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ايران| يكس��ال پس از خروج ترامپ از برجام و در 
شرايطي كه ايران تمام راه هاي ممكن براي بازگشت 
قطار برجام در مس��ير اصلي را امتحان ك��رده بود، 
ديروز رييس جمهوري ايران رسما كاهش »برخي« 
تعهدات كش��ورمان ذي��ل برج��ام را در واكنش به 

تحركات حاشيه ساز اياالت متحده امريكا اعالم كرد.
 تحركاتي كه نه تنها اي��ران را از منافع اقتصادي اش 
ذيل برجام محروم س��اخت بلك��ه در مراحل بعدي 
تعهدات��ي كه طرف ه��اي امضاكننده برج��ام براي 
تداوم همكاري هاي هس��ته اي به ايران داده بودند را 
نيز نش��انه رفت تا در نهايت ايران نيز در واكنش به 
اين خلف وعده ها با مش��خص ك��ردن ضرب االجل 
60روزه براي كش��ورهاي حامي برج��ام، اعالم كند 
كه متناس��ب با رفتاره��اي طرف مقاب��ل تعهدات 
برجامي اش را محقق خواهد ساخت.  خبري كه روز 
گذشته با بيانيه رسمي ش��وراي امنيت ملي همراه 
شد و بالفاصله پس از آن سخنراني رييس جمهور و 
رييس شوراي امنيت ملي كش��ور آغاز شد. روحاني 
در س��خنراني خود »60 روز« به ديگر اعضاي برجام 
مهلت داد تا زمينه را براي تحقق منافع ايران فراهم 
كنند و اعالم كرد»اگر در 60 روز به نتيجه نرسيديم 
دو اقدام ديگر را ش��روع مي كني��م .« اقداماتي كه از 
منظر روحاني محدوديت ها از س��ر راه فعاليت هاي 
هسته اي ايران را برخواهد داشت و ايران را وارد دوره 
تازه اي از رش��د در دانش هسته اي صلح آميز خواهد 
كرد.  رييس جمهوري در عين ح��ال تاكيد كرد كه 
توافق هسته اي همچنان»پابرجاست« و تاكيد كرد: 
»برجام هست و پابرجاست؛ اما آن روي سكه برجام 
را امروز نشان مي دهيم. امروز كاهش اقدامات را اعالم 
كرديم و نه خروج از آن را.« به گفته رييس جمهوري 
ايران، » برجام نياز به جراحي داش��ت.«و اقدام ايران 
تالشي اس��ت براي احياي دوباره برجام در راستاي 
منافع جمعي تمام كساني كه به ابزار ديپلماسي باور 
دارند.   بر اين اس��اس رييس دولت دوازدهم از توقف 
فروش اورانيوم غني س��ازي شده و آب سنگين براي 
مدت 60 روز خبر داد و گفت: اگر آنها در اين مدت به 
جبران بپردازند ما هم به ش��رايط امروز برمي گرديم 
ولي اگ��ر در پاي��ان 60 روز به نتيجه اي نرس��يم دو 
اقدام ديگر را در پيش مي گيريم. روحاني در جلس��ه 
هيات دولت در س��خناني ب��ا تبريك م��اه مبارك 
رمضان اظهارداشت: امروز 18 ارديبهشت يك سال 
از خروج غيرقانون��ي امريكا از توافق برج��ام و زيرپا 
گذاشتن قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل 
مي گذرد، امروز ما مصمم هستيم تا يك تصميم ملي 
و راهبردي مهمي را به عرض ملت ايران برسانيم. وي 
تاكيد كرد: اساس برجام يك تصميم ملي و راهبردي 
بود، برجام ن��ه تصميم فردي، ن��ه تصميم جناحي 

و نه تصميم دولتي بود، تصمي��م ملي و تصميم كل 
نظام بود. رييس جمهوري ادام��ه داد: مردم ايران نيز 
هم قبل و هم بعداز برجام دو بار پاي صندوق آمدند 
و اين راه را تاييد كردند. روحان��ي گفت: مردم ايران 
در س��ال 92 پاي صندوق آمدند با 18 ميليون راي 
مثبت به دولت، از او خواستند كه خالقيت جديدي 
را براي حل و فصل مسائل سياسي و گشودن گره ها 
به كار گيرد كه حاال اسمش را تدبير يا تعامل سازنده 
مي گذاريم. بعد از چهار سال و با توافق برجام و اجراي 
آن مردم يك بار ديگ��ر پاي صن��دوق راي آمدند و 
اين بار با 24 ميليون راي به اعتدال و تعامل س��ازنده 
و تدبي��ر راي دادن��د. از آغاز توافق برجام دش��منان 
ايران با اين توافق مخالف بودن��د؛ يعني تندروهاي 
امريكا، صهيونيست ها و ارتجاع منطقه. همه آنهايي 
كه ضد برجام بودند، ضداي��ران هم بودند و امروز هم 
هس��تند.البته انتقاد غير از ضدبرجام بودن اس��ت. 
هركس مي تواند درمورد هر موضوعي منتقد باش��د 
و نقد كند و اين حق همه مردم اس��ت اما دشمني با 
برجام مخصوص صهيونيست ها، ارتجاع و تندروهاي 
امريكا ب��ود. رييس جمهوري يادآور ش��د: برجام به 
نفع منطقه و كل جهان و به ضرر دشمنان ايران بود 
ولذا آنها همه توان خود را از س��ال 93 تا امروز به كار 
گرفتند تا اين بناي ش��كوهمند را ويران كنند و فرو 
بريزند. رييس ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: بعد 
از روي كارآمدن دولت جديد كه مجموعه ش��رايط 
انتخابات يك ش��رايط نامتع��ارف و غيرمعمول در 
امريكا بود، با وجود اينكه همين جناح با شعار صلح 
از مردم راي گرفتند، با شعار اينكه از منطقه سربازان 
خود را خارج مي كنيم راي گرفتند، با شعار اينكه ما 
به نفع ملت امريكا كار مي كنيم راي گرفتند، با شعار 
اينكه در مسير حقوق و قانون حركت مي كنند راي 
گرفتند، اما متاسفانه به تعهدات خود عمل نكردند. 
وي اضافه كرد: گروه تندرويي در داخل كاخ س��فيد 
امروز بسياري از امور را در دس��ت دارد حتي اختيار 
كار را از ش��خص رييس جمهوري هم گرفته است. 
از اين ش��يوه فعلي دولت امريكا نه تنها مردم در رنج 
هستند بلكه دوستان، امريكا، اروپا، كانادا، مكزيك، 
متحدان امريكا، همه ش��ركت هاي تج��اري دنيا و 
كارآفرينان جهان نيز در رنج هستند. روحاني خروج 
از برجام را ناشي از فشار صهيونيست ها و گروه تندرو 
داخلي امريكا دانست و گفت: امريكايي ها بيش از يك 
سال شعار دادند و بعد از دي ماه سال 96 براي زير پا 
گذاشتن تعهدات برجامي خود اميدوارتر شدند ودر 
پايان همان دي ماه اعالم كردن��د كه از برجام خارج 
مي ش��وند. آنان 18 ارديبهش��ت 97 از برجام خارج 
شدند تا تابستان آنچناني براي ايران رقم بزنند، 13 
آباني به عنوان نقطه عطف داش��ته باش��ند و جشن 

كريس��مس را در تهران برگزار كنند. رييس شوراي 
عالي امنيت ملي ب��ا بيان اينكه در تم��ام اين دوران 
دچار شكست شدند، اظهار داشت: امريكا در ابتدا با 
خروج از توافق هسته اي مي خواست روز بعد ايران را 
از برجام خارج كند، پرونده را به شوراي امنيت ببرد تا 
بار از دوش امريكا برداش��ته و تحريم ها تشديد شود. 
هنر و هوشمندي ايران اين بود كه در اين دام نبود و 

در زمين امريكا بازي نكرد.

     رايزني با كشورهاي مختلف
روحاني به رايزني كش��ورهاي مختلف با ايران پس 
از خروج امريكا از توافق هس��ته اي اشاره و تصريح 
كرد: وقتي دوستان ما و كشورهاي اروپايي با تماس 
مستقيم با من درخواس��ت مهلت كردند، ما نيز به 
درخواست آنها پاس��خ مثبت داديم. به دليل اينكه 
اتمام حجت كني��م و مردم بدانن��د در كارها عجله 
نكرده و حساب ش��ده عمل مي كنيم و مي دانسته 
و مي دانيم برجام چقدر مهم اس��ت و ويراني برجام 
براي منطقه و جهان چ��ه اثرات منف��ي دارد. وي 
ادامه داد: به همين خاطر صبر كرده و به جاي چند 
هفته، چند ماه صب��ر كرديم. آنها مج��ددا تماس 
گرفته و مدتي مهلت خواستند. باز هم صبر كرديم 
و براس��اس بندهاي 26 و 36 با آنها در كميس��يون 
برجام صحبت كرديم؛ دو نوبت در س��طح معاونان 
وزرا و دو نوب��ت در س��طح وزرا. رييس جمه��وري 
افزود: دوستان ما در اين نوبت گام هاي خوبي ولو در 
صحبت انجام دادند و اروپايي ها ولو در زبان مواضع 
خوبي داشتند ولي در عرصه عمل چيزي به دست 
نيامد. وي به يك��ي از مصاحبه هاي خود در س��ال 
91 اشاره و خاطرنش��ان كرد: من در س��ال 91 در 
مصاحبه اي اعالم كردم مش��كل ما در مذاكرات آن 
دوره اي كه مسووليت مذاكرات هسته اي را برعهده 
داشتم اين بود كه اروپايي ها امريكا را كدخدا دانسته 
و اين مساله مانع انجام كار مي ش��ود. وي ادامه داد: 
خوش بختانه اين مس��اله بهتر ش��ده و كدخدايي 
امري��كا را قبول نكردن��د ولي در عرص��ه اقتصادي 
شركت هايشان امريكا را كدخدا مي دانند و اين تفكر 
نادرست است كه امريكا نمي گذارد اروپا براي منافع 
خود و جهان و منطقه تصميم درست اتخاذ كند. وي 
به س��خنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد اشاره كرد و ابراز داشت: من در سازمان ملل 
متحد بيش از هفت ماه پيش اعالم كردم استراتژي 
نظام تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهديد 
در برابر تهدي��د و اقدام در برابر اقدام اس��ت و امروز 
مي خواهيم در اي��ن چارچوب عمل كنيم و بگوييم 

براساس برجام امروز اولين قدم خود را برمي داريم.
ادامه در صفحه 2

رييس جمهوري در نشست هيات دولت اعالم كرد

فروش اورانيوم غني سازي شده و آب سنگين متوقف شد

ضرب االجل 60 روزه ايران به 4+1 حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا خواستار ريشه يابي 
علل عدم افزايش صادرات متناس��ب با رش��د نرخ ارز 
)14 هزار تومان( ش��د. وي عنوان كرد: »همه تشكل ها 
متفق الق��ول بودند ك��ه با افزاي��ش نرخ ارز ب��ه 6 هزار 
تومان، ص��ادرات رونق مي يابد، درحال��ي اكنون ارز به 
14 هزار تومان رس��يده، ولي صادرات به آن اندازه رشد 
نيافته اس��ت.«  در همي��ن ابتدا بايد گف��ت نه تمامي 
صادركنندگان، ب��راي صادرات كاالهاي خ��ود ارز 14 
هزار تومان دريافت كرده و مي كنند و ه��زار اما و اگر و 
پيمان سپاري ها در مسير دريافت ارز حاصل از صادرات 
با قيمت ه��اي پايين تر از 14 هزار توم��ان وجود دارد و 
نه آنكه مي توان تصور نمود تش��كلي ادعا كرده باشد به 
صرف تغيير قيمت ارز در شرايط نامناسب بودن فضاي 
كس��ب و كار، وضع ص��ادرات محص��والت اعضاي آن 

تشكل دگرگون خواهد شد. 
نكته مهم اما در س��خنان وزير صنعت تكرار مضموني 
اس��ت كه با اندك تفاوت��ي از س��وي رييس جمهور در 
سال گذش��ته بيان ش��ده بود. آقاي روحاني در جلسه 
هيات دولت در آبان ماه س��ال قبل گفته بودند: »چند 
اقتصاددان بودند ك��ه در مورد قيمت ارز وقتي صحبت 
مي كرديم مي گفتند اگر قيمت آن 4200 تومان بشود 
تمام ايران گلستان مي  شود .آنها مي گفتند ارز 4200 
تومان بش��ود صادرات م��ا دو برابر مي ش��ود. حاال اين 
4200 تومان كه آرزوي آن اقتصاددانان بود محقق شده 

)اما گلستان نشد...(« )رسانه ها – 97/8/15( 
اگر در گفت��ار جناب وزي��ر صنعت اين »تش��كل« ها 
هس��تند كه با توصيه هاي خود دولت را دچار اش��تباه 
محاس��به نمودن��د، در س��خنان رييس جمه��ور اين 
»اساتيد اقتصاد« بود ند كه مشاوره نادرستي به دولت 
دادند. جالب اما اينجاس��ت ك��ه رييس جمهور به وزير 
اقتصاد توصيه مي كند كه »اگر مي خواهيد در اقتصاد 
پيش��رفت كنيد صاحبان تجربه را ه��م بياوريد« حال 
آنكه وزير صنعت عنوان مي كند كه توصيه تش��كل ها 
)يعني هم��ان صاحبان تجرب��ه !( هم در اي��ن زمينه 
گمراه كننده بوده است و البته خود خواستار ريشه يابي 
علل كاهش صادرات مي ش��ود، البد از اقتصاددانان ! اما 
درس��ت در همين روزها مع��اون اول رييس جمهور از 
»صاحبنظران« خواسته است تا با اعالم نظر و تحليل 
دولت را در انتخاب گزينه ه��اي كوپني يا آزاد و رقابتي 
كردن اقتص��اد ياري كنند!  اينكه ام��ا »صاحبنظران« 
چه كساني هس��تند و چه كس��اني صالحيت علمي و 
تجربي مش��ورت دادن به مس��ووالن محترم دولتي را 
دارند، سوالي مهم است كه بايد بدان پاسخ داد؟! آن هم 
درست در روزهايي كه كشور درگير حادترين مشكالت 

اقتصادي است و تالش جمعي را مي طلبد. 
واقعيت آنست كه شواهد و مس��تندات بسياري نشان 
مي دهد ب��ر خالف ديدگاه مس��ووالن دولت��ي، نظر  و 
توصيه ه��اي اقتصاددان��ان و نيز فع��االن اقتصادي در 

مورد »نرخ ارز« و بسياري ديگر از چالش ها و مشكالت 
اقتصادي صحيح بوده اس��ت . متاس��فانه اما مسووالن 
دولتي يا سخن اين افراد و نيروهاي اجتماعي را درست 
و كامل نشنيده اند يا شنيده اند اما اين توصيه ها را يا اجرا 

نكرده يا نيمه كاره اجرا كرده اند. 
چنانكه همه اقتصادانان ب��ا تعيين قيمت ارز به صورت 
دستوري يا فروكاهش مشكالت صادرات به عامل »ارز« 
همواره مخالفت كرده و مدلي پويا و چند مولفه اي براي 
بهبود وضعيت توليد و صادرات در قالب بيانيه و مقاله 
و... ارايه نموده اند كه صحت آنها امروز ثابت شده است 
و مي توان به سادگي از طريق جست وجويي ساده مثال 
در سايت اتاق هاي ايران و تهران اين مواضع را رد يابي 
كرد.  ام��ا حال كه ن��ه اقتصادانان و نه تش��كل ها مورد 
عنايت و اعتماد مس��ووالن محت��رم دولتي اند حداقل 
خوب اس��ت اين عزيزان گزارش نهادهاي پژوهشي يا 
بخش هاي تخصصي وابس��ته به دس��تگاه هاي دولتي 
خود را مورد توج��ه قرار دهن��د. يك��ي از آخرين اين 
گزارش ها، گزارش دفتر امور اقتصادي و سياست هاي 
تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه دو سه 
روز قبل، يعني درس��ت در روزي كه گاليه فوق الذكر 
جناب وزير صنعت منتشر شد، انعكاس رسانه اي يافت. 
در اين گزارش، 12 مولفه پيش نياز رونق توليد تشريح 
شده است و نش��ان مي دهد مهم ترين مشكالت براي 
انجام فعاليت هاي اقتصادي در كشورمان، »محدوديت 
دسترس��ي به منابع مال��ي«، »تورم«، »بوروكراس��ي 
دولتي«، »ناپايداري سياس��تي« و »فس��اد« اس��ت. 
اين مطالعه 12 زيرش��اخص مش��تمل ب��ر »نهادها«، 
»زيرس��اخت ها«، »ثب��ات محي��ط كالن اقتصادي«، 
»بهداش��ت و آم��وزش ابتداي��ي«، »آم��وزش عالي و 
حرفه اي«، »كارآي��ي بازار كاال«، »كارآي��ي بازار كار«، 
»توس��عه بازار مالي«، »آمادگي تكنولوژيكي«، »اندازه 
بازار«، »پيچيدگي كس��ب وكار« و »نوآوري« را مورد 
ارزيابي قرار مي دهد و نشان مي دهد وضعيت كشورمان 
در تمامي اين ش��اخص ها نامناسب اس��ت. چنانكه بر 
اس��اس ش��اخص رقابت پذيري، ايران در سال 2018، 
رتبه نازل 89 را در ميان 140كشور كسب كرده است. 
براستي وقتي مش��كل چنين پيچيده است و وضعيت 
كس��ب و كار چنين نامس��اعد، چگونه انتظار داريم با 
تغيير يك مولفه يعني »نرخ ارز« آن هم بصورت غلط 
و ناقص، فضاي اقتصادي و توليدي و صادراتي و...كشور 
تغيير جهت دهد و بهبود يابد؟! اگر چنين بود كه همه 
كشورها با يك دستكاري پولي و ارزي يك شبه ره صد 
ساله مي رفتند!  به نظر مي رسد راه حل خروج از وضعيت 
دشوار فعلي آنس��ت كه به جاي انداختن اشتباهات و 
تقصيرها به گردن كارشناس��ان و فع��االن اقتصادي و 
صنعتي بهتر اس��ت به آنان اعتماد كنيم و توصيه هاي 
آنها را جدي بگيريم، واال هر روز مش��كالت انبوه تر و ما 
تنها تر خواهيم شد .مشكالتي كه قطعا به تنهايي توان 
رفع آنها را نخواهيم داش��ت؛ چرا كه اين درد مشترك 

هرگز جدا جدا درمان نمي شود!

بي اعتمادي دولت و بخش خصوصي
گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 بي اعتمادي دولت 
و بخش خصوصي

وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت اخيرا خواس��تار 
ريش��ه يابي عل��ل عدم 
ص��ادرات  افزاي��ش 
متناسب با رشد نرخ ارز 
)14 هزار تومان( ش��د. 
وي عنوان ك��رد: »همه 
متفق القول  تش��كل ها 
بودند ك��ه با افزاي��ش ن��رخ ارز به 6 ه��زار تومان، 
صادرات رونق مي يابد، درحالي اكن��ون ارز به 14 
هزار تومان رسيده، ولي صادرات به آن اندازه رشد 
نيافته است.«  در همين ابتدا بايد گفت نه تمامي 
صادركنندگان، براي صادرات كااله��اي خود ارز 
14 هزار تومان دريافت كرده و مي كنند و هزار اما 
و اگر و پيمان سپاري ها در مسير دريافت ارز حاصل 
از صادرات با قيمت هاي پايين تر از 14 هزار تومان 

وجود دارد و نه آنكه مي توان تصور نمود...

حسين حقگو

 صفحه 3 

كالن

خوب  و  بد اقتصاد كوپني
دولت دومين ماه س��ال را هم در حالي سپري 
مي كند كه هنوز برنامه ه��اي   خود براي تامين 
كاالهاي اساس��ي را اع��الم نكرده ام��ا به نظر 
مي رس��د واردات ب��ا ارز ارزان و توزيع از طريق 
كاال برگ الكترونيكي يا همان كوپن هاي سابق 
روشي اس��ت كه در دس��تور كار قرار مي گيرد.

اين ميان برخي پرداخت كوپ��ن به نيازمندان 
را روشي كمونيس��تي مي دانند اما يك بررسي 
ساده حاكي از آن است كه اياالت متحده ساالنه 
براي سير كردن فقرا چيزي در حدود 45 درصد 

نقدينگي ايران را هزينه مي كند.

اقتصاد اجتماعي

مهاجران سيل
بناب��ر آماره��اي وزارت جهادكش��اورزي، حدود 
يك ميليون هكتار از زمين هاي زراعي كش��ور در 
19 استان سيل زده با شدت و ضعف متفاوت، دچار 
آسيب ناشي از سيل ش��د اما آسيب به زمين هاي 
كشاورزي فراتر از آمار و ارقام است. از بين رفتن هر 
زمين كش��اورزي به معناي از دست رفتن اشتغال 
سرپرستان خانواري است كه از اين زمين ها كسب 
درآمد مي كردند كه حاال به دنبال از بين رفتن منبع 
درآمدشان و براي جبران خسارت ناشي از آن گاه 
ناچار به مهاجرت مي شوند. كشاورزي كه تا ديروز 
به دليل خشكس��الي ناچار به ترك ديار مي ش��د 
حاال بارندگي ها زراعتش را شسته و باز هم ناگزير 
از ترك موطن خود اس��ت و مش��خص نيست چه 
زماني زمين هاي كش��اورزي از گل و الي سيالب 
پاك مي شود و كشاورزان به خانه خود باز مي گردند. 
آن طور ك��ه مس��ووالن وزارت جهادكش��اورزي 
مي گوين��د ، 50 درص��د از زمين ه��ا و محصوالت 
آس��يب ديده قابل برگشت اس��ت اما كارشناسان 

خاك و كشاورزي درباره اين موضوع...
12

 رييس كل بانك مركزي 
با توجه به تحوالت اخير اعالم كرد

رييس جمهوري در نشست هيات دولت اعالم كرد

 مردم با متغيرهاي سياسي 
وارد بازار ارز نشوند

ضرب االجل دوماهه ايران به 4+1

يادداشت

مجيد حسيني|
 كارشناس سد و منابع آب|

اخيرا نشس��تي تحت عنوان »مناظره  براي نقد 
جريان سدس��ازي» روي آنتن شبكه يك سيما 
رفت كه نكات قابل تامل فراواني داش��ت. آنچه 
شاهد بوديم اساسا مناظره نبود. مناظره آن است 
كه چند نفر درباره موضوعي به طرح ديدگاه ها، 
و نقد و بررسي ديدگاه هاي يكديگر بپردازند. در 
حالي كه در اين نشس��ت، نه فرصتي براي طرح 
ديدگاه ها وجود داش��ت و نه مجالي قابل توجه 
براي نقد آن. س��ناريوي اين نشست نامناسب 
و غير عادالنه بود كه در اين نوش��تار سعي شده 
به برخي از موارد آن پرداخته ش��ود.  معموال در 
هر مناظره، طرفين بايد نسبت به اصول بنيادي 
موضوع مناظره اِشراف اطالعاتي داشته باشند. 
ع��دم توانايي در پاس��خگويي به پرس��ش هاي 
متداول و مش��خص كارشناس��ان وزارت نيرو و 
ارايه داليل نامعق��ول و ارجاع مداوم به طرح ها و 
رودخانه ه��اي پراكنده در »كش��ورهاي ديگر« 
بجاي توج��ه به »اقليم و زيس��ت ب��وم ايران«، 
نشان از عدم ش��ناخت و آمادگي مدعيان حفظ 
محيط زيست داشته اس��ت.  طبيعي است كه 
هر سازه ساخت بشر، از يك ساختمان دوطبقه 
شهري گرفته تا مجموعه هاي پتروشيمي پارس 
جنوبي، روي محيط زيست اثر خواهند گذاشت. 
بنابراين زير سوال بردن سازه هاي ساخت بشر، 
به اين دليل كه سيستم طبيعي نقطه اي برهم 
خورده، عدم توجه به اصل توس��عه و پيشرفت 

جوامع انساني است. 
شايد كم دخالت ترين دوره زندگي انسان، پيش 
از شروع عصر كشاورزي در 12000 سال پيش 
بوده است و طبعا منتقدان توقع بازگشت به آن 
دوره را ندارند.  نكته قابل تامل استفاده از روش 
غلط منطق مقايسه اي در جهت رد يا تاييد يك 
مساله پيچيده مهندسي اس��ت. به عنوان مثال 
دكتر آخاني ادعا مي كرد كه سيستم مهندسي 
ايران در سدسازي بر اس��اس توسعه امريكايي 
و غربي است و لذا از اس��اس اين سيستم مردود 
است. اين استدالل ايشان همانقدر منطقي است 
كه بگوييم چون اتومبيل غربي است ما نبايد از 
آن استفاده كنيم از سوي ديگر تمام مثال هاي 
دكتر معتق ديگر كارش��ناس برنامه در مسائل 
محيط زيس��تي از همين جوامع غربي بود.  هر 
چند كه مقايسه اقليم ها و نحوه مديريت منابع 
آبي كشور ايران با اروپا از اس��اس كار اشتباهي 
اس��ت با همين وجود در كش��وري مثل آلمان 
نسبت سدهاي ساخته شده به مساحت كشور، 

دو برابر همين نسبت در ايران است. 
ادامه در صفحه 7

ديوار سدها، بلند در مقابل 
سيالب، كوتاه در برابر منتقدان

جهان

ترزا مي: مي توانم بازگشتي 
چون ليورپول داشته باشم
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گزارش

 دستور رييس قوه قضاييه  در جلسه
 هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي

 تهيه اليحه جامع احترام
به آزادي هاي مشروع

رييس قوه قضاييه با تأكيد بر ضرورت آموزش 
عموم��ي و اختصاصي جهت رعاي��ت هر چه 
بيشتر حقوق ش��هروندي، به معاونت حقوقي 
ق��وه قضايي��ه ماموريت داد ك��ه اليحه جامع 
حقوق شهروندي را با بهره مندي از تجربيات 
گذش��ته و در نظر گرفت��ن مفاهيم و مصاديق 

جديد تهيه كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييس��ي در نخس��تين 
جلس��ه هيات مركزي نظارت بر حفظ حقوق 
شهروندي در دوره جديد رياست قوه قضاييه با 
بيان اينكه تضمين آزادي هاي مشروع مردم از 
افتخارات بزرگ نظام جمهوري اسالمي است، 
تصريح كرد: آزادي، موهبتي است كه خداوند 
به همه انسان ها عطا كرده و جمهوري اسالمي 
نيز در كنار استقالل و ماهيت اسالمي خود كه 
متكي به آراي عمومي است، اين موهبت الهي 
را در قانون اساس��ي و قواني��ن عادي تضمين 

كرده است.
 رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دستگاه قضايي 
به موجب قانون اساس��ي دف��اع از آزادي هاي 
مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را 
برعه��ده دارد، افزود: بر اين مبنا قوه قضاييه از 
انواع آزادي هاي مشروع اعم از آزادي انديشه، 
آزادي بيان، آزادي قلم و آزادي در ساير شؤون 
زندگي فردي و اجتماعي مردم حراست مي كند 
و به هيچ نهاد، جريان، مقام و صاحب منصبي 
اجازه نمي دهد كه آزادي هاي مشروع مردم را 

تهديد يا سلب كند.
آيت اهلل رييس��ي با اش��اره به قانون احترام به 
آزادي هاي مش��روع و حفظ حقوق شهروندي 
مصوب س��ال ۸۳ كه مبناي آن دستورالعمل 
رييس وقت دس��تگاه قضايي مرحوم آيت اهلل 
هاش��مي ش��اهرودي بود، از عملك��رد هيات 
مركزي نظ��ارت بر حفظ حقوق ش��هروندي 
كه به موجب اين قانون تش��كيل ش��ده است، 
قدردان��ي كرد و گف��ت: اين هيات بر اس��اس 
گزارش ه��اي دريافتي، بازرس��اني را به مراكز 
انتظامي، دادس��راها، محاكم، بازداشتگاه ها و 
زندان ه��ا اعزام مي كند ت��ا ادعاهاي مطروحه 
مورد بررس��ي قرار گي��رد و از تهديد حقوق و 
آزادي هاي شهروندان جلوگيري به عمل  آيد.

 رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: آنچه بايد همگان 
مورد توجه قرار دهند اين است كه مقوله حقوق 
شهروندي يك امر سياسي و شعاري نيست كه 
سياسيون بخواهند از آن بهره برداري حزبي و 
جناحي كنن��د بلكه يك امر واقعي، اعتقادي و 
حقوقي است كه ريش��ه هايي محكم در قانون 

اساسي و ساير قوانين دارد.
آيت اهلل رييسي در ادامه با بيان چند نكته براي 
بهبود وضعيت حقوق ش��هروندي در كش��ور 
اظهار كرد: يك��ي از ضروري تري��ن اقدامات، 
آموزش عمومي اس��ت. همه ش��هروندان بايد 
از حقوق خ��ود آگاه باش��ند تا نق��ض حقوق 
ش��هروندي كمتر اتفاق بيفت��د. در اين زمينه 
صدا و سيما، عموم رسانه ها و صاحبان تريبون 

وظيفه اي جدي بر عهده دارند.
 رييس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر ضرورت 
آموزش اختصاصي دس��ت اندركاران و عموم 
مديران ادارات و س��ازمان ها خاطرنشان كرد: 
اين آموزش نيز بايد علي الدوام و مستمر باشد 

تا شاهد ثمرات آن باشيم.
 آيت اهلل رييسي، س��ومين نكته را بازنگري در 
قانون مصوب ۸۳ با توجه به مفاهيم و مصاديق 
جديد برشمرد و تصريح كرد: با گذشت ۱۶ سال 
قطعا نيازمند جمع بندي تجربيات، دستاوردها 
و نقايص اين قانون در مقام اجرا هستيم. ضمن 
اينكه الزم است متوليان حقوق شهروندي اعم 
از قوه قضاييه ديده شوند يعني همان گونه كه 
قانون اساس��ي نيز تصريح كرده است، دفاع از 
آزادي هاي مشروع يا به عبارتي تضمين حقوق 
شهروندي بر عهده دس��تگاه قضايي است اما 
اجرا و رعايت آن بر عهده همه دستگاه هاست 
و باي��د در اين عرصه نقش خود را به درس��تي 

ايفا كنند.
 ريي��س قوه قضايي��ه در ادامه دس��تور داد: با 
رصد مجموع دس��تاوردها و تجربيات موجود، 
معاونت حقوقي قوه قضايي��ه اليحه اي جامع 
را تهيه و در آن وظايف تك تك دس��تگاه هاي 
مس��وول را پيش بيني كند تا ان شاءاهلل با يك 
كار كارشناس��ي قوي و دقي��ق، قانوني جامع، 
مشتمل بر مصاديق و مفاهيم جديد و مبتني 
ب��ر اس��تانداردهاي علمي در اختي��ار مردم و 
دس��تگاه ها قرار گيرد و به اين ترتيب از حقوق 

شهروندي بيش از گذشته صيانت شود.
 آيت اهلل رييسي افزود: اين امر يكي از مهم ترين 
گام هايي است كه در راس��تاي تأكيدات مقام 
معظم رهبري در حكم انتصاب اينجانب مبني 
بر لزوم نگاه تحولي به دستگاه قضايي مي توان 
برداش��ت و اميدواريم در اين حوزه نيز شاهد 

تحوالت عميقي باشيم.
 در ادامه اين جلس��ه، اعض��اي هيات مركزي 
نظارت بر حقوق شهروندي نقطه نظرات خود 

را بيان و به ارايه گزارش عملكرد پرداختند. 

ايران2

رييس جمهوري در نشست هيات دولت اعالم كرد

ضرب االجل دوماهه ايران به 4+1
ادامه از صفحه اول:

رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ۱4 نوبت از سال 94 تا به امروز تاييد كرده كه 
ايران به تعهدات خود عمل كرده است، عنوان كرد: پنج 
كش��ور بعد از خروج امريكا از برجام تاييد كردند ايران از 
همه منابع برجام استفاده نمي كند، بنابراين عدم توازن را 
همه قبول دارند. اين اصل حقوقي است، تكاليف در برابر 
حقوق. نمي شود كش��وري به تكليفي عمل كند ولي به 
حقوقي دست پيدا نكند. اين اصل حقوقي بايد محفوظ 
بماند لذا براساس تصميم شوراي عالي امنيت از طرف من 
پنج نامه به سران پنج كشور باقي مانده در برجام ارسال 
شد .  روحاني اضافه كرد: در اين نامه ها به طرف هاي مقابل 
اعالم شد يك سال به توصيه هاي شما عمل كرديم و اين 
صبر يك قدرت ملي و روحي در تاريخ است؛ همانطور كه 
مقاومت ما تاريخي اس��ت؛ همان گونه كه ديپلماسي ما 
تاريخي است. وي با بيان اينكه ما يك سال صبر و حوصله 
كرديم و به همه تعهدات خود پايبند بوديم، يادآور شد: 
امروز نمي خواهيم از برجام خارج شويم. همه مردم ايران 
و جهان بدانند امروز روز پايان برجام نيست بلكه گام جديد 
در برجام بر طبق برجام و براس��اس برجام است. رييس 
ش��وراي عالي امنيت ملي ادامه داد: در بندهاي2۶ و ۳۶ 
توافق هسته اي به ما حق داده شده اگر طرف مقابل برجام 
عهد خود را نقض كند اين مساله را در كميسيون مشترك 
مطرح و از زمانبندي عبور كرديم و باوجود تاكيد اروپايي ها 
گفتند خروج امريكا را جبران كرده و به تعهدات خود عمل 

مي كنيم ولي در مقام عمل چيزي صورت نگرفته است.

     اقدامات مورد نظر ايران
روحاني در خصوص اقدامات مورد نظر ايران گفت: امروز 
ما به سران پنج كشور اعالم كرديم از دو اقدامي كه تاكنون 
انجام مي داديم، صرف نظر خواهيم كرد. اين دو اقدام در 
واقع به يك بيان ساده دو فروش بود. يعني هر وقت مواد 
غني شده ما به ۳00 كيلوگرم مي رسيد ما اضافه بر آن را 
به كش��وري ديگر مي فروختيم و در عوض آن كيك زرد 
مي گرفتيم اما از امروز اين فروش متوقف مي ش��ود. وي 
دومين اقدام ايران را توقف، فروش آب سنگين عنوان كرد 
و افزود: هر وقت توليد آب سنگين ايران از ۱۳0 تن تجاوز 
مي كرد ما مقدار اضافه را به كشوري مي فروختيم.امروز 
اين فروش را هم متوقف مي كنيم. روحاني تاكيد كرد: كل 
اقدام امروز جمهوري اس��المي ايران توقف اين دو اقدام 
است و فقط دو فروش را انجام نمي دهيم. نه اورانيوم غني 
شده و نه آب سنگين را از امروز نمي فروشيم. وي تصريح 
كرد: البته اين اقدام براي ۶0 روز است. به طرف مقابل در 
۱+5 اعالم مي كنيم كه اگر همه طرف هاي برجام ظرف 
۶0 روز پاي ميز مذاكره آمدند و با هم صحبت كرديم و به 
نتيجه رسيديم و منافع ملي ما مخصوصا در موضوع نفت 
و بانك تامين شد، ما به نقطه اول بر مي گرديم. رييس قوه 
مجريه تاكيد كرد: يعني اگر آنها از امروز تا حداكثر ۶0 روز 
ديگر به جبران پرداختند ما هم به شرايط امروز يعني ۱7 

ارديبهش��ت 9۸ برمي گرديم ولي اگر در پايان ۶0 روز به 
نتيجه اي نرسيديم دو اقدام ديگر را پيش خواهيم گرفت.

روحاني در خصوص اقدامات بعدي ايران گفت: در برجام 
توافق بر اين بود كه غني س��ازي در س��طح ۳.۶7 درصد 
نگه داشته ش��ود، بعد از ۶0 روز ما از اين اقدام خودداري 
خواهيم كرد يعني ديگر سطحي براي ما مطرح نخواهد 
بود. وي موضوع دوم را درمورد راكتور آب سنگين اراك 
ذكر كرد و اظهارداش��ت: بنا بود اي��ن راكتور با همكاري 
كشورهاي ديگر نوسازي شود، اما در مسير انجام متوقف 
شد. رييس جمهوري افزود: آب سنگين اراك كه بنا بود با 
مشاركت كشورهاي ۱+5 نوسازي شود و اكنون در مسير 
است و هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است، بعد از ۶0 روز ما 
نسبت به اين مجموعه هم تصميم خواهيم گرفت و برنامه 
قبل از توافق برجام را ادامه دهيم و اراك را تكميل كنيم. 
روحاني تصريح كرد: در مرحله دوم هم ۶0 روز فرصت داده 
مي شود و اگر دوباره به نتيجه نرسيديم اقدام بعدي مورد 
نظر ما خواهد بود. وي تاكيد كرد: در پيام به پنج كش��ور 
به صراحت گفتيم كه اگر بخواهند از اقدام ما بهانه جويي 
كنند و پرونده ايران را به شوراي امنيت برگردانند با يك 
اقدام بس��يار قاطع روبرو خواهند شد و در اين نامه اقدام 

قاطع را به آنها توضيح دادم.

     ايران از برجام خارج نشده است
رييس ش��وراي عالي امنيت ملي با يادآوري اينكه ما از 
برجام خارج نشديم، گفت: برجام پابرجاست اما ما امروز 
آن روي سكه برجام را نشان مي دهيم. برجام در بند 2۶ 
و ۳۶ تصري��ح مي كند كه در صورت تخلف طرف مقابل، 
شما هم مي توانيد تعهدات خود را در هر سطحي كاهش 
دهيد و ما امروز كاهش آن را اعالم مي كنيم و نه خروج از 
برجام را. وي در توضيح اقدام ايران افزود: به زبان ساده تر ما 
احساس كرديم برجام نياز به يك جراحي دارد و قرص هاي 
مس��كن يك ساله كافي نبوده اس��ت. اين جراحي براي 
نجات برجام اس��ت نه براي نابودي برجام. رييس دولت 
دوازدهم تصريح كرد: اگر مل��ت و نظام يكپارچه در اين 
مسير حركت كند، دنيا پيام ملت ايران را به خوبي دريافت 
مي كند. روحاني با تاكيد بر اينكه ما همچنان مرد صلح و 
اعتدال هستيم، گفت: ما آغازگر نقض تعهدات نبوديم، 
آغازگر هيچ جنگي هم نخواهيم بود اما هيچگاه تسليم 
قلدري نشده و نخواهيم شد. رييس جمهوري با تاكيد بر 
اينكه برجام همان برجام است و تغيير نمي كند، گفت: 
ما حاضريم براي اجرايي شدن بهتر آن و اجراي تعهدات 
شما و شكل اجراي آن، پاي ميز مذاكره بنشينيم. روحاني 
با يادآوري اينكه ايران ميز مذاكره را ترك نكرد؛ تصريح 
كرد: ش��ما هم به ما گفتيد ميز مذاكره را ترك نخواهيم 
كرد. قلدري كه قرار بود ميز مذاكره را به هم بزند تا امروز 
ناموفق بوده است. وي در ادامه سخنان خود به اين نكته  
اشاره كرد كه قاعدتا همه از نقش ايران در امنيت منطقه از 
خليج فارس تا مديترانه، از درياي خزر تا درياي سرخ مطلع 
هستند و مي دانند كه نقش ايران در مبارزه با تروريسم در 

اين منطقه تا چه حد بوده است. رييس قوه مجريه تصريح 
كرد: شما مي دانيد كه اگر نقش ما نبود امروز تروريست ها 
در پايتخت هاي كشورهاي اروپايي جوالن مي دادند، شما 
نقش ما را در پيشگيري از سيل مهاجراني كه به سمت اروپا 
در حركت بودند، مي دانيد. روحاني با يادآوري اينكه ايران 
پذيراي ميليون ها مهاجر بوده و هست، تصريح كرد: شما 
مي دانيد كه ما بزرگ ترين سنگر مبارزه با موادمخدر بوديم 
كه با چهار هزار ش��هيد از نيروهاي عزيز و جان بركف در 
مرزهاي شرقي، نگذاشتيم اين همه مواد مخدر عبور كند 
و به كشورهاي شما برسد. وي افزود: همه شما مي دانيد 
كه انجام اي��ن اقدامات ميلياردها دالر مخ��ارج دارد و با 
شرايطي كه امريكا به وجود آورده ما قادر به پرداخت اين 
مخارج نيستيم. نمي شود برجامي باشد و هزينه اش را ما 
پرداخت كنيم. روحاني افزود: شما مي خواهيد يك برجام 
»ظن ها الدايم« به عنوان سايه بر سر شما اما همه كار اين 
درخت به عهده ما باشد؟ وي تصريح كرد: شما هم وظيفه 

داريد، شما امروز براي حفظ خودتان و نه به خاطر ايران، 
براي امنيت خودتان، براي حفظ جوان هاي خودتان در 
برابر مواد مخدر، سيل مهاجرين و همكاري هاي ديگري 
كه تاكنون ايران با ش��ما داشته و اگر اين روند ادامه پيدا 

كند آن همكاري ها تعطيل مي شود. 

     تاكيد بر ادامه مسير ديپلماسي
روحاني تاكيد كرد: راهي كه ما امروز انتخاب كرديم، راه 
جنگ نيست، راه ديپلماسي است. من به عنوان كسي كه 
به اين مساله آشنايي دارم و به عنوان نماينده ملت ايران، 
به ملت ايران مي گويم راه امروز ما راه درگيري و جنگ 
با دنيا نيست، باز هم راه ديپلماسي است. ديپلماسي با 
يك زبان جديد و با منطق جديد است. باز هم با قانون و 
منطق حرف مي زنيم. وي اضافه كرد: دنيا بداند برجام 
تبديل به برد – باخت نمي ش��ود آن چيزي كه امريكا 
مي خواهد. اگر هم بر فرض بش��ود، مي شود، باخت – 

باخت. يا برجام برد – برد است يا برجام باخت – باخت 
است. شما اش��تباه نكنيد امريكا سر شما كاله نگذارد. 
روحاني افزود: ترديدم ندارم كه ما قاطعانه مسير و راه را 
انتخاب كرديم .اصل برجام درست، صحيح، راهبردي 
و استراتژيك بوده است. صبر يك ساله ما نيز راهبردي 
و استراتژيك بوده و آغاز راه جديد هم راهبردي و ملي 
اس��ت و به نفع ملت ما خواهد بود و اين مسير را ادامه 
مي دهي��م. وي ادامه داد: خداوند ب��ه ما نصرت و ياري 
خواهد كرد همانطور كه وعده داده است، اتحاد، وحدت، 
يكپارچگي، تالش همه جانبه و اميد ما به آينده بي ترديد 
ما را پي��روز خواهد كرد. به گ��زارش ايرنا، پيش از آغاز 
سخنان رييس جمهوري، سفيران كشورهاي عضو برجام 
شامل آلمان، انگليس، چين، روسيه و فرانسه امروز به 
وزارت امور خارجه دعوت و نامه رييس جمهوري اسالمي 
ايران از سوي سيدعباس عراقچي معاون سياسي وزارت 

امور خارجه به آنها تسليم شد.

 حمايت از اقدامات دولت در 
احقاق منافع اقتصادي برجام

رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس، گفت: همزمان با 
حمايت از اقدامات تأخيري 
دولت و شوراي عالي امنيت 
مل��ي در احق��اق مناف��ع 
اقتصادي برج��ام، اولويت 
اول كشور را اصالح ساختار 
دروني اقتصادي مي داني��م. محمدرضا پورابراهيمي 
نماينده مردم كرمان در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
تصميم اخير شوراي عالي امنيت ملي و اعالم مواضع 
رييس جمهور بر موضوع برجام، اظهار داشت: اتفاقي كه 
رقم خورده از نظر ما -اگر چه با تأخير چند ماهه صورت 
گرفته- براي رسيدن به منافع ملي كشور مورد تأييد ما 
است. وي افزود: اين اقدام با توجه به اينكه امريكايي ها 
گام به گام با نقض قوانين و مقررات و آنچه را كه به عنوان 
تعهدات بين المللي و حقوق بين الملل محسوب مي شود 
نسبت به منافع و حوزه منافع ملي جمهوري اسالمي 
ايران تعدي مي كردند، الزم بود كه انجام شود؛ البته اين 
اقدام با تأخير انجام شده است. او ادامه داد:  اي كاش ماه ها 
قبل هم ش��وراي عالي امنيت ملي و هم شخص آقاي 
رييس در اين خصوص تصميم مي گرفتند تا تكليف ما 

با طرف هاي مقابل روشن شود.

فرصت 60 روزه به معناي 
خروج از برجام نيست 

وزير امور خارجه كشورمان 
اظه��ار كرد: آخري��ن اقدام 
اياالت متح��ده در روز 4 مه 
20۱9 درواقع اجراي برجام 
را غير ممكن كرده اس��ت. 
ب��ه گزارش ايس��نا، محمد 
جواد ظريف كه براي ديدار 
با مقامات روس��ي به مسكو س��فر كرده است در جمع 
خبرنگاران اظهار ك��رد: آخرين اقدام اياالت متحده در 
روز 4 مه 20۱9 در واقع اجراي برجام را غير ممكن كرده 
است. وي در همين چارچوب افزود: امريكايي ها تالش 
كردند با فشار، تهديد و قلدري مانع انجام فعاليت هسته اي 
ايران كه در چارچوب برجام انجام مي شد، شوند.  وزير 
خارجه ادامه داد: اقدام اخير ايران در دادن فرصت ۶0 روزه 
به پنج كشور باقي مانده در برجام اين فرصت را به آنها ارايه 
مي كند كه بتوانند با تامين حقوق ايران در برجام، برجام 
را به حالت اوليه برگردانند. او اظهار كرد: اقدامي كه ايران 
امروز انجام داد به معناي خروج از برجام نيست برخالف 
اينكه امريكا نه تنها برجام را نقض كرده قطعنامه 22۳۱ 
ش��وراي امنيت را نيز نقض كرده اقدام ما در چارچوب 
برجام اس��ت. امروز رييس جمهور ايران براي روس��اي 

كشورهاي باقي مانده در برجام نامه اي را ارسال كردند.

 دست ايران در مقابله با امريكا 
بسته نيست

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس از بررسي ۱5 طرح 
مربوط به مقابله با اقدامات 
خصمان��ه امري��كا در اين 
كميسيون خبر داد و گفت: 
دس��ت ايران ب��راي مقابله 
با اقدام خصمانه و ش��رارت آميز امريكا بس��ته نيست. 
حشمت اهلل فالحت پيشه كه با تسنيم گفت وگو مي كرد 
اظهار داشت: در راستاي پيگيري فرمايشات مقام معظم 
رهبري؛ نقش امريكا در تروريسم سلفي، شكل  گيري 
داع��ش، انتقال داعش به افغانس��تان، بيوتروريس��م، 
جلوگي��ري از واردات دارو و م��واد غذايي و كمك هاي 
صليب سرخ جهاني به ايران در كميسيون امنيت ملي 
مجلس بررسي مي ش��ود. . فالحت پيشه با بيان اينكه 
جزييات اين طرح در مجلس به تصويب رسيده و نهايي 
شده و مورد تأييد ش��وراي نگهبان قرار گرفت، گفت: 
امريكا براي نخستين بار در يك اقدام كاماًل غير قانوني 
يك سازمان قانوني را در ليست تروريست ها قرار داد و 
اقدام مجلس حمايت آميز محسوب مي شود. وي  اضافه 
كرد: كميسيون امنيت ملي مجلس بطور قطع زمينه 

حمايت هاي مورد نياز داخلي را تأمين خواهد كرد.

 دولت متولي مقابله اساسي
 با گراني هاست

مع��اون اول ق��وه قضاييه 
گفت: مقابله اساسي در برابر 
گراني ها متولي دارد كه آن 
هم دولت، صنوف و تعزيرات 
حكومتي اس��ت كه نقش 
اصلي را باي��د ايفا كنند. به 
گزارش مهر، غالمحسين 
محسني اژه اي در حاشيه برنامه معارفه رييس سازمان 
پزشكي قانوني در پاسخ به سوالي در رابطه ها با گراني ها 
مبني بر اينكه كميته اي در استان ها تشكيل داده ايد 
اما هنوز هيچ موفقيتي در اين رابطه رخ نداده است آيا 
مقابله اساس��ي با گراني ها و دالالن انجام نشده است؟ 
گفت: مقابله اساسي در برابر گراني ها متولي دارد كه آن 
هم دولت، صنوف و تعزيرات حكومتي است كه نقش 
اصلي را بايد ايفا كنند. وي گفت: قوه قضاييه از ماه ها قبل 
بلكه بيش از يك سال قبل اعالم كرد چنانچه دولت در 
اين زمينه كمكي بخواهد غير از وظايف ذاتي خود كه 
مشمول اين مي شود كه اگر كسي احتكار عمده كرده 
باشد يا گران فروشي كند اگر تقلبي داشته باشد برخورد 
با اين موارد وظيفه ذاتي دستگاه قضا است اما غير از اين 
موارد كه امروز قانون گذار آنها را برعهده دولت گذاشته 

است، بايد دولت پيش قدم باشد.

خروج امريكا از برجام اوضاع 
را متشنج كرده است

وزي��ر خارجه روس��يه در 
ديدار با وزي��ر خارجه ايران 
در مسكو تأكيد كرد، خروج 
امريكا از توافق هس��ته اي 
ايران اوضاع را متشنج كرده 
اس��ت. به گ��زارش فارس، 
»سرگئي الوروف« در ديدار 
با »محمدجواد ظريف« وزير خارجه ايران كه به مسكو 
رفته است، گفت: »اوضاع پيرامون برجام به دليل خروج 
امريكا از اين توافق متشنج تر شده است. اين توافقي بود كه 
به تأييد شوراي امنيت سازمان ملل رسيده بود.«  رييس 
دستگاه ديپلماسي روسيه تأكيد كرد: »ما امروز قرار است 
موضوع مهم برجام را مورد بررسي قرار دهيم كه اوضاع 
پيرامون اين توافق به دليل خروج امريكا از آن كه به تأييد 
شوراي امنيت سازمان ملل رسيده بود، پيچيده و متشنج 
شده است.« وي افزود: »ما ارزش بااليي براي پايبندي 
ايران به برجام و تصميمات شوراي امنيت ملي سازمان 
ملل قائليم كه اين مساله در بيانيه ايران نيز مورد تأكيد 
قرار گرفته بود.« وزير خارجه روسيه همچنين با اشاره 
به نامه اي كه از جانب »حسن روحاني« رييس جمهور 
ايران تسليم روسيه شده گفت: »امروز فرصت خوبي براي 

بررسي اين سند و اين موضوع خواهد بود.«
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چهرهها

واكنشها
   چين: توافق هسته اي ايران بايد به طور كامل اجرا شود

چين در واكنش به سخنان ديروز روحاني و بيانيه شوراي عالي امنيت ملي كشورمان خواستار اجراي كامل توافق هسته اي ايران شده است.
   وزير دفاع فرانسه: چيزي بدتر از خروج ايران از برجام وجود ندارد

 »فلورنس پارلي« كه با شبكه »بي اف ام« و راديو »آر ام سي« مصاحبه مي كرد، از احتمال اعمال تحريم ايران توسط اروپا در صورت نقض برجام خبر داد.
   ژاپن: روابط دوستانه توكيو و تهران ضامن حفظ برجام است

ش��وراي عالي امنيت ملي روز گذش��ته در بيانيه اي 
خطاب به كش��ورهاي عضو برجام اعالم كرد: ايران از 
۱۸ ارديبهشت 9۸ برخي اقدامات خود در توافق برجام 
را متوقف مي كند. ش��وراي عالي امنيت ملي با صدور 
بيانيه اي خطاب به كشورهاي عضو برجام، با اشاره به 
اينكه » ايران در طول يكس��ال گذشته و پس از خروج 
غيرقانوني اياالت متحده امريكا از توافق برجام و نقض 
مصوبات شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد، نهايت 
خويش��تن داري را از خود نش��ان داده و به درخواست 
ديگر اعضاي برجام فرصت قابل توجهي در اختيار آنها 
قرار داده است«، تاكيد كرد: ايران در راستاي صيانت 
از امنيت و منافع ملي م��ردم ايران، و در اعمال حقوق 
خود مندرج در بنده��اي 2۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ 
ارديبهش��ت 9۸ برخي اقدامات خود در توافق برجام 
را متوقف مي كند. در بيانيه شوراي عالي امنيت ملي 
كشورمان كه طي نامه هاي جداگانه نيز از سوي روحاني 
رييس جمهور و رييس ش��وراي عال��ي امنيت ملي به 
سران كشورهاي عضو برجام اعالم شده؛ به كشورهاي 
باقيمانده در برجام ۶0 روز براي اجراي تعهدات خود 

به ويژه در حوزه هاي بانكي و نفتي فرصت داده ش��ده، 
و تاكيد ش��ده اس��ت: »در هر زمان كه خواسته هاي 
ما تامين ش��ود؛ ما نيز به همان مي��زان اجراي مجدد 
تعهدات متوقف شده را از سر خواهيم گرفت، اما در غير 
اين صورت، جمهوري اسالمي ايران مرحله به مرحله 
تعهدات ديگري را متوقف خواهد كرد« در بخش��ي از 
اين بيانيه آمده است: » شوراي عالي امنيت ملي ايران 
در راستاي صيانت از امنيت و منافع ملي مردم ايران، 
و در اِعماِل حقوق جمهوري اسالمي ايران مندرج در 
بندهاي 2۶ و ۳۶ برجام، امروز ۱۸ ارديبهشت ۱۳9۸ 
دس��تور توقف برخي اقدامات ايران در توافق برجام را 
صادر نمود. اين تصميم طي نامه مهمي از سوي دكتر 
روحاني رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي 
جمهوري اسالمي ايران به سران كشورهاي عضو برجام 
ش��امل آلمان، انگليس، چين، روسيه و فرانسه اعالم 
شده است. اكنون يك سال از خروج غيرقانوني اياالت 
متحده امريكا از توافق برجام و نقض مصوبات شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد توسط امريكا مي گذرد و آن 
كشور با قلدري تمام و برخالف تمامي اصول شناخته 

ش��ده  بين المللي تحريم هاي يكجانب��ه و غيرقانوني 
خود را مجددا اعمال كرده است. اين زورگويي آشكار 
امريكا متاسفانه با هيچ اقدام درخور و متناسب از سوي 
ش��وراي امنيت يا اعضاي باقي مانده در برجام مواجه 
نشده است« اين بيانيه در ادامه تاكيد مي كند: »ايران 
در طول يك سال گذشته نهايت خويشتن داري را از 
خود نشان داده و به درخواس��ت ديگر اعضاي برجام 
فرصت قابل توجهي در اختيار آنها قرار داده اس��ت تا 
اثرات و تبعات خروج امريكا از برجام را جبران نمايند. 
در اين مدت »كميسيون مش��ترك برجام« دو بار در 
س��طح معاونين و دو بار در س��طح وزراي امور خارجه 
تشكيل گرديد و كشورهاي باقي مانده در برجام در اين 
جلس��ات به صراحت اذعان نمودند كه رفع تحريم ها 
و برخ��ورداري ايران از منافع اقتصادي حاصله، بخش 
حياتي از برجام است. آنها متعهد شدند كه براي تحقق 
اين هدف »راه حل هاي عملي« به منظور عادي سازي 
و حتي ارتقاي همكاري هاي اقتصادي با ايران طراحي 
كنند. متاس��فانه اين حس��ن نيت و خويش��تنداري 
هوش��مندانه مردم ايران بي پاسخ مانده و غيراز صدور 

بيانيه هاي سياسي، هنوز هيچ ساز و كار عملياتي براي 
جبران تحريم هاي امريكا مستقر نشده است. بنابراين، 
جمهوري اس��المي ايران براي تامي��ن حقوق خود و 
بازگردندان توازن ب��ه مطالبات طرفين در اين توافق، 
گزينه اي غير از »كاهش تعهدات« ن��دارد.« در ادامه 
اين بيانيه آمده اس��ت: »از اين جهت، اعالم مي نمايد 
كه ايران در مرحله فعلي ديگر خود را متعهد به رعايِت 
محدويت هاي مربوط به نگهداري ذخاير اورانيوم غني 
ش��ده و ذخاير آب س��نگين نمي داند. به كشورهاي 
باقي مان��ده در برجام ۶0 روز فرصت داده مي ش��ود تا 
تعهدات خ��ود به ويژه در حوزه ه��اي بانكي و نفتي را 
عملياتي نمايند. چنانچه در اين مهلت كشورهاي مزبور 
قادر نباشند مطالبات ايران را تامين كنند، در مرحله 
بعدي ايران رعايت محدوديت هاي مربوط به س��طح 
غني سازي اورانيوم، و اقدامات مربوط به مدرن سازي 
رآكتور آب سنگين اراك را نيز متوقف خواهد كرد. در 
هر زمان كه خواسته هاي ما تامين شود، ما نيز به همان 
ميزان اجراي مجدد تعهدات متوقف ش��ده را از س��ر 
خواهيم گرفت اما در غير اين صورت، ايران مرحله به 

مرحله اجراي تعهدات ديگر را متوقف خواهد كرد. ايران 
آمادگي دارد به مشورت هاي خود با اعضاي باقي مانده 
برجام در تمامي سطوح ادامه دهد اما نسبت به هر اقدام 
غير مسووالنه، از جمله ارجاع موضوع به شوراي امنيت 
ملل متحد يا اِعمال تحريم هاي بيشتر، عكس العمل 
قاطع و سريع نشان خواهد داد. رييس جمهوري ايران 
در نامه خود به سران كشورهاي برجام به صراحت نوع 
واكنش جمهوري ايران را خاطرنشان كرده است.« اين 
بيانيه در پايان تاكيد مي كند: »اكنون ايران حجت را بر 
كشورهاي عضو برجام و بر جامعه بين الملل تمام كرده 
است. ما با حسن نيت وارد مذاكرات هسته اي شديم، 
با حسن نيت توافق كرديم، با حسن نيت توافق را اجرا 
كرديم، و پس از خروج امريكا با حسن نيت زمان كافي 
در اختيار ديگر اعضاي برجام ق��رار داديم. حال نوبت 
كشورهاي باقي مانده در برجام است كه حسن نيت خود 
را ثابت كنند. پنجره اي كه اكنون در برابر ديپلماسي قرار 
دارد مدت زيادي باز نخواهد بود، و مسووليت شكست 
برجام بر عهده امريكا و اعضاي باقي مانده در برجام قرار 

خواهد داشت.«

بيانيهشورايعاليامنيتملي



اخبار كالن 3 كالن

»تعادل«بهكارگيرييكروشقديميوليمرسومدرتامينضرورياتمعاشرابررسيميكند

مركزپژوهشهايمجلسدرگزارشينواقصاليحهمالياتيدولتراكالبدشكافيكرد

كوپنميتواندگرهتامينكاالهاياساسيرابازكند؟

خوب و بد اقتصاد كوپني

اليحه ماليات بر ارزش افزوده دولت همچنان نامناسب است

دولت دومين ماه سال را هم در حالي سپري مي كند كه 
هنوز برنامه   هاي   خود براي تامين كاالهاي اساسي را 
اعالم نكرده اما به نظر مي رسد واردات با ارز ارزان و توزيع 
از طريق كاال برگ الكترونيكي يا همان كوپن هاي سابق 
روشي است كه در دستور كار قرار مي گيرد.اين ميان 
برخي پرداخت كوپن به نيازمندان را روشي كمونيستي 
مي دانند اما يك بررس��ي س��اده حاكي از آن است كه 
اياالت متحده س��االنه براي سير كردن فقرا چيزي در 
حدود 45 درصد نقدينگي ايران را هزينه مي كند. به هر 
روي وضعيت معيشتي جامعه به  گونه اي است كه حتي 
اگر از صف هاي طوالني بيزار هم هستيد، نهايتا نمي توان 
براي توزيع عادالنه تر جايگزيني بهتر از كوپن يافت. هر 
چند اين روش مردم را به ياد دوره جنگ مي اندازد اما 
گزارش ها نشان مي دهند استفاده از روش تخصيص 
ارزان به تنهايي نمي تواند هزينه معيش��تي خانوار را 
بكاهد، برعكس با اين روش س��ود دوچنداني خواهند 
كرد كه به هر حال با نفس پرداخت ارز دولتي در تضاد 

قرار مي گيرد. 
به گ��زارش »تعادل«، با وجود اينك��ه دولت در اليحه 
بودجه 14 ميلي��ارد دالر ارز ارزان چه��ار هزار و 200 
توماني را براي واردات كاالهاي اساسي در نظر گرفته 
بود، هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته اس��ت. 
با اين همه نمايندگان مجلس كه س��ال گذشته طرح 
بازگش��ت دوباره كوپن را به تصويب رس��انده بودند، 
همچنان پيگير اين مساله هستند. در همين رابطه، سيد 
کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مجلس ضمن 
تاكيد بر اجراي هر چه سريع تر سيستم كوپني تصريح 
کرد: بعضی ها فکر می کنند کوپ��ن مربوط به اقتصاد 
کمونيستی اس��ت اما من فکر می کنم برخی کاالها را 
کوپنی نکنيم مردم به حقشان نمی رسند. در حال حاضر 
که شرايط بحرانی است دولت بايد ترتيبی اتخاذ کند که 
مردم به حقشان برسد. مثاًل در شهر ما گوشت به همه 
نمی رسد در حالی که در تهران ميليون ها تن گوشت و 
روغن وجود دارد اين عدالت در توزيع بايد در همه جای 
کشور وجود داشته باشد. نماينده مردم صومعه سرا در 
مجلس اضافه کرد: وقتی به ص��ورت عادی نمی توان 
عدالت را پياده کرد و ش��اهد قاچاق بالعکس کاالهای 
يارانه ای هستيم بايد به سمت کوپنی شدن برخی کاالها 
برويم تا يک فرد روستايی در دورترين نقطه کشور هم 

بتواند مثل يک شهری کاالی مربوطه را دريافت کند.
دلخوش تجربه کوپنی بودن برخی از کاالها در دوران 
جنگ تحميلی را تجربه موفقی دانس��ت و بر ضرورت 

تطبيق آن با شرايط روز تاکيد کرد.
نهادهاي مختلف، براي فهم بهتر از وضعيت اققتصادي 
كش��ور در س��ال گذش��ته و يافتن چراي��ي افزايش 
قيمت ها با وج��ود تخصيص ازر دولتي چه��ار هزار و 
200 توماني، براي تامين كاالهاي اساسي پرداختند. 
مركز پژوهش هاي مجلس و اغلب نهادها و كارشناسان 
معتقدند در حالي كه دولت ارز ارزان به واردكنندگان 
پرداخت، درنهايت مردم با قيمت ارز آزاد كاالهاي مورد 
نياز خود را تهيه كردن��د. به بيان ديگر ارز چهار هزار و 
200 توماني نه تنها سفره فرودستان را پر رنگ و لعاب 
نكرد، بلكه به شكل رانت در جيب سوداگران رفت. به 
نظر مي رسد اين مهم، سبب شد تا نمايندگان مجلس 
براي سال جاري سياست استفاده از كوپن يا همان كاال 
برگ را در پيش بگيرند. با اس��تفاده از اين روش دولت 
تا حدي دست سودا گران را از سيستم توزيع معيشت 
خانوار قطع مي كند. گرچه منتقدان با يادآوري دهه 60 
به راه افتادن مشاغلي چون كوپن فروشي را جايگزني 
فعاليت هاي نامولد و غير رسمي ديگر مي كنند. در هر 
حال اجراي اين سياست مي تواند به اندازه بيشتري از 

سودا گري واردكنندگان بكاهد. 

  كوپن از كجا به اقتصاد ايران راه يافت؟
كوپن از آغاز ده��ه 60 تا اواخر ده��ه 80 به مدت 29 
سال در اقتصاد ايران حضور داشت. از گوشت و مرغ تا 
تخم مرغ، از سيگار تا روغن و شكر هر كدام در دوراني به 
شكل كوپني عرضه شدند. كاال برگ ها از آغاز جنگ و 
اشغال خرمشهر كه در آن زمان بزرگترين بندر واردات 
كشور بود، براي معيشت خانوارهاي فرودست زير نظر 
ستاد بسيج اقتصادي كشور كار خود را آغاز كرد. پس 
از جنگ به تدريج از تعداد اقالمي كه به شكل كوپني 
ارائه مي شدند كاسته شد تا نهايتا در سال 89 با آن وداع 
ش��د. با وجود اينكه در دهه 70 به سرعت كمبود مواد 
مصرفي و خوراكي در كش��ور برطرف شد اما دولت ها 
نمي خواستند با حذف شتابزده اين كاال برگ ها بر نرخ 
تورم بيفزايند، به همين دليل 21 سال پس از جنگ، 
همچن��ان كوپن به اقالمي چون روغن، ش��كر و برنج 

تعلق مي گرفت. 
استفاده از كاال برگ يا همان كوپن سابق اغلب در شرايط 
بحراني مانند جنگ ها كه به كمبود كاال مي انجامد مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. اين روش حتي در سال هاي 
جنگ دوم جهاني در بريتانيا هم به اجرا درآمد و گفته 
مي شود اگر وينستون چرچيل، نخست وزير وقت به اين 
راه تن نمي داد احتماال فقراي انگليس، ولز، اسكاتلند و 
ايرلند شرايط بس��يار سخت تري را زير بمباران ارتش 
آلمان ن��ازي تجربه مي كردند. به بيان ديگر ش��رايط 
جنگي و بحراني س��بب مي شود كه سياستمداران به 
جاي نگرش مكتب��ي، تنها به دنب��ال كاهش تبعات 
سياست هاي خود باش��ند به همين دليل بريتانيا كه 
اولين كشور س��رمايه داري جهان است و در زماني كه 
حزب محافظه كار قدرت را در دست دارد به ملي كردن 

بخشي از صنايع و پرداخت كوپن تن داد.
از همان زمان جنگ، كارشناس��ان اقتصادي طرفدار 
دولت استفاده از اين روش را درست ارزيابي مي كردند. 
در شرايط جنگ فشارهايي به جامعه وارد مي شود كه 
اگر با كاهش قدرت خريد و توان معيشتي هم همزمان 
شود، احتمال دارد جامعه پيش از مشخص شدن نتيجه 
درگيري، خود را شكست خورده بداند. به همين دليل در 
زمان جنگ نيز دولت علي رغم اينكه با مشكالت متنوع 
دست به گريبان بود، اما از سياست كوپني خويش غافل 
نشد. فرهاد دژپسند وزير فعلي اقتصاد، در كتابي يك 
دهه قبل با عنوان اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي، 
مي گويد: در حالی که 2۳ درصد از بودجه عمومی دولت 
به جنگ اختصاص پيدا می کرد، سهم بودجه اجتماعی 
که بحث کاالهای کوپنی را ني��ز در بر می گيرد در آن 
دوران به رقمی معادل 18 درصد می رسيد. اين درحالي 
است كه عمال قيمت بازار را هم دولت تعيين مي كرد و در 
پي افزايش قيمت كااليي، دولت با اعاله كوپن جديد و 
افزايش عرضه مانع از جهش قيمت ها مي شد. با اين همه 
مخالفان اين روش، معتقدند چنين اقداماتي اثرات كوتاه 
مدت دارد اما مي تواند به شكل دراز مدت رويه غذايي 
خانوارها را تغيير دهد. مثال پيش از تخصيص كوپن به 
برنج در زمان جنگ، قوت غالب خانوارهاي ايراني اغلب 
سيب زميني بود و يا مصرف تخم مرغ به مراتب كمتر از 
اكنون بود؛ تخم مرغ در ميان اجناس ارائه شده در ميان 
كاالبرگ ها وجود داشت و قيمت ارزان آن سبب شد تا 
خانوارهاي ايراني به سمت مصرف بيشتر آن متمايل 
شوند. اكنون نيز شرايط گرچه جنگي نيست و نهايتا 
ميان ايران و امريكا و حتي اسراييل و عربستان طرفين 
از تهديد فراتر نرفتند. با اين وجود دو بار ركود تورمي 
در دهه 90 تبعات سنگيني براي اقتصاد دارد؛ تبعاتي 
كه گاهي گفته مي ش��ود با تبع��ات يك جنگ واقعي 

برابري مي كند.
از سال گذشته با نوسان قيمت ارز قيمت ساير كاالها 

هم افزايش يافت، به گونه اي كه براساس گزارش مركز 
آمار ايران تورم توليد كننده بخش صنعت در سال 97 به 
6۳ درصد رسيد و تورم ميانگين كشور نيز اندكي كمتر 
از ۳0 درصد بوده اس��ت، از سوي ديگر رشد اقتصادي 
9ماه سال گذشته هم منفي ۳.5 درصد بود. در مقابل 
پيش بيني ها از رشد اقتصاد متفي هشت تا 10 درصد و 
تورم نزديك به 40 درصدي براي سال جاري حاكي از 
تداوم روندي است كه از 97 آغاز شده است. مشابه اين 

وضعيت براي سال هاي 91 و 92 هم رخ داد. 
اين روند سبب شد تا معيشت خانوارها به شدت متاثر 
شود. در سال گذشته دولت چند بار اقدام به توزيع سبد 
كاال كرد اما در همان زمان برخي از مس��ئوالن دولتي 
از جمله اسحاق جهانگيري از احتمال بازگشت كوپن 

سخن گفتند. 

  درباره يك كليشه
اغلب منتقدان استفاده از كوپن اقتصاددانان هوادار بازار 
آزاد هستند. آنها معتقدند با استفاده از اين روش عمال 
دست دولت براي قيمت گذاري باز مي شود و از سوي 
ديگر سبب ايجاد رانت مي شود. گرچه در رابطه با ايجاد 
رانت حق با آنهاست ولي استفاده از ارز چهار هزار و 200 
توماني نيز رانت بزرگي به همراه داش��ت. برخي پا را از 
اين نيز فراتر مي گذارند و توزيع كاال از طريق كوپن را 
كوپنيسم و همان كمونيسم مي دانند. البته كشورهايي 
چون شوروي بيش��ترين استفاده را از اين كاال برگ ها 
كردند ولي پرواضح است كه ميان اين دو هيچ ارتباط 
مس��تقيمي وجود ندارد. همان طور كه پيش تر گفته 
شد، در جنگ جهاني دولت دست راستي بريتانيا و به 
نخست وزير چرچيل چنين كاري را انجام داد. جالب 
اينكه سيس��تم كوپني شوروي دو س��ال بعد از پايان 
جنگ، يعني در پاييز 47 به كلي لغو شد اما اين سيستم 

در بريتانيا تا سال 1952 دوام آورد.
اين ميان كشور آمريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان 
با وجود اينكه پس از كاشفش، هيچ گاه جنگي از طرف 
يك كشور خارجي در خاكش صورت نگرفته، بزرگترين 

و گران ترين سيستم كاال برگ در جهان را داراست. 
در سال 2008 و هنگامي كه اوباما پيروز انتخابات شد، 

تعداد كساني كه براي دريافت كاال برگ در امريكا ثبت 
نام كرده بودند تنها ۳0.8 ميليون نفر بود اما ظرف 9 ماه 
اين رقم با افزايش 45 درصدي، تعداد اين افراد به 46 
ميليون و 200 هزار نفر رسيد. بنابر آمارهاي رسمي، 
تنها در سال 2011 معادل 76.7 ميليار دالر كاال برگ 
ميان نيازمندان در امريكا پخش شد. براي فهم بهتر اين 
رقم كافي است بدانيم مجموع هزار و 799 هزار ميليارد 
تومان نقدينگي كه در اقتصاد ايران وجود دارد معادل 
حدود 170 ميليارد دالر اس��ت و به تعبيري مي توان 
گفت اياالت متحده مع��ادل 45 درصد كل نقدينگي 
ايران را ساالنه براي س��ير كردن نيازمندان كشورش 

صرف مي  كند. 
آن طور كه وزارت كشاورزي اياالت متحده مي گويد 49 
درصد خانوارهايي كه داراي فرزند 17 ساله يا كوچك تر 
هس��تند و 55 درصد خانواده هايي كه تك سرپرست 
هستند كاال برگ غذا دريافت مي كنند. عالوه بر اين 15 
از تمام خانواده هايي كه فرد باال 60 سال دارند كاال برگ 
مي گيرند.  همچنين از تمام خانوارهايي كه افراد  غير 

مستن اما بيمار دارند هم 20 درناراضي كننده است.

  افزاي�ش ه�زار درص�دي كاالبرگ ه�اي 
منتشره در حوزه يورو

روسيه پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 با مشکل 
بزرگ کمب��ود مواد غذايی مواجه و دولت وقت مجبور 
به سهميه بندی کاالهای اساسی همچون نان شد. در 
نتيجه تا مدتی از نظام توزيع نان با کاالبرگ اس��تفاده 
کرد. روس��يه پس از فروپاشی شوروی بخش عمده ای 
از مواد غذايی مورد نياز خ��ود را از غرب به ويژه امريکا 
خريداری می کرد و اين امر موجب وارد آمدن ضربات 
سختی به توليدکنندگان روسی شد و بر اثر آن هزاران 
مرکز توليدی و تعاونی های کشاورزی ورشکست شدند 
و از بين رفتند. دولت روسيه درچنين شرايطی با اتخاذ 
سياس��ت توزيع کاالبرگ توانست اقتصاد کشورش را 
از ورشکستگی نجات دهد تا جايی که در سال 2002 
صادرات غله را آغاز کرد و امروز توانس��ته  بزرگ ترين 

صادرکنند غالت در جهان باشد.
اتحاديه اروپا نيز در سال 2004 »برنامه توزيع غذا برای 

افراد محروم« )MDP( را برای تامين موادغذايی افراد 
کم درآمد جامعه تصويب کرد. اين مصوبه منبع قابل 
استنادی برای سازمان هايی بود که در تماس مستقيم 
با افراد کم درآمد جامعه بودند. براساس اين برنامه توزيع 
غذا، مقدار و مدت ارائه بن های حمايتی غذا بستگی به 
وضعيت اقتصادی هر فرد وساختار خانواده او داشت و 
تنها افرادی که ش��رايط بسيار دشوار مالی و اقتصادی 
داشتند می توانستند بدون هيچ مشکلی بن غذا دريافت 
کنند. ساير اقش��ار جامعه نيز بايد 0.5 تا 20درصد از 
قيمت يک وعده غذايی را خود پرداخت کنند. از سوی 
ديگر توزيع بن غذا به نيازهای گروه های سنی مختلف 
)نوزادان، کودکان، نوجوانان، بزرگساالن، سالمندان( 
و همچنين توانايی آنها برای آماده سازی غذا بستگی 
داشت. در سال 2010، بيش از 18 ميليون نفر در اروپا 

از بن های غذا بهره مند شدند.
در سال 2012 کل بودجه مربوط به اين برنامه 10.4 
ميليون يورو بود و در سال 201۳، بودجه ای معادل 11۳ 
ميليون يورو برای طرح توزيع بن های غذايی براساس 
مولفه  های گفته شده اختصاص داده شد. پس از آن مقرر 
شد هر کشور عضو، بايد برای توزيع مواد غذايی، سازمان 
تامين مالی تاسيس کند و در اين راستا اولويت بايد با 
محصوالت اروپايی باشد. برای مثال آمار منتشر شده 
در خبرگزاری »بلومبرگ« نشان می دهد که اکثريت 
کاالبرگ های توزيع ش��ده در بلژيک از سال 2012 تا 
2014، کاالبرگ غذا بوده است. بر اين اساس در دوره 
بررسی شده، سهم کاالبرگ های مواد غذايی در سال 
2012 از 75درصد به 77درصد در سال 2014 رسيد.

همان طوري كه گفته ش��د در زمان  ش��وروي تا سال 
1947 يعني دو س��ال پس از پايان جنگ از كاال برگ 
اس��تفاده مي كردند و اس��تفاده دوباره از اي��ن ابزار در 
ش��رايطي رخ داد كه ديگر چيزي به نام شوروي وجود 
نداش��ت. همچنين دول��ت اياالت متح��ده به عنوان 
بزرگترين سرمايه  داري حاضر در جهان كه سهم مهمي 
از جمعيت آن نيازمند تهيه مواد غذايي از اين شيوه اند. 
همچنين در اتحاديه اروپا نيز علي رغم سيستم دولت 
رفاهي كه در گذشته در اين كشورها حاكم بود، اكنون 

به سياست توزيع كاال برگ روي آورده است.

اكنون بيش از 10 س��ال از اجراي آزمايش��ي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده مي گذرد ولي هنوز نواقص آن 
برطرف نشده و موديان اين گروه همچنان نسبت به 
عادالنه اجرا نشدن آن معترضند و مي گويند اجراي 
نامناسب آن به توليدكنندگان آسيب  وارد كرده است. 
دول��ت به دليل اتمام مهلت اجراي آزمايش��ي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده و اعتراض هاي شديد فعاالن 
اقتصادي، سال 95 اليحه دايمي كردن قانون ماليات 
بر ارزش افزوده را مبتني بر آسيب شناسي انجام شده 
توسط سازمان امور مالياتي به مجلس شوراي اسالمي 

تقديم كرده است.
در اين بين بررس��ي آمار و اطالعات مرتبط با منابع 
درآمدي دولت شامل درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي، س��ود سهام 
متعلق به دولت در ش��ركت ها و موسسات انتفاعي، 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي و ساير درآمدها نشان 
مي دهد كه طي سال هاي 88 تا 96 با اجراي آزمايشي 
قانون ماليات بر ارزش افزوده ميزان وابستگي بودجه 
دولت به درآمدهاي نفتي به ميزان قابل مالحظه اي 
كاهش يافته و بدون شك نقش درآمدهاي حاصل از 
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين موفقيت 

شايان توجه بوده است.
بررسي هاي كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس و 
مشاهدات و بازديدهاي ميداني از شهرك هاي صنعتي 
و بنگاه هاي توليدي نش��ان از نقاي��ص و ضعف هاي 
متع��دد در قانون ماليات ب��ر ارزش اف��زوده و نحوه 
اجراي آن توسط س��ازمان امور مالياتي داشته است 
كه برخي از مهم ترين آنها شامل تاريخ تعلق ماليات، 

نحوه و مدت زمان استرداد ماليات هاي پرداخت شده 
به صادركنن��دگان، پذيرش اعتب��ار مالياتي فعاالن 
اقتصادي، مميز محوري در رسيدگي به اظهارنامه هاي 
مالياتي و تشخيص ميزان ماليات، ابهام در ارسال كاال 
و خدمات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي، حمايت از 
كاالهاي خارجي )وارداتي( در مقابل توليدات ملي، 
وجود ش��ركت هاي كدفروش و معام��الت صوري و 
وجود فرايند معيوب دادرس��ي مالياتي در س��ازمان 

امور مالياتي مي شود.
همچنين از ديگر نقايص اي��ن قانون مي توان به خأل 
ي��ا ابهام در تعري��ف مفاهيم مورد نياز ب��راي اجراي 
قانون، مش��كالت پيمانكاران در پرداخت ماليات بر 

ارزش اف��زوده به وي��ژه پيمانكاران طرف ق��رارداد با 
كارفرمايان دولتي، عدم اعطاي معافيت يا نرخ صفر به 
تجهيزات و خطوط توليدي كاالهاي معاف، ضعف در 
زيرساخت هاي فني و اجرايي سازمان امور مالياتي، 
تشخيص ميزان ماليات متعلق به شيوه علي الرأس و 
تعيين سليقه اي آن، بالتكليفي طوالني مدت موديان 
در خصوص رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي آنها 
)نبود مرور زمان در نظام ماليات بر ارزش افزوده(، عدم 
توجه به موضوع انحالل اش��خاص حقوقي يا انتقال 

واحدهاي صنفي و… اشاره كرد.
در اليح��ه ماليات بر ارزش افزوده براي مش��كالت و 
آسيب هايي نظير اس��ترداد ماليات هاي پرداختي به 

توليدكنندگان و صادركنندگان، خالءها و ابهام هاي 
موجود در تعري��ف مفاهيم مورد نياز ب��راي اجراي 
قانون، عدم اعطاي نرخ صفر ب��ه عرضه داخلي انواع 
داروهاي درماني و پيشگيري، عدم اعطاي نرخ صفر 
به عرضه داخلي ماشين آالت و تجهيزات سرمايه اي، 
عدم اس��ترداد ماليات خريد ماش��ين آالت خطوط 
توليد كاالهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده، عدم 
توجه به موضوع انح��الل و انتقال واحدهاي صنفي، 
محاسبه يارانه پرداختي از س��وي دولت به برخي از 
كاالها و خدمات در مأخذ محاسبه ماليات، مشكالت 
پيمان��كاران در پرداخ��ت ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
ابهام و ضعف در اخذ عوارض آاليندگي از واحدهاي 
توليدي آالينده و … چاره انديشي هايي شده است 
كه بررسي راهكارهاي ارايه شده توسط اليحه دولت 
نشان مي دهد كه راهكارهاي مذكور مي تواند برخي از 

مشكالت و آسيب هاي مذكور را مرتفع كند.
البته در اليحه ماليات بر ارزش افزوده كه از سوي دولت 
به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده در مورد ريشه ها 
و داليل برخي مسائل و چالش هاي به وجود آمده در 

اجراي قانون غفلت شده است.
مواردي نظير تاري��خ الگوي حكمراني، تش��خيص 
س��ليقه اي ميزان ماليات و اس��تفاده از ش��يوه علي 
الرأس، مميز محوري، تعلق ماليات نامناسب در نظام 
مالياتي كشور، توسعه معافيت هاي مالياتي، حمايت 
از كاالهاي خارجي )وارداتي( در مقابل، پذيرش اعتبار 
مالياتي فعاالن اقتصادي، فرايند نامناسب دادرسي 
مالياتي در س��ازمان امور مالياتي، توليدات ملي نبود 
مرور زمان در نظام ماليات بر ارزش افزوده و … برخي 

از اين موارد اس��ت كه البته در كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، تالش هاي قابل توجهي براي 

حل و فصل موارد مذكور انجام گرفت.
همانطور كه گفته شد در گزارش كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي پيرامون اليحه ماليات بر 
ارزش اف��زوده عمده مش��كالت، ضعف ها و خألهاي 
موجود در قانون و نحوه اجراي نظام ماليات بر ارزش 
افزوده مورد توجه قرار گرفته است اما همچنان موارد 
مهمي نسبت به ساختار سازماني و الگوي حكمراني 
در نظام ماليات ستاني كشور وجود دارد كه عدم انجام 
اصالحات الزم مي تواند مش��كالت فعل��ي را به نحو 
ديگري بازتوليد كند و موجبات تضعيف فضاي كسب 

و كار را فراهم آورد.
مركز پژوهش ها در جريان رسيدگي به اليحه مذكور 
در كميسيون اقتصادي پيشنهادهاي متعددي ارايه 
داده است كه بخش قابل توجهي از آنها مورد تصويب 
نمايندگان كميسيون اقتصادي قرار گرفت، اما اصالح 
كامل فرايند دادرس��ي مالياتي و اس��تقالل مراجع 
حل اختالف مالياتي، ش��وراي عالي سياست گذاري 
و تنظيم گري مالياتي كشور، عدم اعطاي اختيارات 
ويژه به س��ازمان امور مالياتي نظير آيين نامه خاص 
مالي و اداري و استخدامي خارج از چارچوب مقررات 
عمومي دولت، كاهش معافيت هاي مالياتي و حذف 
معافيت هاي غيرضروري، مشمول شدن مناطق آزاد 
تج��اري- صنعتي و ويژه اقتص��ادي در نظام ماليات 
بر ارزش افزوده و … از موارد بس��يار مهم و اساس��ي 
هس��تند كه در گزارش كميس��يون اقتص��ادي در 
خصوص اليحه ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نشده اند.
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اختصاص ارز دولتي به كاالهاي 
اساسي تاثير معكوس داشت 

رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
مي گويد: اختصاص ارز دولتي به كاالهاي اساسي 
تاثير معكوس داشت.  غالمرضا تاجگردون رييس 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره 
به بي اثر بودن اختصاص 14 ميليارد دالر براي تامين 
كاالهاي اساسي بر سفره هاي مردم، گفت: يكي از 
ايرادات و چالش هايي ك��ه در زمان تنظيم بودجه 
س��ال 98 با دولت داشتيم همين بحث اختصاص 
14 ميليارد دالر براي تامين ارز كاالهاي اساس��ي 
بود، اكثر نمايندگان براين باور بودند كه اختصاص 
14 ميليارددالر به ارزش 4 هزار و 200 توماني براي 
تامين كاالهاي اساسي نه تنها مشكل را حل نمي كند 
بلكه اثر معكوس بر بازار و س��فره مردم مي گذارد. 
رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اشاره به تجربه اختصاص ارز به كاالهاي اساسي 
در سال گذش��ته، ادامه داد: تاثير منفي اين اقدام را 
سال 97 تجربه كرديم و ابتداي سال نيز شاهد بوديم 
اين روش تاثير معكوس بر ب��ازار دارد و قيمت ها را 
افزايش مي دهد. اكثر نمايندگان براين باور بودند 
كه اختصاص 14 ميليارددالر به ارزش 4 هزار و 200 
توماني براي تامين كاالهاي اساسي نه تنها مشكل 
را ح��ل نمي كند بلكه اثر معكوس بر بازار و س��فره 
مردم مي گذارد. نماينده مردم گچس��اران و باشت 
در مجلس دهم شوراي اسالمي بيان داشت: با اين 
حال به دولت فرصت داده ايم كه اگر نمي تواند بازار را 
كنترل كند با مكانيسم ديگري حتي شده به روش 
كوپن يا كارت الكترونيك اقدام و كاالهاي مورد نياز 

را به دست مردم برساند.

تغيير در بازپرداخت وام 
سيل زدگان لرستان

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي گفت: اعتماد مردم مناطق سيل زده 
بايدحفظ شود. عيسي منصوري در بازديد از مناطق 
سيل زده پلدختر، اظهار كرد: اصل قضيه درباره مناطق 
سيل زده از حاال به بعد شروع مي شود؛ اگر بتوانيم در 
وهله اول گامي را فوري برداريم و كار را شروع كنيم. 
در گام دوم كاري كه به ستاد بحران داده شده سيستم 

دولت متمركز است و بايد در آنجا تصويب شود.
معاون وزير تعاون خاطرنش��ان ك��رد: آنها كه بيمه 
هس��تند بيمه بيكاري دريافت مي كنند، با تأمين 
اجتماعي نيز توافق شده آنها كه بيمه ندارند تا سه ماه 
بيمه بيكاري دريافت كنند. منصوري بخش اصناف را 
مهم برشمرد و افزود: بخش اصناف حوزه اي است كه 
وزارت صنعت بايد ورود پيدا كند و تا جايي كه در حوزه 

اصناف و كشاورزي بتوانيم كار انجام خواهيم داد.
وي خاطرنش��ان كرد: گل و الي موجود در مزارع و 
باغات را نمي شود كاري كرد اما از نيروي بيكار آنجا 
مي توان استفاده كرد. معاون وزير تعاون اضافه كرد: 
حاضر هس��تيم به اين افراد 100 روز حقوق بدهيم 
به شرط اينكه اطمينان حاصل شود شايسته است 
و نوبتي زمين كش��اورزي يكديگر را اليروبي كنند. 
منصوري ادامه داد: قسمت پيمانكاري قضيه سريع 
انجام مي ش��ود اما اينكه زندگي م��ردم برگردد به 
حالت معمول، نرم افزاري است. وي عنوان كرد: بايد 

ظرفيت ها جمع و به درستي شناسايي شود. 

اصالح ساختار بودجه 
بالتكليف است

علي اكبر كريمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي، با اشاره وضعيت اقتصادي كشور 
اظهارداشت: شاهد نوعي نابساماني در اوضاع كشور 
هستيم كه نش��ان از عدم انسجام در تيم اقتصادي 
دولت است مثال در بحث خصوصي سازي از سوي 
زير اقتصاد بررس��ي هاي صورت گرفته اما اقدامي 

انجام نشده است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: اكنون 
نمي دانيم فرمانده اقتصادي در دولت كيست. مقام 
معظم رهبري فرمودند مديريت و مسووليت برعهده 
رييس جمهور است. با توجه به اينكه رييس جمهور 
چهره اي بود كه نشان داده وقت زيادي در اين حوزه ها 
نمي گذارد. بسياري از جلسات بدون حضور آقاي 
رييس جمهور برگزار مي ش��ود. اصوال ايشان وقت 
كمي براي جلس��ات و شوراهاي تخصصي در دولت 
مي گذارند.  به گفته كريمي، در عين حال در سطح 
مجلس حمايت ها وجود دارد و وظيفه خود مي دانيم از 
دولت به عنوان نهاد اداره كننده كشور حمايت كنيم اما 
اين انتظار از دولت مي رود به عنوان كسي كه در خط 
مقدم اجرايي قرار دارد بيشتر از همه در صحنه حضور 
فعال داشته باش��د و ظرفيت مجلس به خوبي براي 
پيشبرد اهداف استفاده كنند اما متاسفانه كرختي، 
كن��دي در اتخاذ تصميمات ب��ه موقع و تصميمات 

جسورانه و اثرگذار مشاهده مي شود. 
وي در مورد اصالح ساختار بودجه گفت: متاسفانه 
با وجود تاكيد مقام معظ��م رهبري مبني بر اينكه 
وضعيت اصالح س��اختار بودجه مشخص شود اما 
خبري از اين موضوع نيس��ت. متاسفانه هيچ طرح 
و پيش��نهادي به س��مت مجلس ارايه نشده است. 
چارچوب تصميم گيري س��ران قوا مشخص است 
آنچه به عن��وان قانون بايد اعمال ش��ود قطعا بايد 
در مجلس انعكاس داش��ته باش��د و در رابطه با آن 
تصميم گيري كنند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: 
جلسات سران قوا براي ايجاد هماهنگي و پيشبرد 
امور بوده و نه تصويب قانون. اگر اصالح ساختاري 
موكول به اصالح قانون باشد بايد در مجلس بررسي 
ش��ود. ضمن آنكه اگر مواردي در جلس��ات سران 
انعكاس پيدا مي كند از ظرفيت كميس��يون هاي 
تخصصي مشورت و همفكري گرفته شود تا تعامل ها 
تقويت شود. كريمي ادامه داد: در رابطه با استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران خسارت 
سيل نيز قرار شد كه از ظرفيت هاي موجود بودجه 

استفاده شود.



بانك و بيمه4يادداشت

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و سكه گزارش مي دهد 

امكان پذيري ظهرنويسي چك تا آذر ۹۹

  افزايش قيمت ارز براي تامين كسري بودجه صحت ندارد                                 فاز عملياتي بازار متشكل ارزي به زودي 

همتي: مردم با متغيرهاي سياسي وارد بازار ارز نشوند

چك حامل از آذر ۱۳۹۹ ديگر موضوعيت ندارد

گروه بانك وبيمه|احسان شمشيري|
روز چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه 98 نرخ لحظه اي دالر 
به 14 هزار و 990 تومان و يورو به 16 هزار و 890 تومان 
رسيد. همچنين براساس نرخ ميانگين سامانه سنا در 
روز سه شنبه، نرخ دالر 14 هزار و 935 تومان، يورو 16 
هزار و 738 تومان، پوند 19 هزار و 150تومان، درهم 3 
هزار و 936 تومان و لير 2 هزار و 558تومان تعيين شد.
به گزارش »تعادل«، قيمت فروش دالر در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي نيز روز چهارشنبه در مرز 15 هزار 
تومان قرار گرفت و قيمت فروش دالر 14990 و خريد 
14790 تومان اعالم شد. نرخ فروش يورو 16890 و نرخ 

خريد يورو 16690 تومان داد و ستد شد. 
همچنين بانك ها هر دالر امريكا را به قيمت 14 هزار 
و 579 تومان مي خرند كه 60 تومان افزايش داشته و 
قيمت خريد يورو نيز در ش��عب ارزي بانك ها 16 هزار 
و 311 تومان است. بانك ها هر پوند انگليس را نيز 19 

هزار و 31 تومان خريداري مي كنند.
از سوي ديگر، قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از 
قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 17 هزار و 131 تومان 
اعالم شده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 17 هزار و 

500 تومان مي رسد.

  نرخ ارز در صرافي هاي بانكي
اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي 16 هزار و 690 تومان و نرخ فروش 
آن 16 ه��زار و 890 تومان اس��ت كه نس��بت به روز 

سه شنبه 40 تومان گران شده است.
اين صرافي ها همچنين هر دالر امريكا را 14 هزار و 790 
تومان خريده و 14 هزار و 990 تومان مي فروشند كه 

قيمت دالر نيز افزايش 40 توماني داشته است.
در جريان معامالت بازار آزاد تهران، نرخ فروش دالر بين 
15160 تا 15220 تومان و اونس جهاني 1286 دالر 
شد. هر گرم طالي 18 عيار نيز 470 هزار تومان و مظنه 

مثقال 17 عيار 2 ميليون و 30 هزار تومان اعالم شد. 
سكه طرح جديد روز چهارشنبه 18 ارديبهشت 98 به 
5 ميليون و 156 هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون و 970 هزار 
تومان، نيم سكه 2 ميليون و 900 هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و 900 هزار تومان و س��كه يك گرمي 1 

ميليون و 30 هزار تومان معامله شد. 

  همتي: مردم با احتساب متغيرهاي سياسي 
وارد بازار ارز نشوند

عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي با توصيه به 
مردم براي اينكه با احتساب متغيرهاي سياسي وارد بازار 
ارز نشوند، گفت: بانك مركزي پيش بيني ها را درباره بازار 

ارز انجام داده و پيشگيري هاي الزم را خواهد داشت.
عبدالناصر همتي در حاشيه جلس��ه روزچهارشنبه 
هيات دولت در جمع خبرن��گاران با بيان اين مطلب 
افزود: همانطور كه نظام و رييس جمهور موضع خود را 
در مقابل برجام اعالم كردند، مهلت 60 روزه داده شد تا 
طرف هاي برجام اقدامات خود را انجام دهد. اين مقطع 

هم خواهد گذشت و خوشبين هستيم.

وي با بيان اينكه بانك مركزي هميشه اقدامات خود را 
انجام مي دهد، افزود: جوي كه در بازار ارز طي چند هفته 
اخير اتفاق افتاده، حاصل تنش هاي سياسي است و من 

فاكتور اقتصادي در آن نمي بينم.
رييس ش��وراي پ��ول و اعتبار تصريح كرد: هميش��ه 
توصيه ام اين بوده كه در بازار ارز فاكتورهاي اقتصادي 
نيس��ت كه نرخ دالر را باال برده اس��ت. با همين تعبير 
تنش هاي سياسي ممكن است متغيرها مجدد تغيير 

كنند.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: هميشه گفته ام در 
بازار ارز سرمايه گذاري صورت نگيرد چرا كه تصميمات 
اقتصادي نيست كه نرخ دالر را باال برده است. اميدواريم 
اتفاقات��ي كه تحت عنوان آثار رواني سياس��ي در بازار 

مطرح مي شود، به حداقل برسد.
وي با توصيه به مردم براي اينكه با احتساب متغيرهاي 
سياس��ي وارد بازار ارز نش��وند، گف��ت: بانك مركزي 
پيش بيني ه��ا را انجام داده و پيش��گيري هاي الزم را 
خواهد داشت. اين مقطع هم خواهد گذشت و خوشبين 

هستيم.
همتي تصريح كرد: بانك مركزي در متغيرات سياسي 
نقش ندارد و تحوالت را ايجاد نمي كند. ممكن اس��ت 
توافقات��ي صورت گي��رد و مذاكراتي انجام ش��ود كه 
هيچ كدام از آنها قابل پيش بيني نيست. ريس شوراي 
پول و اعتبار تاكيد ك��رد: آن چيزي كه من در رابطه با 
امكانات و توانمندي هاي بانك مركزي است مي گويم. 
قرار نيس��ت هر روز مب��ادالت و موازن��ات را در داخل 
سنگين كنيم. مواقعي كه الزم باشد مداخله مي كنيم 
و در حال حاضر مي گويم شرايط بانك مركزي از لحاظ 

توانمندي ها فرقي با گذشته نكرده است.
وي در پاسخ به شايعه اي مبني بر تامين كسري بودجه 
دولت ب��ا افزايش نرخ ارز، گف��ت: اصال چنين چيزي 
نيست، اگر اين شايعه درست بود بايد عرضه سنگيني 
در بازار داشته باشيم. تمام تالش و همت بانك مركزي 
اين است كه ثبات نسبي در بانك مركزي ايجاد كند و از 
نوسانات شديد جلوگيري كند و اين مهم ترين استراتژي 

بانك مركزي است. 

  افزاي�ش قيم�ت ارز ب�راي تامين كس�ري 
بودجه صحت ندارد

رييس كل بانك مركزي گفت: مساله افزايش قيمت ارز 
براي تامين كسري بودجه صحت ندارد و بانك مركزي 
به دنبال ايجاد ثبات نسبي و جلوگيري از نوسانات در 

بازار ارز است.
عبدالناصر همتي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين 
سوال كه آيا بانك مركزي با فروش ارز به دنبال تامين 
كسري بودجه است، گفت: در صورتي كه اين مساله در 
دستور كار بود، بايد بانك مركزي عرضه سنگيني در بازار 
مي داشت و به هيچ عنوان چنين مساله اي صحت ندارد.

رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: تمام تالش 
بانك مركزي ايجاد ثبات نسبي در بازار و جلوگيري از 
نوس��انات در بازار ارز است. اواخر سال گذشته نيز اين 
مساله از س��وي برخي عنوان شد، اما در بانك مركزي 
ثابت كرديم كه بانك مرك��زي مابه التفاوت مثبتي از 

اين ناحيه ندارد.

  سياست دولت كاهش قيمت دالر است
 همچني��ن رييس دفتر رييس جمهور ب��ا بيان اينكه 
سياست دولت اين اس��ت كه بايد قيمت دالر كاهش 
ياب��د، گفت: بانك مركزي تمام تالش خ��ود را در اين 
زمينه انجام مي دهد. وي در خصوص ساز و كار توزيع 
كاالهاي اساسي گفت: س��ناريوهايي مطرح است اما 
اينكه چه تصميمي گرفته خواهد شد مهم است و هنوز 

تصميم گيري نشده است.
واعظي با بيان اينكه سياست دولت اين است كه بايد 
قيمت دالر كاهش يابد، اظهار كرد: بانك مركزي تمام 
تالش خود را در اين زمينه انج��ام مي دهد. وي ادامه 
داد: در چند روز گذشته به خاطر اعالم تصميم ايران، 
امريكايي ها با جوسازي و تبليغات شديد جنگ رواني به 
راه انداختند كه بر بازار تاثير گذاشت و موجب افزايش 

قيمت دالر شد.
واعظي گفت: اما با توجه به سخنان رييس جمهور مبني 
بر اينكه مذاكرات ادام��ه مي يابد، ايران از برجام خارج 
نشده و ايران و امريكا به دنبال جنگ نيستند. رييس 
دفت��ر رييس جمهور تاكيد كرد: ثب��ات در بازار ايجاد 
خواهد شد و تالش مي شود كه قيمت ارز كاهش يابد.

  فاز عملياتي بازار متشكل ارزي به زودي 
از س��وي ديگر، مديرعامل بازار متشكل معامالت ارز، 
ضمن توضيح درباره آخرين وضعي��ت راه اندازي اين 
بازار، از تكميل تمام مراحل ثبت شركت در سامانه ثبت 

شركت و اجراي فاز عملياتي اين بازار خبر داد.
محمود شكسته بند، درخصوص بازار متشكل معامالت 
ارز تصري��ح كرد: كاره��اي كارشناس��ي، برنامه هاي 
نرم افزاري و سيس��تم هاي مورد نياز اي��ن بازار نيز در 

حال طراحي و تدوين است و بطور مرتب هيات مديره 
شركت، جلسات مس��تمري را با كارشناسان فناوري 

اطالعات برگزار مي كند. 
وي خاطرنشان كرد كه ساختمان محل استقرار بازار 
نيز تجهيز ش��ده اس��ت و به محض نهايي شدن ثبت 
شركت، هيات مديره، مديران و كارشناسان در محل 

بازار متشكل ارزي مستقر مي شوند.
مديرعامل بازار متشكل معامالت ارز در پايان اعالم كرد 
كه پس از طي شدن فاز تأسيس، فاز عملياتي بازار به 

صورت آزمايشي آغاز خواهد شد.

  حرك�ت طالي جهان�ي در مس�ير افزايش 
قيمت

همچنين گزارش بازار طالي جهاني نشان مي دهد كه 
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري 
بازار سنگاپور با 0.1 درصد افزايش، به 1285.56 دالر 
رسيد. در بازار معامالت آتي امريكا هر اونس طال 0.1 

درصد رشد كرد و به 1287 دالر رسيد.
 OANDA جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت
در اين باره گفت: روند رشد قيمت طال در حال حاضر از 
خريد سرمايه گذاراني كه ريسك گريز شده اند، حمايت 
يافته اس��ت، اما هيچ تغييري در روند كلي بازار ديده 

نمي شود.
شاخص  ام اس سي اي بازارهاي سهام آسيا – اقيانوسيه 
به جز چين با دنبال كردن روند نزولي وال استريت، به 

پايين ترين حد خود از اواخر مارس رسيد.
رييس جمه��ور امريكا روز يك ش��نبه با تغيير موضع 
ناگهاني از اظهارات هفته پيش خود كه در آن از پيشرفت 
مذاكرات تجاري ميان واشنگتن و پكن تمجيد كرده 

بود، درب��اره افزايش تعرفه ه��ا روي واردات كاالهاي 
چيني هشدار داد.

ليو هي، معاون نخست وزير چين، روز پنج شنبه براي 
مذاكرات تجاري به امريكا سفر خواهد كرد و اگر توافقي 
تا آن زمان حاصل نشود، تعرفه هاي بيشتر روي واردات 

كاالهاي چيني از جمعه به اجرا گذاشته مي شود.
بانك يو بي اس در يادداش��ت تحقيقات��ي اعالم كرد 
ريس��ك هاي نزولي متوجه رش��د اقتصادي به دليل 
تعرفه هاي باالتر و ضعف احتمالي بازارهاي سهام و بازده 
كمتر اوراق قرضه، از رشد قيمت طال حمايت خواهد 
كرد، اما روند صعودي احتمالي دالر مانعي براي رشد 
بيشتر قيمت طال خواهد بود. اگرچه ماندن طال در باالي 
مرز 1280 دالر دلگرم كننده است، اما تغيير لحن بانك 
مركزي امريكا درباره سياست پولي، اين فلز ارزشمند را 
در صورت بهبود آمار اقتصادي در معرض كاهش قيمت 
قرار خواهد داد. بر اس��اس گزارش رويترز، قيمت طال 
هفته گذشته پس از اينكه بانك مركزي امريكا برخالف 
انتظارات بازار، احتمال كاهش نرخ هاي بهره در سال 

جاري را منتفي اعالم كرد، با كاهش قيمت روبرو شد.
موجودي ط��الي  »اس پي دي آر گلدتراس��ت« كه 
بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال 
در جهان اس��ت، روز سه ش��نبه اندكي افزايش يافت، 
اما هم چنان در پايين ترين س��طح خود از اكتبر سال 

2018 قرار دارد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي تحويل 
فوري ثابت ب��ود و در 14.91 دالر ايس��تاد. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري 0.5 درصد افزايش يافت و 
به 872.40 دالر رسيد. هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با 0.6 درصد افزايش، 1335.79 دالر معامله شد.

يك كارشناس حقوق بانكي با بيان اينكه ظهرنويسي 
چك تا آذرم��اه 1399 امكان پذير اس��ت، از صدور 

دسته چك هاي الكترونيكي و موردي خبر داد.
ب��ه گزارش ايِبنا، ياس��ر مرادي اس��تاد دانش��گاه و 
كارش��ناس حقوق بانكي، درب��اره برخي تحوالت 
اصالحيه اخير قانون چك از جمله چك الكترونيكي 
اظهار داشت: مطابق ماده يك قانون اصالحيه جديد 
قانون چك، چك س��ند يا داده پيامي اس��ت كه به 
موج��ب آن صادركنن��ده وجوهي را ك��ه نزد بانك 
محالٌ علي��ه دارد كاًل يا بعضًا درياف��ت يا به ديگري 

واگذار مي كند. 
در اين ماده از داده پيام نام برده ش��ده كه اش��اره به 
چك  ه��اي الكترونيك��ي دارد و در ادامه چك  هاي 
الكترونيكي را مش��مول قوانين و مقررات چك هاي 
فيزيكي دانسته اس��ت. به گفته اين استاد دانشگاه، 
بانك مركزي موظف اس��ت تا قبل از آذر 98 ساز و 
كارهاي الزم را در رابطه با چك  هاي الكترونيكي، كه 
عمدتًا در حوزه حقوق تج��ارت و تجارت بين الملل 
كارايي خواهند داش��ت، در ش��بكه بانكي كش��ور 

تدوين كند.
اين كارش��ناس حق��وق بانكي گف��ت: نكته اي كه 
اهميت دارد اين اس��ت كه از آذرماه س��ال 1399 
صدور چك منوط به طي كردن پروسه خاصي است، 
بدين ترتيب كه عالوه ب��ر درج مندرجات چك بايد 
شماره يكتاي 16 رقمي آن در سامانه بانك مركزي 
به ثبت برسد تا از ديد قانون  گذار داراي اعتبار باشد. 
اين در حالي است كه در چك  هاي الكترونيكي تمام 
مراحل صرف��ًا از همان ابتدا از طريق س��امانه بانك 
مرك��زي انجام مي گيرد و ما برگه چك را مش��اهده 

نمي كنيم.
مرادي با بي��ان اينكه اصالحيه جدي��د قانون چك 
حاوي ن��وآوري جالب ديگري تح��ت عنوان چك 
موردي است، تصريح كرد: چك موردي براي كساني 
است كه دسته  چك ندارند، اما به طور موردي نيازمند 
چك ش��ده اند. از آنجا كه برخي افراد از دسته چك 
به عنوان ابزار پرداخت وع��ده  دار، آن هم به صورت 

موردي، استفاده مي كنند، نيازي به دريافت دسته 
چك ندارند. وي ادامه داد: بنابراين به منظور كاهش 
تقاضا براي دسته  چك و رفع نياز اشخاص به منظور 
ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزي مكلف شد ظرف 
مدت يك س��ال پس از الزم االجرا شدن اين قانون، 
يعني تا آذرماه سال 1398، ضوابط و زيرساخت هاي 
چك موردي را براي اشخاصي كه دسته  چك ندارند 
به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه اندازي 
كند تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري 
و استفاده از دسته  چك، امكان برداشت از حساب اين 

اشخاص براي ذي  نفعان معين فراهم شود.
اي��ن كارش��ناس حقوق بانك��ي اضافه ك��رد: نكته 
حائزاهميت اين اس��ت كه در صورت برگشت چك 
موردي تمام محروميت  هايي كه براي چك دايمي 
وجود دارد براي اين فرد نيز اعمال مي شود و اين فرد 

نمي تواند چك موردي بعدي را تقاضا كند.
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه »اجراي بخشنامه 
مورخ 28 اسفند 97 چه تاثيري بر روند اجرايي چك 
مي  گذارد« گفت: قانون جدي��د چك ظرفيت هاي 
زيادي دارد كه بخش��نامه اخير بانك مركزي صرفًا 

برخي از اين پتانسيل  ها را فعال كرده است.
به گفته مرادي، نكته اول بخشنامه جديد اين است 
كه اف��راد مي توانند بدون نياز به رس��يدگي قضايي 
و صرفًا بر اس��اس ك��د رهگيري اي ك��ه در تمامي 
گواهينامه هاي عدم پرداخت درج مي شود، تقاضاي 
صدور مس��تقيم اجراييه كنند. بدين ترتيب افرادي 
كه ذي  نفع چك هستند و چك برگشت  خورده در 
دست دارند، مي توانند بدون نياز به طي كردن پروسه 
رسيدگي به دعواي چك در محاكم قضايي، نسبت به 
اصل مبلغ چك و حق  الوكاله وكيل تقاضاي صدور 
اجراييه كنند و درخواست خود را مستقيمًا به دفاتر 
دادگاه ها يا دواير اجراي ثبت ارايه دهند. اين در حالي 
اس��ت كه در خصوص خس��ارت تاخير تاديه چك، 
همچنان بايد پروسه دادرس��ي و ارايه دادخواست 

مطالبه وجه را طي كنند.
اين اس��تاد دانش��گاه همچنين تاكيد ك��رد: نكته 
حائزاهميت اين اس��ت كه تقاض��اي صدور اجراييه 
مس��تقيم چ��ك، در خصوص چك  هاي��ي كه بابت 
تضمين يا بطور مش��روط صادر ش��ده، يا مشمول 
اعمال ماه 14 قانون چك است، امكان  پذير نيست و 

دادگاه ها تكليفي درباره صدور اجراييه براي چنين 
چك هايي ندارند.

م��رادي ادامه داد: بر اس��اس م��اده 14 قانون چك 
مص��وب 1382، صادركننده چك يا ذي  نفع يا قائم  
مق��ام قانوني آنها با اش��اره به اينكه چ��ك مفقود يا 
سرقت يا جعل شده يا از طريق كالهبرداري يا خيانت 
در امانت يا جرايم ديگري تحصيل ش��ده مي تواند 
بطور كتبي دس��تور عدم پرداخ��ت وجه چك را به 
بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده 
از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت 
ارايه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت 

اعالم  شده صادر تسليم مي كند.

  جزئيات رفع سوء اثر چك
مرادي اضافه كرد: بر اساس قانون سابق چك، دارنده 
چك مي توانست عليه كسي كه من غيرحق دستور 
عدم پرداخت داده شكايت كند؛ عالوه بر آن برگشت 
چك ولو در ص��ورت اعمال م��اده 14 يعني صدور 
دس��تور عدم پرداخت، براي صادركننده آن سوءاثر 
محسوب مي شد. اين در حالي است كه اين موضوع 
در اصالحي��ه اخير قانون چك س��وء اثر محس��وب 
نمي شود، همچنين اسامي اين افراد در فهرست سياه 

بانك مركزي نشان داده نخواهد شد.
اي��ن كارش��ناس حقوق بانك��ي همچني��ن درباره 
بخش��نامه جديد قانون جديد ص��دور چك، اظهار 
داش��ت: از ديگر نوآوري هايي كه قانون جديد چك 
دارد اين اس��ت كه بر اس��اس ماده 5 مك��رر قانون 
جديد صدور چ��ك، بانك ها مكلف هس��تند وجوه 
ساير حساب هاي فرد صادركننده چك برگشتي را 
به اندازه مبلغ كسري چك در شبكه بانكي مسدود 
كنند تا در آينده بتوانند پول را به نحوي، به فرد ذي  

نفع چك پرداخت كنند.
وي ادامه داد: بانك مركزي در اين بخشنامه جديد، 
س��امانه »كاش��ف« را براي اجراي اين بند از قانون 
جديد صدور چك پيشنهاد كرده است. اين مدرس 
دانش��گاه درباره بند ديگر بخش��نامه جديد گفت: 

طبق اين بخشنامه، بر اساس دستورالعمل حساب 
جاري، كساني كه چك  هاي شان برگشت مي خورد، 
اگر ساير حس��اب هاي ش��ان صرفًا نزد همان بانك 
موجودي داشته باشد، آن بانك مكلف است از طريق 
حس��اب  هاي ديگري كه آن ف��رد دارد، مابقي مبلغ 
چك را به دارنده پرداخت كند. اين در حالي اس��ت 
كه با اجرايي شدن تمامي ساز و كارهاي قانون جديد، 
با برگش��ت اولين چك، تمام موجودي حساب هاي 
فرد در تمامي بانك هاي كشور به ميزان مبلغ چك 
به ترتيب اعالمي بانك مركزي مسدود خواهد شد.

  چك حامل از آذر ۱۳۹۹ ديگر موضوعيت 
ندارد

اين كارشناس حقوق بانكي در ادامه گفت: با توجه 
به م��اده 21 مكرر قان��ون جديد چ��ك، از آنجا كه 
مش��خصات فرد گيرنده چك الزامًا بايد در س��امانه 
بانك مركزي ثبت ش��ود، بنابراي��ن صدور چك در 
وجه حامل از آذرماه س��ال 1399 ديگر موضوعيت 
نخواهد داشت. اين در حالي است كه چك هايي كه 
تاريخ صدورشان قبل از اين تاريخ مذكور است، تابع 

قانون و مقررات زمان صدور خواهند بود.
مرادي در پاسخ به اينكه »آيا ظهرنويسي به منظور 
انتق��ال بر اس��اس قانون جديد چك ممنوع ش��ده 
است«، اظهار داشت: قابليت ظهرنويسي براي چك 
تا پيش از آذرماه س��ال 1399 وج��ود دارد و پس از 
آن تاريخ چك  ها ديگر قابليت ظهرنويسي نخواهند 
داشت. اما در رابطه با چك  هاي تضميني اين ساز و 
كار از آذر 97 اجرايي شده است و چك هاي تضميني 

ديگر قابليت ظهرنويسي نخواهند داشت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين قانون چه تاثيري 
بر كاهش آمار زندانيان چك خواهد داش��ت، افزود: 
باتوجه به در نظر گرفتن محروميت  هاي س��نگين 
براي صادركنندگان چك بالمحل و بدون پشتوانه، 
ما شاهد كاهش چشمگير چك  هاي بدون پشتوانه 
خواهيم بود كه بالطبع كاهش آمار زندانيان مرتبط 

با چك را درپي خواهد داشت.
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 رعايت حال بيمه گزار
يا حفظ منافع بيشتر بيمه گر 

عباسعلي كاوه | كارشناس صنعت بيمه|
قانون بيمه مس��ووليت مدني دارندگان وسائط 
نقليه موتوري موسوم به بيمه شخص ثالث كه 
از س��ال 1347 در ايران اجرايي شده نشيب و 

فراز هاي زيادي را به خود ديده است.
باوجود مالحظاتي كه دولت براي رعايت حال 
مردم در نظر مي گيرد چالش هاي فراواني وجود 
دارد و اكنون كه ب��ا تالش هاي صندوق تامين 
خس��ارت هاي بدني بيمه مرك��زي جمهوري 
اس��المي ايران و همكاري ستاد ديه باعث شده 
زندانيان ديه ناش��ي از حوادث رانندگي تقريبا 
به صفر برس��د ورود خودرو هاي گران قيمت و 
افزايش روز افزون قيمت آنها باعث شده كساني 
كه در خسارت هاي مالي نتوانند با پوشش مالي 
بيمه ش��خص ثالث خود خسارت وارده به زيان 
ديده را جبران نمايند راه زندان در پيش گيرند 
و اين قصه همچنان ادامه يابد و بنابراين تفاوتي 
در اصل مساله به وجود نيامده فقط عنوان زنداني 
تغيير پيدا مي كند از زنداني ديه به زنداني مالي، 
به همين دليل در اصالح قانون بيمه ش��خص 
ثالث مصوبه س��ال 1395 ماده اي به اين شرح 

گنجانده شده است: 
م��اده 8 حداقل مبلغ بيمه موض��وع اين قانون 
در بخ��ش مالي مع��ادل 2.5 درص��د تعهدات 
بدني اس��ت و بيمه گذار مي توان��د براي ميزان 
خسارت هاي مالي بيشتر از حداقل مزبور درزمان 

صدور يا پس از آن بيمه مكمل تحصيل كند.
تبص��ره3: خس��ارت مال��ي ناش��ي از حوادث 
رانندگي صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارده 
به گران ترين خودرو ي متعارف از طريق بيمه 
نامه ش��خص ثالث يا مقصر حادثه قابل جبران 

خواهد بود.
تبصره 4: منظور از خودروي متعارف خودرويي 
اس��ت كه قيمت آن كمتر از 50 درصد س��قف 
تعهدات بدني كه در ابتداي هر س��ال مشخص 

مي شود، باشد.
به موجب اين م��اده و تبصره هاي ذكر ش��ده: 
حداكثر ارزش خودرو معادل نصف ديه كامل يك 
مرد مسلمان محاسبه مي شود و در سال جاري 
)1398( كه دي��ه كامل 360 ميلي��ون تومان 
تعيين ش��ده ارزش خودرو متعارف مبلغ 180 

ميليون تومان محاسبه خواهد شد.
با اين تعاريف چنانچ��ه خودرويي با خودروي 
گران قيمتي )غير متعارف( تصادف كند شركت 
بيمه به تاسي از ماده ده قانون بيمه ابتدا با ارزش 
روز بازار قيمت خودرو زيانديده را محاس��به و 
سپس خس��ارت وارده را در جدول گنجانده و 
خسارت را به نسبت پرداخت مي كند و اين مبلغ 
گاهي معادل يك چهارم يا يك ششم خسارت 
وارده اس��ت و اين در حالي صورت مي گيرد كه 
مقصر حادثه پوشش بيمه مالي حداقل 9 ميليون 
تومان و حتي مازاد هم دارد و حتي چنانچه اين 
قانون هم اجرايي نشده بود نيازي به شكايت و 

زندان و ... پيدا نمي شد.
 به عنوان مثال حداقل پوش��ش مالي در بيمه 
ثالث در س��ال جاري 90 ميلي��ون ريال تعيين 
گرديده است. چنانچه خودرو با خودروي ديگري 
برخورد كند و خسارتي حدود 50 ميليون ريال 
ايجاد كن��د. اگر ارزش روز خ��ودرو زيانديده 4 
ميليارد ريال باشد مبناي پرداخت خسارت به 

شرح زير خواهد بود:
 حداكثر خسارت پرداختي ازسوي شركت بيمه 
معادل 50 ميليون ضربدر 1800 ميليون تقسيم 
بر 4 ميليارد مساوي با 22 ميليون و 500 هزار 
مي شود.  در ادامه تبصره هاي اين ماده آمده است 
كه شخص زيانديده مي تواند از طريق بيمه بدنه 

خسارت خود را جبران نمايد.
حال اگر فرض بر اين باش��د ك��ه دارنده خودرو 
گران قيمت به دليل رعاي��ت قوانين رانندگي و 
احتياط 5 سال تخفيف بيمه بدنه داشته باشد در 
اين حادثه بايد از بيمه بدنه خود استفاده كند و 
تمامي تخفيف هاي چند سال هاش از بين برود 
كه گاهي اين تخفيف ممكن است بيش از پنجاه 
ميليون ريال باش��د. همه اين اتفاقات در حالي 
است كه شخص مقصر داستان ما پوشش مالي 
بيمه نامه اش جوابگو بوده و جالب تر اينكه حتي 
ممكن است پوشش مالي مازاد هم داشته باشد.

با توجه به موارد فوق به نظر مي رسد قانون در اين 
ماده فقط به نفع بيمه گر وارد عمل شده و باعث 
نارضايتي بخش وس��يعي از بيمه گزاران شده 
است. اين در حالي است كه اوال بيمه شخص ثالث 
اتومبيل از جمله بيمه هاي مس��ووليت به حساب 
مي آيد و در بيمه هاي مس��ووليت اعمال ماده ده 
قانون بيمه، كه اظهار مي دارد، »در صورتي كه مالي 
به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد، بيمه گر 
فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است، با قيمت 
واقعي مال، مسوول جبران خسارت خواهد بود«، 
مالك عمل نبوده و بيمه گر تا س��قف مبلغ بيمه، 
متعهد به جبران خسارت مي باشد و در ثاني قيمت 
خودرو در ماه هاي اخير به شكل تصاعدي افزايش 
يافته به ترتيبي كه خودرويي كه در سال گذشته در 
زمره خودروهاي متعارف به حساب مي آمده امروز 

دو تا سه برابر آن افزايش قيمت پيدا كرده است.
به اين ترتيب به نظر مي رس��د به منظور تامين 
امنيت خاطر و رعايت حقوق بيمه گزاران بيمه 
بدنه كه از احتي��اط الزم در رانندگي برخوردار 
بوده و بالطبع در كاهش ريس��ك هاي بيمه نيز 
موثر هس��تند، الزم اس��ت تدابير الزم از سوي 
شركت هاي بيمه براي اجراي صحيح تبصره 3 
ماده هشت قانون از يك سو و محاسبه تخفيفات 
بيمه بدنه، از س��وي ديگر انديش��يده ش��ود تا 
بيمه گزاران همچون گذشته صنعت بيمه را در 
كنار خود و به عنوان پشتوانه و حمايت كننده و 

در مواقع بروز خطر احساس كنند.



روي خط شركت ها  5 بازار سرمايه

چارچوب نظارتي معامالت الگوريتمي بررسي شد 

سيستم نظارتي خودكار، راهي براي كاهش معامالت اشتباه در بازار سرمايه 
گروه بورس| 

بررسي الزامات و قوانين مرتبط به معامالت الگوريتمي در 
بازارهاي بورس كشورهاي اروپا، امريكا و كانادا به منظور 
شناسايي و تبين آنها در راستاي بهبود معامالت الگوريتمي 
در ايران، موضوعي است كه اخيرا مورد بررسي قرار گرفته 
اس��ت.  بطور كلي معامالت الگوريتمي داراي مزايايي از 
قبيل افزايش نقدشوندگي، مديريت جريان سفارش هاي 
بزرگ با كمترين اثر بر بازار و كاهش نوسانات كوتاه مدت 
است، اما از آنجايي كه استراتژي هاي معامالت الگوريتمي 
در بورس هاي اوراق بهادار گس��ترده تر شده اند، احتمال 
تأثيرگذاري منفي اين استراتژي ها بر بازار و ثبات شركت ها 
نيز افزايش يافته است. از طرفي ديگر، نبود نظارت صحيح 
بر معامالت الگوريتمي مي تواند ريسك هاي زيادي را به بازار 
وارد كرده و مقدمات سقوط بازارهاي مالي را فراهم كند. 
به همين دليل، نهادهاي ناظ��ر و بورس هاي اوراق بهادار، 
الزاماتي را براي شركت هاي فعال در معامالت الگوريتمي 
اتخاذ كرده اند تا از هرگونه سوءاستفاده و دستكاري بازار 

جلوگيري كنند. 
به گزارش »تعادل« معاونت توسعه و تحقيق سازمان بورس 
و اوراق بهادار كشور در گزارشي به بررسي چارچوب نظارتي 
معامالت الگوريتمي در بورس ه��اي اوراق بهادار برخي 
كشورهاي منتخب پرداخته است. سيستم هاي معامالت 
الگوريتمي توانايي وارد كردن حجم بزرگي از سفارش ها را 
در يك يا چند بازار در مدت زمان كوتاهي دارند و در حال 
حاضر بخش قابل توجهي از معامالت در بورس هاي اوراق 
بهادار معتبر نيز از طريق الگوريتم ها انجام مي ش��ود. در 
معامالت الگوريتمي، رايانه ها به منظور ارايه سفارش بدون 
مداخله انسان به صورت مستقيم با سامانه هاي معامالتي 
ارتباط برقرار مي كنند. رايانه ها اطالعات بازار را با سرعت 
بااليي، بر مبناي يك الگوريتم مشخص، مشاهده و بررسي 
مي كنند و اغلب در كسري از ثانيه سفارش هاي معامالتي را 
ارسال مي كنند. معامالت الگوريتمي مي تواند داراي مزايايي 
از قبيل افزايش نقدشوندگي، مديريت جريان سفارش هاي 
بزرگ با كمترين اثر بر بازار و كاهش نوسانات كوتاه مدت 
باش��د. از آنجايي كه اس��تراتژيهاي معامالت الگوريتمي 
در بورس هاي اوراق بهادار گس��ترده تر شده اند، احتمال 
تأثيرگذاري منفي اين استراتژي ها بر بازار و ثبات شركت ها 
نيز افزايش يافته است. از طرفي ديگر، نبود نظارت صحيح 
بر معامالت الگوريتمي مي تواند ريسك هاي زيادي را به بازار 
وارد كرده و مقدمات سقوط بازارهاي مالي را فراهم كند. 
به همين دليل، نهادهاي ناظ��ر و بورس هاي اوراق بهادار، 
الزاماتي را براي شركت هاي فعال در معامالت الگوريتمي 
اتخاذ كرده اند تا از هرگونه سوءاستفاده و دستكاري بازار 
جلوگيري كنند. براساس الزامات نهادهاي ناظر كشورها، 
ش��ركت هاي فعال در معامالت الگوريتم��ي بايد رويه ها 
و سازوكارهاي مناس��بي را براي نظارت بر سيستم هاي 
معامالت الگوريتمي اتخاذ كنند تا از ورود س��فارش هاي 
غيرمنطقي به سامانه معامالت و اجراي آنها جلوگيري كنند. 
همچنين نهادهاي ناظر به منظور تس��لط بهتر بر جريان 
ثبت سفارش و ردگيري موقعيت هاي معامالتي، الزاماتي 
را بر الگوريتم ها و استراتژي هاي مورد استفاده شركت ها 
وضع كرده اند. بدين منظور شركت ها بايد براي بازبيني و 
تست كردن هر يك از الگوريتم هاي معامالتي مورد استفاده 
خود و همچنين توسعه، به كارگيري و نظارت بعد از اجراي 
اس��تراتژي هاي معامالتي، داراي سياست ها و رويه هاي 

مناسب باشند. همچنين شركت هاي فعال در معامالت 
الگوريتمي بايد براي تأييد الگوريتم هاي مورد استفاده خود، 
مجوز الزم را از بورس اوراق بهادار دريافت كنند. بورس هاي 
اوراق بهادار نيز به منظور حصول اطمينان از حفظ منظم 
معامالت و يكپارچگي بازار، بايد داراي سيستم مناسبي 
براي شناسايي الگوريتم هاي ناكارآمد و نادرست بوده و در 
صورت لزوم اقداماتي را در اين راستا انجام دهند. همچنين 
نهادهاي ناظر يا بورس هاي اوراق بهادار مي توانند جزييات 
استراتژي هاي معامالتي را كه توسط الگوريتم ها استفاده 
مي شود براي اهداف نظارتي و تحقيقاتي پيگيري كنند. در 
اين گزارش به بررسي الزامات نظارت بر معامالت الگوريتمي 
در برخي از بورس هاي اوراق بهادار همچون امريكا، هند، 
استراليا، كانادا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پرداخته شده 
است. در اينجا به حد امكانات اين صفحه تنها به بخش هايي 

از گزارش مربوط به بازار كانادا پرداخته مي شود.

  الزامات معامالت الگوريتمي در كانادا
انجمن معامله گران صنعت سرمايه گذاري كانادا و شركت 
خدم��ات قانوني ب��ازار دو نهاد قانوني كانادا هس��تند كه 
رهنمودهايي را به منظور هدايت بازارهاي مالي و اطمينان 
از منصفانه و شفاف بودن اين بازارها ارايه مي كنند. اين دو 
شكل گرفت. با اين 3 نهاد در سال 2008 ميالدي با يكديگر 
ادغام و سازمان قانونگذاري صنعت سرمايه گذاري كانادا 
حال دستورالعمل هاي شركت خدمات قانوني بازار همچنان 
به قوت خود باقي اس��ت. اين دو ش��ركت در سال 2008 
ميالدي ط��ي رهنمودي با عنوان »نظ��ارت بر معامالت 
الگوريتمي« و در س��ال 2009 ميالدي طي رهنمودي با 
عنوان »موارد ويژه در نظ��ارت بر معامالت الگوريتمي« 
برخي از الزامات نظارت بر معامالت الگوريتمي را تعيين 
كرده اند.س��ازمان اوراق بهادار كانادا نيز در س��ال 2008 
ميالدي، دستورالعملي را با عنوان معامالت الكترونيكي 
و دسترسي كترونيكي مستقيم به بازار را به منظور تسهيل 
در معام��الت الكترونيك، معام��الت الگوريتمي و نحوه 
دسترسي مستقيم به آنها تنظيم كرده است. اين گزارش 
بعدها مورد بازنگري قرار گرفت و نسخه نهايي آن در سال 
2013 ميالدي تكميل شد. الزم به ذكر است كه در گزارش 
جديد بر موارد نظارتِي رهنمودهاي قبل تأكيد شده است.  
سازمان قانونگذاري صنعت سرمايه گذاري كانادا در مارس 
سال 2009 ميالدي، گزارشي در زمينه الزامات نظارت بر 
معامالت الگوريتمي منتشر كرد. اين سازمان بر اين باور 
است كه سفارش هايي كه بدون دخالت مشاركت كننده 
به بازار ارسال مي ش��وند )مانند سفارش هاي ارسال شده 
از طريق سيستم معامالت الگوريتمي(،   ريسك هاي بازار 
تحميل مي كند. سيستم هاي معامالت الگوريتمي توانايي 
زيادي را بر يكپارچگي بازار و موقعيت مالي مشاركت كننده 
ب��ازار و همچني��ن تواناي��ي وارد كردن حجم زي��ادي از 
س��فارش ها را در يك يا چند بازار در مدت زمان كوتاهي 
دارن��د. بنابراين درصورت نقصان در س��امانه معامالتي، 
سيستم هاي معامالت الگوريتمي مي توانند در يك بازار 
منصفانه و منظم اختالل ايجاد كنند. سازمان قانونگذاري 
صنعت سرمايه گذاري كانادا از مشاركت كنندگاني كه از 
سيستم هاي معامالت الگوريتمي و مقررات اوراق استفاده 
مي كنند انتظار دارد كه به منظور جلوگيري و شناسايي 
م��وارد نقض قانون يكپارچگي بازار بهادار، سياس��ت ها و 
رويه هاي نظارتي مناسبي را به كار گيرند و ضمانت هاي 

مناسبي كه به صورت هوش��مندانه طراحي شده اند را به 
منظور جلوگيري از ورود و اجراي سفارش هاي غيرمنطقي 
و معامله آنها در بازار داش��ته باشد. يك مشاركت كننده 
بازار طبق قوانين مربوطه داراي تعهداتي براي نظارت بر 

سفارش هاي وارد شده به سامانه معامالت است. 

 الزامات اجرايي براي بازارهاي اوراق بهادار
مطابق اين گزارش از جمله الزامات اجرايي براي بازارهاي 
اوراق بهادار مي توان به دردسترس بودن اطالعات مربوط 
به سفارش ها و معامالت شاره كرد. همچنين بازار بايد به 
مش��اركت كننده بازار اجازه دسترسي فوري به اطالعات 
مربوط به سفارشها و معامالت از جمله گزارش هاي مربوط 
به معامالت اجرا شده را بدهد تا مشاركت كننده بازار توانايي 
اجراي كنترل ها، سياست ها و رويه هاي نظارتي و مديريت 

ريسك را بطور موثري داشته باشد.
 

 كنترل هلاي بلازار در ارتبلاط بلا معاملالت 
الگوريتمي

در واقع يك بازار نبايد به يك مشاركت كننده بازار دسترسي 
بدهد مگر اينكه توانايي و اقتدار حذف تمام يا بخش��ي از 
دسترسي ارايه شده به مشاركت كننده  بازار را داشته باشد در 
واقع بازار بايد بطور منظم كنترل ها، سياست ها و رويه هاي 
نظارتي و مديريت ريسك در ارتباط با معامالت الگوريتمي 
را ارزيابي و مستندسازي كرده و اطمينان حاصل كند كه 
اين كنترل ها، رويه ها و سياست ها به موقع انجام مي شوند. 
همچنين كفايت و اثربخشي اين كنترل ها، سياست ها و 
رويه ها نيز بايد مورد ارزيابي قرار گرفته و مستندس��ازي 
شوند. در صورتي كه در كفايت و اثربخشي اين كنترل ها، 
سياست ها و رويه ها نواقصي وجود داشته باشد، اين نواقص 

بايد مستندسازي شده و بي درنگ اصالح گردند.

  آستانه هاي بازار
بازار نبايد اجازه  اجراي س��فارش ها براي اوراق بهادار 
در قيمت و حجمي بيشتر از الزامات تعيين شده توسط 

مقامات قانوني بازار بدهد.
 

  معامالت اشتباه
همچنين ب��ازار نبايد به مش��اركت كننده بازار مجوز 
دسترسي به بازار را بدهد مگر اينكه توانايي حذف، تغيير 
يا اصالح يك معامله انجام شده توسط مشاركت كننده 
بازار را داشته باشد. بازار بايد سياست ها و رويه هايي كه 
بطور واضح فرآينده��ا و پارامترهاي مربوط به حذف، 
تغيير يا اصالح سفارش ها را مشخص مي كنند را ايجاد و 

حفظ كند و آنها را در دسترس عموم قرار دهد.

  سيستم هاي نظارتي خودكار
از جمل��ه قوانين كلي نظارت براي ش��ركت هاي فعال 
در معامالت الگوريتمي، وجود سيس��تم هاي نظارتي 
خودكار اس��ت. هر يك از اين ش��ركت ها باي��د داراي 
سيس��تمي براي نظ��ارت بر فعاليت ه��اي معامالتي 
الگوريتمي باش��ند كه هدف از طراحي اين سيس��تم، 
جلوگيري از دس��تكاري بازار و همچنين جلوگيري از 
ورود سفارش هاي غيرمنطقي به سامانه معامالت است. 
شركت هاي فعال در معامالت الگوريتمي بايد فعاليت 
خود را به نهاد ناظر و بورس مربوطه اطالع دهند. عالوه 
بر اين، نهاد ناظر يا بورس مربوطه مي توانند به منظور 
اهداف نظارت��ي و تحقيقاتي، كنترل هاي ريس��ك و 
استراتژي هاي معامالتي مورد اس��تفاده شركت ها را 
مورد بازبيني و پيگي��ري قرار دهن��د. در زمان ايجاد 
تنش در بازار، نهاد ناظر بايد قادر باش��د در زمان خيلي 
كوتاه، عكس العمل ها و بررس��ي هاي سريعي را انجام 

دهد. به اي��ن منظور، اطالعات دقي��ق در مورد ميزان 
فعاليت هاي معامالت الگوريتمي به منظور اطمينان 
از دس��تيابي به يك تصوير كامل از ريسك هاي بالقوه 
سيستماتيك ناشي از معامالت الگوريتمي بايد موجود 
باشد. قانونگذاران و نهادهاي نظارتي به منظور ارزيابي 
الگوريتم هاي معامالت��ي و عملكرد آنها، بايد افرادي با 
مهارت هاي خاص و ابزارهاي نظارتي مناسب در اختيار 
داشته باشند.شركت هاي فعال در معامالت الگوريتمي 
بايد داراي سياست ها و رويه هاي مناسب براي بازبيني 
و تست كردن هر يك از الگوريتم هاي معامالتي مورد 
استفاده باش��ند. همچنين به منظور بررسي عملكرد 
صحيح سيستم هاي معامالت الگوريتمي، الگوريتم هاي 
معامالتي يا اس��تراتژي هاي معام��الت الگوريتمي و 
عدم تأثيرگذاري منفي آنها بر بازار به ويژه دس��تكاري 
بازار، اين سيس��تم ها و الگوريتم ها بايد مطابق قوانين 
مربوطه، قبل از به كارگيري يا به روزرساني، مورد آزمون 
قرار گيرند. همچنين ش��ركت هاي فعال در معامالت 
الگوريتمي بايد براي تأييد الگوريتم هاي مورد استفاده 
خود، مجوز الزم را از بورس اوراق بهادار دريافت كنند. 
الزم به ذكر اس��ت كه تمام س��فارش هاي الگوريتمي 
با يك شناس��ه منحصربه فردي كه در هر زمان توسط 
بورس مشخص مي شود، شناسايي مي شوند. در برخي 
از بورس هاي اوراق بهادار همچون بورس هاي س��هام 
امريكا، تمام اشخاصي كه مسوول اصلي طراحي و توسعه 
استراتژي هاي معامالت الگوريتمي يا مسوول نظارت 
روزانه بر چنين فعاليت هايي هس��تند، بايد به عنوان 
معامله گران اوراق بهادار نزد نهاد ناظر ثبت شوند. براي 
ثبت اين اشخاص به عنوان معامله گران اوراق بهادار نزد 
نهاد ناظر، اين اشخاص بايد در آزمون معامله گري اوراق 
بهادار قبول شوند و تحت آموزش هاي مداوم قرار گيرند.

كارشناس بازار سرمايه: 

بازار در حال رسيدن به نقطه پايان اصالح است
يك كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر طبيعي بودن رفتار بازار 
در اصالح فعلي، استقبال خريداران طي اين دو روز را سبب 
رسيدن به نقطه كف و زمان بازگشت سريع بازار ارزيابي كرد.
فردين آقابزرگي، مديرعامل كارگزاري بانك دي ريزش هاي 
ديروز و امروز شاخص را ناشي از واكنش طبيعي سهامداران 
نسبت به اخبار روز سياسي و اقتصادي دانست و به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: ريشه روند فعلي بازار طي 
سه روز اخير به رفتار طبيعي بورس برمي گردد. زماني كه در 
كمتر از 30 روز كاري بازار به 2۵ درصد بازدهي مي رسد، اين 
طبيعي است كه سهامداران به فكر شناسايي سود و استفاده 

از اين موقعيت براي اصالح پورتفوي خود باشند.
مديرعامل كارگزاري بانك دي با اشاره به نرخ ارز به عنوان 
محرك بازار در سال گذشته و سال جاري اظهار كرد: طي 
روزهاي گذشته نرخ ارز رشد كرده است و نمي توان از اين 
اتفاق به عنوان محرك ريزش بازار ياد كرد، اين در حالي است 
كه اين اتفاق تاثير مثبتي بر روند فعاليت شركت ها و بازار نيز 

دارد. اين فعال بورسي در تشريح تاثيرات افزايش نرخ ارز بر 
روندهاي بازار سرمايه افزود: افزايش اين نرخ بهبود وضعيت 
سود و زيان، بهبود ارزش جايگزيني شركت ها و واقعي سازي 
نرخ فروش محصوالت تولي��دي را به دنبال دارد، بنابراين 
چنين تحركي بايد اثر مثبت بر بازار داشته باشد.وي واكنش 
نشان دادن به اخبار مختلف اقتصادي و سياسي را ويژگي 
بازار سرمايه در همه كشورها عنوان كرد و يادآور شد: انتشار 
اخباري مبني بر خروج ايران از برجام هر چند كه باعث ايجاد 
تحركات هيجاني در بازار مي شود، اما هيچ تاثير عملياتي 
بر بازار ندارد.چراكه وقتي بازخوردي از برجام نداشته ايم، 
خروج از آن نيز بر فعاليت هاي اقتصادي كشور بي تاثير است.

  رفتارهاي هيجاني در بازارها طبيعي است
آقابزرگي با بيان اينكه برخي فعاالن بورسي در كشور گرفتار 
عدم تجزيه و تحليل و نتيجه گيري بر اس��اس محاسبات 
كارشناسي هستند، خاطرنشان كرد: در برخي مواقع افراد با 

ديدن صف خريد و فروش به سهمي وارد يا خارج مي شوند 
و براي دس��تيابي به اطالعات فاندامنتال و مسائل مربوط 
به آن سهم تالشي نمي كنند.چنين رفتاري منجر به رقم 
خوردن صعود شديد يا ريزش شديد بازار مي شود كه هر دو 
حالت بورس را از روال عادي خود خارج مي كند. مديرعامل 
كارگزاري بانك دي با تاكيد بر بازدهي 1۷ تا 18 درصدي 
ثبت شده بورس از ابتداي سال تاكنون گفت: اين بازدهي 
نشان مي دهد كه بهترين مكان براي Saving نقدينگي و 
هدايت آن به خطوط توليد، بازار سرمايه است كه مي تواند 
راه حل مرتفع شدن بسياري از مشكالت اقتصادي ديگر در 
كشور نيز باشد. وي با تشريح سناريوهاي دوگانه كاهش يا 
افزايش نرخ ارز و تاثير عملياتي آنها بر شركت ها و بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: افزايش تنش هاي سياسي موجب نگراني 
براي اهالي بازار و افزايش نرخ ارز خواهد ش��د و افزايش ارز 
در فرمول، افزايش س��ود و زيان شركت ها را در پي دارد .در 
حالت دوم با كاهش تنش هاي سياسي و پيش رفتن شرايط 

به نفع طرفين تنش نرخ ارز بر اساس يك روال منطقي رو به 
كاهش بگذارد، اما به دليل به وجود آمدن چشم انداز مثبت 
براي صنايع و شركت ها باز هم بازار سرمايه رويكرد مثبت 
خواهد داشت. وي با استناد به اين دو سناريو ادامه داد: در هر 
حالتي كه بخواهيم در نظر بگيريم، بازار سرمايه در اين شرايط 
اقتصادي به دليل پيش بيني و احتمال كاهش ارزش ريال 
در حالت افزايش تنش و چشم انداز مثبت در حالت كاهش 

تنش، با اقبال مواجه خواهد شد و رشد خواهد كرد.

  اصالح بازار تا چه زماني خواهد بود؟
آقابزرگي در خصوص روند پيش روي بازار س��رمايه طي 
روزهاي آتي گفت: حجم معامالت امروز نش��ان مي دهد 
كه فروشنده در بازار بسيار كم است و خريداران به صورت 
پلكاني در حال ورود به سهم ها هستند.اين در حالي است 
كه در برخي سهام كه معامالت روز آنها به 30 ميليون هم 
نمي رسيد، در حجم 100 ميليوني در حال معامله هستند 

و خريدار نيز براي آنها وجود دارد. وي با تاكيد بر بازگشت 
بازار به روال عادي درباره پيش بيني زمان اين بازگشت اظهار 
كرد: با تكيه بر تجربه مي توانم بگويم در همين نقاط كِف 
فعلي روند نزولي در حال پايان يافتن است و به زودي پس از 
افت شديد اين دو روزه و كاهش حدود 3 و نيم درصدي در 
بازار جذابيت ايجاد مي شود و بورس به روند رو به رشد خود 
بازمي گردد.ضمن اينكه موقعيت مناسب نيز فراهم است و 
وجود چشم انداز مثبت نرخ ارز زمينه را براي صعود شاخص 
قطعي تر مي كند. مديرعامل كارگزاري بانك دي تحوالت 
پي��ش روي بازار تا مجامع را را در ب��ازه زماني يك تا دو ماه 
آينده مثبت ارزيابي كرد و يادآور شد: با بررسي صورت هاي 
مالي ارايه ش��ده از سوي شركت ها تا به امروز و پيش بيني 
صورت هاي مالي س��االنه اين شركت ها مي توان گفت كه 
اغلب شركت ها سودده هستند و روندهاي خوبي را هم به 
لحاظ عملكردي در اين دوره طي خواهند كرد كه انتفاع خود 

و سهامداران را در پي خواهد داشت.

گروه بورس| شاخص بورس در پايان معامالت روز 
گذشته با رشد 31۴۶ واحدي به 211 هزار و 3۴3 واحد 
رس��يد. آمار معامالت بورس نشان مي دهد كه همه 
شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي ديروز با 
رشد دسته مواجه شدند. بر اساس آمارهاي معامالتي، 
روز گذشته همه ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه 
شدند بطوري كه ش��اخص كل با 31۴۶ واحد رشد 
معادل 1.۵1 درصد به 211 هزار 3۴3 واحد، شاخص 
قيمت »وزني - ارزشي« با 903 واحد افزايش معادل 
1.۵1 درصد به ۶0 هزار ۶89 واحد، شاخص كل »هم 
وزن« با ۷1 واحد رشد معادل 0.1۷ درصد به ۴3 هزار 
و 33۶ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با ۵0 واحد 
افزايش، معادل 0.1۷ درصد به 30 هزار و 1۶۶ واحد، 
شاخص آزاد شناور با 29۶۶ واحد صعود، معادل 1.2۷ 

درصد به 23۶ هزار و 9۴3 واحد، شاخص بازار اول با 
28۶۵ واحد افزايش معادل 1.83 درصد به 1۵9 هزار 
۶10 واحد و ش��اخص بازار دوم با 3۷0۴ واحد صعود 
معادل 0.93 درصد، به ۴02 هزار و ۴30 واحد رسيد.

از سويي ديگر ديروز ۷ نماد »فوالد با ۴0۶ واحد، فملي 
با 2۴۷ واحد، كچاد با 22۴ واحد، كگل با 220 واحد، 
رمپنا با 1۷9 واحد، واميد با 1۵9 واحد، و فارس با 1۵۷ 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 

بورس بر جاي گذاشتند. 

  نوسان شاخص صنايع
اين گزارش مي افزايد، ديروز شاخص هاي صنايع تاالر 
شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند بطوري كه شاخص 
صنايع »فني مهندس��ي با ۶8 واحد صع��ود معادل ۵ 

درصد به ۴ هزار و 83۶ واحد، منسوجات با 122 واحد 
افزايش معادل ۴.99 درصد به ۴22 هزار و ۴8۵ واحد، 
كانه فلزي با 1821 واحد رشد معادل ۴.83 درصد به ۵2 
هزار و ۴2۴ واحد، زراعت با ۶22 واحد افزايش معادل 
۴.۵9 درصد به ۶ هزار و ۵۷3 واحد، حمل و نقل با )1۵8( 
واحد افت، معادل )2.8۶( درصد به ۵ هزار و 3۷9 واحد، 
ساير مالي با )10۷( واحد كاهش معادل )3.۶1( درصد 
ب��ه 2 هزار و 8۶۵ واحد، خودرو ب��ا )100۵( واحد افت 

معادل )3.۶۴( درصد به 2۶ هزار و ۵99 واحد« رسيد.

  بيشترين افزايش قيمت ها
در عين ح��ال نگاهي به آماره��اي معامالتي ديروز 
بازار سهام مشخص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»چكاوه، غگل، خلنت، فنورد، غاذر، شخارك و فجر« 

بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »سقاين، سيالم، 
فجام، سشمال، غچين، سفارس و خودرو« بيشترين 
كاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند. به اين ترتيب، 
در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته بورس، در 382 
هزار نوبت معامالتي، ۴ ميليارد و 9۵9 ميليون برگه 
اوراق به��ادار به ارزش 12 هزار و 839 ميليارد تومان 
در بورس معامله شد و ارزش بازار به 811 هزار و 13۴ 

ميليارد تومان رسيد.

  رشد معامالت فرابورس
داد و ستدهاي فرابورس در هفته جاري با رشد همزمان 
سه متغير حجم، ارزش معامالت و شاخص كل به پايان 
رس��يد. آخرين روز كاري فراب��ورس در هفته جاري 
با رشد همزمان س��ه متغير حجم، ارزش معامالت و 
شاخص كل به پايان رسيد تا بدين ترتيب در مجموع 
بازارها يك ميليارد و 83۶ ميليون ورقه به ارزش ۶ هزار 
و ۴13 ميليارد ريال مورد مبادله قرار گيرد و شاخص 
كل صعود 3۵ واحدي و ايستادن در باالتر از سطح 2 

هزار و ۶0۵ واحدي را تجربه كند. بر اساس اين گزارش، 
در جريان بازار ديروز چهارش��نبه 18 ارديبهشت ماه 
آيفك��س در نتيج��ه معامالت صع��ودي و مثبت در 
نمادهاي مارون، هرمز، ذوب و شراز كه تا سطح حداكثر 
20 واحد تاثير مثبت بر اين نماگر داشتند نزديك به 
1.۴ درصد رشد كرد و بخشي از ريزش خود طي دو روز 
گذشته را جبران كرد. در اين ميان معامالت بازارهاي 
اول و دوم با تغيير مالكيت 1۴2 و ۷8۷ ميليون سهم 
به ارزش ۵00 و 2 ه��زار و ۵۵۴ ميليارد ريال خاتمه 
يافت. در بازار پايه نيز ۷98 ميليون سهم به ارزش يك 
هزار و 8۵9 ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفت. 
روز گذش��ته نماد معامالتي ذوب آهن با جابه جايي 
39۵ ميليون سهم به ارزش بيش از ۷2۴ ميليارد ريال 
باالترين حجم و ارزش معامالت را در اختيار گرفت. در 
بازار ابزارهاي نوين مالي نيز شاهد تغيير مالكيت 3۶ 
ميليون ورقه ب��ه ارزش يك هزار و ۴23 ميليارد ريال 
بوديم. در اين بازار نرخ موثر بازده تا سررسيد هر ورقه 

اخزا در بازه 20.8۶ تا 23.8 درصد نوسان كرد.

رشد بازار سهام از سرگرفته شد
مروري بر آمار بورس و فرابورس
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   افزايش سرمايه »فوالژ« ثبت شد: 
شركت فوالد آلياژي ايران افزايش سرمايه خود را در 
مرجع ثبت شركت ها به ثبت رساند. به گزارش سنا، 
ش��ركت فوالد آلياژي ايران س��رمايه خود را معادل 
10درصد افزايش داد و در مرجع ثبت شركت ها به 
ثبت رساند. اين شركت سرمايه خود را از مبلغ ۴هزار 
و 990ميليارد ريال به مبلغ ۵هزار و ۵00ميليارد ريال 
از محل سود انباشته افزايش داده است. اين اقدام به 
منظور اصالح ساختار مالي شركت انجام شده است.

   پوشش سود ۱۱۱۰ريالي »ارفع« براي هر سهم: 
شركت آهن و فوالد ارفع در صورت هاي مالي 12ماهه 
با سرمايه ۶هزار ميليارد ريالي سود هر سهم را يك هزار 
و 110ريال پوشش داد. به گزارش سنا، شركت آهن 
و فوالد ارفع در اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اسفند139۷، سود هر سهم را يك هزار 
و 110 ريال اعالم كرد. س��ود عملياتي اين شركت 
در دوره مالي مورد گزارش نسبت به سال گذشته با 
رشد 1۴3درصدي به مبلغ هفت هزار و ۷92 ميليارد 
ريال، سود خالص با رشد 1۴9 درصدي به مبلغ شش 
هزار و ۶۶2ميليارد ريال و س��ود انباشته پايان دوره 
با رش��د 119درصدي به مبلغ ۶هزار و ۶9۴ ميليارد 
ريال رسيد. يادآور مي شود، »ارفع« براي سال مالي 
جاري قصد دارد ميزان توليد و فروش خود را در سال 
آتي نس��بت به 9۷ افزايش دهد. همچنين براساس 
برآوردي كه از تغييرات نرخ فروش محصوالت و نرخ 
خريد مواد اوليه داشته، نرخ فروش شمش فوالدي با 
در نظر گرفتن شرايط موجود در بازار سه ماهه ابتداي 
سال 1398 براي هر كيلوگرم 33هزار و ۶00 ريال در 
نظر گرفته و نرخ خريد مواد اوليه را با توجه به سهم 
خريد گندله از كل خريد مواد و تناسب قيمت گندله 
با نرخ فروش شمش فوالدي، برآورد نرخ خريد گندله 
و همچنين ساير مواد مصرفي افزايش يافته است. در 
طرح هاي توسعه اي اين شركت مي توان به افزايش 
ظرفيت واحدهاي توليدي اشاره كرد كه قرار است اين 
پروژه در تاريخ سوم ارديبهشت1399 به بهره برداري 
برسد و ظرفيت توليد فوالد اسفنجي به ميزان ۴00 
هزارتن و ظرفيت ش��مش فوالدي ب��ه ميزان 200 

هزارتن افزايش يابد.

سود ۳۶۸ريالي براي هرسهم »زنگان«: 
ش��ركت صنعت روي زن��گان در صورت هاي مالي 
12ماهه خود س��ود هر س��هم را 3۶8 ري��ال اعالم 
كرد. ش��ركت صنعت روي »زنگان« در اطالعات و 
صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفند139۷ 
سود هر سهم را 3۶8 ريال اعالم كرد. اين شركت 100 
ميليارد ريالي، سود عملياتي اين دوره را ۴۷ ميليارد 
ريال اعالم كرد كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته 12۷ درصد افزايش داشته است. سود خالص 
»زنگان« نيز با رشد 1۵۵درصدي به مبلغ 3۶ ميليارد 
ريال و سود انباشته پايان دوره با رشد 12۴درصدي 
به مبلغ ۶0 ميليارد ريال رسيد. »زنگان« در تشريح 
اهداف و راهبردهاي آت��ي خود در خصوص توليد و 
فروش محصوالت اعالم كرد كه قصد دارد توليد روزانه 
آهك هيدراته را از 110ت��ن به 1۴۶تن و بازاريابي و 
جذب مش��تريان جديد افزاي��ش دهد و همچنين 
براي دوره مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفند1398 
سهميه خاك شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران را 
خريداري كرده و فروش آن را تا پايان سال قطعي كند.

  سود ۱5۰۶ ريالي؛ براي هر سهم »پرداخت«: 
ش��ركت به پرداخت ملت با س��رمايه ي��ك هزار و 
۴۵0 ميلي��ارد ريالي در صورت هاي مالي 12 ماهه 
س��ود هر س��هم را يك هزار و ۵0۶ ريال اعالم كرد. 
شركت به پرداخت ملت در اطالعات و صورت هاي 
مالي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند139۷، سود 
هر س��هم را يك هزار و ۵0۶ ريال اع��الم كرد.  اين 
ش��ركت در گزارش اخير خود سود عملياتي را دو 
هزار و 89۵ ميليارد ريال، س��ود خالص را دو هزار 
و 18۴ميليارد ريال و س��ود انباش��ته پايان دوره را 
دو ه��زار و ۷۵9 ميلي��ارد ريال اعالم كرده اس��ت. 
»پرداخت« در برآوردي كه از تغييرات هزينه هاي 
عمومي، اداري، تشكيالتي و خالص ساير درآمدها 
)هزينه ها( ي عملياتي براي دوره 12ماهه منتهي 
به 29اس��فند1398 داش��ته اس��ت اعالم كرد كه 
هزينه هاي حقوق و دس��تمزد بر مبن��اي افزايش 
مصوب وزارت كار و تورم موجود محاسبه افزايش 
مي يابد و همچنين افزاي��ش هزينه هاي تبليغات 
در جهت حفظ و ارتقاي جايگاه رقابتي شركت در 
حوزه پرداخت صورت گرفته است. عالوه بر اين ساير 
برنامه هاي با اهميت شركت تدوين برنامه عملياتي 
و اجراي پروژه هاي مرتبط در راس��تاي برنامه هاي 
راهبردي شركت است و بازنگري سيستم ها، نظام ها 
و فرآيندها به منظور افزايش بهره وري س��ازماني و 
انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه در راستاي توسعه 

بازار اعالم شده است.

فلزات اساسي لندن مثبت شدند
قيمت فلزات اساسي در معامالت بازارهاي جهاني 
با روند افزايشي همراه شد در حالي كه قيمت مس 
دوب��اره از مرز ۶ هزار دالر عب��ور كرد.  به گزارش 
پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، قيمت آلومينيوم 
در معامالت صبحگاهي در بورس لندن با افزايش 
همراه شد و هرتن از اين كاال با رشد 0.2 درصدي 
قيمت، به يك هزار و 821 دالر رسيد. قيمت مس 
در اين بازار نيز با رش��د 0.3 درصدي به هر تن ۶ 
هزار و 189 دالر معامله ش��د. قيمت سرب نيز با 
رشد 0.۷ درصدي به يك هزار و 882 دالر در هر 
تن رسيد. قيمت نيكل نيز با رشد 0.3 درصدي به 
هر تن 12 هزار و ۷0 دالر مبادله شد. قيمت قلع 
با افزايش 0.1 درصدي در هر تن مواجه شد و به 

قيمت 19 هزار و ۴۴۷ دالر دست به دست شد.
اما قيمت روي در اين بازار با افت 0.1 درصدي به 

هر تن دو هزار و ۶92 دالر رسيد.

بين الملل

نگاه بازار
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»تعادل« وضعيت جديد توليد و بازار صنايع لوازم خانگي را بررسي كرد

فرار از تحريم به قيمت زيان مصرف كننده
تعادل | مجتبي عبدي|

سال 97، سالي پر از چالش براي صنعت لوازم خانگي 
بود؛ از تامين م��واد اوليه و كاه��ش توليد گرفته تا 
كسري نقدينگي، افزايش قيمت ها و ركود در بازار. 
همه اينها اما ثمره بازگشت تحريم ها بود كه حاال در 
سال جاري برگي ديگر از اثراتش را براي اين صنايع 
رو كرده اس��ت. توليدكنندگان داخلي كه براي فرار 
از تحريم ه��ا وتامين قطع��ات مورد نياز، به س��راغ 
شركت هاي درجه سوم و چهارم چيني رفته اند، حاال 
مجبور به توليد كاالهايي شده اند كه مواد اوليه آنها 
از كيفيت مطلوب برخوردار نيست. محدوديت هاي 
ناشي از تحريم مبادالت بانكي كشور اثر مستقيمي 
بر صادرات لوازم خانگي داش��ته و خواهد داش��ت. 
در عمل و به تدريج بازار ايران را به بازاري بس��ته و 
محدود تبديل كرده و به تعداد محدودي از برندهاي 
داخلي كه با ه��ر تمهيدي تاب مقاومت در برابر اين 
شرايط س��خت را دارند، تقديم مي كند. فعاالن اين 
صنعت در حال حاضر به سختي قادر به تأمين مواد 
اوليه مورد نياز خود هس��تند. از ديگرسو، با افزايش 
نرخ و عدم تامين ارز مورد نياز، واردات و توزيع لوازم 
خانگي خارجي كه توسط وارد كنندگان و نمايندگان 
اصل��ي برندهاي خارج��ي وارد و توزيع مي ش��دند 
نيز دچار مش��كل و كمبود ش��ده و اين كمبود خود 
منجر به افزايش ورود و عرضه كاالي قاچاق ش��ده 
اس��ت. با اين اوصاف در ايام پيش رو بايد نگران افت 
كيفيت محصوالت و خدمات پ��س از فروش لوازم 
خانگي باش��يم و براي رفع اين نگراني برنامه ريزي 
كنيم ك��ه در تله توليد كاالي گ��ران و بي كيفيت با 
فناوري تاريخ گذشته به دليل وجود بازاري تشنه و 

انحصاري نيفتيم.

 چالش جديد براي لوازم خانگي
بازار لوازم خانگي روزهاي عجيبي را مي گذراند؛ از 
باالرفتن قيمت دالر تا ممنوعيت واردات. ماجرايي 
كه باعث شده قيمت لوازم خانگي به نسبت سال هاي 
گذشته چندبرابر شود. اما ماجراي بازار لوازم خانگي 
داخلي به گونه اي ديگر است. سال 9۱ كه با دستور 
مستقيم رييس جمهور امريكا، صنعت خودرو ايران 
تحريم شد و شركاي بد عهد فرانسوي با ترك ايران، 
دس��ت صنعت خودروي كش��ور را در پوست گردو 
گذاش��تند. در آن زمان توليد خودروهاي مشترك 
كه به كم��ك طرف قراردادهاي فرانس��وي صورت 
مي گرفت، به صورت كامل دچار اختالل ش��د و در 
اين شرايط شركت هاي خودروس��ازي براي فرار از 
تحريم ها و ادامه روند توليد به سراغ تامين كنندگان 
دس��ت چندم چيني رفتند. حال ام��ا دقيقا همين 
ماجرا در صنعت لوازم خانگي ايران در حال رخ دادن 
است. ش��ركت هاي توليدكننده داخلي با اطمينان 
كام��ل صحبت از ت��داوم روند تولي��د مي كنند، اما 
در واقع اين ش��ركت ها براي فرار از تحريم و تامين 
قطعات توليدي خود، به س��راغ شركت هاي درجه 

س��وم و حتي چهارم چيني رفته ان��د. از آنجايي كه 
لوازم و قطعات مورد نياز براي توليد اين محصوالت 
وابسته به واردات است و عمده لوازم خانگي داخلي 
مونتاژي بوده، مي توان گفت كه اكثر قطعات استفاده 
ش��ده در لوازم خانگي ايراني، چيني است. البته در 
حال حاضر برندهاي معتب��ر و بزرگ داخلي امكان 
اس��تفاده از اين روش به اصطالح دور زدن تحريم را 
ندارند؛ چراكه توسط دولت امريكا به صورت كامل 
رصد مي شوند. اما نكته اصلي وجود بيش از ۲۵۰ برند 
لوازم خانگي در كشور است كه متاسفانه بخش قابل 
توجهي از اين ش��ركت ها به اسم توليد داخل، بالي 

جان توليد شده اند.

آغاز ماجرا 
رييس اتحاديه لوازم خانگي هم��دان در گفت وگو 
ب��ا »تع��ادل« ماج��را را اين گونه ش��رح مي دهد: 
»ش��ركت هاي مادر، برندهاي معتبر دنيا در كشور 
چين هس��تند و قطع��ات خ��ود را در اين كش��ور 
مي س��ازند. ش��ركت هاي ايراني نيز تاكنون با اين 
شركت ها در كشور چين همكاري داشته و قطعات 
مورد ني��از خود را به صورت CKD يا همان قطعات 
منفصل مستقيما از چين وارد كشور مي كردند. اما 
پس از اعمال تحريم ها، اين ش��ركت ها نيز ترجيح 
دادند كه همكاري خود با ايراني ها را به قطع كنند. 
بنابراين توليدكنندگان ايراني ناچار به خريد قطعات 
از ش��ركت هاي كوچك تر به دور از ديد امريكايي ها 
بودند. تا به اين طري��ق بتوانند با قطعاتي با كيفيت 
پايين ت��ر، رون��د توليد خ��ود را حفظ كنن��د.« به 
گفته عبدالرضا خانجاني، س��ال هاي گذشته سعي 
توليدكنن��دگان برتوليد كاالي ب��ا كيفيت بود، اما 
امروز و باوجود محدوديت ه��اي داخلي و خارجي، 
مبنا بر ادامه حيات توليد قرار گرفته اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه نه توليدكننده و نه مصرف كننده از 

اين وضعيت راضي نيست.
او در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا اين روش��ي براي 
كاهش هزينه هاي توليد و كسب سود بيشتر از سوي 
توليدكنندگان است؟ عنوان كرد: خير، چرا كه توليد 
بي كيفيت در وهله نخست باعث مرگ برند مي شود؛ 
كه در دراز مدت بدنامي توليدكننده را به دنبال دارد. 
مش��كالت به وجود آمده براي خريداران در حقيقت 
نشات گرفته از همين اتفاق ناخوشايند است. قطعاتي 
كه به اسم دور زدن تحريم هاي از تامين كنندگان درجه 
چندم چيني تهيه مي شود، اگرچه به تداوم توليد كمك 
مي كند، اما اينگونه توليدات به ضررهاي مالي خريداران 
منجر خواهد ش��د. حال اما اين سوال مطرح است كه 
ادامه اين روند چه آسيب هايي به دنبال دارد؟ به گفته 
خانجاني، اگرچه واردات قطعات درجه سوم و چهارم 
چيني توليد را در دوره اي رونق مي دهد، اما در دراز مدت 
باعث ايجاد هزينه هاي بسيار براي خانواده ها مي شود؛ 
چرا كه مردم ناچارند در م��دت كوتاهي پس از خريد 
به س��راغ تعمير لوازم خانگي روند. عالوه بر اين، ادامه 

واردات قطعات بي كيفيت باعث اتالف سرمايه هاي ملي 
مي شود؛ چراكه ارز از كشور خارج مي شود و در مقابل 
كاالي بي ارزش خريداري ش��ده است.او همچنين با 
بيان اينكه برخي از كاالهاي خارجي نيز قاچاق هستند 
و از مبادي غير رس��مي وارد مي شوند تصريح كرد: در 
حال حاضر واردات لوازم خانگي ممنوع شده و آنچه در 
بازار وجود دارد توليدات داخل اس��ت يا از قبل در انبار 
شركت ها وجود داشته اس��ت. بنابراين دايره انتخاب 
برندها چندان فراهم نيست و واحدهاي صنفي آنچه 
موجود است را تهيه و عرضه مي كنند. رييس اتحاديه 
لوازم خانگي همدان ب��ا بيان اينكه كاالهاي وارداتي و 
برندهاي اروپايي وارد بازار كشور نمي شوند افزود: البته 
ممكن است برندهاي چيني و كره اي كه در حال رايزني 
هستند وارد كشور شوند اما برندهاي اروپايي ديگر وارد 
كشور نخواهند شد.خانجاني در خصوص وضعيت فعلي 
بازار داخلي لوازم خانگي با اشاره به اينكه افزايش ۱۵ تا 
۲۰ درصدي قيمت ها از سوي شركت هاي لوازم خانگي 
اعالم شده، اظهار كرد: برخي از شركت ها نيز قيمت ها 
را اعالم نكردند و تعداد بسياري از شركت ها نيز افزايش 
قيمت خود را اعالم كردند. او همچنين گفت: كاالهايي 
كه در فروش��گاه ها به عنوان نمونه وجود دارد و داراي 
برچسب قيمت سفيد اس��ت، در انبارها وجود ندارند، 
واحدهاي صنفي نيز توان و اجازه فروش ندارند و تنها 
ممكن اس��ت بيعانه اي براي پيش خريد از مشتريان 
دريافت كنند تا قيمت و كاالي جديد برسد. به همين 
دليل اس��ت كه برخي از واحدهاي صنفي بر كاالهاي 

خود اتيكت سفيد نصب كردند. اگرچه ساير فعاالن اين 
حوزه همچون نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران، توضيحي درباره اين وضعيت نداده و در 
واكنش به بي ثباتي در بازار لوازم خانگي، اعالم كردند 
كه بنابر تصميمات هيات مديره تا زمان تعيين تكليف 

بازار مصاحبه اي نخواهند كرد.

 تحري�م دس�تاويزي ب�راي تولي�دات 
بي كيفيت

اما نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، در خصوص 
واردات قطعات بي كيفيت، گويا نظري ديگر دارند. در 
اين رابطه، عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي طي اظهاراتي با بيان اينكه شركت هاي 
داخلي لوازم خانگي ظرفيت بااليي براي توليد قطعات 
دارند، گفته است: شرايطي كه تحريم به كشور تحميل 
كرده است دس��تاويزي براي سوءاستفاده سوداگران 
شده اس��ت تا با واردات قطعات بي كيفيت سودهاي 
كالن به دس��ت آورند. علي اس��دي كرم معتقد است 
كه واردكنندگان قطعات و مواد اوليه بايد تمام توان و 
تالش خود را براي واردات قطعات باكيفيت به كار برد. 
در اين بين نظارت بر روند عملكرد آنها نيز از سوءاستفاده 
جلوگيري مي كند. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
مي گويد: در صورتي كه لوازم خانگي داخلي از كيفيت 
الزم برخوردار باشند، مردم به جاي خريد كاالي خارجي 

ترجيح مي دهند از همتاي داخلي آن حمايت كند.
عالوه براين، اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي، 

ريشه اين مش��كالت را در بي توجهي به زنجيره توليد 
در گروه هاي مختلف كااليي مي داند. به گفته اسدي، 
زيرساخت مورد نياز براي توليد لوازم خانگي با كيفيت 
در كش��ور وجود دارد، اما به دليل غفلت و بي توجهي 
مسووالن، زنجيره توليد لوازم خانگي از نخستين حلقه 
تا مرحله پاياني تكميل نشده است. او اظهار كرد: تكيه 
بر توان داخلي تنها راهكار مناسب براي عبور از گردنه 
تحريم است. در اين راستا شركت هاي توليدكننده لوازم 
خانگي بايد تمام توان خ��ود را به كار گيرند تا قطعات 
موردنياز را با استفاده از ظرفيت داخلي توليد كنند. به 
گفته اين نماينده مجلس شوراي اسالمي، اگرچه برخي 
از توليدات داخلي از كيفيت چنداني برخوردار نيستند، 
اما بايد با حمايت از آنها و تامين تسهيالت ارزان قيمت، 
معافيت هاي مالياتي و... زمينه پيشرفت صنعت لوازم 

خانگي فراهم  شود.
با اين وجود اما به نظر مي رسد وزارت صنعت بايد هرچه 
س��ريع تر به اين موضوع مهم ورود كند؛ چراكه ادامه 
روند پي��ش رو موج عظيمي از نارضايتي ها در صنعت 
لوازم خانگي ايران را به همراه خواهد داشت. البته سعيد 
زرندي، معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در همين رابطه طي اظهاراتي، گفته بود كه در 
سال جديد مهم ترين رويكرد صنعت، صادرات، خصوصا 
به كش��ورهاي همس��ايه خواهد بود. براي ۱۳ كشور 
همس��ايه به عالوه چين و هند برنامه صادراتي تعيين 
شده است. صنعت لوازم خانگي از جمله صنايع اولويت 
داري است كه در سال 9۸ به آن توجه ويژه خواهد شد.
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سامانه اي براي پشتيباني از 
حقوق فعاالن اقتصادي

پايگاه خبري اتاق تهران|معاونت اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه طي نامه اي به 
اتاق ايران، از تمامي فعاالن بخش خصوصي خواسته 
اس��ت با ثبت نام در س��امانه »حامي« از خدمات 
حقوق��ي آن بهره مند ش��وند. معاونت اجتماعي و 
پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه از راه اندازي و 
شروع به كار س��امانه حمايت از فعاالن اقتصادي 
با عنوان »حام��ي« خبر داد. قوه قضاييه در يكي از 
تازه ترين اقداماتش، س��امانه اي با عنوان حمايت 
حقوقي-قضايي از سرمايه گذاري مشروع راه اندازي 
كرده كه قرار است محلي براي حفاظت و حمايت 
از سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي باشد. بر اساس 
اين ابالغيه، هدف از راه اندازي اين سامانه »تعامل 
نظام مند و مستمر با فعاالن بخش خصوصي براي 
اطالع از مسائل و مشكالت حقوقي و قضايي توليد، 
سرمايه گذاري، اشتغال و ساير سياست هاي كلي 
اقتصادي مقاومتي و نيز حمايت هاي الزم براي رفع 
مسائل و مشكالت حقوقيه قضايي سرمايه گذاري 
و ايج��اد هماهنگي و انس��جام در امور مش��اوره، 
كارشناسي و داوري مربوط به دعاوي و اختالفات 
پرونده هاي تجاري و اقتصادي، عنوان شده است.  
برهمين اساس، تمامي فعاالن اقتصادي و اعضاي 
اتاق بازرگاني تهران مي توانند با مراجعه به آدرس 
اينترنتي www.hami.adliran.ir نسبت به 

ثبت نام در اين سامانه اقدام كنند.

 دو ممنوعيت در كافي شاپ ها 
 تسنيم|رييس اتحاديه صنف بستني آبميوه و 
كافي شاپ تهران از ممنوعيت اخذ هرگونه وجه 
تحت عنوان »حق س��رويس و ماليات بر ارزش 
اف��زوده« در كافه هاي تهران خبر داد. اس��كندر 
آزموده با اشاره به تخلف برخي از كافه ها در اخذ 
ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اظهار كرد: بر 
اساس قانون كافي شاپ ها و فروشندگان آبميوه 
و بس��تي حق اخذ مبلغي تحت عنوان ماليات بر 
ارزش اف��زوده را ندارند و هرگونه اخذ وجه تحت 
اين عنوان غيرقانوني است. رييس اتحاديه صنف 
بستني آبميوه و كافي شاپ تهران درخصوص اخذ 
وجوهي تحت حق سرويس در كافه ها نيز گفت: 
طبق قانون كافي شاپ ها مجاز نيستند وجهي را 
به عنوان حق سرويس از مشتريان خود اخذ كنند 
و اخذ حق سرويس به كافي شاپ ها از نظر شرعي 
و عرفي به هيچ وجه مجاز نيس��ت. او درخصوص 
قيمت گذاري در كافه ها و آبميوه فروش��ي هاي 
پايتخت نيز گفت: در مورد آبميوه، بستني و قهوه 
گرچه قيمت مصوبي وجود دارد و قيمت آنها بر 
اساس ميزان كيفيتشان متفاوت است اما بازرسان 
ما به صورت مستمر بر واحدهاي صنفي نظارت 
دارند و در صورت هرگونه گرانفروشي و شكايت، 
با واحدهاي صنفي متخلف، برخورد خواهد كرد.

 آغاز عرضه ماكاروني
تنظيم بازاري

ايسنا|دبير كارگروه تنظيم بازار با بيان دليل گراني 
كاالهاي اساسي همچون ماكاروني به خاطر تفاوت 
در قيمت خري��د آرد مورد ني��از اين صنعت گفت: 
به مناس��بت ماه مبارك رمضان، ماكاروني در همه 
فروش��گاه ها ۱۵ درصد زير قيم��ت مصوب عرضه 
مي شود. عباس قبادي با بيان اينكه بالغ بر ۳ ميليون 
واحد صنفي در كشور وجود دارد كه ۴۳۶ هزار واحد 
آن بدون جواز كسب هس��تند گفت: از سال 9۲ كه 
قانون سامانه جامع تجارت الكترونيك مصوب شد 
حدود ۶۰ درصد سامانه جامع تجارت الكترونيك در 
بخش هاي مختلف راه اندازي شده است به طوري كه 
تمام كاالها از ثبت سفارش تا عرضه آن مانند توزيع 
الستيك در كش��ور قابل رصد است. قبادي با اشاره 
به جلسه سامانه جامع تجارت الكترونيك با حضور 
معاون اول رييس جمهور، گفت: در چند قلم كاالي 
اصلي چنين امكان��ي براي رصد نح��وه توزيع كاال 
وجود دارد. دبيركارگروه تنظيم بازار با اشاره به دليل 
گراني كاالهاي اساسي همچون ماكاروني به خاطر 
تفاوت در قيمت خريد آرد مورد نياز در اين صنعت 
گفت: به مناسبت ماه مبارك رمضان، ماكاروني در 
همه فروشگاه ها ۱۵ درصد زير قيمت مصوب عرضه 
مي ش��ود. او از اجراي كامل س��امانه جامع تجارت 
الكترونيك از شهريور س��ال جاري خبر داد وگفت: 
شبكه خدمات پس از فروش كه زيرمجموعه سامانه 
جامع تجارت الكترونيك است امروز به خاطر نداشتن 

اعتبار فعاًل اجرايي نشده است. 

داليل گراني خرما 
تس�نيم|رييس انجمن ملي خرما گفت: گراني 
خرما در مبدا متناسب با تورم كشور بوده اما گراني 
اخي��ر خرما در مقصد به دلي��ل عملكرد نامطلوب 
دستگاه هاي نظارتي است. محسن رشيد فرخي بيان 
كرد: در رابطه با گراني خرما بايد بررسي كنيم كه اين 
گراني در مب��دأ صورت گرفته يا در مقصد. او افزود: 
خرما به دست زحمتكش ترين قشر جامعه يعني 
نخل داران توليد مي شود و اگر قيمت در مبدأ افزايش 
يافته باشد، متناسب با تورم كشور بوده و بيشتر از حد 
افزايش نيافته است. رشيد فرخي با بيان اينكه اقتصاد 
نامتعارف واسطه ها را مي پروراند و بايد مراقب اين 
مساله باشيم گفت: اگر افزايش قيمت توسط بخش 
عرضه كنندگان صورت گرفته دستگاه هاي نظارتي 
بايد وارد عمل شوند. رييس انجمن ملي خرماي ايران 
با اشاره به كاهش توليد خرما در سال هاي 9۶ و 97 
يادآور شد: توليد خرما در اين دو سال به دليل گرما 
زدگي و تغيي��رات اقليمي ۳۵ درصد كاهش يافت 
اما امسال خوشبختانه سال بسيار خوبي را خواهيم 
داشت. اين مقام مسوول تصريح كرد: گراني خرما كه 
در مبدا صورت گرفته متناسب با تورم كشور بوده اما 
گراني اخير خرما در مقصد به دليل عملكرد نامطلوب 

دستگاه هاي نظارتي است. 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تشريح كرد

رييس اتحاديه فروشندگان ماشين آالت صنعتي مطرح كرد

رييس كميسيون فناوري اطالعات اتاق ايران عنوان كرد

دبيركل اتاق اصناف ايران اعالم كرد

عقب گرد در بازار صادرات خدمات فني و مهندسي

ضرورت وجود زيرساخت ها براي رونق توليد

نرم افزارهاي ايراني به دنبال حضور در بازارهاي جهاني

قيمت كاالهاي اساسي متعادل مي شود

تعادل| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر حمايت 
از شركت هاي فني و مهندسي گرفتار در عراق كه بعد از 
حضور داعش ميليون ها دالر متضرر شدند گفت: ۸۰ درصد 
ظرفيت صادرات فني و مهندس��ي ايران، به عراق رفته و 
نجات اين شركت ها، نجات كل خدمات فني و مهندسي 
است. محمدرضا انصاري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به 
پرداخت ۲۰۰ ميليون دالر از خسارات ناشي از صادرات 
شركت هاي فني و مهندس��ي به عراق از سوي صندوق 
ضمانت صادرات اظه��ار كرد: پرداختي ه��اي صندوق 
ضمانت صادرات كمك كرد شركت هايي كه در عراق به 
دليل حضور داعش و تمركز بودجه هاي عراق براي مبارزه با 
اين گروه تروريستي، با مشكل مواجه شده و صدها ميليون 
دالر خسارت ديده بودند، تا اندازه اي بتوانند خسارت هاي 
خود را جبران كنند؛ اين ۲۰۰ ميليون دالر كمك بسيار 
موثري بود تا شركت هاي ايراني در باتالق عراق غرق نشوند 

و حداقل زنده بمانند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بخش زيادي از 
ظرفيت فني و مهندسي شركت هاي ايراني در عراق مانده 
و كمك به اين شركت ها، به معني كمك به صادرات فني 

و مهندسي است، افزود: امروز ۸۰ درصد ظرفيت صادرات 
فني و مهندس��ي ايران در صحنه جهاني، به عراق رفته و 
نجات اين شركت ها، نجات كل خدمات فني و مهندسي 

است كه ظرفيت عظيم ۳۵ ميليارد دالري دارد.
وي با اش��اره به مشكالت تحريم اخير كه سد راهي براي 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي ش��ده اس��ت گفت: 
تحريم هاي ايران باعث شده تا پذيرش شركت هاي ايراني 
در بسياري كشورها با مشكالت متعددي مواجه شود؛ اين 
در حالي است كه ارايه ضمانتنامه از ايران تقريبا قطع شده 
و شركت هاي ايراني براي گرفتن پول و جابه جايي كاال و 
ارايه ضمانتنامه دچار مشكالت بزرگي هستند. انصاري 
خاطرنشان كرد: گرچه شايد امروز با توجه به تحريم هايي 
كه سد راه صادرات خدمات فني و مهندسي شده، رقم ۳۵ 
ميليارد دالر براي صادرات خدمات فني و مهندسي ايران، 
يك هدف رويايي باشد ولي اين هدف قطعا در شرايط عادي 

و با حمايت هاي دولت، قابل تحقق است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: شما نگاه كنيد 
با وجود آنكه از لحاظ فني و مهندسي، شركت هاي ايراني 
قوي تر از ش��ركت هاي تركيه اي هس��تند ولي صادرات 

خدمات فني و مهندسي تركيه در سال بيش از ۲۵ ميليارد 
دالر است و اين يك شاهدي است بر اينكه ظرفيت صادرات 
خدمات فني و مهندسي ما مي تواند هدف ۳۵ ميليارد دالر 
را محقق كند؛ فارغ از اين مقايسه نيز ما عدد ۳۵ ميليارد 
دالر را با محاسبه دقيق ظرفيت آزاد كشور براي صادرات 
خدمات فني و مهندسي و هم با توجه به بازارهاي هدف 
در كشورهايي كه قابليت كار براي مهندسان ايراني وجود 
دارد، به دست آورده ايم و معتقديم مي توان به اين هدف 
رسيد.وي با تاكيد بر اينكه در شرايط عادي تحقق صادرات 
۳۵ ميليارد دالري در خدمات فني و مهندسي يك هدف 
قابل دستيابي است گفت: در شرايط عادي اگر مشكالت 
ضمانتنامه ها، نقل و انتقال كاال و پول براي ش��ركت هاي 
مهندسي و مسائلي از اين دس��ت وجود نداشته باشد، با 
حمايت دولت، صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
مي توانند ۳۵ ميليارد دالر صادرات ساالنه را محقق كنند. 
.انصاري در پايان گفت: نكته مهم و حائز اهميت آن است كه 
حمايت دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، 
به هيچ وجه بار مالي خاصي براي كشور ندارد و تنها نيازمند 

عنايت و توجه است.

رييس اتحاديه صنف فروشندگان ماشين آالت كشاورزي صنعتي، 
ساختماني و لوازم يدكي كشاورزي با تاكيد بر پتانسيل هاي موجود 
در سراسر كشور گفت: توليد و شكوفايي توليد با نخبگان امكان پذير 
است. علي توس��طي در گفت وگو پايگاه خبري اتاق اصناف تهران، با 
اشاره به ضرورت وجود زير ساخت هاي درست و لينك هاي پسين و 
پيشين در امر توليد تاكيد كرد: براي توليد نياز به ايجاد و تدوين محيط 
قانوني با قوانين مفيد و كارآمد داريم كه در غير اين صورت نمي توانيم 
موفق عمل نماييم اين امر از مهم ترين ابزارهاي آماده سازي زمينه هاي 
توليد و تدوين قوانين است كه همه مراجع امر توليد در آن نقش آفرين 
هستند. توسطي با تاكيد بر اينكه توليد نه تنها در حوزهاي كشاورزي 
و صنعتي نيست ادامه داد: به كارگيري دانش و تالش براي ايجاد و بقاء 
در همه حوزه ها با دانش آن حوزه و مجموعه مي تواند ريشه توليد را در 
همه ابعاد محكم و پايدار نمايد. ما داراي كشوري پهناور با پتانسيل هاي 
بسيار خوبي از نيروهاي انساني مشتاق و تشنه فراگيري علم و دانش 
در رشته هاي مختلف هستيم كه مي تواند دست به دست هم داده و 
توليد كش��ور را با برنامه هاي مدون راه اندازي و با مديريت صحيح و 

ماندگار هدايت نمايد.
او با اشاره به نقش پر اهميت بازارهاي بين المللي در توليد هر كشور و 

صادرات آن بيان كرد: متاسفانه امروزه در كشور با شرايطي كه ايجاد 
شده مشكالتي بسيار در راه ايجاد و دسترسي به بازارهاي بين المللي 
وجود دارد بنابراين دچار روزمرگي خواهيم شد. رونق توليد پديده اي 
است كه نمي توان آن را از صادرات منفك دانست و بايد به پيش زمينه 
و پس زمينه و فرض ها توجهي ويژه داش��ت و اينكه پس از توليد چه 
اتفاقي رخ مي دهد. او ادامه داد: مطمئنًا با برنامه اي مدون و با توجه به 
پتانسيل هايي كه ذكر گرديد مي توانيم به جايگاهي نظير كشورهاي 
كره، ژاپن، برزيل و هند رسيده و بازار جهاني را هدف قرار دهيم، بايد 
به دنبال توسعه پايدار باشيم نه آنكه بطور مثال در يكسال گندم را به 
وفور به كاريم و در سال بعد دست از توليد برداشته و با كمبود مواجه 
شويم و مجبور به واردات آن كاال گرديم، پس به ماندگاري و پايداري 
با شدت بها دهيم و برنامه ريزي و استفاده از متخصصان واقعي امر را 
بر توليد حاكم نماييم . توس��طي حمايت دولت و حذف يك سري از 
نامه نگاري هاي پردردسر و وقت گير را از مهم ترين ها در امر تسريع در 
توليد دانسته و گفت: بسياري از سازمان ها و وزارت خانه هاي مرتبط 
با توليد و صادرات از قوانين دست و پاگير و پردردسر برخوردارند كه 
براي توليد نه تنها سودي ندارد؛ بلكه منجر به زيان و دلسردي براي 

توليد كننده خواهد شد.

رييس كميسيون فناوري اطالعات، ارتباطات و اقتصاد 
رس��انه اتاق بازرگاني ايران، گفت: در بخش نرم افراز 
مزيت نسبي داريم و در حال پيگيري راه هاي حضور 

در بازارهاي جهاني هستيم. 
به گ��زارش ايرنا، تحري��م تيغ دو لبه براي بس��ياري 
از ش��ركت ها و اس��تارت آپ هايي اس��ت كه فضاي 
پسابرجامي را دوران طاليي فعاليت شان مي دانستند. 
اين تيغ دو لبه هم قدرت ايجاد محدوديت براي فعاليت 
آنها دارد و هم توانايي شكوفايي ش��ان را. محمدرضا 
طاليي گفت: با توجه به شرايط افزايش نرخ ارز و قدرت 
رقابتي كه براي فعاالن حوزه اي.سي.تي يا فعاالن بخش 
استارت آپي كشور به وجود آمده، براي مديريت اوضاع 
نياز به برنامه ريزي دقيق است. او بخش نرم افراز كشور 
را داراي مزيت نس��بي دانس��ت و افزود: بايد از طريق 
همكاري با ايرانيان خارج از كش��ور يا كشورهايي كه 
از لحاظ سياس��ي با ايران فعالي��ت مي كنند، بتوانيم 
در بازارهاي ثالث حضور پي��دا كنيم. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنن��دگان نرم افزار با تاكيد بر 
اهميت حضور اي��ن بخش در بازارهاي جهاني عنوان 

كرد: ما نيروي انس��اني متخص��ص و فراواني داريم و 
ش��ركت ها در زمينه هاي مختلف فناوري اطالعات 
تجربيات فراواني به دست آورده  اند؛ بايد از اين ظرفيت 

به ويژه در حوزه توليد نرم افزار و محتوا استفاده كرد.
طاليي با اشاره به چالش هاي اين مسير افزود: ما بايد 
از طريق كش��ورهاي واسط يا ايراني هايي كه خارج از 
كشور زندگي مي كنند به بازار جهاني دست يابيم. او 
معتقد اس��ت حضور در بازارهاي خارجي مي تواند به 
رفع ركود در بازار حوزه فناوري اطالعات كمك كند. 
رييس كميسيون فناوري اطالعات، ارتباطات و اقتصاد 
رسانه اتاق ايران با بيان اينكه در حال بررسي گزينه هاي 
حضور در بازارهاي خارجي هستيم، ادامه داد: مثال از 
طريق ايجاد دفاتري در ساير كشورها، استفاده از دفاتر 
ايرانيان مقيم خارج يا از طريق كشورهايي كه با ايران 
هم��كاري بهتري دارند مي توان به اين هدف دس��ت 
يافت. طاليي اذعان كرد: بخش فن��اوري راحت تر از 
س��اير بخش ها مي تواند در بازارهاي خارجي حضور 
داشته باشد، چرا كه مثل صادرات كاال رصد نمي شود 

و با موانع كمتري رو برو است.

دبيركل اتاق اصناف گفت: وقفه اي در تامين و توزيع برخي كاالها در بازار 
داشتيم كه اين وقفه موجب افزايش قيمت در سطح خرده فروشي ها شد 
اما طي روزهاي گذش��ته توزيع اقالم افزاي��ش يافته و به زودي قيمت ها 
متعادل مي شود. به گزارش پايگاه خبري اتاق اصناف ايران، علي عوض پور 
از افزايش تامين و توزيع ۵ كاالي اساسي »برنج، شكر، روغن، گوشت قرمز 
و گوشت مرغ« خبر داد وگفت: در تامين هيچ كااليي با محدوديت مواجه 
نيستيم و در بازار و سطح خرده فروشي ها نظارت ها را تشديد كرده ايم تا به 
بهانه افزايش تقاضا در ماه رمضان، قيمت ها افزايش بي رويه نداشته باشد. 
عوض پور در مورد كمبود برخي كاالهاي پرتقاضا در بازار و افزايش قيمت ها 
گفت: وقفه اي در تامين و توزيع برخي كاالها در بازار داشتيم كه اين وقفه 
موجب افزايش قيمت در سطح خرده فروشي ها شد اما طي روزهاي گذشته 
توزيع اقالم افزايش يافته و به زودي قيمت ها متعادل مي شود. عوض پور با 
اشاره به افزايش قيمت شكر در بازار گفت: شكر بدون محدوديت در حال 

تامين و توزيع است و هيچ كمبودي براي عرضه آن وجود ندارد.
دبيركل اتاق اصناف از توزيع گوش��ت يخ زده ب��ا نرخ ارز نيمايي خبر داد 
وگفت: »گوش��ت مرغ، روغن، شكر، برنج« به عنوان كاالهاي اساسي در 
طرح ضياف��ت قرار دارد و اين كاالها با قيمت مصوب در تمام اس��تان ها 
توزيع مي ش��ود. به گفته عوض پور اقالم طرح ضيافت در فروشگاه هاي 

زنجيره اي، فروشگاه هاي منتخب، بازارچه ها و ميادين عرضه مستقيم 
كاال با قيمت هاي تعيين شده به دست مردم مي رسد. عوض پور همچنين 
گفت: عالوه ب��ر تامين كاالهاي ماه رمضان در طرح ضيافت بخش��ي از 
نيازهاي واحدهاي صنفي هم در حال تامين است.عوض پور همچنين با 
اشاره به افزايش قيمت خرما در روزهاي اخير گفت: خرما جزو كاالهاي 
اساسي نيست و از نرخ گذاري خارج است اما با اين حال تمهيداتي مانند 
عرضه مس��تقيم و جلوگيري از صادرات در نظر گرفته ش��ده تا خرما با 
قيمت متعادل تري به دس��ت مصرف كنندگان برسد. با توجه به كاهش 
عرضه ماكاروني در برخي فروش��گاه ها، دبيركل اتاق اصناف علت آن را 
تقاضاي انجمن توليد ماكاروني براي افزايش قيمت عنوان كرد و گفت: 
انتظار براي نرخ گذاري جديد علت كاهش عرضه ماكاروني است كه اين 
مشكل مرتفع مي شود و با افزايش عرضه اختالف قيمتي آن در بازار نيز 
كاهش مي يابد. افزايش قيمت حدود 7۰ درصدي كه در برخي رسانه ها 
به آن اشاره شده تقريبا قطعي است. نرخ گندم مورد استفاده براي توليد 
ماكاروني كه تا سال گذشته كيلويي 9۰۰ تومان بوده، از آغاز سال جاري 
حدود يك هزار و ۸۰۰ تومان افزايش يافته كه با احتساب ساير هزينه ها به 
يك هزار و 9۰۰ تومان رسيده و همين موضوع بر افزايش قيمت اين ماده 

غذايي تاثيرگذار شده است.



ادامه از صفحه اول 7 انرژي

تعديل قيمت ها در واكنش به تنش هاي جهاني

نفت الگوي روزهاي اخير را دنبال كرد
گروه انرژي|

قيمت نفت اين روزه�ا تحت تأثير تحريم هاي 
امريكا عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال و نيز 
رشد واردات نفت توسط چين تقويت و همزمان 
تحت تأثي�ر افزايش تنش تج�اري ميان چين 
و امريكا و كاهش اميدواري ها نس�بت به رشد 
اقتصاد جهاني تضعيف مي ش�ود. بازار جهاني 
نف�ت صبح چهارش�نبه را با بي�ش از 2 درصد 
كاهش قيمت ها آغاز ك�رد، اما با پيروي الگوي 
مش�ابه در روزهاي قبل، پس از گذش�ت چند 
ساعت قيمت ها به آخرين معامالت روز گذشته 

نزديك شدند.

ديروز قيمت نفت در آغاز معامالت با س��قوط همراه 
بود، اما تحت تأثير تحريم هاي اياالت متحده امريكا 
عليه صادرات نفت اي��ران و ونزوئال روند صعودي به 
خود گرفت. همچنين ادامه كاهش عرضه نفت توسط 
توليدكنندگان، بازار را بطور نسبي با عرضه كمتر از 
تقاضا روبرو كرده و همزمان واردات نفت خام چين در 
م��اه آوريل افزايش يافت و يك ركورد را ثبت كرد كه 
روي رشد قيمت نفت موثر بودند. در ميانه روز قيمت 

نفت روند صعودي به خود گرفت.
معامالت آتي ش��اخص جهاني نفت خام در س��اعت 
17 به وقت تهران، برنت روز چهارش��نبه 3 سنت يا 
0.04 درصد رشد كرد و با 69 دالر و 91 سنت معامله 
شد. معامالت آتي ش��اخص نفت خام وست تگزاس 
اينترمديت امريكا نيز 26 سنت يا 0.42 درصد باالتر 
از آخرين معامالت روز گذشته معامله شد و به 61 دالر 

و 66 سنت رسيد.
تحليلگران به رويترز گفتند كه با توجه به تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و ونزوئال، بازار جهاني نفت در حالت 
كمبود عرضه باقي مانده اس��ت. اوله هانسن، رييس 
بخش اس��تراتژي تجاري »ساكسو بانك دانمارك« 
بيان كرد: »چش��م انداز بنيادي��ن حمايت كننده از 

قيمت ها و كمبود عرضه نفت بادوام نيست.«
بر اس��اس اطالعات اداره كل گم��رك چين كه روز 
چهارش��نبه منتشر ش��د، واردات نفت خام چين در 
ماه آوريل ركورد واردات اين م��اه را با واردات روزانه 
10 ميليون و 640 هزار بشكه نفت خام افزايش داد و 
11 درصد رشد به نسبت آوريل سال گذشته داشت. 
اين كشور بزرگ ترين واردكننده نفت در جهان است. 

داده ها نشان دادند كه واردات نفت خام چين در طول 
4 ماه نخست سال جاري ميالدي بطور ميانگين 10 
ميليون و 30 هزار بش��كه بود كه 8.9 درصد از دوره 

مشابه سال قبل باالتر بوده است.
موج تقاضاي نفت چين در حالي رو به افزايش است 
كه بازار جهاني نفت با كمبود عرضه روبرو است. اياالت 
متحده در ماه نوامبر سال گذشته تحريم هاي نفتي 
عليه اي��ران را مجددأ اعمال كرد و از همه كش��ورها 
خواست كه واردات نفت از ايران را متوقف كنند. ايران 
اعالم كرد كه با تحريم ها مقابله مي كند و همچنان به 

صادرات نفت ادامه مي دهد.
اكثر تحليلگران انتظار دارن��د كه صادرات نفت خام 
ايران از ح��دود يك ميلي��ون بش��كه در روز در ماه 
آوريل، به حدود 500 هزار بشكه در روز كاهش يابد و 
دولت هاي خريدار نفت ايران در برابر فشار هاي امريكا 

براي نخريدن نفت ايران كرنش كنند.
واشنگتن همچنين تحريم هايي عليه صادرات نفت 
ونزوئال اعمال كرده اس��ت كه به گسيختگي بيشتر 

عرضه نفت خام منجر شده است.
تحريم ها همزمان با كمبود عرضه نفت در بازار اعمال 
شدند، زيرا س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( از ابتداي س��ال گذش��ته به منظور باال بردن 

قيمت ها توليد نفت خود را كاهش داده است.
ريك پ��ري، وزير ان��رژي اياالت متح��ده امريكا روز 
سه ش��نبه گفت كه عربستان س��عودي، بزرگ ترين 
صادركننده نفت جهان توليد نفت خود را براي تأمين 
نيازه��اي ناش��ي از تحريم هاي عليه اي��ران افزايش 
خواهد داد. اعضاي اوپك قرار است در ماه ژوئن در مقر 
خود در وي��ن، پايتخت اتريش مالقات كنند و درباره 
سياس��ت كاهش توليد نفت براي باقي سال 2019 

تصميم بگيرند.

 چرا بازار از تحوالت خاورميانه اثر نگرفت 
با توجه به افزايش تنش ها ميان ايران و امريكا و سفر 
غيرمنتظره مايك پومپئ��و، وزير امور خارجه اياالت 
متحده به عراق در ش��امگاه دوشنبه و ديدار با هادي 
العامري، رييس جمهور اين كشور، انتظار مي رفت كه 
اين تحوالت بر افزايش قيمت نفت در روز چهارشنبه 
موثر افتد. با وجود اين تحول معناداري در قيمت ها رخ 
نداد. بدين منظور »تعادل« در گفت وگويي تلفني با 
نرسي قربان، كارشناس اقتصاد انرژي داليل اثرگذاري 

خفيف اين عوامل بر قيمت نفت را جويا ش��د. نرسي 
قرب��ان، درباره تحوالت روز چهارش��نبه قيمت نفت 
بيان كرد: »قيمت نفت ب��ه مقدار زيادي به تعامالت 
اقتصادي جهاني وابسته است و اگر احساس شود كه 
رشد اقتصاد جهاني مثبت خواهد بود، قيمت نفت هم 
رشد مي كند و اگر احساس شود رشد اقتصادي جهان 

كاهش مي يابد، قيمت نفت هم كمتر خواهد شد.«
وي ادامه داد: »در روزهاي اخير اتفاق مهمي در عرصه 
اقتصاد بين الملل رخ داد و اخباري مبني بر اينكه چين 
و اياالت متح��ده امريكا نمي توانند ب��راي معامالت 
تجاري با هم به توافقي برسند و به همين دليل بورس 
چين و بورس وال استريت سقوط شديدي كردند. اين 

عامل بر قيمت نفت بيشترين تأثير را داشته است.«
نرسي قربان در خصوص تأثير سفر غيرمنتظره مايك 
پومپئو، وزير امور خارجه امريكا به منطقه و مالقات 
با هادي العام��ري، رييس جمهور ع��راق در بغداد و 

همچنين تأثير افزايش تنش هاي سياسي ميان ايران و 
اياالت متحده بر قيمت نفت بيان كرد: »عوامل زيادي 
بر قيمت نفت موثر هس��تند و مساله مربوط به ايران 
نيز يكي از آنهاست كه در حال حاضر عامل عمده اي 
هم محسوب نمي شود. زيرا ايران اكنون حدود روزانه 
يك ميليون بشكه نفت به دنيا صادر مي كند و زماني 
كه ظرفيت توليد نفت بيش از 4 ميليون بشكه در روز 
در دنيا وج��ود دارد، تأثير كاهش صادرات نفت ايران 

محدود مي شود.«
وي ب��ا اذعان ب��ه اينكه كاهش ص��ادرات نفت ايران 
قطعا بر قيمت نفت موثر است، افزود: »به هر حال هر 
تنشي در خليج فارس اتفاق بيفتد بدون شك قيمت 
نفت را ش��ديدا باال خواهد برد، ولي مسائل اقتصادي 
و اجتماع��ي ديگري ني��ز وجود دارند ك��ه بر قيمت 
نفت موثر اند. به عنوان مثال وقتي بورس هاي بزرگ 
جهان همگي با هم سقوط مي كنند، همه مولفه هاي 

اقتصادي از جمل��ه قيمت نفت كاهش مي يابد.«اين 
كارش��ناس اقتصاد انرژي با اش��اره به افزايش حدود 
9 درص��دي واردات نف��ت چين در م��اه آوريل بيان 
كرد: »آمار گمركي چين درباره واردات نفت مربوط 
به ماه گذشته اس��ت و تأثيرگذاري زيادي بر قيمت 
نفت ندارد. ضمن اينكه داليل اين افزايش در واردات 
مشخص است. چين با اطالع از اينكه قرار است با عدم 
تمديد معافيت از تحريم هاي امريكا عليه ايران براي 
خريداران نفت ايران روبرو شود، نفت بيشتري را در 

اين بازه زماني خريداري كرده است.«
وي پيش بيني كرد كه گزارش ماه آينده گمرك چين، 
واردات نفت خام كمتري را براي ماه مي  نشان خواهد 
داد و گفت: «چين مق��داري از نفت را در ذخاير خود 
نگه داشته اس��ت و حتي برخي گزارش ها حكايت از 
آن دارند كه چين يك ميليارد بش��كه نفت را ذخيره 

كرده است.« 
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ديوار سدها، بلند در مقابل 
سيالب، كوتاه در برابر منتقدان 
نحوه غلط استدالل در س��وال نظرسنجي نيز 

قابل مشاهده بود. 
طرح پرسش��ي با ج��واب بلي يا خي��ر به يكي 
از بزرگ ترين ابتكارهاي بش��ر براي مديريت 
منابع آب، از اس��اس كار درستي نيست. مثال 
به گفته همه كارشناسان، نقش اصلي آلودگي 
هواي تهران، بر عهده اتومبيل هاست. حال اگر 
سوال به شكل » آيا با اتومبيل موافق هستيد يا 
مخالف؟« مطرح شود چقدر اين سوال منطقي 
است؟ اين سوال مانند اين بود كه انگار تمامي 
مش��كالت زيس��ت محيطي كش��ور صرفا به 
خاطر سدسازي است و مدعيان حفظ محيط 
 زيست، نماينده زميني هستند كه مظلوم واقع 

شده است. 
در اين مناظره، استدالل ها و اتكا به آمار معتبر 
توسط نمايندگان وزارت نيرو، مدعيان حفظ 
محيط زيس��ت را كامال خلع سالح كرده بود و 
رشد 15 درصدي موافقان سدسازي به سوال 
نظرس��نجي كه كليت آن اشتباه بوده بهترين 

گواه اين موضوع است. 
پاسخ هايي دقيق و روشن در مقابل نظرهايي 
مانند اينكه در اروپا و امريكا سال هاست سدي 
ساخته نشده يا س��دهاي در حال جمع آوري 
هستند شايد برد تبليغاتي براي مخاطب عام 
داشته باشد اما تمامي كارشناسان صنعت آب 
مي دانند كه ساخت سدها در اروپا و امريكاي 
ش��مالي بيش از 50 سال قبل از ايران به شكل 
گسترده شروع ش��ده و سال هاست كه دره اي 

براي ساخت سد باقي نمانده است. 
اس��تدالل اصلي مخالفان سدس��ازي، توسعه 
نامتوازن شهرهاي كش��ور بود كه قطعا سدها 
در آن كمتري��ن دخالت را داش��ته اند. حريم 
رودخانه ه��ا ن��ه تنها توس��ط س��دها خراب 
نش��ده بلكه در مطالعات جامع هر سد، حريم 
 پايين دس��ت رودخانه، بر اساس سيالب هاي 

پيش بيني شده، نشانه گذاري شده اند. 
به عنوان مثال، در اطراف جاده ساحلي حاشيه 
كارون در اهواز، تابلوهاي حريم رودخانه كارون 

توسط وزارت نيرو نصب شده است. 
اگر ش��هرداري يا هر دس��تگاه ديگري به اين 
موضوع توجه نك��رده و در حاش��يه رودخانه 
ش��روع به س��اخت و س��از كرده، مقصر قطعا 

سدها نيستند.
شايد بهتر اين بود آقاي دكتر معتق قبل از پرواز 
تركيه به تهران به جهت آشنايي با صنعت آب، 
فرصتي را بمنظور تكميل تحقيقات و اطالعات 
خود و آش��نايي با سياست هاي سدسازي اين 
كشور همسايه صرف مي كردند. كشوري كه با 
وجود داشتن ميانگين بارش 2.5 برابري نسبت 
به ايران، حجم مخازن سدهاي آن حدود 3 برابر 
ايران است و س��دهاي بزرگي همچون ايليسو 
با حجم مخزن 10.2 ميليارد مترمكعبي را در 

حال ساخت دارد. 
كش��وري كه سياس��تمداران و دولتمردانش، 
هشدارها و نگراني هاي سازمان هاي بين المللي 
در خص��وص بح��ران آب ش��رب در آينده را 
بس��يار جدي گرفته اند و با ش��عار يك »قطره 
آب«، ارزشي كمتر از يك »قطره نفت« ندارد 
رويكردهاي خ��ود را در مديري��ت منابع آب 

تغيير داده اند.
ايران در 100 سال گذشته، توسعه نامتوازني 
داش��ته است. اين موضوعي اس��ت كه تمامي 
كارشناس��ان به آن اذعان دارن��د. اما صحبت 
از تئوري ه��اي اگ��ر و اما و نق��د تصميم هاي 
مسووالن 100 س��ال اخير، در برابر كاري كه 
سدهاي خوزس��تان در فروردين 98 كردند، 

محلي از اعراب ندارد. 
در ه��ر حادثه طبيع��ي، مهم تري��ن موضوع 
جان انسان هاس��ت. اي كاش دوستان مخالف 
سدسازي، پاس��خ اين س��وال را مي دادند كه 
اگر سيالبي با دبي بيش از 15 هزار متر مكعب 
)دز و كرخه و كارون( در عرض دو روز به جلگه 
خوزس��تان وارد مي ش��د، چه فاجعه انساني و 
اقتصادي رخ مي داد؟ با رعايت انصاف مي توان 
گفت س��دهاي خوزس��تان در س��يل اخير و 

سال هاي گذشته دين خود را ادا كرده اند.

دهياری محمد آباد اعالء در نظر دارد اجرای پروژه حفاری، خاکبرداری، خاکريزی، آسفالت، جدول و اجرای کفپوش را ازطريق مناقصه عمومی به بخش خصوصی 
واگذار نمايد.بدين وسيله از اشخاص حقوقی واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آيد .

آگهی مناقصه عمومی
دهياری محمد آباد اعالء

نوبت اول

دهياری محمد آباد اعالء

الف ( محل ارائه خدمت :شهرستان قرچک ، روستای محمد آباد اعالء
ب(شرايط متقاضی :به شرح جدول،ارائه شناسنامه ملی ،کد اقتصادی و معرفی نامه ثبت شده در دبيرخانه دهياری جهت دريافت اسناد 

پ(حداقل گريد برای شرکت در مناقصه پايه 5 رشته ابنيه ميباشد.
ج(نحوه دريافت اسناد :واريزمبلغ 2.000.000ريال به حساب دهياری، به شماره حساب   0106566830000 بانک ملی شعبه شهيد ستاری و ارائه فيش پرداختی 

به واحد مالی و امور قراردادها.
د(محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات :دهياری روستای محمد آباد اعالء ،خيابان گلشن ،روبروی کوچه رضوان يکم، پالک 35 واحد مالی و امور قراردادها.
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ه(ميزان سپرده شرکت در مناقصه و شماره حساب :مبلغ به شرح جدول و به حساب شماره 0106566830000 بانک ملی شعبه شهيد ستاری به نام دهياری 

محمد آباد اعالء  اول داخل پاکت )الف(و ارائه فيش پرداختی)نسخه صاحب حساب(به امور مالی تحويل گردد.
و(مهلت ارائه اسناد:ازتاريخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت 10 روز کاری جهت دريافت،تکميل و تحويل اسناد فرصت می باشد.

ز(هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ح(بديهی است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهياری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
٭ضمنا مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان بايد مدارک را پس از اخذ و رويت با قيد قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و 

مهرشده تحويل نمايند.
٭تاريخ و زمان گشايش پاکتها در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد به ريالعنوانرديف
در مناقصه

مدت 
شرايط نوبتانجام

متقاضی

پروژه حفاری خاکبرداری، خاکريزی، آسفالت، 1
واجد شرايطاول3 ماه15/726/777/128786/338/856جدول و اجرای کفپوش
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تلفن:

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

جوابيه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي به يادداشت روزنامه تعادل 
گروه انرژي|

به دنبال انتش�ار مطلبي در روزنامه »تعادل« 
در تاريخ هفدهم ارديبهشت با عنوان »كالمي 
با پژوهش�گران ان�رژي مرك�ز پژوهش هاي 
مجلس«، رواب�ط عمومي محترم اي�ن نهاد با 
ارس�ال جوابيه اي، پاس�خ مركز پژوهش ها به 
اين مطلب را براي دفتر روزنامه ارس�ال كرده 
است. طبق قانون مطبوعات اين جوابيه بطور 

كامل در ادامه منتشر شده است:

گرچه منتقد محترم در مقدمه دقيقا نام موسس��ه 
تهيه كننده اصل گزارش را دانش��گاه استنفورد ذكر 
كرده ولي در متن نقد به جاي دانشگاه استنفورد از 
نام دانشگاه آكسفورد به كرات استفاده كرده است كه 
معلوم نشد چرا. در خصوص اصل مطلب نقد راجع به 
تاريخ هاي به كار برده  شده در گزارش، آنكه مربوط 
به نقش تاريخ هاي آماري گزارش اس��ت، بايد توجه 
داشت كه در تمام دنيا حداقل فاصله يك يا دو ساله 
بين درج آمار و تاريخ تهيه گزارش ها وجود دارد كه 
تمام مربوط به مدت زم��ان الزم براي تهيه گزارش 
و آمار مختلف اس��ت. زمان تهيه اين گزارش س��ال 
1396 بوده اس��ت و تهيه و ترجمه و صحت سنجي 
اطالعات موجود و چاپ آن مربوط به س��ال 1397 
است )انتش��ار در ارديبهشت 1398( . فاصله زماني 
يك س��اله در مورد تهيه گزارش با آمار گس��ترده، 

مدت طوالني نبوده و كامال قابل قبول است.منتقد 
اعتق��اد دارد كه بهتر ب��ود تاريخ ه��اي ميالدي به 
تاريخ هاي هجري شمس��ي نوشته شود. در ترجمه 
اصل بر امانت داري اس��ت و از اين رو تاريخ ميالدي 
بايد عينا ذك��ر مي گرديد، كما اينكه در بخش هايي 
كه اطالعات از آمار تفصيلي صنعت برق يا ترازنامه 
انرژي گردآوري ش��ده اس��ت، تاريخ ها به شمسي 
ذكر ش��ده اس��ت.در نقد بيان ش��ده كه پااليشگاه 
منحصرا براي نف��ت به كار برده مي ش��ود؛ اين امر 
صحيح نيست، چون پااليشگاه از دو قسمت پااليش 
به معني جداس��ازي و گاه كه پس��وند مكان است و 
شامل كليه سازمان هاي صنعتي جداساز مي شود، 
تشكيل مي شود؛ كمااينكه در حال حاضر در كشور 
پااليش��گاه هاي گازي متعددي وجود دارد كه گاز 
ترش را ب��راي مصارف گوناگ��ون تصفيه و پااليش 
مي كنند. ضمن اينكه منتقد محترم در پايان نقد ذكر 
كرده »اسامي پااليشگاه هاي گازي نيز هيچ كدام به 

فارسي بازگردانده نشده است.«
همان طور كه استحضار داريد موسسه هاي تحقيقاتي 
دانش��گاه هاي بزرگ از جمله اس��تنفورد، مطالعات 
موردي انجام مي دهند كه بيشتر براي كارشناسان 
و محققين قابل اس��تفاده ب��وده و مخاطب خاصي 
ندارد. مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
از اين مطالعات موردي اس��تفاده ك��رده و در آنچه 
در جمع بندي و اظهارنظر كارشناس��ي بيان ش��ده، 

بيشتر سعي شده است كه اين گزارش موردي براي 
نمايندگان محترم مجلس و وزارت نيرو قابل استفاده 
باش��د. به همين جهت در نتيجه گيري اين موضوع 
مهم خاطرنشان شده كه در پاره اي از مناطق ايران، 
در 9 ماه از س��ال مردم براي سرمايش از انرژي برق 
استفاده مي كنند كه در متن گزارش استنفورد به آن 
اشاره اي نشده است، زيرا كه هدف مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي تهيه گزارش هاي كارشناسي 
ب��راي تنوير افكار عمومي و آشناس��ازي نمايندگان 

مجلس شوراي اسالمي با مسائل روز است. 
پاسخ تعادل: با تش��كر از حسن پاسخگويي مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، در پاسخ به 
نكاتي كه از س��وي روابط عموم��ي محترم به دفتر 
روزنامه ارسال شده است، برخي نكات در يادداشت 
منتش��ر ش��ده در روزنامه تعادل مورد تاكيد دوباره 
قرار مي گي��رد. در ابتدا نگارنده بابت اش��تباه خود 
در اس��تفاده از نام دانش��گاه »آكس��فورد« به جاي 
»استنفورد« در چند جاي يادداشت پوزش مي طلبد. 
نقد منتشر شده در روزنامه »تعادل« 3 كليت را هدف 
مي گرفت، در وهله نخست به اين موضوع اشاره شده 
بود كه مركز پژوهش ها از قيد »اخيرا« براي توصيف 
زمان انتشار گزارش دانشگاه استنفورد استفاده كرده 
است. فرهنگ فارس��ي عميد »اخيرا« را »در زمان 
نزديك به حال« معنا مي كند. در واقع نقد منتش��ر 
شده در روزنامه تعادل قصدي براي زير سوال بردن 

فاصله ميان گزارش دانشگاه استنفورد و انتشار نهايي 
در مركز پژوهش ها ندارد بلكه بر اين باور اس��ت كه 
گزارش مركز پژوهش ها نتوانسته است به مخاطب 
)طبق جوابيه آن نهاد محترم، نمايندگان مجلس و 
افكار عمومي( درس��ت آدرس بدهد كه اين گزارش 
در زمان انتش��ار با گزارش اوليه دانشگاه استنفورد 

چه فاصله زماني دارد. 
كليت دوم عدم توضيح »اهميت چشم انداز 2040« 
است كه ذيل آن چند مورد مهم از جمله بازگردانده 
نش��دن نمودارها و جداول به زبان فارس��ي و اكتفا 
به انتش��ار تصاوير بدون كيفيت و ناخوانا از آنها قرار 
مي گيرد. موردي كه آن مركز محترم البته پاس��خ 
آن را مطرح نكرده اس��ت. در مورد تبديل تاريخ كه 
در جوابيه طرح شده است، اين موضوع در خصوص 
»ترجمه« ص��دق مي كند اما تص��وري كه در مورد 
مركزپژوهش ها و آثار اين مركز محترم وجود دارد، 
صرف امر »ترجمه« نيس��ت. اما موضوع تاريخ ها در 
كنار عدم بازگرداني جداول و نمودارها امري فرعي 

به حساب مي آيد. 
كليت سوم نيز عدم ارتباط ميان مقدمه و جمع بندي 
گزارش مركز پژوهش ها بوده است. بطور قطع قابل 
اس��تفاده ش��دن گزارش دانشگاه اس��تنفورد براي 
نمايندگان محترم مجل��س و وزارت نيرو از اهداف 
مركز پژوهش ها به شمار مي رود اما چالش گزارش 
مركز پژوهش ها اين است كه در حالي در جمع بندي 

اين موضوع ادعا شده است كه اين گزارش به داليل 
»ناكارآمدي« صنعت برق و گاز ايران پرداخته است، 
نه در گزارش دانشگاه استنفورد و نه در متن گزارش 
پژوهشي مجلس، ما به ازايي براي اين موضوع كلي 
يافت نمي شود. در واقع گزارش دانشگاه استنفورد 
ي��ك گزارش آم��اري اس��ت در حالي ك��ه موضوع 
»ناكارآمدي« نگاه��ي ارزش گذارانه را مي طلبد كه 

متن فاقد آن است. 
در م��ورد بند 4 جوابيه مجلس ش��وراي اس��المي 
س��وتفاهمي براي نگارنده جوابيه ايجاد شده است، 
در يادداشت منتش��ره در روزنامه تعادل عينا بيان 
شده است: »مفهوم »پااليشگاه« در ادبيات صنعتي 
ايران »پااليش��گاه نفت« را متبادر مي كند« اين در 
حالي اس��ت كه در جوابيه مركز پژوهش ها نوشته 
شده است كه منتقد عنوان كرده است كه پااليشگاه 
منحصرا براي نفت به كار برده مي شود. نكته اي كه 
در يادداش��ت اين روزنامه مورد تاكي��د قرار گرفته 
اين بود كه در »ادبيات صنع��ت نفت ايران« زماني 
كه از »پااليشگاه« اس��تفاده مي شود عموما منظور 
پااليش��گاه نفت اس��ت و زمان��ي كه قرار اس��ت از 
پااليشگاه هاي گازي صحبت شود، حتما از عبارت 
»پااليشگاه گازي« استفاده مي شود. براي مثال در 
حالي كه عموما گفته مي شود پااليشگاه تهران، وقتي 
قرار است از مجتمع هاي پارس جنوبي صحبت شود 

عنوان مي شود »پااليشگاه گازي پارس جنوبي«. 
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ميلياردرهاي حامي راست افراطي

وحيد شقاقي در گفت وگويي مطرح كرد

قرابت سرمايه داري راست با فاشيسم در كجاست
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ميلياردرها و كارگران در يك امر اشتراك دارند. هردو 
از اين دولت متنفرند ولي دليل تنفرشان فرق مي كند. 
كارگران از دولت متنفرند چون معتقدند كه دولت ها 
در پاره اي مس��ائل بيش از حد راست گرا هستند، به 
س��رمايه بين المللي اجازه مي دهند تا بر اش��تغال و 
سطح مزدها تأثيرات منفي بگذارند. در شماري ديگر 
از مس��ائل، بخش بزرگي از كارگران بر اين گمان اند 
كه دولت ها اندكي زيادي چپ گرا هس��تند و نتيجه 
مي گيرند كه )به غلط( اج��ازه مي دهند تا مهاجرت 
زيادي به كشور اتفاق بيفتد. ميلياردرها ولي به اين 
دليل از دولت متنفرند كه دولت ها گاه در زير فش��ار 
مردم ممكن است به اعمال نظارت بر بازارهاي مالي 
دست بزنند يا اتحاديه هاي كارگري را بپذيرند يا ديگر 
سياست هايي را كه باعث كاهش سودآوري مي شود 

به اجرا دربياورند. 
درنبود يك كودتاي فاشيس��تي علني، بخش هايي 
از طبقه حاكم مي كوش��ند جنبش هاي اجتماعي را 
به گونه اي مهندس��ي كنند تا دولت ه��ا را مجبور به 
اتخاذ سياس��ت هايي كنند كه درواقع خالف منافع 

كارگران است. 
 

تأمينمال�يميلياردره�اورييسجمهور
ميلياردر

ام��روزه ش��ماري از ميلياردره��ا ش��خصيت هاي 
سياس��ي راس��ت افراط��ي، ض��د اس��المي، ض��د 
مهاجرت، و/ي��ا رهب��ران افراطي ناسيوناليس��ت، 
جنبش ه��ا و يا ش��خصيت هاي رس��انه هاي بديل 
را تأمي��ن مال��ي مي كنن��د. هدف عمده ش��ان اين 
اس��ت كه سياس��ت هاي رس��مي  را هرچه بيش��تر 
به سمت وس��وي راس��ت افراطي هل بدهند چون 
سياس��تمداران جريان رسمي  مي ترس��ند بازي را 
به احزاب افراطي ببازند. ولي پرس��ش اين است كه 
نخب��گان چه گونه مي توانند م��ردم را به حمايت از 
سياس��ت هايي كه به ضررشان است وادارند؟ پاسخ 
اين س��وال اين اس��ت با منحرف كردن شان از علل 
اصل��ي بدبختي هاي ش��ان � براي نمونه، سياس��ت 
رياضت اقتصادي، خصوصي س��ازي، نظارت زدايي 
و كمبود س��رمايه گذاري � و اين ها هم درواقع همه 
سياست هايي است كه مورد حمايت ميلياردرهاست 
ولي به عوض روي خشم اقشار مختلف مردم به خاطر 

مهاجرت و اسالم كار مي كنند. 
در امريكا نگراني جدي وجود دارد كه رييس جمهور 
ترام��پ نه فقط ب��ا گروه هاي مبّلغ نفرت و راس��ت 
افراطي نزديك اس��ت بلكه از س��وي اي��ن گروه ها 
حمايت سياسي مي شود. رابرت مرسر يك ميلياردر 
و مدير يك صندوق بزرگ س��رمايه گذاري است او 
رييس شركت »فناوري رنسانس« هم هست. او كه 
يكي از حاميان مالي ترامپ اس��ت با استراتژيست 
ترامپ – اس��تيو بان��ون – همكاري كرد ت��ا برنامه 
خبري »بريتبارت« را به صورت سكويي براي تبليغ 
و ترويج يك به اصطالح راسِت بديل يا راست افراطي 
دربياورد. واژه راس��ت بديل را ريچارد اسپنس��ر – 
سفيدپوست معتقد به برتري سفيدپوستان و حامي  
ترامپ � ابداع كرده است كه به او هم ويليام ريجنري 

دوم - ك��ه ميلي��اردر اس��ت-  از طريق »موسس��ه 
سياست پردازي ملي« كمك مالي مي كند. ريجنري 
چند كتاب ضد اسالمي  و ضد چپ ديويد هوروويتز 
رييس »موسسه مركز آزادي« را منتشر كرده است. 
پس از اينكه ترامپ انتخاب شد، مرسر همكاري اش 
را ب��ا بانون، بريتبارت و راس��ت افراط��ي قطع كرد. 

درواقع كارش ديگر تمام شده بود. 
يكي ديگر از برنامه هاي بانون و مرسر هم »كمبريج 
اناليتيكا« بود كه ش��ركتي اس��ت كه در انگلستان 
به ثب��ت رس��يد ول��ي ش��عبه ش��ركت امريكايي 
»آزمايشگاه هاي ارتباطي استراتژيك« بود كه كار 
عمده اش بررسي فرايند انتخابات براي تأثيرگذاري 
بر رأي دهندگان است. به عنوان مثال در زماني كه 
عراق هنوز در اشغال غيرقانوني بريتانيا و امريكا بود، 
اين شركت يكي از مش��اوران اصلي اولين انتخابات 
»دموكراتي��ك«ي بود كه در عراق پس از س��قوط 
صدام برگزار شد. »كمبريج اناليتيكا« همچنين در 
همه پرس��ي در انگليس درباره عضويت در اتحاديه 
اروپا كه در 2016 برگزار شد يكي از حاميان اصلي 
رأي منفي ب��ه عضويت انگليس در اين اتحاديه بود. 
درواقع شاخه حامي  برگزيت در حزب محافظه كار 
ش��امل مديران صندوق هاي بزرگ سرمايه گذاري 
و ش��ركت هاي مالي مشابه اس��ت كه حامي  خروج 
بريتانيا هس��تند تا از مقررات و نظارت هاي اتحاديه 
اروپا ب��ر بازارهاي مالي خالص ش��وند. ازجمله اين 
كس��ان مي توان به كريسپين اودي، مايكل هينتز و 
پيتر  هارگريو اشاره كرد. يكي از مديران صندوق هاي 
بزرگ س��رمايه گذاري كه مدافع برگزيت است ارن 
بانكز نام دارد. شايعه است كه به  عنوان وزير كشور – 
نخست وزير كنوني خانم ترزا مي – مستقيمًا مداخله 
كرد تا جلوي بررس��ي پلي��س از حمايت هاي مالي 
ارن بانكز از جنبش خروج از اتحاديه اروپا را بگيرد. 
ارن بانكز با كم��ك »كمبريج اناليتيكا« به تبليغات 
گسترده عليه اتحاديه اروپا و عليه مهاجران در فضاي 

مجازي دست زد. 
 

برگزيتوميلياردرها
با اس��تفاده از »فيس بوك«، »كمبريج اناليتيكا« با 
كارمندان »پاالنتير« – يك شركت پردازش آماري 
كه با پول سازمان سيا ايجاد شده ولي فعاًل در مالكيت 
پيتر ثيل، يكي از موسس��ان ميلياردر »كمپاني پي 
پال«، است همكاري كرد. ثيل با صراحت تمام اعالم 
كرده است كه به گمان او دموكراسي با سرمايه داري 
جمع ش��دني نيس��ت. ثيل يكي از س��رمايه گذاران 
عمده »فيس بوك« و »رديت« است – »رديت« هم 
درواقع ايستگاهي براي انتشار پيام در فضاي مجازي 
اس��ت كه »مم مجيك« را براي ايجاد جذابيت براي 
ترامپ در اين فضا اداره مي كرد. پالمر الكي موسس 
ميلياردر »اكول��وس وي آر «به الف زني پرداخت كه 
جزو يك ده هزارم درصد بااليي هاست و با استفاده از 
مهارت هايش در اينترنت هم به فعاليت به نفع ترامپ 

در فضاي مجازي از طريق رديت اقدام كرد. 
اگر به موضوع »ارن بانكز« برگرديم عالوه برحمايت 
مالي از پروژه برگزيت، يك��ي از عمده ترين حاميان 
مال��ي حزب اس��تقالل بريتانيا – »ي��و كيپ« – هم 
اس��ت كه يك حزب راس��ت افراطي، ضد مهاجران، 

و مخالف سرس��خت اتحاديه اروپاست و پيش تر هم 
رهبري اش دس��ت نيجل فاراژ بود ك��ه خودش قباًل 
بانكدار بوده اس��ت. فاراژ با اس��تفاده از اطالعاتي كه 
درباره پي آمدهاي همه پرسي داشت با خريدوفروش 
س��هام پول زيادي به جيب زد. اخي��راً چند نماينده 
مجلس عضو حزب محافظه كار كه از حزب اس��تعفا 
داده و يك گروه مس��تقل در پارلمان ايجاد كرده اند 
)تازگي ها نام ش��ان به حزب تغيير در بريتانيا، تغيير 
كرده است( ادعا مي كنند كه نفوذي هاي »يوكيپ« 
با حمايت بانكز در حزب وارد ش��ده اند و حتي برخي 
مدعي اند تا حزب را بيشتر به راست روي بكشانند. نكته 
اين است كه حزب »يوكيب« حتي براي فاراژ هم بيش 
از حد راست گراست. براي مثال استفن يكسلي لنن 
– كه به نام تامي  رابينسون شناخته مي شود – اخيراً 
به عنوان مشاور رهبر تازه حزب منصوب شده است. 
رابينسون موسس »ليگ دفاع انگليسي« است كه يك 
گروه ضد اسالمي  است كه عمده اعضايش هم جوانان 
و ميان ساالن خشمگين سفيدپوست هستند. مدت 
كوتاهي به نظر مي رسيد كه رابينسون مواضع اش را 
تعديل كرده اس��ت وقتي به »كواليام« پيوست – كه 
موسسه اي است براي كمك به مسلمانان، سكوالرها، 

و حتي مخالف مس��لمانان ولي به نظر مي رس��د كه 
پيش��نهاد هاي جذاب تري به او شده است. بطور غير 
مستقيم رابينس��ون از رابرت شيلمن ميلياردر – كه 
بطور مرتب به س��ازمان هاي ضد اس��المي  از جمله 
»مركز آزادي« ديويد هوروويتز كه پيش تر به آن اشاره 
شد – كمك مالي مي كند- مقداري پول دريافت كرد. 
رابينسون با موسسه »ربل مديا« همكاري داشت – كه 
به وسيله شيلمن تامين مالي مي شود- و يك موسسه 
راست افراطي كانادايي است كه از دختران جوان و زيبا 
در تبليغ نفرت از چپ، مسلمانان، و مهاجران استفاده 
مي كند و بييندگانش هم اغلب مردند. كاتي  هاپكينز 
هم كه يك راست گراي افراطي است، پس از اينكه از 
ايستگاه راديويي راست گراي انگليسي »ال بي سي« 
اخراج شد، به »ربل مديا« پيوست. هزينه تحصيالت 
دانشگاهي  هاپكينز را ش��اخه امنيتي ارتش بريتانيا 
پرداخت كرد و او ني��ز دانش آموخته آكادمي  نظامي 

»سن هرست« است. 
 

نتيجهگيري
به جاي اينكه روي افراد راست گرايي كه تبليغ نفرت 
مي كنند، امثال تامي  رابينس��ون، تمركز كنيم بهتر 

است به پشت پرده ها و به حاميان ميلياردر آنها نگاه 
كنيم، چون اگر اين ميلياردرها نباش��ند بعيد است 
كه اين ها بتوانند كار زيادي انجام بدهند.  فاشيس��م 
و سرمايه داري تاريخ درازدامني دارند. سرمايه داران 
از سياس��تمداران »قدرتمند« كه از اعمال خشونت 
براي درهم شكس��تن اتحاديه هاي كارگري واهمه 
نداشته باش��د تا اقتصاد براي س��رمايه گذاران بين 
المللي جذاب تر ش��ود، خوش ش��ان مي آيد. ژنرال 
بازنشس��ته، اس��مدلي باتلر، گزارش كرده است كه 
در 1933 پس از بحران بزرگ س��ال 1929 رهبران 
بانك ها و صنايع توطئه كرده بودند تا به جاي اجراي 
برنامه »نيوديل« يك رژيم فاشيستي سركار بياورند. 
معروف است كه هنري فورد، صاحب ضد يهود كمپاني 
فورد، به ستايش از هيتلر برآمد كه نازي هاي آلمان 
الگوي تجاري ف��ورد را تحس��ين مي كردند. »ام اي 
فايو« – موسسه امنيتي انگليس��ي – موسوليني را 
زماني كه روزنامه نگار ميان س��الي بود به عنوان يك 
تبليغات چي ضد كمونيست استخدام كرده بود.  البته 
ما هنوز فاشيسم نداريم ولي كسي چه مي داند با اين 
مشاركت گسترده ميلياردرها در تأمين مالي راست 

افراطي بين المللي سرانجام به كجا خواهيم رسيد؟

»وحيد شقاقي« استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي 
با اش�اره به تحريم ه�اي امري�كا در حوزه نفت 
مي گويد: ب�ه اين تحريم ها باي�د از ديد فرصت 
نگاه كرد زي�را ايران با اين تحريم ها به س�مت 
اصالحات س�اختاري و اتكا به اقتصاد غير نفتي 

حركت مي كند.
موضوع رهاي�ي از صادرات ت�ك محصولي كه 
اقتصاد كشور و توسعه آن را متأثر از يك محصول 
مي كند يكي از مهم ترين دغدغه هاي دولتمردان 
و سياس�ت گذاران بازرگاني و اقتصادي اس�ت. 
در ش�رايط كنوني اقتص�اد ايران و ب�ا توجه به 
تحريم ه�اي نفت�ي امريكا، توس�عه ص�ادرات 
غيرنفتي از مهم ترين مسائل سياسي و اقتصادي 
كشور محس�وب مي ش�ود كه بايد مورد توجه 
مسووالن كش�ور، اقتصاددانان و محققان قرار 
گيرد زي�را اقتصادهايي كه برپايه يك محصول 
قرار دارند بس�يار آس�يب پذير بوده و با اندك 
نوسان هاي اقتصادي يا كاهش تقاضا براي تك 

محصول شدن دچار مشكل مي شوند.
ايران نيز به دليل وابستگي به نفت تا حدودي با 
همين مشكل روبرو است و تحريم هاي ناعادالنه 
كه توس�ط امريكا بر بخش نفت متمركز ش�ده 
فشار اقتصادي مضاعفي به كشور وارد مي كند.؛ 
تحريم هايي كه در روزهاي اخير به خصوص در 
حوزه نفت باعث گانه زني هايي در سطح داخلي 

و بين المللي شده است. 
با توجه به اين مساله پژوهشگر گروه اطالع رساني 
ايرنا در خصوص وضعي�ت درآمدهاي نفتي در 
ايران و چگونگي رهايي از اقتصاد تك محصولي با 
»وحيد شقاقي« استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي 

به گفت وگو پرداخته است. 

  وضعيت درآمدهاي نفتي ايران از كشف آن
 تا امروز را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 

بعد از كشف نفت در دوره ناصرالدين شاه قاجار؛ يعني 
از 1300 خورشيدي اقتصاد ايران نفتي شد. از دهه 50 

خورشيدي قيمت نفت به خاطر جنگ اعراب و رژيم 
اسراييل از حدود بشكه اي يك دالر به 10 دالر افزايش 
يافت و اقتصاد ايران، به شدت وابسته به نفت و تبديل به 
يك اقتصاد نفتي رانتي شد. در زمان محمدرضا پهلوي 
وابستگي به نفت به باالترين ميزان وابستگي رسيد و 
روزانه پنج ميليون بشكه نفت صادر مي شد. اين در حالي 
بود كه قيمت نفت ميان10 تا 12 دالر در نوسان بود و 
يك ثروت سرشاري از درآمدهاي ارزي به اقتصاد ايران 
پمپاژ شد. بعد از انقالب اسالمي وابستگي اقتصاد ايران 
به نفت ادامه داشت و وضعيت درآمدهاي ارزي نوسان 
پيدا كرد. به عنوان نمونه در 1377 خورشيدي قيمت 
نفت به زير 9 دالر سقوط كرد اما در برهه هايي نفت به 

120 دالر هم رسيد. 
  با توجه ب�ه اينكه در بعض�ي از دوره ها قيمت 
نفت به باالترين حد خود رس�يده اس�ت مازاد 
درآمده�اي نفت�ي در كجا مورد اس�تفاده قرار 

مي گرفت؟ 
براي مازاد درآمدهاي نفتي يك حساب ذخيره ارزي 
درس��ت ش��د كه اين پول مدتي بع��د در حوزه هاي 
سرمايه گذاري استفاده شود اما اجرايي نشد. در مرحله 

بعدي از كشورهايي مثل نروژ و كشورهاي نفتي ديگر 
ك��ه از ذخاير نفت��ي بهره برداري س��ودآور مي كردند 
الگوبرداري شد و به اين نتيجه رسيدند كه 20 درصد از 
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه 
ملي وارد شود. همچنين سالي سه درصد هم به اين مبلغ 
اضافه كنند. به عنوان نمونه امسال قرار بود 34 درصد 
از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه 
ملي واريز شود اما به دليل تحريم ها، هم دولت دوازدهم 
و هم دولت دهم از آيت اهلل خامنه اي مقام معظم رهبري 
اجازه گرفتند تنها 20 درصد از درآمدهاي نفتي به اين 
صندوق واريز كنند و مابقي در بودجه دولت هزينه شود. 
  سهم نفت در بودجه دولت در دوره هاي مختلف 

چگونه بوده است؟ 
اقتص��اد ايران كام��اًل اقتصاد نفت پايه اس��ت و بودجه 
دولت هاي مختلف يا به خود درآمدهاي حاصل از صادرات 
نفت وابسته بوده يا به مشتقات نفتي، همچنين سهم نفت 
در بودجه دولت در دوره هاي مختلف بين 25 تا 40 درصد 
در نوسان بوده است. به عبارتي زماني كه در شرايط تحريم 
قرار داشتيم صادرات نفت كاهش داشت يا قيمت نفت 
سقوط كرد و در نتيجه س��هم نفت در بودجه كم شده 

است. حدود 77 درصد رشد اقتصادي ايران با رشد بخش 
نفت همسو بوده و اين نشان از اين دارد كه اقتصاد ايران 
به شدت از نوسان بخش نفت تاثير مي پذيرد. اقتصاد ايران 
حدود 50 سال است كه به اقتصاد نفتي آلوده شده است. 
همه دولت ها در اين 50 سال وابسته به نفت بودند تنها 
تا حدودي دولت هفتم در برنامه س��وم توسعه توانست 

وابستگي خود را به نفت كاهش دهد. 
  آيا تا به حال اقداماتي براي فرار از اقتصاد

 تك محصولي صورت گرفته است؟ 
دولت ه��اي رانتير به دليل اينك��ه راحت ترين منبع، 
درآمدهاي نفتي بوده است چندان عالقه اي به گذر از 
نفت و وابستگي به نفت نداشتند. سياست هاي كلي، 
اقتصاد مقاومتي، سياس��ت هاي كلي برنامه پنجم و 
ششم و ديگر سياست هاي اقتصادي كلي و ابالغيه هاي 
مقام معظم رهبري در كاهش وابستگي به نفت تاكيد 
داشتند و قرار بود بودجه هاي دولت به جاي وابستگي 
نفت به سمت درآمدهاي مالياتي منتقل شوند اما رانت 
و سهل الوصول بودن درآمدهاي نفتي موجب شد كه 
همچنان اتكا به درآمدهاي نفتي باش��د. كش��ورهاي 
توسعه يافته بيش از 25 درصد توليد ناخالص داخلي 
شان از ماليات بوده اما در ايران ماليات از توليد 6 درصد و 
بسيار اندك است و بودجه دولت ها بين 25 تا 35 درصد 
وابسته به ماليات بودند اما در كشورهاي توسعه يافته 
بيش از 90 درصد از درآمده��اي دولت از درآمدهاي 

ماليات بوده است. 
  راهكارهاي شما براي رهايي از اقتصاد

 تك محصولي چيست؟ 
تحريم هاي غرب عمدتًا ب��ر بخش نفت متمركز بوده 
است. امريكا در تحريم هاي 1390و 1391 خورشيدي 
و در تحريم هاي 1397 و 1398 خورشيدي تالشش 
اين بوده كه از طريق كانال نفت بر ايران فشار وارد كند 
و صادرات نفت ايران را از 2 و نيم ميليون بشكه به زير 
يك ميليون بشكه در روز رسانده است. در حالي كه ارز 
حاصل از صادرات نفت به اقتصاد ايران بر نمي گردد و 
ب��ا توجه به برنامه دولت ها كه بايد از نفت عبور كنيم و 
متكي به اقتصاد غير نفتي باشيم همچنان اقتصاد ايران 

متكي به نفت بوده است و از اين كانال به اقتصاد ايران 
فش��ار مي آيد. نوسان ارزي و مشكالت فعلي را بايد در 
اقتصاد رانتي نفتي جس��ت وجو كرد اگر اقتصاد ايران 
مي خواهد از نفت عبور كند بايد تن به شفافيت بدهد زيرا 
شفافيت مي تواند رانت زدايي كند و جلو فساد را بگيرد 
در واقع توليد در يك اقتصاد ماليات محور و يك اقتصاد 
ش��فاف مفهوم پيدا مي كند و در ي��ك اقتصاد مخفي 
رانتي رونق توليد مفهوم ندارد. راه حل نهايي اين است 
كه بايد شفافيت را در فعاليت هاي اقتصادي پذيرفت و 
مبارزه با فساد و رانت را در سرلوحه سياست ها قرار داد. 
اقدام هايي مانند دولت الكترونيك، شفافيت و اقدام هاي 
مالي، گ��ردش آزادانه اطالعات و هر طرحي مبتني بر 
ارتقاي شفافيت مي تواند مفيد باشد و سياست هايي 
مثل بهبود محيط كسب و كار، بهبود محيط اقتصاد 
كالن ايران، رقابت پذيري اقتصاد ايران همه مي توانند در 
رونق توليد و از كانال رونق توليد بر اخذ ماليات و كاهش 

وابستگي به نفت تاثير بگذارد. 
   به نظر شما امريكا مي تواند صادرات نفت ايران 

را به صفر برساند؟ 
امريكايي ها در س��ال هاي اخير توانستند توليد نفت 
خود را از هشت ميليون بشكه صادرات نفت در روز به 
18 ميليون بشكه برسانند تمام تالش امريكا در راهبرد 
جديد خود اين است كه بتواند صادر كننده نفت باشد 
و بر بازارهاي نفت تاثير بگذارد به همين دليل امريكا 
بر شركاي نفت ايران فش��ار وارد مي كند كه واردات 
نفت خود را از ايران به صفر برسانند در واقع مي توان 
به اين تحريم ها هم از ديد فرصت و هم از ديد تهديد 
نگاه كرد؛ تهديد از اين نظر كه امريكا خواهد توانست 
كه صادرات نفت ايران را به زير 500 هزار بشكه نفت 
در روز كاهش دهد به عبارتي امريكايي ها نفت ايران 
را از 2 و نيم ميليون بشكه در روز در نيمه اول 1397 
خورش��يدي به زير 500 هزار بش��كه در روز كاهش 
خواهند داد. اين اتفاق فشار شديدي بر اقتصاد ايران 
وارد مي كند. فرصت نيز از اين نظر كه با اين وضعيت 
ايران ناچار مي شود كه به سمت اصالحات ساختاري 

و اتكا به اقتصاد غير نفتي حركت كند. 
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پس از يك سال خويش��تنداري تهران در قبال 
بدعهدي هاي برجامي طرف مقابل، اينك شوراي  
عالي امنيت ملي با توقف برخي اقدامات مندرج 
در توافق مذكور، به آن نقض عهدها پاسخ داده؛ 
موضع گيري قاطعي كه انتظار مي رود تلنگري بر 

اعضاي باقي مانده در توافق هسته اي باشد.
ايرنا درگزارشي نوشت، چهارشنبه 18 ارديبهشت 
مصادف بود با خروج امريكا از توافق هسته اي كه 
پارسال به وقوع پيوس��ت. اقدامي مغاير با عرف 
و هنجارهاي بين المللي كه در نهايت با پاس��خ و 
اكنش جدي و عملي ايران همراه ش��د و شوراي  
عالي امنيت ملي در راس��تاي صيانت از امنيت و 
منافع ملي مردم ايران و در اعمال حقوق جمهوري 
اسالمي دس��تور توقف برخي اقدامات ايران در 

توافق برجام را صادر كرد. 
اين نخستين گام عملي ايران براي پاسخگويي به 
برجام گريزان و برجام شكنان است كه به دنبال 
خروج امريكا از توافق هس��ته اي و ازس��رگيري 
تحريم هاي ثانويه، تهران را در تنگنا قرار دادند. 
امريكا حتي در فضاي پساخروج نيز با بهره گيري 
از سكوت ديگر اعضاي توافق، از تمديد معافيت 
انتقال آب سنگين مازاد به عمان و مبادله اورانيوم 

غني شده با كيك زرد خودداري كرد.
از اين رو ش��وراي عالي امنيت ملي نيز در اقدامي 
متقابل از توقف اجراي بندهاي��ي )26 و 36( خبر 
داد كه به اي��ران اجازه مي دهد كه ذخيره س��ازي 
و نگه��داري آب س��نگين و اوراني��وم را فرات��ر از 
محدوديت هاي مندرج در برجام انجام دهد. بندهاي 
مذكور تاكيد مي كنند كه در صورت عدم پايبندي 
طرف مقابل ب��ه تعهدات، ايران ح��ق دارد اجراي 

تعهدات خود را به شكل كلي يا جزئي متوقف كند.
اين موضوع آش��كارا در متن بيانيه شوراي عالي 
امنيت ملي كشورمان بيان شده و در آن آمده است 
كه »جمهوري اسالمي ايران در مرحله فعلي ديگر 
خود را متعهد به رعايت محدوديت هاي مربوط به 
نگهداري ذخائر اورانيوم غني ش��ده و ذخائر آب 

سنگين نمي داند. « 
افزون بر توقف برخي تعهدات، شوراي عالي امنيت 
ملي به كش��ورهاي باقي مانده در برج��ام 60 روز 
فرصت داد تا تعهدات خود ب��ه ويژه در حوزه هاي 
بانكي و نفت��ي را عملياتي نمايند. چنانچه در اين 
مهلت كشورهاي مزبور قادر نباشند مطالبات ايران 
را تأمين كنند، در مرحله بعدي جمهوري اسالمي 
ايران رعاي��ت محدوديت هاي مربوط به س��طح 
غني سازي اورانيوم و اقدامات مربوط به مدرن سازي 
رآكتور آب سنگين اراك را نيز متوقف خواهد كرد.

البته تصميم ايران به توقف برخي تعهدات برجامي 
پس از اولتيماتوم ب��ه اعضاي باقي مانده در برجام 
اتخاذ و وارد مرحله اجرا شد. يكي از اقدامات ايران 
دعوت از سفيران پنج كشور انگليس، فرانسه، آلمان، 
روس��يه و چين به وزارت امور خارجه و تش��كيل 
جلسه در اين خصوص بود. اقدام ديگر ايران، ارسال 
نامه اي از جانب حجت االسالم »حسن روحاني« 
رييس جمهوري به سران كشورهاي مذكور بود كه 
در آن، تعلل طرف هاي مقابل در انجام تعهدات خود 

را دليل كاهش تعهدات ايران دانسته بود.
كارشناسان بر اين باورند كه چنين اقدامي از سوي 
تهران حتي مي توانس��ت زودتر از زمان كنوني 
انجام گيرد تا شاهد افزايش فشارهاي حداكثري 
امريكا در حوزه هاي مختلف بر ايران نباشيم. در 
اين حالت، فرصت هاي بازيگري امريكا محدود و 
زمان براي جبران پيامدهاي كارشكني هاي كاخ 

سفيد افزايش مي يافت. 
از دي ماه 94 كه توافق هسته اي وارد فاز اجرايي شد 
تاكنون »يوكيا آمانو« مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي دستكم 14 گزارش فصلي در ارتباط با 
فعاليت هاي هسته اي ايران انتشار داده كه در همه 
آنها پايبندي تهران به برجام و همكاري س��ازنده 
ايران با اين نهاد راس��تي آزما به چش��م مي خورد؛ 
گزارش هايي كه طرف مقابل را نتوانس��ت ملزم به 
اجراي تعهدات خود كند. البته كاسته شدن از ميزان 
تعهدات ايران به منزله خروج اين كش��ور از توافق 
هسته اي نيست بلكه مي تواند تلنگري به اعضاي باقي 
مانده در برجام شود كه در سال گذشته و در فضاي 

پساخروج امريكا سكوت اختيار كرده اند. 
همين سكوت اروپا در برجام شكني ترامپ و همچنين 
همراهي رهبران بروكس��ل با كاخ سفيد در مسائل 
موشكي و فعاليت هاي منطقه اي ايران صداي اعتراض 
مخالفان برجام را در داخل بلند كرده تا ازآنها به عنوان 
پليس خوب و بد ياد كنند كه اهدافي مشترك دارند.

در كنار قصور اعضاي باقي مانده در برجام، نوك 
اتهامات به سمت سازمان ملل و شوراي امنيت اين 
سازمان نشانه رفته كه از كوچك ترين اقدام براي 
مقابله با زي��اده خواهي هاي دولت جديد امريكا 
عاجز مانده اند؛ واقعيتي كه در بيانيه شوراي عالي 

امنيت ملي نيز به چشم مي خورد.
ش��وراي عالي امنيت ملي در بخشي از بيانيه خود 
تاكيد كرده كه »اكنون يك سال از خروج غيرقانوني 
اياالت متحده امريكا از توافق برجام و نقض مصوبات 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد توسط امريكا 
مي گذرد و آن كشور با قلدري تمام و برخالف تمامي 
اصول شناخته شده بين المللي تحريم هاي يكجانبه 
و غيرقانوني خود را مجددا اعمال كرده اس��ت. اين 
زورگويي آشكار امريكا متأسفانه با هيچ اقدام درخور 
و متناسب از سوي ش��وراي امنيت يا اعضاي باقي 
مانده در برجام مواجه نش��ده اس��ت.« در مجموع 
خويشتنداري و صبر استراتژيك ايران باعث نمي شود 
كه تهران با وج��ود تعهدگريزي هاي طرف مقابل 
از منافع ملي چش��م بپوشد. اينك با تعيين مهلت 
شش ماهه، توپ در زمين چين و روسيه و همچنين 
تروئيكاي اروپا قرار گرفته تا وظايف برجامي خود 
را مرور كنند پيش از آنكه شاهد از بين رفتن توافق 
هسته اي باشند؛ دستاوردي كه براي دستيابي به آن 

بيش از يك دهه مذاكره و تالش كرده اند.

   فاشيس�م و س�رمايه داري تاريخ درازدامني دارند. سرمايه داران از سياس�تمداران »قدرتمند« كه از اعمال خشونت براي درهم شكستن 
اتحاديه هاي كارگري واهمه نداش�ته باش�د تا اقتصاد براي س�رمايه گذاران بين المللي جذاب تر شود، خوش ش�ان مي آيد. ژنرال بازنشسته، 
اس�مدلي باتلر، گزارش كرده اس�ت كه در 1933 پس از بحران بزرگ س�ال 1929 رهبران بانك ها و صنايع توطئه كرده بودند تا به جاي اجراي 
برنامه »نيوديل« يك رژيم فاشيستي سركار بياورند. معروف است كه هنري فورد، صاحب ضد يهود كمپاني فورد، به ستايش از هيتلر برآمد كه 
نازي هاي آلمان الگوي تجاري فورد را تحسين مي كردند. »ام اي فايو« – موسسه امنيتي انگليسي – موسوليني را زماني كه روزنامه نگار ميان 
س�الي بود به عنوان يك تبليغات چي ضد كمونيست اس�تخدام كرده بود. البته ما هنوز فاشيسم نداريم ولي كسي چه مي داند با اين مشاركت 

گسترده ميلياردرها در تأمين مالي راست افراطي بين المللي سرانجام به كجا خواهيم رسيد؟

برش



نگاه 9 ايرانشهر

»تعادل«تركيببهينهوسايلنقليهعموميوخصوصيرابررسيميكند

پيش نيازهاي حمل و نقل تركيبي در تهران

كاهش وابستگي به خودرو با حمل و نقل پايدار

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
 در شهرسازي امروز، توسعه شهر و حمل و نقل نمي توانند 
مستقل از يكديگر تحقق يابند. از اين رو ارتباط تنگاتنگ 
و انكارناپذي��ري با يكديگ��ر و با معيارهاي كيفي ش��هر، 
سياست گذاري ها و نيز اقتصاد شهري دارد. توسعه شهرها 
با بهره گيري از پتانسيل هاي عناصر ترابري شهري همواره 
در طول تاريخ مورد توجه بوده و دوره هاي زماني مختلف با 
اهداف و روش هاي گوناگوني صورت پذيرفته است. در اين 
زمينه آنچه در بر آن تأكيد مي شود توسعه مبتني بر حمل 
و نقل عمومي است. توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي 
 )Transit Oriented Development-TOD(
يكي از تكامل يافته ترين ديدگاه هاي توس��عه شهري كه 
مي تواند آغازي بر بهبود وضعيت كنوني شهرها و گامي موثر 
در راستاي توسعه پايدار باشد، توسعه مبتني بر حمل و نقل 
عمومي )TOD( است. مديران شهري تهران نيز به منظور 
رفع آلودگي هوا و مهم تر از آن حل مشكل ترافيك به سمت 
استفاده از روش هاي نوين حمل و نقل عمومي رفته اند. پيروز 
حناچي شهردار تهران به منظور توسعه فرهنگ دوچرخه 
سواري از همان روزهاي آغازين فعاليت اش روز سه شنبه را با 
نام سه شنبه هاي بدون خودرو نامگذاري كرد و از شهروندان 
خواست دراين روز بدون استفاده از خودروهاي شخصي تردد 
كنند و خود نيز براي آمدن به محل كارش از دوچرخه استفاده 
مي كند. اما دوچرخه س��واري در تهران موانع و مشكالت 
خودش را دارد. وجود ش��يب و س��ربااليي هاي بسيار و نيز 
طوالني بودن مسير باعث شد تا شهرداري تهران چاره اي براي 
اين موضوع بينديشد و از اينجا بود كه واژه حمل و نقل تركيبي 
به ادبيات مديران شهري ورود پيدا كرد. علي پيرحسين لو، 
مشاور فرهنگي معاونت حمل ونقل شهرداري تهران معتقد 
است: »بيشترين كاركرد براي دوچرخه در شرايطي همچون 
تهران تكميل مدهاي ديگر حمل ونقلي است؛ به اين معنا كه 
سفرها بايد تركيبي باشد و مترو يا اتوبوس به كمك دوچرخه 
بيايند.« چنين نگاهي با توجه به شرايط تهران واقعي تر است. 
بر اين اساس و طي اتخاذ تمهيداتي، ورود دوچرخه به مترو با 
درنظر گرفتن واگن مشخص، در تمام روزهاي هفته بالمانع 
شده است. البته در روزهاي هفته براي تردد بهتر مسافران 
بايد از دوچرخه تاشو اس��تفاده كنند و ورود دوچرخه هاي 
معمولي تنها در ايام تعطيالت رسمي مجاز است. از طرف 
ديگر، دوچرخه سوار شدن در همه ايستگاه ها و قطارهاي 
مترو ممنوع اس��ت و راكبان تنها مي توانند دوچرخه خود 
را حمل كنند؛ نه اينكه س��وارش شوند. همچنين راكبان 
نمي توانن��د دوچرخه خود را درون ايس��تگاه رها كنند.  از 
سوي ديگر، در مورد ناوگان اتوبوسراني هم مطالعاتي صورت 
گرفته و در فاز نخست ۱۲رك )محفظه( حمل دوچرخه در 
خط ۴ اتوبوسراني )پايانه افشار تا ترمينال جنوب( و خط ۷ 
اتوبوسراني )پايانه تجريش تا ميدان راه آهن( رونمايي شده تا 
الگوي سفر تركيبي محقق شود. به هرترتيب، شرايط براي 
استفاده تركيبي از دوچرخه پيش مي رود و تسهيل شرايط 
س��فرهاي تركيبي براي مترو، اتوبوس و دوچرخه ازجمله 

ماموريت هاي شهرداري است. 

   حمل ونقل تركيبي مصداق ندارد
به گزارش »تعادل«، محمدعلي كروني، دبير كميس��يون 
حمل و نقل شوراي شهر اما نظر متفاوتي درباره مدهاي حمل 
و نقلي مورد نظر شهرداري دارد. به گفته او هر چند مديران 
شهري درباره حمل و نقل تركيبي زياد صحبت مي كنند اما 
مصداق آن در شهر تهران به وضوح مشاهده نمي شود. او در 
اين باره به »تعادل« گفت: دوستان ما در شهرداري تالش 
كردند تا با به كارگيري مدهايي مانند استفاده از دوچرخه 
در ايس��تگاه هاي مترو و بي. آر. تي حمل و نقل تركيبي را 

پياده سازي كنند اما مطمئنا تا زماني كه شبكه حمل و نقل 
عمومي در طرح جامع مطالعات حمل و نقل عمومي سطح 
شهر تهران آماده نشود، صحبت كردن درباره حمل و نقل 
تركيبي يك مقدار زود است. كروني با تاكيد بر اينكه ابتدا 
بايد مطالعات جامع حمل ونقل در شهر تهران به اتمام برسد، 
تصريح كرد: دراين مطالعات بايد به وضوح مشخص شود كدام 
نقاط شهر تهران پتانسيل پياده سازي حمل و نقل تركيبي را 
دارد. براي مثال، پايانه هاي تاكسي و اتوبوس كه در مجاورت 
ايستگاه هاي مترو هس��تند يا خطوط بي. آر. تي عمود بر 
خطوط مترو مي تواند نقطه مناسبي براي حمل ونقل تركيبي 
باشد. در مجموع مي توان گفت حمل ونقل تركيبي عبارت 
است از به كارگيري مدهاي مختلف حمل و نقل در يك شهر 
در پايانه ها كه مي تواند به تسهيل تردد كمك بسياري كند. 
البته اكنون در دنيا تعاريف جديدي از حمل ونقل تركيبي 

ارايه مي شود كه ما با آن خيلي فاصله داريم. 

   عدم تطابق نياز شهر با طرح تفضيلي
اين كارشناس در پاسخ به اينكه آيا حمل و نقل مبتني بر 
توسعه ريلي مي تواند براي شهر تهران كارآمد باشد، توضيح 
داد: نكته مهم اين است كه توسعه حمل و نقل بايد با طرح 
طرح تفضيلي شهر مطابقت داشته باشد .اما متاسفانه در طرح 
تفضيلي شهر تهران از مدهاي حمل ونقلي نام برده شده كه 
مورد تاييد كارشناسان شهري نيست مانند مونوريل و اين 
موضوع كه طرح تفضيلي هيچ هماهنگي با كاركردهاي 
حمل و نقل شهري تهران ندارد، شهر را دچار چالش كرده 
است.شايد بتوان گفت درطرح تفضيلي تهران كمترين توجه 
به روي حمل و نقل شده است.ارايه پروانه ساخت برج ها و 
ساختمان هاي بلندمرتبه و  مجتمع هاي تجاري در برخي 
نقاط تهران باعث آشفتگي ترافيكي در اين نقاط شهر شده 
است. تقريبا تمام اين ساخت وسازها پيوست ترافيكي ندارد 
و در زمان ساخت نيز تنها موردي كه موردتوجه قرار نداشته 

همين پيوست هاي ترافيكي بوده است.

   اختالف بين شهرداري و شوراي شهر
كروني افزود: جالب اس��ت بدانيد حتي اكنون كه بررسي 
مطالعات جامع حمل و نقل ش��هر ته��ران در حال انجام 
است، موارد مد نظر كارشناسان حمل و نقل كامال با نظرات 
دوستان ما در حوزه فني و عمراني شهرداري متفاوت است. 
آنها پروژه هايي را در اولويت قرار داده اند كه از لحاظ كاركرد 
ترافيكي هيچ اولويتي ندارند و نه تنها مشكل ترافيك شهر 
حل نمي كنند، بلكه ممكن است با راه اندازي آن پروژه ها 
آشفتگي ترافيكي جديد به وجود آيد. براي مثال مي توان 
پروژه پل گيش��ا را نام برد ك��ه در اولويت آماده س��ازي و 
بهره برداري است .اين پل همين االن نيز در برخي ساعات روز 
ترافيك عجيب و غريبي دارد و با راه اندازي زيرگذر مطمئن 
باشيد كه ترافيك خيابان جالل آل احمد بيشتر از اين چيزي 

كه االن هست، خواهد شد.

   دور شدن از حمل و نقل تركيبي
كروني ادامه داد: اين نشان مي دهد كه در شهرداري موضوع 
حمل و نقل به صورت جامع ديده نش��ده ش��ده است و دو 
حوزه اي كه بايد همديگر را پوشش دهند، يعني حوزه فني و 
عمراني شهرداري و حوزه ترافيك و حمل و نقل شورا )عمال 
تمام كاركرده��ا و خروجي هاي معاونت فني و عمراني در 
انتها به يك بحث ترافيكي منجر مي شود( عمال با يكديگر 
هيچ هماهنگي ندارند. همانطور كه عنوان كردم در مطالعات 
جامع نيز دوستان حمل و نقل مواردي را در نظر دارند كه 
حوزه عمراني به آن توجه ندارند اين عوامل باعث مي شود 
تا هر چه مي گذرد از هدف اصلي مورد نظرمان كه حمل و 

نقل تركيبي است بيشتر دور شويم. در واقع مدهاي تركيبي 
كه بايد در شهر تهران شكل بگيرد، عمال با بهره برداري از 
يكسري از پروژه هاي عمراني قابليت اجرايي نخواهند داشت.

   عدم كارايي دوچرخه در تهران
دبير كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در پاسخ 
به اينكه آيا حمل ونقل تركيبي دوچرخه و مترو مي تواند 
مد مناسبي براي شهر تهران باشد يا خير، توضيح داد: آن 
چه عنوان مي كنم نظر شخصي من نيست و در اين زمينه 
جلسات متعددي با كارشناسان حمل ونقل برگزار شده و 
تمام آنها معتقد بودند كه دوچرخه به عنوان يك مد حمل 
ونقلي در تهران كارايي ندارد. اينكه در محالت يكس��ري 
كيوسك هاي دوچرخه راه اندازي شود و شكل محلي داشته 
باشد خيلي خوب است و ايرادي هم ندارد و مي توان از بابت 
سالمت وتندرستي ش��هروندان به آن نگاه كرد و بودجه 
مختصري هم ساالنه براي آن در نظر گرفت. اما قطع به يقين 
دوچرخه هيچ كارايي از بابت كاركرد ترافيكي در شهر تهران 

ندارد و نخواهد داشت.

   دوچرخه، يك طرح شكست خورده 
هر چند اكنون شهردار و معاونت حمل و نقل به دوچرخه 
توجه مي كنند، اما واقعيت اين اس��ت كه در دوره قبل نيز 
به اين موضوع توجه ش��د و س��رمايه گذاري هاي سنگين 
براي ترويج آن انجام دادند اما نتوانست موفق شود و كامال 
مشخص است كه به چه سرنوش��تي دچار شد.رك هاي 
دوچرخه، خانه هاي دوچرخه و انواع و اقسام روش ها براي 
اينكه دوچرخه سواري را در تهران رواج دهند به كار گرفتند 
اما متاسفانه به دليل اينكه بحث كارشناسي نشده و صرفا 
يك پز بود، نتوانستند موفق شوند. همانطور كه گفتم اكنون 
مخالف راه اندازي دوچرخه در محالت نيستيم اما دوچرخه 
درشهر تهران نمي تواند يك مد حمل و نقلي باشد. او بابيان 
اينكه بايد ببينيم كالن شهرهاي ديگر با خصوصيات تهران 
مانند س��ئول و پكن در مقياس بزرگ تر با چه روش هايي 
توانسته اند ترافيك خود را كنترل كنند، تصريح كرد: تمام 

اين شهرها در اولين قدم به سمت تكميل شبكه حمل و نقل 
ريلي گام برداشته اند. تهران نيز راهي به غير از توسعه شبكه 
حمل و نقل ريلي ندارد.متاسفانه شهرداري تهران در دوسال 
اخير نيز تمام فرصت هايي كه در اين زمينه داشت سوزاند و از 
بين برد. همانطور كه گفتم شهرداري تهران بيشتر به اهداف 
فرعي پرداخته است و از هدف اصلي دور شده ايم.حمل و نقل 
تركيبي در تهران بايد تركيبي از مترو، بي ار تي اتوبوس هاي 
خطي و در آخرين مرحله هم تاكس��ي كه من خيلي با آن 
موافق نيستم باشد. درتهران به اين سمت رفته ايم كه تاكسي 
نيز به عنوان يك مد حمل و نقل عمومي شناخته شود.اين در 
حالي است كه در هيچ كجاي دنيا تاكسي به عنوان مد حمل 
ونقل عمومي ديده نمي شود اما درتهران تاكسي ها بخش 
عظيمي از بار حمل ونقل عمومي را بر دوش مي كشند.اين 
سه مد حمل ونقلي بايد در نقاط مختلف شهرتهران بررسي 
شده و مشخص شود در چه مكان هايي اين سه مد حمل و 

نقلي مي توانند با يكديگر تركيب شوند.

   اتوبوس هوايي؟!
 هفته گذشته محمد عليخاني رييس كميسيون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي ش��هر ته��ران از ط��رح راه اندازي 
اتوبوس هاي هوايي در منطقه يك شهرداري تهران خبر داد 
وگفت: اتوبوس هوايي مانند تله كابين است كه هم جاذبه 
توريستي دارد و هم با توجه به اينكه منطقه يك پايتخت كه 
كوهستاني است و امكان احداث بزرگراه و اقدامات اينچنيني 
وجود ندارد؛ بايد راه هاي ديگري براي آن در نظر گرفت كه 
اين طرح پاسخ به دو مس��اله جذب گردشگر و ترافيك را 
خواهد داد. دبير كميسيون حمل و نقل شهرداري تهران در 
پاسخ به اينكه ساخت اتوبوس هوايي تا چه اندازه مي تواند 
عملي باشد، گفت: تا زماني كه مطالعات جامع حمل و نقل 
منتشر نشود، اين نوع اظهارنظرها بيشتر شخصي است و 
بدون داشتن اين مطالعات نمي توان گفت چه نوع مد حمل 
ونقلي براي كدام منطقه تهران مناسب است.بايد مطالعات 
مبدا و مقصد سفرها در تهران مشخص شود اينكه در طول 
روز بيشترين مبدا و مقصد س��فرها كدام نقاط است و در 

هر مبدا چه تعداد سفر داريم تاثير مهمي در برنامه ريزي 
دارد. بر اساس تعداد سفرها مي توان گفت در كدام منطقه 
چه نوع مد حمل ونقلي مورد نياز است. متاسفانه هنوز اين 
اطالعات را نداريم بنابراين نمي توان گفت كه آيا اتوبوس 
هوايي در منطقه يك مي تواند راه حل خوبي براي كاهش 
بار ترافيكي اين منطقه باشد يا خير.  او در اين باره بيشتر 
توضيح داد وگفت: به دليل نبود همين مطالعات اكنون در 
شهر تهران خطوط اتوبوسراني داريم كه تعداد مسافران آن 
كمتر از يك ون است ولي همچنان در اين خط ها به جاي ون 
از اتوبوس استفاده مي كنيم.در يكسري از خطوط تاكسي 
و ون به دليل تعداد زياد مسافر نياز است كه خط اتوبوس 
راه اندازي شود كه متاسفانه اين كار شكل نگرفته است . در 
واقع هيچ هماهنگي و تطابقي بين مدهاي حمل ونقلي 
در تهران وجود ندارد.زيرا مطالعات مبدا و مقصد روشن و 
واضحي در اختيار مديران نيست و صرفا بر اساس تجربيات 
گذشته اقدام به راه اندازي خطوط كرده اند. هر چند برخي 
از اين خطوط اكنون كارايي خود را از دست داده است اما 
همچنان به همان شيوه قبلي كار را ادامه مي دهند.مي توانم 
بگويم حدود 30 خط اتوبوسراني داريم كه طي روز زير ۴00 
نفر مسافر جابه جا مي كنند.  چندي پيش بحث ساماندهي 
خطوط تاكسيراني مطرح و قرار بود برخي خطوط حذف يا 
ادغام شوند، كروني با بيان اينكه هنوز اين اتفاق نيفتاده است، 
عنوان كرد: اين خطوط هنوز وجو دارند و هيچ خطي حذف 
نشده است. ما يكسري خطوط داريم كه از شهرهاي اقماري 
وارد تهران مي شوند. براي مثال تاكسي از كرج به ميدان ونك 
يا از كرج به ميدان آزادي وارد مي شود.در صورتي كه اين 
تاكسي ها بايد در مبادي ورودي شهردر پايانه هاي اتوبوس و 
مترو مسافر را پياده كنند و مسافران از آن جا به مقصد خود به 
داخل شهر بروند اما هنوز دراين خصوص فكري نشده و اين 

موارد باعث مي شود تا بر حجم ترافيك روزانه افزوده شود.
در مجموع در ش��هرتهران پايين ترين سطح حمل و نقل 
تركيبي را شاهد هستيم وتا زماني كه مطالعات جامع حمل 
و نقل محقق نشود نمي توانيم حمل و نقل تركيبي در سطح 

شهر تهران داشته باشيم.

شبكه هاي ارتباطي و فضاهاي 
عمومي مانند خيابان ها، كوچه ها 
و ميادين، فضاهاي شهري مهم 
كانون هاي فعالي��ت و زندگي 
روزمره ش��هروندان محسوب 
مي شوند. از اين رو، ساماندهي 
فضاي��ي، طراح��ي و س��اخت 
منطقي آنها از وجوه حائز اهميت 
در شهرسازي است. گسترش 
روز افزون شهرها و ورود اتومبيل به عرصه فعاليت انسانها و 
ماشيني شدن زندگي شهري، جذابيت خيابان ها و فضاهاي 
شهري براي پياده روي را تحت تاثير قرار داد. به بهانه تسهيل 
در رفت و آمد وس��ايل نقليه موتوري در بافت ش��هري به 
خصوص در بافت هاي متراكم مركزي، عرض پياده روها 
روز به روز كمتر و پياده روي با مخاطرات گوناگون همراه 
شد. محور برنامه ريزي هاي فضايي و شبكه هاي ارتباطي، 
تسهيل در تردد اتومبيل و اساس برنامه ريزي، طراحي بر 
مبناي حركت س��واره در بافت ها شد.ايجاد منطقه بندي 
براساس كاربري، جدايي هر چه بيشتر كاربري مسكوني 
از كاربري هاي تجاري، اداري و خدماتي براي دس��تيابي 
به آرام��ش و تراكم اين كاربري ها در بخش هاي آش��فته 
مركزي شهر، سفرهاي هر چه بيشتر و طوالني تر را شدت 
بخشيد كه حجم باالي اين سفرهاي درون شهري، آثاري 
چون اتالف وقت شهروندان، اغتشاشات بصري و صوتي، 
آلودگي هاي زيست محيطي، استرس هاي رواني و صرف 
هزينه هاي هنگفت اقتصادي را در برداشته كه همگي از 
عوامل بازدارنده دستيابي به سيستم حمل و نقل شهري 
پايدار محسوب مي شوند. در اين مقاله سعي بر آن داريم 
تا با بيان راهكارهايي شهرسازانه براي كاهش وابستگي به 
اتومبيل به سوي ارايه الگوهاي در جهت دستيابي به حمل 

و نقل پايدار شهري گام برداريم.
بافت تاريخي و كهن شهرها كه عناصر ارزشمند و باستاني 
ش��هر را در خود جاي داده است، به مثابه هويت و پيشينه 
شهروندان است كه سهولت دسترسي فيزيكي و بصري به 
اين بخش از شهر موجب تقويت حس تعلق ساكنان به شهر 

خود خواهد شد. استقرار و استمرار فعاليت ها در اين بخش، 
به خصوص فعاليت هاي پياده و ايجاد ارتباطات و تعامالت 
چهره به چهره سبب ارتقاي حيات شهري و جريان زندگي در 
اين محالت كهن خواهد شد. تا قبل از انقالب صنعتي، اندازه، 
تناس��ب ها و فواصل عناصر تشكيل دهنده شهر برمبناي 
مقياس انساني و الگوي جابه جايي ها نيز براساس حركت فرد 
پياده بود. در واقع، او اندازه و فاصله ها را تعيين مي كرد. ولي با 
شروع انقالب صنعتي كه رشد و گسترش سريع شهرها را به 
همراه آورده بود، و از طرفي با اختراع اتومبيل و استفاده از آن، 
سرعت و راحتي در امر حمل ونقل ميسر شده بود، باعث شد 
كه به مرور، فرد پياده جايگاه خود را در فضاي معابر از دست 
بدهد . ترافيك را مي توان از معضالت حمل ونقل بر شمرد 
و بهترين مكان براي انجام اقدامات كاهش ترافيك، جايي 
است كه فعاليت هاي اجتماعي به شدت در آن جريان دارد. 
با توجه به نگرش سيستمي درباره شهرها، برنامه ريزي براي 
ساماندهي بخشي به فضاهاي شهري و اتخاذ تصميماتي 
در جهت ارتقاء محيط هاي شهري و خلق فضاهاي مطلوب 
مي تواند سازمان دهي به شبكه هاي حمل ونقل را به دنبال 
داشته باش��د. زيرا اس��اس ايجاد تقاضاي سفر و تمايل به 
نقل و انتقاالت ش��هري، برپايه نح��وه توزيع و تخصيص 
كاربري ها، مكان يابي و جاي گذاري اس��توار است. در نظر 
گرفتن دسترسي هايي چون دسترسي پياده، دوچرخه و 
وسايل حمل ونقل عمومي براي فضاهاي شهري، به نوعي 
برقراري ارتباط كارا و پايدار ميان اين فضاها و گامي مثبت 
در جهت دستيابي به حمل ونقل شهري پايدار خواهد بود.  
سياست هاي جديد شهرسازي در امر برنامه ريزي و طراحي 
ش��هري، با اولويت قائل شدن براي مديريت تقاضاي سفر 
از طريق اصالح يا تغيير قوانين كاربري ها، به حمل و نقل 
از طريق دسترسي پياده، دوچرخه و حمل ونقل عمومي 
در بافت هاي قديمي شهرها تاكيد دارد. چنان كه در قانون، 
برنامه چهارم توسعه به بهبود وضعيت عبور ومرور شهري 
به همراه افزايش س��هم حمل ونقل عمومي تا ميزان ٧۵ 
درصد نسبت به كل سفرهاي درون شهري اشاره مي نمايد. 
همچنين به احياي بافت هاي فرسوده و نامناسب شهري 
براي حضور فعاالنه شهروندان تاكيد دارد. شهرسازي نوين، 

با ارايه راهكارها و آلترناتيوهايي در باب س��اخت محالت 
ش��هري، گام هايي در جهت پايداري برداشته است.» نو-

شهرسازي« را مي توان واكنش معماران وبرنامه ريزان شهري 
به توسعه به هم گسيخته حومه ها دانست. در واقع، هدف 
اصلي شهرسازي نوين، ساخت محالت با مقياس انساني و 
مجموعه هاي قابل پياده روي است.اصول شهرسازي نوين 
برپايه محله هاي قابل پياده روي و شامل طيف وسيعي از 
مشاغل و مساكن است. خيابان هاي ايمن، ساختمان هاي 
س��بز، احياء تاريخي، ارتب��اط و اتصال ترافيك س��واره و 
پياده و سيستم هاي حمل ونقل گوناگون در زمره نگرش 
شهرسازي نوين است.  محالت ساماندهي شده براساس 
ديدگاه نو-شهرسازي، كامال انسان گرا بوده و برتري غالب 
حركتي با حركت پياده و دوچرخه اس��ت. در اين محالت 
به عنصر خيابان به عنوان يك فضاي شهري و نه صرفا يك 
شبكه ارتباط سواره توجه خاص مي شود كه نوعي اختالط 

اجتماعي وانعطاف پذيري در اين فضا پديد مي آيد.
دركل، هدف اصلي شهرس��ازي انس��ان گرا را مي توان در 
مطلوب سازي محيط زيست، سازمان دهي به محيط هاي 
عمومي در فضاي شهري، ساماندهي به عرصه هاي عمومي 
جهت دس��تيابي به كيفيت عملكردي، زيست محيطي 
و زيبا شناختي، ارتقاء روحيه س��رزندگي شهروندان در 
فضاهاي ش��هري و حضور فعاالنه خالصه كرد.اما ناديده 
انگاشتن انسان و نقش او به عنوان عنصر اصلي سازنده شهر 
در رفت و آمدهاي درون شهري، پيامدهاي زير را به دنبال 
خواهد داشت.  رشد و توسعه ناموزون شهرها: اين امر به علت 
تفكيك كاربري ها و افزايش فواصل شهرها از يكديگر، در 
شهرسازي جديد به وجود آمد كه باعث ايجاد محيط هاي 
كسل كننده در سطح شهرها شد. ايجاد بافت هاي بي هويت: 
به دليل حذف س��فرهاي پياده، تسهيالت و كاربري هاي 
مرتبط با اين سفر بر چيده شد و بدين ترتيب، هر يك از معابر 
درون شهري از معابر هم جوار يا معابري كه در آن سوي شهر 
واقع شده بودند، تمايزي نداشته و قابل شناسايي نبودند. 
ايجاد فضاهاي شهري ناخوانا: به دليل رشد و توسعه سريع 
شهرها و حذف نقش انسان در رفت و آمدهاي درون شهري، 
سيستم هاي حمل و نقل درون شهري به سمت بزرگراه هاي 

سريع و گسترده كشيده شد كه به لحاظ فرم و عملكرد كامال 
شبيه به هم بودند كه اين امر سبب عدم خوانايي شهر شد.

از بين رفتن مفهوم فضاهاي شهري: حذف انسان از فضاي 
معابر، به پيدايش مكان هاي خالي و بدون استفاده اي منجر 
شد كه قبال به عنوان فضاي شهري معناي خاص خود را 
داشتند.  بدون استفاده ماندن فضاي سبز معابر: از آنجا كه 
استفاده كننده اصلي فضاي سبز، فرد پياده است، بنابراين 
بدون حضور او، فضاي سبز معابر به عنوان عنصري اضافي 

تبديل شد و در ميان بزرگراه و خيابان ها ماند. 
در ش��رايط كنوني فراهم س��اختن زمينه ه��اي ترغيب 
ش��هروندان براي استفاده كمتر از اتومبيل و طي مسيرها 
به صورت پياده به عنوان فرصتي جهت دستيابي به حمل 
ونقل پايدار شهري با حداقل وابستگي به اتومبيل و حداكثر 
اس��تفاده از دوچرخه و وسايل حمل ونقل عمومي مطرح 
اس��ت. ايجاد انگيزه پياده روي با رعايت مقياس انس��اني، 
استفاده از كاربري هاي مختلط، رعايت استانداردهاي فواصل 
دسترسي، آسايش پياده روها و سهولت حركت آنها ساختار 
مناسب فضاي شهري وتنوع و خوانايي با افت ميسر است. 
همچنين اختالط در كاربري ها و ايجاد زونينگ مختلط 
)منطقه بندي مختلط(، ناشي از حضور كاربري هاي سازگار 
با مناطق مسكوني در محالت مسكوني، گامي است در جهت 
رفع نيازهاي روزانه و هفتگي خانوارها، خودكفايي محالت 
مسكوني و مديريت تقاضاي سفر به محالت مركزي شهر 
جهت رفع نيازهاي اساسي خانوار . اين به معناي كاستن سفر 
به محالت قديمي و مركزي نيست، بلكه ترغيب شهروندان 
به بهره گيري بيشتر از فضاهاي شهري محالت مسكوني و 
نيز بافت قديمي شهرها جهت گذران اوقات فراغت و تفريح 
و سرگرمي است. با اين شيوه، سعي بر آن است تا با كاهش 
هم ترافيك و ترددهاي درون شهري سواره، ميزان آلودگي 
هسته هاي مركزي و پرتراكم شهرها را تقليل داد. واضح است 
كه ايجاد تغييراتي اينچنين در الگوي مسافرت و جابه جايي 
شهروندان، موانعي را بر سر راه خود خواهد داشت. از جمله 

مهم ترين اين موانع مي توان به موارد زير اشاره كرد:  
موانع اجرايي: عدم انسجام تصميمات اجرايي شهرداري ها 

)مديريت شهري( و ارگان هاي مربوطه.

موانع س�اختاري: انطباق نواحي ساخته شده فعلي با 
توسعه بي رويه شهري.

موانع فرهنگي-رفتاري: نيروهاي اجتماعي مانند نحوه 
زندگي وعادت به استفاده از وسيله نقليه شخصي.

موانع مالي- اقتصادي: نيروهاي بازار و مقاومت در برابر 
اجراي طرح هاي جديد.

براي رفع اين موانع، راهكارهايي چون اتخاذ سياست هايي 
در باب مديريت يكپارچه شهري، ايجاد تغييرات در ساختار 
شهري و كاربري اراضي، همسو با معيارهاي شهرسازي-

انسان گرا وپايدار )ايجاد محالت سنتي و پياده، كاربري هاي 
مختلط و توسعه هايي درمسير حمل ونقل عمومي و....(، 
فرهنگ سازي و ترويج فرهنگ پياده روي، دوچرخه سواري، 
و استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي و مديريت ترافيك 

مي تواند موثر واقع شود.
در مجم��وع آنچه ام��روزه بايد مورد توجه شهرس��ازان، 
عمران گران و مديران شهري قرار گيرد اين است كه استفاده 
از وسيله اي به نام اتومبيل، شهرهاي امروزي را با شهرهاي 
گذشته متمايز كرده است كه اين تمايز، در تغيير مقياس ها 
و معيارهاي طراحي از انسان به ماشين بسيار واضح و روشن 
است. مساله اين نيست كه اتومبيل از طراحي هاي شهري 
ناديده گرفته شود، زيرا زندگي امروزي بدون در نظر گرفتن 
اتومبيل دشوار خواهد بود. بلكه نكته مورد توجه اين است 
كه به رسميت شناختن انسان و به كارگيري اصول دخيل 
در باال بردن كيفيت فضاهاي شهري، جهت جذب پياده و 
دوچرخه به عرصه هاي همگاني و ترويج فرهنگ پياده روي، 
دوچرخه سواري و استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي به 
عنوان مولفه هايي كه از ترافيك عمومي شهرها مي كاهد، 
نقش بس��زايي در ارتقاي كيفيت اكولوژيكي و زيس��ت 
محيطي شهرها، صرفه جويي در مصرف سوخت، بهره وري 
اقتصادي و تقويت تعامالت اجتماعي شهروندان در شهرها 
ايفا مي كند. به كارگيري سيستم حمل و نقل انسان گرا، 
گامي موثر و كارا در جهت دستيابي به پايداري و حمل و نقل 
شهري پايدار خواهد بود. كه انجام مطالعات امكان سنجي 
پياده سازي اين سيستم ها، براي شهرهاي امروزي كشورها 

و كشورهاي در حال توسعه امري ضروري است.
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5  شهری که آينده   
پياده مداری را نشان می دهند

   آمستردام )هلند(
آمس��تردام با قرار دادن محدوديت های سرعتی در 
بيشتر خيابان های ش��هر و طراحی فضاهای خاص 
بدون ماشين، به حمل و نقل قدرتمند پويا دست يافته 
است.آمس��تردام همگام با دوچرخه سواری حرکت 
می کند. در بيشتر نقاط شهر، محدوديت های سرعتی 
به سختی به 30 کيلومتر در ساعت می رسند )از آن 
تجاوز نمی کنند(، و اولويت را به افراد و حمل و نقل فعال 
می دهد. مادامی که پياده روی با گرايش بيشتر و بيشتر 
افراد به دوچرخه سواری کاهش می يابد، اين شهر برای 
متوازن س��اختن آن با سرمايه گذاری های جديد در 
زمينه  پياده مداری تالش می کند. آمستردام در حال 
حاضر فضاهای عمومی جديدی را توسعه می بخشد 
که دو ويژگی خواهند داشت؛ محدوديت سرعت پايين، 
که شرايط عادالنه ای را برای تمامی شيوه های حمل و 
نقل ايجاد می کندو دوم بخش های تفکيک شده بين 
اين حاالت، که تضمين می کن��د پياده ها مجدداً در 

پياده روهای محدود، سازماندهی نشوند.
   هامبورگ )آلمان(

در هامبورگ، ش��بکه  س��بز، فضاهای سبز عمومی 
را در ش��هر ب��ه هم متصل س��اخته و حم��ل و نقل 
فعال را تشويق می کند.در سال ۲0۱۱ هامبورگ به 
خاطر استراتژی های يکپارچه برنامه ريزی و اهداف 
تحرک پذير خود، پايتخت سبز اروپا نام گرفت. هدف 
اصلی اين شهر دسترسی کامل به فضاهای شهری به 
صورت پياده يا با دوچرخه است به همراه ۴0 درصد 
از زمين های شهر که به فضای سبز اختصاص داده 
شده اند. هدف اين شبکه سبز، نه تنها کاهش حرکت 
ماشين ها در منطقه مرکزی، بلکه نياز به استفاده از 
آن ها بوده اس��ت که نشان می دهد شهرهای بزرگ 

می توانند پياده مدار بوده و برای مردم طراحی شوند.
   زوريخ )سوييس(

 از آنج��ا که از اواس��ط ده��ه  ۱۹۹0 پياده مداری در 
اولويت شهر زوريخ قرار داشته است، در حال حاضر 
3۴ درصد از س��فرها در اين شهر به صورت پياده يا 
با دوچرخه صورت می گي��رد.در زوريخ، 3۴ درصد 
از س��فرها پياده و يا با دوچرخه انجام می شود. ارائه 
تحرک  کارآم��د، يکپارچه و چند وجه��ی، به افراد 
اجازه می دهد تا بدون ماشين تقريبًا به هرجايی که 
می خواهند بروند؛ اين يکی از دستاوردهای بارز اين 
شهر بوده اس��ت. برنامه های توانمندسازی حمل  و 
نقل فعال در سال ۱۹۹۶ با اصطالح تعهد تاريخی آغاز 
شد. اين برنامه مقرر ساخته است که هيچگونه فضای 
پارکينگی جديدی نبايد در شهر ايجاد شود، مگر آنکه 
به صورت جايگزين پارکينگ های قبلی باشند که 
اين امر استفاده از ماشين در مناطق شهری را محدود 
می کند. از آن زمان به بعد، ساخت پارکينگ ها تقريبا 
زيرزمينی شده تا فضای سطح روی زمين برای ساخت 
پارک، فضاهای عمومی، و فضای منحصر به عابر پياده 

اختصاص يابد.
   کپنهاگ )دانمارک(

کپنهاگ با پيش بينی آينده  تحرک پايدار، ابتدا در 
دهه  ۱۹۶0 مکان هايی را منحصراً برای عابران پياده 
ايجاد کرد. امروزه، اين شهر به شبکه  دوچرخه سواری 
خود مش��هور بوده و پياده روهای بسيار پراکنده  آن 
توسط شکل های مختلف حمل  و نقل به هم پيوسته  
هس��تند. تحول کپنهاگ با رهبری ژان گل، نشان 
دهنده  تغييری در ادراک و فهم است .شناخت اينکه 
افزايش مسيرهای عابر پياده برای پياده روی و حمل 
و نقل فعال می تواند يکی از اولين گام ها برای رسيدن 
به بهبود تحرک پذيری و ايجاد ش��هری بهتر برای 

مردمش باشد.
   هلسينکی )فنالند(

برنامه  توسعه  هلسينکی هدفی را برای ساکنان در نظر 
گرفته است که تا سال ۲0۵0 تمام سفرهای روزانه 
را به صورت پياده يا ب��ا دوچرخه انجام دهند.هرچه 
افراد بيشتری در يک شهر وجود داشته باشند، تعداد 
ماشين کمتری بايد مجاز به عبور و مرور در خيابان ها 
باشند. اين منطق پايتخت فنالند است که در برنامه ای 
جديد به منسوخ کردن مالکيت خودرو تا سال ۲0۲۵ 
اميدواراس��ت. اين شهر توسعه ش��بکه ای متراکم، 
پياده مدار و برای به هم پيوستن محله ها را با اولويت 
بن��دی حمل و نقل فعال، برنامه ريزی کرده اس��ت. 
اين ايده بر آن است تا محل کار، خانه، اوقات فراغت، 
مراکز تجاری و مدرسه را آنقدر به هم نزديک کند که 
سفرهای روزانه را به صورت پياده و يا توسط دوچرخه 
ميسر ساخته و سفرهای ماشينی را غيرضروری سازد.

   ربات-  شهرها، آينده زندگی شهری
درست مثل آنچه در شهرهای فيلم های علمی تخيلی 
نشان داده می شود، اتوماسيون شهری هم اکنون در 
حال اجراست. در بعضی ش��هرهای جهان روند آن 
کندتر اس��ت اما مديران شهری در سه شهر توکيو، 
سنگاپور و دوبی، آينده بهتر شهرها را در به کار گيری 
هوش مصنوعی و ربات ها می بينند.توکيو در آستانه 
ميزبانی مس��ابقات المپيک ۲0۲0، به آزمايش��گاه 
جديدترين تکنولوژی های شهری بدل شده است، 
تکنولوژی هايی که قرار است در مسابقات المپيک 
رونمايی ش��وند. در چش��م انداز دول��ت ژاپن برای 
بازی های المپيک، روبات-تاکس��ی ها گردشگران 
را در سراس��ر ش��هر جابه جا می کنند، و به ۲0 زبان 
زنده دنيا به آنها راهنمايی می دهند.  سنگاپور اما هم 
اکنون نيز يک شهر هوشمند است که هدف آن بهبود 
سيستم های کنترل و مديريت شهر با استفاده از هوش 
مصنوعی است. دولت سنگاپور استفاده از سيستم های 
خودکاری مثل اتوبوس های بدون راننده را جزو سير 
طبيعی توسعه شهری می بيند.   دوبی نمونه ديگر اين 
ربات-شهرهاست که هم اکنون نيز مديريت کامال 
هوشمندی دارد. آنچه دوبی را از بقيه شهرهای رقيب 
مجزا کرده، به کارگيری وسيع سيستم های خودکار در 
خدمات عمومی با هدف بلند مدت دستيابی به عنوان 
»شادترين شهر کره زمين« برای اين شهر است. در 
اين باره دولت امارات متحده عربی اعالم کرده که تا 
سال ۲030 در دوبی ۲۵ درصد از نيروهای پليس و 
سيستم های حمل و نقل شهری روباتيزه خواهند شد.

سبحان سورتيجي
كارشناس ارشد شهرسازي



دانش و فن10اخبار

خارجي ها به بهانه تحريم از مذاكره و رفتار قانوني فرار مي كنند 

تدوين سندي براي »حكمراني در فضاي مجازي«
گروه دانش و فن |

معاون مركز ملي فضاي مج��ازي از پيگيري حقوقي و 
بين المللي اقدامات گوگل، اپل و اينستاگرام عليه ايران 
خبر داد و گفت: پيگير استقالل در حوزه فضاي مجازي 
هس��تيم. موضوع نبود حاكميت ملي در عرصه فضاي 
مجازي سبب ش��ده كه اين روزها شاهد انفعال در برابر 
هرگونه تاكتيك به كار گرفته شده از سوي كشورهاي 
متخاصم عليه ايران در شبكه هاي نوظهور ارتباطي باشيم. 
اين درحالي اس��ت كه حتي بي دغدغه ترين كشورهاي 
جهان در ح��وزه فرهنگ نيز با ه��دف صيانت از حريم 
خصوصي شهروندان خود در زيست بوم جهاني، با رويكرد 
مشابه سازي ملي و بومي به جنگ با طاليه داران دنياي 

مجازي جديد برخاسته اند.
اما فضاي س��ايبري در كشور ما در شرايط فعلي به هيچ 
عنوان از قابليت تبادالت چندجانبه برخوردار نيس��ت 
و نم��ود آن را مي توان در حذف يكجانبه حس��اب هاي 
كاربري مقامات نظامي از شبكه اجتماعي اينستاگرام، 
حذف اپليكيشن هاي بومي از پلتفرم هاي اپل و گوگل 
كه كس��ب وكارهاي ايراني روي آن قرار داش��تند و نيز 
محدود كردن دسترسي كاربران به برخي پيام رسا ن ها 
و شبكه هاي اجتماعي بدون منطقي جهان ديد. منطقي 
كه نشان از ظهور قدرتي بي بديل و شراكت ناپذير در قلمرو 
حكمراني جهان جديد )فضاي مجازي( دارد و ما ناچار به 

پذيرفتن آن هستيم.
در اين خصوص امير خوراكيان، معاون مركز ملي فضاي 
مجازي در خصوص س��رويس دهنده هاي خارجي در 
زمينه حذف حس��اب كاربري ايرانيان و نيز مس��دود 
كردن دسترسي اپليكيشن هاي ايراني گفت:  حكمراني 
در عص��ر تحوالت فضاي مجازي عنواني اس��ت كه ما 
هم اكنون بر مبناي آن، يك سري فعاليت هايي را تعريف 
كرديم. منظور ما از حكمراني در عصر تحوالت فضاي 
مجازي آن است كه ما در ارتباط با فضاي مجازي شاهد 
تحوالت بسيار زيادي هستيم و نظام حاكميت و نظام 
مدل اداره كشور در عرصه هاي گوناگون بايد با تحوالت 
بسيار گسترده، پيچيده و عميقي مواجه شود كه اين 
تحوالت نيازمند پرداختن به مساله حكمراني در اين 
فضا مي شود. براي مثال ما در حوزه آموزش هم اكنون 
شاهد تغيير و تحوالتي ناشي از فضاي مجازي هستيم 
كه اين تغيي��رات، نظام مدرس، آم��وزش و ارزيابي را 
دچار تحول خواهد كرد. همچنين فضاي مجازي ابعاد 
مختلف حوزه فرهنگ شامل فرهنگ مكتوب، كتاب، 
نشريات، رسانه، موسيقي، هنر و ساير زمينه ها را تحت 
تأثير قرار مي دهد و اين اتفاقات بايد با داشتن حكمراني 

مستقل مديريت شود.

وي گفت: مركز ملي فضاي مجازي در اين رابطه به ازاي 
هر وزارتخانه و دس��تگاه اصلي كش��ور، يك سند چند 
صفحه اي را به عنوان گام اوليه در رسيدن به حكمراني 
در عصر تحوالت فضاي مجازي تهيه كرده و اين س��ند 
توسط رييس جمهور به همه دستگاه هاي مختلف ابالغ 
شده است. از اين رو دستگاه ها بايد بر اساس اطالعات و 
گزارش اوليه و نيز تحليلي كه از وضعيت موجود دارند، اين 
سند را بررسي و برآورد كنند و پس از مطالعات تكميلي 
نظام مديريتي خود را براي حكمراني در فضاي مجازي 
پيش��نهاد دهند تا بر اساس اين پيشنهادات تكليف هر 
دستگاه در حوزه حكمراني فضاي مجازي مشخص شود. 
وي افزود: بر مبناي اين سند، دستگاه ها در زمينه عملكرد 
خود در حوزه فضاي مجازي پيشنهادهايي را مطرح كرده 
و پس از ارايه به مركز ملي فضاي مجازي، در نهايت »طرح 
تح��ول در حكمراني فضاي مجازي« در ش��وراي عالي 
فضاي مجازي يا به صالحديد در هيات دولت يا مجلس، 
به تصويب نهايي مي رسد. خوراكيان تصريح كرد: اين سند 
مربوط به همه دستگاه هاي حاكميتي مي شود و ما به ازاي 
همه دستگاه ها اين سند را كه به امضاي رييس جمهور 

رسيده است ابالغ كرديم. چرا كه اين تغيير و تحوالت در 
همه ابعاد كش��ور وجود دارد. به گزارش مهر، وي افزود: 
موضوع استقالل و امنيت كشور در فضاي مجازي در سند 
الزامات شبكه ملي اطالعات مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي تعريف ش��ده است. به اين معني كه در آن سند 
وزارت ارتباطات، صريحاً موظف شده است كه سرويس ها 
و خدمات پايه ملي مانند پيام رسان، جويشگر، ايميل و 
امثال آن را به گونه اي كه مبتني بر فناوري داخلي كشور 
و بومي و ملي باشد و نيز استقالل آن تضمين شده باشد، 
تهيه كند. حتي در اين سند اگرچه موضوع سيستم عامل 
تصريح نشده است اما اين موضوع نيز به دليل اينكه جز 
مس��ائل اصلي در فضاي مجازي است، مورد توجه قرار 
دارد. به هر حال اين محورها را وزارت ارتباطات پيگيري 

مي كند و موظف است كه آن را تداوم بخشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نظارتي كه توسط 
مركز مل��ي فضاي مجازي صورت گرفت��ه، تا چه اندازه 
الزامات شبكه ملي اطالعات در زمينه سرويس هاي ملي 
در فضاي مجازي براي رسيدن به استقالل و خودكفايي 
در اين بخش، عملياتي شده است؟ گفت: درباره نظارت بر 

فعاليت وزارت ارتباطات در خصوص شبكه ملي اطالعات، 
اندازه فعاليت انجام ش��ده، داراي اهميت نيست. بلكه 
مساله اين است كه اين پروژه ملي يك كار گسترده است 
كه براي آن در ابعاد مختلف الزاماتي تعريف شده و يك 
سري اقدامات نيز در راستاي اين اهداف از سوي وزارت 
ارتباطات در حال انجام است. از سوي ديگر ما در معاونت 
فناوري مركز ملي فضاي مجازي نسبت به تشكيل يك 
گروه كارشناس��ي اقدام كرده ايم كه ميزان پيش��رفت 
الزامات اين سند را در عرصه هاي مختلف بررسي كرده 
و گزارش مي دهد. به هر ترتيب ما به جديت پيگير اين 

مساله هستيم.
وي با بيان اينكه به هيچ عن��وان موافق تعلل و اقدامات 
يكجانبه از سوي ش��ركت هاي خارجي به بهانه تحريم  
نيستيم،  افزود: زمان محدود اس��ت و حتمًا بايد در اين 
زمينه سرعت عمل داشته باشيم و همه گونه اهتمام را 
براي استقالل سرويس هاي ملي و بومي به كار بگيريم. 
در اينجا بهتر اس��ت اين توضيح را هم بدهم كه ما وقتي 
س��خن از س��رويس هاي پايه ملي داريم، اين شبهه به 
وجود مي آي��د كه قصد داريم س��رويس هاي جهاني را 

محدود كنيم. براي مثال اگر حرف از موتور جست وجو 
يا جويش��گر ملي مي زنيم اين شبهه ايجاد مي شود كه 
قصد داريم ديگر كاري به گوگل نداش��ته باشيم. اما اين 
موضوع صحيح نيست. بلكه بحث ما اين است كه بايد در 
كنار سرويس هاي جهاني كه به اندازه خود ممكن است 
الزم باش��ند و هيچ چيز هم جايگزين آنها نباشد، براي 
حفظ استقالل، فرهنگ و اصول و ارزش هاي خودمان، 
سرويس هاي بومي را نيز در كشور داشته باشيم. كما اينكه 
بسياري از كشورها نيز اين كار را انجام مي دهند. به همين 
دليل در عين حال كه زمينه اس��تفاده از سرويس هاي 
جهاني را فراهم مي كنيم ارتباط سرويس هاي ملي و بومي 
با سرويس هاي جهاني را نيز روشن مي كنيم. تاكيدمان 
بر اين اس��ت كه تقويت سرويس ملي و بومي، به معناي 
ايجاد بن بست در استفاده از سرويس هاي جهاني نيست.

وي تصريح كرد: كشورها براي استفاده از سرويس هاي 
خارجي با سرويس دهنده ها وارد مذاكره مي شوند و اين 
سرويس دهندگان دفاتر رسمي در هر كشوري تشكيل 
مي دهند و ملزم به پاس��خگويي كاربران و حاكميت آن 
كشور هستند. اما در كشور ما به بهانه تحريم، اين مذاكرات 
رسمي و حقوقي متأسفانه انجام نمي شود و اين يكي از 

بزرگ ترين مشكالت ما است.
خوراكي��ان اف��زود: البت��ه اي��ن مش��كل از جان��ب 
س��رويس دهنده هاي خارجي ايجاد ش��ده و ما مقصر 
آن نيس��تيم. ب��ا وجود اي��ن م��ا آمادگي داري��م كه با 
سرويس دهنده هاي جهاني وارد مذاكره شويم تا آنها بر 
اس��اس اصول و آرمان ها و ارزش هاي ما دفاتر رسمي در 
كشور داشته باشند و متعهد به رعايت بعضي از قوانين و 
مقررات كشور ما باشند. اگر اين الزامات را بپذيرند قطعًا 
زمينه براي همكاري رس��مي فراهم اس��ت. منتها اين 
ش��ركت ها به بهانه تحريم از هرگونه مذاكره و بررسي و 
هرگونه رفت��ار قانوني فرار مي كنند و در حقيقت مرتب 
در حال اين هستند كه به طرق غيرمنطقي و غيرقانوني، 
تحت تأثير سياست هاي استكباري دولت امريكا، واقع 

شوند و ابزار اعمال آن سياست ها باشند.
وي گفت در خصوص اقدام اپل براي حذف اپليكيشن هاي 
داخلي، بيانيه رسمي منتشر كردايم و مفصل در اين زمينه 
نارضايتي خود را اعالم كرده ايم. همچنين در زمينه اتفاق 
اخير گوگل، اقدامات جدي انجام داده ايم و جلسات مهمي 
را در كشور با تمام سازمان هايي كه در اين جهت مرتبط 
بودند، انج��ام داده ايم. در حال حاضر نيز پيگير اقدامات 
حقوق��ي در رابطه ب��ا گوگل بطور جدي هس��تيم. اين 
اقدامات از طريق وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و 
هم ساير وزارتخانه هاي مرتبط از جمله بخش رسانه هاي 

بين المللي وزارت ارشاد در حال پيگيري است.

پي سي ورلد|
 بالكچين از دو كلمه  بلوك و زنجيره ايجاد ش��ده است. 
اين فناوري در حقيقت زنجيره اي از بلوك هاست. فناوري 
بالكچين به عنوان سيستمي براي راه اندازي بيت كوين 
و ديگر ارزرمزها خلق ش��ده اس��ت. بانك ه��اي بزرگ و 
ش��ركت هاي غول پيكر براي دستيابي به اين تكنولوژي 
در حال رقابت هس��تند آنها بر اي��ن باورند كه بالكچين 
هزينه هاي آنها را كاهش داده و مسير جهان را براي انجام 

كسب وكار متحول خواهد ساخت.
در واقع بخش مالي تنها آغ��از راه فناوري بالكچين بوده 
است. اين فناوري مزاياي بسياري در تمام بخش ها دارد 
كه رفته رفته نتايج مثبت استفاده از آن را در بخش هاي 
مختلف ش��اهد خواهيم بود. بنابراين بالكچين محدود 
به بانكداري و اقتصاد نيس��ت. در همين رابطه سدريك 
 Unita Finance &.اشميد، مديرعامل و مالك شركت
Fiduciary Ltd به نكات مهمي در رابطه با بالكچين 
و كاربردهاي آن اش��اره كرده وي مي گويد: من سدريك 
 Unita. اش��ميد هس��تم، مديرعامل و مالك ش��ركت
Finance & Fiduciary Ltd ش��ركت من در شهر 
زوگ در كشور س��ويس كه يك شهر كوچك ولي بسيار 
قدرتمند از نظر اقتصادي است. من يك حسابدار تصديق 
شده، مامور حسابرسي، مشاور مالياتي و همچنين واسطه 
مالي هستم. باعث افتخار من است كه امروز فرصت اين 
را دارم كه با شما در مورد اهميت بالكچين و رمزارزها به 
عنوان يك فرصت سرمايه گذاري بي نظير صحبت كنم. 
سعي مي كنم كه صحبت هايم را به صورت مختصر و مفيد 

در ۱۰ يا ۱۵ دقيقه براي شما توضيح بدهم.
 Silicon Valley“ ممكن است كه ش��ما قبال در مورد
“ ش��نيده باش��يد. كه يك منطق��ه در جن��وب خليح 
سانفرانسيس��كو در ش��هر كاليفورنياي امريكا است. در 

اين منطقه تعداد بس��يار زيادي اس��تارتاپ وجود دارد. 
 “ Silicon Valley“ مش��هورترين ش��ركت هاي در
اپل، گوگل و فيسبوك است، ولي اينها ربطي به فناوري 
 Crypto بالكچين و رمزارزها ندارد. شهر زوگ را به عنوان
 Silicon“ مي شناس��ند كه مي توان آن را ب��ا Valley
Valley “ مقايسه كرد، از اين نظركه محلي براي پيدايش 
و رشد بزرگ ترين استارتاپ ها در حوزه بالكچين و رمزارز 
است. به عنوان مثال يك شركت به نام بيتكوين سويس 
در شهر زوگ داريم كه حتمًا نامش براي شما آشنا است 
و همچنين شركت مشهور اتريوم در شهر زوگ قرار دارد. 
درست است اينها نام دو رمزارز مشهور است ولي عالوه بر 
اين نام دو شركت بالكچيني نيز است. اگر بخواهم چند تا 
از ويژگي هاي Crypto Valleyرا براي شما بگويم، اول 
از همه وقتي از فرانك سويس صحبت مي كنم ارزش آن 
در حال حاضر ۰،۹۵ دالر امريكا اس��ت يعني تقريبا برابر 
 Crypto Valley هستند. ۵۰ ش��ركت برتر در منطقه
ارزش��ي معادل ۴۴ ميليارد فرانك سويس دارند كه ۲،۲ 
ميليون دالر بوسيله عرضه اوليه سكه )ICO( جمع آوري 
ش��ده اند. ICO هاي عرضه س��كه، كه وس��يله اي براي 
جمع آوري س��رمايه گذاران است كه به جاي دادن سهام 
درعرضه اوليه عمومي از توكن يا سكه مبتني بر بالكچين 
استفاده مي كنيم. در حقيقت، كل سيستم مالي در جهان 
مدرن تنها يك سيستم از دفتر كل ها است. خيلي از مردم 
اين را نمي دانند كه پول شي ملموسي نيست – پول تنها 

يك ورودي در دفتر كل است.
اين يك سوال بسيار مهم است. به داده هاي دفتر كل چه 
كس��ي اعتماد مي كنيد؟چند بانك را مي شناسيد كه به 
 Leeman ورشكستگي كشيده ش��ده اند؟ مثل بانك
Brothers در امري��كا. آيا ميدانيد چن��د نفر كه تمام 
داراييش��ان كه حاص��ل كار كردن تمام عمرش��ان بوده 

را اينگونه از دس��ت داده اند؟ اينها تنه��ا چند ورودي در 
دفتر كل هس��تند؟ در مورد بانك ه��اي مركزي چطور؟ 
به عنوان بزرگ ترين دفتر كل هاي موجود. سيستم هاي 
مالي كشورهايي كه از هم پاشيده اند چطور؟ چند كشور 
مي شناسيد كه سيس��تم مالي آنها از هم پاشيده است. 
بانك ها شكست خورده اند، بانك ها از لحاظ تاريخي محكوم 
به شكست شده اند، آنها معموال شكست مي خورند. آيا شما 
به دفتر كل آنها اعتماد داريد؟بد نيست كاربران بدانند در 
اكتبر سال ۲۰۰۸ ميالدي در بحبوحه بحران اقتصادي، 
درست بعد از ورشكستگيLeeman Brothers، يك 
فرد به نام SATOSHI NAKOMOTO بيت كوين 
را اختراع كرد. SATOSHI NAKOMOTO كيست؟ 
هيچ كس نمي داند او كيست و اين تنها يك اسم مستعار 
است. اينكه ما او را نمي شناسيم كنار بگذاريد. اينكه اختراع 
او يك انقالب اقتصادي ايجاد كرده مهم است. اين دستاورد 

انقالبي چيست؟
بيت كوين يك دفتر كل اس��ت. ول��ي نه يك دفتر كل بر 
اساس اعتماد. خب اگر ش��ما يك دفتر كل بدون نياز به 
اعتماد كردن مي خواهيد، بيتكوين همان چيزي اس��ت 
كه مي خواهيد. دفتر كل ساتوش��ي ني��از به هيچ اعتماد 
كردني ندارد. اين دفتر كل بالكچين نام دارد. بالكچين 
تنها كاري كه مي كند اعتماد كردن را با معادالت رياضي 
)كريپتوگرافي( جايگزين كرده است. شما نيازي به اعتماد 
كردن به هيچ بانك مركزي اي نداريد، نياز به اعتماد كردن 
به هيچ بانكي نداريد، چون در اينجا به اعتماد كردن نيازي 
نيس��ت. اين چيزي جز اثبات يك معادله رياضي نيست. 
SATOSHI اولين فردي اس��ت كه اين اثبات رياضي را 

به كار گرفت.
در حال حاضر ۲۱۴۹ رمزارز وجود دارد و ارزش��ي معادل 
۱۸۷ ميليارد فرانك سويس دارند. كه سهم بيت كوين با 

۵۵،۸ درصد از همه بيشتر است. ارزش تراكنش هاي كل 
روزانه رمزارزها معادل ۵۱،۶ فرانك س��ويس است. بله. 
هيچكس در اقتصاد جهاني نمي تواند به خودش اجازه دهد 
كه اين ابزاز اقتصادي جديد يا بهتر است بگوييم انقالب 
اقتصادي را ناديده بگي��رد. به همين دليل به عنوان يك 
سياستمدار و حسابدار استفاده كردن از اين تكنولوژي را 
شروع كردم.حال كه دربازه گذشته و حال صحبت كرديم، 

بگذاريد كه در مورد آينده صحبت كنيم، 
بالكچين محدود به بانكداري و اقتصاد نيست، گستردگي 
موارد اس��تفاده از بالكچين در آين��ده بيش از حد تصور 
است. براي مثال: سيستم هاي احراز هويت، سيستم هاي 
راي گيري، پتنت ها، حاكميت ش��رعي، سرويس آنالين 
پخش موسيقي، ذخيره Big Data، هر چيزي كه نياز 
ب��ه پايگاه داده يا دفت��ر كل دارد مي تواند روي بالكچين 
اجرا شود. تفاوت مهم اين اس��ت كه شما ديگر نيازي به 
اعتماد كردن به هيچ فيسبوكي در جهان نداريد، كاربران 
بدانند نيازي به اعتماد كردن به اينستاگرام جهان ندارند، 
همچنين اعتماد به آمازون. همه اينها بر اساس يك سيستم 

بدون واسطه امكانپذير است.بگذاريد آلت كوين هايي مانند 
اتريوم را مورد بررس��ي قرار دهيم، اتريوم يك كامپيوتر 
جهاني غيرمتمركز، بي واس��طه است و روي بالكچيني 
كه قرارداد هوش��مند ناميده مي ش��ود اجرا مي شود اين 
قراردادهاي هوشمند به صورت مستقل و كنترل هيچ فرد 
خاصي اجرا مي شوند، بعضي ها اين را Web۰ مي نامند، 
خب تصور كنيد كه يك كامپيوتر جهاني غيرمتمركز چه 

كارهايي مي تواند انجام دهد؟
فرصت ها بي نهايت اند، اين آينده است.ما از اين جا به كجا 

خواهيم رفت….. اين بستگي به روياهاي شما دارد.
و همين باعث شده اس��ت كه فرمانداري زوگ رمزارزها 
را براي پرداخت هاي دولتي به رس��ميت شناخته است. 
و همين باعث شده است كه شركت ها را بتوان با پشتوانه 
رمزارزها تاسيس كرد و همچنين در سويس قوانيني داريم 
كه تعيين مي كند چگونه در رمزارز ها سرمايه گذاري كنيم. 
در حقيقت من مجاز هستم كه چند ابزار اقتصادي مانند 
صندوق سرمايه گذاري و SPV را تشكيل دهم كه مي تواند 

در حوزه سرمايه گذاري رمزارزها فعاليت كند.

فناوري بالكچين محدود به بانكداري و اقتصاد نيست
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دريچه

انگجت | 
گوگل ت��ا به امروز در مورد تع��داد كاربران تازه ترين 
نسخه از سيستم عامل اندرويد موسوم به اندرويد پاي 
سكوت كرده بود، اما حاال مشخص شده ۱۰.۴ درصد از 
كاربران گوشي هاي اندرويدي از آن استفاده مي كنند.

در ش��رايطي كه هش��ت ماه از عرضه سيستم عامل 
اندروي��د پ��اي مي گ��ذرد ۱۰.۴ درص��د از كاربران 
گوشي هاي مختلف اندرويدي به استفاده از آن روي 

آورده اند.
گوگل در اين زمينه رتبه بهتري را كسب كرده است، 
زي��را ۱۰ ماه توليد كش��يد تا تعداد كاربران نس��خه 
Oreo اندرويد از ۱۰ درصد بگذرد. اين زمان در مورد 
نسخه Nougat سيستم عامل مذكور نيز به همين 
ميزان بود. در حال حاضر نسخه Oreo اندرويد هنوز 

محبوب ترين نسخه از اين سيستم محسوب مي شود 
و ۲۸.3 درصد از كاربران از آن استفاده مي كنند.

نس��خه Nougat آندرويد ه��م ۱۹.۲ درصد از اين 
بازار را در اختيار دارد. در ميان نسخه هاي قديمي تر 
اندرويد، KitKat با س��هم ۶.۹ درصدي از بازار هنوز 

مورد توجه كاربران است.

زددي نت | 
بررسي هاي موسس��ه وريزون نشان مي دهد در سال 
جاري مي��الدي ۲3 درصد از كل حمالت س��ايبري 
جهان توسط دولت ها انجام شده، حال آنكه اين رقم 

در سال گذشته ميالدي تنها ۱۲ درصد بود.
دوازدهمين گزارش ساالنه موسسه وريزون در مورد 
امنيت سايبري جهان كه بر مبناي بررسي ۴۱ هزار 
رويداد در اين حوزه تهيه ش��ده، حاكيست كه تالش 
دولت ها براي انجام حمالت سايبري گسترده روز به 
روز در حال افزايش است. در اين گزارش تصريح شده 
يك چهارم حمالت سايبري باهدف جاسوسي صورت 
مي گيرد و مديران اجرايي ارش��د ه��دف اصلي اين 
حمالت هستند. حساب هاي اين افراد در شبكه هاي 
اجتماعي نيز يك هدف عمده براي مهاجمان سايبري 

محسوب مي شود. همچنين استفاده از باج افزار براي 
قفل كردن داده ها و باج گيري نيز رو به افزايش بوده و 
هم اكنون ۲۴ درصد از كل بدافزارهاي مورد استفاده 

براي حمله سايبري از اين نوع است.
همچنين داده هاي هك ش��ده حساب هاي كاربري 
ايميل مبتني بر خدمات كلود و اطالعات مس��روقه 

كارت ه��اي اعتباري از جمل��ه ابزار مورد اس��تفاده 
هكرها براي تسهيل و پيشبرد حمالتشان محسوب 
مي شود. از س��وي ديگر پيكربندي غلط شبكه هاي 
رايانه اي و س��خت افزارهاي مورد اس��تفاده در آنها و 
انتش��ار اطالعات مربوط به آس��يب هاي نرم افزاري 
دو سرنخ ديگري اس��ت كه به هكرها براي موفقيت 

ياري مي رساند.
در حال حاضر كس��ب س��ود مالي مهم ترين انگيزه 
حمالت هكري در جهان محس��وب مي ش��ود و ۷۱ 
درصد از حمالت مذكور به همين علت انجام مي شود، 
كسب برتري استراتژيك هم انگيزه انجام ۲۵ درصد 
از اين حمالت است. همچنين ۶۹ درصد از نفوذهاي 
هكري از خ��ارج از س��ازمان ها و مجموعه ها صورت 

مي گيرد.

استفاده كاربران از نسخه جديد  اندرويد افزايش حمالت هكري گسترده براي سرقت داده هاي حساس
كاربر سايبر

بايد از پيام رسان هاي داخلي 
بيشتر حمايت مي شد

ايسنا| معاون اول قوه قضاييه گفت: بايد بيشتر از اين 
از پيام رسان هاي داخلي حمايت مي شد.

 غالمحسين محسني اژه اي در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به اين سوال كه در بحث فضاي مجازي به مردم 
توصيه كرديد كه تحت تأثير فضاسازي ها قرار نگيرند 
اما برخي سازمان هاي مسوول به دنبال تنش در اين 
رابطه هس��تند، توصيه تان به دستگاه هايي كه بايد 
نظارت هاي بيشتري داشته باشند چيست؟ گفت: 
امروز يكي از مسائلي كه مورد توجه از سوي دوست و 

دشمن است بحث فناوري هاي جديد است.
وي افزود: قوه قضاييه به ش��دت مدافع اين است كه 
كل كش��ور از فناوري هاي جديد اس��تفاده صحيح 
كند. امروز دشمن و برخي از تروريست ها و باندهاي 
مافيايي و كالهبرداران و مرتكبين جرايم مختلف از 
اين فضا استفاده مي كنند و حقيقتًا موجب افزايش 
جرم و جنايت و منجر به افزايش كار براي قوه قضاييه 
مي شوند و ناامني در كشور را ايجاد كرده و آرامش را 
برهم مي زنند. معاون اول رييس قوه قضابيه در پاسخ 
به اين س��وال كه اقدامات و همكاري ها در راستاي 
كنترل فضاي مجازي به كجا رسيده است، گفت: بنده 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي نيستم اما تا جايي 
كه اطالع دارم ب��راي مديريت اين فضا تالش هايي 
مي ش��ود. همچنين در حمايت از پيام رس��ان هاي 
داخلي تأخيري در اين زمينه وجود دارد. وي اضافه 
كرد: بايد بيش��تر از اين از پيام رس��ان هاي داخلي 
حمايت مي شد. در زيرساخت هاي داخلي و بومي كه 
بايد انجام مي شد هم تأخير داريم كه بايد تالش هايي 
در اين زمينه انجام شود. كمك هايي در حال انجام 

است كه بايد به سرعت آن افزوده شود.

سرقت ۴۱ ميليون دالري 
پول مجازي از صرافي ژاپني 

زددي نت| هكرها با نفوذ ب��ه يكي از پنج صرافي 
مجازي برت��ر جهان در زمينه خري��د و فروش پول 

مجازي، ۴۱ ميليون دالر از آن سرقت كردند.
هكرها در جريان حمله هكري به Binance بيش 
از ۷۰۰۰ بي��ت كوين را دزديدند كه ارزش آن بالغ بر 
۴۱ ميليون دالر است. شركت Binance از طريق 
وبالگ و كانال هاي خود در شبكه هاي اجتماعي اين 
موضوع را تأييد كرده اس��ت. عوامل اين حمله هنوز 
شناسايي نشده اند. هكرهاي اين شركت از روش هاي 
مختلفي مانند فيش��ينگ، طراحي ويروس و ديگر 
روش هاي حمله براي دسترس��ي به حس��اب هاي 
 ،API كاربران اس��تفاده كرده اند. آنها به كليدهاي
كدهاي ۲FA و اطالعات ديگري دسترسي يافته و 
همه آنها را سرقت كرده اند. اين شركت ژاپني تعداد 
دقيق بيت كوين هاي مسروقه را ۷۰۷۴ مورد اعالم 
كرده و وعده داده كه خسارات وارده به مشتريان خود 
را جبران كند، اما سازوكار اين جبران هنوز مشخص 

نشده است.

امريكا سريع ترين ابررايانه 
جهان را مي سازد

ورج| دو شركت» اي ام دي« و »كري« با همكاري 
يكديگر سريع ترين ابررايانه جهان را براي استفاده 
دولت امريكا توليد خواهند كرد. اين ابررايانه كه فرانتير 
نام دارد تا سال ۲۰۲۱ ساخته مي شود. قدرت پردازش 
اين ابررايانه به ۱.۵ اگزافالپس مي رسد .وزارت انرژي 
امريكا سفارش دهنده اين ابررايانه است و قصد دارد 
از آن براي انجام برخي محاسبات پيشرفته در حوزه 
تحقيقات هسته اي و تغييرات آب و هوايي استفاده 
كند. در س��ال هاي اخير چيني ها و ژاپني ها با توليد 
ابررايانه هاي فوق سريع در رقابت با امريكا پيش افتاده 
بودند. اما اين كش��ور قصد دارد مجدداً عنوان مالك 
سريع ترين ابررايانه دنيا را از آن خود كند. بايد توجه 
داش��ت كه در اين زمينه تضميني وجود ندارد. زيرا 
چيني ها از توليد ابررايانه قدرتمند تازه خود تا سال 
۲۰۲۰ خبر داده اند. از مجموع ابررايانه هاي برتر جهان 
۲۲۷ مورد در چين و ۱۰۹ مورد در امريكا واقع است و 
ژاپن و كشورهاي اروپايي در رتبه هاي بعدي هستند.

گم شدن اثر هنري فضايي 
۱.۱ ميليون پوندي در فضا 

ديلي ميل| يك اثر هنري كه با هزينه ۱.۱ ميليون 
پوند ساخته شده بود و همراه ماهواره اي به فضا ارسال 
شده بود، به دليل تعطيلي ۶ هفته اي دولت امريكا و 
قطع ارتباط با ماهواره حامل آن در فضا گم شده است.
نخس��تين اثر هنري كه به فضا ارسال شد به دليل 
تعطيلي دولت امريكا گم ش��ده اس��ت. در اوايل ماه 
دسامبر موش��ك فالكون ۹ اسپيس ايكس تعدادي 
 Orbital ماه��واره كوچك و يك اثر هنري به ن��ام

Reflector متعلق به موزه ايالت نوادا را به فضا برد.
اين اثر هنري طوري طراحي شده بود تا پس از خارج 
شدن از ماهواره حامل آن، به شكل يك بالن الماس 
شكل باز شود و نور خورشيد را به زمين منعكس كند. 
اثر هنري مذكور با چشم غير مسلح از روي زمين قابل 
مشاهده بود. »ترور پاگلن«  را طراحي كرده بود. ايده 
اصلي وراي آن نيز اين بود كه به مدت چند ماه آسمان 
شب به يك گالري اثر هنري تبديل شود. به همين 
دليل در سال ۲۰۱۵ ميالدي پاگلن با موزه هنر نوادا 
همكاري كرد تا اين اثر هنري ۱.۱ ميليون پوندي را 
بسازد. در اين پروژه بلندپروازانه يك ماهواره كوچك 
كيوب س��ت )به اندازه يك جعبه كفش( همراه يك 
بالن به فضا ارسال مي شد. اين بالن صد فوتي هنگام 
دور شدن از ماهواره باز مي شد و به يك مجسمه تبديل 
مي شد كه از روي زمين قابل مشاهده بود.  اما ۱۸ روز 
پس از آنك��هOrbital Reflector‹  به مدار زمين 
ارسال شد، دولت دونالد ترامپ طوالني ترين تعطيلي 
دولت در تاريخ اين كش��ور را آغاز كرد. طي تعطيلي 
۶ هفته اي دولت امريكا، ارتباط با ماهواره قطع شد. 
در نتيجه دانشمندان نتوانستند بالن مخصوص اثر 

هنري را باز كنند.
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7 هزار شغل، هديه بنياد بركت به مردم سيستان و بلوچستان

هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به عشایر پرداخت شد

گروهبنگاهها|
بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( امسال 
2500 طرح اشتغال زايي با ظرفيت ايجاد 7 هزار فرصت 
شغلي را در سيستان و بلوچستان به بهره برداري مي رساند.

به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره(، با سفر رييس هيات مديره بنياد بركت 
به استان سيستان و بلوچستان، شهرستان هاي ايرانشهر و 
نيك شهر به عنوان مناطق هدف جديد اين بنياد انتخاب 
و مقرر ش��د 600 طرح اشتغال  زايي در اين دو شهر ايجاد 
و راه اندازي شود.براساس اين گزارش، محمود عسكري 
آزاد و هيات همراه در اين س��فر، با حضور در فرمانداري  
شهرستان هاي ايرانشهر و نيك شهر ضمن ارايه گزارشي 
از فعاليت ها و اقدامات متنوع و گس��ترده بنياد بركت در 
استان سيستان و بلوچستان به تبيين و تشريح طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور بنياد به  ويژه طرح »سحاب« 

)سرمايه گذاري حمايتي اشتغال زايي بركت( پرداختند.
با افزوده ش��دن ايرانشهر و نيك ش��هر، تعداد شهرهاي 
هدف گذاري شده در استان سيستان و بلوچستان توسط 
بنياد بركت به 14 شهر رسيد. بر همين اساس، بنياد بركت 
ايجاد 2500 طرح اشتغال زايي را در سال 98 در مناطق 
محروم و روستايي اين 14 شهرستان هدف گذاري كرده 
است.براي راه اندازي اين تعداد طرح اشتغال زايي بالغ بر 
2400 ميليارد ريال اعتبار و بودجه از سوي بنياد بركت 
در نظر گرفته شده است. اين طرح هاي اشتغال زايي در 

قالب الگوي اقتصادي اجتماع محور سحاب و عمدتًا در 
رشته هاي دامداري، كش��اورزي و صنايع دستي ايجاد 
و به بهره برداري خواهند رس��يد.با افتتاح و شروع به  كار 
2500 طرح  اشتغال زايي هدف گذاري شده در سال 98 
توسط بنياد بركت، بيش از 7 هزار فرصت شغلي مستقيم 
و غيرمس��تقيم در مناطق محروم و كم برخوردار استان 
سيستان و بلوچستان فراهم خواهد شد.بنياد بركتِ ِ ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، سال گذشته نيز 1600 
طرح اشتغال زايي را در اس��تان سيستان و بلوچستان 
با اعتباري بالغ بر 1270 ميليارد ري��ال به بهره برداري 
رسانده است.حضور در شهرهاي سرباز و پيشين و بازديد 
از يك كشتارگاه صنعتي دام سنگين به عنوان پشتيبان 
طرح هاي اش��تغال زايي در حوزه پرورش دام سنگين از 
ديگر برنامه هاي سفر رييس هيات مديره بنياد بركت به 
استان سيستان و بلوچستان بود.گفتني است، بنياد بركتِ ِ 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تا به امروز 3 هزار و 
878 طرح را با حجم سرمايه گذاري 3 هزار و 104 ميليارد 
ريال به منظور محروميت زدايي و توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي مردمان مناطق محروم سيستان و بلوچستان 
در حوزه هاي اشتغال زايي و كارآفريني، ساخت مدرسه و 
مسجد، احداث مركز جامع سالمت، پروژه هاي عمراني و 
زيربنايي، ساخت مسكن محرومين، ارايه خدمات مالي 
و بيمه اي به ايتام و ... به بهره برداري رسانده يا در دست 

اقدام دارد.

  هرچند عش��اير كش��ورمان  كمتر از 2 درصد از کل 
 جمعيت ايران را تش��کيل می دهند اما همين قش��ر 
ريشه دار و فعال توليد بيش از 25 درصد مواد پروتئينی 
به ويژه گوش��ت قرمز و محصوالت لبن��ی، 40 درصد 
صنايع دستی و 28 درصد دام سبک کشور را در اختيار 
دارند. بنابراي��ن فعل و انفعالي كه عش��اير در فرآيند 
اقتصادي كش��ورمان ايجاد مي كنن��د از چنان درجه 
اهميتي برخوردار اس��ت كه براي بهبود شاخص هاي 

كسب و كار آنان اقدامات اثرگذاري انجام شود. 
ساختار جامعه عشايری مبتنی بر ايل و عشيره است و 
بر خالف پيدايش تمامی پديده های نوظهور در دنيای 
مدرن، همچنان اين ساختار بکر پابرجا مانده و مهمتر 
از آن فرهنگ اصيل کار و کوشش در اين ساختار است.

يکی از مهم ترين مطالبات عشاير ايجاد اشتغال پايدار، 
مولد و سودآور اس��ت که در قالب طرح های مختلفی 
کش��اورزی و دامداري ايجاد تأسيس��ات مکانيکی و 
برقی، احداث گلخانه، زنبورداری، دامپروری صنعتی و 
نيمه صنعتی و مرغداری اين مهم تحقق پيدا می کند. 
يكي از راهكارهايي كه دولت از طريق آن سعي مي كند 
تا ميزان نقش آفريني عشاير در بخش هاي اقتصادي را 
افزايش دهد؛ اختصاص تسهيالت ويژه كسب و كار به 
 اين قشر اثرگذار است كه در قالب طرح هاي توسعه اي

 اجرايي مي ش��وند. روز گذش��ته خبر رسيد كه هزار 
ميليارد تومان تسهيالت ويژه ارزان قيمت براي بهبود 
شاخص هاي زيستي و كسب و كار عشاير در نظر گرفته 

شده تا به بخشي از مطالبات عشاير در اين زمينه پاسخ 
داده شود. 

رييس س��ازمان امور عش��ايری با بيان اينکه دولت و 
مجلس در چند سال اخير به عشاير کشور توجه ويژه 
ای داشته اند، گفت: از سال 94 تا 97 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت ارزان قيمت از محل صندوق توسعه ملی و 
سازمان مديريت بحران به عشاير پرداخت شده است.

کرمعل��ی قندالی ديروز در مراس��م تودي��ع و معارفه 
مديرکل امور عشاير کرمانش��اه يکی ديگر از خدمات 

مهم دولت و مجلس را اختصاص ساليانه 270 ميليارد 
تومان اعتبار به امور عش��اير از محل ماليات بر ارزش 
افزوده دانس��ت و ضمانت زنجيره ای و سهل الوصول 
بودن تسهيالت امور عش��ايری را يکی از مزيت های 

مهم آن برشمرد.
وی با بيان اينکه حدود 60 درصد تجهيزات و امکانات 
نقليه ای عش��اير کشور در س��اليان اخير نو شده بيان 
داش��ت: در سال های اخير 270 دستگاه وسيله نقيله 
از جمله 90 دس��تگاه تانکر آبرسان س��يار به عشاير 

 کوچ رو، 120 خودرو کم��ک دار برای عبور از راه های
 صعب العبورعشاير به ناوگان عشاير اضافه شده است.

قندالی در ادامه عشاير را قشری نجيب و وفادار به نظام 
معرفی کرد و گفت: جمعيت عشاير کشور يک ميليون 
و 200 هزار نفر معادل 1.8 دهم درصد جمعيت کشور 
اس��ت که از کمترين خدمات جامعه و دس��تگاه های 
کشور برخوردارند و اين در حالی است که با توليد 190 
هزار تن گوش��ت قرمز، 25 درصد گوشت کشور و 35 

درصد صنايع دستی را توليد می کنند.
او در ادامه با بيان اينکه 59 درصد مس��احت کشور در 
حوزه قلمرو عشاير است، افزود: در بعد تصميم گيری و 
تصميم سازی عشاير در حوزه قلمرو خود کمترين نقش 

را دارند و از اين ظرفيت نتوانسته اند استفاده کنند.

 300 میلی�ارد تومان برای اصالح آبرس�انی 
عشایر اختصاص می یابد

رييس س��ازمان امور عش��ايری در ادامه از توجه مقام 
معظم رهبری به جامعه عش��ايری تقدير کرد و گفت: 
مقام معظم رهبری در طرح 2 ميليارد يورويی آبرسانی 
به روس��تاهای کش��ور از محل صندوق توسعه ملی، 
آبرسانی به عشاير را نيز اضافه کردند که امسال با تحقق 
اين بودجه حدود 300 ميليارد تومان س��ازمان امور 
عشايری برای احداث ش��بکه های آبرسانی به محل 
اسکان دائم عشاير و يا حفر قنات، چاه ها و ساماندهی 

آب سراب های مورد مصرف عشاير اقدام خواهد کرد.

قندالی يکی ديگر از خدمات س��ازمان امور عشايری 
در سال 98 را پرداخت 300 ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحسنه به عش��اير اعالم کرد که بين استان ها 

توزيع می شود.

 10 میلیارد تومان تسهیالت به عشایر زلزله زده 
کرمانشاه پرداخت شد

قندال��ی در ادامه با بيان اينکه نظ��ام هرگز فداکاری، 
رشادت و خودگذشتگی عشاير کرمانشاه در روزهای 
آغازين هش��ت س��ال دفاع مقدس در دفاع از کشور 
فراموش نخواهد ش��د، گفت: سازمان عشايری کشور 
در زلزله مهيب 7.3 ريشتری کرمانشاه به هزار خانوار 
عشايری س��اکن مناطق زلزله زده 10 ميليارد تومان 
تسهيالت 10 ميليون تومانی با بازپرداخت پنج ساله 
پرداخت کرد.وی با بيان اينکه عشاير استان کرمانشاه در 
تاريخ سابقه درخشان و روشنی دارند، از مديرکل جديد 
عشاير استان خواست در خدمتگزاری به قشر عشاير 
در برهه سخت کنونی از هيچ تالشی دريغ نکند و تمام 
فکر خود را به ارائه خدمات به عشاير اختصاص دهد و از 

حواشی سياسی و قومی دوری کند.
در اين مراس��م از خدمات 2 س��اله حس��ن احمدی 
مديرکل سابق امور عشاير استان کرمانشاه تقدير و بهزاد 

محمدی به عنوان مديرکل جديد استان معرفی شد.
عشاير کشور ش��امل 213 هزار خانوار، 552 طايفه و 
104 ايل است که 8/1 جمعيت کشور را در بر می گيرد.
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 پاسخ شهردار اصفهان
 به انتقادات درباره چهارباغ

اصفهان|نوروزي، شهردار اصفهان در نشست 
مطبوعات��ي در خصوص پ��روژه چهارباغ گفت: 
چهارباغ يك پروژه نيس��ت، برنامه اي است كه 
هر بخش آن در يك ب��ازه زماني يه بهره برداري 
مي رسد. او در ادامه گفت: تمام  مجوزه ها براي ما 
در چهارباغ از سوي ميراث فرهنگي صادر شده 
و در بايگاني ميراث فرهنگي ثبت ش��ده اس��ت.  

نوروزي تاكيد كرد: چهارب��اغ يك فضا بود كه با 
تغيير كاربري به مكان، توقفگاه و محور فرهنگي 
تبديل شده اس��ت تا مأمن و پناهگاه مسافران و 

شهروندان باشد.

 بارش ها در گنبدكاووس
98 درصد افزایش یافت

گرگان| رييس اداره هواشناسي گنبدكاووس 
اعالم كرد: از آغاز سال آبي جاري )اول مهر 97( 
تاكنون در مجموع 611.4 ميلي متر بارش دراين 
شهرس��تان باريده كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل 98 درصد افزايش دارد.
منصور فرشاد ديروز درحاش��يه جلسه شوراي 
كشاورزي اين شهرس��تان به خبرنگاران اظهار 
داش��ت: اين ميزان ب��ارش در مقايس��ه با دوره 
بلندمدت 25 ساله در گنبدكاووس نيز 75 درصد 

افزايش نشان مي دهد.
وي به مق��دار بارش ها در منطق��ه مرزي اينچه 
برون گنبدكاووس اش��اره نكرد اما گفت: ميزان 
بارش هاي اين منطقه در بازه زماني اش��اره شده 
نسبت به سال قبل 74 درصد و در مقايسه با دوره 

بلندمدت نيز 35 درصد افزايش داشته است.
فرشاد اضافه كرد: براساس الگوهاي پيش يابي 
هواشناسي و تا پايان ارديبهشت امسال در منطقه 
گنبدكاووس بارش هاي پراكنده بين چهار تا پنج 
ميلي متر خواهيم داشت كه وضعيتي نرمال است.

 توزیع كیسه هاي پارچه اي
در نانوایي هاي الهیجان

رشت|يك هزار و 200 كيسه پارچه اي به طور 
نمادين در نانوايي هاي الهيجان در حال توزيع 
است.معاون بهداشتي دانش��گاه علوم پزشكي 
گيالن گفت: توزيع كيسه هاي پارچه اي از 5 روز 
گذشته در نانوايي هاي الهيجان آغاز شده و تا 5 

روز ديگر ادامه دارد.
محمد عباس��ي افزود: در اين طرح هزار و 200 
كيسه پارچه اي به جاي كيسه هاي نايلوني در حال 
توزيع است. وي گفت: اين طرح با هدف آگاه سازي 
شهروندان براي كاهش اس��تفاده از كيسه هاي 
پالستيكي و حفظ محيط زيست انجام مي شود. 
قرار گرفتن نان گرم در كيس��ه هاي پالستيكي 
باعث آزاد شدن مونومر ها و تركيبات خطرناك 
مي شود كه احتمال بروز بيماري به ويژه سرطان 

و گوارشي را افزايش خواهد داد.

گوشت مرغ به اندازه كافي 
در بازار موجود است

رش�ت|معاون بهبود تولي��دات دامي جهاد 
كش��اورزي گيالن گفت: مردم نگران نباشند، 
گوشت مرغ به اندازه كافي در بازار موجود است.
حجت علي اكبرن��ژاد گفت: از ابتداي فروردين 
تاكن��ون بيش از 12 ميلي��ون جوجه ريزي در 
مرغداري هاي استان انجام شد كه با اين ميزان 
جوجه ريزي حدود 22 هزار تن گوش��ت مرغ 

وارد بازار مي شود. 
وي با بيان اينكه اين ميزان گوش��ت مرغ نياز 
اس��تان را در ماه مبارك رمضان تامين مي كند 
افزود: عالوه بر اين در صورت نياز مرغ منجمد 
موجود در س��ردخانه ها هم وارد ب��ازار خواهد 
ش��د.علي اكبرنژاد با اش��اره به اينكه در 756 
واحد مرغداري صنعتي فعال گيالن، س��االنه 
86 ميليون قطعه جوجه ريزي مي شود، گفت: 
155 هزار تن گوشت مرغ در اين واحدها توليد 
مي ش��ود.معاون بهبود تولي��دات دامي جهاد 
كشاورزي گيالن، تصريح كرد: 75 هزار تن مرغ 
توليدي گيالن در استان مصرف و 80 هزار تن 

ديگر به استان هاي ديگر صادر مي شود.

 آسیب 3 هزار و 950 
واحد صنفي در سیل

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان 
گفت: لرس��تان اس��تاني در حال توسعه است 
كه اقتصاد ش��كننده اي دارد و با جريان سيل 
اخير خسارات زيادي به بخش زيرساخت ها و 

واحدهاي اقتصادي وارد شده است.
محمدرض��ا صفي خاني در كارگروه اش��تغال 
اس��تان اظهار كرد: نياز اس��ت براساس ميزان 
خس��ارات نس��خه جديدي براي اين واحدها 
پيچيده ش��ود چراك��ه با اين قواني��ن جاري و 
س��اري در نظام اقتصادي كشور نمي توان اين 

عقب ماندگي هاي استان را جبران كرد.
صفي خان��ي گفت: در اين س��يل 3950 واحد 
صنفي در اس��تان آس��يب ديدند ك��ه ميزان 
خس��ارات وارد ش��ده در اي��ن واحدها 6400 

ميليارد ريال اعالم شده است.
وي ادام��ه داد: همچنين 114 واحد صنعتي با 
301 ميليارد ريال و 17 شهرك صنعتي دچار 

آسيب شدند.
وي ادامه داد: در اس��تان 104 طرح صنعتي با 
پرداخت تس��هيالت اشتغال روستايي در سال 
گذشته تعريف شدند كه 65.98 درصد كل اين 
طرح ها به بهره برداري رس��يده و 62.2 درصد 
اشتغال تعيين شده براي آنها محقق شده است.

چهرههاياستاني

كل  ي��ر مد ي| كز مر
كميت��ه ام��داد اس��تان 
مركزي با اشاره به اينكه 
استان مركزي در حوزه 
اكرام ايت��ام رتبه پنجم 
كشوري را به دست آورد 
از حماي��ت از دو ه��زار 
خانوار اس��تان مركزي در ماه رمضان خبر داد. به 
گزارش تعادل قنبر موسي نژاد در نشست خبري 
مديركل كميته امداد امام خميني )ره( اس��تان 
مركزي با اصحاب رس��انه با اش��اره به كمك هاي 
اين سازمان به س��يل زدگان كشور اظهار داشت: 
جمع بندي كمك هايي ك��ه از دفاتر كميته امداد 
امام خميني )ره( و 43 مركز نيكوكاري در سطح 
استان مركزي تا به امروز انجام شده بيش از هفت 
ميليارد تومان بوده و اين مبلغ كمك هاي مردمي 
بوده كه از طرف كميته امداد اس��تان مركزي به 

مناطق سيل زده ارسال شده است.
وي اف��زود: از اي��ن 7 ميليارد توم��ان كمك هاي 
مردمي، بيش از 500 ميليون تومان آن به صورت 
نق��دي بوده و ما بق��ي در قالب كاال و س��بدهاي 
غذاي��ي بوده اس��ت.مديركل كميته ام��داد امام 
خميني )ره( اس��تان مركزي تصريح كرد: كميته 
امداد امام خميني )ره( تا به امروز در زمينه ارسال 
كمك هاي مردمي و كمك به س��يل زدگان جزو 
10 استان نخس��ت كش��ور بوده، در واقع تمركز 
كمك هاي ما روي استان هاي لرستان، خوزستان 
وگلس��تان بوده است.موس��ي نژاد بيان كرد: در 
بحث جشن نيكوكاري سال گذشته، مردم استان 
مركزي خوش درخشيدند و الزم به ذكر بوده كه 
در زمينه خير و احسان استان مركزي رتبه سوم 
كشور را به دس��ت آورده است.وي عنوان كرد: در 
زمينه ماه مبارك رمضان كميته امداد امام خميني 
)ره( برنامه هاي مختلفي را دنبال مي كند كه چند 
مورد از آنها هرساله به صورت روتين انجام مي شود 

اما شيوه هاي اجراي آنها معموال متفاوت است.

مازندران| رييس سازمان 
دامپزشكي كش��ور گفت: 
با تش��ديد جدي��ت در امر 
واكسيناس��يون سراسري 
طي��ور در كش��ور، بيماري 
آنفلوآن��زاي ف��وق ح��اد 
پرندگان تا حدود 97 درصد 

كنترل شده وجاي نگراني نيست.
عليرضا رفيعي پور در حاشيه سفر به شهرستان آمل در 
گفت وگو با مهر اظهار داشت: در سال جاري با افتخار بايد 
اعالم كنم كه با كنترل بيماري ها در حوزه دام، طيور و 
آبزيان اكنون بزرگ ترين خدمت را به توليد كنندگان 
كشور داشتيم.وي ادامه داد: با كاهش هزينه ها در حوزه 
درماني براي صنعت دام و طيور كش��ور، قطعًا س��ود و 
درآمد آن عايد توليدكنندگان و رونق توليد و اش��تغال 
در كشور خواهد شد.وي يادآور شد كه متأسفانه شيوع 
دامنه دار بيماري فوق حاد پرندگان در سال 96 و اوايل 
97 خسارت هاي زيادي به توليدكنندگان دام و طيور 
كش��ور وارد ش��ده بود به طوري كه با بسيج همگاني و 
واكسينه كردن همه طيور، بيماري آنفلوآنزاي پرندگان 
در پايان سال به طور كامل كنترل و ريشه كن شد.رييس 
سازمان دامپزشكي كشور همچنين در خصوص اينكه 
واردات گوشت قرمز به كشور انجام مي شود؟ گفت: در 
سال هاي اخير 10 درصد گوشت مورد نياز كشور به مقدار 
140 تن با واردات تأمين مي شد، و امسال نيز به همين 
ميزان ثبت سفارش آن انجام شده است.رفيعي پور افزود: 
سفارش هاي داده شده از كشورهايي كه سالمت گوشت 
توليدي آنها از هر جهت تأييد ش��ود، واردات گوش��ت 
گوسفند گرم و گوشت گاوي و گوسفندي منجمد اقدام 
خواهد شد.رييس سازمان دامپزشكي كشور همچنين 
به اجراي طرح هاي پ��رورش ماهي در قفس به عنوان 
يكي از طرح هاي نو با هدف اشتغالزايي و توليد بيشتر 
دراين بخش خبر داد و گفت: وزارت جهاد كشاورزي از 
سرمايه گذاران و متقاضيان اين طرح در قالب پرداخت 
تسهيالت مورد نياز حمايت و سازمان دامپزشكي نيز 

حمايت هاي فني، عملي و بهداشتي خواهد داشت.

دادس��تان  گي�ان| 
عموم��ي و انق��الب مركز 
اس��تان گي��الن گف��ت: 
ويالهايي كه ب��دون اخذ 
مجوز ه��اي الزم ب��راي 
تغيير كاربري در هر نقطه 
از اس��تان گيالن ساخته 
شوند تخريب مي شوند. حجت االسالم والمسلمين 
علي مصطفوي نيا در گفت وگو با تس��نيم از تخريب 
ويالهاي غيرمجاز در اس��تان گيالن خب��ر داد و در 
تشريح اين موضوع اظهار داشت: ويالهايي كه بدون 
اخذ مجوز هاي الزم براي تغيير كاربري در هر نقطه از 

استان گيالن ساخته شوند تخريب مي شود.
دادستان عمومي و انقالب مركز گيالن  با بيان اينكه 
ويالهاي غيرمجاز بدون هيچ تعارفي تخريب مي شوند 
عنوان كرد: در راس��تاي حفظ حقوق عامه و حفظ 
حقوق بيت المال ويالهاي غيرمجاز را بدون در نظر 
گرفتن جايگاه افراد تخريب و در اجراي اين موضوع 
با قاطعي��ت عم��ل مي كنيم.مصطفوي نيا تخريب 
ويالهاي غيرمجاز هر فردي در هر جايگاه و دارا بودن 
از هر نفوذي در استان گيالن را مورد تأكيد قرار داد و 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر از تخريب سازه هاي 
غيرمجاز بزرگ تر شروع كرده ايم و در مرحله بعدي 
نسبت به تخريب سازه هاي كوچك تر اقدام مي كنيم.

وي در مورد تخريب ويالي��ي لوكس كه به صورت 
غيرمجاز در زمين كش��اورزي ساخته شده بود نيز 
ابراز داشت: بر اساس گزارشات ارسال شده از مراجع 
ذي ربط مبني بر ساخت وياليي در زمين كشاورزي 
بدون اخذ مجوز هاي الزم براي تغيير كاربري موضوع 
آن در دستور رسيدگي قرار گرفت.دادستان عمومي 
و انقالب مركز گيالن  با اش��اره به اينكه در مراحل 
ساخت اين ويال چندين نوبت به فرد متخلف تذكر 
كتبي داده شده بود افزود: به دليل بي توجهي، پرونده  
قضايي در اين زمينه تش��كيل و با دس��تور قضايي 
ويالي مذكور با زيربنايي حدود يك هزار و 300 متر 

به صورت كامل تخريب شد.

ر  خوزستان|اس��تاندا
خوزستان گفت: برنامه هاي 
زيرساختي درازمدتي مانند 
ايجاد كانال هاي سيالب بر 
در دستور كار است تا براي 
س��يل هاي بعدي مقاوم تر 
شويم و آس��يب پذيري به 
حداقل برسد.به گزارش ايسنا، غالمرضا شريعتي ديروز 
در جلسه قرارگاه بازسازي مناطق سيل زده اظهار كرد: 
مقرر شده است هر هفته يك بار جلسه قرارگاه بازسازي 
مناطق سيل زده تشكيل شود. همچنين بنا است شش 
كميته اين قرارگاه حداقل هر هفته دو جلسه تشكيل داده 
و مصوباتي داشته باشند و گزارش عملكرد خود را ارايه 
دهند.وي با اشاره به زمان آغاز بازسازي مناطق سيل زده 
افزود: هفته آينده بازسازي در يكي از مناطق سيل زده 
آغاز مي شود.استاندار خوزستان گفت: همچنين مقرر 
شده است كه همه امكانات جهت تخليه آب از زمين هاي 
كشاورزي بسيج شود تا زمين ها براي كشت تابستانه آماده 
شوند.شريعتي بيان كرد: بايد براي برگرداندن شرايط در 
مناطق سيل زده به حالت عادي تالش شود و روند اميد 
به زندگي افزايش يابد و مردم جهت كشت تابستانه آماده 

شوند و دغدغه اي نداشته باشند.
وي تاكيد كرد: مس��ووالن به هيج وجه نبايد احساس 
كنند شرايط عادي شده است و همچنان نقطه مهم در 
ذهن شان و مهم ترين اولويت آنها بحث مناطق سيل زده 
باشداستاندار خوزستان با بيان اينكه اولويت نخست، حل 
مسائل سيل است، خاطرنشان كرد: اگر ما شرايط را عادي 
ندانيم، مي توانيم زندگي مردم را به حالت عادي برگردانيم 
اما اگر مسووالن شرايط را عادي تلقي كنند و حساسيت 
الزم را نداشته باشند، همچنان مردم در محنت و زحمت 
خواهند بود. با هر مسوولي كه احساس كند شرايط عادي 
است، برخورد خواهم كرد.استاندار خوزستان بيان كرد: 
اميدواريم در وقت مقرر پكيج هاي يك ماهه را مجدداً بين 
سيل زدگان توزيع كنيم. همچنين مدارس آسيب ديده 
تا مهرماه احداث خواهد شد و ساير امكانات دستگاه ها در 

اين امر بسيج خواهند شد.

دادس��تان  كرم�ان| 
نق��الب  ا و  عموم��ي 
مركز اس��تان كرم��ان از 
دستگيري و بازداشت 7ربا 
خوار مشهور و حرفه اي در 

كرمان خبر داد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرنگاران دادخدا س��االري دادس��تان عمومي و 
انقالب مركز استان كرمان از دستگيري و بازداشت 
7 ربا خوار مش��هور و حرفه اي در كرمان خبر داد و 
گفت: با توجه به حرمت شرعي فعل ربا، اقدامات اين 

دادستاني با قاطعيت و شدت ادامه خواهد يافت.
 دادخدا س��االري دادستان عمومي و انقالب مركز 
استان كرمان گفت: در راستاي حفظ حقوق عامه 
كارگروهي به رياست معاونت نظارت دادستاني و 
متشكل از قضات ويژه، اداره كل اطالعات استان، 
سازمان اطالعات سپاه و پليس آگاهي استان جهت 
مقابله و مبارزه با پديده شوم رباخواري در دادسراي 

كرمان تشكيل شده است.
اين مقام ارشد قضايي در استان كرمان در تشريح 
نحوه فعاليت هاي اين افراد و اثرايت كه فعاليت هاي 
مخرب اقتص��ادي اي��ن گروه ها در فض��اي كلي 
اقتص��ادي كش��ورمان دارد افزود: اي��ن كارگروه 
رباخواران مشهور را شناسايي و براي انان شناسنامه 
تشكيل مي دهد و به ترتيب مهم بودن جرايم ادله 
در خص��وص آنان جمع آوري مي شود.دادس��تان 
كرمان با اشاره به برنامه ريزي هاي حقوقي و قضايي 
ب��راي مواجهه با برخي جرايم اقتص��ادي گفت: با 
توجه به اهميت موضوع شعب ويژه اي در دادسراي 
كرمان براي رس��يدگي به پرونده ه��اي رباخواري 
تشكيل شده است.وي درباره سرانجام اين پرونده و 
احكامي كه دادگاه براي يك چنين جرايمي صادر 
مي كنداف��زود: تعقيب و تحقي��ق از متهمان آغاز 
گرديده است وتاكنون تعداد 7 پرونده در اين رابطه 
تشكيل و هفت نفر از رباخواران مشهور دستگير و 

بازداشت گرديده اند.
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گزارش »تعادل« از ابعاد اقتصادي و اجتماعي آسيب سيل به زمين هاي كشاورزي

مهاجران سيل 

احتمال قاچاق كودكان كاِر خارجي به ايران

بنابر آمارهاي وزارت جهادكشاورزي، حدود يك ميليون 
هكتار از زمين هاي زراعي كشور در 19 استان سيل زده با 
شدت و ضعف متفاوت، دچار آسيب ناشي از سيل شد اما 
آسيب به زمين هاي كشاورزي فراتر از آمار و ارقام است. از بين 
رفتن هر زمين كشاورزي به معناي از دست رفتن اشتغال 
سرپرستان خانواري است كه از اين زمين ها كسب درآمد 
مي كردند كه حاال به دنبال از بين رفتن منبع درآمدشان 
و براي جبران خسارت ناش��ي از آن گاه ناچار به مهاجرت 
مي شوند. كشاورزي كه تا ديروز به دليل خشكسالي ناچار به 
ترك ديار مي شد حاال بارندگي ها زراعتش را شسته و باز هم 
ناگزير از ترك موطن خود است و مشخص نيست چه زماني 
زمين هاي كش��اورزي از گل و الي سيالب پاك مي شود و 
كشاورزان به خانه خود باز مي گردند. آن طور كه مسووالن 
وزارت جهادكش��اورزي مي گويند ، 50 درصد از زمين ها و 
محصوالت آسيب ديده قابل برگشت است اما كارشناسان 
خاك و كش��اورزي درباره اين موضوع نظ��رات متفاوتي 
دارند برخي معتقدند گل و الي ناشي از سيل، زمين هاي 
كشاورزي را از دسترس خارج كرده و كشاورزان بايد منتظر 
تجديد پذيري خاك باشند و در مقابل گروه ديگر بر اين باورند 
سيل به زمين هاي زراعي به خصوص در بخش كشاورزي 
ديم، سود هم رسانده است. اما وراي آسيب هاي اقتصادي 
كه سيل به معيشت كشاورزان زد، بايد به ابعاد اجتماعي آنكه 
همان مهاجرت اجباري و آسيب هاي ناشي از آن است هم 
توجه كرد چرا كه تنگناي معيشتي و از دست رفتن منبع 
درآمد، به دنبال خود مهاجرت اجباري را به همراه دارد كه 
اگر فكري به حال آن نشود، مي تواند آسيبي بيشتر از لطمات 

اقتصادي بر جاي گذارد. 

    سيل چه بر سر زمين هاي كشاورزي آورد؟
»بخش��ي از آسيب ناشي از سيل به زمين هاي كشاورزي، 
آبگرفتگي موقت اس��ت به اين معني ك��ه محصول دچار 
خوابيدگي ش��ده و بعد از رفع آب گرفتگي، احيا مي شود 
اما در بخش هايي كه آبگرفتگي بيش��تر است اين موضوع 
موجب پوسيدگي محصول مي شود و دربخش هايي نيز 
سيل، زمين يا باغ كشاورز را با خود برده است.« اين بخشي 
از اظهارنظر عباس كشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد 
كش��اورزي درباره وضعيت زمين هاي زراعي بعد از سيل 
نوروزي امس��ال اس��ت. او درباره جزييات اين خسارت ها 
بيان كرد: حدود 55 درصد اين اراضي بين ۲5 تا 55 درصد 
آسيب ديده اس��ت حدود ۲50 هزار هكتار از محصوالت 
كشاورزي و حدود 150 هزار هكتار باغ بر اثر سيالب هاي 
اخير از بين رفته است. وي گفت: در زمينه باغ، استان هاي 
خوزستان، مازندران و كرمانشاه و در زمينه زراعت استان هاي 
خوزستان، لرستان و گلستان، مازندران، ايالم و كرمانشاه، 
بيشترين خسارت را ديده اند. بيش از ۶ هزار واحد مرغداري 
و حدود 100 واحد پرورش ماهي هم دچار خسارت شدند.

او افزود: يكي از مش��كالت در حوزه خسارت كشاورزي در 
مناطق كوهستاني مانند لرس��تان، ايالم و خوزستان اين 

است كه بخشي از مردم از طريق ايستگاه پمپاژ، كشاورزي 
مي كردند و اين ايستگاه ها آسيب ديدند كه در اسرع وقت 
بازسازي خواهند شد. كشاورز گفت: 5 واحد كشت و صنعت 
نيشكر خسارت قابل توجهي ديدند و حدود ۳ هزار ميليارد 
تومان از خسارت هاي اعالم شده به بخش كشاورزي متعلق 
به اين واحدهاست. براي اينكه سيالب به روستاها و مناطق 
مسكوني خسارت وارد نكند در برخي موارد، آب به مزارع 

اين واحدها هدايت شده است.
اظهارات كشاورز در حالي است كه منوچهر گرجي، رييس 
انجمن خاك كشور معتقد است، پيش از بررسي كامل خاك 

مناطق سيل زده نمي توان با قطعيت اظهارنظر كرد. 

    سال هايي براي احياي خاك 
او درباره اين موضوع به تعادل گفت: زماني كه يك س��انت 
خاك از بين مي رود، چندين سال الزم است كه آن خاك احيا 
شود. اگر آسيب به خاك استان هاي درگير سيل باال باشد 

شايد 100 سال همزمان كمي براي احيا باشد.
گرجي افزود: گل و اليي همراه با سيل اين مناطق را پوشانده 
است و اگر خاك رسوب شده باشد يا ميزان آسيب باال باشد 
بازيابي آن اقتصادي نخواهد بود وكش��اورزان بايد منتظر 
تجديدپذيري خاك باش��ند كه گاه تا 100 سال همزمان 
مي برد. كارشناسان بايد پس از بررسي ها نظر قطعي را اعالم 
كنند.؛ اما اي كاش از وقوع خس��ارات اين سيل جلوگيري 
مي شد يا با اجراي دستورالعمل هايي جلوي آسيب جدي 
به زمين هاي كش��اورزي گرفته مي ش��د تا شاهد نابودي 

زمين هاي حاصلخيز نباشيم.
با اين حال برخي كارشناس��ان كشاورزي س��يل را براي 
زمين هاي زراعي به خصوص كشاورزي ديم سودآور ارزيابي 
مي كنند. بهروز مجيدي، كارشناس كشاورزي، درباره اين 
موضوع به تعادل گفت: در حال حاضر بخشي از محصول 
گندم در كش��ور خسارت ديده اس��ت، اما به نظر مي رسد 
زمين هاي ديم خسارات را جبران كنند چرا كه با افزايش 
بارندگي ها افزايش عملكرد داشته اند. در روز هاي آغازين 
سيل، نمي توانستيم درباره ميزان خسارتي كه به زراعت 
گندم وارد آمده بود تخميني دقي��ق و صد درصدي ارايه 
كنيم اما اكنون كه سيل فرونشسته است مي توانيم حدود 

تخميني آن را حدس بزنيم.
او افزود: بخش عمده خس��ارتي كه به گندم وارد شده در 
استان خوزستان بوده است و شايد چيزي نزديك به ۷00 
هزار تن گندم در اين استان آسيب ديده باشد. با خساراتي 
كه به زمين هاي گندم در استان هاي ديگر وارد آمده است 
مي توان گفت نزديك به يك ميليون تن گندم در كل كشور 
از بين رفته اس��ت. رآوردي كه از مزارع موجود مي شود بر 
اساس سطح زير كشت اس��ت چرا كه گندم از بين رفته و 
ما نمي توانيم بگوييم چقدر بوده اس��ت اما براساس سطح 
زيركشت و متوسط عملكرد گندم ها در سال هاي گذشته 
انتظار داشتيم اين اراضي نزديك به يك ميليون تن محصول 
داشته باشند. به نظر مي رسد كه در كشت ديم و كشت آبي 

عملكردها افزايش خوبي داش��ته است و تخميني كه زده 
مي ش��ود چيزي نزديك به ۴ ميليون تن افزايش عملكرد 

گندم به خاطر بارندگي ها داشته ايم.
مجيدي بيان كرد: در مناطقي مثل تربت جام به نظر مي رسد 
عملكرد گندم بين ۷00 كيلو تا يك تن است كه نسبت به 
سال گذشته افزايش داشته اس��ت و مجموع اين افزايش 
عملكردها محصول گندم را به ۴ ميليون تن نزديك مي كند، 
اما اينها همه حدودي است، چراكه يك بخش را ديده ايم و 
براساس آن تخمين زده ايم، اما بر اساس تخمين ها مي توان 
گفت كه اگرچه در خوزس��تان و مناطق ديگر خس��ارات 
زي��ادي ديده ايم ولي به طور كلي در محصول گندم بهبود 

عملكرد داريم.

   مهاجرت اجباري به دنبال بروز مخاطره طبيعي
از بين رفتن زمين هاي كش��اورزي در واقع از دست رفتن 
معيشت مردمي است كه اين زمين ها منبع درآمد زندگيشان 
بود به همي��ن دليل بعد از هر مخاطره طبيعي كه به نوعي 
معيشت مردم را به خطر اندازد، افزايش موج مهاجرت كه 
به دنبال خود بروز برخي آسيب هاي اجتماعي مانند حاشيه 
نش��يني را دارد، پديده اي غيرقابل انكار است. روز گذشته، 
عباس پاپي زاده، نماينده مردم دزفول در مجلس ش��وراي 
اسالمي و عضو كميسيون كش��اورزي، درباره اين موضوع 
هشدار داده و با اشاره به بيكاري تعداد زيادي از كشاورزان و 

 روستاييان استان خوزستان به دليل تخريب مزارع و باغات 
بر اثر س��يل، بيان كرد: كش��اورزان تمام��ي اندوخته هاي 
نقديشان را به پاي زمين هايشان ريختند، اما متاسفانه بر اثر 
سيل تمامي محصوالتشان نابود شده و ديگر هيچ نقدينگي 
براي شروع مجدد در اختيار ندارد، همچنين معيشت آنها و 
خانواده هايشان به مدت يك سال كامال از بين رفته است، 
سيل  باعث بيكاري، كوچ و در نهايت حاشيه نشيني تعدادي 

زيادي از روستاييان شده است. 
اظهارات پاپي زاده در حالي اس��ت كه س��عيد حس��يني، 
جامعه شناس، درباره تاثير مخاطرات طبيعي و از بين رفتن 
منبع درآمد مردم بر اثر آن در مهاجرت به تعادل گفت: اثرات 
مخاطرات طبيعي بر مهاجرت تا حدود زيادي با ابعاد و نوع 
حادثه اي كه رخ داده ارتباط دارد؛ براي مثال در حوادثي نظير 
زلزله چنانچه شدت زلزله به ميزاني باشد كه درصد تخريب 
بااليي داشته باشد، به طوري كه بازسازي در كوتاه مدت يا 
ميان مدت امكان پذير نباشد، طبيعتاً تاثير آن در جابه جايي 
جمعيت و در نهايت تغيير تركيب جمعيتي بيشتر خواهد بود. 
در برخي موارد ممكن است وقايع طبيعي مثل زلزله و سيل 
لزوما به جابه جايي جمعيت منجر نشود؛ به عنوان نمونه در 
سيل اخير، در منطقه لرستان، فقط در برخي مناطق مثل 
پل دختر، معموالن و روستاي بابازيد تخريب جدي خانه ها 
و اماكن مس��كوني رخ داد، كه در مقايسه با ساير مناطقي 
كه تحت تاثير سيل قرار گرفته بودند، احتمال جابه جايي 

جمعيت بيشتر است.او با بيان اينكه كيفيت و كميت خدمات 
ارايه شده به حادثه ديدگان نيز در ميزان جابه جايي جمعيت 
تاثيرگذار است، گفت: چنانچه ميزان و كيفيت امدادرساني 
و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حادثه به حدي باشد كه 
مردم محلي به احتمال بهبود وضعيت و بازسازي منطقه و 
بازگشت به وضعيت عادي اميدوار شوند و اطمينان حاصل 
كنند كه در آينده نزديك مي توانند به زندگي عادي بازگردند، 

احتمال جابه جايي و مهاجرت بسيار كاهش خواهد يافت.
اين جامعه ش��ناس با بي��ان اينكه مهاج��رت و به تبع آن 
حاشيه نش��يني به بنيادي ترين مساله كش��ورها و يكي از 
جدي ترين آس��يب هاي اجتماعي بدل شده است، گفت: 
ناتواني در تامين معيشت و محل سكونت، گروه هاي جمعيتي 
مهاجر را وادار مي كند پ��س از مهاجرت نيازهاي خود را با 
حداقل هزينه تامين كنند كه يكي از مهم ترين اين نيازها، 
نياز به سرپناه و مسكن است و مناطق اسكان غيررسمي به 
دليل ارزان تر بودن جاي مناسبي براي آنهاست. موج سوم 
مهاجرت كه امروز شاهد آن هستيم، به نظر مي رسد حاصل 
تغييرات آب وهوايي و وقوع بالياي طبيعي از يك سو و كاهش 
امكان تداوم كشاورزي از سوي ديگر است، بنابراين با توجه 
به بي برنامگي كنوني در اقتصاد، اجتماع و بحران هاي متوالي 
بشرساخته و طبيعت ساخته، به نظر مي رسد به زودي امواج 
مهاجرت هاي جمعيتي نتايج وخيمي براي اقتصاد، اجتماع، 
سياست و به طور كلي منافع ملي كشور در پي داشته باشد. 

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور جزييات 
نحوه س��اماندهي كودكان كار و خيابان در سال 9۸ را 

تشريح كرد.
حبيب اهلل مس��عوي فريد در مورد طرح س��اماندهي 
كودكان كار و خيابان و واگذاري اجراي آن به سمن ها 
گفت: آيين نامه س��اماندهي كودكان كار و خيابان در 
سال ۸۴ تدوين شد و 11 دستگاه در آن نقش داشتند. 
طي دو س��ال اخير با همكاري وزارت تعاون، رفاه و كار 
اجتماعي و ساير دستگاه و سمن ها، آيين نامه هاي قبلي 
را به آيين نامه حمايتي تغيي��ر داديم و نقش برخي از 
دستگاه ها كه در آيين نامه ديده نشده بود، مانند وزارت 
كش��ور به خصوص در بخش اتباع بيگانه را پررنگ تر 
نشان داديم كه اين مورد توس��ط وزارت تعاون، رفاه و 
كار اجتماعي به كميس��يون اجتماعي دولت رفته تا 

بررسي شود.
او اظهار كرد: بيش از 95 ت��ا 9۶ درصد از كودكان كار 
و خيابان ب��ا خانواده هايش��ان زندگي مي كنند.طبق 
بررسي و مطالعات ما حداقل در 10 تا 11 كشور دنيا، 
رويكردها در مورد اين كودكان به سمت مراكز روزانه 
است تا در آنجا از آنها نگهداري كنند. در سال هاي اخير 
مراكز روزانه در كشور توسط بخش هاي غيردولتي در 

5 استان تهران، البرز، همدان، خوزستان و چهارمحال 
بختياري به صورت پايلوت آغاز به كار كردند كه موفقيت 
آميز نيز بوده و ما بايد آن را در كل كشور گسترش دهيم. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي به ايلنا گفت: از 
حدود ۸0 مركز كودكان كار و خياباني ۳۲ تا ۳۳ مركز 

ش��بانه روزي و بقيه آن مراكز روزانه هستند و توسط 
س��من ها و موسس��ات غيردولتي درحال اداره شدن 
هس��تند. كه يك علت آن، كاهش تصدي گري دولت 
است و ديگر اينكه آنها مي توانند ارتباط نزديك تري با 
كودكان كار و خيابان برقرار كنند. در شهر تهران حدود 

۷0 درصد از كودكاني كه در مراكز ما پذيرش ش��دند، 
غيرايراني بودند كه درصد قاب��ل توجهي از آنان فاقد 
هويت بودند و غيرمجاز در داخل كشور حضور داشتند.

او با بيان اينكه بايد تكليف كودكان غيرايراني را مشخص 
كنيم، گفت: البته سازمان بهزيستي بنابر اينكه حامي 
كودكان است، خدماتي به آنان ارايه مي كند. 5۶ درصد 
از كودكاني كه در كل كشور در مراكز دولتي و غيردولتي 
ما پذيرش شدند، از حمايت هاي سازمان برخوردار بودند 
و هم انجيوها نيز براي آنان فعاليت هايي داشتند، كه اين 

فعاليت ها در حال انجام است.
مسعودي فريد بيان كرد: ۷0 درصد از كودكان غيرايراني 
كه پذيرش شدند، اسناد هويتي نيز ندارند، ما بايد بدانيم 
كه آيا اين بچه قاچاق شده يا اينكه تحت چه شرايطي 
به ايران آمده است، بايد پدر و مادر كودك را شناسايي 
كنيم كه اين عامل نيازمند همكاري بيشتر اداره اتباع 
اس��ت تا انجام شود، زيرا ممكن اس��ت كودك قاچاق 
ش��ده باشد. در جلس��ه اي كه اواخر سال 9۷ با حضور 
مس��ووالن وزارت كش��ور و رييس سازمان بهزيستي 
برگزار شد، مقرر شد، نقش اداره اتباع پررنگ تر باشد و 
احراز هويت و تعيين تكليف اتباع غيرايراني با اداره اتباع 
باشد، ولي اگر نياز به كمك هاي كارشناسي باشد ما در 

خدمت آنان هستيم، در اين موضوع اداره اتباع بايد با 
همكاري نهادهاي بين المللي و كميسر پناهندگان و 

سفارت خانه هاي هر كشور به اين موضوع توجه كند.
او همچنين اظهار كرد: اخيرا گروهي از كشور ميانمار 
به ايران آمده  كه شناس��ايي ش��دند. اگر ما سياس��ت 
مهاجرتي شفافي نداش��ته باشيم و بر آن اساس عمل 
نكنيم، مي تواند مشكالت بسياري براي كشور ايجاد 
كند. ممكن است، مساله اي در جامعه بين المللي مطرح 
شود به عنوان مثال اينكه ايران نسبت به ورود اين همه 
كودك به داخل كش��ور بي تفاوت است، در حالي كه 
ممكن است آنان قاچاق باشند، اين مورد مي تواند ما را 
در سطح بين المللي مواخذه كند، در هر صورت سازمان 
بهزيستي حامي كودكان است و جنبه هاي انساني براي 
ما خيلي مهم تر است و بايد به اين كودكان توجه كنيم. 
وي در ادامه گفت: بخش ديگر مربوط به كودكان ايراني 
است كه سرجمع ۴۴ درصد آنان، ايراني هستند، اعتقاد 
ما اين است در اين زمينه بايد از سازمان هاي مردم نهاد 
استفاده كنيم، بايد مكان هايي كه بيشتر حضور كودكان 
كار و خيابان است را شناسايي كنيم و سازمان هاي مردم 
نهاد در آنجا مستقر ش��وند كه به كودكان دسترسي 

داشته باشند و آنان را جذب كنند.
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خرداد چگونه از تقويم آموزشي 
دانش آموزان آب رفت؟

دانش آموزان ايراني، به ويژه دانش آموزان ابتدايي در 
مدارس ايران كمتر از اس��تاندارد جهاني در كالس 
درس حاضر مي شوند. واقعيت تلخي كه بررسي هاي 
آماري نشان مي دهد تنها با احتساب 90 روز تعطيلي 
تابستان و 1۳ روز تعطيلي عيد نوروز، دانش آموزان 
ايراني فقط 1۶۷ روز در كالس درس حاضر مي شوند. 
اين 1۶۷ روز منهاي روزهاي تعطيل رسمي در تقويم و 
روزهايي است كه دانش آموزان و معلمان با هماهنگي 
هم كالس را تعطيل مي كنن��د. مانند روزهاي آخر 
منتهي به عيد نوروز و روزهاي آخر ارديبهش��ت ماه 
و خ��رداد ماه. اما طبق قانون داخلي كش��ور مصوب 
شوراي عالي آموزش وپرورش، دانش آموزان و معلمان 
موظفند در سال 1۸5 روز را سركالس درس باشند. 

آماري كه به استاندارد جهاني نزديك است.
از طرف ديگر، در مقطع ابتدايي شاهد يك اتفاق جديد 
در آموزش  و پرورش ايران هستيم؛ آب رفتن خردادماه 
از تقويم آموزشي مدارس ابتدايي. به شكلي كه معلمان 
و والدين با قراردادي نانوشته تا پيش از شروع خرداد 
ماه كالس هاي درس را تعطيل، امتحانات را برگزار 
مي كنند و دانش آموزان را در خردادماه به تعطيلي 

تابستاني مي فرستند.
اين مساله در شرايطي است اگر روزهاي تعطيل شده 
دانش آم��وزان ابتدايي را محاس��به كنيم به رقمي 

پايين تر از 1۶۷ موجود هم مي رسيم.
اگرچه تعداد روزهاي تحصيلي و ساعات آموزشي در 
طول يكسال تحصيلي در كشورهاي مختلف متفاوت 
است اما كمتر كشوري وجود دارد كه تعداد روزهاي 
تحصيلي در آن كمتر از 1۸5 روز در سال باشد. بررسي 
تعداد روز، هفته و س��اعات تحصيلي در كشورهاي 
كانادا، استراليا، اندونزي، ژاپن، انگليس، تركيه، امريكا 

و آلمان نيز اين واقعيت را تاييد مي كند.
اما نكته مهمي كه درباره كم بودن روزهاي تدريس در 
ايران وجود دارد اين است كه، عالوه بر كم بودن روزها، 
معلمان، كادر مدرسه و والدين در قراردادهاي نانوشته 
روزهايي را از سال را تعطيل مي كنند. به عنوان مثال 
در اسفند ماه سال گذشته، مشاهدات زيادي نشان داد 
كه دانش آموزان در بسياري از مدارس از روز ۲۲ اسفند 
ماه با درس و مدرسه خداحافظي كردند، روزهاي ۲5، 
۲۶، ۲۷ و ۲۸ اس��فند ماه نيز در كالس درس حاضر 
نشدند و كادر مدرسه هم در اين تصميم نقش جدي 
داشت.  اما نكته قابل توجه در اين خصوص، اظهارات 
متناقض مسووالن اين وزارتخانه در اعالم زمان رسمي 
تعطيل شدن مدارس كشور بود كه خود اين مساله بر 
تعطيلي زود هنگام مدارس دامن زد. چرا كه در اسفند 
ماه سال 9۷ يكي از مسووالن آموزش وپرورش شهر 
تهران از تعطيلي مدارس از روز چهارشنبه ۲۶ اسفند 
خبر داد، اما بعد از ساعتي، اين موضوع، تكذيب شد و 
عنوان شد كه اشتباه در اعالم زمان تعطيلي مدارس 
صورت گرفته است. در گير و دار اين تأييد و تكذيب ها 
بخش زيادي از مدارس خصوصا مدارس غيرانتفاعي 
به صورت مستقل فعاليت آموزشي خود را تعطيل 

كردند و خيلي زود به پيشواز سال جديد رفتند. 
نكت��ه مهم ديگر در اين فضا، تعطيل ش��دن غير 
رس��مي خردادم��اه از تقويم آموزش��ي مدارس 
خصوصا مدارس ابتدايي است. مشاهدات زيادي 
نش��ان مي دهد معلم��ان در م��دارس ابتدايي با 
هماهنگي كادر مدرس��ه، در اواسط ارديبهشت 
ماه درس ه��ا را تمام مي كنند و در هفته هاي آخر 
ارديبهشت نيز با برگزاري امتحانات دانش آموزان، 
سال تحصيلي را به پايان مي برند. اين در حالي است 
كه طبق قانون دانش آموزان تا نيمه اول خرداد ماه 
بايد در كالس درس حاضر باشند و پس از آن در دو 
هفته پاياني خرداد ماه، در امتحانات شركت كنند.

واكنش پليس فتا به درخواست 
بطحايي درباره كليپ ها

رييس پليس فتاي تهران بزرگ اعالم كرد كه تاكنون 
درخواستي از س��وي آموزش و پرورش درخصوص 
ماجراي انتش��ار كليپ هاي منتشر شده از مدارس 
به اين پليس نرسيده اس��ت. تورج كاظمي درباره 
درخواست روز سه ش��نبه وزير آموزش و پرورش از 
پليس فتا و دادستاني براي يافتن منبع و چگونگي 
انتشار كليپ هاي منتشر شده از مدارس اظهاركرد: 
برابر آخرين اطالعات ما تاكنون هيچ درخواس��تي 
از س��وي آموزش و پرورش در اي��ن مورد به پليس 
فتا نرسيده اس��ت.او به ايس��نا گفت: اما در صورت 
اينكه درخواس��تي از س��وي آم��وزش و پرورش يا 
ديگر نهادها مطرح شود، با هماهنگي مقام قضايي 
اقدامات و بررس��ي هاي فني خ��ود را در اين زمينه 

انجام خواهيم داد.

درخواست كمك پليس براي 
مبارزه با خريد و فروش سالح

فرمانده نيروي انتظامي از تمام دس��تگاه ها جهت 
برخورد با خريد و فروش س��الح در فضاي مجازي 
دعوت كرد. س��ردار حسين اشتري فرمانده نيروي 
انتظامي جمهوري اس��المي ايران صب��ح امروز در 
مراسم تقدير از مقام معلم كه در محل دانشگاه علوم 
انتظامي امين برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: پليس امنيت اقتص��ادي در نيروي انتظامي با 
توجه به نياز به مبارزه با مفاس��د اقتصادي تشكيل 
ش��د تا نيروي انتظامي با توان بيشتر در اين عرصه 
فعاليت كند كه اين امر به رونق توليد كمك بسياري 
خواهد كرد.او افزود: پليس فتا يكسري اقداماتي را در 
خصوص مبارزه با خريد و فروش سالح را انجام داده 
است، لذا در تجهيز اين پليس بايد فعاليت هايي انجام 
شود، دستگاه هاي مختلف بايد به ما در انجام اين بحث 
كمك كنند. فرمانده ناجا با گراميداشت روز و هفته 
معلم، اظهار كرد: در دانشگاه علوم انتظامي اساتيد 
متدين و دلسوز و عالمي وجود دارد كه بايد قدر اين 
افراد را دانست، سعي در تربيت افراد با دانش و حرفه 

در اين دانشگاه براي ناجا داريم.

اجراي نسخه الكترونيك و ۲ قانون مغاير!
معاون فني و عملياتي سازمان نظام پزشكي جزييات 
اجراي نس��خه الكترونيك در كش��ور را تشريح كرد. 
محمد جهانگيري با اش��اره به جزييات اقدامات نظام 
پزشكي در زمينه الكترونيكي ش��دن نسخ پزشكان، 
گفت: در بند »الف« ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه 
بر ايجاد پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان تاكيد شده 
است. ايجاد پرونده الكترونيك سالمت به عنوان مبناي 
اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده در دستور كار همه 
دستگاه ها در حوزه سالمت قرار گرفته است. طبق قانون، 
تكاليفي در اين حوزه براي وزارت بهداشت تعيين شده 
و وزارت بهداشت هم بايد دستگاه هاي مرتبط را براي 

همكاري در اين حوزه مكلف كند. 
او با بيان اينكه با پيشرفت علم و مباني ارايه خدمت، يكي 
از موضوعات بسيار مهم ارايه خدمات بهينه، درست و 
كاهش هزينه بيماران است، افزود: در اين راستا يكي از 
موضوعاتي كه مي تواند كمك بسياري به ما كند، بحث 
فناوري هاي نوين اطالعات و ايجاد نسخه الكترونيكي 
است. سازمان نظام پزش��كي چند سال است كه روي 
ابعاد مختلف اين موضوع كار كرده و با كمك انجمن هاي 
علمي و نظام پزشكي هاي محيط اقداماتي را انجام داده 
است. يكي از اقدامات مان كه با همكاري وزارت بهداشت 
انجام شد، اين بود كه هفت كشور را در اين زمينه بررسي 

كردي��م، مباني علمي اين كار طراحي ش��د و با عنوان 
»راهنماي عملي نسخه الكترونيك« در سازمان نظام 
پزش��كي و با همكاري وزارت بهداشت و سازمان غذا و 

دارو تهيه شد.

     نسخه الكترونيك دست وپاگير  پزشكان  نباشد
جهانگيري با بيان اينكه در بابلس��ر پايلوت��ي را در حوزه 
نسخه الكترونيك انجام داديم كه مباني علمي و اجرايي 
آن اس��تخراج ش��د، افزود: مباني علمي و اجرايي نسخه 
الكترونيك بايد به گونه اي باش��د كه مردم از اين موضوع 
بهره مند ش��وند و هم جامعه پزشكي بتوانند با اين نسخ 
كار كنند و مسائل مختلف شان را حل كنند؛ به طوري كه 
نسخه الكترونيك دست و پا گيرش��ان نبوده و قابل اجرا 
باشد. بر همين اس��اس راهنماي عملي آن تدوين شد و 
با موفقي��ت آن را پايلوت كرديم. در عين حال در چناران 
اس��تان خراس��ان رضوي هم طرحي در اين زمينه اجرا 
كرديم. در عين حال بحث پوشش بيمه اي و ارتباط بيمه ها 
با نسخه الكترونيك نيز مطرح بود كه پايلوت آن را در سه 
استان گلستان، اردبيل و اصفهان با همكاري بيمه تامين 
اجتماعي اجرا كرديم تا نسخه الكترونيك براي بيمه ها هم 
در دسترس بوده و پرداخت هاي بيمه ها بتواند بر اساس 

نسخه الكترونيك انجام شود.

 حذف دفترچه درماني
 و استحقاق سنجي الكترونيك

معاون فني و عملياتي س��ازمان نظام پزش��كي با اشاره به 
استحقاق سنجي الكترونيك بيماران و حذف دقترچه هاي 
درماني، اظهار كرد: در استحقاق سنجي الكترونيك، فرد 
از طريق كد ملي اش اقدام مي كند و مشخص مي شود كه 
آيا تحت پوش��ش بيمه قرار دارد يا خير؟. اين مس��اله هم 
بررسي شده و در حال حاضر به مرحله پايلوت رسيده است. 
خوشبختانه ما با روش هاي روز دنيا توانستيم اين اقدامات 
را انجام دهيم. واقعيت اين است كه نسخه الكترونيكي را كه 
به صورت پايلوت اجرا كرديم هم از نظر فرايندي و هم از نظر 
فني، بر اساس معيارهاي روز دنيا بوده است. در اين زمينه با 
محوريت وزارت بهداشت و با همكاري سازمان هاي بيمه گر 
موفق به اجراي نسخه الكترونيك شديم. در عين حال با بيمه 

سالمت هم اقداماتي را در اين حوزه آغاز كرده ايم.
جهانگيري با بيان اينكه ايجاد نسخه الكترونيك يك تكليف 
قانوني است، گفت: در اين زمينه تفاهم نامه اي با سازمان بيمه 
سالمت، سازمان تامين اجتماعي، بيمه نيروهاي مسلح و 
وزارت بهداشت داريم تا بر اساس آن و با كمك جامعه پزشكي 
بتوانيم برنامه الكترونيك كردن نسخ را پيش بريم. زيرا ركن 
اصلي اجرا در نسخه نويس��ي الكترونيك، جامعه پزشكي 
هستند. زيرا پزشك نسخه را مي نويسد. بنابراين همكاري 

جامعه پزشكي در اين حوزه بسيار مهم است.او تاكيد كرد: در 
عين حال سازمان نظام پزشكي طبق قانون بايد براي حفظ و 
صيانت از حقوق مردم و جامعه پزشكي از فناوري هاي نوين 
استفاده كند كه در حال حاضر اين اقدام را انجام مي دهيم. 
يكي از مزاياي اين اقدام اين اس��ت كه از چند بار كاري در 
انجام تصاوير پزشكي، آزمايشات و نسخ جلوگيري مي شود؛ 
به طوري كه تصاوير در اختيار پزشكان قرار مي گيرد. البته 
ممكن است فردي كه مبتال به يك بيماري مزمن است، نياز 
داشته باشد كه هر ماه اين آزمايشات را انجام دهد، اما انجام 
چندباره اين اقدامات و بردن آنها نزد پزشك به صورت دستي 
هم براي بيماران مشكل است. حال زماني كه اين اطالعات 
روي بستر نسخه الكترونيك مي نشيند، تصميم گيري بهتر 

بوده و به تشخيص هاي بهتر هم كمك مي كند.
جهانگيري با بيان اينكه ما در حال طراحي سيستم هاي 
پشتيبان با كمك دانشگاه مجازي هستيم تا بتوانيم نسخه 
الكترونيك را با در نظر گرفتن مواردي كه ذكر شد محقق 
كنيم، افزود: در اين راستا سازمان نظام پزشكي با همكاري 
مركز آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت فراخواني را 
براي بخش خصوصي ارايه داد و حدود ۲0 ش��ركت واجد 
شرايط در توليد نرم افزارهاي مطب و توليد نسخه الكترونيك، 
رجيستر شدند. بعد هم مراحل نهايي آموزش و تست اين 
نرم افزارها را به پايان رس��انديم و آنها را به جامعه پزشكي 

معرفي مي كنيم. بايد توجه كرد كه بخش خصوصي راغب 
به سرمايه گذاري در اين بخش است. در عين حال با شريك 
كردن بخش خصوصي، از انحصار در اين حوزه جلوگيري 
كرديم و ترجيح داديم كه تنوع وجود داشته باشد، اما بايد 
توجه كرد كه اين ش��ركت ها ملزم به رعايت پروتكل ها و 
استانداردهايي كه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي 
اعالم كرده اند، هس��تند؛ يعني ش��ركت ها بر اساس اين 
اس��تانداردها نرم افزارهاي مرتبط با نسخه الكترونيك را 
طراحي كرده اند و پزشك مي تواند از ميان آنها انتخاب كند.

وي درباره مش��وق هايي كه در صورت اس��تفاده از نسخه 
الكترونيك به پزش��كان داده مي شود، گفت: مشوق هايي 
كه در اين زمينه اعمال شده به نوعي احقاق حقوق است. 
به عنوان مثال اعالم شده كه اگر بر اساس قانون و با نسخه 
الكترونيك عمل كنند، پرداخت هايشان به روز مي شود. در 
حالي كه پرداخت به روز مطالبات، قانوني است كه آن را به 
عنوان مشوق ارايه مي دهند. متاسفانه اخيرا هم قانوني در 
بودجه 9۸ در مجلس تصويب ش��ده كه به ازاي هر نسخه 
الكترونيك 100 تومان از پزشك كم كنند. يعني به جاي 
دادن مش��وق مي گويند 100 تومان از پزش��ك كم شود، 
اما اين موضوع از نظر شرعي هم مشكل دارد. در حالي كه 
اجراي نسخه الكترونيك نيز بر اساس قانون برنامه ششم 

توسعه بايد انجام شود.
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دبيرانجمنشرکتهایهواپيمايی:

سيگنال انحرافي از سمت واحدهاي كلنگي

نیاز ارزی ايرالين ها ماهانه ۵۰  میلیون  دالر است

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
تحليل تازه ترين گزارش مرك��ز آمار درباره وضعيت 
بازار مس��كن حكايت از آن دارد كه قيمت واحدهاي 
كلنگي در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه 
سال 96، حدود 143 درصد گران شده است، اين رشد 
افسار گسيخته در قيمت واحدهاي كلنگي درشرايطي 
اس��ت كه براس��اس آمارهاي رس��مي، رشد قيمت 

آپارتمان درهمين بازه زماني ۸1 درصد بوده است.
در اين گزارش آمده اس��ت كه متوس��ط قيمت يك 
متر مربع زمين يا زمين كلنگي در زمستان سال 97 
در ش��هر تهران بطور متوسط به حدود 14 ميليون و 
۵46 هزار و 6۰۰ تومان رس��يده است كه در قياس با 
فصل قبل از آن يعني پاييز97، 44.6 درصد افزايش و 
نسبت به زمستان سال 1396 رشدي برابر با 142.۸ 

درصد داشته است.
دراين ميان و عالوه بر جهش قيمت واحدهاي كلنگي 
در زمستان 97 نسبت به زمستان 96، نگاهي به منابع 
اختصاص يافته به بخش مس��كن كل كش��ور نشان 
مي دهد كه دريافت تسهيالت ساخت و ساز در سال 

گذشته رشد 461 درصدي داشته است.
براس��اس گزارش بانك مركزي در سال 1397، 4۸ 
هزار و 642 ميلي��ارد تومان تس��هيالت براي ايجاد 
مسكن و ساختمان اختصاص يافته كه در مقايسه با 
رقم ۸ هزار و 6۵9 ميليارد تومان سال 1396 بالغ بر 

461 درصد رشد نشان مي دهد.
ام��ا افزاي��ش تقاض��ا ب��راي درياف��ت تس��هيالت 
س��اخت و ساز مس��كن درحالي رخ داده است كه در 
س��ال 1397 نزديك به 26 هزار و 2۰ ميليارد تومان 
تس��هيالت خريد به بخش مسكن اختصاص يافته و 

تنها 23 درصد افزايش يافته است.
در واقع طي سال گذشته )زمستان( قيمت واحدهاي 
كلنگي رش��د قابل توجهي داش��ته اس��ت و حجم 
تس��هيالت اختصاص يافته براي س��اخت و ساز هم 

جهش قابل مالحظه اي داشته است.
البته داستان زماني خواندني تر مي شود كه به گفته 
كارشناسان افزايش قيمت واحدهاي كلنگي در اغلب 
موارد به معناي رشد استقبال سازندگان به ساخت و 
س��از و در انتها رونق توليد است ضمن اينكه افزايش 
تس��هيالت اختصاص يافته به ساخت مسكن هم به 

فاكتور رشد قيمت واحدهاي كلنگي شده است.  اما 
سوال اين اس��ت كه آيا اين افزايش قيمت واحدهاي 
كلنگي به معناي رونق ساخت و ساز است ؟ آيا همواره 
جهش قيمت كلنگي ها از آپارتمان ها بيشتر بوده است 
و اينكه رش��د حجم تسهيالت ساخت مسكن به اين 

افزايش دامن زده است ؟ 

   باال بودن  قیمت كلنگي ها طبیعي است
حسن محتشم، عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان 
در گفت وگو با »تعادل« درباره علت باالبودن قيمت 
واحدهاي كلنگي نس��بت به واحده��اي آپارتماني 
مي گوي��د: جهش قيمت واحده��اي كلنگي و زمين 
همواره بيشتراز واحدهاي آپارتماني است، بنابراين 
نمي توان اين افزايش قيمت را به معناي بهبود و رشد 

تقاضاي موثر دانست.
محتش��م مي افزايد: جهش قيمت واحدهاي كلنگي 
ناشي از كاهش ارزش پول ملي، افزايش قيمت ارز و 
طال اس��ت، زماني كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد 
قيمت تمام كاالها رشد مي كند و مسكن هم از اين امر 
مستثني نيست. او ادامه مي دهد: با توجه به افزايش 
قيمت مس��كن، قيمت واحدهاي كلنگي هم رش��د 
مي كند چ��ون صاحب ملك اين موض��وع را در نظر 
مي گيرد كه ملك او پتانسيل س��اخت و ساز را دارد 
و مي تواند رشد قيمتي بيشتري نسبت به واحدهاي 

آپارتماني كه چنين ويژگي ندارند داشته باشد.
ب��ه گفته اين فعال حوزه مس��كن، البته اگر تقاضا به 
سمت بازار مسكن هجوم بياورد، افزايش قيمت بيش 
از زمان��ي خواهد بود كه تقاضا در حالت معمول خود 

قرار دارد.
محتشم اظهار مي كند: به عنوان نمونه در حال حاضر 
انباشت تقاضا براي خريد واحد مسكوني )آپارتماني( 
در حال رشد است اما چون تقاضاي موثري براي خريد 

مسكن وجود دارد اين تقاضا بالفعل نمي شود.
او اضافه مي كند: اگر توان اقتص��ادي خانوارها براي 
خريد مسكن مناسب بود ش��اهد هجوم تقاضا براي 
خريد مسكن بوديم و در نتيجه قيمت ها بيش از اين 

رشد مي كرد.
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره 
به داليل افزايش قيمت مس��كن طي س��ال گذشته 

مي گويد: مهم ترين علت رشد قيمت مسكن، شرايط 
ايجاد شده براي اقتصاد كالن كشور بود، درواقع همراه 
با افزايش نرخ ارز شاهد رشد نرخ تورم بوديم كه اين 
موضوع موجب شد افزايش قيمت ها در بازار مسكن 

كليد بخورد.

   افزايش ساخت و ساز نداشتیم
محتشم تصريح مي كند: اگرچه رشد قيمت كلنگي ها 
مي توانس��ت به معناي افزايش تقاضا براي ساخت و 
ساز باش��د، اما در اين مورد اينگونه نيست و اين رشد 
قيمت ها همراه با افزايش ساخت و ساز نبوده بنابراين 

بازار ساخت و ساز رونقي نداشته است.
او مي گويد: مش��اهدات ميداني نش��ان مي دهد كه 
افزايش ساخت و ساز نداشتيم اما رشد قيمت ها را هم 

در بازار كلنگي ها و ه��م در بازار واحدهاي آپارتماني 
داشته ايم.

به گفته اين فعال بخش مس��كن، قيمت واحدهاي 
آپارتماني در برخي مناطق تهران درسال گذشته 12۰ 
درصد رشد داست اما با توجه به آنكه اين رشد در تمام 
مناطق رخ نداد نمي توان به اين آمار استناد كرد و بايد 

از آمار متوسط قيمت استفاده كرد.

   كمك به ساخت و ساز با رشد تسهیالت 
اين عضوهيات مدي��ره انجمن انبوه س��ازان تهران 
درباره رشد 461 درصدي حجم تسهيالت ساخت 
و س��از مي گويد: اگرچه اين رش��د به معناي رونق 
ساخت وس��از نيست اما اس��تفاده از منابع مالي در 

توليد مسكن به اين بخش كمك مي كند.

محتش��م ادامه مي دهد: ساخت وساز تحول افزايشي 
را تجربه كرده است اما سوال اين است كه اين افزايش 
تسهيالت تا چه ميزان پاسخگوي نياز جامعه بوده است؟ 
ضمن اينكه توزيع س��اخت وساز مسكن هم موضوع 

مهمي است كه بايد به آن توجه شود.
او اضافه مي كند: رونق ساخت و ساز الزاما به معناي 
كاهش قيمت مسكن نيست و موجب عرضه مناسب 
با تقاضا نيز نيست، به عنوان نمونه در حال حاضر 2 
ميليون و ۵۰۰ خانه خالي در كش��ور وجود دارد اما 
ازس��وي ديگر چندين ميليون واحد مسكوني براي 
متقاضيان خريد مسكن كم داريم كه علت آن است 
كه توزيع س��اخت مناسب نبوده است و 2 ميليون و 
۵۰۰ واحد خالي براي مصرف كننده واقعي ساخته 

نشده است.

مسعود اس��عدی س��امانی، دبير انجمن شرکت های 
هواپيمايی گفت: اين شرکت ها برای تأمين نيازهای 
جاری خود ماهانه حداقل ۵۰ ميليون دالر ارز نياز دارند 

و اين جدا از ارز مورد نياز برای خريد هواپيما است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسعدی سامانی درباره تأمين 
ارز مورد نياز شرکت های هواپيمايی اظهار كرد: در بحث 
تأمين ارز مورد نياز، متأسفانه اين امکان فراهم نيست 

که هزينه شرکت ها با ارز دولتی تأمين شود.
وی افزود: شرکت های هواپيمايی برای تأمين نيازهای 
جاری خود ماهانه دست کم به ۵۰ ميليون دالر ارز نياز 
دارند و اي��ن جدای از ارز مورد نياز برای خريد هواپيما 
است. در سال 97 عدد تخصيص يافته با عدد مورد نياز 
فاصله زيادی داشت. اين مشکالت فعاليت شرکت های 

هواپيمايی را محدود می کند.
دبير انجمن ش��رکت های هواپيمايی در پاسخ به اين 
پرس��ش که قوانين گمرکی و فرآين��د تخصيص ارز 
در بانک مرکزی چه مش��کالتی را برای شرکت های 
هواپيمايی ايجاد کرده است؟ يادآور شد: مشکالتی در 
ارتباط با ثبت سفارش و مقررات گمرکی وجود دارد. 
با توجه به سخت تر شدن مسائل تحريم، امکان اينکه 
شرکت هواپيمايی از طريق ثبت سفارش قطعات مورد 

نياز خود را خريداری کنند، عماًل وجود ندارد.
وی با بيان اينکه ما باي��د بتوانيم به محض اينکه يک 
قطعه هواپيما مشکل پيدا می کند، با سرعت اين قطعه 
را خريداری و وارد کنيم، گفت: اما پروسه ثبت سفارش 
مانع از اين امر است. ما اکنون نمی دانيم که هواپيما در 
آينده چه مشکلی خواهد داشت که قطعه مورد نياز را 
از قبل تهيه کنيم.اسعدی سامانی ادامه داد: برخی از 

قطعات که مصرفی است، در انبار شرکت هواپيمايی 
موجود اس��ت. برخی ديگر از قطعات ممکن است در 
سال يک بار نيز دچار مشکل نشوند، اما در يک مقطع 
ناگهان خراب شده و نياز به تعويض داشته باشند. طبعًا 
اين قطعات را شرکت هواپيمايی از قبل تهيه نکرده و 

بايد بالفاصله از بازار تهيه کند.
وی تصريح کرد: موکول کردن خريد اين قطعه به طی 
مراحل ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات، عماًل 
برای شرکت هواپيمايی امکان پذير نيست.به گفته اين 
فعال صنفی صنعت هوانوردی، يکی از خواس��ته های 
شرکت های هواپيمايی از دولت که ستاد مقابله با تحريم 
بايد آن را مدنظر قرار دهد، اين است که مقررات مربوط 

به ورود کاال را برای قطعات هواپيمايی حذف کنند.
دبير انجمن شرکت های هواپيمايی تأکيد کرد: البته در 
حال حاضر ستاد مقابله با تحريم مصوباتی در اين رابطه 
داش��ته اما محدوديت هايی که در ابالغ اين مصوبات 
وجود دارد، عماًل باعث شده کارايی مصوبات مخدوش 
ش��ده و ما نتوانيم از اقداماتی که وزارت راه برای حذف 

تشريفات ثبت سفارش انجام داده، استفاده کنيم.
او درباره توقع صنعت هوان��وردی از دولت، وزارت راه 
و شهرس��ازی و س��ازمان هواپيمايی کشوری گفت: 
شرکت های هواپيمايی در حوزه قانون گذاری مشکل 
دارند. در مجلس ش��ورای اس��المی قوانينی تصويب 
ش��ده است که مخل کس��ب و کار در اين حوزه است. 

عوارضی تحت عنوان عوارض ش��هرداری از مسافران 
وصول می شود، بدون آنکه در اين صنعت هزينه شود. 
طبق کنوانس��يون های بين المللی که مورد تصويب 
ايکائو اس��ت، هر عوارضی ک��ه در صنعت هواپيمايی 
اخذ می ش��ود، باي��د در همين صنعت هزينه ش��ود. 
عوارض شهرداری بدون اينکه يک ريال از آن در حوزه 
فرودگاهی يا هواپيمايی هزينه شود، از مسافران اخذ 

می شود. تقاضا داريم که اين قوانين اصالح شوند.
وي افزود: همين مس��اله در مورد عوارض هالل احمر 
نيز صادق اس��ت. طبق مقررات يات��ا، عوارض خيريه 
قابل کدگذاری نيست. هر عوارضی که روی بليت اخذ 
می شود، بايد کد ياتا داشته باشد تا قابل وصول باشد. 
اين عوارض اصال قابل وصول نيست. اين قوانينی است 
که مجلس وضع کرده و به نوعی مخل کسب وکار است 
و هزينه هاي��ی را به ش��رکت های هواپيمايی تحميل 
می کند. بايد در اين حوزه ه��ا اقداماتی صورت بگيرد 

که شرکت ها بتوانند فعاليت روان تری داشته باشند.
اسعدي ساماني با بيان اين كه چهار نوع عوارض روی 
بليت از مسافر اخذ می شود که شامل عوارض شهرداری، 
هالل احمر، ايمنی و فرودگاهی است، گفت: عوارض 
شهرداری و هالل احمر بايد حذف و باقی تجميع و در 
قالب يک عدد ثابت اخذ شود. اين اقدام به نفع مردم و 
صنعت است. اين اقدام هزينه های سربار شرکت های 
هواپيماي��ی را کاه��ش می دهد.اکنون ب��ا کمک نرم 
افزارهای پيش��رفته، می توان عوارض را بدون ورود به 
حساب شرکت های هواپيمايی هنگام خريد مستقيما 
به حساب دستگاه مربوطه واريز کرده و شرکت ها را از 

بروکراسی معاف کرد.

وي افزود: متاسفانه مديريت برخی از عوارض وصولی 
مثل عوارض شهرداری، خود مزاحم کسب و کار شده 
اس��ت. اکنون هم ش��هرداری مبدا و هم مقصد پرواز 
مطالبه عوارض می کنند و ش��رکت هواپيمايی بايد با 
شهرداری ها مذاکره و آن ها را متقاعد کند که عوارض 
در يکی از فرودگاه ها پرداخت شده است. تعارضی که در 
قانون وجود دارد نيز به مشکل شرکت های هواپيمايی 

اضافه کرده است.
دبير انجمن شرکت های هواپيمايی با بيان اين كه 7۰ 
درصد س��هم بازار حمل و نقل هوايی کشور در اختيار 
بخش خصوصی اس��ت، گفت: توقع و انتظار داريم که 
دولت تدابير ويژه ای ب��رای حمايت بخش خصوصی 
صنعت اتخاذ کند که بخش خصوصی با رغبت و انگيزه 
بيشتری در بازار حضور داشته باشد و سرمايه بيشتری 
جذب صنعت شود. دولت اکنون با شرايطی که دارد، 
قطعا قادر نيست سرمايه گذاری قابل توجهی در صنعت 
داشته باشد، بنابراين بايد از سرمايه بخش خصوصی 

استفاده شود.
نياز به ۵۵۰ فروند هواپيما در سند افق چشم انداز ديده 
شده است. هرچه قدر شرايط حضور بخش خصوصی 
را در اي��ن صنعت تس��هيل کنيم، کمک ب��ه دولت و 
مردم خواهد ب��ود. به اين صورت ني��از مردم از طريق 
سرمايه گذاری بخش خصوصی تامين می شود و دولت 

می تواند به مسائل ديگر بپردازد.
توقع اين است که با حذف مقررات دست و پاگير و ايجاد 
تسهيالت مناسب برای حضور بيشتر بخش خصوصی، 
دولت از بخش خصوصی در صنعت حمايت بيشتری 

کند که اين بخش خدمات خود را گسترش دهد.

تكذيبافزايش۴۰۰درصدیعوارضساختانتقالپايتختمطرحنيست؛مرکزسياسیکشورساماندهیمیشود
فرزانه صادق مالواجرد، دبير ش��ورای عالی شهرس��ازی و 
معماری گفت: به هيچ وجه موضوع انتقال پايتخت در اين 
شورا مطرح نش��ده و صرفا بر اساس آيين نامه ساماندهی 
پايتخت عمل می کنيم.به گزارش مهر، در حالی که بر اساس 
طرح جامع پايتخت که در وزارت مسکن و شهرسازی اوايل 
دولت دهم به تصويب رسيده بود، سقف جمعيت پذيری 
تهران حدود 13 ميليون نفر )12 ميليون و 9۰۰ هزار نفر( 
تعيين ش��ده بود، بار ديگر شورای عالی شهری و معماری 
دولت يازدهم زمانی که ش��هردار فعلی پايتخت، دبير اين 
شورا بود، طی مصوبه ای سقف جمعيت پذيری پايتخت را به 
1۰ و نيم ميليون نفر کاهش داد و قرار شد تا 14۰4، جمعيت 
کالنشهر تهران در حد 1۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر باقی بماند 
که به معنی کاهش 1۸.6 درصدی جمعيت پذيری تهران 
بود.اين در حالی اس��ت که در طرح جامع سال 134۸ در 
شورای عالی شهرسازی وقت، اين رقم 2.۵ ميليون نفر تعيين 
شده و در آن مصوبه نسبت به احتمال افزايش بيش از حد 
جمعيت تهران به دليل مهاجرت، حاشيه نشينی و کمبود 
شغل در ديگر ش��هرها و انتقال مردم به تهران برای يافتن 
شغل در کارخانه ها و صنايع جاده کرج هشدار داده شده بود.

با اين حال، همواره پ��س از انقالب و به ويژه با اتمام جنگ، 

موضوع انتقال پايتخت سياسی کشور از تهران مد نظر بوده 
است؛ مسأله ای که موافقان و مخالفان متعددی دارد.نهايتاً با 
تصويب قانون امکان سنجی ساماندهی و انتقال پايتخت در 6 
ارديبهشت سال 94 در مجلس شورای اسالمی و ابالغ آن در 
خرداد همان سال از سوی رييس جمهور به عباس آخوندی 
وزير راه و شهرس��ازی دولت يازدهم و مأمور شدن شورای 
عالی شهرسازی و معماری نسبت به اجرای اين قانون مطابق 
آئين نامه اين قانون -که در 4 مهر ماه سال گذشته در آخرين 
روزهای کاری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرس��ازی 
دولت دوازدهم در هيات وزيران به تصويب رس��يد- طرح 
انتقال پايتخت شکل و بوی اجرايی تری به خود گرفت.مهدی 
چمران، رئيس سابق شورای شهر تهران نيز در سال 93 اعالم 
کرد: هزينه انتقال پايتخت، 3۰۰ هزار ميليارد تومان است 
با اين حال اخي��راً يکی از نمايندگان مجلس هزينه انتقال 
پايتخت را تا سه برابر اين رقم برآورد کرده که البته منبع اين 
رقم، تخمينی را ذکر نکرده بود. فرزانه صادق مالواجرد، معاون 
معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با 
مهر درباره انتقال پايتخت اظهار كرد: هفته گذشته در شورای 
عالی شهرسازی جلس��ه ای با موضوع ساماندهی پايتخت 
به رياس��ت وزير راه و شهرسازی داشتيم اما به هيچ عنوان 

بحثی درباره انتقال پايتخت مطرح نشده است.وی با اشاره 
به آئين نامه ساماندهی پايتخت و انتقال مراکز سياسی اداری 
مصوب مهر ماه سال گذشته هيات وزيران، افزود: بر اساس 
اين آئين نامه، کارگروهی تعيين شده که نمايندگان وزرای 
عضو کميته ساماندهی و انتقال پايتخت در اين کارگروه عضو 
باشند، اين بند از مصوبه تا کنون اجرايی نشده بود که هفته 
گذشته نخستين نشست اين کارگروه تشکيل شد.معاون 
معماری و شهرس��ازی وزارت راه و شهرسازی يادآور شد: 
مقرر شد پيشنهاداتی که می آيد، کاماًل مطالعه شود، از اين 
رو، تصويب کرديم آنچه تا کنون به عنوان طرح های مطالعاتی 
ساماندهی کرج و تهران بوده، ابتدا نتايج آنها مورد بررسی 
قرار گيرد و سپس از محل نتايج اين مطالعات و اقدامات انجام 
شده تا کنون، بتوانيم برای اقدامات بعدی پيش بينی هايی را 
داشته باشيم.دبير شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: 
ما اصاًل قانونی به نام انتقال پايتخت نداريم، بلکه نام اين قانون 
ساماندهی پايتخت و انتقال مراکز سياسی پايتخت است. 
بايد مراحل کارشناسی و مطالعاتی آن طی شود و همچنين 
کارگروه های دفاعی امنيتی، اجتماعی، کالبدی و فضايی 
تشکيل شده و نتايج بررسی های خود را به شورای ساماندهی 

پايتخت انتقال دهند.

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رئيسه شورای شهر تهران 
درباره اين که آيا عوارض ساخت و س��از در تهران 3۰۰ 
تا 4۰۰ درصد رشد داشته اس��ت، گفت: اين موضوع 
را اصاًل قبول ندارم چرا که افزايش عوارض بر اس��اس 
يک فرمول بوده و اين فرمول نيز مورد تاييد شهرداری 

تهران و شورا است.
به گزارش تس��نيم، نژادبهرام با اشاره به اينکه ميزان 
عوارض س��اختمانی در پايتخت برای س��ال 9۸ در 
شورای شهر تهران به تصويب رس��يده است، اظهار 
کرد: اين افزايش در راس��تاری خارج ش��دن از رکود 
ساخت و ساز و همچنين حمايت از شهروندان صورت 

گرفته است.
او تصريح کرد: همچنين ش��ورای ش��هر تهران برای 
جلوگيری از شيوع پديده س��اختمان های نيمه کاره 
در شهر و خطرات ناشی از آن همچون ريزش گود، به 
نتيجه رسيدن سرمايه گذاری های انجام شده در بخش 
ساختمانی و مهم تر از همه آسيب نديدن ديد بصری 
شهر، فرمول اخذ عوارض از ساختمان های نيمه کاره 
را به روزرس��انی کرده اس��ت؛ مطابق با فرمول جديد 
تعريف شده برای اخذ عوارض از اين گروه از پروژه های 

س��اختمانی، نرخ عوارض 34 برابر نس��بت به فرمول 
کنونی پيش بينی شده تا ريسک رها شدن پروژه های 
ساختمانی برای سازندگان از محل پرداخت عوارض به 

شهرداری افزايش پيدا کرده است.
عضو هيات رئيسه شورای شهر تهران ادامه داد: عوارض 
ساخت و ساز بر اساس جدولی که تهيه شده است در 
مناطق مختلف تهران )22 منطقه( متفاوت اس��ت به 
عنوان مث��ال نرخ عوارض در منطق��ه 1۵ با منطقه 1 
متفاوت است و شايد در برخی از اين مناطق نرخ عوارض 
حتی دو برابر نسبت به سال گذشته باشد اما قطعا 4۰۰ 

درصد نشده است.
وی ب��ا اش��اره به اينک��ه ش��هروندان تهران��ی برای 
اطالع بيش��تر از نرخ عوارض س��اخت می توانند به 
شهرداری های مناطق و نواحی مراجعه کنند، تصريح 
کرد: جدول هر منطقه و محله در اين ادارات موجود 
است و حوزه شهرسازی ملزم به ارائه آنها است.چنانچه 
رقم دريافت شده يا خواسته شده از شهروندان بيش از 
مصوبه شورای شهر تهران باشد، شهروندان می توانند 
اين موضوع را از طريق نهاد بازرس��ی در ش��هرداری 

تهران پيگيری کنند.
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دستور عزل 3  مدير
در بخش هوايی از سوي اسالمي

محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازی به محض اطالع 
از نارضايتی مس��افران پرواز تهران- آب��ادان در 16 
ارديبهشت ماه به ش��ماره ۸6۰ شرکت هواپيمايی 
آسمان، به دليل رفتار غيرمسووالنه دستور عزل رييس 
فرودگاه آبادان و رييس ايستگاه شرکت های هما و 

آسمان در فرودگاه آبادان را صادر کرد.
به گزارش پاي��گاه خبری وزارت راه وشهرس��ازی، 
اس��المی به محض اطالع از وقفه ايجاد شده در ارائه 
خدمات به مسافران پرواز شماره ۸6۰ شرکت آسمان 
در 16 ارديبهشت 9۸، به سازمان هواپيمايی کشوری 
دس��تور داد به خاطر کوتاهی در خدمت رس��انی و 
رعايت حقوق مس��افران 3 مس��وول خاطی عزل و 
با آنها برخورد ش��ود و فعاليت ش��ركت هندلينگ 
 فضا انديشان اروند محدود و اخطار كتبي داده شود.

همچني��ن با توج��ه به ع��دم همکاری ايس��تگاه 
آبادان ش��رکت هم��ا در ارائه خدم��ات هندلينگ، 
از ش��رکت هواپيمايی هما خواسته ش��د تا به تمام 
ايس��تگاه های خود ابالغ کند تا هن��گام نياز و اعالم 
درخواست، با س��اير شرکت های هندلينگ کننده 
در فرودگاه ه��ا همکاری کنند تا خدمات رس��انی 
 ب��ه مس��افران و پروازها ب��دون وقفه انجام ش��ود.

همچنين به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران 
ابالغ شد تا نظارت دقيقی بر نحوه فعاليت و چگونگی 

ارائه سرويس هندلينگ در فرودگاه ها به عمل آورد.

واکنش ريیس اتحاديه امالک 
به سخنان معاون وزير راه

مصطفی قلی خسروی، رئيس اتحاديه مشاوران در 
واکنش به اظهارات معاون مسکن وزير راه مبنی بر 
اينکه مشاوران امالک، بازی جديدی را در بازار مسکن 
آغاز کرده اند، گفت: بازی جديد در بازار مس��کن را 
کسانی آغاز کرده اند که تراکم، مصالح ساختمانی و 

آهن آالت دراختيار دارند.
خس��روی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين که 
معاون مسکن و س��اختمان وزير راه و شهرسازی از 
بازی جديد مش��اوران امالک در بازار مسکن انتقاد 
کرده است، گفت: مشاوران امالک چه بازی جديدی 

می توانند در بازار مسکن يا اجاره بها آغاز کنند.
وی با  طرح اين سئوال که مشاوران امالک در بخش 
خصوصی هس��تند و چه نفعی در گرانی مس��کن 
می برند؟ گفت: گرانی مسکن موجب رکود در بازار 
مسکن می شود، پس وقتی بازار مسکن دچار رکود 
می شود، نقل و انتقاالت نيز کاهش و درآمد مشاوران 

امالک کم می شود. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالک افزود: بازی جديد 
در بازار مسکن را کسانی آغاز کرده اند که تراکم، 

آهن و مصالح ساختمانی را در اختيار دارند. 
خس��روی تصريح ک��رد: بهت��ر اس��ت وزارت راه و 
شهرس��ازی س��رعت تکميل و نهايی کردن 4۰۰ 
هزار مسکن را بيشتر کند و باز هم تأکيد می کنم که 
مشاوران امالک هيچ بازی جديدی را آغاز نکرده اند. 

بر اس��اس اين گزارش، مازيار حسينی معاون وزير 
راه پيش از اين گفته بود: طی چند روز اخير برخی 
سايت های اينترنتی و برخی مشاوران امالک يک 
بازی را ش��روع کردند که اين ب��ازی هيچ واقعيت 
اقتصادی حقيقی ندارد، بلکه برعکس هم بوده است.

اليحه مالیات بر عايدی مسکن 
طی چند ماه آينده تنظیم می شود

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با بيان اينکه 
ماليات های بخش مسکن نبايد باعث فرار سرمايه 
از اين بخش شود، گفت: در ماه های آينده اليحه ای 
در اين خصوص در دولت تنظيم و به مجلس ارسال 
می شود.به گزارش مهر به نقل از صداوسيما، مازيار 
حس��ينی گفت: در برخی مناطق تقاضا هست، اما 
توليد نيست ما بايد به سمت توليد و افزايش عرضه 
برويم و اگر عرضه زياد صورت گيرد، قيمت ها افزايش 
نخواهد داش��ت. وی در پاسخ به اين که بايد قانونی 
برای کنترل قيمت مسکن باشد و نظارت بر قيمت ها 
صورت گيرد، گف��ت: روش های نظارتی حداقل در 
طوالنی مدت جواب نمی دهد مالکيت در اسالم و 
قوانين ما به رسميت شناخته شده است. اگر مالک 
و فروشنده توافق كنند کسی نمی تواند بگويد که 
چه قيمتی بگذاريد.دبير شورای عالی مسکن افزود: 
قيمت دستوری در بخش مس��کن روش درستی 
نيس��ت. امروز افزايش قيمت به اين معناست که 
درگذش��ته عرضه ای صورت نگرفته است.معاون 
مسکن و شهرس��ازی وزير راه و شهرسازی گفت: 
در کنار س��اخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی، امسال 
حدود يک ميليون مسکن مهر وارد بازار می شود و تا 

حدودی بازار را به ثبات می رساند.
وی اف��زود: در ماه های آتی قيمت مس��کن در حد 
تورم خواهد بود و تغييرات عجيب قيمتی نخواهيم 
داشت.حس��ينی گفت: پرديس، پرند و شهريار به 
لحاظ کيفيت زندگی محل مناسبی هستند و تنها 
مشکل اين شهرستان ها رفت و آمد است و بسياری 
از آن ها به لحاظ اشتغال و درمان وابسته به شهرهای 
بزرگ هستند و بايد رفت و آمد آن ها تسهيل شود به 
همين منظور مترو هشتگرد و پرند در حال تکميل 
است و مطالعات س��اخت مترو پرديس در دستور 
کار قرارگرفته است.وی درباره قيمت مسکن گفت: 
در کل کش��ور افزايش صد درصدی قيمت صورت 
نگرفته اس��ت و در برخی از کالن ش��هرها افزايش 
قيمتی صورت گرفته که مطمئن هستم قيمت ها 
تعديل می شود، زيرا قيمت ها حبابی است و به مرور 
زمان اين شرايط به ثبات می رسد. معاون وزير راه و 
شهرسازی افزود: متأسفانه تقاضای انباشته شده در 
بخش مسکن وجود دارد و اين امر بر قيمت مسکن 
تأثير گذاشته است.معاون مسکن و شهرسازی وزير 
راه و شهرس��ازی گفت: به دليل عدم اجرايی شدن 
قانون پيش فروش ساختمان، اليحه پيش فروش 

مسکن در مجلس در حال بازنگری است.
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فهرست كاالهاي ممنوعه صادراتي به عراق 
تعادل|

دولت عراق در تازه ترين اقدام، واردات برخي كاالهاي پر 
فروش از ايران را ممنوع اعالم كرد. البته اين نخستين بار 
نيست كه مقامات عراقي برخي از راه هاي صادراتي خود 
را به روي تجار ايراني مي بندند. اما با آغاز سال جاري اين 
روند با ممنوعيت ورود محصوالتي چون »سيمان سياه، 
بلوك سبك بتني، آبميوه و نوشيدني، بستني و شيريني 
تر« وارد فاز تازه اي شده است. براساس دستورالعملي كه 
از سوي دولت مركزي عراق به منطقه اقليم كردستان 
عراق ابالغ ش��ده، از گمركات اين اقليم خواس��ته شده 
واردات »س��يمان به صورت بسته بندي پاكت و فله« از 
ايران متوقف شود. البته »سيمان« تنها محصولي نيست 
كه از اين به بعد اجازه ورود به بازار اين كشور را نخواهد 
داش��ت؛ به طوري كه طبق مصوبه اخير وزارت صنايع 
كشور عراق، از 11 خرداد ماه 98 واردات هرگونه »آبميوه 
و نوشيدني، بستني و شيريني تر« از ايران به اين عراق 
ممنوع خواهد بود. عالوه بر اينها، سازمان توسعه تجارت 
نيز طي دونامه در ميانه ارديبهشت ماه 98 فهرستي از 49 
قلم كاالهاي ممنوعه صادراتي به بازار عراق را به تمامي 
سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت استان ها و همچنين 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور، ابالغ كرده است. البته 
ممنوعيت صادرات سيمان ايران به عراق نزديك به دو 
سال است كه آغاز شده و در اين مدت برخي راهكارهايي 
كه صادركنندگان ايراني براي صادرات اين محصول به 
عراق به كار گرفته بودند، نيز دچار مشكل شده بود. اما 
پشت صحنه اين ممنوعيت را مي توان به سرمايه گذاري 
فرانسوي ها در صنعت سيمان كشور عراق ربط داد كه 
بارها هم نس��بت به واردات س��يمان انتقاد داشتند. اما 
دبيركل اتاق ايران وعراق بارها در گفت وگو با »تعادل« در 
توضيح اينكه چرا دولت عراق دست به تهيه چنين ليست 
طويل ممنوعيتي براي صادركنندگان ايراني زده است، 
مي گويد: اين مصوبه به دنبال حمايت از توليدات داخلي 
اين كشور صادر شده وجايي براي اعتراض و گله مندي 
وج��ود ندارد؛ چراك��ه در تصميم جدي��د دولت عراق، 
تبعيضي ديده نشده و ممنوعيت هاي ورودي كاال تنها 

براي مبادي ورودي از خاك ايران به اين كشور نيست.

    چ�ه كاالهايي ح�ق ورود به ب�ازار عراق را 
ندارند؟ 

دولت عراق در تازه ترين اقدام مانع از ورود محصوالتي 
شده، كه بيشترين سهم واردات از ايران را دارد. اين اتفاق 
براي چندمين بار در طول چند ماه اخير تكرار ش��د تا 
يك بار ديگر، تجارت كااليي ايران با همسايه غربي مورد 
تهديد قرار گيرد. در اواخر سال گذشته نيز، ممنوعيت 
واردات چندين قلم كاال از ايران به عراق اعالم شد كه در 
مقاطع مختلف متفاوت بود و مشكالتي را براي فعاالن 
اقتصادي ايجاد كرد. جزييات اين دس��تورالعمل منع 
واردات كاال از ايران چيست؟ براساس دستورالعملي كه 
از سوي دولت مركزي عراق به منطقه اقليم كردستان 
عراق ابالغ شده اس��ت، از گمركات اين اقليم خواسته 
شده »واردات سيمان به صورت بسته بندي پاكت و فله« 
از ايران متوقف شود. آنطور كه سركنسول ايران در اربيل 
عراق اعالم كرده است، اين دستورالعمل پس از يك فرجه 
زماني دو هفته، از اوايل ارديبهشت ماه جاري به مرحله 
اجرا درآمده است. در شرايطي كشور عراق پس از چين، 
بزرگ ترين شريك تجاري ايران در طول سال هاي اخير 
بوده  است كه اعمال ممنوعيت هاي تازه بر ورود كاالهاي 
ايراني به اين بازار تنها محدود به سيمان نشده و برخي 

ديگر از محصوالت پر فروش و باكيفيت ايران در بازار عراق 
نيز از اين پس اجازه واردات به اين بازار را نخواهد داشت. 
طبق مصوبه اخير وزارت صنايع كشور عراق، از اول ماه 
ژوئن 2019- يازده خرداد ماه جاري- واردات هرگونه 
»آبميوه و نوش��يدني، بستني و شيريني تر« از ايران به 
عراق ممنوع خواهد شد. آنگونه كه اعالم شده، اين مصوبه 
به دنبال حمايت از توليدات داخلي اين كشور صادر شده 
و در اين مرحله، شامل محصوالتي است كه بيشترين 
سهم واردات از ايران را دارد. اخيرا رايزن بازرگاني ايران 
در عراق نيز فهرستي شامل بر 49 قلم كاال را استخراج 
و تنظيم كرده اس��ت كه ص��ادرات آنها به عراق ممنوع 
است. در نامه مسعود اردكاني سرپرست دفتر بازرگاني 
عربي وآفريقايي سازمان توسعه تجارت خطاب به كليه 
سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت و همچنين اتاق هاي 
بازرگاني سراس��ر كشور آمده اس��ت: »پيرو نامه رايزن 
بازرگاني ايران در بغداد به تاريخ چهاردهم ارديبهشت 
98 ليست كاالهاي ممنوعه براي ورود به كشور عراق كه 
براساس قانون آن كشور مشمول ممنوعيت ورود از همه 
كشورها مي شود، جهت اس��تحضار ارسال مي گردد.« 
همچنين در نامه محمد رضا مودودي سرپرست سازمان 
توس��عه تجارت در چهاردهم ارديبهشت 98 نيز آورده 
شده: » فهرست كاالهاي ممنوعه به عراق كه براساس 
قوانين موضوعه عراق از همه كش��ورها منع ورود دارد 

جهت استحضار ارسال مي گردد.« 
به موجب اي��ن دونامه؛ فهرس��ت ص��ادرات كاالهاي 
ممنوعه به عراق شامل اين موارد است: »مواد مخدر )با 
موافقت خاص از سوي وزارت بهداشت(، ترقه، اسلحه 
ومهمات، موادشيميايي وگاز، كودهاي شيميايي، كلر 
)موافقت هاي خاص( مواد منفجره، مواردي كه در قانون 
ممنوعيت وزارت كشاورزي آمده كه شامل»گياه پنبه، 
نهال نخل خرما و همه جزيي��ات وتوليدات نخل، گياه 
حنا وجزييات آن به استثناي منشأ ايراني، گياه يونجه 
و تمام جزييات، انگور وهمه جزييات وميوه، نهال منگه 
)عنبه(، گياه نارگيل و الياف و ميوه حاوي پشم وپوست 
خارج��ي، نهال هاي زيت��ون و همه اجزاي آن، عس��ل 
وقرص هاي شمعي عسل وملكه، مواد گياهي پشمي و 
پوشال هاي بسته بندي كشاورزي و صنعتي، ني شكر، 
حش��رات زنده به جز انگل ها و شكاري، قارچ و باكتري 
كه براي گياهان مضر اس��ت، خاك كشاورزي وحاوي 
كود، انواع گياهان، گياهان گل، نهال ميوه و بذور و برگه 
خشخاش و قات، ميوه وبذور و نهال و برگه وگياه النيل، 
تنباكو عسلي، تنباكو شرقي بسته بندي نشده، سيب 
درختي، چاي ايراني، بادمجان، هويج، كدوي سبز، گل 
كلم، ذرت، پرتقال، سير و كاهو«، سيگارهايي كه حاوي 
نوشتار به زبان عربي نيستند، حيوانات وپرندگان، فيلم 
ومجالت غيراخالقي، دستگاه هاي فيلمبرداري كه به 
صورت خودكار و ساعت وعينك، لباس هاي نظامي، ارز 
برحسب مقررات بانك مركزي، مواد بسته بندي با برند 
خارجي، آب معدني، ماشين وتمامي تجهيزات بر حسب 
قانون 215 سال 2009 آخرين مدل، داروهاي وارداتي 
خارج از مقررات وزارت بهداشت، آهك با موافقت وزارت 
صنايع/ اتاق عمليات واردات سيمان، روغن موتور موافقت 
وزارت نفت و مجوز وزارت بازرگاني، ماهي س��رد شده، 
مواد پالستيكي بازيافت شده براي بسته بندي، سيگار 
الكترونيكي، بشكه هاي آلوده، منابع راديو اكتيو با موافقت 
هيات راديو اكتيو، گوش��ت هاي كانادا، گوشت خوك، 
دستگاه و تجهيزات الكترونيكي امنيتي، موافقت هاي 
مخصوص، اثاثيه دست دوم، انواع سيمان به جز سيمان 

س��فيد با موافقت نخس��ت وزيري، ابزار هراس انگيز، 
كاالهاي اس��راييلي، آثار باستاني وتابلو فرش قديمي، 
ماشين هاي ضرر ديده، نوشيدني هاي انرژي زا، آبميوه 
و انواع شربت ونوشيدني، انواع بستني.«  اين تصميم از 
سوي دولت عراق در حالي گرفته شده، كه اين كشور در 
كنار چين جزو ش��ركاي اول تجاري و مقصد صادراتي 
كاالهاي غيرنفتي كشور اس��ت. به طوري كه براساس 
آمار تجارت خارجي، »عراق« تا پايان س��ال 1397 در 
مجموع، حدود 8 ميليارد و 961ميليون دالر كاال از ايران 
وارد كرده، كه تراز تجاري ايران با عراق مثبت به نفع ايران 
گزارش مي شود. البته در بازه زماني ياد شده، اين كشور 
توانس��ته فقط 59 ميليون دالر كاال به ايران صادر كند 
همچنين در نخستين ماه از سال 1398 »عراق« دومين 
مقاصد عمده صادراتي ايران بوده  كه حدود 389 ميليون 
دالر معادل 15 درصد از كاالي بدون نفت خام ايران در 

مدت مذكور به اين كشور صادر شده است.

    چرا عراق مانع از ورود كاالهاي ايراني شد؟
حال پرسش اينجاست كه چرا دولت عراق با وجود تاكيد 
مقامات دو كشور بر تسهيل تجارت و ترسيم مبادالت 
تجاري بين دوكش��ور تا مرز 20 ميليارد دالر، اقدام به 
منع ورود كاالهاي ايراني كرده است؟ برخي در تحليل 
اين محدوديت و ممنوعيت خريد برخي كاالي ايراني از 
سوي عراقي ها، مي گويند كه اين مصوبه به دنبال حمايت 
از توليدات داخلي اين كشور صادر شده و در اين مرحله، 
شامل محصوالتي است كه بيشترين سهم واردات از ايران 
را دارد. البته، رييس ميز عراق در ايران درباره ممنوعيت 
ورود سيمان به بازار عراق، گفته بود: مساله بروز مشكل 
در صادرات سيمان به عراق از حدود يك سال و نيم قبل 
آغاز شده و در اين مدت واردات سيمان به عراق ممنوع 
بود؛ چراكه توليدكنندگان س��يمان در عراق و شركت 
 فرانس��وي الفارژ كه براي توليد س��يمان در اين كشور 
سرمايه گذاري كرده، نسبت به واردات سيمان انتقادات 

متعددي داشتند. به گفته ابراهيم رضازاده، با توجه به 
اينكه قيمت س��يمان ايراني حدود نصف قيمت تمام 
شده سيمان در عراق محسوب مي شد، در سال گذشته 
صادرات س��يمان به عراق ممنوع ش��د، با وجود اينكه 
تعرفه هاي ١٠٠ درصدي براي اين بخش در نظر گرفته 
ش��ده بود، صادرات سيمان بطور كل ممنوع شد. البته 
در اين مدت تجار ايراني با بهره گيري از برخي راهكارها 
صادرات خود را دنبال مي كردند، اما اكنون مدتي است 
راهكارهاي جايگزين نيز با مش��كالتي مواجه ش��ده و 
ديگر امكان صادرات سيمان به عراق مانند گذشته مهيا 
نيست. حال با اين مصوبه جديد دولت عمال اين امكان 
از صادركنندگاني ايراني براي صدور اين محصول به اين 

كشور گرفته شده است. 
اما به گفته دبيركل اتاق ايران و عراق، در گذش��ته نيز 
صادرات برخي اقالم به كش��ور عراق ممن��وع بوده، اما 
ح��اال طي تازه ترين تصميم اين دول��ت برخي اقالم به 
اين فهرست اضافه شده است. سيد حميد حسيني در 
گفت وگو با »تعادل«، هدف از اين اعمال ممنوعيت ها، 
را حمايت دولت عراق براي توس��عه صنايع داخلي اش 
مي داند. به گفته او، سياست هاي صادراتي و وارداتي در 
هر كشوري براساس توس��ع صنايع آن كشور تدوين و 
اجرايي مي گردد. همانطور كه اين اقدام از سوي ايران نيز 
براي منع ورود يا صدور برخي كاالها در دستور كار قرار 
مي گيرد تا صنايع داخلي آسيب نبينند. البته برخي از 
اين ممنوعيت ها ممكن است دايمي يا فصلي يا براساس 
مقتضيات زماني و شرايط ويژه يك كشور اعمال شود. 

حسيني بر اين باور اس��ت، زماني مي توان از اين اقدام 
ش��ريك تجاري خود گله مند و اعتراض ك��رد، كه در 
سياست هاي تجاري خود در عرصه واردات و خروجي 
كاالها، تبعيض قائل ش��ده باشد. اين در حالي است كه 
در تصمي��م جديد دولت عراق، تبعيضي ديده نش��ده 
وممنوعيت هاي ورودي كاال تنها براي مبادي ورودي از 

خاك ايران به اين كشور نيست.

اما رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در اظهاراتي 
عل��ت اين موضوع را ب��ه گونه ديگري ش��رح داده بود. 
يحيي آل اسحاق، درباره اعالم سازمان توسعه تجارت 
مبني بر اينكه عراق در س��ال جاري قرار است براي 63 
قلم كاالي ايراني افزاي��ش تعرفه يا ممنوعيت وارداتي 
لحاظ كند، گفته بود: موضوع ممنوعي��ت واردات 63 
كاال نيست، بلكه موضوع از اين قرار است كه عراق قبال 
اس��تانداردهاي كاالهاي ايران را قبول نداشت و برخي 
موسسات استاندارد بودند كه صادركنندگان ايراني بايد 
كاالهاي خود را در اختيار اين موسسات قرار مي دادند تا 

استاندارد آنها تاييد شود.
بر همين اس��اس، به نظر مي رسد، طبق توافق نامه اي 
كه بين موسسه اس��تاندارد ايران و موسسه استاندارد 
عراق انجام ش��ده است، چنانچه اس��تاندارد كاالهاي 
ايراني توسط موسسه استاندارد ايران تاييد شود، ديگر 
نيازي به تاييد موسسات ديگر نيس��ت. در اين راستا 
استاندارد بس��ياري از كاالها تاييد شده و تنها 63 كاال 
باقي مانده است كه استاندارد اين 63 كاال نيز در حال 
مذاكره است. بنابه گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق، ليست 63 كاالي مذكور بايد از موسسه 
استاندارد گرفته شود؛ از اين رو، با اين شرايط صادرات 
كاال از ايران به عراق آس��ان تر شده نه اينكه سخت تر 
شده باشد، زيرا قبال اس��تاندارد كاالهاي ايراني را بايد 
موسسه استاندارد فرانسه و... تعيين مي كردند. البته 
دبيركل اتاق ايران وعراق، برخالف آل اسحاق، سياست 
اعمال ممنوعيت براي ورود كاال به عراق را به استاندارد 
كاالها مرتبط نمي داند؛ چراكه در برخورد با كاالهاي 
غيراستاندارد دولت نمي تواند ممنوعيت عمومي براي 
آن گروه كااليي ايجاد كند، بلكه تنها مي تواند اقدام به 
جلوگيري از ورود كاالهاي غيراستاندارد كند. اما به نظر 
مي رسد، اين اقدام اخير دولت عراق مبني بر ممنوعيت 
واردات كاالي ايراني، موضوعي است كه بايد مورد توجه 

سياست گذاران صادراتي قرار گيرد. 

مس��عود خوانس��اري در نامه اي به اس��حاق جهانگيري 
خواستار اين شد تا دستورالعمل مربوط به تمديد مهلت 
ارايه تاييده آيين نامه اجرايي م��اده 17 قانون »حداكثر 
استفاده از توان توليد و خدماتي در تامين نيازهاي كشور 
و تقويت آنها در امر صادرات« توسط سازمان امور مالياتي 
صادر و ابالغ ش��ود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران در نام��ه اي خطاب به مع��اون اول 
رييس جمهور خواستار بازنگري در ماده 2 و 10 آيين نامه 
اجرايي ماده )17( قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و 
خدماتي در تأمين نيازهاي كشور به عنوان مقررات تجديد 
ارزيابي دارايي شركت ها و تمديد مهلت فعاالن اقتصادي در 
بهره گيري از ظرفيت هاي اين ماده قانوني شد. با تصويب 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين 
نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

)104( قانون ماليات هاي مستقيم، براساس ماده 17، مقرر 
شد »افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد 
ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون 
به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف باشد؛ مشروط بر 
آنكه متعاقب آن به نسبت استهالك دارايي مربوطه يا در 
زمان فروش، مبناي محاسب�ه ماليات اصالح شود و بنگاه 
ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.« 
البته برخورداري از مزيت اين حكم قانوني مقيد به رعايت 
مهلت مذكور در ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده )17( قانون 
حداكثر اس��تفاده از توان تولي��دي و خدماتي در تأمين 
نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 
)104( قانون ماليات هاي مستقيم شده است. اما تجديد 
ارزيابي دارايي هاي بنگاه هاي اقتصادي و ش��ركت ها به 
جهت تخمين ارزش واقعي كاالهاي سرمايه اي كه يك 

كس��ب وكار به آن تعلق دارد به داليل گوناگوني صورت 
مي پذيرد كه ماليات هم��واره يكي از علت هاي اصلي آن 
بوده اس��ت. در فرآيند تجديد ارزيابي، به جهت كاهش 
قدرت خريد پول كش��ور و تورم و نيز تغييرات عمده در 
قيمت كاالها و خدمات مازادي شناسايي مي شود كه به 
حقوق صاحبان سهام تعلق مي گيرد. در ماده دوم آيين نامه 
اجرايي ماده 17 حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 
كشور آمده است: »بنگاه هاي اقتصادي كه طي پنج سال 
اخير اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود ننموده اند، 
در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيين نامه، 
دارايي هاي خود را از تاريخ بيس��ت و پنجم ش��هريورماه 
1391 تا بيست و چهارم شهريور 1396 تجديد ارزيابي 
نموده و مازاد حاصل از آن را به حس��اب س��رمايه منظور 

نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.

طبق  بندي از اي��ن قانون، در اجراي اين ماده، اش��خاص 
حقوقي ملزم به رعايت مواد )106( و )161( قانون تجارت 
هستند. طبق  بندي ديگر از اين قانون، دارايي هاي خريداري 
شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي 
نخواهد شد. از ديگر سو، طبق  بندي از اين قانون، اشخاص 
حقوقي كه تا پايان س��ال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه 
ناش��ي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت 
ش��ركت ها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد 
ارزيابي دارايي ها را طي س��ال مذك��ور در دفاتر قانوني به 
حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه 
ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد 
ارزيابي، در اداره ثبت شركت ها ثبت و ظرف همين مدت 
به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال بعد از تجديد 
ارزيابي منظور نمايند. همچنين، مهلت انجام ساير ترتيبات 
افزايش سرمايه و همچنين ثبت آن در اداره ثبت شركت ها 
و دفاتر قانوني در اشخاص حقوقي كه در سال هاي 1392 
الي 1394 نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام 
نكرده اند، تا پايان سال 1395 تعيين مي شود. همچنين 
ماده 10 آيين نامه مذكور نيز مهلت ارس��ال تأييديه هاي 

مذكور در اين ماده را براي اشخاص حقوقي كه در سال هاي 
1392 و 1393 نسبت به تجديد ارزيابي  دارايي هاي خود 

اقدام نكرده اند، تا پايان سال 1395 تعيين مي كند.
از اين رو، مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي تهران، با توجه به احتمال عدم آگاهي 
عوامل حس��ابداري فعاالن صنعت از جزييات ايين نامه و 
مخاطره تحمل ماليات ناشي از تورم ارزش دارايي هاي ثابت 
توسط صاحبان صنايع و با توجه به سابقه تصويب تبصره 
3 اصالحي ماده 2 آيين نامه )مصوب جلسه 1395/4/30 
هيات وزيران(، درخواست تمديد مهلت مزبور تا پايان سال 
1397 و اصالح ماده 10 آيين نامه مزبور را كرد كه محتواي 
اين درخواست بطور تلويحي مورد موافقت فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز قرار گرفت. بر همين اساس، 
رييس اتاق تهران با كسب موافقت ضمني وزير امور اقتصاد 
و دارايي در نامه اي خطاب به معاون اول رييس جمهوري 
خواس��تار بازنگري در ماده 2 و 10 آيين نامه اجرايي ماده 
)17( قانون حداكثر اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي 
در تأمين نيازهاي كش��ور و تقويت آنه��ا در امر صادرات 

شده است.

معاونوزيرصنعتاعالمكرد
شناساييمحصوالتباقابليتساختداخل

مش��كالت س��ازندگان و تامين كنندگان ماش��ين آالت 
وتجهيزات كشاورزي طي نشس��تي با حضور معاون امور 
صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت مورد بررس��ي قرار 
گرفت و تصميمات الزم براي رفع چالش هاي پيش روي 
اين صنعت اتخاذ شد. در اين نشست انجمن سازندگان و 
تامين   كنندگان تجهيزات كشاورزي ايجاد نمايندگي در 
كشور براي ماش��ين آالت و تجهيزات كشاورزي وارداتي، 
رفع مشكالت ارزي، تسهيل در ترخيص ماشين آالت و... 
را خواستار شدند. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
وتجارت نيز در اين نشس��ت تخصصي با تش��ريح شرايط 
اقتصادي كش��ور و ضرورت مديريت ارزي كش��ور گفت: 
كاال هايي كه در داخل كش��ور قابليت ساخت دارد و براي 
صاحبان صنايع و كش��ور داراي توجيه اقتصادي است در 
شرايط كنوني نبايد به كشور وارد شود. به گزارش شاتا، فرشاد 
مقيمي تصريح كرد: شرايط ارزي كشور ايجاب مي كند كه 
محصوالت داراي اولويت در ليس��ت واردات قرار بگيرند و 

دركنار اين سياست توسعه ساخت داخلي مورد حمايت 
قرار بگيرد. معاون وزير صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان 
كرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت در حال حاضر ليستي از 
محصوالت صنعتي كه قابليت ساخت داخل در كشور را تهيه   
كرده كه پس از بررسي با انجمن هاي تخصصي به صورت 
مرحله اي و اولويت بندي شده، داخلي سازي اين محصوالت 
آغاز خواهد شد. مقيمي تصريح كرد: برخي محصوالت مشابه 
خارجي نيز در داخل كشور با توجيه اقتصادي مناسب در 
حال توليد است كه با ايجاد بستر هاي الزم مي توان بخش 
عمده اي از بازار را با محصوالت داخلي پوشش داد. او اظهار 
اميدواري كرد با همدلي و همراهي مردم و حمايت عملياتي 
از توسعه ساخت داخل، شاهد ايجاد رونق در توليد كشور 
باش��يم. در اين نشست مقررشد تا نشست مشتركي بين 
مس��ووالن وزارت صنعت و وزارت كشاورزي براي بررسي 
موضوعات مشترك بين دو مجموعه در جهت رفع مشكالت 

حوزه ماشين آالت كشاورزي طي هفته آتي برگزار شود.

رييسكنفدراسيونصادراتايرانمطرحكرد
تصميمگيريازسازمانتوسعهتجارتسلبشدهاست

رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با اشاره به جدا شدن 
ثبت سفارش واردات كاال و دفتر مقررات صادرات و واردات 
از سازمان توسعه تجارت ايران، گفت: با اين كار اين سازمان 
ديگر قدرت اجرايي الزم در توسعه تجارت را ندارد. محمد 
الهوتي در گفت وگو با فارس در پاس��خ به اين س��وال كه 
مشخص نشدن رييس سازمان توس��عه تجارت ايران در 
ش��رايط حس��اس اقتصادي كه بايد بر صادرات غيرنفتي 
تمركز بيشتري داشته باش��د، چه تاثيري بر روند تجارت 
خارجي كشور دارد، گفت: سازمان توسعه تجارت در قانون، 
متولي تجارت كشور اعم از داخلي و خارجي است، بنابراين 
سياست گذاري هاي تجاري كشور هم توسط اين سازمان 
بايد انجام شود. رييس كنفدراسيون صادرات ايران، افزود: 
اما از س��ال گذشته با بروز مشكالت ارزي در كشور و ايجاد 
مش��كالتي در ثبت س��فارش كاال دو بخش مهم و اصلي 
يعني ثبت سفارش كاال و دفتر مقررات صادرات و واردات 
از سازمان توسعه تجارت ايران جدا شد و نظارت بر اين دو 

بخش مستقيما در حوزه اختيارات وزير صنعت قرار گرفت. 
الهوتي اظهار كرد: جدا شدن دو ابزار مهم ثبت سفارش و 
مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ايران، آن 
را به سازماني با فعاليت محدود تبديل كرد كه تنها پرداخت 
مش��وق هاي صادراتي و ارايه خدمات به صادركنندگان و 
مسائل مربوط به برگزاري نمايشگاه ها را بر عهده دارد. رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران اظهار كرد: با جدا شدن دو ابزار 
فوق از بدنه سازمان توسعه تجارت ايران، حتي بودجه هاي 
ساالنه هم به اين سازمان پرداخت نشد و بدين ترتيب اين 
س��ازمان به سازماني تبديل ش��د كه خيلي نمي توانست 
فعاليتي در راس��تاي حمايت از صادرات داشته باشد. او با 
بيان اينكه چندين ماه است كه اين سازمان بدون رييس 
اداره مي شود، گفت: در حال حاضر داشتن يا نداشتن رييس 
براي اين سازمان داراي اهميت نيست، بلكه براي اين سازمان 
استقالل و قدرت تصميم گيري در حوزه تجارت خارجي 
اهميت دارد. الهوتي اظهار كرد: معتقدم كه نه تنها سازمان 

توس��عه تجارت ايران بلكه وزارتخانه  بازرگاني كه در حال 
شكل گيري است، بايد به نوعي توسعه تجارت را مدنظر قرار 
دهند كه نقش امروزي سازمان توسعه تجارت ايران يا نقش 
ديروز اين س��ازمان را ايفا كنند.  او اظهار كرد: براي وحدت 
در تصميم گيري و سياس��ت گذاري در واردات و صادرات 
قطعا نيازمند يك وزارتخانه و سازمان مستقل هستيم كه 
جدا از موضوعات حاش��يه اي و موضوعات وزارتخانه هاي 
ديگر بتوانند با توجه به اهميت صادرات و با توجه به اهميت 
تج��ارت خارجي در تامين مواد اوليه و مواد وارداتي راس��ا 
تصميم گير باش��د و در اين زمينه اختيارات كاملي داشته 
باشد. او اظهار كرد: در دوره تجميع وزارتخانه هاي صنايع 
و معادن و بازرگاني بخش��ي از اختيارات بخش كشاورزي 
از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت گرفته شد و تحت 
عنوان قانون انتزاع به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد، 
بنابراين اگر وزارتخانه جديدي شكل بگيرد، به نظر مي رسد 

اين قانون لغو شود و دوباره به وزارت بازرگاني منتقل شود.
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 خودروهاي پاركينگي
راهي بازار مي شوند

تسنيم|وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر 
اينكه در ماه هاي گذشته تعدادي از خودروها كسري 
قطعه داشتند، گفت: در حال حاضر تعهدات طبق 
برنامه انجام مي شود. رضا رحماني در حاشيه جلسه 
هيات دولت ضمن اعالم اين خبر گفت: در ماه هاي 
گذش��ته تعدادي از خودروه��اي توليدي به دليل 
كسري قطعه در پاركينگ هاي خودروسازان انبار 
ش��ده بودند كه اين هفته بخش عمده اين ايرادات 
رفع ش��د و اين خودروها به تدريج ب��ه بازار عرضه 
مي شوند. او با تاكيد بر اينكه هم اكنون توليد خودرو 
طبق برنامه انجام مي شود، عنوان كرد: در حال حاضر 
تعهدات طبق قولي كه داده شده بود انجام مي شود. 
80 درصد از توليد به تعهدات و 20 درصد به فروش 
فوري اختص��اص داده مي ش��ود. وي در خصوص 
نقش رسانه ها در تغيير قيمت خودرو عنوان كرد: 
دو هفته گذشته رسانه ها در افزايش قيمت خودرو 
نقش موثري داشتند. به گفته رحماني، مواد اوليه 
مورد نياز اغلب صنايع از جمله پتروشيمي، فوالد، 
مس، آلومينيوم، پوش��اك، صنايع غذايي و حتي 
خودروس��ازان براي توليد امسال تامين شده است 
و مش��كلي از اين بابت وجود ن��دارد. وي افزود: به 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها 
ماموريت داده ش��ده تا پيش از اينك��ه واحدهاي 
توليدي و صنعتي با مشكل مواجه شوند، براي تامين 
مواد اوليه مورد نيازشان تا پايان امسال اقدام كنند.

پاسخ دخانيات به ستاد مبارزه 
با قاچاق

فارس|ش��ركت دخانيات ايران اع��الم كرد: اين 
ش��ركت با انعقاد تفاهم نامه اي با مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات كشور، مراجع قضايي و وزارت 
صنعت در امر مب��ارزه با قاچ��اق كاالهاي دخاني 
همكاري همه جانبه دارد. پيرو درج خبري با عنوان 
»شركت دخانيات يكي از موانع اصلي مبارزه با قاچاق 
است« ش��ركت دخانيات ايران به ارايه توضيحاتي 
پرداخت. در بخشي از متن اين جوابيه آمده است: 
شركت دخانيات ايران بيشترين خطوط توليدي 
سيگارت را در كش��ور داراست و بخش عمده اي از 
اين تجهيزات و قطعات وارداتي است و از آنجايي كه 
معامالت شركت دخانيات ايران در چارچوب ضوابط 
و مقررات قانوني انجام مي پذيرد، انتخاب اشخاص 
واجد صالحيت براي اجراي پروژه نصب دس��تگاه 
قرائت خوان كد رهگيري به دليل هزينه باالي آن 
مستلزم برگزاري مناقصه اس��ت. در همين راستا 
مناقصه انجام و با رعايت ضوابط و مقررات و در شرايط 
رقابت��ي پيمانكار و مجري ط��رح انتخاب و اجراي 
پروژه آغاز و مستندات آن به مراجع ذي ربط و مركز 
برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور ارسال شده 
است. ضمن اينكه شركت هاي دخاني ديگري نيز 
تاكنون موفق به اجراي كامل طرح و نصب و درج كد 
رهگيري در تمامي خطوط توليدي خود نشده اند.  
شركت دخانيات اعالم كرد: شركت دخانيات ايران 
نه تنها مانعي بر پيشبرد و برنامه هاي پيشگيري و 
مبارزه با قاچاق كاالهاي دخاني نيست، بلكه با انعقاد 
تفاهم نامه در سال 93 با مركز برنامه ريزي و نظارت 
بر دخانيات كشور، مراجع قضايي و وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت در امر مبارزه ب��ا قاچاق كاالهاي 
دخاني همكاري همه جانبه داشته و همچنان خود 

را در اين زمينه پيشرو مي داند.

هدف گذاري براي خلق 
ظرفيت هاي صادراتي 

ايرنا|سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ايران، 
گفت: مگاپ��روژه اي صادراتي براي پ��روژه اقتصاد 
مقاومتي در دس��تور كار قرار گرفته است كه يكي 
از هدفگذاري ه��اي آن، تنوع بخش��يدِن كاالهاي 
صادراتي به كش��ورهاي همسايه است. محمدرضا 
م��ودودي اف��زود: در حال تعري��ف مگاپروژه هاي 
صادراتي هستيم تا ظرفيت هاي جديد صادراتي در 
سال جديد خلق كنيم. او با اشاره به اهميت تجارت 
با همسايگان گفت: با توجه به اينكه محدوديت هاي 
زيادي در حمل و نقل كاال و تبادل پول با كشورهاي 
دورتر داري��م، بايد بي��ش از هر زم��ان ديگر روي 
كشورهاي همس��ايه متمركز ش��ويم. سرپرست 
س��ازمان توس��عه تجارت ادامه داد: اين كش��ورها 
هم ثروتمند هس��تند و هم س��هم باالي يك هزار 
و100 ميلي��ارد دالر از واردات جهاني دارند. با اين 
حال س��هم ما از صادرات به اين كش��ورها با حدود 
24 ميليارد دالر، كمتر از 2 درصد اس��ت. مودودي 
درباره راه هاي تحق��ق اين برنامه تصريح كرد: بايد 
زمينه هاي نرم افزاري و س��خت افزاري را در داخل 
كش��ور و در حوزه تجارت خارجي فراهم كنيم؛ از 
جمله اينكه تشكل هاي صادراتي تخصصي را تقويت 
كرده و كمك كنيم شركت هاي بزرگ صادراتي و 

مگاپروژه هاي صادراتي شكل بگيرند.
او با تاكيد بر لزوم توانمندسازي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط افزود: بايد برنامه ريزي كنيم شركت هاي 
كوچك به ش��ركت هاي چند ميلي��ون دالري در 
عرصه بين المللي تبديل ش��وند. آنه��ا بايد با آداب 
و س��ازوكارهاي بين المللي ش��دن آشنا شوند كه 
سازمان توسعه تجارت هم در اين راه به آنها كمك 
مي كند. به گفته مودودي در شرايط فعلي كمتر از 
350 قلم كاالي صادراتي داريم كه ارزش آنها باالي 
50 ميليون دالر است. او اظهار كرد: بايد برنامه هايي 
در راستاي توليد محصوالت جديد تعريف كنيم كه 
ظرفيت باالي 500 دالر در سال خلق كنند؛ تنها در 
پناه پروژه هاي چند صد ميليون دالري مي توانيم 
ش��اهد افزايش صادرات غيرنفتي و سبد كاالهاي 
صادراتي در آينده باشيم. سرپرست سازمان توسعه 
تجارت درباره دومين برنامه اين س��ازمان گفت: با 
توجه به اينكه به لحاظ سوئيفت با موانعي رو به رو 
شده ايم، بايد در حوزه مبادالت كاال به صورت تهاتري 

از ظرفيت همسايگان استفاده كنيم.
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اصالح مقررات تجديد ارزيابي دارايي شركت ها
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مقاومتنخستوزيربريتانيادربرابرفشارهايحزبمحافظهكار

ترزا  مي:  مي توانم  بازگشتي  چون  ليورپول  داشته  باشم
گروه جهان| 

ترزا م��ي  نخس��ت وزير بريتانيا، در س��خنراني روز 
چهارشنبه در پارلمان، خود را با تيم فوتبال ليورپول 
و پي��روزي خيره كننده اين تيم باش��گاهي در برابر 
تيم بارس��لونا مقايس��ه كرده و گفته ك��ه مي تواند 
»بازگشتي چون ليورپول« داشته باشد. تيم فوتبال 
ليورپول سه شنبه خالف پيش بيني ها موفق شد تا 
تيم قدرتمند بارسلونا را با چهار گل شكست دهد. 

به گ��زارش گاردي��ن، ترزا م��ي  ضم��ن مخالفت با 
درخواس��ت نماين��دگان حزب محافظ��ه كار براي 
تعيين زماني مش��خص براي اس��تعفاي خود گفته 
كه در مساله برگزيت مي تواند پيروز شود حتي اگر 
طرف اروپايي در مذاكرات دست باال را داشته باشد. 
ليورپول بازي سه شنبه شب را در حالي پيروز شد كه 

در بازي رفت، با سه گل شكست خورده بود. 
ترزا مي  چهارشنبه تاكيد كرده همچنان اين ديدگاه 
را دارد كه دولت بريتانيا بايد همه پرسي برگزيت را 
اجرا كند. نخست وزير بريتانيا گفته نبايد همه پرسي 

دوم برگزار شود.
نشريه تايمز پيش تر گزارش داده بود كه ترزا مي تا 
زمان كنفرانس حزب محافظه كار در ماه س��پتامبر 
در قدرت خواهد مان��د. در اين گزارش آمده بود كه 
گراهام بردي رييس كميته ۱۹۹۲ )كميته اعضاي 
خصوصي حزب محافظه كار( از نخست وزير بريتانيا 
خواس��ته تا پيش از تعطيلي موق��ت پارلمان در ماه 
جوالي زماني براي استعفاي خود مشخص كند. او 
با اين حال تاكيد كرده بود كه حزب در حال حاضر 
بر ضرب االجلي جديد براي پاي��ان دادن به بحران 
برگزيت تمركز كرده است. سخنان گراهام بردي به 
اين معناست كه ترزا مي  دست كم تا چهار ماه آينده 

همچنان بر مسند قدرت باقي خواهد ماند. 
شكس��ت س��نگين حزب حاك��م محافظ��ه كار در 
انتخابات هفته گذش��ته شوراهاي ش��هر، در كنار 
نارضايتي عمومي از روند كند خروج از اتحاديه اروپا، 
فش��ارها براي كناره گيري »ترزا مي« كه اين روزها 
صرفا عنوان نخست  وزيري را يدك مي كشد، افزايش 
داده است. اعضا غيرپارلماني حزب محافظه كار كه 
حدود 800 نفر برآورد مي ش��وند، ۱5 ژوئن را براي 

رأي گيري درباره عدم صالحي��ت رهبري ترزا مي 
 انتخاب كرده ان��د. نتيجه اين رأي گي��ري الزام آور 
نيست اما ناظران بر اين باورند كه فشارها روي ترزا 

مي  را براي كناره گيري از قدرت افزايش مي دهد. 
اي��ن رأي  گيري در نشس��ت اضطراري موس��وم به 
كنوانس��يون ملي محافظه كاران برگزار خواهد شد 
و پيش بيني مي شود كه ترزا مي  شكست سنگيني 

را تجربه كند.
نظرسنجي ها حاكي از آن  است كه 8۲ درصد اعضاي 
حزب محافظ��ه كار به دليل نارضايتي از شكس��ت 
كم  س��ابقه اين حزب در انتخابات ش��وراهاي شهر، 

خواهان بركناري ترزا مي  از قدرت هستند. 
در انتخابات ش��وراهاي ش��هر هر دو ح��زب اصلي 

محافظ��ه كار و كارگر تعداد زيادي از كرس��ي هاي 
خود را به ح��زب ميانه رو ليب��رال دموكرات واگذار 
كردند. حزب محافظه كار يك هزار و 300كرس��ي و 
حزب »كارگر« به رهبري جرمي كوربين نيز حدود 
80 كرس��ي از دس��ت  داد، كه از بدترين پيش بيني 
نظرسنجي ها نيز بيش��تر بود. اين براي سومين بار 
در 6 ماه گذشته است كه عدم صالحيت رهبري ترزا 

مي  به رأي گذاشته مي شود.
 اولين رأي  گيري دسامبر گذش��ته و به درخواست 
محافظه كاران برگزار ش��د كه ترزا مي  توانس��ت با 

اختالف 83 رأي جان سالم به دربرد. 
يك ماه بعد حزب كارگر صالحيت دولت ترزا مي  را 
به چالش كشيد كه در جريان آن  هم وي با اختالف 

۱۹ رأي در قدرت ماند. رأي گيري پيش��رو ۱0 روز 
پس از سفر رسمي و جنجالي ترامپ به لندن برگزار 
خواهد ش��د كه ترزا مي  اميدوار اس��ت تا با امضاي 
قراردادهاي چند ميلي��ارد دالري تجاري با امريكا، 
بخشي از خس��ارت هاي ناش��ي از بحران اقتصادي 
برگزيت را تأمي��ن كند. ترزا مي  وع��ده داده كه به 
 محض موافقت پارلمان ب��ا طرح دولت از مقام خود 

كناره گيري خواهد كرد.
 با اين  حال پارلمان تاكنون سه بار به اين طرح رأي 
مخالف داده و چش��م اندازي براي خروج از بن بست 
برگزيت ديده نمي ش��ود. بيشتر هم حزبي هاي ترزا 
مي خواستار روي كار آمدن نخست  وزير تازه نفسي 

هستند كه كشور را از اين وضعيت خارج كند. 

   اختالف با كوربين 
عالوه بر اختالفات داخلي، ت��رزا مي  با حزب كارگر 
به رهبري جرمي كوربين نيز بر سر چگونگي خروج 
كشورش از اتحاديه اروپا اختالف دارد. او با اشاره به 
اختالفات به كابينه اش گفته كه هنوز با حزب كارگر 
به توافق نرس��يده است. براس��اس آنچه سخنگوي 
ترزا مي  گفته، كابينه انگليس همچنان مذاكرات با 
حزب كارگر را به عنوان راهي براي پيداكردن راه حل 

معضل برگزيت پشتيباني مي كند.
اين اظهارات در شرايطي است كه ترزا مي  پيش تر 
 اعالم كرده بود قصد ندارد تا اس��تراتژي خود را در 
موضوع برگزي��ت تغيير دهد. ترزا م��ي  همچنين 
هشدار داده كه خروج از اتحاديه اروپا بدون كسب 
تواف��ق مي تواند وح��دت انگليس را ب��ه مخاطره 

بيندازد. 
به اعتقاد ناظران، ترزا مي همچنان اميدوار است كه 
در نهايت راهي پيدا كن��د و با حزب كارگر به توافق 
برس��د تا بتواند از بن بس��ت ها عبور كند. در همين 
ح��ال رييس كميس��يون اروپا از س��كوت اتحاديه 
اروپ��ا در برابر تحوالت برگزيت انتقاد كرده اس��ت. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، ژان كلود يونكر رييس 
كميسيون اروپا، گفته: »در حال حاضر برگزيت در 
شرايط حساس��ي قرار دارد و سكوت جايز نيست.« 
يونكر گفته: »بايد به اين نكته اشاره و توجه كرد كه 
ديويد كامرون نخس��ت وزير سابق انگليس، پيش از 
برگزاري همه پرس��ي در خصوص خروج اين كشور 
از اتحاديه اروپا موضعي در راس��تاي تحقق اين امر 

اتخاذ نكرده بود.«
 يونك��ر همچنين گفته: »كام��رون در فعاليت هاي 
انتخابات��ي خود تنها اعالم ك��رده بود كه در صورت 
خواست مردم براي جدا شدن از اتحاديه اروپا موضوع 
را به رأي عموم قرار مي دهد، اما نظر شخصي خود در 

اين باره را به صراحت اعالم نكرده بود.«
بر اساس توافق اوليه ميان بروكسل و لندن قرار بود 
تا پايان ماه مارس خروج انگليس از اتحاديه اروپا به 
اجرا درآيد، اما به واسطه سه بار رأي منفي پارلمان 
اجرايي نشد. بروكسل تا پايان ماه اكتبر به انگليس 

فرصت داده تا اتحاديه اروپا را ترك كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

اخطارامريكابههنددرخصوص
وضعتعرفههايگمركي

گروه جهان|ويلبر راس وزي��ر بازرگاني امريكا، در 
اخطاري به هند اعالم كرده وضع هرگونه تعرفه هاي 
متقابل گمركي براي كاالهاي امريكايي در پاسخ به 
تصميم امريكا براي لغو برخي از امتيازهاي تجاري هند 

مي تواند براي اين كشور عواقب داشته باشد.
به گ��زارش ان دي تي وي، مقامات هندي پيش از اين 
اعالم كرده بودند اگر ترامپ سخنان خود را در خصوص 
خارج كردن هند از »نظام عمومي ترجيحات« عملي 
كند، دهلي نو نيز در مقابل تعرفه هاي گمركي متقابل 
براي ۲0كاالي امريكايي وضع خواهد كرد. از آنجا كه 
هند بطور ميانگين حدود 5.6 ميليارد دالر كاال بدون 
احتس��اب حقوق گمركي به امريكا صادر مي كند، به 
عنوان بزرگ ترين كشور منطقه جنوب آسيا در جهان 
به حس��اب مي آيد كه از توافق برنامه »نظام عمومي 
ترجيح��ات« منفعت مي برد. وزي��ر بازرگاني امريكا 
تاكيد كرد: »هر زماني كه دولتي تصميمي عليه يك 
دولت ديگر بگيرد، بدون شك اين اقدام عواقبي خواهد 
داشت. ما معتقديم بر اساس قوانين سازمان تجاري 
جهاني اقدام متقابل از س��وي هند پسنديده نخواهد 
ب��ود.« او همچني��ن گفته قوانين هن��د در خصوص 
فروش اينترنتي كاال و همچنين طرح دهلي نو براي 
بومي سازي داده ها، فعاليت شركت هاي امريكايي را 
بطور ناعادالنه تحت تاثير قرار داده است. اما اين رفتار 
ناعادالنه تا حدي تحمل خواهد شد و وظيفه ما به دست 
آوردن شرايط مساوي است.« امريكا از طرح هند براي 
بومي ساختن داده ها و همچنين سياست اقتصادي 
ديجيتالي هن��د انتقاد ك��رده و آن را تبعيض آميز و 

تحريف كننده تجارت توصيف كرده است.

ترامپدردهه۸۰و۹۰يك
ميليارددالرضرردادهاست

گروه جهان| فعاليت هاي تجاري رييس جمهوري 
امريكا از ۱۹85 ت��ا ۱۹۹۴ پيش از ورود او به دنياي 
سياس��ت بيش از يك ميليارد دالر ضرر داده است. 
نيويورك تايمز با استناد به اسناد اداره ماليات امريكا 
نوشته كه ثبت خسارت ها به ۱.۱۷ميليارد دالر بين 
سال هاي ۱۹85 تا ۱۹۹۴ رسيد به طوري كه مبلغي 
معادل بيش از ۲50ميليون دالر در ۱۹۹0 و همين 
ميزان در ۱۹۹۱ متحمل خسارت مالي شد و ميزان 
باالي خسارت ها باعث شد او به مدت هشت سال در 
كل آن ۱0 سال ماليات نپردازد و معاف از پرداخت 
ماليات ش��ود. اين در حالي است كه ترامپ بارها به 
توانمندي اش در كسب وكار به خود باليده است. اين 
گزارش در ميانه كشمكش بين دموكرات ها و دولت 
ترامپ بر سر ارايه اظهارنامه هاي مالياتي شخصي 
و تجاري ترامپ از ۲0۱3 تا ۲0۱8 منتش��ر ش��ده 
است. اين ۱0سال كه نيويورك تايمز به آن پرداخته 
خارج از چارچوبي درخواست براي تحقيقاتي است 
كه اكنون به مساله اختالف بين ترامپ و مخالفان 
دموكراتش بدل شده اس��ت. اين روزنامه به نقل از 
وكالي ترامپ نوشته، اطالعات وارده در اين گزارش 
درباره اظهارنامه ه��اي مالياتي رييس جمهوري و 
فعاليت هايش در 30 سال پيش نادرست هستند. 
ترامپ پيش از ورود به عرصه انتخابات و پيروزي در 
آن در عرصه امالك و مس��تغالت فعال بود. ترامپ 
به عنوان كانديداي انتخابات رياست جمهوري در 
۲0۱6 يا از زماني كه انتخاب شد، از اعالم ماليات خود 
امتناع كرد و گفت درحالي كه ماليات هايش محاسبه 

مي شوند، نمي تواند چنين كاري را انجام دهد.

هشداردوبارهالگارددرباره
عواقبجنگتجاري

گروه جهان|رييس صندوق بين المللي پول جنگ 
تجاري بين چين و امريكا را تهديدي براي اقتصاد 
جهاني خوانده است. به گزارش رويترز، كريستين 
الگارد از چين و امريكا خواسته تا اختالفات تجاري 
خود را حل و فصل كنند چرا كه اين مساله تهديدي 
براي اقتصاد جهان اس��ت. او پس از دي��دار با وزير 
دارايي فرانسه گفته: »براي ما در صندوق بين المللي 
پول، تنش هاي تجاري مي تواند به شكلي كه همه 
طرف ها را راضي نگه دارد حل و فصل شود.« تنش ها 
بين چين و امريكا پ��س از آن باال گرفت كه دونالد 
ترامپ تهديد كرد در صورت پيشرفت نكردن روند 
مذاكرات، تعرفه بر واردات كاالهايي به ارزش ۲00 
ميلي��ارد دالر از چي��ن را از ۱0درصد به ۲5درصد 
افزايش خواهد داد. اين خبر در روزهاي اخير باعث 
نگراني س��رمايه گذاران و معامله گ��ران بازارهاي 
سرمايه شده است. در سال ۲0۱۷ و زماني كه ترامپ 
به عنوان رييس جمهور امريكا انتخاب شد، ۷5درصد 
كشورهاي جهان داراي رشد اقتصادي مثبت بودند 
اما اكنون صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده 
حدود ۷0درصد كش��ورهاي جهان با كاهش رشد 
اقتصادي مواجه ش��وند. صندوق بين المللي پول 
در آخرين گزارش خود ب��راي دومين بار متوالي از 
سال گذش��ته ميالدي، نرخ رشد پيش بيني شده 
براي اقتصاد جهاني را كاه��ش داده و از 3.۷ درصد 
در ماه اكتبر س��ال ۲0۱8 به 3.5 درصد در س��ال 
جديد رسانده است. برونو لو مر، وزير دارايي فرانسه 
نيز از چين و امريكا خواس��ته از تنش زايي بيش��تر 

خودداري كنند. 

اتحادنهادهايمدنيومذهبي
اروپابرايمقابلهباتغييراتاقليمي
گروه جهان| صدها سازمان و شبكه غير دولتي اروپا، 
همزمان با شهرداران ۲۱0 شهر اتحاديه اروپا خواستار 
اقداماتي عملي براي مقابله تغييرات آب وهوايي شدند. 
آنها خواس��تار ارايه اس��تراتژي بلندمدت در اجالس 
سران اروپا هستند. به گزارش دويچه وله، در اين بيانيه 
از سياس��تمداران اتحاديه اروپا خواسته شده با توجه 
به وضعيت اضطراري تغيي��رات آب وهوايي وارد عمل 
شوند و موضع گيري كنند. امضاءكنندگان اين بيانيه 
بطور مشخص خواستار آن شدند كه مبارزه با تغييرات 
آب وهوايي اولويت نشس��ت رهبران كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در اجالس سران اروپا در روماني و  اولويت 
مبارزات انتخاباتي پارلمان اروپا قرار گيرد. س��ازمان ها 
و شبكه هاي غيردولتي اروپا خواستار پايان استفاده از 
سوخت هاي فس��يلي، حمايت بيشتر از كشورهاي در 
حال توسعه براي انطباق با تغييرات آب وهوايي، حفاظت 
از تنوع زيستي و تالش بيشتر براي چرخه اقتصاد همسو 
با طبيعت هستند.  شهرداران بيش از ۲00 شهر اروپايي 
نيز با انتشار نامه سرگش��اده اي خواستار آن شدند كه 
توليدگازهاي گلخانه اي در اتحاديه اروپا تا سال ۲050 
ميالدي به صفر رسد. در اين نامه شهرداران ۲۱0 شهر 
از جمله پاريس، لندن، آتن و اش��توتگارت خواس��تار 
دستيابي به يك اس��تراتژي بلندمدت آب وهوايي در 
نشست اجالس سران اروپا شدند. اين نشست پنجشنبه 
)امروز( برگزار مي شود. در نامه سرگشاده شهرداران تأكيد 
ش��ده كه هدف تا ميانه قرن جاري ميالدي بايد حذف 
تمامي عواملي باش��د كه گاز دي اكسيد كربن مازاد در 
طبيعت توليد مي كنند. آنها با اين درخواست از پيشنهاد 
كميسيون اتحاديه اروپا در پاييز گذشته حمايت كردند.

اسپوتنيك:برادربوتفليقهبا
مجازاتاعدامروبهروست

گروه جهان|خبرگزاري اس��پوتنيك از احتمال 
ص��دور حكم اعدام براي برادر و مش��اور عبدالعزيز 
بوتفليقه رييس جمهوري سابق و دو مقام امنيتي 
دولت پيش��ين الجزاير خبر داده اس��ت. به گزارش 
اسپوتنيك، مقام هاي الجزايري چند روز پيش برادر 
بوتفليقه و دو تن از مديران دس��تگاه امنيتي دولت 
قبلي الجزاير را به اتهام دست داشتن در طرح هاي 
مربوط به كارشكني در حل مشكالت موجود و نيز 

ايجاد آشوب در كشور بازداشت كردند.
الجزاير اين روزها شاهد تغييراتي اساسي در ساختار 
سياسي خود است. اين تغييرات در پي اعتراضات 
مردمي از س��وم اس��فند ماه گذش��ته و در آستانه 
انتخابات رياست جمهوري الجزاير، آغاز شد. مردم 
الجزاير به حض��ور عبدالعزيز بوتفليقه در انتخابات 
رياست جمهوري براي پنجمين بار متوالي معترض 
بودند و سرانجام بوتفليقه را مجبور كردند تا از سمت 
خود كناره گيري كن��د و پس از آن بن صالح رييس 
پارلمان اين كش��ور، طبق ماده ۱0۲ قانون اساسي 
به صورت موقت رييس جمهوري شد. اما استعفاي 
بوتفليقه و انتصاب بن صالح، از شدت نارضايتي ها 
نكاسته است و مردم الجزاير خواستار بركناري تمام 

مقام هاي دولت سابق هستند.
دولت انتقالي با عقب نشيني در برابر خواست مردم 
اعالم كرده كه پ��س از يك دوره انتقالي دولت را به 
غيرنظاميان واگذار خواهد كرد. با اين حال اعتراضها 
در اين كشور همچنان ادامه دارد و رهبران معترضان 
تاكيد كرده اند كه  تا زمان تحقق درخواس��ت هاي 

خود به اعتراض ها پايان نخواهند داد. 
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ورود هند 
به مذاكرات صلح افغانستان

گروه جهان| به دنبال سفر زلمي خليل زاد نماينده 
ويژه امريكا در افغانس��تان به هند، سخنگوي وزارت 
خارجه دهلي نو اعالم ك��رد همكاري هاي دهلي نو با 
شركاي كليدي درباره روند مذاكرات صلح كابل آغاز 
 شده است. به گزارش هندوستان تايمز، راويش كومار
 با توجه ب��ه ديدار زلم��ي خليل زاد ب��ا وزير خارجه 
هند گفته، در اين دي��دار دو طرف درباره نقش ديگر 
كش��ورهاي منطقه براي تحقق صلح در افغانستان 
گفت وگو كردند.  هندوس��تان تايمز نوشته، دهلي نو 
نس��بت به آغاز حمالت جديد طالبان در بهار س��ال 
جاري و شكست مذاكرات صلح در افغانستان به شدت 
نگران است. طالبان با تاكيد بر ادامه مبارزه مسلحانه اش 
اعالم كرده كه در ماه رمضان نيز دست از حمالت خود 
برنخواهد داشت. دولت مركزي هند پيش از اين نيز با 
تشكيل دولت موقت در افغانستان و توافق احتمالي كه 
طالبان قدرت برتر در كشور را بر عهده بگيرد مخالفت 
كرده بود. هش��ت صبح افغانستان با اش��اره به سفر 
ديپلمات امريكايي به هند نوشته: خليل زاد گفته كه 
در اين سفر بر سر جلوگيري از استفاده شدن از خاك 
افغانستان براي اهداف تروريستي و عليه كشورهاي 
ديگر، توسعه ارتباطات منطقه اي و تجارت به توافق 
رسيده است. او همچنين نوشته امريكا و هند به عنوان 
دو دموكراسي بزرگ جهان روي اينكه دستاوردهاي 
۱8سال گذشته مردم افغانستان در روند صلح حفظ و 
تقويت شود، نيز به توافق رسيده اند. خليل زاد تأكيد 
كرده »آينده افغانستان متعلق به خود افغان هاست و 
آنها در يك فرآيند مش��روع و فراگير براي آينده شان 
تصميم بگيرند.« در همين حال، س��فارت امريكا در 
هند نيز با انتش��ار خبرنامه اي، درباره سفر خليل زاد 
به هند جزيياتي را منتش��ر كرده اس��ت. رسانه هاي 
هندي نوشته اند خليل زاد با مقام هاي هندي درباره 
نقش كشورهاي منطقه در روند صلح افغانستان و نيز 
مذاكرات جاري قطر گفت وگو كرده است. سفر زلمي 
خليل زاد به دهلي نو در حالي انجام شده كه منابع خبري 
افغانستان مي گويند، ششمين دور مذاكرات امريكا 
و طالبان در حال حاضر به دليل اختالف بر س��ر زمان 
خروج نيروهاي نظامي امريكا از افغانستان به بن بست 
رسيده است. تالش هاي ديپلماتيك زلمي خليل زاد 
براي به سرانجام رساندن صلح در شرايطي ادامه دارد 
كه طالبان چهارشنبه مسووليت انفجار يك خودروي 
بمبگذاري شده در مركز كابل را برعهده گرفت. پليس 
ضمن تاييد وقوع انفجار گفته است هدف اين بمبگذاري 
سازمان بين المللي كونترپارت بوده است. اين سازمان 

در امر كمك رساني در افغانستان فعال است. 

تداوم ريزش لير تركيه
تصميم تركيه به برگزاري انتخابات مجدد در استانبول 
به ريزش لير شدت بخشيده است. به گزارش سي ان 
بي سي، با قبول درخواست حزب حاكم تركيه براي 
برگزاري مجدد انتخابات شهرداري در استانبول، لير در 
معامالت چهارشنبه بازارهاي ارزي شاهد يك ريزش 
ديگر بود، به گونه اي كه هر دالر به ازاي 6.۱۹۴۴لير 
مبادله ش��د و باالترين س��طح خود در برابر همتاي 

تركش در طول ۷ ماه اخير را به ثبت رساند. 

سفر غيرمنتظره پمپئو به عراق 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، در سفر از پيش اعالم 
نشده به عراق رفت. به گزارش رويترز، پمپئو پيش از 
اين سفر ديدار خود با صدراعظم و وزير خارجه آلمان 
در برلين را لغو ك��رده و اعالم كرده بود كه دليل لغو 
سفرش به آلمان، برخي امور فوري بوده است. برخي 
منابع خبري گزارش داده اند كه دليل سفر پمپئو به 
عراق، سياست هاي جديد برجامي ايران بوده است. 

بازگشت نواز شريف به زندان
محمد نوازشريف نخست وزير پيشين پاكستان كه 
۴۲ روز پيش براي درمان بيماري بطور موقت از زندان 
آزاد ش��ده بود به زندان الهور بازگش��ت. نوازشريف 
6۹ساله كه سه بار نخست وزير پاكستان شده به جرم 
فس��اد اقتصادي در زندان به سر مي برد و همچنين 
 بطور مادام العمر براي انتص��اب به مقام هاي دولتي

 رد صالحيت شده است. خانواده نوازشريف مي گويند 
پرونده سازي عليه آنها با انگيزه سياسي بوده است. 
نوازشريف ژانويه ۲0۱۷ از سوي دادگاه عالي به اتهام 

فساد مالي از نخست وزيري بركنار شده بود.

كابينه دولت اردن استعفا كرد
تمام��ي وزراي كابينه دولت اردن اس��تعفا دادند. 
به گزارش اس��پوتنيك، وزراي كابينه دولت اردن 
چهارشنبه نشستي برگزار كرده و استعفاي خود را 
تقديم عمر الرزاز، نخست وزير اين كشور كردند. اين 
اقدام وزيران اردني به منظور تسهيل در روند اصالح 
كابينه دولت اردن صورت گرفته است. دولت عمر 
الرزاز در پي تظاهرات مردمي عليه اوضاع معيشتي و 
اقتصادي و استعفاي هادي الملقي به فرمان عبداهلل 
دوم، پادش��اه اردن تشكيل شد، اما ۱۴ تن از وزراي 
دولت جديد همان كساني بودند كه در كابينه هادي 

الملقي نيز حضور داشتند.

حمله طالبان به زيارتگاه 
صوفيان در الهور

وقوع يك انفجار در شهر الهور پاكستان دستكم 
۹ كشته و ۲۴ مجروح بر جاي گذاشت. اين انفجار 
چهارشنبه در نزديكي »داتا دربار« در الهور روي 
داد. »داتا دربار« نام آرامگاه يكي از عرفاي س��ده 
پنجم هجري است. طالبان مسووليت اين انفجار 
را پذيرفته اس��ت. داتا دربار بزرگ ترين زيارتگاه 
صوفيان در جنوب آسيا اس��ت. اين زيارتگاه در 

۲0۱0 هدف حمله انتحاري قرار گرفته بود. 

آيااقتصادهندآنقدركهدهلينوادعاميكند،قوياست؟

ترديد درباره آمارهاي اقتصادي نارندرا مودي
گروه جهان| سمانه قرباني| 

داده هاي��ي ك��ه اداره آم��ار هن��د براي محاس��به 
شاخص هاي توليد ناخالص داخلي استفاده مي كند 
با هم همخواني ندارند؛ اين بدان معناس��ت كه آمار 
منتشر ش��ده از س��وي نهادهاي مختلف هند با هم 
تناقض دارند. همچنين گمانه زني هايي وجود دارد 
مبني بر اينك��ه چنين تناقض هايي زير س��ر دولت 

هند است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، آمارهاي منتش��ر شده 
توس��ط نهادهاي مختلف دولتي در هن��د ترديدها 
درباره اعتب��ار اطالعات و آمارهاي��ي كه دولت هند 
درباره توليد ناخالص داخلي خود منتشر مي كند را 
دامن زده است. گفته ش��ده، دفتر نظارت بر الگوي 
ملي هند اعالم كرده 3۹درصد از ش��ركت هايي كه 
اطالعاتشان در داده هاي اصلي مورد محاسبه دولت 
براي رشد توليدناخالص داخلي آمده، تعطيل شده اند 

يا قابل شناسايي و طبقه بندي نيستند. 
 يافته هايي كه براي نخس��تين بار روز چهارش��نبه 
در روزنامه »مينت« منتش��ر ش��ده، شامل انتقادي 
غيرمعمول يك نهاد دولتي هند از نهاد ديگر اس��ت؛ 
آن هم در شرايطي كه اطمينان بين المللي نسبت به 

دقت و صحت داده هاي اعالم شده از سوي دولت هند 
زيرنظر گرفته شده است. 

ح��زب مخال��ف »كنگ��ره« دول��ت نارن��درا مودي 
نخست وزير هند و اقتصاددان هاي در راس قدرت را به 
تالش براي تحريف اطالعات اقتصادي متهم كرده اند. 
به اعتقاد مخالفان، دولت م��ودي و اقتصاددان هاي 
وابس��ته به آن تالش دارند تا اينگونه نشان دهند كه 
اقتصاد هن��د تحت نظارت مودي بهت��ر از هر دولت 

ديگري در هند بوده است.
دفتر نظارت بر الگوي ملي هند كه بخش��ي از وزارت 
آمار اين كش��ور اس��ت، تحقيقاتي در مقياس بزرگ 
انجام داده است تا اطالعاتي را درباره طيف گسترده اي 
از متغيره��ا گردآوري كند؛ از جمله اطالعاتي درباره 
شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، بهداشت و سالمت، 
آموزش در ارتب��اط با فعاليت ه��اي اقتصادي. دفتر 
نظارت بر الگوي مل��ي هند نهادي زيرمجموعه اداره 
آمار مركزي است كه مسوول توليد آمارهاي اقتصادي 

رسمي از جمله درباره توليد ناخالص داخلي است.
دفتر نظ��ارت بر الگوي مل��ي هند دريافته اس��ت كه 
۲۱ درصد از ش��ركت هايي كه در پاي��گاه داده موجود 
در ش��اخص هاي توليد ناخالص داخلي قرار داش��تند، 

اطالعات شان قابل دسترسي نيست و اين بدان معناست 
كه اين ش��ركت ها ديگر كار نمي كنن��د و ۱۲درصد از 

شركت هاي ديگر هم قابل رديابي نيستند.
اطالعاتي كه از زمان به قدرت رسيدن نارندرا مودي 
در س��ال ۲0۱5 منتش��ر ش��ده، ب��راي بازنگري در 
سياس��ت هاي دولت هند مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. همزمان، ارزيابي هاي مربوط به رشد اقتصادي 

در دولت هاي گذشته هند كاهش يافته است.
فايننشال تايمز نوشته، اين افشاگري ها ترديدهاي 
اقتصاددانان مس��تقل و چهره هاي جامعه مدني را 
نس��بت به آمارهاي منتشر ش��ده از سوي نهادهاي 
سياسي هند تشديد كرده است كه به لحاظ تاريخي 
همواره معتبر و غيرحزبي به ش��مار مي رفته است. 
تحليل گران مدعي شده اند كه تغييرات و اصالحات 
انجام شده توسط هند در سال ۲0۱5 ميالدي ريشه 
در آمارهاي رسمي غيرقابل اعتماد دولت هند دارند.

ميالن وايش��ناو مدي��ر و هم��كار ارش��د صندوق 
بين الملل��ي صل��ح كارنگي، مي گوي��د اين گزارش 
راز هميش��گي اخت��الف بين ش��اخص هاي رش��د 
توليد ناخال��ص داخلي در هند و داده هاي نهادهاي 
كوچك تر اين كش��ور مبني بر كندي رشد را روشن 

مي كند. واقعيت اين است كه آمارهاي توليد ناخالص 
داخلي بر اس��اس مجموعه آمارهاي مشكوك تهيه 
شده است كه اين مساله ترديدهايي را درباره صحت 
عملكرد بزرگ ترين مركز آمار هند ايجاد كرده است.

اين ش��ك و ترديدها از س��وي نمايندگان رسمي و 
دانشگاهي هم بيان شده است. در ماه ژانويه اعضاي 
ارشد كميس��يون ملي آمار استعفا دادند. اين نهادي 
مستقل در سال ۲005 براي افزايش استانداردهاي 
اطالعات جمع آوري شده تشكيل شده بود كه با فشار 

دولت به عنوان يك نهاد مستقل منحل شد. 
در مارس ۱08 اقتصاددان با انتشار بيانيه اي مشترك 

خواس��تار آن شدند كه دولت اس��تقالل سازماني با 
سازمان هاي جمع آوري آمار و اطالعات بازگرداند. 

تحليلگران گلدمن س��اكس در گزارش��ي كه اخيرا 
منتش��ر ش��ده بحث هاي چالش��ي مهمي را براي 
س��نجش فعاليت ه��اي اقتص��ادي اراي��ه كردند؛ 
فعاليت هايي كه در بخش غيررس��مي و بزرگ هند 
و صنعت خدمات بزرگ به آن اش��اره شده است. در 
بيانيه اين بانك آمده: »معتقديم بحث جاري درباره 
توليد ناخالص ملي هند و اينكه تحليل آماري بهتر 
از آنچه در واقعيت است ارايه مي شود، بيشتر از اينكه 

موضوعي آماري باشد، سياسي است.«



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. May  پنج شنبه    19 ارديبهشت 1398   3 رمضان 1440  سال پنجم    شماره   1374  2019 .9

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:منصوربیطرف

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:00اذانمغرب:20:16اذانصبحفردا:4:27

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

عكس: مهر برداشتچایبهارهازمزارعالهیجان

عكسروز

بازارهنر

نمايش منتخب جشنواره هاي عروسكي در تاالر هنر

منيژه محامدي به »تئاتر شهر« مي رود

تاج در »وحدت« مي خواند

نمايش »مار بازي« توقيف شد

نمايش عروس��كي »غول بابا« به نويسندگي مهدي 
س��يم ريز كه منتخب جش��نواره هاي عروسكي سال 
بوده اس��ت، در تاالر هنر اجرا مي شود. نمايش »غول 
بابا« به نويس��ندگي مه��دي س��يم ريز و كارگرداني 
مشترك محبوبه پاداش و مهدي سيم ريز از  يكشنبه 
۱۵ ارديبهش��ت در تاالر هنر اجرا مي ش��ود. نمايش 
عروس��كي »غول بابا« كه تاكنون در چندين ش��هر و 
جش��نواره اجراهاي موفقي داش��ته، منتخب حضور 
در هفدمين جش��نواره بين المللي عروس��كي تهران 
)مبارك(، منتخب حضور در بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللي كودك و نوجوان همدان،  برگزيده بهترين 
بازيگر زن و عروسك گرداني از جشنواره ملي كودك و 
نوجوان رضوي و نيز برگزيده بهترين سازنده عروسك 

و عروسك گرداني از جشن نمايشگران تئاتر عروسكي 
خانه تئاتر بوده است. بليت هاي اين نمايش به صورت 
حض��وري در تاالر هنر و اينترنتي در س��ايت تيوال به 
فروش مي رسد. »غول بابا« از ۱۵ ارديبهشت به مدت 
يك ماه، ساعت ۱۹ در تاالر هنر روي صحنه خواهد بود. 

منيژه محامدي قص��د دارد دي ماه س��ال جاري اثري 
نمايشي را در سالن قشقايي مجموعه تئاتر شهر به صحنه 
ببرد. منيژه محامدي كارگردان تئاتر كه دي ماه سال ۹۷ 
نمايش »تبرئه« را در تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه 
برده بود، درباره فعاليت جديد خود در زمينه كارگرداني 
تئاتر به خبرنگار مهر گفت: براي دي ماه سال جاري قصد 
دارم نمايش��ي جديد را روي صحنه ببرم. در اين مقطع 
زماني نوبت اجرا در سالن قشقايي مجموعه تئاتر شهر در 
اختيار من قرار گرفته است.  او درباره نمايشنامه مدنظر 
براي اجرا، توضيح داد: مطالعه چندين نمايشنامه را در 
برنامه ريزي هاي خود قرار داده ام و هنوز به قطعيت درباره 
اثر مورد نظر نرسيده ام. اين كارگردان تئاتر تأكيد كرد: 
بطور حتم نمايشي كه انتخاب خواهم كرد، كاري جمع 

و جور و متناسب با سالن قشقايي خواهد بود. محامدي 
در پايان سخنان خود گفت: چون فرصت مناسب را در 
اختيار دارم، فعاًل مطالعه نمايشنامه هاي مختلف را 
انجام مي دهم و با مشخص شدن نمايشنامه، تمرين ها 

را از فصل پاييز آغاز خواهم كرد.

گروه موسيقي »وزيري« به سرپرستي كيوان ساكت 
و وحيد تاج روز شنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه 
تازه ترين كنسرت خود را در تاالر وحدت تهران برگزار 
مي كند.  گروه موس��يقي »وزيري« به سرپرستي 
كيوان ساكت و وحيد تاج ساعت 2۱:30 روز شنبه 
بيست و هش��تم ارديبهشت ماه تازه ترين كنسرت 
خود را در تاالر وحدت تهران برگزار مي كند. در اين 
كنسرت عالوه بر ارايه آثار جديد و شنيده نشده، آثار 
ماندگار و خاطره انگيزي از موس��يقي ملي ايران به 
آهنگسازي كيوان ساكت در آلبوم هاي »فسانه«، 
»ب��ي كاروان كولي« و »يك خانه پر زمس��تان« به 
خوانندگي وحيد تاج اجرا مي شوند. كيوان ساكت 
طي ماه هاي گذشته كنس��رت هاي متعددي را در 
تهران، شهرستان ها و برخي از كشورهاي خارجي 
برگ��زار كرده اس��ت. وي در اواخر بهمن ماه س��ال 
گذشته بود كه عالوه بر اجراي چند برنامه در كشورها 
و شهرهاي آس��يايي از جمله هنگ كنگ، ماكائو و 
گوانجو در كش��ور سوئد نيز كنسرت هايي را برگزار 
كرد. اي��ن هنرمند طب��ق برنامه ريزي هاي انجام 
گرفته، خردادماه س��ال جاري همراه با اركس��تر 
فيالرموني��ك پاري��س كنس��رت هايي را برگزار 

خواهد ك��رد. وي پس از حض��ور در پاريس برنامه 
ديگري را نيز در ش��هر لندن برگزار مي كند. در اين 
كنس��رت ها وي به عنوان آهنگساز و سوليست تار، 
خواهد ب��ود. اين آهنگس��از و نوازنده چندي پيش 
نيز در يك اظهارنظر جنجالي از مديران جشنواره 
خوارزم��ي در نحوه انتخاب يك��ي از رتبه هاي برتر 
پژوهش هاي كاربردي اين رويداد براي ساز »نوتار« 
توسط داريوش طاليي از هنرمندان مطرح موسيقي 
ايراني انتقاد كرده بود.  كنسرت گروه »وزيري« به 
سرپرس��تي، آهنگس��ازي و نوازندگي تار و سه تار 
كيوان ساكت و خوانندگي وحيد تاج ساعت 2۱:30 
روز شنبه بيست وهشتم ارديبهشت با بليت هاي ۵0 

تا ۱20 هزار تومان روي صحنه مي رود.

نمايش »مار بازي« به كارگرداني مش��ترك صحرا 
فتحي و سعيد دشتي توقيف شد. سعيد دشتي يكي 
از دو كارگردان نمايش »م��ار بازي« در گفت وگو با 
خبرنگار ايلنا، از توقيف اين نماي��ش؛ دو روز مانده 
به آغاز اجراي عمومي؛ خبر داد. دشتي با اعالم اين 
خبر افزود: چند روز پيش »مار بازي« توسط شوراي 
ارزشيابي و نظارت اداره كل هنرهاي نمايشي بازبيني 
ش��ده و بدون حتي يك مورد اصالحيه، مجوز اجرا 
گرفته ب��ود اما دو روز مانده به آغ��از اجراي عمومي 
نمايش؛ از س��وي اداره كل هنرهاي نمايش��ي به ما 
اعالم كردند نمي توانيد اج��را برويد. اين كارگردان 
تئاتر با بيان اينكه گروه نمايش »مار بازي« يك ماه 
و نيم براي اجراي اين اثر تمرين كرده است، گفت: از 
سوي اداره كل هنرهاي نمايشي علت اين توقيف را به 

ما »داليل غير هنري« اعالم كردند و توضيح بيشتري 
ندادند. كامبيز ديرباز و بهاره رهنما دو بازيگر نمايش 
»مار بازي« به نويسندگي صحرا فتحي و كارگرداني 
مشترك او و سعيد دشتي هستند كه قرار بود از 20 
ارديبهشت اجراي خود را در سالن استاد سمندريان 

مجموعه ايرانشهر آغاز كند. 

تاريخنگاري

لغو كاپيتوالسيون
نهم مه س��ال ۱۹2۷ برابر با نوزدهم ارديبهشت 
۱306، كاپيتوالس��يون در ايران لغو ش��د. حق 
كاپيتوالس��يون اولين بار در معاهده تركمنچاي 
در سال ۱203 هجري شمسي در زمان فتحعلي 
ش��اه قاجار به روس��يه داده ش��د كه آسيب هاي 
فراواني در طول يك قرن به ايران وارد كرد. حق 
كاپيتوالس��يون در ايران كم كم از انحصار دولت 
روسيه خارج شد و بس��ياري از دولت هاي ديگر 
نيز با اس��تفاده از اصل كامله ال��وداد صاحب اين 
حق ش��دند و قضاوت كنس��ولي خود را بر ايران 
تحميل كردند. اسپانيا، فرانس��ه، امريكا، آلمان، 
ايتاليا و چند كش��ور ديگر از جمله دولت عثماني 
بعدها از ايران حق كاپيتوالس��يون را به دس��ت 
آوردند. كاپيتوالس��يون موجب برت��ري و تقدم 
اتب��اع خارجي بر اتباع كش��ور مي ش��د و باعث 
مي ش��د كه رجال مملكت به س��مت بيگانگان و 
قدرت قضايي و سياس��ي آنان س��وق داده شوند 
و حتي در س��ايه كاپيتوالس��يون، بيگانگان هر 
چه مي خواس��تند به ايران وارد يا از ايران خارج 
مي كردن��د. كاپيتوالس��يون اص��ل حاكميت و 
استقالل كشور را متزلزل مي ساخت و به قوانين 
خارجي اعتب��ار برون مرزي مي بخش��يد و اتباع 
كشور را از حمايت كامل قضايي محروم مي كرد 
و حق مشروع آنان را به بيگانگان مي داد و به دليل 
همين مضرات جبران ناپذير، مردم ايران نسبت به 

كاپيتوالسيون عكس العمل هاي شديدي از خود 
نشان مي دادند. در سال ۱2۹۷ ه ش يعني دو سال 
قبل از كودتاي رضاخان در دولت صمصام السلطنه 
اليحه اي به تصويب رس��يد كه به موجب آن حق 

كاپيتوالسيون روس ها در ايران لغو شد. 
پ��س از لغو ق��رارداد كاپيتوالس��يون بين ايران 
و روس��يه، قرارداد كاپيتوالس��يون تع��دادي از 
كشورهاي ديگر نيز لغو شد؛ اما كشورهاي غربي 
همچنان به اي��ن امتياز پايبند بودند. س��رانجام 

مجلس ش��وراي مل��ي در س��ال ۱306 هجري 
شمشي الغاي كاپيتوالس��يون را اعالم كرد و به 
همه دولي كه از اين حق استفاده مي كردند يك 
سال وقت داد كه در قراردادهاي خود تجديدنظر 
و اين امتياز را لغو كنند. اين قانون، يك بار ديگر در 
زمان پهلوي دوم به تصويب رسيد كه با مخالفت و 
اعتراض شديد امام خميني )ره( روبرو و در نهايت 
كاپيتوالس��يون پس از پيروزي انقالب اسالمي 

ايران براي هميشه لغو شد. 

میراثنامه

نمايش گنجينه فرعون طاليي در پاريس 
فرع��ون طالي��ي«  نمايش��گاه »گنجين��ه 
كه قرار اس��ت به كش��ورهاي مختل��ف جهان 
س��فر كن��د، اين ب��ار در پاري��س و در گال��ري 
»Grande Halle de la Villette« ب��ه 
نمايش گذاشته شده اس��ت. به گزارش فرانس 
2۴، از آن جايي كه نمايشگاه »گنجينه فرعون 
طالي��ي« در پاريس يكي از مقاص��د تور خارج 
از خانه آثار باس��تاني مقبره فرعون نامدار مصر 
باستان پيش از انتقال دايمي آن به موزه بزرگ 
قاهره است، اين روزها توجه همه را به خود جلب 
كرده اس��ت. اين نمايش��گاه با نزديك شدن به 
صدمين سالگرد كشف مقبره »توت عنخ آمون« 
آغاز به كار كرده و آثار باستاني كه در مقبره اين 
فرعون ب��راي زندگي پس از مرگ��ش قرار داده 
شده بود را به نمايش عموم مي گذارد. نمايشگاه 
»گنجين��ه فرعون طالي��ي« ك��ه بزرگ ترين 
نمايشگاه فرعون »توت عنخ آمون« است بيش از 
۱۵0 اثر را براي عموم به نمايش مي گذارد. 60 اثر 
باستاني اين مجموعه تاكنون هرگز از مصر خارج 
نشده بودند. در ميان آثار نمايشي، تابوت طاليي 
كه بدن موميايي شده »توت عنخ آمون« در آن 
قرار داش��ت و مجس��مه طاليي كه متخصصان 
معتقدند چه��ره اي از »توت عن��خ آمون« را به 
نمايش مي گذارد نيز ديده مي شوند. حلقه هاي 
نفيسي كه در انگشتان »توت عنخ آمون« كشف 
شده بود در كنار جواهرات فراواني كه بدن او را 
مزين كرده بودند و صندل ه��اي طاليي كه در 
مقبره او قرار داشتند نيز در اين نمايشگاه ديده 
مي شوند. اين نمايشگاه اطالعات جديدي درباره 

دودمان »توت عنخ آمون« به كمك بررسي هاي 
انجام شده بر موميايي 3300 ساله فرعون طاليي 
در اختيار بازديدكنندگان قرار مي دهد.اين آثار 
باستاني كه در كنار مقبره »توت عنخ آمون« قرار 
داشتند در سال ۱۹22 و توسط باستان شناس 
بريتانيايي »هاوارد كارتر« كشف شدند. »هاوارد 
كارتر« باستان شناس و مصر شناس بريتانيايي 
تمام زندگي خود را وقف جس��ت وجو براي پيدا 
كردن مقب��ره توتنخامون كرده اس��ت. وي در 
پايان جنگ جهاني اول، نخستين كسي بود كه 
توانست مقبره »توت عنخ آمون« را كشف كند. 
»كارتر« در شش��م نوامبر سال ۱۹22 موفق به 
كشق مقبره »توت عنخ آمون« مهم ترين مقبره 

كشف ش��ده از فراعنه مصر شده كه بيش از سه 
هزار س��ال از مرگ وي مي گ��ذرد. »توت عنخ 
آمون« از مش��هورترين پادشاهان مصر باستان 
و فرزن��د »نفرتي تي« و »آخن آتون« اس��ت كه 
در س��ن ۱0 س��الگي به تخت نشس��ت. او تنها 
۹ س��ال پ��س از آن زنده ماند و تا س��ال ۱32۴ 
پيش از ميالد پادش��اهي كرد و در طول دوران 
پادش��اهي اش تالش زيادي ب��راي بازگداندن 
مذهب چندخدايي آغاز كرد، تالش هايي كه با 
انقالب پدرش »آخناتون« و تثبيت يكتاپرستي 
در مصر بي نتيجه ماند. اين نمايش��گاه از بيست 
و س��وم مارس آغاز ب��ه كار كرده و ت��ا پانزدهم 

سپتامبر به كار خود ادمه خواهد داد.

ايستگاه

بن كينگزلي و گاي پيرس 
بازيگر يك فيلم اكشن 

كيت وينسلت اسب مي شود

بن كينگزلي و گاي پيرس 
در يك فيلم اكشن به نام 
»قهرمان هايي كه خيلي 
وق��ت اس��ت مرده اند« 

جلوي دوربين مي روند.
ب��ه گ��زارش ورايت��ي، 
2 بازيگ��ر سرش��ناس 
قراردادي ب��راي بازي در 

يك فيلم داستاني اكشن به نام »قهرمان هايي كه 
خيلي وقت است مرده اند« امضا كرده اند. سانتياگو 
ماِنس موِرنو كارگردان اين فيلم خواهد بود كه آن 

را بر مبناي فيلمنامه اي به قلم خودش مي سازد.
»قهرمان هايي كه خيلي وقت است مرده اند« داستان 
يك سرباز نيروهاي ويژه اس��ت كه حاال براي پول 
استخدام مي شود. او مجبور مي شود به زمين نبرد 
تيم نظامي قديمي خودش برگردد تا خبرنگاري را 
رديابي كند كه دارد يك رسوايي سياسي را دنبال 
مي كند و به زودي به اصل ماجرا پي مي برد و با اين 
كار رفقاي قديمي وي رسوا مي شوند. او در عين حال 
تحت تعقيب هم رزمان سابق خودش قرار مي گيرد. 
مورينگ يكي از تهيه كنندگان فيلم، از داستان اين 
فيلم به عنوان داستاني قوي و جذاب ياد كرد كه ِسر 
بن كينگزلي و گاي پيرس نقش هاي اصلي آن را ايفا 
مي كنند. حقوق اين فيلم در جشنواره فيلم كن كه 
از ۱۴ ماه مي ش��روع مي ش��ود، عرضه مي شود. بن 
كينگزلي ۷۵ ساله بازيگر بريتانيايي سال 20۱۷ با 
۴ فيلم راهي سينماها ش��ده بود و سال 20۱۸ نيز 
در ۴ فيلم بازي كرد. گاي پيرس ۵۱ س��اله بازيگر 
اس��تراليايي نيز در سال 20۱۸ بازيگر ۴ فيلم بود و 
براي 20۱۹ با فيلم »دومينو« ديده خواهد شد. او 
اكنون در كنار وين ديزل در حال بازي در فيلم »بالد 

شات« به كارگرداني ديو ويلسون است. 

»زيباي سياه« يك فيلم 
كالسيك اقتباسي اين بار 
با نق��ش آفرين��ي كيت 
وينس��لت دوباره ساخته 
مي ش��ود. ب��ه گ��زارش 
هاليوود ريپورت��ر، رمان 
كالسيك »زيباي سياه« 
نوشته آنا سيول نويسنده 

بريتانيايي كه سال ۱۸۷۷ با تمركز بر زندگي اسب ها 
نوشته شده بود، بار ديگر در قالب يك فيلم سينمايي 
ساخته مي شود. بازيگران اين فيلم قرار است مكنزي 
فوي و كيت وينسلت بازيگر برنده اسكار باشند. »زيباي 
سياه« در زمان انتشارش در سال ۱۸۷۷ به سرعت 
پرفروش شد و نويسنده آن پنج ماه بعد از انتشار كتاب 
درگذشت. اين كتاب تنها كتاب پرفروش اين نويسنده 
است. با فروش پنجاه ميليون نسخه از اين كتاب در 
س��ال هايي كه گذش��ت، اين كتاب در زمره يكي از 

پرفروش ترين كتاب هاي كل دوران قرار مي گيرد.
داس��تان اين كتاب از زبان يك اس��ب سياه كه ابتدا 
»داركي« و بعد »زيباي س��ياه« ناميده ش��د، بيان 
مي شود و به بيان درد و رنج اسب ها در قرن نوزدهم 
مي پردازد و بدرفتاري با آنها را روايت مي كند. اشلي 
ايوس سازنده »بلوغ« كارگردان فيلم جديد »زيباي 
سياه« خواهد بود. او اين فيلم را بر مبناي فيلمنامه اي 
كه خودش با اقتباس از رمان س��يول نوش��ته است 
مي سازد. اين فيلم همچنان راوي داستان زندگي اين 
اس��ب از زبان خود اوست؛ با اين تفاوت كه اين اسب 
يك اسب وحشي است كه در چراگاه هاي وايومينگ 
زندگي مي كند. در اين فيلم وينسلت صداپيشه اسب 
س��ياه خواهد بود و به جاي او داستان فيلم را روايت 
مي كند. مكنزي فوي نقش دختر ۱۷ ساله اي بازي 
مي كند كه پيوندش با اسب سياه به او كمك مي كند 

تا با غم درگذشت والدينش كنار بيايد.

بيرانوند، بهترين دروازه بان آسيا از نظر سايت ايتاليايي

احتمال تغيير مكان بازي ذوب آهن - النصر از كربال به دوبي

سايت ilveggente ايتاليا بهترين هاي 
ليگ قهرمانان آسيا را اعالم كرد كه نام 
دروازه بان پرسپوليس نيز در آن به چشم 
مي خورد. به گ��زارش ilveggente، در حالي كه 
ليگ قهرمانان اروپا به مراحل پاياني نزديك مي شود، 
رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا در مرحله گروهي 
قرار دارد. اگر تيم ه��اي اروپايي براي جذب بازيكن، 
رقابت هاي كوپا ليبرتادورس را نگاه مي كنند، براي 
آس��يا اين ليگ قهرمانان آسياس��ت كه ستاره ها را 
با قيمت ه��اي باال جذب مي كن��د. انتخاب بهترين 
تركيب ممكن از بازيكنان حاضر در ليگ قهرمانان كار 
دشواري نيست ولي پيدا كردن يك دروازه بان مطمئن 
سخت است و شايد بهترين گزينه عليرضا بيرانوند، 
دروازه بان پرس��پوليس باش��د. در اين گزارش آمده 
است: تيم منتخب بازيكنان حاضر در ليگ قهرمانان: 
دروازه بان: عليرضا بيرانوند )پرس��پوليس - ايران(، 
مدافعان: مهدي بن عطيه )الدحيل - مراكش(، ژيل 
)شاندونگ - برزيل(، پائولو دياس )االهلي - شيلي( 
و م��روان فاليني )ش��اندونگ - بلژيك(، هافبك ها: 
پائولينيو )گوانگژو، برزيل(، تاليسكا )گوانگژو - برزيل(، 

هالك )ش��انگهاي - برزيل( و اس��كار )شانگهاي - 
برزيل(، مهاجم ها: سدريك باكامبو )بيجينگ گوان، 

كنگو( و احمد موس��ي )النص��ر - نيجريه(، ذخيره 
طاليي: سباستين جيووينكو )الهالل - ايتاليا( 

سخنگوي باشگاه ذوب آهن مي گويد شهر كربال با 
توجه به مسائل فرهنگي به عنوان ميزبان با الزورا 
انتخاب شد اما با توجه به مشكالتي كه ايجاد شده 
بود، برگزاري بازي با النصر در اين ش��هر نيازمند 
بررسي است. احمد جمشيدي، سخنگوي باشگاه 
ذوب آهن، درباره حواشي ايجاد شده در بازي اين 
تيم برابر الزورا عراق اظهار كرد: ما شهر كربال را از 
نظر بعد فرهنگي به عنوان ميزبان انتخاب كرديم 
كه از لحاظ روحي باعث تقويت تيم شود و خيلي 
مس��ائل ديگر كه در هيات مديره درباره آنها بحث 
شد. ساز و كار هم فراهم شد و تعدادي از مسووالن 
باشگاه هفته گذشته به كربال رفتند و زمينه سفر را 
فراهم كردند كه بازي خوبي برگزار شود. متأسفانه 
مشكالتي پيش آمد كه بايد موضوع برگزاري بازي 
با النصر در كربال را مجدداً بررس��ي كنيم. او ادامه 

داد: اين ط��ور كه به ما اطالع دادند بعد از بازي هم 
مشكالت بيشتر بوده است. آقاي آذري صبح يك 
پيام براي هيات مديره فرس��تاد كه با توجه به اين 
مسائل و مشكالت و همچنين بازي آينده ما برابر 
النصر عربستان كه قرار است در كربال برگزار شود، 
ما بايد چ��ه كار كنيم؟ وي ادامه داد: بايد زمينه را 

فراهم كني��م و احتمال تغيير م��كان بازي وجود 
دارد. در اين خصوص در جلسه آينده هيات مديره 

تصميم گيري مي كنيم.
 احتم��ال تغيير مكان بازي ما با النصر عربس��تان 
زياد است و احتمااًل بازي را در باشگاه ايرانيان دبي 
برگ��زار مي كنيم كه با ما هم��كاري خيلي خوبي 
داشتند. جمشيدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
باش��گاه ذوب آهن قصد دارد از تيم عراقي شكايت 
كن��د يا خير؟ به ايس��نا گفت: آق��اي آذري امروز 
برمي گردد و ما يك جلسه سريع تشكيل مي دهيم 
و اگر بن��ا باش��د كاري انجام دهيم س��ريعًا اقدام 
مي كنيم. البته از طرف��ي ناظر بازي هم صحنه ها 
را ديده و گزارش مي كند. در عين حال اگر نياز به 
اقدام ما باشد سريعًا اقدام مي كنيم. ما بايد از حق 

باشگاه دفاع كنيم.

ورزشي

دعايروزسومماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّماْرُزقنيفیِهالّذْهنوالّتنبیهوباِعْدنيفیِهمنالّسفاهةوالّتْمويِه
واْجعللينصیبًاِمْنكّلخیٍرُتنّزُلفیِهِبجوِدكياأْجوداألْجودين.

خداياروزيكنمرادرآنروزهوشوخودآگاهيراودوربداردرآنروزاز
نادانيوگمراهيوقراربدهمرابهرهوفايدهازهرچیزيكهفرودآوردي

درآنبهبخششخودتايبخشندهترينبخشندگان.
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