالعوضبهكشاورزان

لرستان|رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي لرستان 
گفت: 88۰ ميلي��ارد ريال 
كمك بالعوض به كشاورزان 
خس��ارت ديده اختصاص 
يافت كه تاكن��ون به ۷۴۹ 
نفر حدود 28ميليارد ريال 
پرداخت شده اس��ت. عبدالرضا بازدار روز پنج شنبه در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: پس از وقوع سيل روند 
 ارزيابي و برآورد خس��ارت انجام شده و تاكنون بيش از
 21 هزار پرونده در اين راستا تشكيل شد. وي افزود: اكنون 
روند تشكيل پرونده ها مراحل آخر خود را طي مي كند و 
به خسارت ديدگان تسهيالت ارزان قيمت و كمك هاي 
بالعوض پرداخت مي شود. 88۰ميليارد ريال مبلغ كمك 
بالعوض به كشاورزان خسارت ديده اختصاص يافت و 
تاكنون به ۷۴۹ نفر حدود 28ميليارد ريال كمك هاي 
بالعوض پرداخت شده است. بازدار بيان كرد: همچنين 
يك هزارو 1۰۰ نفر ۵1ميليارد ريال تسهيالت بانكي ارزان 
قيمت دريافت كرده اند. به گفته رييس س��ازمان جهاد 
كشاورزي لرستان بيش از ۴۰ هزار بهره بردار مرتبط با 
اين سازمان نسبت به خسارت سيل خوداظهاري كرده اند 

كه براين اساس برآوردهاي نهايي در دست انجام است.

اتصال95.5درصدجمعيت
آذربايجانشرقيبهشبكهگاز
آذربايج�انش�رقي|
مديرعامل شركت ملي گاز 
ايران گف��ت: ۹۵.۵ درصد 
جمعيت استان آذربايجان 
شرقي به شبكه گاز متصل 
هس��تند.  حس��ن منتظر 
تربتي در مراسم بهره برداري 
از فاز دوم خط انتقال گاز 1۶ اينج ورزقان اهر منش��عب 
بر خط انتقال گاز ارمنس��تان در شهرستان اهر، يكي 
از انقالبي ترين صنعت در كش��ور را انقالب صنعت گاز 
برش��مرد و افزود: اين صنعت پي��ش از انقالب چندان 
مورد توجه نبوده و از اين صنعت چندان بهره برداري و 
استفاده اي نمي شد ولي امروز صنعت گاز آنقدر توسعه 
يافته اس��ت كه كمتر كسي اين صنعت را نمي شناسد 
و از خير و بركت آن اس��تفاده مي كنند.  وي از مصداق 
بارز توس��عه عدالت اجتماعي در كشور را بحث توسعه 
صنعت گاز در كشور عنوان كرد و افزود: به بركت انقالب 
اسالمي در حال حاضر بيش از 3۰ هزار روستاي سراسر 
كشور از نعمت گاز بهره مند هستند. معاون وزير نفت 
گفت: آذربايجان شرقي جزو استان هايي است كه از نظر 
بهره مندي از گاز شهري در وضعيت خيلي خوبي است و 

از اين نظر به عنوان استان سبز مطرح است.

بهرهبرداريكشاورزان
زنجانياز۱۲هزارحلقهچاه

زنجان|مديرعامل شركت 
آب منطقه اي زنجان گفت: 
12 هزار حلقه چاه كشاورزي 
در اين استان با دبي حدود 
۷۰۰ ميلي��ون مترمكعب 
آب، حفر شده و كشاورزان 
در حال بهره ب��رداري از اين 
چاه ها هس��تند. به گزارش روابط عمومي شركت آب 
منطقه اي زنجان، »يوسف رضاپور« اظهار كرد: با توجه 
به بحران منابع آب زيرزميني و ممنوعه شدن دشت ها 
و اجراي طرح حفاظت و تقويت منابع آب زيرزميني و 
با توجه به وابس��تگي اقتصاد و معيشت مردم به بخش 
كش��اورزي، اجراي طرح احياء و تعادل بخشي از كوچ 
جمعيت در اين مناطق جلوگيري خواهد كرد. مديرعامل 
شركت آب منطقه اي زنجان در ادامه افزود: تاپايان سال 
۹۷، حدود 3 هزار و ۶1۷ حلقه چاه غيرمجاز در استان 
زنجان از مدار بهره برداري خارج شده است و با مسدود 
ك��ردن اين چاه ها ح��دود 2۰2 ميليون متر مكعب در 
مصرف آب صرفه جويي شده است،  وي خاطرنشان كرد: 
براي اجراي اين سياست يعني انسداد چاه هاي غيرمجاز، 
بايد با فرهنگ سازي و گفتمان صحيح و منطقي با مردم 

برخورد شود.    
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كتاب »خاطرات خوبان«
در يزد منتشر شد

يزد|كتاب »خاطرات خوبان« شامل هزار خاطره 
خواندني از مراجع، علما، مشاهير و وعاظ دارالعباده 
يزد در دو جلد منتشر شد. اين مجموعه دو جلدي 
توسط علي اكبر شيرسليميان گردآوري و منتشر 
شده و در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است. اين 
كتاب با تيراژ هزار و ۵۰۰ نسخه توسط انتشارات 
ارتاكاوا يزد منتش��ر شده است. در تدوين و تاليف 
اين كت��اب، انجمن آثار و مفاخ��ر فرهنگي ايران 
با نويس��نده همكاري كرده اس��ت.جلد اول اين 
كت��اب ۵18 صفحه و جل��د دوم آن ۵۰۰ صفحه 
اس��ت و در آن خاطراتي از علماي بزرگ همچون 
آيت اهلل آخوند مالاسماعيل عقدايي، آيت اهلل شيخ 
محمدتقي بافقي، آيت اهلل حائري يزدي، آيت اهلل 
سيد روح اهلل خاتمي، آيت اهلل سيدجواد حيدري، 
آيت اهلل سيدمحمد محقق داماد، آيت اهلل شيخ احمد 

علومي يزدي و.... گردآوري شده است.

تي شرت پوشيدن نماينده 
مجلس دردسر آفريد

گچساران|تي ش��رت پوش��يدن يك نماينده 
مجل��س در بازديد از ي��ك پروژه كش��اورزي در 
دشت ليشتر گچساران اس��تان كهگيلويه و بوير 
احمد، دردسر آفريد. غالمرضا تاجگردون رييس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم كه در بازديد 
از يك پروژه كش��اورزي و به دليل گرماي بيش از 
حد هوا، تي شرت آستين كوتاه سفيد پوشيده بود 
مورد انتقاد برخي كه خود را حزب اهلل گچس��اران 
مي نامند قرار گرفت. منتقدان در پي اين اتفاق، با 
انتشار بيانيه اي بدون امضا از نمازگزاران خواسته اند 
در اعتراض به پوش��ش لباس آستين كوتاه سفيد 

تاجگردون تجمع اعتراضي كنند.

عطر برنج از اراضي خوزستان 
به مشام مي رسد

اهواز|معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان 
جهاد كش��اورزي خوزس��تان گفت: در بيش از 
183هزار از اراضي استان، برنج كشت شده است. 
محمد قاسمي نژاد با اش��اره به اينكه اين استان 
مقام سوم كشت برنج در كشور را دارا است، گفت: 
تا ۷مرداد ماه س��ال جاري، در سطح 183 هزار و 
88۷ هكتار از مزارع استان برنج كشت شده است. 
او با بيان اينكه از اين ميزان برنج كش��ت ش��ده، 
۴۶ درصد آن به روش خش��كه كاري انجام شده، 
بيان كرد: خشكه كاري يكي از روش هاي موثر در 
جلوگيري از هدر رفتن كود محس��وب مي شود.

قاسمي نژاد اظهار داشت: افزايش اكسيژن خاك، 
كاهش تركيبات سمي خاك، افزايش آزاد سازي 
آمونيوم، كاهش بيماري ها، حشرات و خم نشدن 
ساقه برنج از ديگر مزاياي خشكه كاري به شمار 
مي روند. قيمت مناسب، اس��تفاده كم از سموم، 
ارگاني��ك بودن و اس��تفاده از راهكار هاي علمي 
از علل مرغوب بودن محصول برنج خوزس��تان 
است. درحال حاضر 2۵۰ كارخانه شاليكوبي در 
استان خوزستان وجود دارد كه در هر كدام از اين 

كارخانه ها حدود ۴۰ نفر مشغول به كار هستند.

مردم روستاي قوريه
از آب شرب سالم بهره مند شدند

زنجان|مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب 
روس��تايي اس��تان زنجان گفت: با اتم��ام پروژه 
آبرساني به روستاي قوريه در شهرستان ايجرود، 
1۷1 نفر از آب ش��رب سالم و بهداشتي بهره مند 
شدند. رضا كابلي اظهار داشت: روستاي قوريه با 
۷1 خانوار و 1۷1 نفر جمعيت از روس��تاهاي غير 
تحت پوش��ش ش��ركت آب و فاضالب روستايي 
استان بوده و با مشكل كمبود آب، مواجه بود. وي 
خاطرنشان كرد: احداث بيش از سه كيلومتر شبكه 
توزيع، احداث 3۰۰ متر خط انتقال، تجهيز چاه و 
ساخت ساختمان سرچاهي و اتاق فرمان و تعمير 
و بازسازي مخزن ذخيره آب از جمله اقداماتي است 
كه شركت آبفار اس��تان در اين روستا انجام داد. 
كابلي افزود: در كنار اقدامات و فعاليت هاي شركت 
آبفار، اهالي روستا نيز اقدام به حفر يك حلقه چاه 
دستي با ِدبي 2.۵ ليتر بر ثانيه كردند . مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روستايي استان زنجان اظهار 
داشت: مشاركت ريالي اهالي در اين پروژه، 1۰۰ 
ميليون ريال بود و اعتبار هزينه شده در اين پروژه 
توسط آبفار نيز رقمي بالغ بر سه ميليارد ريال است.

پرداخت ۱.۸ ميليارد تومان
به شركت هاي روستايي

يزد|رييس تعاون روس��تايي شهرستان مهريز 
گفت: به شش شركت تعاوني روستايي تسهيالت 
بانكي به مبلغ يك ميليارد و 8۰۰ ميليون تومان 
پرداخت شده است. محمود اكبري با اعالم خبر 
تخصيص يك ميلي��ارد و 8۰۰ ميليون تومان از 
طريق صندوق توسعه حمايت از بخش كشاورزي 
به ش��ركت هاي روس��تايي مهريز اظهار داشت: 
اين وام به ش��ش شركت روستايي با هدف تهيه و 
توزيع نيازهاي كشاورزي انجام شده است. وي در 
مورد تعاوني هاي تحت پوشش افزود: شهرستان 
مهريز داراي ۹ شركت تعاوني است كه يك مورد 
در زمينه توليد، چهار مورد در عرصه كشاورزي و 
بقيه در زمينه تعاوني روستايي فعاليت مي كنند و 
يك انجمن خبرگان متشكل از كشاورزان نمونه 
مهريز نيز مش��غول به فعاليت هستند. اكبري با 
اشاره به مزيت هاي فعاليت شبكه هاي تعاوني ها 
در شهرس��تان مهريز افزود: اساسنامه مناسبي 
براي شركت تعاوني ها با ساختار قانوني و تشكالتي 

مدرن تدوين شده است.

چهرههاياستاني
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تامين اجتماعي به پيري زودرس رسيد
بحران مالي در سازمان تامين اجتماعي زودتر از موعد قد 
علم كرد. در واقع سازماني كه هنوز بايد پويا و فعال باشد، 
پيش از آنكه دوران بلوغ را طي كند دچار پيري زودرس شده 
و نتيجه اين وضعيت كار را به آنجا رساند كه از چندي پيش 
زمزمه ها و هشدارها مبني بر ورشكستگي تامين اجتماعي 
ابتدا  از سوي كارشناسان بيمه و بعد از آن از جانب مسووالن 
اين سازمان مطرح و سبب شد عالج واقعه بعد از وقوع آن 
انديشيده شود. در شرايط فعلي كه مشكالت مالي تامين 
اجتماعي هر روز بيش��تر مي شود، علت يابي براي يافتن 
داليل بن بست مالي شدت گرفته و هر بار عاملي از سوي 
مسووالن به عنوان اصلي ترين عامل ورشكستگي مطرح 
مي ش��ود و حاال نوبت به بازنشستگي هاي پيش از موعد 
رسيده است. آن طور كه مسووالن سازمان تامين اجتماعي 
مي گويند، ۴۶ درصد هزينه هاي اين س��ازمان را جامعه 
70درصدي بازنشستگان پيش از موعد در مشاغل سخت 
و زيان آور تش��كيل مي دهند كه اين رقم بدون احتساب 
ساير بازنشستگان زودتر از موعد در سازمان هاي دولتي و 
كارگري است، موضوعي كه فشار اقتصادي فراواني بر تامين 
اجتماعي تحميل كرده و نياز به بازنگري در قوانين دارد اما 
كارشناسان بيمه بر اين باورند كه نمي توان توپ مشكالت 
مالي را در زمين بازنشستگان پيش از موعد انداخت، اگرچه 
تصويب و اجراي اين قانون از ابتدا سياستي درستي نبود و 
در اجرا هم نواقصي داشت اما آنچه امروز تامين اجتماعي را 
فلج كرده است، از يك سو ناشي از مشكالت مديريتي و از 
سوي ديگر به دليل بحران اقتصادي فراگير در كشور بوده 

كه چرخ اشتغال را كند كرده است.

    فشار ناشي از بازنشستگي پيش از موعد
آن طور كه مديركل امور فني مستمري هاي سازمان تامين 
اجتماعي مي گويد، در حال حاضر متوسط سن بازنشستگي 
در ميان بازنشستگان مشاغل س��خت و زيان آور سازمان 
تامين اجتماعي ۴۸ سال است كه اين سن براي بازنشستگي 
پايين به شمار مي رود. محمدعلي جناني روز گذشته درباره 
اين موضوع بيان كرد: متوسط سن بازنشستگي در كشور 
۵۹.۲ سال است اما در بخش بازنشستگان سخت و زيان آور 
۴۸ سال است. يعني ۱۱.۲ س��ال سن اين افراد در هنگام 
بازنشستگي كمتر از ساير بازنشستگان است.در واقع اين 
افراد ۱۱.۲ سال زودتر از سيستم جدا مي شوند، حق بيمه 
نمي دهند، مستمري خود را زودتر دريافت مي كنند و رقم 
مستمري آنها بر اساس اطالعات س��ال ۹۶ نيز 700 هزار 
تومان بيشتر است. حقوق بيشتر و سنوات ارفاقي نيز به مدت 

۹ سال دريافت مي كنند.
او افزود: دغدغه اي كه ما داريم، بحث بازنشستگي پيش از 

موعد است كه ۳0 درصد مصارف ما را به خود اختصاص 
مي دهد. اين هزينه اضافي مربوط به بازنشستگان مشاغل 
س��خت و زيان آور اس��ت. البته ۴۲ درصد بازنشستگان 
تامي��ن اجتماعي پي��ش از موعد هس��تند؛ اين ميزان 
بازنشستگي هايي است كه از مجاري غيرعام بر اساس 
صالحديد قوه مقننه در اين چند سال به تامين اجتماعي 
تحميل ش��ده اند. وي با بيان اينكه اين نوع بازنشستگي 
ش��امل چند بخش مي شود، اظهار داش��ت: يكي از آنها 
بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور به عنوان اصلي ترين 
محور و استفساريه اي است كه با استفاده از قانون ۱۳۸0 
در مجموع ۲70 هزار نفر را سر سفره تامين اجتماعي نشاند 
و استفساريه آن نيز ۱۲۴ هزار نفر را به تامين اجتماعي 
تحميل كرد كه در مجموع حدود ۴00 هزار نفر شدند.70 
درصد جامعه پيش از موعد بازنشسته سخت و زيان آور 
هس��تند كه اين ميزان ۴۶ درصد هزينه هاي سازمان را 
تشكيل مي دهند. وي به برخي از انواع بازنشستگي ها در 
سازمان تامين اجتماعي كه هزينه هايي براي اين سازمان 
داشته است، اش��اره كرد و گفت: اهميت بعدي در حوزه 

بازنشستگي مربوط به بازنشس��تگان بر اساس ماده ۱0 
قانون نوسازي صنايع اس��ت؛ زيرا بر اساس اين ماده به 
كارفرما اجازه داده مي ش��ود كارگر يا بيمه شده اي را كه 
۲۵ سال سابقه كار دارد، بازنشسته كند به شرطي كه يك 
نفر جايگزين وي شود و كارفرما شرايط پايدار داشته باشد. 
البته اين موضوع داراي شرايط چهارگانه اي است كه در 
مجموع ۱۳ درصد از بازنشستگان در اين گروه مي گنجند و 
از سال ۱۳۸۴ تاكنون 77 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد 

در اين بخش هم داريم.
مديركل امور فني مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي 
گفت: در مرحله بعدي، بازنشس��تگي وفق قانون بودجه 
سنواتي بود كه از سال ۸۶ تا ۹۲ به تامين اجتماعي تحميل 
شد و قانون آن تحت عنوان قانون تعيين تكليف است يعني 
هر فردي كه از يك سال به باال سابقه دارد، اين قانون به آن 
فرد اجازه مي دهد كه مابه التفاوتش را تا ۱0 سال پر كند و 
بعد از ۱0 سال هم بازنشسته شود كه اين موضوع هم بار مالي 
زيادي دارد. وي اضافه كرد: پس از اين نوع بازنشس��تگان، 
قانون پيش از موعد كاركنان دولت است كه از سال ۱۳۸۶ به 

تصويب رسيده و اجرايي شده است. اين نوع بازنشستگي هم 
۱۲ هزار نفر را بر سر سفره تامين اجتماع نشاند كه پارسال 
در بند )ت( ماده ۲۸ اين قانون را براي كاركنان بنياد شهيد و 
كميته امداد اجرا كرديم و حقوق آنها كه ۲۴ و ۲۵ روز بود به 
۲۹ و ۳0 روز تبديل كرديم كه بر اساس قانون برنامه ششم 

توسعه اجرايي شد. 

    مشكلي فراتر از بازنشستگان پيش از موعد
اظهارات جناني در حالي اس��ت كه كارشناس��ان بيمه 
معتقدند نمي توان انگشت اتهام فش��ار مالي بر سازمان 
تامين اجتماعي را تنها متوجه بازنشستگان پيش از موعد 
دانس��ت، بلكه مجموعه عواملي اين سازمان را به شرايط 

فعلي كشانده است. 
محسن ايزدخواه، كارشناس بيمه تامين اجتماعي درباره 
اين موضوع ب��ه »تعادل« گفت: در قانون تامين اجتماعي 
مصوب سال ۵۴ درباره سختي كار و بدي آب و هوا به طور 
معقول مواد قانوني وجود داشت اما بعد از انقالب به خصوص 
زماني كه بحث خصوصي سازي مطرح شد، اين موضوع در 

دولت، مجلس، جامعه كارگري و كارفرمايي مطرح شده و 
هر كدام از اين نهادها از زاويه ديد خود به موضوع نگاه كرده 
و از بازنشستگي پيش از موعد دفاع كردند. جامعه كارگري 
تصور مي كرد از طريق تصويب قانون بازنشستگي پيش از 
موعد مشاغل سخت و زيان آور مي تواند زودتر بازنشسته شده 
 و مستمري بگيرد در حالي كه به دنبال شغل دوم هم باشد. 
كارفرما هم تصور مي كرد از اين طريق مي تواند نيروي كار 
خود را زودتر كاهش دهد و از زيربار پرداخت حقوق ش��انه 
خالي كند، دولت هم به دنبال آن بود كه با كم شدن نيروي 
كار، شرايط براي خصوصي سازي فراهم باشد. بنابراين اينكه 

غلط بودن قانون را تنها از چشم دولت ببينيم اشتباه است.
او افزود: تمام صندوق هاي بيمه  اي دوران جواني، بلوغ و پيري 
دارند اما تامين اجتماعي دچار پيري زودرس شده است. 
اين اتفاق عالوه بر آنكه ناشي از ناآگاهي از زيرساخت هاي 
بيمه بود، تابعي از ش��رايط اقتصادي كش��ور هم هست. 
زماني كه اقتصاد با تورم باال داريم و با نرخ اشتغال كم، نرخ 
سرمايه گذاري ناچيز است، ماليات بر واحدهاي توليدي فشار 
وارد مي كند و بسياري مشكالت اقتصادي ديگر، در نهايت 
به آنجا مي رسيم كه بيمه زودتر از موعد پير شده و مصارفش 

بر منابعش پيشي مي گيرد.
ايزدخواه بيان كرد: در شرايط فعلي ۶.۵ ميليون نفر بيكار 
واقعي داريم زماني كه چرخ اشتغال نمي چرخد پس حق 
بيمه اي ه��م به تامين اجتماعي واريز نمي ش��ود و به اين 
ترتيب اين سازمان بخشي از درآمد خود را از دست مي دهد. 
در اين شرايط تنها راه حلي كه باقي مي ماند، اين است كه 
رشد اقتصادي ايجاد شود كه به دنبال آن اشتغال هم وضع 
بهتري پيدا كند اما در شرايط فعلي شاهد آن هستيم كه 
نه تنها شغل جديد ايجاد نمي شود، بلكه مشاغل قديمي 
هم تهديد مي شوند پس اين وضعيت بيش از آنكه ناشي از 
بازنشستگي هاي پيش از موعد باشد از طرفي به دليل نقص 
مديريت است، اين سازمان مدت ها با سرپرست اداره مي شد 
و در چنين شرايطي مشخص است كه نمي شود برنامه ريزي 
درستي براي اصالح امور داش��ت. اگر قرار باشد اصالحي 
صورت بگيرد اين سازمان قوانيني بدتر از بازنشستگي پيش 
از موعد دارد كه مي توان از آن شروع كرد براي مثال در قانون 
مصوب سال ۵۴ هر فردي كه بيمه شده تامين اجتماعي 
بوده و براي خدمت س��ربازي اعزام مي ش��د، مدت زمان 
خدمت او به عنوان سابقه كار منظور مي شد اما بعد از آن اين 
قانون به اين صورت تغيير كرد كه هر كسي حتي اگر سابقه 
بيمه تامين اجتماعي نداشته باشد، دو سال سربازي براي 
او سابقه محسوب مي شود و اين در واقع تحميل هزينه به 
بيمه به شمار مي رود و بايد گفت مشابه اين قوانين در تامين 

اجتماعي بسيار است. 

ماجراي جمع آوري يك دارو كه حاشيه ساز شد
رييس س��ازمان غذا و دارو درباره حواشي جمع آوري 
اخير يك نوع از داروي لوزارتان توضيح داد. محمدرضا 
شانه ساز با اشاره به حواشي جمع آوري داروي لوزارتان 
توليد شركت اكتووركو گفت: بايد توجه كرد كه ماده 
اوليه اين دارو، همان ماده اوليه اي بود كه بس��ياري از 
كمپاني ها و برندهاي معروف اروپايي هم از آن استفاده 
كرده بودند. بنابراين اين ماده اوليه فقط در ايران استفاده 
نشده، بلكه در ساير كشورها و در كمپاني هاي بزرگ هم 

مورد استفاده قرار گرفته است.
او اف��زود: از زماني هم كه اي��ن دارو اعالم جمع آوري 
شد، ما در كمتر از 7۲ ساعت بعد براي جمع آوري اش 
اقدام كرديم. چيزي كه گفته مي شود مبني بر اينكه از 
شش ماه قبل جمع آوري دارو اعالم شده بود و مباحث 
اينچنيني، درست نيست و واقعا اين مباحث، بحث هاي 

ريز كارشناس��ي و تخصصي در حوزه داروسازي است 
و بايد داروس��ازاني كه در حوزه صنعت،  رگوالتوري و 
نظارت بر كيفيت كار كرده ان��د، در اين باره اظهارنظر 
كنند. بنابراين اظهارنظرها و اطالعاتي كه در اين زمينه 
مطرح شد، درست نيست. حتي سازمان غذا و داروي 
امريكا هم كه پيش��نهاد داد كه مصرف كننده به هيچ 
عنوان مصرف دارويش را قطع نكند و مصرف اين دارو تا 
زمان پيدا نشدن منبع و ماده اوليه جديد قطع نشود، اما 
متاسفانه با تبليغاتي كه در كشور ما با نيات مختلف انجام 
شد، باعث شد كه بسياري از بيماران دارويشان را مصرف 
نكنند. شانه ساز ادامه داد: با وجود اينكه سهم اين دارو 
در بازار ما بسيار كم بوده و بالغ بر 0.۸۶ درصد و كمتر از 
يك درصد بازار بود، اما به نحوي اين موضوع بزرگنمايي 
ش��د كه بيش از ۹۹ درص��د از مصرف كنندگاني كه 

برنده��اي ديگر و توليدات ش��ركت هاي ديگِر داروي 
لوزارتان را مصرف مي كردند، هم بسيار نگران شدند و 
هم مصرف شان را قطع كردند. ايجاد چنين تشويشي در 

بيماران كار بسيار غيراخالقي و زشتي است.

   لوزارتان واقعا سرطان زا بود؟
رييس س��ازمان غذا و دارو درباره سرطان زا بودن ماده 
اوليه لوزارتان جمع آوري شده، به ايسنا گفت: اگر فردي 
به صورت طوالني مدت اين دارويي كه اعالم شده است 
را مصرف كند، در سنين باالي 70 سالگي يك در ۱00 
هزار احتمال ابتال به سرطان وجود دارد. البته براي ما 
همين ميزان هم عدد بزرگي اس��ت. بنابراين ريسك 
نكرده، دارو را جم��ع آوري و آن را جمع آوري كرديم. 
اظهاراتي هم كه مبني بر تاخير شش ماهه در جمع آوري 

اين دارو مطرح شد، اصال درست نبوده است. شانه ساز 
با بيان اينكه در سال گذشته نيز داروي والزارتان كه از 
نظر شيميايي و اثر درماني مشابه لوزارتان است، حجم 
و تعداد بس��يار بيش��تري از آن را جمع آوري كرديم، 
گفت: براي والزارتان شش شركت توليدكننده بودند 
كه سهم بااليي در بازار داشتند و دارويشان جمع آوري 
شد، اما اينقدر حساسيت درست نشد، در حالي كه براي 
لوزارتان تنها يك توليدكننده مان ش��امل جمع آوري 
مي شد و كمتر از يك درصد بازار ما را تشكيل مي دهد.

   رقابت هاي تجاري به قيمت نگراني بيماران
وي تاكيد كرد: من فكر مي كنم بس��ياري از شركت ها 
براي رقابت ه��اي تجاري در اين زمين��ه ورود كرده و 
خاطر بيمار را كه خودش بابت بيماري  و تامين و تدارك 

داروهايش نگران است، مش��وش و ناراحت كرده اند. 
وزارت بهداشت و س��ازمان غذا و دارو به موقع در اين 
زمينه اقدام كرده است. در مجلس هم سواالتي شد كه 
ما به آنها پاسخ داديم و بعد از اين هم اگر سوالي شود، 
پاسخ مي دهيم. البته زماني كه اين ماده اوليه وارد شده، 
 تيم فعلي در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نبودند. 
البته فرقي هم ندارد و ممكن است بعد از ما همچنين 
اتفاقاتي رخ دهد. اين موضوع در داروسازي دنيا معمول 
است. رييس سازمان غذا و دارو همچنين اظهار كرد: 
اولين بار و دو، سه روز قبل از جمع آوري دارو در ايران، 
 كمپاني هاي ب��زرگ اروپايي و امريكايي اي��ن دارو را 
جمع آوري كردند و ما هم با وجود اينكه سهم مصرف اين 
دارو در ايران كمتر از يك درصد بازار و بيماران ما بود، اما 

ريسك نكرده و عرضه آن را متوقف كرديم.

بزرگترينزمينلغزشجهاندرپلدختر
عضو انجمن مخاطره شناس��ي ايران با اش��اره به وقوع 
بيش از ۱000 زمين لغزش در لرستان طي سيل اخير، 
خط��رات اين پديده و عوامل آن را توضيح داد و بر اقدام 

فوري پيش از بارندگي بعدي تاكيد كرد.
مسعود مجرب، زلزله شناس عضو انجمن مخاطره شناسي 
ايران، با اشاره به وقوع بيش از هزار زمين لغزش در استان 
لرستان طي سيل اخير گفت: براي اينكه زمين لغزش و 
احتمال آن در يك محل مشخص را بررسي كنيم بايد 
عوامل ذات��ي و محرك را در نظر بگيريم. از عوامل ذاتي 
مي توان توپوگرافي و شيب دامنه را مثال زد كه مثاًل در 
البرز و زاگرس اين عوامل را داريم چون دامنه ها پرشيب 
هستند. عامل ذاتي ديگر جنس است. يعني اليه هاي 
زمين كه احتمال دارد  بر اثر عوامل محركي مثل بارندگي 
تحريك شوند و بر اثر چكانش بلغزند. در البرز و زاگرس 
و دامنه هاي ديگري كه در ايران مركزي داريم، مي توان 

اين عوامل را ديد.
مج��رب ادام��ه داد: از عوامل محرك مي ت��وان زلزله و 
بارندگي را نام برد كه هر كدام با ساز و كار خود مي توانند 
دامنه ها را تحريك كنند. تغيير كاربري هم يكي ديگر از 
اين عوامل است يعني با تغيير كاربري احتمال لغزش 
زمين زياد مي شود. عوامل ديگري هم هست و تركيبي 

از اينها را هم مي توان در نظر گرفت.
او در پاسخ به اين پرسش كه طي سيل اخير در لرستان 
چه اتفاقي افتاده است، گفت: سابقه زمين لغزش هاي 
كش��ور را كه مي بينيم در زاگرس و البرز توزيع لغزش 
داشته ايم و بزرگ ترين زمين لغزش عالم با وسعت حدود 
۱۵۵ كيلومتر مربع در سيمره اتفاق افتاده است. سيمره 
نزديك پل دختر است. سن اين زمين لغزش حدود ۹ تا 
۱0 هزار سال است كه بر اثر يك زلزله بزرگ اتفاق افتاده 
اس��ت. توده اي كه لغزيده تا ۲0 كيلومتر حركت كرده 
است و روي گوگل ارث هم ديده مي شود. يعني منطقه اي 
است كه پتانسيل زمين لغزش را دارد. بعد از زلزله سرپل 
ذهاب هم زمين لغزش مله كبود را داش��تيم كه زمين 
لغزش بزرگي بود. عضو انجمن مخاطره شناسي ايران 

به مهر گفت: خيلي جاها هم هست كه لغزش ها بعد از 
يك عمليات عمراني اتفاق مي افتند. يعني دامنه ها آماده 
هستند و با يك عامل محرك كه مي تواند انفجار، زلزله، 
بارندگي يا حتي تردد خودروها باشد لغزيده مي شوند و 

به سمت پايين مي آيند.
مجرب اظهار كرد: متأس��فانه كشور ما خيلي پتانسيل 
لغ��زش دارد اما چون س��يل و زلزل��ه بااهميت تر بوده 
خيلي به آن توجهي نش��ده است. خيلي از شريان هاي 
حياتي ما دچار آسيب شده اند و هنوز هم ما از روش هاي 
عمراني براي پايدارس��ازي اس��تفاده مي كنيم. يعني 
يك زمين شناس مهندس كه آگاه باشد نمي رود مثل 
يك مريض منطق��ه را معاينه باليني كند و تجويز كند 
و خوبش كند. وي تأكيد كرد: معمواًل س��از و كار ما اين 
است كه س��ريع يك ديوار حائل بچينيم و راهكارهاي 
عمراني اينچنيني را دنبال مي كنيم كه خيلي وقت ها 
هم بي فايده اس��ت در حالي كه شايد يك راهكار ساده 
زمين شناسي داشته باشد و حل شود. نمونه بارزش در 
محور ساري- كياس��ر با زمين لغزشي روبه رو بوديم كه 
جلوي آن مرتب ديوار مي گذاشتند اما لغزش آن را هل 
مي داد و جلو مي برد. عام��ل اين لغزش، آب زيرزميني 

بود و اليه هاي سست س��ازند شمشك، كافي بود آنجا 
يك زهكش درس��ت مي كردند و آب را از زمين لغزش 
دور مي كردند و مي ايستاد و لزومي نداشت هزينه هاي 

هنگفت بشود.
عضو انجمن مخاطره شناسي ايران ادامه داد: رويكرد ما 
براي لغزش رويكرد كاماًل سنتي و استفاده از روش هاي 
صرفًا عمراني است و آسيب آن را هم مي بينيم. بعد از يك 
بارندگي بنا به داليل زيادي دچار لغزش مي شويم. تعيين 
محل روستاهاي ما ايراد دارد، پوشش گياهي را از دست 
مي دهيم و ... در شمال كشور خيلي از لغزش ها به خاطر 
اين است كه ريشه درخت كه خودش عامل تقويت زمين 
است را از بين برده ايم و اين لغزش ها را تشديد مي كند و 

شريان هاي حياتي را تحت تأثير قرار مي دهد.
مجرب با تأكيد بر اهميت مكان يابي درست اظهار كرد: 
پهنه شمال تهران پهنه لغزشي است اما روي بزرگ ترين 
زمين لغزش��ي كه در گذشته در دامنه شمال تهران رخ 
داده دانش��گاه واحد علوم و تحقيقات را ساخته ايم و آن 
را دقيقًا روي اين زمين لغزش گذاشته ايم. وقتي حرف از 
مكان يابي مي زنيم يعني اين. يعني مطالعه نكرده ايم و 
االن ديگر نمي شود جلويش را گرفت و تمام شده است.
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 گاليه پليس از فك پلمب 
۲۱ منزل پالك قرمز 

رييس پليس پايتخت با گاليه از فك پلمب ۲۱ خانه 
پالك قرمز در مناطق شوش، مولوي و هرندي گفت: 
برخ��ي از اين خانه ها كامال متروك��ه بوده و قابليت 
سكونت ندارند، لذا الزم است همه دستگاه ها با پليس 
همكاري كنند. س��ردار حسين رحيمي درباره فك 
پلمب برخي خانه هاي پالك قرمز در محله شوش، 
مولوي و هرندي به ايس��نا گفت: ۲۱ خانه در محله 
شوش، مولوي و هرندي فك پلمب شده اند در جلساتي 
كه با دادستان كل داشتيم، موضوع فك پلمب اين 
منازل را مط��رح كرديم. رييس پليس تهران بزرگ 
خاطرنش��ان كرد: اكثر اين خانه ها متروكه هستند 
و برخي از اين منازل قابليت س��كونت را نيز ندارند. 
طبيعتا انتظار ما اين است كه با توجه به اينكه كمتر از 
۶ ماه از اجراي طرح پاكسازي محالت شوش مولوي 
و هرندي مي گذرد، همه دس��تگاه ها كمك كرده تا 
اين منطقه از لوث وجود اين افراد. به طور كامل پاك 
شود. رحيمي اظهار كرد: متاسفانه معتادان و خرده 
فروشان مواد مخدر هنوز هم در اين منطقه اميدشان 
قطع نشده و تصور مي كنند هنوز مي توانند در اين 
محل باشند از سوي ديگر نيز مردم اطمينان كامل را 
ندارند كه ديگر فعاليت خرده فروشان در اين منطقه 
به پايان رسيده و هر بار كه براي بازديد مي رويم، از ما 
مي پرسند مطمئن هستيد كه اين وضعيت ادامه پيدا 
مي كند، لذا الزم است كه همه دستگاه ها همكاري 
كنند. وي ادامه داد: متاسفانه هنوز از سوي شهرداري 
براي تعيين تكليف و تخريب برخي خانه ها و بازسازي 

معابر اقدامي نشده است.

تعرفه بيمارستان هاي خيريه 
بازنگري مي شود 

عضو كميسيون بهداشت مجلس، با بيان اينكه مشكل 
تعيين سقف براي پذيرش بيماران در مراكز درماني 
دولتي برداشته شده است، از وعده وزير بهداشت براي 

بازنگري تعرفه هاي بيمارستان هاي خيريه خبر داد.
بهروز بني��ادي درباره هش��دار وزير بهداش��ت به 
بيمارس��تان هاي دولتي كه بيماران تنگدس��ت را 
پذيرش نمي كنند، گفت: اتخاذ تصميمي توس��ط 
بيمه سالمت در ابتداي امسال به تعيين سقف براي 
بيمارستان ها منتهي ش��د كه نارضايتي بيماران را 
به همراه داش��ت، چرا كه بيماراني كه به اين مراكز 
مراجعه مي كردند با مشكل تكميل سقف تعيين شده 
كه توسط مدير بيمارستان يا دانشگاه علوم پزشكي 
اعالم مي شد، روبه رو مي شدند. نماينده مردم كاشمر، 
بردسكن و خليل آباد در مجلس شوراي اسالمي، ادامه 
داد: اين بيماران ناچار بودند كه به ساير بيمارستان ها 
مراجعه كرده يا از خدمات بخش خصوصي استفاده 
كنند يا تا ماه آينده منتظر مي ماندند، چرا كه سقف 
تعيين شده براي بيمارستان هاي دولتي تا بيستم هر 

ماه تكميل مي شد.
او اظهار كرد: ما هفته گذش��ته در نشست مشترك 
روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كه با حضور وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و معاونانش در 
استان خراس��ان رضوي برگزار ش��ده بود، اين نويد 
داده شد كه سقف تعيين شده براي بيمارستان هاي 
دولتي برداشته ش��ده كه در پي آن مشكل پذيرش 
بيماران توسط اين مراكز نيز رفع خواهد شد. بنيادي 
به خانه ملت گفت: يكي ديگر از مش��كالت موجود 
در بيمارستان ها اين بوده كه ممكن است بيماراني 
كه در بيمارستان هاي دولتي پذيرش مي شوند، در 
انتظار تامين تجهيزات پزشكي مورد نياز براي درمان 
خود بمانند، چرا كه با وجود اتفاقاتي كه در س��طح 
كشور ناشي از اعمال تحريم ها افتاده است، بسياري 
از ش��ركت هاي خارجي براي واردات دارو به صورت 
نقدي معامله مي كنند كه به مهم ترين مانع در اين 
بخش تبديل شده و اين در حالي است كه مطالبات 

بيمارستان ها توسط بيمه ها پرداخت نشده است.
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2  پيشنهاد  براي شناسايي خانه هاي خالي
گروه راه و شهرسازي|

ب��ازار مس��كن در ركود تورم��ي عميقي ف��رو رفته 
اس��ت، قيمت ها نسبت به سال گذشته رشد بيش از 
100درصدي داش��ته و همگام با آن حجم معامالت 
هم بيش از 60 درصد كاهش يافته است، دراين ميان 
پيش بيني مي شود كه اين دوره از ركود طوالني تر از 
دوره هاي پيشين باشد، برهمين اساس طي دو، سه 
ماهه گذشته مسووالن بخش مسكن تالش كرده اند 
تا با اجرايي كردن راهكارهايي از تش��ديد نابساماني 

در بازار بكاهند.
در ارديبهشت ماه، رونمايي از بسته پيشنهادي وزارت 
راه و شهرسازي بر پايه دريافت ماليات تدوين شده بود 
و ارايه دو راهكار از سوي وزارت اقتصاد براي ساماندهي 
بازار مسكن در راستاي تعادل بخشي به اين بازار انجام 
شد، اما ناگفته نماند كه روش هاي ارايه شده درصورت 
اجرايي ش��دن يا زمانبر هس��تند يا اينكه اثرگذاري 
مناسبي بر بازار نخواهند داشت.  اما در تازه ترين اقدامي 
كه براي بهبود بازار مسكن انجام شده است، وزارت راه و 
شهرسازي به كميسيون اقتصاد هيات دولت پيشنهاد 
داده ك��ه تبصره ه��اي ۵ و ۷ ماده 16۹ مك��رر قانون 
ماليات هاي مستقيم اصالح شود يعني قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي با موظف ش��دن دستگاه ها به ارايه 
اطالعات مالكيتي اشخاص به سامانه امالك و اسكان، 
تصحيح شود. از سوي ديگر، يكي از اعضاي كميسيون 
عمران مجلس پيشنهادي را براي شناسايي خانه هاي 
خالي و دريافت ماليات برآنها ارايه كرده است، در واقع با 
اجراي اين راهكار هم خانه هاي خالي شناسايي مي شود 
و هم اينكه با دريافت مالي��ات از صاحبان اين امالك، 

مي توان در رونق بخشي به بازار مسكن كمك كرد.
البته ارايه اين دو راهكار درون بخشي براي ساماندهي 
بازار مسكن و بازگشت رونق به اين بخش در شرايطي 
انجام مي ش��ود ك��ه جهش هاي قيمت��ي ملك طي 
س��ال هاي اخير همواره به دليل بي ثباتي در وضعيت 
اقتصاد كالن كشور رخ داده است. از اين رو، در صورت 
اجرايي ش��دن راهكارهاي درون بخشي، نمي توان به 

رونق بازار مسكن و خروج آن از ركود دل خوش كرد.

  درخواست از كميسيون اقتصادي دولت
 وزارت راه و شهرس��ازي به منظور راه اندازي سريع تر 
س��امانه ملي امالك و اسكان كه در قانون ماليات هاي 
مس��تقيم بخش ماليات بر خانه هاي خالي ذكر شده، 
متن پيش نويس پيشنهادي براي اصالحيه تبصره هاي 

۵ و ۷ قانون ماليات هاي مستقيم را براي رسيدگي به 
دولت ارسال كرده است. براساس قانون مذكور، وزارت 
راه و شهرس��ازي مسوول تهيه س��امانه ملي امالك و 
اسكان است و براي ساماندهي و يكپارچه سازي داده ها 

و اطالعات حوزه مس��كن و استفاده از اين اطالعات به 
منظور ايجاد پايه هاي مالياتي جديد در حوزه مسكن از 
جمله ماليات بر خانه هاي خالي، حسب تبصره ۷ ماده 
16۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، در تالش است تا 

بتواند دستگاه هاي مربوطه كه دارنده اطالعات مالكيتي 
اشخاص هستند را مكلف به همكاري براي راه اندازي 

سريع تر سامانه ملي امالك و اسكان كند.
البته عمده اطالعات مورد نياز براي راه اندازي سامانه 

مذكور در اختيار اين وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختيار 
ساير دستگاه هاي دولتي و غيردولتي از جمله سازمان 
امور مالياتي، مركز آمار ايران، ش��هرداري ها، سازمان 
ثبت اسناد و امالك، موسسات و نهادهاي غيردولتي 
و ... است، بنابراين براي راه اندازي سامانه ملي امالك 
و اسكان ضرورت دارد تا دستگاه هاي دارنده اطالعات 
موظف به همكاري با وزارت راه و شهرس��ازي شوند و 
ضروري است تبصره هاي مربوطه در ماده 16۹ مكرر 

قانون ماليات هاي مستقيم اصالح شوند.

  يك راهكار بسيار ساده
جدا از پيشنهادي كه وزارت راه و شهرسازي براي اجراي 
بهتر ماليات بر خانه هاي خالي به كميسيون اقتصادي 
هيات دولت ارايه داده است، يك عضو كميسيون عمران 
مجلس مسكن هم، راهكاري بسيار ساده را عنوان كرده 
و گفته اس��ت: مي توان طي يك ماه عالوه بر شناسايي 
خانه هاي خالي از مالكان اين واحدهاي مسكوني ماليات 

دريافت كرد.
مجيد كيانپور در گفت وگو با تسنيم اظهار كرده است: 
ب��راي اين كار ب��ا توجه به اينكه ش��هرداري ها مرجع 
صدور پايان كار س��اختمان هستند يك تفاهمنامه با 
اين دستگاه امضا مي شود و در مدت يك ماه مشخص 
خواهد شد كه خانه هاي خالي استفاده شده اند يا خير.

او با تاكيد بر اينكه بايد در بازار مس��كن سياست هاي 
عرض��ه و تقاضا ماليات��ي و درآم��دي را با هم منطبق 
كنيم، تصريح كرده است: به عنوان مثال يك انبوه ساز 
مي خواهد ۵0 واحد مس��كوني را بسازد، براي اين كار 
بايد مجوزهاي الزم را دريافت كند، پس از دريافت اين 
مجوزها، ساخت واحدهاي مسكوني و اخذ پايان كار از 
شهرداري مثال اگر تا يكسال اين واحدها به بازار عرضه 
ش��ود از ماليات معاف خواهد بود و در غير اين صورت 
مشمول دريافت ماليات از خانه هاي خالي خواهد شد.

اين عضو كميسيون عمران مجلس، پيش نياز اجراي 
اين برنامه را ارتباط آنالين ش��هرداري ها و س��ازمان 
امور مالياتي عنوان كرده و گفته است: گفته مي شود 
هم اكنون 2.۵ ميليون خانه خالي در كشور داريم كه 

البته آمار واقعي در اين رابطه را در اختيار نداريم.
كيانپور تاكيد كرده است: از طريق اداره درآمد و نوسازي 
شهرداري ها كه درآمد نوسازي از ساختمان ها دريافت 
مي كند به راحتي مي توان ش��رايطي را فراهم كرد تا 
خانه هاي خالي يا وارد بازار مصرف شوند يا اينكه از آنها 

ماليات دريافت شود.

تجربه 10 كشور در دريافت ماليات بر عايدي سرمايه مسكن
ع��الوه بر دريافت مالي��ات از خانه هاي خال��ي كه يكي از 
راهكارهاي رونق بخشي به بازار مسكن است، دريافت ماليات 
بر عايدي سرمايه هم يكي از روش هايي است كه به تعادل 
بخشي اين بازار كمك مي كند و طي يكي، دوماهه گذشته 
هم حرف و حديث بس��ياري براي تصويب آن در مجلس 
ش��وراي اسالمي مطرح شده است، اما در شرايطي كه اين 
راهكار همچنان در پيچ و خم قانوني شدن قرار دارد، بيش 
از ۵0 كشور دنيا با اقتصادهايي توسعه يافته در حال دريافت 
اين ماليات هستند، ماليات بر عايدي سرمايه دركشورهايي 
مانند امريكا، انگلستان، كانادا، برزيل، چين، فرانسه، روسيه، 
اسپانيا، ژاپن، تركيه و ... اجرايي مي شود. ماليات بر عايدي 
سرمايه به عنوان يك پايه مالياتي موثر از سال ها پيش در 
اكثر كشورهاي توسعه يافته اخذ مي شود و قديمي ترين 
ماليات حوزه زمين و مسكن است كه بر افزايش قيمت امالك 
)عايدي سرمايه( وضع مي شود، خبرگزاري فارس نگاهي به 

كشورهاي دريافت كننده اين ماليات داشته است.
   انگلستان

يكي از داليل اصلي معرفي ماليات بر عايدي س��رمايه در 
انگلستان، رشد سريع ارزش ملك پس از جنگ جهاني دوم 
بود. اين قضيه منجر به اين شده بود كه سوداگران امالك 
عمدتاً خانه ها را احتكار كنند تا درآمد اجاره اي ايجاد نشود 
و عايدي س��رمايه بيشتر شود. پس از آن، سيستم ماليات 
بر عايدي سرمايه توس��ط جيمز كالجان، رييس مجلس 
انگلستان در سال 1۹6۵ معرفي شد. در خصوص اموال و 
دارايي هاي غير از امالك نرخ ماليات بر عايدي سرمايه بين 
10 تا 20 درصد درنظر گرفته شده و براي خانه هاي دوم به 

باال نرخ اين ماليات بين 18 تا 28 درصد است. 
   امريكا

امريكا از س��ال 1۹13 ماليات برعايدي س��رمايه را اخذ 
مي كند، در اين كشور افراد و شركت ها ماليات بر عايدي 
س��رمايه را در مجموع خالص كل س��ود س��رمايه خود 
مي پردازند. در اياالت متحده، عايدي سرمايه كوتاه مدت 
به همان ميزان كه درآمد عادي ماليات پرداخت مي كند، 
مشمول ماليات است، همچنين عايدي سرمايه درازمدت 
با نرخ پايين تر مش��مول ماليات مي شود.  نرخ ماليات بر 
عايدي سرمايه در امريكا متناسب با ميزان حقوق افراد و 

تعداد افراد خانواده تعيين مي ش��ود و از صفر درصد براي 
افراد كمتر تا 20 درصد براي افراد با درآمد باال متغير است. 

   كانادا
در كانادا ماليات بر عايدي س��رمايه بر فروش دارايي هايي 
مانند سهام، اوراق قرضه، امالك و مستغالت اعمال مي شود 
و منابع مالي به دست آمده از فروش دارايي ها يك نوع درآمد 
محسوب مي شود. همچنين نرخ ماليات بر عايدي سرمايه 
در مورد افراد حقيقي و حقوقي )مردم و شركت ها( به صورت 
متفاوت تعيين شده و ميزان ماليات بر عايدي سرمايه در 

كانادا به صورت عمومي معادل ۵0 درصد است. 
   فرانسه

در فرانسه هم ماليات بر عايدي سرمايه از سود فروش ملك در 
هنگام نقل و انتقال از فروشنده دريافت مي شود. ميزان اين 
ماليات 36.2 درصد است كه شامل ماليات بر عايدي سرمايه 
با نرخ 1۹ درصد به اضافه 1۷.2 درصد هزينه هاي اجتماعي 
است.  در اين كش��ور، خانه اول و مصرفي افراد از ماليات بر 
عايدي سرمايه معاف است. همچنين از اول ژانويه 2013 
عالوه بر نرخ ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر سودهاي 
بزرگ حاصل از فروش ملك هم براي دريافت از فروشندگان 
درنظر گرفته شده اس��ت؛ به اين ترتيب كه سود بين ۵0 
هزار تا 100 هزار يورو بايد 2 درصد و سودهاي باالي 2۵0 
هزار يورو، 6 درصد بيشتر از نرخ پايه )36.2 درصد( ماليات 
پرداخ��ت كنند.  خانه هاي دوم به بع��د در صورت خريد و 
فروش طي كمتر از 6 سال مشمول تمام ماليات مي شوند؛ اما 
با گذشت 6 سال برحسب زمان مالكيت، مشمول تحقيقاتي 
خواهند شد؛ به اين صورت كه در صورت معامله بين 6 تا 21 
سال، تخفيف 6 درصدي در هر سال را دريافت مي كنند در 
صورتي كه بيش از 21 سال افراد مالك خانه باشند و از اين 
مدت به بعد آن را به فروش برسانند، 4 درصد تخفيف مالياتي 

دريافت خواهند كرد.
   تركيه

در تركيه اگر فردي تصميم بگيرد ملك خود را قبل از گذشت 
۵ سال از مدت خريد، به فروش برساند، بايد ماليات مربوط به 
فروش ملك بسته به ميزان سود حاصل از فروش را بپردازد.

اين ماليات به عنوان ماليات بر عايدي س��رمايه در تركيه 
شناخته مي شود. نرخ اين ماليات شبيه نرخ ماليات بر درآمد 

است، اما با كمي تفاوت و همراه با مقادير مختلف كه در ذيل 
به آن اشاره شده است:  به عنوان مثال اگر فردي يك خانه در 
تركيه به قيمت 200 هزار لير خريداري نمايد و دو سال بعد 
تصميم بگيرد كه خانه را به فروش برساند و قيمت خانه در 
آن زمان 21۷ هزار لير باشد؛ از آنجا كه در زمان فروش،  كمتر 
از ۵ سال از خريد گذشته است، بر سود اين فروش ماليات بر 
عايدي سرمايه تعلق خواهد گرفت. همچنين به دليل آنكه 
1۷ هزار لير سود در اين معامله رخ داده است، 2۵ درصد اين 

مبلغ به عنوان ماليات بر عايدي سرمايه دريافت مي شود. 
   ژاپن

در ژاپن عايدي سرمايه اي به عنوان درآمد عادي محسوب 
مي شود؛ ضررهاي سرمايه با شرايط خاصي به طور كامل 
محاسبه مي شوند و هيچ تعديلي براي تورم عايدي در نظر 
گرفته نمي ش��ود.  طبق تعريف مركز اموال و امالك ژاپن، 
عايدي سرمايه، سود حاصل از فروش ملك است. نرخ ماليات 
بر عايدي سرمايه در ژاپن بسته به شرايط مختلف متفاوت 
است. اين نرخ براي ساكنان ژاپن )كساني كه در ژاپن زندگي 

و كار مي كنند( به شرح زير است: 
- اگر دارايي كمتر از ۵ س��ال نگهداري ش��ود، 30 درصد 
ماليات بر عايدي + ۹ درصد ماليات شهري + 2.1 درصد 

ماليات بازسازي توكيو
- اگر بيش از ۵ سال نگهداري ش��ود، 1۵ درصد ماليات 
بر عايدي + ۵ درصد ماليات شهري + 2.1 درصد ماليات 

بازسازي توكيو
- اگر بيش از 10 س��ال نگهداري ش��ود، 14 درصد براي 
ارزش كمت��ر از 60 ميليون ي��ن و 20 درصد براي ارزش 
بيش��تر از 60ميليون ين اين براي غيرساكنان )كساني 
كه در خارج از كشور زندگي مي كنند( به شرح زير است: 

-اگر دارايي كمتر از ۵ س��ال نگهداري ش��ود، 30 درصد 
ماليات بر عايدي +2.1 درصد ماليات بازسازي توكيو

-اگر بيش از ۵ سال نگهداري شود، 1۵ درصد ماليات بر 
عايدي + 2.1 درصد ماليات بازسازي توكيو

همچنين تخفيف مالياتي براي خانه اصلي افراد با كاهش 
30ميليون ين از قيمت خانه وج��ود دارد. براي مثال؛ اگر 
شخصي خانه اصلي اش را ۵0 ميليون ين خريداري كرده و 
به قيمت 80 ميليون ين بفروشد، پس از كسر 30 ميليون 

تخفيف مالياتي مشمول پرداخت ماليات نخواهد شد؛ اما 
اين فرصت تنها يك بار در هر 3 سال قابل استفاده است.

   اسپانيا 
در اسپانيا از انواع دارايي هاي حقيقي باارزش مانند زمين، 
س��اختمان، طال و جواهرات، عتيقه جات، آث��ار هنري و 
همچنين از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوي كه در قانون 
مطرح شده است، ماليات بر عايدي سرمايه دريافت مي شود. 
مطابق قانون براي ساكنين اسپانيا، با افزايش حجم عوايد 
سرمايه اي، نرخ ماليات نيز به صورت پلكاني افزايش مي يابد. 
در واقع فروش��ندگاني از اتحاديه اروپا كه در زمان فروش 
دارايي در اس��پانيا ساكن نيستند با نرخ 1۹ درصد ماليات 
پرداخت مي كنند، اما فروش��ندگاني كه در زمان فروش 
دارايي، ساكن اسپانيا هستند، نرخ مالياتشان از 1۹ درصد 
شروع مي ش��ود و افزايش مي يابد. براساس قانون مسكن 
اول و مصرفي مالكان اس��پانيايي به طور كامل از پرداخت 
CGT معاف است و خانه هاي دوم و بيشتر مشمول ماليات 
بر عايدي سرمايه هستند.  همچنين مالكاني كه سن شان از 
6۵ سال باالتر باشد، به طور كامل از اين ماليات معاف هستند 
و ش��هرونداني كه در آمد حاصل از فروش خانه اول خود را 
مجدداً براي خريد يك خانه اصلي ديگر س��رمايه گذاري 
مي كنند، از پرداخت ماليات س��ود حاصل از فروش معاف 
هستند، به شرط آنكه آنها سه سال يا بيشتر در اين ملك 

زندگي كرده باشند. 
   آلمان

ماليات بر عايدي سرمايه در آلمان از تمامي افراد حقيقي 
و حقوقي از سود فروش انواع دارايي هاي حقيقي منقول و 
غيرمنقول مانند زمين و ساختمان و دارايي هاي باارزش و 
گرانبها و كاالهاي اساسي اخذ مي شود.  عايدي سرمايه در 
آلمان، عموماً به عنوان يكي از بخش هاي درآمد عمومي به 
شمار مي رود و در همان نرخ ماليات هاي درآمدي، مشمول 
ماليات مي ش��ود. شيوه محاس��به بدين صورت است كه 
مجموع عوايد سرمايه اي حاصل از انتقال و فروش دارايي هاي 
حقيقي در يكس��ال، با يكديگر جمع مي شوند و به عنوان 
عايدي سرمايه كل سال مشمول ماليات مي شود، در اين 
محاسبات تعديل تورمي صورت نمي گيرد.  از آنجايي كه 
عايدي سرمايه همانند درآمد عمومي افراد ديده مي شود، 

الزم است به نرخ ماليات بر درآمد افراد در آلمان توجه شود.
   مالزي

در مالزي قانون ماليات بر عايدي سرمايه به صورت قانوني 
با نام »ماليات بر عوايد دارايي هاي حقيقي« اعمال مي شود. 
اين قانون اولين بار در سال 1۹۷4 به اجرا درآمد، نقطه هدف 

اصلي اين قانون زمين و ساختمان هاي مالزي است. 
براي محاسبه مقدار ماليات بر عوايد دارايي هاي حقيقي، 
ابتدا قيمت خريد دارايي را از قيمت فروش آن كم مي كنند 
تا مقدار عايدي مشمول ماليات به دست آيد، سپس مقدار 
تخفيف قانوني را براي عايدي به دست آمده اعمال كرده و 
از مقدار عايدي كسر مي كنند. نهايتًا با توجه به مدت زمان 
نگهداري دارايي، نرخ ماليات متناظر با دوره نگهداري، اعمال 
و مقدار ماليات تعيين مي ش��ود.  در مالزي معافيت ملك 
مسكوني از اين ماليات فقط مخصوص افراد حقيقي است 
كه مي توانند يك بار در تمام طول عمر خود از اين معافيت 

استفاده كنند. 
   پرتغال

پرتغال همانند بسياري از كشورهاي ديگر به منظور تنظيم 
بازار امالك و مستغالت و كس��ب درآمد دولت، ماليات بر 
عايدي سرمايه را اجرا مي كند. در اين كشور اين نوع ماليات 
تنها در مورد سود حاصل از اموال و سرمايه گذاري ها اعمال 
مي شود و اقالم شخصي، اموال و دارايي هاي به ارث رسيده و 

همچنين هدايا مشمول پرداخت ماليات نمي شوند. 
براي محاس��به س��ودي كه در پرتغال مشمول ماليات بر 
عايدي س��رمايه مي ش��ود، قيمت فروش خانه از قيمت 
خريد آن كم مي شود. نرخ ماليات بر عايدي سرمايه كه در 
گذش��ته 20 درصد بود، در سال 2013 به 28 درصد براي 
افراد حقيقي و 2۵ درصد براي شركت ها افزايش يافت.  اگر 
فردي ساكن پرتغال باشد و پولي كه از فروش ملك به دست 
مي آورد مجدداً در همين بخش سرمايه گذاري كند، تنها 
۵0 درصد از درآمد خالص آن، مش��مول ماليات بر عايدي 
سرمايه خواهد بود. در واقع با اعمال اين قانون تالش شده 
است ضمن دريافت ماليات بر عايدي سرمايه از سود فروش 
ملك، براي افراد اين انگيزه ايجاد شود كه سرمايه حاصل را 
از بازار امالك خارج نكنند و بار ديگر آن را در همين بخش 

سرمايه گذاري كنند. 

شهروندانبايدازجزيياتمالينحوهادارهشهرمطلعشوند
سيد حسن رس��ولي رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر گفت: حق شهروندان تهراني است كه از جزييات 
نحوه اداره شهر به ويژه در حوزه مالي مطلع شوند؛ از همين 
رو است كه گزارش تلفيق بودجه سال ۹3 توسط حسابرس 

شهرداري در دو جلسه در صحن شورا مطرح شد.
سيد حسن رس��ولي در رابطه با گزارش ارايه شده از سوي 
ش��هرداري درباره تلفيق بودجه سال ۹3 به ايلنا گفت: در 
ادوار گذشته گزارش هاي تلفيق بودجه ساالنه در جلسات 
غيرعلني مطرح مي شد، اما با توجه به راهبرد شفاف سازي 
در شوراي پنجم اين گونه امور در جلسات علني و با حضور 
خبرنگاران مطرح مي ش��ود. او ادامه داد: حق ش��هروندان 
تهراني است كه از جزييات نحوه اداره شهر به ويژه در حوزه 
مالي مطلع شوند. در نتيجه گزارش تلفيق بودجه سال ۹3 

توسط حسابرس ش��هرداري در دو جلسه در صحن شورا 
مطرح شد. رسولي با اشاره به اينكه محتواي بندهاي اين 
گزارش به دو بند قابل تفكيك اس��ت، تصريح كرد: برخي 
بندهاي اين گزارش مهم اس��ت و شامل تعهدات و حقوق 
مالي نس��بتا مالي بااليي است كه در سال مالي ۹3 توسط 
متوليان وقت براي ش��هر و ش��هرداري تهران ايجاد شده 
اس��ت. بخش ديگر، بندهايي با اهميت كمتر اس��ت. وي 
افزود: عالوه بر اينكه در كميس��يون برنامه و بودجه كه در 
واقع نقش پيش جلسه مجمع ش��هرداري را ايفا مي كند، 
اين گزارش ارايه شد، به ش��هرداري وقت بيشتري داديم 
تا پاس��خ تكميل تري به اين گزارش دهد و نظرات خود را 
مطرح كند. او اظهار داشت: جمع بندي كميسيون برنامه 
و بودجه مطرح مي ش��ود و اگر پيشنهاد كميسيون بعد از 

طي مراحل دوگانه، طرح بندهاي مهم توسط حسابرس و 
پاسخ شهرداري و سپس  جمع بندي كميسيون مورد تاييد 
اعضاي شوراي شهر قرار گيرد، گزارش تلفيق مالي سال ۹3 
شهرداري به تصويب شوراي شهر مي رسد، در غير اين صورت 
به شهرداري برگشت داده مي شود. او ادامه داد: بعد از اين 
مرحله در اختيار هيات رييسه شوراي شهر تهران است كه 
درباره موارد تخلفي مهم به ويژه مواردي كه ثابت شود در 
گزارشات تلفيق سال هاي بعد مورد رسيدگي قرار نگرفته 
اس��ت چه اقدامي صورت گيرد. رسولي در ادامه با اشاره به 
اينكه گزارش تلفيق مربوط به ابتداي فروردين تا پايان اسفند 
است، خاطرنشان كرد: اما ممكن است برخي از بندهايي كه 
حسابرس در گزارش تلفيق سال ۹3 اعالم كرده در گزارش 
تلفيق سال ۹4 مورد بررسي قرار گيرد.قطعا درباره آن دسته 

از تخلفات احتمالي كه طي سال هاي بعد براساس گزارش 
حسابرسان رسمي سنواتي مورد بررسي قرار نگرفته باشد، 
رياست شورا اين اختيار را دارد كه موارد تخلف را به مراجع 
ذي ربط ارجاع دهد. رسولي در ادامه بر لزوم ارايه گزارشات 
مالي سال هاي مختلف  هم تاكيد كرد و گفت: ممكن است 
در سنوات بعدي نسبت به بندهاي مختلف گزارش تغيير و 
تحوالت مثبت و منفي صورت گرفته، در نتيجه شهرداري 
بايد نسبت به ارايه به موقع و پيوسته اين گزارشات اقدام كند. 
با گزارش تلفيق بودجه يك سال نه مي توان اظهارنظر كلي 
كرد و نه اظهارنظر موردي و در حقيقت يك روزنه ورود براي 
يك استدالل صحيح است. وي درباره اين نكته كه بررسي 
گزارش در صحن شورا نظم خاصي ندارد و گفته مي شود 
اعضا نسبت به واكنش شهردار اسبق نگراني هايي دارند كه 
باعث مي شود در مواجهه با اين گزارش با احتياط برخورد 
كنند، گفت: اگر با يك نگاه حرفه اي به آن دقت ش��ود اين 

برداشت استنباط نمي شود. امر حسابرسي يك امر فني و 
تخصصي است و ادبيات خاص خود را دارد. به عالوه قوانين 
باالدستي نيز فرايندها، الزامات، قواعد و مسووليت هاي هر 
كدام از بخش هاي سه گانه موثر در رسيدگي به صورت هاي 
تلفيقي سال ۹3 را تعيين كرده است. رسولي تصريح كرد: 
برخالف آنچه مي گويند حسابرس��ي با سرگرداني مواجه 
است، اين مساله مطرح نيست. فرايند بررسي، به دليل اينكه 
گزارش مالي بحث گسترده و بسيار مهمي است، طوالني 
شده است و بندهايي كه مورد ايراد حسابرس قرار گرفته 
بود، هم به لحاظ كم��ي و هم به لحاظ محتوايي، بندهاي 
اساس��ي بود. او تاكيد كرد: در جلس��ه بعدي شوراي شهر 
گزارش كميسيون برنامه و بودجه ارايه خواهد شد و در نهايت 
راي گيري از اعضا نسبت به جمع بندي گزارش حسابرس 
مبني بر اينكه اين گزارش تلفيق بودجه سال ۹3 شهرداري، 
به صورت مشروط پذيرفته شده است يا خير اعالم مي شود.
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تاييد ايمنی هوانوردی ايران 
از سوي ايفكتا

دبي��رکل فدراس��يون بي��ن المللی انجم��ن های 
کنترلرهای ترافيک هوايی )ايفکتا( ضمن تقدير از 
کنترلرهای ايرانی گفت: ايران ايمنی هوانوردی را در 

شرايط دشوار حفظ کرده است.
به گزارش پاي��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
دانکن اولد به نامه اعتراضی ش��رکت ف��رودگاه ها و 
ناوبری هوايی ايران نسبت به تصميم دو ماه گذشته 
امريکا برای ممنوعيت پرواز ايرالين ها از آسمان ايران 
پاسخ داد و نوشت: بابت نامه شما )ايران( در خصوص 
اطالعيه هوانوردی صادر شده توسط اداره هوانوردی 
فدرال آمريکا برای پروازهای عبوری روی بخشی از 
فضای ايران از شما تشکر می کنم. او افزود: من به طور 
کامل در جريان اختالل به وجود آمده در منطقه به 
علت صدور اطالعيه هوانوردی صادر ش��ده هستم 
و برای هرگونه حمايت در ص��ورت امکان، آمادگی 
خودمان را اعالم می کنيم. دبير کل ايفکتا ادامه داد: 
همان طورکه می دانيد دستورالعمل های اجتناب 
از پرواز در فضاهای مورد مناقش��ه، پس از هدف قرار 
گرفتن پرواز شماره 1۷ خطوط هوايی مالزی در سال 
2014 بهبود پيدا کرد و کشورها، ايرالين ها و افکار 
عمومی در مورد پرواز در نزديکی فضاهايی که احتمال 
وجود ريسک و خطر باشد با احتياط زياد برخورد می 
کنند. اولد تصريح کرد: کنترلرهای ترافيک هوايی 
ايران تعهد و حرفه ای گری خودشان را به صورت مکرر 
در سال های اخير و در زمان هايی که جريان معمول 
و دايمی پروازها به علت رويدادهای منطقه ای تغيير 
پيدا کرد، نشان داده اند که اين امر قابل تحسين است.

ورود مجلس به رفع نقايص 
توليد انبوه مسکن

رييس کميسيون عمران مجلس با اعالم خبر ورود اين 
کميسيون به رفع نقايص توليد انبوه مسکن  گفت: بر 
اساس گزارش های رسيده، تنها 10 درصد از اراضی 
دولتی در اختيار وزارت راه و شهرس��ازی قرار گرفته 
که اين ميزان بسيار کم و ناچيز است. به گزارش پايگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی،  محمدرضا رضايی 
کوچی با انتق��اد از عدم واگ��ذاری اراضی دولتی به 
وزارت راه و شهرسازی برای توليد انبوه مسکن گفت: 
متأس��فانه هنوز وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی 
در جهت واگذاری اراضی دولت��ی به وزارت راه اقدام 
نکرده اند. نماينده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: 
رييس جمهوری سال گذشته به وزارتخانه ها دستور 
داد که اين دستگاه ها نس��بت به واگذاری اراضی به 
وزارت راه و شهرس��ازی اقدام کنند، زيرا وزارت راه و 
شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن و توليد انبوه، 
به اراضی بس��ياری نياز دارد. او افزود: اراضی دولتی و 
منابع طبيعی متعلق به مردم و کش��ور است و هيچ 
دس��تگاهی حق ندارد که اين اراضی را واگذار نکند، 
بنابراين دولت بايد دستگاه ها و وزارتخانه ها را مکلف 
به واگذاری اراضی به وزارت راه و شهرس��ازی کند. 
رييس کميسيون عمران مجلس بيان کرد: اعضای 
کميس��يون عمران مجلس در نظر دارند که طبق 
ماده 4۵ آيين نامه داخلی مجلس، اقدام به بررسی، 
تجزيه و تحليل خأل های موجود در حوزه توليد انبوه 
مسکن کنند تا پس از آن بتوانيم با قانون گذاری موانع 

و نقايص را رفع کنيم.

تبديل گود برج ميالد به »پالزا«
رييس كميته بودجه شوراي شهر با بيان اينكه گود 
برج ميالد جزو 200 گود پرخطر تهران است پيشنهاد 
كرد: در صورتي كه سرمايه گذار براي ادامه ساخت فاز 
2 برج ميالد پيدا نشد، اين گود ايمن سازي و تبديل 
به پالزاي شهري شود. به گزارش ايسنا مجيد فراهاني 
در م��ورد آخرين وضعيت مالكيت گود برج ميالد با 
بيان اينكه پنج سال پيش در زمان قاليباف، قرار دادي 
ميان س��ازمان مشاركت هاي ش��هرداري و شركت 
سرمايه گذاري قدر متعلق به بنياد تعاون ناجا   امضا 
شد، گفت: براس��اس اين قرار داد مقرر شد كه در فاز 
2 برج ميالد، هتل دوقلو پنج  ستاره اي در جوار مركز 
همايش هاي برج ميالد ساخته شود. او با بيان اينكه 
بنياد تعاون ناجا نيز بالفاصله بعد از انعقاد قرارداد نسبت 
به گودبرداري اقدام كرد، گفت: مساحت زيادي از گود 
برداشته ش��د، اما كار به همان شكل رها شد و بنياد 
تعاون ناجا نيز دليل انصراف خود از اين پروژه را رفتن 
شريك چيني خود عنوان كرد و اعالم كرد كه به دنبال 
يك شريك است چراكه به دليل مشكالت مالي امكان 

توسعه پروژه را ندارد.
رييس كميته بودجه ش��وراي ش��هر با بيان اينكه 
متاسفانه گود برج ميالد جز 200 گود پرخطر تهران 
است و اگر خدايي ناكرده رانش زمين يا زلزله رخ دهد 
ش��اهد بروز فاجعه خواهيم بود ادامه داد: عمر مفيد 
گود به اتمام رس��يده و قطعا اگ��ر حادثه اي رخ دهد 
شاهد وقوع خسارت جاني و مالي زيادي خواهيم بود.

فراهاني با بيان اينكه تاكنون براي تعيين تكليف اين 
گود پرخطر جلسات متعدد برگزار شده است، گفت: 
شهرداري تهران به تعهد خود مبني بر واگذاري زمين 
اقدام كرده اما بنياد تعاون ناجا توان ادامه كار را ندارد 
و اين در حالي است كه حتي گود را نيز به حالت اول 
برنگردانده و مدعي است كه اگر شهرداري تصميم بر 
انصراف دارد بايد هزينه هاي بنياد براي گودبرداري را 
بدهد و اين در حالي است كه بنياد به تعهدات خود 
عمل نكرده و كار را پنج س��ال است كه فريز كرده و 
خس��ارت مالي و عدم النفع زيادي به ش��هرداري به 

واسطه عدم توسعه پروژه تحميل كرده است.
فراهاني با بيان اينكه گود پرخطري از مديريت شهري 
اس��بق براي تهران به ارث گذاش��ته شده كه حتي 
پرك��ردن آن هزينه هاي زي��ادي دارد، تصريح كرد: 
معتقديم كه اساسا در گام اول لغو قرار داد فيمابين 
شهرداري و شركت »سرمايه گذاري قدر« الزم است 
و در ادامه اگر نتوانستيم نسبت به جذب سرمايه گذار 
براي ادامه كار اقدام كنيم، پيشنهاد مي شود كه اين 
گود ايمن سازي و تبديل به پالزاي شهري شود كه 

حداقل مردم در آن به تفريح بپردازند.

در پيش نويس پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي براي اصالح تبصره ۵ ماده 1۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم آمده: »ترتيبات اجراي احكام اين ماده 
به استثناي تبصره ۷ و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه )تعيين حداقل رقم اطالعات(، دريافت و ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه 
بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آيين نامه اي كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي شود، به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي رسد.« همچنين وزارت راه و شهرسازي 
در پيش نويس پيشنهادي براي اصالح تبصره ۷ ماده 1۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم آورده است: »وزارت راه و شهرسازي موظف است سامانه ملي 
امالك و اسكان كشور را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه ضمن يكپارچه سازي تمامي داده هاي حوزه امالك و اسكان، در هر زمان 
امكان شناسايي بر خط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال امالك و مستغالت به صورت 
رس�مي، عادي و وكالتي و ... را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي 

سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.«

ذرهبين
پيش نويس اصالحيه قانون ماليات از خانه هاي خالي 
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»تعادل«دستورمطالبهثبتسفارشدرزمانترخيصوبعدازورودكاالبهكشوررابررسيميكند

حبس چند مجهولي كاالها در گمرك 
تعادل| 

رسوب كاال در گمركات و بنادر كش��ور را مي توان نتيجه 
سياست هاي ارزي سال گذشته سياست گذار عنوان كرد 
كه منجر به انگيزه بيشتر براي ثبت سفارش و واردات كاال 
شد. اين اتفاق باعث شد تا دولت به دليل شرايط ارزي كشور 
براي جلوگيري از واردات كاالهاي غيرضرور در شرايط جنگ 
اقتصادي ممنوعيت هايي براي واردات در نظر بگيرد كه منجر 
به خروج شرايط ترخيص كاالها از روند طبيعي خود شد و 
بسياري از كاالهاي ضرور و غيرضرور در گمركات رسوب 
كردند. در پي چنين اتفاقي، نهادهاي متولي براي جلوگيري 
از ادامه روند رسوب كاالها و حل مشكل ماندگاري آنها در 
گمركات و بنادر كش��ور مصوباتي را تدوين و ابالغ كردند. 
اما ماجراي حبس كاالها به سال 98 كشيده شد و شكل و 
شمايل جديدي به خود گرفت. به طوري كه نامه نگاري هاي 
زيادي بين نهادهاي متولي رد و بدل شد. در نهايت مقرر شد 
ده ها هزار كانتينر كاالي بدون ثبت سفارش كه در بنادر مهم 
كشور دپو شده اند، با تاييد وزير اقتصاد بدون ثبت سفارش 
وارد كشور شده و توسط سازمان اموال تمليكي فروخته شوند 
كه بحث هاي زيادي در پي داشته و مخالفت هاي قانوني ميان 
مس��ووالن به راه انداخت. برخي معتقدند كه با اجراي اين 
مصوبه امكان انتقال كاالهاي بدون ثبت سفارش كه عمدتًا 
كاالهاي گروه 4 يا گروه 2 با اولويت 6 هستند به داخل كشور 
فراهم مي شود. حال با وجود اين طي روزهاي اخير، معاون 
وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي هماهنگي ترابري 
در مكاتبه اي با مسووالن گمرك موضوع مطالبه مجوز ثبت 
سفارش در زمان ترخيص كاال را مطرح كرده كه برخي آن 

را  مغاير با قانون واردات براساس ثبت سفارش مي دانند. 

    سياست هاي ترخيصي كاالهاي رسوب شده
افزايش اعتراض فعاالن اقتص��ادي و بخش خصوصي به 
رس��وب كاالها در گمركات و بنادر كش��ور، هشدار برخي 
مسووالن نسبت به وضعيت نابس��امان تجارت خارجي و 
انباشت كاالها در بنادر و گمركات كشور را در پي داشت كه 
طرح اورژانسي گمرك براي تعيين تكليف و مرتفع كردن آن 
داده شد. براساس اين طرح و تالش هاي مديريتي و استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي قانوني ومقرراتي، مشكالت فرايند 
ترخيص برخي از پرونده هاي وارداتي حل ش��د. اما باز هم 
كاالهايي در گمركات كشور باقي مانده بود كه تعيين تكليف 
آنها منوط به همت مسووالن كشور بود. از اين رو، به  دنبال 
دستور رييس جمهوري براي حل موانع مربوط به انباشت 
كاالها در بنادر و گمركات، جلسه مشتركي ميان »وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت«، »وزارت جهادكش��اورزي«، 
»بانك مركزي«، »سازمان بنادر و دريانوردي« و »گمرك 
ايران« برگزار شد كه نتيجه آن تدوين دو مجموعه سياست 
تس��هيل  كننده براي مقابله با رسوب كاال در قالب وظايف 
وزارتخانه ها و سازمان هاي مربوطه بود. گام اول اين سياست، 
نامه وزي��ر اقتصاد به رييس جمهور بود كه سياس��ت ها و 
جمع بندي دستگاه هاي مرتبط با موضوع رسوب كاال را در 
قالب ۱2 بند تشريح و به  عنوان چارچوب كلي براي حركت 
به سمت تسهيل رويه هاي تجاري، بانكي و گمركي، مورد 
موافقت رييس جمهوري قرار گرفت و براي اجرا به متوليان 
ابالغ شد. سياس��ت دوم نيز مربوط به توافق ميان »وزارت 
اقتص��اد«، »وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت« و »بانك 

مركزي« بود كه بر اساس آن گمرك ايران، از طريق اصالح 
برخي مكانيزم هاي تجاري مانند »نحوه ثبت س��فارش«، 
»ترانزيت كاال« و »شفاف سازي در تعيين تكليف گروه هاي 
كااليي براي ترخيص« سياست هاي جديد كاهش رسوب 

كاال را تبيين  كرد.

    روايت هاي متفاوت از علت رسوب كاال
با اين حال اما همچنان معضل رس��وب كاال در گمركات 
كشور ادامه دارد. از يكس��و، گمرك ايران معتقد است كه 
ادامه ماندگاري كاالها در گمركات كشور تنها مربوط به اين 
نهاد نيست بلكه دو بخش پيش از اظهار و پس از اظهار كاال 
نيز در اين ميان درگير است كه مسووليت آن متوجه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است؛ چراكه بر اساس ارزيابي هاي 
گمرك 45 درصد از رسوب ها مربوط به نداشتن مجوز ثبت 
سفارش از وزارت صمت است. وزارت صمت نيز درراستاي 
پاس��خگويي به انتقادات مطرح ش��ده از طرف گمرك با 
ارسال نامه اي به رييس كل اين سازمان از مجموع اقدامات 
تسهيل كننده خود براي تسهيل در روند ترخيص و ورود كاال 
به كشور رونمايي كرد. در اين نامه تاكيد شد كه پيرو كميته 
سه جانبه با موضوع رسوب كاال در گمرك مقرر شد تا براي 
تصميم سازي موثر، تعريف »رسوب كاال« مشخص شود تا 
تفاوت آن با »وجود كاال« در گمركات كه به صورت مرسوم 
و متعارف در فرآيندهاي تجاري وجود دارد، مشخص باشد. 
طي اين نامه پس از بررس��ي كارشناسي درباره رويه هاي 
تجاري و تركيب كاالهاي وارداتي و مواردي از اين دست كه 
انتقادات گمرك را به چالش مي كشد؛ اين وزارتخانه اقدامات 
متعدد خود در جهت تسهيل فرايندهاي تجاري را برشمرد.

در ادامه اين روند بود كه تفاهم نامه اي ۱۳ بندي بين »گمرك، 
بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت« براي كاهش 
رسوب كاال در بنادر تصويب شد. بر اساس بند اول مصوبات 
جديد، ترانزيت كاالهاي گ��روه 4 به مقاصد مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي ممنوع است و ترانزيت كاالهاي غير گروه 4 
در صورتي كه جزو رديف تعرفه هاي معاف از ثبت سفارش 
موضوع تصويب نامه ۱۱88۷5 تاريخ ۱۱ آذر 9۷ باش��ند، 
به مقاصد فوق نياز به هيچ ثبت سفارشي ندارد. همچنين 
ترانزيت كاالهاي غير گروه 4 در صورتي كه كاال جزو رديف 
تعرفه هاي معاف از ثبت س��فارش نباشد، ثبت سفارش از 
نوع ورود به مناطق ويژه و آزاد يا سرزمين اصلي كافي است 
و نياز به ثبت سفارش از نوع ديگري ندارد. بند دوم مربوط 
به ترانزيت داخلي كاال به مقصد ساير گمركات، نياز به ثبت 
سفارش سرزمين اصلي دارد. همچنين در بند سوم براي 
تسهيل ثبت سفارش ورود مواد اوليه و واسطه اي با منشا ارز 
حاصل از صادرات، مقرر شد سقف و سابقه براي بازرگانان 
متقاضي واردات مواد اوليه و واسطه اي بخش توليد درنظر 
گرفته نش��ود. همچنين الزام به ق��رارداد با واحد توليدي 
ضرورت ندارد. بند ديگر در خصوص كاالهايي است كه در 
كنار كاالي اصلي به عنوان مجاني، هديه يا اقالم بسته بندي 
به صورت غيرمتعارف ارسال مي شود؛ بنابر تصميم جديد اين 
اقالم بايد به ثبت سفارش كاالي اصلي اضافه شود. در بند 
بعد مصوبه مقرر شد، صورتجلسه 2۷ اسفند 9۷ »گمرك، 
بانك مركزي و وزارت صم��ت« حداكثر تا نيمه مردادماه 
امسال عملياتي شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرك قطع 
شود. يعني در يك مرحله ثبت سفارش و تامين ارز از سوي 

بانك مركزي ارسال و كنترل مي شود. بند بعدي مربوط به 
كاالهايي كه كد رهگيري بانك ندارند و مواردي كه در صف 
دريافت ارز اس��ت، مي تواند به صورت درصدي ترخيص 
ش��ود. همچنين مقرر ش��د، براي پروانه هايي كه به دليل 
مغايرت وزني رفع تعهد نشده اند، كميته اي تشكيل شده و 
گروه هاي كااليي مورد بررسي قرار گيرند. در نتيجه ميزان 
مجاز مغايرت وزني براي اين كاالها مشخص و به پرونده هاي 

قبلي نيز تعميم داده شود.

    اما ايراد كجاست؟
ورود كاال به بنادر و امكان گمركي بدون ثبت سفارش همواره 
يكي از چالش هاي اصلي تجارت خارجي كشور محسوب 
شده و در همين حال گمركات كشور بر اساس آمار اعالم 
كرده بود؛ از موجودي كاال در بنادر كشور، حدود 45 درصد 
از بيش از ۱00 هزار كانتينر موجود در گمركات به دليل عدم 
دريافت مجوز ثبت سفارش، دچار فرايند رسوب شده اند. در 
اين راستا و براي حل اين مشكل هيات وزيران در جلسه 22 
ارديبهشت ماه ۱۳98 به  استناد اصل ۱۳8 قانون اساسي، 
اصالحيه  اي برمصوب��ه  مورخه2۳ دي م��اه ۱۳9۷ درباره 
ماشين آالت و تجهيزات وارداتي تصويب كرد كه بر اساس 
آن عبارت با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بعد از عبارت صندوق توسعه ملي اضافه مي شود. 
همچنين عبارت »ظرف يك هفته پس از ثبت س��فارش 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و اعالم مراتب به 
گمرك« به عبارت »مش��روط به رعايت مواد 4 و 6 قانون 
حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي 
كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ۱04 قانون 
ماليات هاي مستقيم )مصوب ۱۳9۱( « اصالح مي شود. اما 

اين مصوبه مورد نقد رييس مجلس ش��وراي اسالمي قرار 
گرفت و طي نامه اي اين موضوع را به رييس جمهور گوشزد 
كرد كه بدون ثبت سفارش قبلي نمي توان براي واردات كاال 
به كش��ور اقدام كرد. در اين نامه آمده است كه مطابق رأي 
قطعي ۱4 ارديبهشت ماه 98، اصوالً بايد قبل از واردات كاال 
به كشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلي 
نمي توان اقدام به واردات كاال به كشور كرد و بند اول مصوبه 
ياد شده كه بر اساس آن ثبت سفارش بعد از واردات كاال به 

كشور را به رسميت مي شناسد، مغاير قانون است.

    تناقض مصوبه ها و نظرات
اين در حالي اس��ت ك��ه در روزهاي اخير مع��اون وزير راه 
وشهرس��ازي و دبير ش��وراي عالي هماهنگ��ي ترابري در 
مكاتبه اي با مسووالن گمرك موضوع مطالبه مجوز ثبت 
سفارش در زمان ترخيص كاال را مطرح كرده است. در اين 
مكاتبه آمده است، در پي مشكالت به وجود آمده در مرزها در 
زمينه توقف و معطلي كاميون ها، افزايش هزينه  و نارضايتي 
دس��ت اندركاران بخش حمل و نقل و نظر به ماده 8 قانون 
مقررات صادرات و واردات )مصوب ۱۳۷2( كه واردكنندگان 
را ملزم به دريافت مجوز ورود و ثبت سفارش كرده و بند 5 ايين 
نامه اجرايي اين قانون كه ورود كاالي قابل ورود اعم از آنكه 
واردكننده دولتي يا غيردولتي باشد را موكول به دريافت مجوز 
ثبت سفارش از وزارت صمت كرده است، با توجه به مفهوم عام 
واژه واردات در مصوبه مذكور كه دربردارنده رويه هاي مختلف 
است و تفسيرهاي مختلف به همراه دارد، مقرر شد مطالبه 
ثبت سفارش در مناطق آزاد و ويژه و نيز گمركات مقصد و 
در زمان ترخيص )اظهار، تشريفات گمركي( از صاحب كاال 
صورت گيرد. بر اساس قانون، مقررات و دستورالعمل هاي 

سيستم بانكي كش��ور براي ورود و صدور كاال و همچنين 
مقررات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه از طريق 
وزارت صنعت اعالم مي شود، جز ضوابط ورود و صدور كاال 
بوده و رعايت آنها براي دس��تگاه هاي اجرايي مثل گمرك 
براي كليه كاالها الزامي است. همچنين به گزارش تسنيم، 
همانطور كه اشاره شد دبير شوراي عالي هماهنگي ترابري 
كشور در مكاتبه خود به تفسيرهاي متعدد واژه عام واردات 
كاال در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره كرده است. اين 
موضوع ابهامات جدي در برخورد با واردكنندگاني كه بدون 
مجوز ثبت سفارش اقدام به ورود كاال به بنادر كشور كرده اند 
را ايجاد كرده است. پيش تر نيز طي گزارشي اعالم شد؛ ده ها 
هزار كانتينر كاالي بدون ثبت سفارش در بنادر مهم كشور 
دپو شده است، اين كاالها جزو آمار ۱0۱ هزار كانتينر كاالي 
رسوبي در بنادر اعالم شد كه اكنون قرار است با تاييد وزير 
اقتصاد تر خيص شوند و خالف مصوبه هيات وزيران از طريق 
سازمان اموال تمليكي فروخته شوند. اين كانتينرها ممكن 
است، كاالهاي گروه 4 باشند كه وزارت صمت ورود آنها را 
به كشور ممنوع اعالم كرده است. هرچند گمرك و مجموعه 
وزارت اقتص��اد به اين موضوع واكنش منفي نش��ان داده و 
فروش اين كاالها از طريق سازمان اموال تمليكي را منوط به 
اجازه مقام قضايي دانستند، اما هنوز راه حل مشخصي براي 
مرجوع كردن اين كاالها از بنادر مرزي وجود ندارد. در اين 
راستا، نگاه رييس مجلس كه به آن اشاره شد از جايگاه تفسير 
قانون با بخشنامه صادر شده از سوي شوراي عالي هماهنگي 
ترابري تفاوت ماهوي دارد. حال با وجود اين همه اختالف 
نظر بر آزادي سازي كاالهاي محبوس در گمرك بايد ديد اين 
معادله چند مجهولي رسوب كاالها چگونه و از چه طريقي 

قابل حل است. 

تاملدولتدرواگذاريسهامخودروسازانتوليدشيشهجام8برابرشد
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينكه ظرفيت توليد 
شيشه جام و ظروف شيش��ه اي از ابتداي انقالب تاكنون 
8 برابر ش��ده اس��ت، تصريح كرد: ۷60 هزار تن ظرفيت 
توليدي ظروف شيشه اي در كشور است. به گزارش شاتا، 
رضا رحماني در آيين افتتاح ويديو كنفرانسي طرح هاي 
صنعتي و معدني آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه در سال 
9۷ حدود 650 هزارتن ظروف شيشه اي توليد كرديم و 
200 هزارتن صادرات داش��تيم، گف��ت: ظرفيت توليد 
شيشه جام در كشور يك ميليون و ۷00 هزار تن است كه 
يك ميليون و 500 هزارتن توليد واقعي مان بوده و پارسال 
450 هزارتن صادرات داشتيم. او اظهار كرد: با راه اندازي 
كارخانه آلوميناي سراب، وابستگي كشور به ماده آلومينا 
قطع مي شود و براي 5 هزار نفر اشتغال به وجود مي آيد. 
وزير صمت با بيان اينكه ۳ ميليارد تن ذخاير شناسايي مس 

شده در سونگون است، افزود: اين ذخاير قابل توجهي است 
و 600 ميليون يورو سرمايه گذاري از محل منابع داخلي 
و فاينانس خارجي روي مس س��ونگون انجام مي ش��ود. 
او با اش��اره به اينكه 45 درصد از كفش كش��ور در استان 
آذربايجان شرقي توليد مي شود، گفت: پيگيري هاي پس 
از بازديد رييس جمهور از بازار كفش تبريز، باعث ش��د تا 
شهرك تخصصي كفش تبريز توسط بخش خصوصي و با 
۱20 كارگاه توليدي براي اولين بار راه اندازي شود. شهرك 
فناوري كفش تبريز مكان يابي ش��ده و اولين آزمايشگاه 
تخصصي كفش تبريز اجرا خواهد شد. مهم ترين دغدغه 
فعاالن حوزه فرش افزايش بيمه قاليبافان است. رحماني 
با اعالم اينكه كاره��اي اجرايي پروژه تولي��د آلومينا در 
شهرستان س��راب به عنوان ماده اوليه آلومينيوم  كشور 
آغاز ش��ده اس��ت، بيان كرد: افتتاح آن به همراه كارخانه 

ذوب مس سونگون از آرزوهاي مردم منطقه است. او قطع 
وابستگي كشور به ماده آلومينا را نتيجه راه اندازي كارخانه 
آلوميناي س��راب دانس��ت و گفت: اين طرح محصوالت 
جانبي ديگري هم دارد و طرح آلومينا فناوري سيس��تم 
خشك براي به حداقل رساندن مصرف آب و حفظ محيط 
زيست را دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر عالقه 
سرمايه گذاران به ورود به حوزه توليد، بيان كرد: در 4 ماهه 
اول امسال صدور پروانه بهره برداري در آذربايجان شرقي 
بيش از 50 درصد افزايش داشته است  كه نشانگر شكست 
تحريم ها و عالقه مردم به توليد است. او با يادآوري اينكه 9۷ 
طرح توليدي در بخش هاي مختلف استان به بهره برداري 
رسيد، گفت: با افتتاح طرح توليد انواع كفش و البسه نظامي 
و مردانه در زندان، 500 نفر مشغول به كار مي شوند و 290 

هزار جفت كفش در اين طرح توليد مي شود. 

ايس�نا|  يك كارش��ناس صنعت خودرو كش��ور درباره 
واگذاري دو شركت بزرگ خودروس��از، گفت: در اوضاع و 
احوال فعلي كه صنعت خودروس��ازي ايران امكان تعامل 
بين المللي ندارد، واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي 
توصيه نمي شود؛ بنابراين بهتر است دولت تعمق بيشتري 
در اين زمينه داشته باشد. حسن كريمي سنجري اظهار كرد: 
طبيعتا هيچ كارشناسي نمي تواند با اصل واگذاري مخالف 
باشد؛ چراكه اصوال دولت ها نش��ان داده اند كه بنگاه داران 
موفقي نيستند. به همين روي طي سه دهه اخير، مديريت 
دولتي سرمايه سوزي هاي بسياري در شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي كشور ايجاد كرده است. او افزود: برخي اينگونه 
وانمود مي كنند كه اين شركت ها با اين حجم از زيان انباشته 
خريداري ندارند؛ اما اين طور نيست؛ چراكه عالوه بر اينكه 
نحوه حسابرسي و قيمت گذاري در زمان واگذاري موضوع 

بسيار مهمي است، اين شركت ها از يك بازار وسيع چند ۱0 
ميليارد دالري برخوردار بوده، كه بخش خصوصي كارآمد، 
ارزش اين بازار را دانسته و توانايي بهره مندي از آن را نيز دارد. 
اين كارشناس صنعت خودرو عنوان كرد: همچنين سهم 
اسمي دولت در اين شركت ها به اندازه اي نيست كه دولت 
در اداره اين شركت ها و انتصابات آن دخالت مي كند. اما سوال 
اساسي اينجاست اگر دولت به واسطه سهم اندك خود در اين 
شركت ها خود را مجاز به دخالت در اين شركت ها مي داند 
چه تضميني وجود دارد كه سياس��ت گذاري هاي دولتي 
پس از واگذاري هم اين شركت ها را با چالش هاي سياست 
نادرست مواجه نسازد. او تصريح كرد: در اوضاع و احوال فعلي 
كه صنعت خودروسازي ايران به دليل تحريم، امكان تعامل 
بين المللي ندارد، واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي 

توصيه نمي شود.
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توليد قطره چكاني لوازم 
خانگي داخلي

خانه ملت| مديركل تعزيرات استان تهران معتقد 
است، برخي توليدكنندگان لوازم خانگي، ميزان توليد 
را به ش��دت كاهش دادند تا قيمت كاالي توليدي با 
وارداتي برابري كند و تمام كاستي هاي گذشته آنها 
جبران شود. محمدعلي اسفناني درباره افزايش قيمت 
لوازم خانگي در بازار، گفت: سال گذشته چند مورد 
احتكار لوازم خانگي كشف شد كه در يكي از اين موارد، 
يك برند خارجي خارجي حدود 62 هزار دس��تگاه 
يخچال سايد باي س��ايد را در انبار احتكار كرده بود، 
همچنين انبارهايي با 200، 400 و 500 دستگاه لوازم 
خانگي احتكار شده نيز كشف شده، كه حكم برخي 
از آنها صادر و به بازار عرضه شد. او با بيان اينكه اگرچه 
احتكار باعث كاهش عرضه لوازم خانگي به بازار شد اما 
مشكل اصلي گراني لوازم خانگي، احتكار نبود، افزود: 
شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي داخلي توانايي 
تامين نياز بازار را ندارن��د. اگرچه محدوديت واردات 
لوازم خانگي باعث افزايش قيمت شد اما انتظار مي رفت 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي از فرصت به وجود 
آمده استفاده كرده و با تامين نياز مردم، سهم بازار را به 
دست گيرد؛ چراكه توليدكنندگان گاليه مند بودند كه 
ما كاالي ايراني توليد مي كنيم، اما مردم به سراغ كاال و 
لوازم خانگي وارداتي مي روند. مديركل تعزيرات استان 
تهران ادامه داد: در شرايطي كه واردات لوازم خانگي 
محدود شده، متاسفانه نه تنها با افزايش توليد كاالي 
داخلي مواجه نشديم، بلكه افزايش قيمت ها در بازار رقم 
خورد. برخي شركت ها با بهانه تحريم تعطيل شدند، اما 
ساير شركت ها كه ادعا مي كردند تحريم اثري بر توليد 
آنها ندارد، ميزان توليد را به شدت كاهش دادند تا قيمت 
كاالي توليدي با وارداتي برابري كند و تمام كاستي هاي 
گذشته جبران شود كه رفتار صادقانه اي با مردم نبود. او 
در پاسخ به اينكه آيا كاهش توليد لوازم خانگي عمدي 
بوده، توضيح داد: اگر تعمدي هم نبوده باشد، كاهش 
ميزان توليد منطقي نيست؛ چراكه توليدكنندگان 
داخلي لوازم خانگي ادعا مي كردند ما مي توانيم تمام 
نياز بازار را تامين كنيم، حال آنكه در اين امر وامانده اند.

ارز واردات تاير
به توليدكنندگان داده شود

ايرنا| س��خنگوي انجمن صنعت تاير ايران گفت: 
با توجه به اشباع بازار از انواع تاير خودروهاي سنگين، 
ديگر دليلي براي تخصيص ارز 4200 توماني به واردات 
وجود ندارد و پيشنهاد مي شود كه اين ارز در خدمت 
رونق توليد قرار داده شود. مصطفي تنها افزود: سال 
گذشته در همين زمان، كمبود تايرهاي سنگين باري 
و اتوبوسي اعتراضاتي را در سطح كشور به دنبال داشت 
و پس از آن بود كه مسووالن اجازه واردات اين نوع از 
تايرها را با تخصيص ارز 4200 توماني صادر كردند. اين 
تصميم سبب شد تا انبارهاي كشور از انواع تاير اشباع 
شود و حتي بسياري رانندگان چند حلقه تاير اضافي 
در منازل و انبارهاي شان نگه دارند. او عنوان كرد: با 
اين اوصاف، ديگر دليلي براي دادن ارز 4200 توماني 
به واردات وجود ندارد و اين انجمن پيشنهاد مي كند 
كه ارز رسمي آن به توليدكنندگان داده شود. به اين 
ترتيب، توليدكنندگان مي توانند مواد اوليه بيشتري 

وارد كنند و از نوسان در توليد نيز كاسته مي شود. 

مغايرت قانوني انتقال شركت 
بازرگاني دولتي به وزارت صمت 

فارس| عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره 
به اينكه تصميم س��اختاري س��ران قوا براي انتقال 
شركت بازرگاني دولتي به وزارت صمت مغاير با قانون 
است، گفت: انتقال شركت بازرگاني دولتي ايران به 
وزارت صمت، قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش 
كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي را ملغي خواهد 
كرد. مرجع تصويب و لغو قانون در كشور مشخص و 
آن مجلس شوراي اسالمي است. علي اكبر كريمي، 
پيرامون تصميم اخير سران قوا مبني بر انتقال شركت 
بازرگاني دولتي ايران )GTC( به وزارت صمت و لغو 
قانون تمركز گفت: در ارتباط با بحث سران، اين امكان 
با نظر رهبري پيش بيني شده كه براي زمان هاي كوتاه 
بتواند تصميماتي بدون قانون يا برخالف قانون براي 
حل بحران هاي پيش آمده اتخاذ كنند. اما اينكه يك 
قانون دايمي توسط مرجعي غير از مجلس به طور كامل 

لغو شود، امكان پذير نيست.

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عملیات نسوزکاری جزئی واحدهای مواد اولیه و احیا

نوع مناقصه : عمومی يک مرحله ای
مدت زمان : 12 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 1398/05/23 )با ارسال ايمیل به نشانی زير(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات 

عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمايند .
 دريافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحیت ايمنی اداره کار تائید واحد ارزيابی تامین کنندگان( از تاريخ  1398/05/30 به مدت دو روزدر 

قبال ارائه اصل رسید واريز مبلغ 500،000 ريال ) غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاريخ تحويل پیشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1398/06/11 

تاريخ گشايش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1398/06/12 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 150،000،000 ريال

نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

M.GHASHGHAIE@KSC.IR  کارشناس : محسن قشقايی    تلفن:6417-3213-61-98+ ايمیل  

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
شماره:  52403569

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

شركت مديريت تولید برق نكا در نظر دارد نسبت به خريد مقدار  10000 تن نمک دانه بندی شده 
واحد بخار و مقدار 2000 تن نمک دانه بندی شده مصرفی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی 
نکا طبق شرايط ذيل و همچنین شرايط فنی و خصوصی کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. 
عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واريزی به مبلغ 300/000 
ريال به حساب سیبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت تولید برق نكا نزد بانک ملی 

ايران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان قرارداد: از تاريخ مبادله قرارداد بمدت يک سال شمسی

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
3- پیشنهاددهندگان بايستی پیشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 
16 روز شنبه مورخ 98/6/2 به اداره تدارکات شركت مديريت تولید برق نكا واقع در نکا- کیلومتر 
25 جاده زاغمرز- نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دريافت دارند. پیشنهادات واصله 
راس ساعت 8:30 روز يکشنبه مورخه 98/6/3 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. 
حضور پیش�نهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پیشنهادهای مالی کمیسیون 

مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه معادل 272/000/000 ريال است 
که بايستی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-4- رسید بانکی وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 اين شرکت نزد بانک ملی ايران 

شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا
2-4- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بايست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پیشنهادهای فاقد سپرده، س�پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصی و نظاير آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- توانايی ارائه ضمانت نامه بانکی حس�ن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد 

قرارداد.
7- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- ساير اطالعات و جزيیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سايت های www.tender.tpph.ir ، www.npgm.ir و 
پايگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 34622465-011 خانم 
حیدری و کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن 34622351-011 آقای مهندس قره محمودلی 

تماس حاصل فرمايید .

آگهي تجديد مناقصه عمومي
 شماره 98/5-1

اداره روابط عمومی

نوبت اول
شركت مديريت تولید برق نكا

)نیروگاه شهید سلیمي(

خانم فريبا قیطاسی برابر وکالتنامه ش�ماره 54873 مورخ 1398/05/02 دفتر خانه 
10 ايالم به وکال�ت از آقای داود ناصری طی درخواس�ت وارده ش�ماره 9647 مورخ 
98/05/08 منضم به دو برگ استش�هاد محلی که به تايید دفتر خانه اس�ناد رسمی 
ش�ماره 10 ايالم رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان 
پالک 1254/266/566 اصلی به علت نقل و مکان مفقود شده است که برابر پرونده 
ثبتی سند مالکیت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان پالک 1254/266/566 اصلی به 
شماره الکترونیکی 139520315001005690 بنام داود ناصری صادر و تسلیم گرديده 
است.لذا مراتب دراجرای تبصره ذيل ماده 120 آيین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که 
سند مالکیت نزد وی بوده و يا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشار اين آگهی اصل سند مالکیت و يا س�ند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرس�تان ايالم ارائه نمايد درغیر اينصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

آگهی فقدان سند مالکيت 
پالک 1254/266/566 اصلی

صفری
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ايالم

قوه قضايیه
سازمان ثبت اسناد وامالک كشور

اداره كل ثبت اسناد وامالک استان ايالم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

سامانه پیامك نمايند. 



15 جهان

امريكا:بر300ميليارددالركااليچينيتعرفهاعمالميكنيم

توفان توييتري ترامپ براي امتيازگيري از چين 
گروه جهان|سمانه قرباني| 

دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، اعالم كرده از اول 
س��پتامبر بر 300ميلي��ارد دالر كاالي چيني تعرفه 
10درصدي اعمال خواهد كرد. تهديد ترامپ بازارهاي 
جهاني را به هم ريخت و انجمن هاي صنفي در اياالت 
متحده را برآن داشت تا نسبت به تبعات چنين اقدامي 

به دولت امريكا هشدار دهند.
رويترز نوشته، دونالد ترامپ تهديد كرده كه تقريبا بر 
تمام كاالهاي چيني واردشده به امريكا تعرفه اعمال 
خواهد كرد. اين اظهارات ترامپ پاياني ناگهاني براي 
آتش بس موقت جنگ تجاري دو كشور درنظر گرفته 
ش��ده است، آتش بس��ي كه به رش��د جهاني اقتصاد 
آسيب رسانده و زنجيره هاي عرضه جهاني را مختل 

كرده است. 
دونالد ترامپ همچنين تهدي��د كرده درصورتي كه 
»ش��ي جين پينگ« رييس جمه��وري چين، نتواند 
روند مذاكرات براي رس��يدن به يك توافق تجاري را 
سرعت ببخشد، تعرفه هاي بيشتري را اعمال خواهد 
كرد. ترام��پ گفته: »فكر مي كنم ش��ي جين پينگ 
خواستار توافق است اما راستش به اندازه كافي سرعت 

عمل ندارد.«
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، نيز همزمان چين را 
بازيگري بد توصيف كرده كه براي چندين دهه مانع 

از تجارتي عادالنه با امريكا شده است.
به گزارش رويترز، تهديدهاي توييتري دونالد ترامپ 
پس از آن بود كه رابرت اليتزر مذاكره كننده ارش��د 
تج��اري  دولت امريكا، ب��ه او گ��زارش داده كه روند 
مذاكرات تجاري اواخر هفته گذشته با چين پيشرفتي 
نداش��ته است. بر همين اس��اس ترامپ تهديد كرده 
كه اگر مذاكرات تجاري به نتيجه نرس��د تعرفه هاي 
بيشتري اعمال خواهد كرد، حتي بيشتر از تعرفه 25 
درصدي كه بر 250 ميلي��ارد دالر كاالهاي وارداتي 

چيني اعمال كرده است. 
تارنماي هيل در اين باره نوش��ته، اعالن غيرمنتظره 
ترامپ در مورد تعرفه ها، نش��ان دهنده نارضايتي او از 
نحوه پيشرفت گفت وگوهاي تجاري با چين است. دور 
اخير اين گفت وگوها در شانگهاي چهارشنبه گذشته 
با شكست به پايان رس��يد. اين درحالي است كه كاخ 

سفيد در بيانيه اي مدعي شده بود كه مذاكرات با چين 
سازنده بوده است.

تهديدهاي تجاري ترامپ عليه چين بار ديگر بازارهاي 
جهان را متالطم كرده است. رويترز گزارش داده كه 
شاخص سهام بازارهاي آسيا جمعه افت كرده است. 
ش��اخص »اس اندپي500« هم كه تا عصر پنج شنبه 
كامال مثبت بوده با 0.9 درصد كاهش بسته شده است. 
همچنين شاخص »ام اس سي آي« بورس هاي منطقه 
آسيا-اقيانوسيه  جز ژاپن با ريزش 1.۴ درصدي بسته 
شد و شاخص »نيكي 225« توكيو در اتفاقي كم سابقه 
2.۴درصد سقوط كرد. در ديگر مناطق آسيا شاخص 
شانگهاي كامپوزيت چين 1.5 درصد و شاخص هانگ 
س��نگ بورس هنگ كنگ 2.2درصد ريزش كردند. 

شاخص اوراق قرضه 10ساله دولت امريكا نيز كاهش 
يافته است. 

در همين حال اتحاديه صنعت خرده فروشي امريكا 
پيش بيني كرد ه  كه هزينه ه��اي مصرف باال مي رود. 
در بيانيه اين نهاد آمده كه با اجرا شدن سياست هاي 
ترامپ عليه كاالهاي چيني، قيمت كاالهاي مصرفي 
در امريكا مانند پوشاك، اسباب بازي، وسايل خانه و 
الكتريكي افزايش خواهد يافت. به گفته اين اتحاديه 
در مجموع قيمت ۶2درصد كاالها در امريكا متاثر از 

سياست هاي ترامپ عليه چين خواهد بود. 
مايرون بريليانت مدير اجرايي اتاق بازرگاني امريكا، 
نيز با انتقاد از افزايش تعرفه كاالهاي چيني گفته اين 
سياست تجاري ترامپ عليه پكن كامال اشتباه است. 

بريليانت تاكيد كرده چنين اقداماتي روند رو به رشد 
مذاكرات ميان چين و امريكا را تضعيف خواهد كرد 

و آنها به خاطر اين اقدامات بسيار متاسف هستند.
موسسه رتبه بندي مودي نيز اعالم كرده كه تعرفه هاي 
جديد مي تواند باري بر دوش اقتصاد جهان باشد آن 
هم در شرايطي كه رشد اقتصادي در امريكا، چين و 

منطقه يورو در حال كاهش است.« 
ناظران معتقدند كه اعمال تعرفه ها همچنين فدرال رزرو 
را مجبور مي كند تا براي در امان ماندن اقتصاد امريكا از 
خطر سياست تجاري، بار ديگر نرخ بهره را كاهش دهد. 
روزنامه گلوبال تايمز چين نوشته: »اعمال تعرفه ها به 
جاي اينكه چش��م انداز مذاكرات و رسيدن به توافق را 

بهبود ببخشد، احتمال وقوع آن را كمتر مي كند.« 

  اقدامات تالفي جويانه چين؟
»وانگ يي« ديپلمات ارش��د چين در حاشيه نشست 
آسه آن در تايلند در واكنش به تهديدهاي ترامپ گفته 
اس��ت: »اعمال تعرفه هاي بيشتر امريكا راهي مناسب 
براي رس��يدگي به اختالفات دوجانبه نبوده است. اين 
تعرفه ها قطعا راهي سازنده براي بهبود اقتصاد و اصطكاك 

تجاري نيست.« 
»هو جين پينگ« سردبير روزنامه حزب كمونيست نيز 
در توييتر نوشته: »پكن تالش خواهد كرد تا بتواند بر جان 
به در بردن از جنگ تجاري بلندمدت تمركز كند. اعمال 
تعرفه هاي جديد به هيچ وجه توافقي كه اياالت متحده 
خواستار آن اس��ت را در پي ندارد و فقط اين توافق را از 

دسترس خارج مي كند.«
به اعتقاد تحليل گران، اقدامات تالفي جويانه احتمالي 
چين شامل اعمال تعرفه ها، ممنوعيت صادرات عناصر 
خاكي كمياب و جريمه كردن ش��ركت هاي امريكايي 
اس��ت. همچنين پكن تاكنون از اعم��ال تعرفه بر نفت 
خام امريكا و ش��ركت هاي بزرگ هواپيمايي اين كشور 
خودداري كرده است؛ اين امتناع از اعمال تعرفه ها پس 
از اين بود كه چين تقريبا ب��ر 110ميليون دالر كاالي 
امريكايي تعرفه هاي تالفي جويان��ه اعمال كرد. چين 
همچنين در حال تهيه فهرستي از شركت هاي غير قابل 
اعتماد است، ش��ركت هايي خارجي كه به منافع چين 
آسيب رس��انده اند. چين از جمله در حال تحيق درباره 

عملكرد شركت »فدكس« است.
»آيريس پنگ« اقتصاددان چيني گفته: »چين اقدامات 
تالفي جويانه خود را روش مند، عامدانه و به نوبت انجام 
خواه��د داد. معتقديم روش چين در تش��ديد جنگ 
تجاري اين اس��ت كه سرعت مذاكرات را كاهش دهد و 
اقدامات تالفي جويانه را در پيش بگيرد. اعمال تعرفه ها 
مي توان��د فرآيند مقابل��ه به مثل چين را ت��ا انتخابات 

رياست جمهوري 2020 به درازا بكشد.«
خبرگزاري چيني ش��ينهوا با اشاره به اظهارات ترامپ، 
واش��نگتن را متهم كرده كه قصد دارد با اين راهبرد در 
جريان مذاكرات تجاري از پكن امتياز بگيرد. در بخشي از 
اين مطلب آمده: »دور تازه گفت وگوها قرار است ماه آينده 
برگزار ش��ود اما طرح چنين مسائلي نشان مي دهد كه 
امريكا مي خواهد در مذاكرات دست باال را داشته باشد.« 

دريچه

كرهشماليآزمايشموشكي
جديديانجامدادهاست

گروه جهان| يك مقام امريكايي گفته كره ش��مالي 
بامداد جمعه يك آزمايش موش��كي تازه انجام داد كه 
مشابه دو آزمايش موش��كي اين كشور طي هشت روز 
گذش��ته بوده اس��ت. به گزارش رويترز، رييس ستاد 
مشترك ارتش كره جنوبي نيز تاييد كرده كره شمالي 
بامداد جمعه به وقت محلي دو سالح پرتاپي كوتاه برد 
را از اس��تان هامگيونگ جنوبي به سمت درياي شرقي 
شليك كرده است. شبكه »اي بي س��ي« گزارش داده، 
مقام هاي امريكايي معتقدند كه آزمايش هاي موشكي 
تازه كره ش��مالي نوعي اعتراض اين كشور به برگزاري 
مانور نظامي مش��ترك كره جنوبي و امريكا در آب هاي 
ش��به جزيره كره است. كره ش��مالي پنج شنبه هفته 
گذشته يك موش��ك كوتاه برد را آزمايش كرد. سپس 
چهارشنبه هم آزمايش ديگري انجام داد كه به گزارش 
خبرگزاري رسمي كره شمالي كيم جونگ اون، رهبر آن 
كشور بر آزمايش »موشك انداز چندگانه هدايت شونده« 
كه »به تازگي توسعه يافته« نظارت كرده است. رويترز 
نوشته، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، كوشيد 
سومين آزمايش موش��كي كره شمالي طي هشت روز 
گذشته را كم اهميت جلوه دهد و گفت، اينها موشك هاي 
كوتاه برد و استاندارد بودند و تاثيري بر تصميم وي براي 
مذاكره با پيونگ يانگ نخواهند داشت. ترامپ گفته بود 
آزمايش هاي تازه ناقض قول هايي كه كيم جونگ اون 
به او داده، نيست. رييس جمهوري امريكا تاكيد كرده: 
»تسليحاتي كه آزمايش شدند موشك هاي كوتاه برد 
بودند. ما هرگز بر سر آنها توافق نداشته ايم. براي من )اينها( 
مساله اي نيستند. بايد ببينم چه پيش خواهد آمد. اما اينها 

موشك هاي كوتاه بردند و خيلي استاندارد هستند.«

ژاپن،كرهجنوبيراازفهرست
شركايقابلاعتمادحذفكرد
گ�روه جه�ان| در ادامه تنش هاي سياس��ي و 
تجاري توكيو و س��ئول، كابينه ژاپن در نشست 
جمع��ه مصوب ك��رد كره جنوبي را از فهرس��ت 
كش��ورهاي داراي ارجحيت تجاري و كشورهاي 
قاب��ل اعتماد ح��ذف كن��د. به گ��زارش كيودو، 
هيروش��يگه س��كو وزير تجارت ژاپن، اعالم كرد 
اين اقدام پس از طي مراحل مقرر 28 اوت 2019 
اجرا مي ش��ود. كان��گ كيوانگ وا وزي��ر خارجه 
كره جنوب��ي، در ديدار با همت��اي ژاپني خود در 
بانكوك از ژاپن خواس��ته بود كه اين اقدام را لغو 
كند اما كونو توضيح داد كه حذف از اين فهرست، 
بخش��ي از بازبيني معمول نظام كنترل صادرات 
ژاپن است. وزير خارجه كره جنوبي گفته بود: »اگر 
ژاپن تصميم بگيرد كه در جلس��ه جمعه كابينه، 
كره جنوبي را از اين فهرست خارج كند ما چاره اي 
نداريم جز اينكه در مقابل آن اقدامي اتخاذ كنيم.« 
خارج كردن كره جنوبي از فهرست شركاي قابل 
اعتماد، در صورتي كه در پايان ماه جاري ميالدي 
عملي ش��ود باعث حذف اين كش��ور از فهرست 
س��فيد 27 كش��ور از جمله آرژانتي��ن، بريتانيا، 
نيوزلند و استراليا خواهد شد. كره جنوبي 200۴ 
به اين فهرس��ت اضافه شد و اولين كشوري است 
كه وضعيت ترجيحي آن باطل مي شود. براساس 
اين اقدام، صادركنندگان ژاپن��ي به جاي تأييد 
سريع بايد براي صادرات حدود 1120 كاالي دو 
منظوره به كره جنوبي مجوزهاي فردي نيز اخذ 
كنند بيم آن مي رود اين امر باعث تاخير و اختالل 

قابل توجهي در واردات از ژاپن شود.

ركوددركميناقتصادهاي
بزرگاروپايي

گروه جهان| هر سه اقتصاد بزرگ اروپايي با خطر 
ركود مواجه هستند. به گزارش بيزينس اينسايدر، 
كاهش رشد اقتصادي در بسياري از مناطق جهان 
همه گير شده است اما به نظر مي رسد خالف امريكا، 
چين و هند، اقتصاد كشورهاي اروپايي نظير آلمان، 
بريتانيا و ايتاليا نه تنها با كاهش رشد اقتصادي كه با 
خطر وقوع ركود نيز مواجه هستند. موسسه »پانتئون 
مكرو اكونوميك��س« اعالم كرده رش��د اقتصادي 
منطقه يورو در وضعيت شكننده اي قرار گرفته است 
و ريسك هاي موجود بر سر راه كشورهاي اروپايي، 
توليد ناخالص داخلي آنها را تحت تاثير قرار داده است. 
گفته شده، از پنج اقتصاد بزرگ اروپايي، سه كشور: 
آلمان، ايتاليا و بريتانيا با خطر ركود و فرانسه و اسپانيا 
با خطر كاهش رش��د خود مواجه هستند. از اواخر 
سال گذشته رشد بزرگ ترين اقتصاد اروپايي يعني 
آلمان كامال تحت تاثير عملكرد ضعيف بخش توليد 
كاهش يافته است. فايننشال تايمز گزارش داد شمار 
قراردادهاي كوتاه مدت در آلمان افزايش چشمگيري 
داش��ته اس��ت كه به نوعي بازتاب دهن��ده نگراني 
كارفرمايان از چشم انداز آينده است. از سوي ديگر در 
ايتاليا مساله بحران بدهي به يك نگراني جدي تبديل 
شده و رشد سه ماهه دوم تنها 0.21 درصد بوده است. 
موسسه پانتئون با بيان اينكه ايتاليا  روي لبه پرتگاه 
قرار دارد خطر وقوع ركود در اين كشور را بسيار جدي 
ارزيابي كرده است. در بريتانيا نيز رشد اقتصادي تحت 
تاثير فضاي نامطمئن برگزيت قرار گرفته و پيروزي 
بوريس جانس��ون در رقابت نخست وزيري احتمال 

خروج بدون توافق را افزايش داده است.

موافقتدمشقباآتشبس
مشروطدرادلب

گروه جهان| س��وريه اعالم ك��رده كه آتش بس 
مشروط در اس��تان ادلب را قبول كرده است. اين 
موضوع بالفاصله مورد استقبال مسكو قرار گرفت. 
به گ��زارش يورونيوز به نقل از خبرگزاري رس��مي 
دولت سوريه، آتش بس در ادلب مشروط به اجراي 
توافق ماه سپتامبر در سوچي روسيه، بين آنكارا و 
مسكو است. طبق گفته اين منبع نظامي، گروه هاي 
مسلح در ادلب بايد 20 كيلومتر از خط منطقه حائل 
غيرنظامي عقب نيشني كنند و سالح سنگين و نيمه 
سنگين خود را از اين منطقه بيرون ببرند. الكساندر 
الورنتي��ف نماينده ويژه پوتي��ن رييس جمهوري 
روس��يه، بالفاصله پس از اعالم اين تصميم كه در 
س��يزدهمين دور مذاكرات در ش��هر نورسلطان 
)آستانه سابق( پايتخت قزاقستان گرفته شد، گفت: 
»ما از تصميم دولت سوريه براي آتش بس استقبال 
مي كنيم.« او در عين حال از قبول آتش بس از سوي 
نيروهاي مخالف دولت س��وريه ابراز ترديد كرده و 
گفته: »بعيد اس��ت كه آنها ]مخالفان[ تحريكات 
عليه نيروهاي دولتي را متوق��ف كنند اما اگر اين 
اتفاق بيافتد تحول اوضاع را خواهيم ديد.« ساكنان 
اس��تان ادلب و مناطق اطراف، جاي��ي كه از آن به 
عنوان آخرين سنگر شورشيان در خاك سوريه نام 
مي برند در پي حمالت سه ماه اخير نيروي هوايي 
سوريه و جنگنده هاي روس اين مناطق را ترك و به 
سوي مناطق شمالي و هم مرز با خاك تركيه كوچ 
كرده اند. اس��تان ادلب و مناطق اطراف آن در حال 
حاضر تحت كنترل نيروهاي افراطي موس��وم به 

هيات تحرير شام قرار دارد.

بلومبرگ:هزينههايجنگ
اماراتراازيمنخارجكرد

گروه جهان|خبرگزاري بلومبرگ امريكا نوشته 
اس��ت كه امارات متحده عربي در سايه تنش ها در 
منطق��ه خليج ف��ارس و از بيم ص��رف هزينه هاي 
هنگفت، ترجيح داد كه خاك يم��ن را ترك كند. 
بلومبرگ به س��فر ژوئن معين عبدالملك س��عيد 
نخست وزير دولت مستعفي و فراري يمن به ابوظبي 
براي دريافت كمك مال��ي از امارات در مرحله پس 
از جنگ مي پردازد، ام��ا در يك اقدام يك منتظره، 
اطالع مي يابد ك��ه نيروهاي اماراتي قرار اس��ت تا 
پايان سال جاري ميالدي خاك يمن را ترك كنند. 
بلومبرگ نوشته، سعيد ش��رايط را براي مسووالن 
اماراتي تشريح مي كند و به آنها گوشزد مي كند كه 
اين مساله ش��رايط را به سود انقالبيون يمن تغيير 
خواهد داد، اما پاس��خي كه مي شنود اين است كه 
تصميم در اين باره گرفته ش��ده اس��ت. برپايه اين 
گزارش، تصميم امارات براي بازنگري در نقش خود 
در درگيري هاي خاورميانه، به دنبال تنش هاي اخير 
و احتمال كشيده شدن منطقه خليج فارس به سوي 
يك جنگ منطقه اي گس��ترده اتخاذ ش��ده است. 
بلومبرگ نوشته: »كاهش حضور نظامي امارات در 
يمن نشان از اختالف عميق در درون محوري دارد 
كه رييس جمهوري امريكا به وجود آورده اس��ت.« 
باربارا ليف سفير پيش��ين امريكا در امارات متحده 
عربي و تحليلگر ارش��د انديشكده واشنگتن نيز در 
اين باره گفته كه بي ترديد تصميم امارات براي خروج 
از يمن و پيش از رس��يدن به اهدافش از اين كشور، 
يك تصميم دشوار است، اما به نظر مي رسد كه با اين 

كار مقام هاي ابوظبي، عربستان را تنها گذاشته اند.
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انفجار بمب همزمان با برگزاري 
نشست »آسه آن« در تايلند

گروه جهان| چين و كش��ورهاي عض��و اتحاديه 
كشورهاي جنوب شرق آسيا )آسه آن( توافق كردند 
تا روابط ميان اين دو طرف را تقويت كنند. نشس��ت 
آسه آن در شرايطي برگزار شد كه رسانه ها جمعه از 
وقوع چند انفجار در بانكوك پايتخت تايلند و محل 
برگزاري اين نشست خبر دادند. اين انفجارها چندين 
مجروح برجاي گذاشته اس��ت. به گزارش شينهوا، 
»وانگ يي« وزير خارجه چين، در نشست وزراي امور 
خارجه پكن- آسه آن گفته: »پلتفرم هاي همكاري 
آسه آن و همچنين پلتفرم ها به رهبري اين اتحاديه 
نقش بسيار مهمي را در حفظ ثبات اجتماعي و رشد 
اقتصادي در منطقه آسياي شرقي در بحبوبه تغييرات 
جهاني كه ش��اهد آن هس��تيم، ايفا كرده است.« او 
افزوده: »چين براي روابطش با آس��ه آن كه به بنري 
براي همكاري منطقه اي تبديل شده، اهميت زيادي 
قائل است. چين و آسه آن براي تحكيم اعتماد متقابل 
سياس��ي تالش كرده و همواره ب��ه يكديگر احترام 
گذاشته اند. هر دو طرف خود را وقف همكاري هاي 
عملي و اقداماتي در راستاي كسب منافع دو جانبه 
و نتايج برد-برد كرده اند و همكاري دو جانبه تجاري 
و اقتصادي را به س��طح جديدي رساندند.« به گفته 
وانگ، تالش هاي بسياري براي ساخت مشترك ابتكار 
عمل يك كمربند و يك جاده براي بهبود ارتباطات 
منطقه اي انجام ش��ده، تبادالت فرهنگي و مردمي 
تقويت يافته، درك متقابل ارتقا يافته و چند جانبه 
گرايي، اتحاد اقتصادي، تجارت و آزادي سرمايه گذاري 
در اين منطقه نيز پيشرفت كرده است. به گزارش منابع 
محلي، انفجارهاي جمعه همزمان با نشست در سه 
نقطه از پايتخت روي داده و بنا بر اعالم دولت تايلند، 
منشأ انفجارها همگي بمب بوده است. برخي منابع از 
يافتن تله ها و بمب هاي ديگر خبر داده اند كه هنوز از 
سوي منابع رسمي تاييد نشده است. گفتني است كه 
پيشتر نشست سران كشورهاي عضو اتحاديه جنوب 
شرق آسيا، آس��ه آن در سال 2009 ميالدي كه قرار 
بود در تايلند برگزار شود به دليل وورد تظاهركنندگان 
جنبش موسوم به »پيراهن قرمزها« به داخل هتل 
محل برگزاري نشست لغو شده بود. سخنگوي دولت 
تايلند جمعه با اعالم اينكه تدابير امنيتي در پايتخت 
كش��ورش در پي وقوع انفجارها تشديد شده است، 
يادآوري كرده كه اطالعات مربوط به حوادث صبح 
روز جمعه به اطالع پرايوت چان اوچا نخس��ت وزير 
تايلند، رسيده و او دستور داده است كه تحقيقات در 

اين خصوص بطور فوري انجام شود.

كوتاه از منطقه

 توافق امريكا با طالبان
در مراحل پاياني است

توافق اوليه ميان واشنگتن و طالبان براي خروج 
نيروهاي نظامي امريكا از اين كشور حاصل شده 
و به موجب آن طالبان موظف به قبول تعهداتي 
از جمل��ه رعايت آتش بس و نيز قطع همكاري با 
القاعده شده است. خبرگزاري فرانسه با اشاره به 
اينكه 80 تا 90درصد توافق صلح به انجام رسيده، 
نوشته راه براي 10تا 20درصد باقي مانده دشوار 
است. براساس پيش نويس توافق، طالبان ملزم به 
قطع ارتباط و همكاري با القاعده خواهد بود و در 
ازاي آن واشنگتن بخشي از نيروهاي نظامي خود 

را از اين كشور خارج خواهد كرد. 

لغو محدوديت سفر خارجي 
زنان در عربستان

عربستان براي نخستين بار به دستور پادشاه اين 
كشور محدوديت سفر خارجي زنان را لغو كرد. 
به گزارش روس��يااليوم، حكومت عربس��تان در 
اصالحيه اي درباره قواني��ن مربوط به زنان براي 
نخستين بار به زنان اجازه داد بدون نياز به قيم مرد، 
گذرنامه دريافت كنند و به خارج از اين كشور سفر 
كنند. در اين حكم همچنين براي نخستين بار به 
زنان حق ثبت ازدواج ي��ا طالق و تولد نوزاد داده 
ش��ده اس��ت. پيش از اين حكم زنان بايد براي 
درخواست گذرنامه يا سفر خارجي از يك مرد كه 

قيم قانوني آنها بود اجازه مي گرفتند. 

 تبريك اردوغان
به بوريس جانسون

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، در 
تماس��ي تلفني با بوريس جانسون، انتخابش به 
عنوان نخست وزير جديد بريتانيا را تبريك گفت. 
به گزارش آناتولي، رج��ب طيب اردوغان در اين 
تماس تلفني تاكيد كرده لندن و آنكارا شركاي 
استراتژيك هستند. او ابراز اميدواري كرده روابط 
دو جانبه ميان اين دو كش��ور در تمامي حوزه ها 
توسعه يابد. جانس��ون 23 جوالي سال جاري با 
كسب 92 هزار و 153 راي از سوي اعضاي حزب 

محافظه كار به عنوان نخست وزير انتخاب شد.

انتقاد هند از فروش تسليحات 
به پاكستان 

وزارت خارجه هند با صدور بيانيه اي از تصميم امريكا 
براي فروش تسليحات به پاكستان ابراز نگراني كرده 
اس��ت. به گزارش ان دي تي وي، سخنگوي وزارت 
خارجه هند گفته مراتب نگراني دهلي نو از تصميم 
امريكا براي كمك نظامي به پاكس��تان، به دولت 
امريكا ابالغ ش��ده اس��ت. هفته گذشته پنتاگون 
خطاب ب��ه كنگ��ره از تصميم خود ب��راي فروش 
تسليحات به پاكستان به ارزش 125ميليون دالر 
خبر داده بود. امريكا گفته فروش اين تس��ليحات 
برموازنه قدرت منطق��ه اي تاثيري ندارد و فقط به 
امريكا كمك مي كند تا به تامين خدمات و ارايه لوازم 

يدكي جنگنده هاي اف1۶ ادامه دهد.

واشنگتنبهطوررسميازپيمانمنعموشكيروسيهخارجشد

پاياني بر پايان جنگ سرد 
گروه جهان| 

اياالت متح��ده جمعه به طور رس��مي از پيمان منع 
موشك هاي هس��ته اي ميان برد با روسيه خارج شد. 
به دنب��ال اعالم رس��مي خروج واش��نگتن از پيمان 
منع توليد موشك  هاي هسته اي ميان برد )INF( با 
مسكو، وزارت خارجه روسيه نيز از اقدام مشابه خبر 
داد. ناظران بر اين باورند كه با پايان يافتن اين پيمان، 

جهان بار ديگر شاهد رقابت تسليحاتي خواهد بود.
به گزارش رويترز، ماي��ك پمپئو وزير خارجه امريكا، 
با اشاره به خروج كش��ورش از پيماني كه امضاي آن 
به دوران جنگ س��رد بازمي گردد، در توييتر نوشت: 
»امريكا در تاريخ دوم فوريه 2019 به روس��يه شش 
ماه فرص��ت داد تا به رعايت تعهداتش در پيمان منع 
موشك هاي هسته اي ميان برد بازگردد. روسيه سر 
باز زد، در نتيجه اين پيمان پايان يافت. وقتي پيماني 
از سوي ديگران نقض مي شود، امريكا شريك آن باقي 
نمي ماند. مس��ووليت اين اقدام تنها بر عهده روسيه 
اس��ت.« هم زمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( نيز 
روس��يه را مس��وول پايان معاهده منع موشك هاي 

هسته اي ميانبرد خوانده است.
در بيانيه صادره از سوي وزارت خارجه روسيه اما آمده: 
»دوم اوت 2019 معاهده ميان اتحاديه جمهوري هاي 

سوسياليستي شوروي و اياالت متحده امريكا در زمينه 
منع توليد موشك هاي هس��ته اي ميان ُبرد به دليل 

اقدام واشنگتن پايان يافت.«
پيمان منع موشك هاي هس��ته اي ميان برد در سال 
1987 مي��ان ميخايي��ل گورباچ��ف، آخرين رهبر 
شوروي سابق و رونالد ريگان، رييس جمهوري وقت 
امريكا امضا شد. اين پيمان توليد موشك هاي ميان برد 
هسته اي و غيرهسته اي با برد بين پانصد تا پنج هزار 
و500كيلومتر را منع كرد. اوائل سال جاري ميالدي 
امريكا و ناتو، روسيه را به نقض پيمان متهم كردند و 
گفتند اين كشور موش��كي با قابليت حمل كالهك 
هس��ته اي و با برد بيش از 500 كيلومتر توليد كرده 
اس��ت. اين موش��ك “9M729 “ ن��ام دارد و امريكا 
مي گويد اس��ناد و مداركي در اختيار دارد كه نش��ان 
مي دهد روسيه دس��ت به توليد چنين موشكي زده 
است. امريكا اين ش��واهد را در اختيار متحدان خود 
در ناتو گذاش��ته و آنها از اين ادع��اي امريكا حمايت 
كرده اند. دونالد ترامپ در ماه فوريه گفت اگر روسيه 
تا دوم اوت به مفاد اين پيمان عمل نكند از اين پيمان 

خارح خواهد شد. 
آنتونيو گوترش دبيركل س��ازمان ملل متحد، گفته 
اين پيمان عامل بازدارنده ارزش��مند در برابر جنگ 

هسته اي بوده است. گوترش تاكيد كرده اين مساله 
احتماال، تهديد موش��ك هاي بالس��تيك را افزايش 
خواهد داد. هايكو ماس وزيرخارجه آلمان، نيز درباره 
به راه افتادن يك مسابقه تسليحاتي جديد در جهان 
هشدار داده است. او ضمن تأكيد بر اهميت توافق بر 
سر پيماني كه ساخت سالح  هس��ته اي را منع كند، 
گفته: »چالش هايي كه ما اكنون با پايان قرارداد با آن 

روبرو هستيم، محدود به اروپا نيست.«
وزي��ر خارجه آلمان در ادامه از مس��كو و واش��نگتن 
خواسته تا راهكاري براي نجات اين پيمان پيدا كنند 
واز حاال بيش از پيش براي حفظ پيمان محدود كردن 
سالح هاي هسته اي اس��تراتژيك كه تاريخ آن سال 
2021 ميالدي به پايان مي رسد، تالش كنند. هايكو 
ماس همزمان هشدار داد: »حتي قدرت هاي هسته اي 
ديگر مانن��د چين نيز بايد براي كنترل تس��ليحات، 
مسووليت خود را بپذيرند. آنها حال نسبت به دوران 

جنگ سرد وزن بيشتري در جهان دارند.«
گورباچ��ف نيز پيش��تر درب��اره خطر يك مس��ابقه 
تس��ليحاتي جديد در جهان هشدار داده بود. آخرين 
رييس جمهوري شوروي سابق پيش بيني كرده يك 
مس��ابقه تس��ليحاتي جديد امنيت همه كشورها را 

تهديد مي كند.

  تحريم عليه روسيه 
دولت اياالت متحده عالوه بر خروج رسمي از پيمان 
موشكي با روسيه، به بهانه پرونده اسكريپال با امضاي 
فرماني اجرايي مجوز اعمال تحريم هاي جديد عليه 
روسيه را صادر كرده اس��ت. نيويورك تايمز نوشته، 
دومي��ن دور از تحريم ه��اي امريكا عليه روس��يه به 
بهانه پرونده اسكريپال وضع شده است. دور نخست 
اين تحريم ه��ا در اوت 2018 ميالدي با اس��تناد به 
»قانون نابودي جنگ افزارها و تسليحات بيولوژيكي 
و شيميايي 1991« اعمال شده بود. واشنگتن مدعي 
اس��ت مس��كو مفاد اين قانون را نقض كرده اس��ت.  
سرگئي اس��كريپال جاسوس سابق روس و دخترش 

يولي��ا چهارم م��ارس 2018 در س��الزبري انگليس 
مسموم شدند و دولت بريتانيا در كمتر از 2۴ساعت، 
روسيه را به دخالت در اين حادثه متهم كرد. بريتانيا 
موفق شد س��ران حدود 30 كشور غربي عمدتا عضو 
ناتو را مجاب كنند كه حدود 150ديپلمات روس را در 

حمايت از لندن از كشورشان اخراج كنند.
اسكريپال در س��ال 200۶ ميالدي از سوي مقامات 
روسيه به اتهام همكاري با سرويس اطالعاتي بريتانيا 
و افشاي اسامي ماموران پوششي اطالعاتي روسيه در 
اروپا به 13سال زندان محكوم شد. ديمتري مدودف 
رييس جمهور وقت روسيه، در سال 2010 با امضاي 

فرماني اسكريپال را عفو كرد اما او به بريتانيا رفت.
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عكسروز

چهرهروز

امير جديدي بازيگر فيلم سعيد ملكان 
فيلمبرداري »روز صفر« كه اولين تجربه س��عيد ملكان در مقام كارگردان خواهد بود، با بازي امير جديدي به عنوان نقش اصلي اين اثر به 
زودي آغاز مي شود. اواسط ماه گذشته شوراي پروانه ساخت با توليد فيلمنامه »روز صفر« موافقت كرد. با انتشار اين خبر بسياري از رسانه ها 
خبر اولين تجربه كارگرداني سعيد ملكان را پوشش دادند. فيلمنامه »روز صفر« را سعيد ملكان و بهرام توكلي به صورت مشترك به نگارش 
درآوردند. او كه مي خواهد اولين فيلمش در مقام كارگردان را به زودي جلوي دوربين ببرد امير جديدي را براي بازيگر نقش اصلي فيلمش 
انتخاب كرده است. جديدي پيش از اين با ملكان در »تنگه ابوقريب« همكاري داشته و حاال به عنوان اولين بازيگر »روز صفر« معرفي شده 

است. جديدي دو سال پيش براي بازي در فيلم بهرام توكلي و »عرق سرد« سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد را دريافت كرد.

بازارهنر

مستند ايراني »خرامان« در جشنواره ژاپن

همكاري پيمان معادي و مهدويان در »درخت گردو«

كم اما پرطرفدار!

راهيابي فيلمنامه »خواِب بيدار« به فستيوال امريكايي

مس��تند بلند »خرامان« به كارگرداني 
آرش اس��حاقي در بخ��ش رقابت��ي 
»جريان هاي نو آس��يا«ي جش��نواره 
مس��تد »ياماگاتا« در كش��ور ژاپن به 
نمايش گذاشته مي شود. شانزدهمين 
جشنواره بين المللي مستند »ياماگاتا« 
از تاريخ ۱۰ تا ۱۷ اكتبر )۱۸ تا ۲۵ مهر( 
در كشور ژاپن برگزار مي شود و در بخش 

رقابتي »جريان هاي نو آسيا« ميزبان ۲۱ اثر مستند از 
كشورهاي مختلف است. در اين بخش از جشنواره در 
كنار مستند »خرامان«، مستند ايراني »اكسدوس« 
ساخته بهمن كيارستمي نيز به نمايندگي از سينماي 
اي��ران حضور دارد. مس��تند »خرامان« پيش تر در 

جش��نواره  يوتاي امريكا حضور داشت 
و س��ال گذش��ته جايزه بهترين فيلم 
از دهمين جش��ن مس��تقل سينماي 
مس��تند را دريافت كرد. اين مس��تند 
همچنين نامزد بهتري��ن فيلم بلند در 
بيستمين جشن بزرگ خانه سينما بود. 
عوامل مستند »خرامان« عبارت اند از: 
نويس��نده، كارگردان و تدوينگر: آرش 
اسحاقي، تهيه كننده: طال آزادروش، مدير توليد: مونا 
شريفي، فيلمبردار: آريا آزادروش، صدابردار: عليرضا 
قناتي، پااليش رنگ: رضا تيموري، برگردان: حسن 
ش��ريف الدين، زيرنويس: رضا تاري وردي، عكاس: 

ميثاق همايوني.

پيمان معادي به عن��وان اولين بازيگر 
»درخ��ت گ��ردو« ب��ه كارگردان��ي 
محمدحسين مهدويان انتخاب شد.  اين 
فيلم كه پروانه ساخت آن ماه گذشته 
صادر ش��د قرار است به تهيه كنندگي 
س��يد مصطفي احمدي توليد ش��ود. 
مهدوي��ان پ��س از اولي��ن فيلمش با 
»ماجراي نيمروز« به جشنواره سي و 

پنجم آمد و س��يمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه 
تماشاگران را دريافت كرد. اين كارگردان همچنين 
سال گذشته با »التاري« توانست مخاطبان بسياري 

را به سالن هاي سينما بكشاند و دومين 
قس��مت از فيلم »ماج��راي نيمروز« 
را آماده اك��ران دارد. س��يد مصطفي 
احمدي تهيه كنن��ده »درخت گردو« 
نيز پيش از اي��ن تهيه كنندگي برنامه 
دورهمي را برعهده داشت و اين روزها 
س��ريال »هيوال« به تهيه كنندگي او و 
كارگرداني مهران مديري در ش��بكه 
نمايش خانگي پخش مي شود.  به گفته عوامل اين 
فيلم »درخت گردو« چند بازيگر مطرح ديگر دارد 

كه طي روزهاي آينده معرفي مي شوند.

رضا فقيهي ضمن اشاره به نقش تاثيرگذار 
جشنواره آييني و سنتي در حفظ آيين ها و 
خرده نمايش ها گفت: نمايش هاي آييني و 
سنتي نزد تماشاگران جايگاه ويژه اي دارند 
ولي متاسفانه خيلي كم به آنها پرداخته 
مي ش��ود. كارگردان نمايش »رش��كي و 
ماسي« كه در نوزدهمين جشنواره آييني 
و سنتي حضور دارد، درباره اثرش گفت: 

»رشكي و ماسي« از خرده نمايش هايي است كه ريشه 
در م�راس�م آييني مردم شهر م�الير، اراك و روستاهاي 
اطراف آنها دارد. در گذشته هنگام نزديك شدن به بهار 
و عيد نوروز، دو نفر به نام هاي »رش��كي« و »ماسي« 
لباس هاي رنگي به ت��ن و با چهره هاي خنده آوري كه 
براي خود با ماسك و گ��اهي گ��ريم طراحي و نوروز 
خواني مي كردند با دايره زنگي و آواز خواندن و بذله گويي 
و اجراهايي مانند بقال بازي، س��لماني بازي و ... مردم 
را شاد و س��پس هدايايي از آنان دريافت مي كردند. او 
افزود: من به عنوان نويس��نده و كارگردان اين نمايش 
س��عي كردم، در اجرا ن��وآوري به وجود بي��اورم و در 
ديالوگ نويسي و خواندن اش��عار دقت زيادي داشتم 
كه در ارتباط گيري با تماشاگران بسيار موثر است. اين 
هنرمند درباره وضعيت اجرا و استقبال از نمايش هاي 

آييني و س��نتي، به ايسنا گفت: در طول 
س��ال امكان اجراي آييني داريم اما كم. 
بطور مثال اگر برنامه اي موضوعي باشد كه 
نمايش آييني را بتوان به موضوع آن ارتباط 
داد امكان اجرا به وجود مي آيد. از اين نوع 
نمايش ها استقبال خيلي خوبي مي شود 
اما حمايت نمي شوند. فقيهي با تاكيد بر 
اينكه جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي 
نقش بسيار زيادي در احياي آيين ها و خرده نمايش ها 
دارد  افزود: اين روي��داد خصوصا در احياي آيين هاي 
ناشناخته و كمتر ديده ش��ده و حتي بازسازي خرده 
نمايش هاي فراموش شده اي كه براي مردم جذابيت 
دارد، خيلي تاثيرگذار است. اين كارگردان در ادامه به 
محبوبيت نمايش هاي آييني و سنتي اشاره كرد و گفت: 
من در طول سال اجراهاي مختلفي انجام مي دهم كه 
بيشتر آنها اجراي فضاي باز هستند و هميشه اجراهايي 
كه با موضوعات آييني و سنتي داشته ام يا به يك خرده 
نمايش پرداختم و آن را پر و بال دادم، هميش��ه مورد 
استقبال بيش��تري قرار گرفته اند. اين موضوع نشان 
مي دهد كه نمايش هاي آييني و سنتي نزد تماشاگران 
جايگاه ويژه اي دارد كه متاس��فانه ب��ه آن خيلي كم 

پرداخته مي شود. 

فيلمنامه »خواِب بيدار« به نويس��ندگي 
ايم��ان داوري در س��ي و هفتمين دوره 
 Flickers' Rhode جشنواره بين المللي
Island امريكا كه طي ۲3 س��ال برگزار 
شده، به بخش رقابتي راه يافت. فيلمنامه 
»خواِب بيدار« )Sleep No More( به 
نويسندگي ايمان داوري به بخش رقابتي 
دوره سي و هفتم جش��نواره بين المللي 

Flickers' Rhode Island امري��كا ك��ه طي ۲3 
س��ال برگزار گرديده، راه يافته كه اين جشنواره جزو 
١٠ جشنواره برتر امريكا در زمينه سينما و همچنين 
 Movie Maker جزو ٥٠ فستيوال برتر از نگاه مجله
محسوب مي شود و يكي از رويدادهاي مهم سينمايي 
است كه مورد تأييد فستيوال بفتا و همچنين آكادمي 
اس��كار اس��ت. فيلمنامه »خواِب بيدار« پيش از اين 

در جش��نواره هاي مختلفي درخش��يده 
كه از جمل��ه آنها مي توان ب��ه حضور در 
 Independent بخش داوري جشنواره
 Talents International Film
و همچنين نام��زدي درياف��ت بهترين 
 Twister Alley فيلمنامه در جشنواره
Film Festival اش��اره كرد. جشنواره 
Flickers' Rhode Island از ٦ تا ١١ 
آگوست در رود آيلند )Rhode Island( امريكا برگزار 
خواهد شد.  ايمان داوري يكي از فيلمنامه نويسان و 
كارگردانان جوان مس��تقل كشور است كه تاكنون 
بي��ش از ده ه��ا فيلمنامه كوتاه و بلن��د و همچنين 
فيلم ه��اي كوت��اه او در جش��نواره ها و رويدادهاي 
بين المللي حائز دريافت جايزه و همچنين راهيابي به 

مراحل نهايي فستيوال ها شده است.

تاريخنگاري

موافقت مجلس با واگذاري اختيارات تام به مصدق 
دوازدهم مرداد ۱33۱، مجلس ش��وراي ملي با واگذاري اختيارات تام به محمد 
مصدق براي مدت 6 ماه موافقت كرد.  مصدق ۲۲ تير همان سال براي اصالح امور 
مالي، اقتصادي، بانكي، قضايي، استخدامي   و ايجاد سازمان هاي ملي، از مجلس 
تقاضاي اختيارات 6 ماهه كرد و آن را براي اجراي سريع اصالحات ضروري شمرد 
و گفت در نتيجه تجربياتي كه از دولت هاي گذشته به دست آمده پيشرفت كار در 

اين موقع حساس ايجاب مي كند كه پست وزارت جنگ را شخصا عهده دار   شود.
او ۲۵ تير به دنبال كش��مكش با مجلس به خاطر گرفتن فرماندهي كل قوا، پس از آنكه 
مذاكرات سه ساعته اش با شاه به نتيجه نرسيد، ناگهان استعفا داد و به خانه رفت. شاه به 
سرعت قوام السلطنه را روي كار آورد. وي در اولين روز زمامداري با صدور اعالميه  اي گفت: 
»... واي به حال كساني كه در اقدامات مصلحانه من اخالل كنند يا نظم عمومي   را برهم زنند. 
چنين كساني را به حكم خشك و بي شفقت قانون قرين تيره روزي مي سازم... كشتي بان را 
سياستي ديگر آمد.« قوام از كاشاني و مذهبيون به عنوان مذهب خرافات و ارتجاع سياه نام 
برد و رسالت خود را جدا نگه داشتن دين از سياست دانست. او ارتش و تانك  ها را به خيابان  ها 
گسيل داشت و دست به برخورد وسيعي زد. آيت اهلل كاشاني در اولين موضع گيري خود 
پاسخ اقدامات قوام را داد و از مردم براي استقرار حكومت ملي مصدق دعوت كرد. با مقاومت 
مردم سي  ام تير روز اعتصاب ملي اعالم شد، تهران صحنه يك جنگ واقعي شده بود چنانكه 
زد و خوردهاي خونيني بين مردم و نظاميان به وقوع پيوست و عده زيادي كشته شدند. 
در پي اين واقعه احمد قوام مجبور به استعفا شد و مصدق روز 3۱ تير به قدرت بازگشت. 
مصدق دوره دوم نخست وزيري خويش را به اتكا به قيام مردم و قدرت بيشتري آغاز كرد. 
خطاي او اما آنجا بود كه به جاي تشكر از كاشاني، از او خواست در امور دولت دخالت نكند. 

در نهايت شاه با اعطاي فرماندهي كل قوا موافقت كرد و در جلسه ۱۲ مرداد ۱33۱ مجلس 
شوراي ملي واگذاري اختيارات بيشتر به مصدق براي مدت 6 ماه را پذيرفت. در اليحه ارايه 
شده به مجلس آمده بود: »به آقاي دكتر مصدق نخست وزير اختيار داده مي شود كه از تاريخ 
تصويب اين قانون تا مدت 6 ماه لوايحي كه براي اجراي برنامه ۹  گانه دولت ضروري است، تا 
موقعي كه تكليف آنها در مجلسين معين نشده الزم االجرا هستند.« به اين ترتيب مصدق 
مجوز گرفت كه در برخي حوزه هاي اساسي، بدون نياز به مصوبه مجلس، مستقال عمل كند.

میراثنامه

خانه »قبله عالم« به حال خود رها شده است 
نام اولش »آقا غالمعلي قبله عالم« بود، خانه اي ارزشمند كه اوايل دوره قاجار در كرمان 
ساخته شد، در دو حياط و با تزيينات و روش هاي خاص معماري ساخته شد، اما حاال كه 

دست چهارمين مالك رسيده، بعد از كمي مرمت، به حال خود رها شده تا ...
تصاوير منتش��ر ش��ده از خانه همه چيز را مي گويد، خانه اي ارزش��مند با معماري و 
تزيينات منحصر به فرد خود كه در عين ناب��اوري در حال ريختن اند و تا امروز فقط 
پايه هاي نگه دارن��ده چوبي و فلزي، حافظ آنها بوده اند. نه علم و دس��ت مرمتگراني 
 كه مي توانند خانه  را به همان س��ال هاي دوره فتحعلي شاه قاجار برگردانند. خانه را
 آقا غالمعلي، از ثروتمندان و خيران مشهور كرمان در دوره فتحعليشاه قاجار و در بافت 
تاريخي امروز ساخت. او را به واسطه همين خير بودن و اينكه نيازمندان به آن رجوع 
مي كردند »آقا غالمعلي قبله عالم« مي ناميدند، نشانه ديگر خيرخواهي او، مسجد آقا 
غالمعلي در كنج جنوب شرقي ميدان ارگ كرمان است كه كتيبه مسجد تاريخ ۱۲۲۹ 
 قمري مصادف با اواسط سلطنت فتعليشاه قاجار را نشان مي دهد.  هر چند خانه را در
 ۲۸ فروردين ۱3۸۰ به قدمِت پهلوي در فهرست آثار ملي به ثبت رساندند، اما برخي از 
كارشناسان و حتي مالكان بنا، قدمت خانه را دست كم متعلق به دوره قاجار مي دانند. 
اميد ابراهيمي، فعال ميراث فرهنگي كرمان، درباره  سير تغيير و تحوالتي كه اين خانه 
تاريخي از زمان احداثش تا امروز گذارنده، به ايس��نا مي گويد: »پس از آقا غالمعلي، 
پسرش حاج اسداهلل مشار التجار در اين خانه ساكن شد و بخش هايي به بنا افزود، بعد 
از او نيز دامادش »آقا شيخ عباس موحدي«، از مجتهدان و وعاظ بنام كرمان، خانه را از 
وراث اش خريداري كرد و اين خانه بعد از آن به »خانه موحدي« شهرت پيدا كرد، در 
همين دوره »آقا سيد حسين خوشرو« به خانه رو به رويي خانه موحدي كه هديه يكي 
از متمولين زرتشتي بود، آمد و بعد از آن مراسم روضه خواني مشهور خود را در آن جا 
برگزار مي كرد.  همسايگي آقا سيد حسين و آقا شيخ عباس و برگزاري مراسم مذهبي 
در هر دو خانه و از سوي ديگر مجاورِت اين دو بناي ارزشمند با تكيه ها و مساجد اين 
محالت، محله را به مركز فرهنگي مذهبي براي مردم كرمان تبديل كرده بود. در سال 
۱33۵ شمسي سكونت برادران موحدي تا سال ها بعد در اين خانه ادامه داشت و حياط 
دوم خانه - نوكرخانه و اصطبل- توسط پسر دوم خانواده از بناي اصلي تفكيك و خانه 

جديدي در آن ساخته شد. بناي اصلي نيز محل سكونت پسر اول خانواده بود، تا پس از 
زلزله سال ۱36۰ گلباف و آسيب هايي كه به جبهه جنوبي بنا وارد شد، اين خانه توسط 
خانواده موحدي فروخته شد.« او با اشاره به اينكه بعد از فروش اين بناي تاريخي، آن به 
مرور متروكه شد، مي گويد: »با كمال تأسف در سال هاي پس از آن مالكان بنا با قصد 
تخريب و ساخت ساختمان جديد، به روش هاي مختلف آسيب هاي جدي به بنا وارد 
كردند. آسيب هايي مانند برداشتن و فروختن آجر فرش و آجرهاي شرفي بام، سوراخ 
كردن برخي سقف ها، تخليه نخاله ساختمان هاي مجاور در بنا، خارج كردن تمام درها 
يا پنجره ها از چارچوب سازه تا سرانجام در سال ۱3۹۴ بنا توسط مالك فعلي خريداري و 
مرمت بنا آغاز شد.« او با اشاره به اينكه در زمان انجام مرمت ها و حفاظت از بنا، شواهدي 
مبني بر قديمي تر بودن بنا به دست آمده بودند، اضافه مي كند: احتماال آن نشانه ها 
قدمت اين خانه تاريخي را حداقل تا دوره صفويه به عقب برمي گرداند. ابراهيمي تاكيد 
مي كند: از مدتي قبل و در زماني كه اين بنا در حال مرمت بود، ناگهان به حال خود رها 

شد و اكنون بخش هاي زيادي از اين خانه ارزشمند از بين رفته اند!

ايستگاه

»عقيده« نوالن رونمايي شد

نخستين نماها از »۱۹۱۷«

در حالي كه كسي انتظار 
انتش��ار تيرز فيلم جديد 
نوالن را نداشت، اين تيزر 
پي��ش از نماي��ش فيلم 
»هاب��ز و ش��او« كمپاني 
يونيورس��ال، به صورت 
آيمكس در س��الن هاي 

سينما نمايش داده شد.
به گ��زارش هالي��وود ريپورتر، تي��زر فيلم جديد 
كريستوفر نوالن با عنوان »عقيده« يا »اصل« ديده 
شد. هر چند اين تيزر به صورت آنالين منتشر نشده 
اما كريستوفر نوالن پنج شنبه شب يك غافلگيري 
بزرگ ب��راي عالقه مندانش داش��ت. وي كه پروژه 
جديدش را در كمال مخف��ي كاري پيش برده، در 
حالي كه همه تصور مي كردند فيلمبرداري فيلمش 
از اواخر امسال شروع مي شود، تيزري از اين فيلم را 
كه با عنوان »عقيده« س��اخته مي شود، نشان داد. 
اين تيزر كوتاه پيش از نمايش فيلم »هابز و ش��او« 
يونيورسال به صورت آيمكس نمايش داده شد. اين 
تيزر كه به سختي به يك دقيقه مي رسد، با سوراخ 
گلوله اي شروع مي ش��ود كه در شيشه ايجاد شده 
است. پشت شيشه جان ديويد واشينگتن ايستاده 
اس��ت. نريش��ن روي تصوير مي گويد: »زمان يك 
شخصيت جديد فرا رسيده است«. شخصيتي كه 
واشينگتن نقش او را ايفا مي كند جلو مي آيد تا شيشه 
را بررسي كند. اين تصوير يادآور بروس وين است كه 
در فيلم »شواليه تاريكي« در سال ۲۰۰۸ از اصابت 
گلوله در امان مانده بود. سپس اين كلمات به گوش 
مي رسد: »زمان يك جور ماموريت جديد است«. بعد 
گروهي ديده مي شوند كه بايد اعضاي يك تيم ويژه 
باشند و به سرعت نمايي از واشينگتن در يك حركت 
اكشن ديده مي شود و بعد او با ماسك اكسيژني روي 
صورتش ديده مي شود كه به آرامي نفس مي كشد.

فيلم جديد س��م مندس 
يك فيلم جنگي با عنوان 
»۱۹۱۷« اس��ت ك��ه به 
تازگي با انتشار تريلرش 
براي نخستين بار رونمايي 
ش��ده اس��ت. به گزارش 
ورايتي، نخستين تصاوير 
از درام جنگي سم مندس 

از جنگ جهاني اول با عنوان »۱۹۱۷« روز پنج شنبه 
ديده شد. اين تريلر با نمايي از سربازي شروع مي شود 
كه در ابري س��ياه از انفجار بمب ها در حال دويدن 
است. در اين تريلر همچنين شخصيت كالين فرث 
ديده مي شود كه با دو سرباز جوان مالقات مي كند و 
به آنها ماموريتي مي دهد. نقش اين دو سرباز جوان 
را جورج مك كي و دين چارلز چپمن بازي مي كنند. 
آنها ماموريت دارند از مناطق تحت نفوذ دش��من 
عبور كنند و پيام توقف حمله اي را كه ممكن است 
به مرگ هزاران سرباز از جمله برادر شخصيت چپمن 
منجر شود، به س��پاه خودي برسانند. اين فيلم كه 
نخستين تجربه فيلمسازي مندس پس از جدايي 
از فيلم هاي »جيمز باند« است، به تجربه اي خونبار 
از ميدان جنگ كه مي توانست زندگي هزاران سرباز 
را نابود كند، پرداخته است. اين فيلم در عين حال 
اولين تجربه فيلنامه نويسي مندس هم هست كه 
اسكار كارگرداني را براي »زيباي امريكايي« دريافت 
كرده است. كريستي ويلسون-كارينسو در نوشتن 
فيلمنامه با وي همكاري كرده است. مارك استرانگ، 
بنديكت كامبرب��چ، ريچارد مدن و اندرو اس��كات 
ديگر بازيگران فيلم هس��تند. »جاده اي به س��وي 
تباهي«، »جارهد«، »جاده انقالبي«، »اسكاي فال« 
و »اس��پكتر« از ديگر فيلم هاي مندس هس��تند. 
يونيورسال و دريم  وركز »۱۹۱۷« را ۲۵ دسامبر در 
امريكا اكران مي كنن��د و از ۱۰ ژانويه ۲۰۲۰ اكران 

گسترده آن آغاز مي شود.

مدافع بوسنيايي مدنظر استراماچوني  و استقالل

بانوي تاريخ ساز جودو: نقره آسيا برايم ارزشمند است

توتومركاتو نوشت دانيل پاولويچ پيشنهادي 
از تيم ايراني استقالل دريافت كرده است و 
ممكن است شاگرد آندره آ استراماچوني در 
اين تيم شود. به گزارش توتومركاتو، دانيل پاولويچ مدافع 
بوسنيايي كه سابقه بازي در تيم هايي نظير سامپدوريا و 
فروزينون را در كارنامه خود دارد، اصالت سوييسي دارد 
ولي براي تيم ملي فوتبال بوسني بازي مي كند. او براي 
فصل جديد از چند تيم ايتاليايي پيشنهاد دريافت كرده 
است و يك پيشنهادي نيز از اس��تقالل تهران در ايران 
دريافت كرده كه آندره آ استراماچوني را به عنوان سرمربي 
روي نيمكت خود مي بيند. اين در حالي اس��ت كه تيم 
هالس ورونا نيز خواستار اين بازيكن است و فروزينون 
نيز قصد بازگش��ت او را دارد. روز پنجش��نبه نيز سايت 
ايتاليايي alfredupedulla خبر داد »بوكاري درامه« 
با استقالل ايران به توافق رسيده و به زودي قرارداد خود را 
امضا خواهد كرد كه باشگاه استقالل اعالم كرد اين انتقال 

منتفي شده است.

بانوي جودوكار ايران كه با كسب اولين مدال نقره بانوان 
ايران در مس��ابقات قهرماني جوانان آسيا و اقيانوسيه 
تاريخ سازي كرد، گفت: چندين سال است كه به دنبال 
طاليي كردن رنگ مدال هستم ولي اين نقره برايم خيلي 
باارزش است چون آن را با جنگيدن به دست آوردم. مريم 
بربط بانوي جودوكار ايران در مسابقات قهرماني جوانان 
آسيا و اقيانوسيه اولين مدال نقره بانوان ايران را به دست 
آورد و تاريخ ساز شد. او كه از سال ۱3۹۰ فعاليت خود 
را در اين رش��ته آغاز كرده است، سابقه كسب چندين 
مدال در مسابقات مختلف را دارد. بربط عالوه بر مدال 
نقره تاريخي جوانان آس��يا و اقيانوسيه، نقره قهرماني 
نوجوانان آس��يا، دو برنز قهرماني جوانان آس��يا و برنز 
كاپ آزاد را هم در كارنامه دارد. اين جودوكار ۲۰ ساله 
آخرين دوره حضور خود در رده جوانان را به پايان رساند 
و از اين به بعد بايد با جودوكاران بزرگسال مبارزه كند.  
بربط به مسابقات آسيايي جوانان اشاره و بيان كرد: اين 
مسابقات سالي يك بار با حضور خوب هاي آسيا برگزار 
مي شود. همه جودوكاران حاضر قوي هستند و با هم 
در كمپ هاي مشترك تمرين مي كنند اما ما به دليل 
مش��كالت مالي قادر به شركت در اين كمپ نيستيم. 
او در مورد مدال هايي كه در مس��ابقات مختلف كسب 
كرده اس��ت، به ايسنا گفت: مدال نقره نوجوانان دختر 

آسيا را در شرايطي گرفتم كه در شرق آسيا هيچكس 
نقره نداشت. عالوه بر اين دو برنز قهرماني آسيا در بخش 
جوانان و يك برنز كاپ آزاد هم دارم و امسال اولين كسي 
بودم كه در بخش جوانان آسيا نقره مي گيرد.  بربط به 
رقباي خود درمس��ابقات آسيايي اشاره و بيان كرد: در 
اولين و دومين مسابقه  حريفاني از هند و چين تايپه را 
ضربه فني كردم. درفينال برابر حريف قزاقس��تاني كه 
رنكينگ ۸ جهان و مدال هاي زيادي داشت قرار گرفتم و 
با وجود اينكه خيلي خوب جنگيدم و بهتر از حريف بودم 
ولي متاسفانه نتوانستم برنده ميدان باشم. اين جودوكار 
درمورد تالش براي كسب طال گفت: چندين سال است 
ك��ه به دنبال طاليي كردن رنگ مدال هس��تم اما اين 
نقره برايم خيلي باارزش است چون آن را با جنگيدن به 

دست آوردم. عالوه بر اين همه كساني كه مسابقه ام را 
ديدند از فدراسيون گرفته تا مربيان و دوستانم همگي 
از من تشكر كردند چون ديدند كه هر چه در توانم بود 
را به كار گرفتم. او با بيان اينكه جودو رش��ته س��ختي 
است ادامه داد: حريفانمان با مرد هم تمرين مي كنند و 
سطح تمريني شان باالتر از ايران است به همين دليل 
قهرمانان كمي در بخش بانوان داريم. تقريبا سه تا چهار 
بانوي ايراني موفق به كسب برنز اين مسابقات شده اند. 
بربط افزود: تا سال گذشته رنكينگ جهاني ام با سه برنز 
و يك نقره به ۸ جوانان رسيد اما به خاطر اينكه در يك 
سال اخير در هيچ مسابقه و كاپ آزادي شركت نكردم 
به رتبه ۵۰ سقوط كردم. بانوي جودوكار ايران در مورد 
حضور در مسابقات بزرگساالن گفت: امسال در مسابقات 
آسيايي بزرگساالن شركت كردم كه سطح خيلي بااليي 
داشت و دروغ است كه بگويم در اين رده هم مثل دو رده 
قبل مدال مي گيرم اما همه تالش��م را مي كنم. او بيان 
كرد: اولين مسابقه ام در رده بزرگساالن با نماينده ژاپن 
و نفر اول جهان بود اما خيل��ي خوب كار كردم و اجازه 
ندادم در س��رپا از من امتياز بگيرد. نمي دانم در بخش 
بزرگساالن چگونه كار كنم اما تالش مي كنم و به خاطر 
كش��ورم و بانوان جودوكار ايران هر چه در توان دارم را 

به كار مي گيرم.

ورزشي
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