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گروه بانك و بيمه |
روز يك ش��نبه 13 م��رداد ۹8، دادگاه ۹ نف��ر از 
اخاللگران ارزي مرتبط با ح��وزه بانك مركزي به 
صورت علني در ش��عبه دوم دادگاه ويژه مفسدان 
اقتصادي برگزار ش��د. متهمان اين پرونده س��االر 
آقاخاني، سيد احمد عراقچي، سيد رسول سجاد، 
احس��ان معافي، ميثم خدايي كالكي، علي آروند، 
فرشاد حيدري، ميالد گودرزي و منصور دانش پور 
هستند كه به همراه وكالي خود مقابل ميز قاضي 
زرگر و دو مستش��ار وي، آقايان حوض��ان و بابايي 
قرار گرفتن��د به گزارش »تعادل«، كيفرخواس��ت 
20 صفحه اي اين پرونده با عن��وان اتهامي اخالل 
در نظام اقتصادي از طريق قاچاق عمده ارز از سوي 
دادسراي تهران صادر ش��ده است. برخي رسانه ها 
نيز پي��ش از اين در مورد حضور ولي اهلل س��يف در 
اين دادگاه يا ب��ه عنوان مطلع خبرهايي منتش��ر 
كرده اند، اما دادگاه روز يك شنبه بدون حضور سيف 
برگزار شد.   اگرچه رقم كل اين پرونده حدود 160 
ميليون دالر و 20 ميليون يورو بوده و در مقايس��ه 
با برآورد 25 ميليارددالري قاچاق كاال در كش��ور، 
۹ ميليارد دالر عرضه ارز دولتي، و س��االنه بيش از 
50 ميليارد دالر تامين ارز واردات كاالها و خدمات، 
رقم اندكي است، اما نشان دهنده اين واقعيت است 
كه در مقطع پايان س��ال ۹6، بان��ك مركزي براي 
جلوگيري از رشد نرخ ارز، و كنترل بازار، راهكارهاي 
مختلف��ي از جمله معام��الت فرداي��ي، عرضه ارز 
در بخش هايي از بازار را مورد توجه ق��رار داده و به 
اصل موض��وع اثر هزينه مبادله تحريم يعني س��ه 
برابر شدن نرخ ارز در مقطع يكي دوساله بي توجه 
بوده اس��ت درحالي كه در دور قبل��ي تحريم ها در 
سال هاي ۹2- 13۹0 نيز نرخ دالر سه برابر شد و از 
1200 به باالي 3200 تومان رسيد و لذا در مقطع 
۹6 و ۹7 ني��ز طبيعي بود كه با عرض��ه ارز دولتي، 
كنترل ها، عرضه هاي مختلف و... نمي توانست مانع 
رش��د باالي ارز ش��ود. در نتيجه اينگونه پرونده ها 
نش��ان مي دهد ك��ه به دلي��ل نابس��اماني، ضعف 
مديريت و س��ردرگمي مديران، چنين مشكالتي 
نيز ايجاد ش��ده و احتماال عده اي از آن به نفع خود 
نيز س��ود برده اند و در نهايت روش هاي معامالت 
فردايي و... نيز نتوانست مانع جهش بزرگ نرخ ارز 
ش��ود.  همچنين قاضي زرگر در آغاز جلسه گفت: 
در راستاي مبارزه با مفاس��د و مشكالت اقتصادي 
و فرمان مق��ام معظم رهبري اقداماتي در كش��ور 
شروع شد و ادامه دارد، يكي از بخش هاي مشكالت 
اقتصادي مساله ارز است.در ارتباط با مساله ارز در 
حركت اول با تع��دادي از دالالني ك��ه در اين باره 

نقش ايفا كرده و بازار را به هم مي زدند برخورد شد 
و سپس صرافاني كه در راس��تاي بخش اقتصادي 
كشور سوءاستفاده هايي داشتند با آنها نيز برخورد 
سخت شد.آنچه باعث ش��د سوءاستفاده كنندگان 
به اينگونه فعاليت ها دست بزنند اين بود كه بستر 
را براي خ��ود آماده مي ديدند، در حالي كه بس��تر 
س��الم را بايد مسووالن اقتصادي كش��ور به وجود 
مي آوردند تا آنها نتوانند سوءاستفاده كنند و جلوي 
خالف آنها از باب پيش��گيرانه گرفته شود. رييس 
دادگاه ادامه داد: به خاطر عملكرد اش��تباه و عدم 
نظارت و س��ليقه اي عمل كردن دس��ت اندركاران 
مسائل اقتصادي كش��ور، اين موارد به وجود آمد و 
اين پرونده براي رسيدگي به فعاليت هاي تعدادي 
از اين افراد تشكيل شده اس��ت. قهرماني نماينده 
دادستان براي بيان كيفرخواست در جايگاه گفت: 
معم��وال بانك هاي مرك��زي در كش��ور هاي دنيا 
عهده دار كنترل تورم، ايجاد ش��رايط مناسب براي 
توليد و اشتغال و حفظ ارزش پول ملي هستند كه 
اين موارد جزو آرمان هر بانك مركزي است و بانك 
مركزي ايران تفاوت چنداني با ساير كشور ها ندارد. 
قهرماني اف��زود: باالترين مرجع سياس��ت گذاري 
پولي در ايران، ش��وراي پول و اعتبار است و بانك 
مركزي مكلف به تبعيت از سياست گذاري هاي اين 
شورا است. سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمديريت 
و ناكارآمدي براي حل مشكالت مردم از مهم ترين 
عوامل ايجاد مس��ائل و مش��كالت كنوني اس��ت.

كيفرخواست حاصل رسيدگي به بزه مديران وقت 
بانك مركزي و ش��ركاي جرم اس��ت. وي به شرح 
اقدامات متهمان و ادله انتس��ابي پرداخت و گفت: 
بانك مركزي در جهت سياست هاي خود توزيع ارز 
با نرخ شناور را در دستور كار خود قرار داد تا مطابق 
مقررات در اختيار افراد ق��رار بدهد و يكي از منافذ 
فس��اد اين ارز دولتي بوده است.قهرماني ادامه داد: 
در همه اسناد باالدستي مربوط به موضوعات پولي، 
بانك و مبارزه با فس��اد به اين نكته تاكيد شده كه 
اوال در اقدامات ثبات بازار ارز ايجاد شود و همچنين 
شفاف س��ازي صورت بگيرد و از اقدامات منجر به 
فس��اد در حوزه پولي و بانكي جلوگيري ش��ود كه 
قوانين متعدد در اين باره به تصويب رسيده و بانك 
مركزي به عنوان مقام اجرايي مكلف به اجراي اين 
قوانين است. نماينده دادستان افزود: از مهم ترين 
اصول خريد و فروش معامل��ه ارز از طريق صرافي 
مجاز است و اين در حالي است كه ارز دولتي مورد 
توجه دالالن ارزي بوده تا بتوانند به هر نحو ممكن 

به اين منابع دسترسي داشته باشند.
ادامه در صفحه4

معاون سابق ارزي بانك مركزي متهم رديف دوم 

دادگاه معاون و مديران سابق بانك مركزي به اتهام 
اخالل ارزي برگزار شد  بانك مرك�زي با ص�دور بخش�نامه اي برداش�ت 

مطالبات غيرمستقيم بانك ها و موسسات اعتباري 
از موجودي قابل برداش�ت هر يك از حساب هاي 

انفرادي مشتري يا ضامنين را غيرمجاز اعالم كرد. 
به گزارش »تعادل«، مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي 
و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك 
مركزي در بخش��نامه اي به مديران عامل تمامي بانك ها 
و موسسات اعتباري اعالم كرد كه به توجه به راي ديوان 
عدالت اداري بانك ها و موسسات اعتباري تنها مي توانند 
مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم 
برداشت از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب هاي 
انفرادي مش��تري يا ضامنين برداش��ت كنند و برداشت 
مطالبات غيرمس��تقيم از اين حس��اب ها مجاز نيست. 
در بخش��نامه بانك مرك��زي آمده اس��ت: بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در سال ١٣٩٤ با رويكرد تسريع 
و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانك ها و همچنين 
اتخاذ تمهيدات الزم به منظور جلوگيري از افزايش حجم 
مطالبات غيرجاري، اقدام به بازنگ��ري آيين نامه وصول 
مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري )ارزي و ريالي( نمود 
و متعاقبًا اصالحيه آيين نامه مذكور را پس از تصويب در 
يك هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 13۹۴.6.10 
شوراي پول و اعتبار، به شبكه بانكي كشور ابالغ نمود. به 
موجب ماده )١٩( آيين نامه مورد اشاره؛ »موسسه اعتباري 
موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ 
ابالغ اين آيين نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانكي را 
به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، ضامن يا ضامنين با 
شرط ضمن عقد بطور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري 
اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مس��تقيم يا 
غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، 
از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب هاي انفرادي 
مش��تري يا ضامنين )ريالي و ارزي(، اموال و اس��ناد آنان 
نزد موسسه اعتباري رأس��ا و بدون نياز به حكم قضايي يا 
اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور 
نمايد. مشتري، ضامن يا ضامنين در صورت اقدام موسسه 
اعتباري به ش��رح يادش��ده حق هرگونه اعتراض و طرح 
دع�وي را از خود س��لب مي نمايد.« اكنون بدين وسيله 
تصوير دادنامه ش��ماره ٦٤ مورخ 20 فروردين ۹8 هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري كه اخيراً و در پي اقامه دعوي 
از سوي ديوان محاسبات كشور توسط مرجع قضايي ياد 
ش��ده اصدار يافت�ه و به موجب آن، ماده )1۹( آيين نامه 
وصول مطالبات غيرجاري موسس��ات اعتباري )ارزي و 
ريالي( موضوع بخشنامه شماره 7 مهر ۹۴ از جهت تجويز 
مس��ووليت ضامن در بازپرداخت مطالبات غيرمستقيم 
ناشي از تسهيالت اعطايي ابطال گرديده است، در اجراي 
مواد )٩٥(، )١٠٧(، )١٠٨( و )١١8( قانون تش��كيالت و 
آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري جهت اقدام مقتضي 
و اجرا با هماهنگي ادارات يا واحدهاي حقوقي آن بانك يا 
موسسه اعتباري غيربانكي ايفاد مي شود. بر اين اساس با 

عنايت به پيشينه حقوقي موضوع و تفاصيل پيش گفته، 
ماده )١٩( آيين نامه اخيرالذكر با لحاظ مفاد دادنامه شماره 
٦٤ مورخ 20 فروردين ۹8 هي��ات عمومي ديوان عدالت 
اداري، به ش��رح زير اصالح مي ش��ود:  »موسسه اعتباري 
موظف اس��ت به منظور كاه��ش مطالب��ات غيرجاري، 
قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانكي را به گونه اي منعقد 
نمايد كه مشتري، ضامن يا ضامنين با شرط ضمن عقد 
بطور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهند كه 
هرگونه مطالبات مس��تقيم خود را پس از سررسيد و در 
صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداش��ت هر يك 
از حساب هاي انفرادي مشتري يا ضامنين )ريالي و ارزي(، 
اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري رأسًا و بدون نياز به 
حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي 
مش��تري منظور نمايد. مش��تري، ضامن يا ضامنين در 
صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه 
اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي نمايند.« پيش 
از اين برخي بانك ها اجازه داش��تند كه با پيگيري وصول 
مطالبات خود از حساب مشتري يا ضامن آنها، در نهايت 
از حساب ضامن پول برداشت كنند و طلب خود را برداشت 
نمايند. اين موض��وع در موارد متع��ددي باعث اختالف 
حساب مشتري، لطمه خوردن به حيثيت حرفه اي افراد، 
كسري منابع و حساب بانكي آنها، برگشت چك و... شده 
است و ضامن يا مشتري بعد از مدتي متوجه برداشت بانك 
از حساب خود شده اس��ت.  همچنين برداشت هاي غير 
مستقيم ازحس��اب ضامن، عمال باعث شده كه استقبال 
افراد از ضامن ش��دن دريافت تس��هيالت كاهش يابد و 
از آن جا كه ممكن است مش��تري اقساط خود را به موقع 
نپردازد، و بانك مي توانس��ت به راحتي از حساب ضامن 
برداشت كند، لذا ترجيح مي دادند كه ضامن نشوند و در 
نتيجه كار بس��ياري از مردم و جوانان نيازمند تسهيالت 
بانكي با مش��كل معرفي ضامن برخورد مي كرد.  اكنون 
به نظر مي رسد كه با ممنوع شدن برداشت غير مستقيم 
بانك از حس��اب ضامن، امكان همكاري ضام��ن با افراد 
و بانك براي ارايه تس��هيالت افزايش ياب��د و بانك در اين 
ش��رايط، مجبور است كه از طريق حس��اب خود بدهكار 
بانكي يا دادگاه، به مش��تري مراجعه كند و بعد در مرحله 
بعدي به ضامن مراجعه نمايد.  البته برخي كارشناس��ان 
در اين زمينه معتقدند كه اين موضوع، مشكالتي را براي 
بانك ها ايجاد خواهد كرد و بانك ها بايد رويه خود را تغيير 
داده و روند طوالني تري را براي دريافت طلب از مش��تري 
يا اطاله دادرس��ي در دادگاه طي كنندواين موضوع عمال 
باعث افزايش مطالبات غير جاري و مع��وق، ريزش قابل 
توجه وصول اقساط بانكي، كاهش منابع بانك ها و زيان و 
هزينه هاي قابل توجه براي بانك ها خواهد شد.  همچنين 
پرداخت تسهيالت به مشتري سخت تر مي شود و بانك 
بيشتر تمركز خود را روي خوش حس��ابي و بدحسابي و 
گردش مالي خود مشتري قرار خواهد داد زيرا نمي تواند به 

راحتي از حساب ضامن برداشت كند. 

 برداشت مطالبات غيرمستقيم بانك ها
 از حساب ضامنين ممنوع شد

گزارشحقوقي

سرمقاله

مصائب مديريت  بحران
يك���ي  س����ال ۹7 
عجي���ب تري��ن  از 
تاري����خ  س��ال هاي 
ايران اس��ت.  اقتصاد 
از  مجم���وع����ه اي 
اش��تباهات در طول 
چند س��ال ي��ا حتي 
چن��د ده��ه منج��ر 
به توفاني ش��د كه اثر آن در س��ال ۹7 خود 
را ب��روز داد. براي جهش ارزي س��ال 13۹7 
نمي توان يك ي��ا چند دليل ذك��ر كرد بلكه 
مجموعه اي از اتفاقات باعث رخ دادن چنين 
مساله اي شد. از سوي ديگر واكنش هايي كه 
مسووالن به اتفاقات انجام دادند به جاي آنكه 
در مسير حل مشكل باشد عمال باعث تشديد 
مشكل شد. سياس��ت ميخ كوب كردن ارزي 
از نگاه اكثريت جامعه اقتصادي اش��تباه بود 
و با گذش��ت زمان تعداد مخالفين آن بسيار 
بيشتر شد به گونه اي كه امروز تقريبا اجماع 
بر روي اش��تباه ب��ودن سياس��ت ارز ۴200 
توماني صورت گرفته و حتي در درون دولت 
هم شاهد اين هس��تيم كه مسووالن انگشت 
اته��ام را به س��مت يكديگر نش��انه مي روند. 
جالب آنكه بس��ياري از مدي��ران در جريان 
تصميم سياست ارزي ۴200 توماني نبودند. 
اين روزها دادگاه برخ��ي از مديراني در حال 
برگزاري اس��ت كه يك س��ال قبل مديريت 
ارزي كشور را عهده دار بودند. احمد عراقچي 
كه ديروز از متهمان دادگاه اخاللگران ارزي 
بود يك س��ال قبل زماني كه هنوز به عنوان 
معاون ارزي در بانك مركزي حضور داش��ت 
در جلس��ه ب��ا صادركنن��دگان و در مقاب��ل 
اعتراض فع��االن اقتصادي به سياس��ت هاي 
ارزي دول��ت ج��واب داد كه ما ه��م در 21 
فروردين ماه در مصاحب��ه تلويزيوني معاون 
اول رييس جمه��ور متوجه تصمي��م تثبيت 
نرخ ارز روي دالر ۴200 توماني ش��ديم و تا 
نيمه هاي ش��ب در بانك مركزي به اين فكر 
مي كرديم در چنين شرايطي بايد به فعاليت 
ادامه دهيم ي��ا خي��ر. در دادگاه ديروز بحث 
اصلي بر س��ر از بين رفتن منابع ارزي كشور 
بود، مس��اله اي كه تقريبا همه به آن اعتراض 
دارند. اما واقعيت اين است كه ماهيت تثبيت 
نرخ ارز روي نرخ��ي پايين تر از نرخ حقيقي و 
نديدن واقعيت هاي اقتص��ادي عمال باعث از 
بين رفتن منابع ارزي هر كش��وري مي شود. 
نمي توان مديران را ب��ه دليل اجراي تصميم 
راس دولت شماتت كرد. تضييع منابع كشور 
قطعا با تصميم ميخ ك��وب كردن نرخ ارز رخ 
مي داد. نمي شود كشور را در يك شب تبديل 
به سيس��تم كمونيس��تي كرد و كل تجارت 
خارجي را تح��ت كنت��رل در آورد. طبيعي 
بود كه منابع زيادي در اي��ن راه از بين برود و 
هنوز هم اين اتفاق در حال رخ دادن است. اما 
مس��اله مهم تر موضوع مديريت بحران است. 
يادآوري فروردين و ارديبهشت سال قبل كار 
دشواري نيست. قيمت ارز به صورت ساعتي 
رش��د هاي چند ده درصدي مي كرد و نوسان 
قدرت تصميم گي��ري را از هم��ه گرفته بود. 
در چنين ش��رايطي طبيعي بود كه بسياري 
از تصميمات عجوالنه گرفته شود. در دادگاه 
ديروز منتظر اتهامات��ي خاص درباره مديران 
بانك مركزي بوديم اما تمام كيفرخواست به 

روالي عادي در بانك مركزي اشاره داشت. 
در دهه هاي گذشته هم ش��اهد بوديم كه از 
دالالني براي تنظيم بازار اس��تفاده مي ش��د 
و جال��ب آنك��ه نماين��ده دادس��تان خود به 
اين مس��اله كه حراس��ت بان��ك مركزي در 
كنار مع��اون ارزي در جري��ان موضوع بوده 
معترف ب��ود. حتي اهلي��ت دالل ب��ه تأييد 
مقامات رس��مي امنيتي رس��يده ب��ود چرا 
كه چند م��ورد از ف��روش ارز با نظ��ر وزارت 
اطالع��ات ص��ورت گرفته اس��ت. عددهايي 
هم كه پي��ش از اين ب��ه عنوان فس��اد مالي 
ذكر مي ش��د در حقيقت ميزان فروش ارز در 
بازار آزاد توس��ط واس��طه هاي بانك مركزي 
بود و كل پورس��انت دريافتي دالل بر اساس 
صحبت هاي نماينده دادستان 331 ميليون 
 توم��ان بود ن��ه عدده��اي نجوم��ي دالري.

رس��يدگي به صحت اتهامات متهمان و راي 
دادن درب��اره آن طبيعت��ا بر عه��ده دادگاه 
و قاضي اس��ت اما يك مس��اله نباي��د در اين 
ميان مغفول واقع ش��ود. در ش��رايط بحراني 
مديري��ت ني��از ب��ه تصميم��ات جس��ورانه 
و حماي��ت دارد. ش��رايط كش��ور ب��ه دليل 
تحريم ه��ا هم اكنون نيز عادي نيس��ت و اگر 
اين حس در مي��ان مديران ايجاد ش��ود كه 
تصميمات آنها ممكن است منجر به اقدامات 
قضايي ش��ود ش��ايد با ترس و بدون داشتن 
جس��ارت الزم در ش��رايط تحري��م تصميم 

بگيرند.
٭ مشاور سردبير

فراز جبلي٭

اقتصاد اجتماعي

 دود سدسازي تركيه 
به چشم ايران مي رود

مخالفت هاي ايران و عراق با ساخت سد »ايليسو« 
روي رود دجله از سوي تركيه، در نهايت راه به جايي 
نبرد و آن طور كه رويترز اعالم كرده است، از دو روز 
پيش آب گيري اين سد آغاز شد. سدي كه به گفته 
كارشناسان محيط زيست، تنش هاي آبي در ايران 
و عراق را به اوج خود مي رس��اند و دود ريزگردهاي 
ناشي از خشك شدن رودها و تاالب هاي اين محور 
را به چشم ايران مي ريزد. سال ۹6 در حالي كه 1۴ 
س��ال از نخستين زمزمه ها براي س��اخت اين سد 
مي گذش��ت، ايران به جرگه مخالفان اجراي طرح 
پيوست، حتي رييس جمهور هم به اقدام تركيه در 
توسعه سد ايليسو اعتراض كرد اما ديپلماسي آب از 
سوي ما آن قدر قوي نبود كه راه به جايي ببرد و حاال 
با شروع آب گيري اين سد كه به دليل اعتراض هاي 
عراق، يكسال ديرتر انجام شد، محيط زيست ايران 
يك گام به بح��ران نزديك تر ش��ده و پيش بيني 

كارشناسان مبني بر نابودي هورالعظيم...
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نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات اخالل گران ارزي برگزار شد

معاونومديرانسابق
بانكمركزيپايميزمحاكمه

خبر

بر اس��اس راي دي��وان عدالت اداري، س��ازمان نظام 
مهندسي از ارجاع كار منع ش��د؛ اين راي در پاسخ به 
ش��كايت كانون انبوه سازان صادر ش��د كه معتقدند 
س��ازندگان بايد خود، مهندس ناظر را انتخاب كنند 
و اجبار از سوي نظام مهندسي در اين زمينه را نوعي 
ران��ت و امتياز براي اين س��ازمان تلق��ي مي كردند. 
به گزارش ايس��نا، دعوي بر س��ر اين موضوع كه آيا 
مهندس ناظر ساختمان بايد از سوي مالك انتخاب 
شود يا اينكه سازمان نظام مهندس��ي اين معرفي را 
صورت دهد از زمان وزير س��ابق راه و شهرسازي آغاز 
ش��د. طبق برآوردها عمر مفيد ساختمان ها در ايران 
حدود 25 تا 30 سال اس��ت؛ در حالي كه اين رقم در 
كشورهاي توس��عه يافته به باالي 100 سال رسيده 
است. برخي كارشناسان از جمله داليل پايين بودن 
عمر س��اختمان ها در اي��ران را نظارت ه��اي صوري 
مهندسان عنوان مي كنند. به همين منظور وزير سابق 
راه و شهرس��ازي در اصالحاتي كه اواخر سال 13۹6 
كليد زد خطاب به نظام مهندس��ي بخشنامه هايي 
را صادر كرد كه يكي از آنها منع برداشت پنج درصد 
از حقوق مهندس��ان بود؛ در اين ميان سازمان نظام 
مهندسي از مهم ترين منبع درآمدي خود محروم شد. 
بخشنامه ديگري كه آخوندي صادر كرد حق انتخاب 
مهندس ناظر توسط مالك بود. او مي گفت وقتي فرد 
بيمار در انتخاب پزشك، حق انتخاب دارد، درخصوص 
كسي كه خدمات مهندسي به مردم ارايه مي دهد نيز 
بايد چنين باشد. آخوندي معتقد بود مهندس ناظر 
بايد حافظ حقوق بهره بردار باش��د و بازرس، حقوق 
عمومي را دنبال كند؛ بازرس��ي كه البته بايد از سوي 
شهرداري معرفي شود. او ريشه بسياري از مشكالت 
در بخش ساخت و ساز را انحصارگرايي در اين بخش 
مي دانس��ت. با اين حال اصالحات مدنظر وزير سابق 
س��اختمان دادمان با تغيير او و معاونش به نوعي وتو 
شد و معاون جديد مسكن و ساختمان، هردو اختيار را 
مجددا به سازمان نظام مهندسي برگرداند. انبوه سازان 
به اين عملكرد معاون جديد اعتراض كردند و به ديوان 
عدالت اداري شكايت بردند. شعبه 12 ديوان عدالت 
اداري نيز درخصوص ش��كايت كانون انبوه سازان از 
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، 
به توقف بخشنامه هاي اخير وزارتخانه كه اختياراتي 
را به سازمان نظام مهندسي ساختمان واگذار كرده، 
راي داده است. ارديبهشت ماه امسال، معاون مسكن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي بخشنامه هايي 
را خطاب به سازمان نظام مهندسي صادر كرد كه به 
باور انبوه سازان، مغاير قوانين باالدستي از جمله قانون 
بهبود مستمر فضاي كس��ب و كار و همچنين مغاير 
قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان محسوب 
مي شود. بحث ارجاع نظارت، ميزان برداشت سازمان 
نظام مهندس��ي از حق الزحمه مهندس��ان، تكاليف 
وزارت راه و شهرس��ازي در حوزه نظام مهندس��ي و 

موضوع ضمان از جمله اين موارد است.

 نظام مهندسي
 از ارجاع كار منع شد

جهان

روز خونين امريكا
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در حركت اول با تع��دادي از دالالني كه در اين باره 
نقش ايفا كرده و بازار را به هم مي زدند برخورد شد 
و سپس صرافاني كه در راس��تاي بخش اقتصادي 
كشور سوءاستفاده هايي داشتند با آنها نيز برخورد 
سخت شد.آنچه باعث شد سوءاستفاده كنندگان به 
اينگونه فعاليت ها دس��ت بزنند اين بود كه بستر را 
براي خود آماده مي ديدند، در حالي كه بستر سالم 
را بايد مسووالن اقتصادي كشور به وجود مي آوردند 
تا آنها نتوانند سوءاستفاده كنند و جلوي خالف آنها 

از باب پيشگيرانه گرفته شود.

باالترين مرج��ع سياس��ت گذاري پول��ي در ايران، 
ش��وراي پول و اعتبار اس��ت و بانك مركزي مكلف 
به تبعيت از سياس��ت گذاري هاي اين ش��ورا است. 
سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمديريت و ناكارآمدي 
براي حل مش��كالت مردم از مهم ترين عوامل ايجاد 
مسائل و مشكالت كنوني است.كيفرخواست حاصل 
رسيدگي به بزه مديران وقت بانك مركزي و شركاي 
جرم است. بانك مركزي در جهت سياست هاي خود 
توزيع ارز با نرخ شناور را در دستور كار خود قرار داد تا 

مطابق مقررات در اختيار افراد قرار بدهد و ...

 س��االر آقاخان��ي فرزند فيروز، فاقد ش��هرت، ش��غل 
كارگزار، متول��د 1370، داراي تابعيت ايراني و مذهب 
شيعه، مجرد و فاقد سابقه كيفري، متهم به مشاركت در 
اخالل در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده 
ارز به صورت شبكه اي و سازمان يافته در حد كالن به 
مي��زان 15۹800000 دالر و 20500000 يورو و دو 
پرداخت رشوه به ميزان 118 هزار دالر به متهم ميثم 
خدايي و نيز پرداخت رشوه به متهم سيد رسول سجاد 
مدير بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي بابت خريد 

يك دستگاه رنو به قيمت 30 ميليون تومان...

سيد احمد عراقچي فرزند سيد مرتضي، فاقد شهرت، 
شغل معاون ارزي با نك مركزي، متولد سال 1357، 
داراي تابعيت ايراني و مذهب ش��يعه، متأهل و فاقد 
س��ابقه كيفري، متهم ب��ه مش��اركت در اخالل در 
نظام ارزي و پولي كش��ور از طريق قاچاق عمده ارز 
به صورت شبكه اي و س��ازمان يافته در حد كالن به 
ميزان 15۹800000 دالر و 20500000 يورو و آزاد 
با توديع وثيقه است. محسني اژه اي سخنگوي سابق 
قوه قضاييه در مرداد ماه سال گذشته از بازداشت وي  

به اتهام اخالل در سيستم ارزي كشور خبر داد.

شروع حركت دوم مقابله با 
اخالل گري ارزي

فعاليت محرمانه معاون سابق ارزي  
با ساالر آقاخاني براي فروش ارز

 شرح حال 
ساالر آقاخاني

 سيد احمد عراقچي 
معاون سابق ارزي بانك مركزي

متهم رديف دوممتهم رديف اولنماينده دادستانقاضي دادگاه

صفحات1و4



روي موج خبر

    ش�ناور خارجي با ۷۰۰ هزار ليتر س�وخت 
قاچاق توقيف شد-سپاه نيوز|

يك فروند كش��تي خارجي حامل سوخت قاچاق 
در اطراف جزيره فارسي توسط رزمندگان منطقه 
دوم نيروي دريايي س��پاه توقيف ش��د.به گزارش 
روابط عمومي منطقه دوم نيروي دريايي سپاه اعالم 
كرد: طي عمليات رصد و كنترل تردد هاي شناوري 
در خليج فارس به منظور كشف و مقابله با قاچاق 
سازمان يافته گشت هاي شناوري منطقه دوم نيروي 
دريايي س��پاه در خليج فارس با اشراف اطالعاتي 
عملياتي و اطمينان از قاچاق سوخت توسط يكي 
از كشتي هاي خارجي، در اقدامي غافلگيركننده 
اين كش��تي را كه حامل ۷۰۰ هزار ليتر س��وخت 
قاچاق بود پس از هماهنگي و حكم مراجع قضايي 
در اطراف جزيره فارسي توقيف كردند.شناور حامل 
س��وخت قاچاق توقيف شده به بوشهر انتقال پيدا 
كرده و سوخت قاچاق اين شناور نيز با هماهنگي 
مسووالن قضايي به شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اس��تان بوش��هر تحويل داده شد.يگان هاي 
شناوري منطقه دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي طبق روال جاري با اشراف اطالعاتي 
همه جانبه در راه صيانت از منافع ملي و با تمام توان 
در حال انجام وظيفه و پاسداري است و لحظه اي از 

اين امر خطير درنگ نخواهند كرد.

    ظريف با چند تن از سفراي خارجي ديدار 
كرد-باشگاه خبرنگاران|

وزير امور خارجه كشورمان با سفير استراليا، نماينده 
صندوق كودكان ملل متحد و س��فير بنگالدش 
ديدار كرد.ديروز ايان ديويد بيگز، س��فير استراليا 
)در پايان ماموريت/خداحافظي(، خانم منديپ او 
براين نماينده صندوق كودكان ملل متحد )تقديم 
اعتبارنامه( و اعظم ساركار سفير جديد بنگالدش 
)تقديم رونوشت استوارنامه( با محمدجواد ظريف 

وزير امور خارجه ديدار كردند.

    ي�ك فروند هواپيماي جنگي در بوش�هر 
سقوط كرد-خبرآنالين|

ي��ك فروند هواپيم��اي جنگي ديروز در س��احل 
تنگستان استان بوشهر سقوط كرد.روابط عمومي 
فرمانداري تنگس��تان روز يك ش��نبه ب��ه نقل از 
عبدالحس��ن رفيعي پور گفت: علت س��قوط اين 
هواپيما نقص فني بوده است. وي اضافه كرد: خلبان 
و كمك خلبان اين هواپيما كه داراي ۲ سرنشين بوده 

سالم نجات يافته اند.

    ج�رات اقدام نظامي عليه ايران را ندارند-
مهر|

رييس مركز مطالعات و تحقيقات راهبردي ارتش 
گفت: قدرت و توان نظامي نيروهاي مس��لح ما به 
گونه اي است كه استكبار جهاني جرأت نمي كند 
از گزينه نظامي عليه ما استفاده كند.امير سرتيپ 
احمدرضا پوردستان با اش��اره به حوادث اخير در 
تنگه هرمز و درياي عمان و همچنين انهدام پهپاد 
جاسوسي امريكا و توقيف نفتكش متخلف انگليسي 
توسط نيروي دريايي سپاه، اظهار داشت: شايد در 
نگاه اول، وقايعي كه در منطقه خليج فارس در حال 
روي دادن اس��ت، نش��ان از احتمال يك درگيري 
نظامي داش��ته باش��د اما وقتي كه عمق وقايع را 
مي بينيم، اين احتمال بسيار كمرنگ مي شود.امير 
پوردستان در ادامه تصريح كرد: خليج فارس مثل 
يك زاغه مهمات است كه با انفجار يك ترقه مي تواند 

يك فاجعه عظيم در آن رخ دهد.

    امنيت جهان قابل تفكيك نيست-تعادل|
سفير كش��ورمان در روس��يه گفت: جواد ظريف 
با زبان��ي گويا، چندجانبه گراي��ي را به عنوان تنها 
را ه حل مشكالت عرضه مي كند.سفير كشورمان در 
روسيه در واكنش به تحريم ظريف از سوي وزارت 
خزانه داري امريكا در صفحه توييتر خود نوشت: نقض 
توافقات، خروج از معاهدات، تحريم و يكجانبه گرايي 
از يك سنخ هستند و نتيجه مذموم آن نا امني است، 
چ��ه در خاورميانه و چه ايالت تگزاس جواد ظريف 
با زبان��ي گويا، چندجانبه گراي��ي را به عنوان تنها 
را ه حل مشكالت عرضه مي كند. امنيت جهان قابل 
تفكيك نيست و سياست تحريم، گام برداشتن در 

تاريكي است.

    نامردي است چشم هاي مان را ببنديم
 و بگوييم دولت هيچ كاري نكرد-برنا|

نماينده مردم نيشابور در مجلس دهم گفت: به 
عنوان يك نماينده مي گويم كه نامردي اس��ت 
چش��م هاي مان را ببنديم و بگوييم دولت هيچ 
كاري نكرده است، اما در برخي جاها توقع ها ويژه 
است. درست است شرايط تحريم را مي گذارنيم 
اما باز هم نياز به تالش بيشتر دولت و مسووالن 
داريم.هاجرچناراني در خصوص تحريم ظريف 
گفت: اقدام امريكا را محكوم مي كنيم و با يقين 
مي گوييم ظريف مانند بسياري از نيروهاي انقالبي 
براي اين انقالب زحمت كش��يده است. ظريف 

سرمايه نظام جمهوري اسالمي ايران است.

    جزئيات ديدار وزير كشور با اصالح طلبان-
ايسنا|

يك فعال سياسي اصالح طلب با بيان اينكه وزارت 
كش��ور در حال تالش براي ايجاد ساز و كاري در 
جهت اعتمادآفريني بيشتر براي انتخابات مجلس 
دهم اس��ت، گفت: اميد ما اين اس��ت كه شوراي 
نگهبان مانند وزارت كشور در جهت شفاف سازي 
و اعتمادآفرين��ي عمل كند.علي محمد حاضري 
با اشاره به تركيب هيات نظارت شوراي نگهبان، 
چني��ن ابراز عقيده ك��رد: اعضاي اي��ن هيات به 
طرفداري از يك جريان خاص شناخته شده اند؛ 
بنابراين اگر ش��وراي نگهبان مي خواهد اعتماد 
جامعه را با تصميم گيري هاي خود همراه داشته 
باش��د، نبايد از چهره هايي اس��تفاده كند كه به 

طرفداري از اين جريان شناخته شده اند.

ايران2

سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران اعالم كرد

فعالسازيسامانه»اسنپي«اعالمقيمتها
گروه ايران|

در شرايطي كه نوسانات قيمتي طي ماه هاي اخير مشكالت 
اقتصادي و معيشتي دامنه داري را در كشور ايجاد كرده؛ 
سخنگوي دولت از تالش دولت براي راه اندازي اپليكيشني 
خبر مي دهد كه در قالب آن قيمت مصوب صد قلم كاالي 
ضروري در اختيار مردم قرار مي گيرد تا مانع از گرانفروشي 
اين اقالم شود. سامانه اي كه از منظر آقاي سخنگو بخشي 
از ناهماهنگي ه��اي موجود در قيمت اق��الم مصرفي را 
پوش��ش مي دهد. ربيعي همچنين خبر داد كه سازمان 
حمايت از حقوق مصرف كنن��دگان قيمت هاي مصوب 
در اي��ن صد قلم كاال را اعالم مي كند ت��ا مردم در صورت 
مشاهده تخلف بتوانند در اين سامانه اعالم شكايت كنند. 
شكل بازرسي ها نيز »اسنپي« خواهد بود و نزديك ترين 
بازرس به مركز تخلف مراجعه خواهد كرد.  نشست خبري 
سخنگوي دولت با نمايندگان رسانه هاي گروهي ديروز در 
شرايطي در ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوري برگزار 
شد كه موضوع تحريم ظريف توسط امريكا و حاشيه هاي 
برآمده از آن در راس پرس��ش هاي خبرنگاران از ربيعي 
قرار گرفته بود؛ تحريم ها و تخريب هاي گس��ترده اي كه 
از منظر آقاي سخنگو نه تهاجم به يك شخص يا كاراكتر 
خاص، بلكه تهاجم به بنيادهاي دولت- ملت ايران است. 
تهاجمي كه نه تنها دشمنان را به اهداف از پيش تعيين 
شده شان نرسانده بلكه وحدتي استراتژيك در كشورمان 
حول و حوش موضوع ظريف ايجاد كرده است.  سخنگوي 
دولت با بيان اينكه اين اقدام امريكا خالف همه روندهاي 
ديپلماتيك اتفاق بي س��ابقه اي هم در تاريخ ديپلماسي 
جهان است، تصريح كرد: اينكه دولتي دايمًا ادعاي مذاكره 
كند و بعد وزير خارجه همان كشور را كه دعوت به مذاكره 
مي كنند تحريم كنند اگر مضحك نيست پس چيست؟ در 
ديدار با يك سناتور از او دعوت مي كنند كه به مالقات بيايد 
و سپس او را تحريم مي كنند.هرچند موضوع حمايت از تيم 
ديپلماسي مهم ترين سوژه خبري نشست روز گذشته را 
شكل ميداد؛ اما سخنگوي دولت در كنار مباحث سياسي 
و ديپلماسي با مجموعه اي اخبار اقتصادي دست اول خود 
را به نشست خبري رس��انده بود؛ از راه اندازي سامانه اي 
ارتباطي براي پيگيري و رصد قيمت اقالم مصرفي تا برنامه 
دولت براي حذف يارانه بگيران برخوردار و از ماجراي حذف 
4صفر از پول ملي تا سرانجام تامين اقالم اساسي و...بخشي 
از مهم ترين پرس��ش هاي اقتصادي بودند كه سخنگوي 
دولت درباره آنها صحبت كرد. در همين راستا، ربيعي از 
تالش دولت براي راه اندازي اپليكيش��ني خبر داد كه در 
قالب آن قيمت مصوب صد قلم كاالي ضروري در اختيار 
مردم قرار مي گيرد تا مانع از گرانفروش��ي اين اقالم شود. 
سامانه اي كه ربيعي معتقد است راه اندازي آن بخش قابل 
توجهي از التهابات حاشيه اي بازار را مهار مي كند و قيمت 

اقالم مصرفي مردم را در وضعيت شفافي قرار مي دهد. 

   موضع گيري هاي غيرمنصفانه داخلي
در مقابل ظريف 

ربيعي اما در پاسخ به س��وال خبرنگار تعادل درباره تاثير 
نامطلوب رفتارهاي افراطي در استيفاي منافع ايرانيان و 

اينكه برخي چهره هاي امريكايي اعالم كردند كه ظريف 
حتي تواناي��ي دفاع از خود در برابر تخريب يك س��ريال 
تلويزيوني را ن��دارد و نمي تواند حق خود را بگيرد در اين 
شرايط چگونه مي توانيم با او مذاكره كنيم؟ گفت: حضور 
ضد انقالب در كاخ سفيد زياد شده است كامال احساس 
مي كنم كه ادبياتي كه كاخ سفيد صحبت مي كند خيلي 

به ادبيات صدا و سيماي گروهك ها نزديك شده است.
ربيعي افزود: متاس��فانه ما از تيرانا تا كاخ سفيد تا برخي 
هم كه ناآگاهانه در داخل موضع گيري هايي مي كنند كه 
منافع ملي تضعيف مي شود مورد گله است. اما به هر حال 
احترام به آزادي بيان است. هرچه در تحريم ظريف كنكاش 
مي كنم و با دوستان مطلع صحبت مي كنم دشمنان به 
دنبال القاء دو دولتي در ايران هس��تند كه از اهداف مهم 

القايي است كه درباره ظريف انجام مي دهند.
س��خنگوي دولت گفت: ما قطعا وقتي پشتوانه اظهارات 
رهبر معظم انقالب را داريم و در كنار آن حمايت نيروهاي 
مسلح درباره آقاي ظريف را داريم، از آن طرف هم به آزادي 
اظهارنظر معتقديم. اظهارنظر مي كنند و ديدگاه هاي خود 
را مطرح مي كنند. به هر حال اين نوع ديپلماس��ي ايراني 
است و ما نمي توانيم در اين زمينه دخالتي كنيم كه شما 
حرفي نزنيد. دعوت به انص��اف و منافع ملي را مي توانيم 
سفارش كنيم. وي افزود: در قضيه قاسم سليماني واقعا به 
وحدت ملي رسيديم. در برجام به وحدت ملي رسيديم و 
امروز هم در قضيه ظريف به نوعي به وحدت ملي رسيديم.
ربيعي ادامه داد: با همه احترامي كه به حقوق افرادي كه 
حرف مي زنند دارم از آنه��ا مي خواهم كه بي انصافانه در 

مقابل ظريف موضع گيري نكنند. حداقل سربازي را كه 
دارد مي جنگد از پشت به آن توهين نمي كنند.

سخنگوي دولت در ادامه پاسخ به »تعادل« افزود: خالف 
اظهارات تفرقه افكنانه ترامپ ظريف معتمد نظام و رهبري 
است. ايستادن سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ستاد كل 
نيروهاي مسلح و ارتش و از همه بيشتر و مداوم تر رهبري 
معظم انقالب در پشتيباني ظريف، يكپارچگي ملي ما عليه 

كاخ سفيد را نشان مي دهد.

   در تامين كاالي اساسي مردم كمبودي نداريم
ربيعي گفت: با متمركز ش��دن اختي��ارات بازرگاني در 
قائم مقامي وزارت صمت، گزارشي ارايه شد و در روزهاي 
آينده، نرم افزاري قيمت هاي صد قلم كاالي اساسي كه 
براي زندگي مردم ضروري اس��ت؛ بطور روزانه به اطالع 
مردم خواهد رساند. سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
قيمت هاي قابل قبول در صد قلم كاال را اعالم مي كند تا 
مردم در صورت تخلف بتوانند در اين سامانه اعالم شكايت 
كنند. شكل بازرسي ها »اسنپي« خواهد بود و نزديك ترين 

بازرس به مركز تخلف مراجعه خواهد كرد. 
سخنگوي دولت با اشاره به بررسي موضوع تامين كاالهاي 
اساسي در نشست هيات دولت، تاكيد كرد: كاالي اساسي 
به منظور مصرف و ذخيره براي سال ۹۸ چه از داخل و چه 
از خارج كامال خريداري ش��ده و هيچ گونه كسري براي 
كاالي اساسي در سال ۱۳۹۸ نخواهيم داشت. وي درباره 
قول پيگيري ارزهاي اختصاص يافته به وزارتخانه ها هم 
گفت: وزارت جهاد كشاورزي ۷۰ درصد، وزارت بهداشت 

۲۳ درصد، وزارت صمت ۶ درصد و وزارت ارشاد ۱ درصد 
ارز درياف��ت كرده اند.  ربيعي ادام��ه داد: با پيگيري هاي 
صورت گرفته مشخص ش��د در بخش جهاد كشاورزي 
خوشبختانه ۱۰۰ درصد كاالهايي كه به آنها ارز اختصاص 
داده شده بود؛ وارد كشور شده و موجود است. فاصله اي كه 
با بانك مركزي دارد به دليل مفاصا حساب و اسناد ترخيص 
يا اسناد كشتي هاست كه با تاخير انجام مي شود. ربيعي با 
اشاره به تشكيل كميته ارزهاي تخصيصي در هر وزارتخانه 
گفت: كميته اصلي ارزهاي تخصيصي توسط آقاي همتي 
تشكيل شده است.  سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي 
درباره دعوت سناتور امريكايي از ظريف براي ديدار با ترامپ 
در كاخ سفيد گفت: بگذاريد جزييات اين ديدار را ظريف در 
نشست مطبوعاتي كه خواهند داشت بيان كنند. وي افزود: 
بدون پيش شرط هاي گفته شده مبني بر قطع تروريسم 
اقتصادي در هيچ كجا مذاكره اي با امريكا صورت نخواهد 
گرفت. اين نخستين بار نيست كه ترامپ، ايران را دعوت به 
مذاكره كرده است اما ما قائل به مذاكره براي گرفتن عكس 

يادگاري نيستيم.

   براي شناس�ايي دهك هاي پردرآمد ش�فاف 
عمل مي كنيم

ربيعي درباره شناسايي و حذف سه دهك پر درآمد جامعه 
از دريافت يارانه ها گفت: طبق قانون بودجه شناس��ايي 
و ح��ذف افراد پر درآمد وظيفه وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي اس��ت. در س��ال هاي قبل نيز بر اساس پايگاه 
اطالعاتي رفاه ايرانيان حدود ۵ ميليون نفر در سه دهك 

بودند كه شناسايي و حذف شدند البته تعدادي هم اشتباه 
شده بود كه اصالح شد، اما تعداد زيادي حذف شدند.

وي با بيان اينكه در خصوص شناسايي و حذف دهك ها 
شفاف عمل مي كنيم گفت: االن هم اگر افراد پر درآمدي 
شناسايي ش��وند از دريافت يارانه حذف خواهند شد. اگر 
بر اساس شاخص ها موارد ديگري شناسايي شود، شفاف 
اعالم مي شود. ربيعي گفت: موضوع ماليات بر ارزش افزوده 
در مجلس و همچنين تجديد نظر در برنامه هاي مالياتي 
كشور نيز در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي 

است كه دو سه جلسه ديگر ادامه خواهد داشت.
سخنگوي دولت اظهار داشت: ماليات بر مسكن در اليحه 
فعاليت هاي اختالل زا پيش بيني نشده است، اما در اصالح 
ساختار بودجه و تخفيف هاي مالياتي براي توليد، اقدامات 
خوبي شكل گرفته و از توليدكنندگان حمايت هاي مالياتي 
صورت گرفته است اما در خصوص كارهايي كه توليدي 
نيست و بنا بر بازار صورت مي گيرد مواردي پيش بيني شده 
اس��ت و از طرفي ماليات نظام تامين اجتماعي در اصالح 
ساختار بودجه پيگيري مي ش��ود. او افزود: دقت بيشتر 
براي ارسال لوايح از دولت به مجلس و انجام كار عميق تر 
روي آنها، كمك بسياري به تدوين آنها مي كند؛ ما براي 
كار كارشناسي نمايندگان مجلس احترام قائليم، اما هر 
چه براي تدوين لوايح، عميق تر و دقيق تر كار كارشناسي 
انجام دهيم در مجلس براي تصويب آن كار كمتري صورت 
مي گيرد. او در پاسخ به سوال ديگري درباره حذف 4 صفر 
از پول ملي كاهش هزينه هاي محاس��باتي، ثبت، حمل 
اسكناس، اشتباهات محاسباتي، زمان مصروف در مبادالت 
در بازار كاال، خدمات پول و مالي، آس��اني در ثبت اعداد و 
ارقام پولي، آساني در بيان ارزش مقدار پولي كه نسبتي با ارز 
دارد، صرفه جويي در هزينه چاپ اسكناس و كاهش تمايل 
به ذخيره كردن ارز هاي خارجي و ساير دارايي هاي پربازده 

را از ديگر محاسنات كاهش صفر از پول ملي عنوان كرد.

   استفاده از صندوق ارزي و توسعه ملي
 از ظرفيت هاي قانون بودجه است

ربيعي در پاس��خ به س��والي درباره تصميم شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي س��ران قوا مبني بر اجازه برداشت از 
صندوق توس��عه ملي و ذخيره ارزي براي كسري بودجه 
دولت كه با انتقادها و واكنش ها روبرو است كه بهتر نيست 
اين برداشت در زمان بحران باشد گفت: استفاده از صندوق 
ارزي و توسعه ملي از ظرفيت هاي قانون خود بودجه است. 
طبق بند )ج( تبصره يك قانون بودجه ۱۳۹۸ اساسا اين 
حساب براي ش��رايطي است كه اگر درآمدهاي نفتي هر 
سال بيشتر از س��قف بودجه نفتي باشد به حساب واريز 
مي ش��ود ولي اگر درآمدهاي نفتي مانند امسال كمتر از 
سقف نفتي بودجه باشد قانونا از حساب برداشت مي كنيم 

بنابراين امسال ما نياز داشتيم كه اين كار را بكنيم.
س��خنگوي دولت يادآور ش��د: دوم اينكه اين برداش��ت 
اس��تفاده از مانده ۱۲ درصد ورودي صندوق توسعه ملي 
در س��ال گذشته بوده كه ما صرفه جويي كرديم و امسال 
استفاده كرديم. يعني به هيچ عنوان چيزي بيش از مازاد 

پارسال و صرفه جويي كه صورت گرفته، نبوده است.

توسط معاون اول رييس جمهور

آيين نامه فرآيند استخراج رمز ارز ابالغ شد
معاون اول رييس جمهور آيين نامه فرآيند اس��تخراج 
فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمزارزها و استفاده 
از رمزارز را اب��الغ كرد. هيات وزي��ران در تصويب نامه 
ش��ماره ۵۸۱44/ت۵۵۶۳۷ه� م��ورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ 
آيين نامه فرآيند ماينينگ رمز ارزها را تصويب و اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور آن را ابالغ كرد كه 

به شرح زير است: 
۱- اس��تفاده از رمزارزه��ا صرف��ًا ب��ا قبول مس��ووليت 
خطرپذيري )ريسك( از سوي متعاملين صورت مي گيرد 
و مش��مول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده 

و استفاده از آن در مبادالت داخل كشور مجاز نيست.
۲- اس��تخراج فرآورده هاي پردازش��ي رمزنگاري شده 
رمزارزها )ماينينگ( با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مجاز است.
تبصره ۱- وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مي تواند در 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، صالحيت 
صدور مجوز يادشده را به س��ازمان هاي مناطق مربوط 

حسب مورد واگذار نمايد.
تبصره ۲- اس��تقرار واحدهاي اس��تخراج فرآورده هاي 

پردازشي رمزنگاري ش��ده رمزارزها )ماينينگ( شامل 
محدوديت محدوده )۱۲۰( كيلومتري شهر تهران، )۵۰( 
كيلومتري شهر اصفهان و )۳۰( كيلومتري مراكز ساير 

استان ها نيستند.
۳- سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري 
وزارتخانه ه��اي ني��رو و ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
برچسب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكترونيكي 
و اس��تانداردهاي فناورانه مرتبط ب��راي توليد و واردات 
تجهيزات فرآورده هاي پردازش رمزنگاري شده رمزارزها 

)ماينينگ( را تدوين و ابالغ نمايند.
4- تامين ب��رق متقاضيان اس��تخراج رمزارزها صرفًا با 
دريافت انشعاب برق از شبكه سراسري يا احداث نيروگاه 
جديد خارج از شبكه سراسري صورت مي گيرد. تعرفه برق 
متقاضيان استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده 
رمزارزها )ماينينگ( با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي 
با نرخ تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نيرو تعيين و 

اعالم مي گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبص��ره ۱- تعرفه س��وخت گاز مورد ني��از متقاضيان 
استفاده كننده از برق توليدي خارج از شبكه وزارت نيرو، 

با قيمت هفتاد درصد )۷۰%( متوسط ريالي گاز صادراتي 
با نرخ تسعير سامانه نيما است و تعرفه سوخت مايع نيز با 
قيمت متوسط ريالي سوخت مايع صادراتي با نرخ تسعير 
سامانه نيما كه توسط وزارت نفت تعيين و اعالم مي گردد، 

محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره ۲- مص��رف برق و گاز براي اس��تخراج رمزارزها 
)ماينينگ( در س��اعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. 
وزارتخانه هاي نيرو و نفت )حسب مورد( ساعت و زمان 
اوج مصرف طي سال را تعيين و ابالغ مي نمايند و از طريق 
شركت هاي تابع و وابسته با نصب كنتور هوشمند نسبت 

به كنترل مصرف در اين ساعات اقدام مي نمايند.
تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج 
رمزارزها )ماينينگ( صرفاً با ارايه مجوزهاي تعيين شده در 
اين تصويب نامه مجاز است و هر گونه استفاده از انشعاب 
برق و گاز مصرف خانگي، عمومي، كش��اورزي، صنعتي 
و س��اير مصارف براي اس��تخراج رمزارزها )ماينينگ( 
ممنوع است. وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند از طريق 
شركت هاي تابع و وابسته نس��بت به شناسايي، قطع و 
جمع آوري انش��عابات فاقد مجوز اق��دام و مطابق قانون 

مجازات اس��تفاده كنندگان غيرمجاز آب و برق، تلفن، 
فاضالب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمايند.

تبصره 4- متقاضيان اس��تخراج فرآورده هاي پردازشي 
رمزنگاري شده رمزارزها )ماينينگ( در صورت استفاده 
از منابع تجديدپذير و پاك تابع قوانين و مقررات مربوط و 

ضوابط وزارت نيرو هستند.
۵- وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و اطالعات 
و استانداري ها و فرمانداري ها نسبت به شناسايي و اعالم 

مراكز اس��تخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده 
رمزارزها )ماينينگ( با وزارت نيرو همكاري مي نمايند.

۶- مراكز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد توليد صنعتي 
شناخته شده و مشمول مقررات مالياتي خواهند بود.

تبصره- واحدهاي يادشده در صورتي كه محصول خود را 
صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانك مركزي 
جمهوري اس��المي اي��ران به چرخه اقتصادي كش��ور 

بازگردانند، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود.
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تحول تازه اي در زمينه رژيم 
حقوقي خزر صورت نگرفته است
سخنگوي وزارت خارجه با 
اشاره به مباحث اخير درباره 
رژيم حقوقي خ��زر گفت: 
هيچ اتفاق تازه اي رخ نداده و 
هر پنج كشور تالش كرده اند 
به راه حل برسند كه مستلزم 
كار فني و حقوقي بس��يار 
دقيق است و حرف هايي كه در اين زمينه مطرح مي شود، 
فاقد مبنا و ناموجه است.به گزارش تسنيم، سيدعباس 
موسوي بحث ها و گمانه زني ها درباره تعيين رژيم حقوقي 
درياي خزر را »نادرس��ت « توصيف كرد و  گفت: تحول 
تازه اي در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر صورت نگرفته 
و بحث ها از سطح همكاري كشورها و مذاكرات فراتر نرفته 
است. سيد عباس موسوي گفت: هيچ بحث حقوقي در 
اين زمينه نهايي نشده است. مذاكرات تا اين زمان محدود 

به كليات همكاري كشورهاي ساحلي خزر بوده  است.

مردم نگران كاهش ارزش 
دارايي هاي شان نباشند

يك نماينده مجلس شوراي 
اس��المي از موافق��ت قوه 
مقننه با حذف 4 صفر خبر 
داد. مه��رداد بائوج الهوتي 
در گفت وگو با ايلنا، درباره 
مصوبه دول��ت درخصوص 
حذف 4 صف��ر از پول ملي 
گفت: حذف 4 صف��ر در دولت قبل ه��م مطرح بود و 
معتقدم اين طرح معايبي كه ندارد هيچ، بلكه محاسني 
هم دارد.  اوخاطرنش��ان كرد: امروز در جامعه ما كسي 
ريال استفاده نمي كند و مشاهده مي كنيد در مبادالت 
اقتصادي هرگز اين 4 صفر مورد استفاده قرار نمي گيرد 
و اين به آن معني اس��ت كه مدت هاس��ت اين صفرها 
حذف شده اند.وي ادامه داد: تركيه و چند كشور ديگر 
هم همين كار را انجام دادند و نتايج مثبتي در بر داشت 

در كشور ما هم همين طور خواهد بود.

پيشنهاد به رسميت شناختن 
حشد در قانون اساسي عراق

سرلشكر صفوي با تأكيد 
بر اينكه سرنوش��ت ايران 
و عراق به هم گره خورده 
است، به رسميت شناختن 
حشد الشعبي را ضروري 
دانس��ت.به گزارش مركز 
ارتباطات و امور رسانه اي 
ُنجباء در ايران، دس��تيار و مشاور عالي رهبر معظم 
انقالب در امور مربوط به نيرو هاي مسلح، در ديدار 
سخنگوي مقاومت اسالمي ُنجباء با اشاره به رابطه 
هيبريدي كشور هاي حامي مقاومت، اظهار كرد: در 
صورت درگيري نظامي بين ايران و امريكا، جنگ به 

اين دو كشور محدود نخواهد بود و فراگير مي شود.
سرلش��كر »س��يد يحيي رحيم صفوي« افزود: به 
دش��منان و معاندان هش��دار مي ده��م كه قدرت 

موشكي ايران تحت امر فرماندهي كل قوا است.

توقف قطار فشار حداكثري امريكا 
در »ايستگاه ناكامي«

دبير شوراي عالي امنيت ملي 
معتقد اس��ت: قطار »فشار 
حداكثري« در »ايس��تگاه 
ناكام��ي« متوق��ف ش��ده 
و سرنش��ينان آن چاره اي 
ج��ز تغيير ريل به س��مت 
اجراي تعهدات و احترام به 
حقوق قانوني ايران ندارند. به گزارش مهر، دريابان علي 
شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي 
امنيت ملي در يادداشتي ابعاد شكست »راهبرد فشار 
حداكثري« امريكا عليه ايران را تش��ريح كرد و نوشت: 
ترامپ با خروج از برجام و اتخاذ راهبرد فشار حداكثري 
عليه ايران، تالش كرد با تحقي��ر رقباي داخلي خود و 
جامعه بين المللي به همگان اثبات كن��د كه او فردي 
متفاوت بوده و ب��ا پيگيري روش ه��اي ابتكاري خود 
مي تواند بيشترين منافع را با كمترين هزينه به دست آورد.

30 نفر از نمايندگان از ابتداي 
مجلس دهم تاكنون پرونده دارند
سخنگوي هيات نظارت بر 
رفتار نماين��دگان مجلس 
مي گويد: از ابتداي مجلس 
دهم تاكنون حدود۳۰ نفر 
از نماين��دگان ۲۰۰ پرونده 
دارن��د. باالت��ر از ۹۵درصد 
پرونده ه��اي نماين��دگان 
در حيط��ه وظاي��ف نمايندگي بوده اس��ت. ۹۰ درصد 
پرونده هاي نمايندگان را بررس��ي كرديم.محمد جواد 
جمالي نوبندگاني درباره اين گفته غالمحسين اسماعيلي، 
س��خنگوي قوه قضايي��ه مبني بر اينك��ه، همين االن 
نمايندگاني از فراكسيون هاي مختلف مجلس با اعالم 
جرم مدعي العموم تحت تعقيب قرار گرفته اند، به برنا گفت: 
چند نفر از نمايندگان بودند كه در طول ۳ سال گذشته 
به آنها اعالم شده كه اين عمل يا رفتار يا سخنان آنها در 

حيطه وظايف نمايندگي نبوده است .

چهره ها
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جعفر خيرخواهان در گفت وگو با »تعادل« از عزم برخي بر خانه نشيني زنان گفت

مشكل زيرساختي براي حذف چهار صفر وجود ندارد

هزينههنگفتتحصيلبربادميرود
گروه اقتصاد كالن| 

جعف�ر خيرخواه�ان مي گوي�د نب�ود فضاي 
رقابتي س�الم براي خانم ه�ا و آقايان در كار و 
همچني�ن عواملي مانند فس�ادهاي مختلف 
اعم از پارتي بازي ها و گرايش هاي سياسي در 
اي�ران منجر به افزايش بي�كاري و محروميت 
كاري ع�ده اي از جواناني مي ش�ود كه چنين 
ش�رايطي را ندارند. او همچنين معتقد اس�ت 
عده اي از سياست مداران سعي دارند مشاركت 
اقتصادي زنان در جامعه را زير سوال ببرند و به 
اين ترتيب براي حض�ور زنان در جامعه موانع 
مختلف ايج�اد مي كنند. به گفت�ه او چنانچه 
مسووالن قصد ايجاد تسهيل در روند اشتغال 
و مش�اركت زنان در اقتصاد ايران داشتند در 
حال حاضر بايد ش�اهد رش�د باالي 40 درصد 
مشاركت اقتصادي زنان پس از انقالب بوديم 
نه رشدهاي ناچيزي كه هر از چند گاهي مراكز 
آماري كشور اعالم مي كنند كه مي تواند حتي 

خطاي آماري تلقي شود.
به گزارش»تعادل« نرخ مش�اركت اقتصادي 
بعد از انقالب اسالمي تاكنون تغييرات اندكي 
داشته اس�ت. به طوري كه در اوايل سال هاي 
پس از انقالب تا اواخر دهه 60 نرخ مش�اركت 
اقتصادي بين 12تا 13 درصد بوده اس�ت ولي 
در دهه 70 به ويژه از اوايل دولت هفتم تا اواخر 
دولت هش�تم اين ن�رخ به 17درصد رس�يده 
است اما با روي كار آمدن محمود احمدي نژاد 
تا اواخر دولت�ش اين نرخ از 17 درصد به 12.4 

درصد فروكاسته شد. 
با اين ح�ال با ش�روع دولت حس�ن روحاني 
تاكنون با وجود بحران و ركود حاكم بر اقتصاد 
كشور، نرخ مشاركت اقتصادي در كشور رشد 
4 درص�دي را به خود ديده اس�ت و اكنون در 
آمارهاي مربوط نرخ بيكاري و اشتغال در بهار 
نرخ مش�اركت اقتصادي به 16 درصد رسيده 

است. 
گرچه اين مقدار رشد، اندك و ناچيز است اما 
به هر حال اين رشد چند درصدي هم در قياس 
با دول�ت نهم و ده�م، به پاي عملك�رد دولت 

روحاني نوشته مي شود. 
در همي�ن زمين�ه و درب�اره ن�رخ مش�اركت 
اقتص�ادي در اي�ران ب�ا جعف�ر خيرخواهان 
اقتصاددان و اس�تاد دانش�گاه ب�ه گفت وگو 
پرداختي�م و او در اين گفت وگو به اين س�وال 
پاسخ داد كه چه سياست هايي در دولت هاي 
مختلف اعمال شده است كه موجب افزايش يا 
كاهش نرخ مش�اركت اقتصادي بعد از انقالب 
بوده ايم. آي�ا روند اين رش�د در آينده مثبت 
خواه�د بود ي�ا خي�ر؟ در ادامه مش�روح اين 

گفت وگو را مي خوانيم: 

     نقش سياست هاي اشتغالزايي دولت ها بعد 
از انق�الب به ويژه در دولت آق�اي روحاني كه 
توانسته اس�ت با شرايط فعلي رشد مشاركت 
اقتص�ادي زنان را مثبت كن�د، چطور ارزيابي 

مي كنيد؟

اين ميزان رش��د بس��يار ناچيز و اندك است و اين 
تفاوت هاي چش��مگيري نيس��ت ك��ه بگوييم نرخ 
مشاركت اقتصادي افزايش يا كاهش داشته است. 4 
الي 5 درصد افزايش براي نرخ رشد اقتصادي آنقدر 
حائز اهميت نيست و بنابراين بايد بگويم كه تحول 
چندان زياد و ملموسي را شاهد نبوده ايم كه بخواهيم 

آن را نتيجه سياست خاصي بدانيم. 
با اين حال به صورت كلي مي توانيم بگوييم شكافي 
بين نگرش مسووالن و سياس��ت گذاران و از طرف 
ديگ��ري واقعيات جامعه و همچني��ن آنچه در دنيا 
اتفاق مي افتد، وجود دارد. يعني شايد مسووالن ما 
تمايل زيادي براي حضور در بازار كار نداشته باشند 
اما زماني كه امكان تحصيل بيشتري پيدا مي كنند به 
دنبال آن تمايل دارند حضور بيشتري هم در جامعه 

و در اقتصاد كشور پيدا  كنند. 
در كشور ما فشارهاي متعددي وجود دارد. مسووالن 
كشور هم سياس��تي دنبال مي كنند تا سعي كنند 
س��دي براي حضور در جامعه باش��ند. اين موضوع 
پيداست چرا كه اگر قصد آنان تسهيل در اشتغال در 
جامعه بود بايد نرخ مشاركت اقتصادي در ايران بعد 

از انقالب رشد باالي 40 درصدي به خود مي ديد. 
    پس به گفته ش�ما، افزايش 4 درصدي نرخ 

مشاركت چندان حايز اهميت نيست.
از ديدگاه من حت��ي اين درصدهاي ناچيز كه مركز 
آمار ايران گزارش داده است مي تواند خطاي آماري 
باش��د، چرا كه ما مي بينيم گرچه روز ب��ه روز به پا 
گذاشتن در دانش��گاه ها و تحصيالت عاليه تشويق 
مي كنند و هزينه هاي هنگفت براي تحصيل آنان را 
مي پردازند، اما از طرفي مشكالتي براي حضور زنان و 
مشاركت اقتصادي آنان در جامعه به وجود مي آورند 
كه اين تناقض قابل درك نيست و بعضا هزينه هاي 

زيادي را به بار مي آورد.
 البته بحث بيكاري كل كشور را هم نمي توان در نظر 
نگرفت. با وجود حجم بيكاري در جامعه توانسته اند 
در اين زمينه موفقيت كسب كنند و در دولت حسن 
روحاني نرخ مشاركت اقتصادي خود را در جامعه هر 

چند اندك افزايش دهند. 
با اي��ن فضاي��ي ك��ه رك��ود اقتص��ادي و بيكاري 
بي��داد مي كند زنان توانس��ته اند تا ح��دي مهارت 
و توانايي ه��اي خ��ود را بروز و ظهور دهند و س��هم 
مشاركت اقتصادي خود را مثبت كنند. مي دانيم در 
اقتصاد هايي كه روز به روز پيشرفت پيدا مي كنند، 

اين پيشرفت بسته به توانايي هاي زنان دارد. 
تجربه نش��ان داده اس��ت كه زن��ان در بخش هاي 
خدمات موفق تر هس��تند و باي��د كاري كنيم كه از 
اين نيروي بالقوه در ش��رايط بهتر به نحو احس��نت 

استفاده كرد.
     تبعيض وش�كاف درآمدي كه بين زن و مرد 

وجود دارد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بخشي از اين شكاف مي تواند به دليل ناآگاهي و عدم 
شناخت زنان نسبت به حقوق خود باشد و پافشاري 
زيادي هم از س��وي زنان در اين زمينه وجود ندارد. 
منبع درآمد اصلي اين دسته از زنان كاري است كه 
در آن مش��غول به كار هس��تند و اين شرايطي را به 
وجود مي آورد كه زنان برخي مواقع مجبور باش��ند 
كوتاه بيايند. برخي ديگر از زنان هم هستند كه چون 

مسووليت هاي ديگري در زندگي خود دارند، كارفرما 
هم نمي تواند آن طور كه باي��د روي نيروي كار اين 
زنان حس��اب باز كند. مثال ممكن اس��ت اين قبيل 
زن��ان بخواهند به داليل مختل��ف مرخصي بگيرند 
و كارفرما هم نيازمند نيرويي باش��د كه هميشه در 
دسترس بوده و بتواند تماما وقت و تمركز خود را روي 
كار خود بگذارد. به اين ترتيب زنان ممكن است به 
داليل مختلف نتوانند توق��ع كارفرمايان را برطرف 
كنند. كارفرمايان هم ب��ا علم به اين موضوع مجبور 
مي شوند به مراتب دستمزد كمتري را به نيروي كار 

زن بپردازند. 
البته اگر اين شرايط وجود داشته باشد كامال طبيعي 
س��ت كه بخواهد ش��كاف يا تبعيض درآمدي ميان 
زنان و مردان وجود داشته باشد. در غير اين صورت 
از نگاه من زنان جامعه بايد با يكديگر متحد شوند تا 
بتوانند در برابر ناعدالتي ها و نابرابري ها در دستمزد 
خود، از حقوق خود دفاع كنند و هر زمان كه گمان 
مي كنند كارفرما حقي از آنان زير پا گذاش��ته است 
اعتراض كنند. آنان بايد روز به روز قوي تر شوند تا از 

سوءاستفاده ها جلوگيري شود.
    در نهايت ش�كاف موجود ناعادالنه اس�ت 

يا خير؟
 در كل منظور من اين بود كه در همه جا اين شكاف 
ناعادالنه نيست گاهي اوقات هم ممكن است بستگي 
به ش��رايط زندگي زنان و مسووليت هايي كه به جز 
كار در بيرون از منزل دارند داش��ته باشد و بر اساس 
اين ش��رايط نوعي توافق بي��ن كارفرما و نيروي زن 
ايجاد ش��ود كه مطابق ميزان كار و زماني كه نيروي 
زن در كار خود مي گذارد دستمزد دريافت كند و اين 
خود به نوعي شكاف بين درآمد زنان و مردان ايجاد 

مي كند اما اين شكاف عادالنه است نه ناعادالنه.

    تبعيض در استخدام ميان زنان و آقايان در 
كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

متاس��فانه اين بي عدالتي ها كامال مش��هود و قابل 
لمس اس��ت. اين تبعيض ها و حقوقي كه به راحتي 
ناحق مي شود در عمق اقتصاد ايران فرو رفته است. 
گزينش هاي عجيب و غري��ب، بهانه هاي مختلف و 
برچس��ب ها براي مرد و زن هم��واره در ايران وجود 
داش��ته و دارد و فضاي رقابتي كار براي زن و مرد در 
ايران وجود دارد و منجر به آن ش��ده اس��ت كه فضا 
س��الم نباشد.  فس��ادها، بندهاي پ )پول و پارتي(، 
گرايش هاي سياس��ي س��بب ايجاد محروميت در 
كار براي قشري از زنان و مرداني مي شود كه از اين 
ش��رايط برخوردار نيستند و راهي جز پذيرفتن اين 
محدوديت ها و ت��ن دادن به اي��ن بي عدالتي ها در 

فضاي كار هم ندارند.
     چ�را با وج�ود اينكه 60 درص�د از ورودي 
دانش�گاه ها زن�ان هس�تند ام�ا همچن�ان 
 فاصله عميق�ي ميان زن�ان و مردان ش�اغل

 وجود دارد؟
يكي از داليل مهم اين رويداد گرايش به مدرك گرايي 
در كشور است. در همين راس��تا دانشگاه هايي هم 
هس��تند كه همين طور، بي دليل ايجاد شد ه اند كه 
اين افراد بتوانند در آنجا تحصيل كنند بدون اينكه 
خروجي قابل قبولي داشته باشند.  بايد خروجي اين 
دانشگاه ها افرادي باشند كه مهارت الزم را براي ورود 
به بازار كار فرا گرفته باشند ولي چنين نيست و اين از 
عجايب و كارهاي نمادين و نمايشي در كشور است. 
افراد به هر دليلي گمان مي كنند كه اگر فردي مدرك 
دانش��گاهي داشته باشد و آن مدرك را در اتاق خود 
قاب كند جايگاه و شخصيت او در جامعه باال مي رود 
و از طرفي هم دانش��گاه هايي را مي بينيم كه تنها با 

هدف كسب درآمد ايجاد ش��ده اند. اين دانشگاه ها 
مانند قارچ س��بز مي ش��وند و افراد هم به راحتي به 
عنوان دانشجو در آنجا مشغول به تحصيل مي شوند 
و هيچ ارتباطي هم با نياز هاي بازار كار ندارند كه فرد 
بتواند به واس��طه آن در ارگان يا نهاد دولتي يا غير 
دولتي استخدام شود. دانشگاه هاي آزاد و پولي هم 
از طريق ناآگاهي اين افراد كس��ب درآمد مي كنند. 
متاسفانه زدن مدرك به ديوار اتاق ها دلخوشي حجم 

عظيمي از افراد جامعه شده است.

    آيا بازار كار در آينده به نفع زنان خواهد بود؟ 
چه افقي براي آينده نرخ مش�اركت اقتصادي 

زنان در جامعه داريد؟
روندي كه در كشورهاي توس��عه يافته دنبال شده 
افزايش نرخ مش��اركت اقتص��ادي در جامعه بوده 
است و اين افزايش مشاركت از طرق مختلف ايجاد 
مي ش��ود. براي مثال كمتر فرزند به دنيا مي آورند، 
فرصت صاحب مسكن شدن زنان بيشتر مي شود و 
ش��غل هايي در آينده به وجود خواهند آمد كه تنها 
زنان از پس آن بر مي آيند و همه اين موارد در آينده 
دس��ت به دس��ت هم خواهد داد كه نرخ مشاركت 
زنان در اقتصاد بيشتر شود. بااين حال سياستي كه 
در حكومت ايران به كار بس��ته مي شود تحت تاثير 
تفكراتي اس��ت كه منجر مي شود مسووالن ما براي 
پذيرش زنان در بازار كار مقداري مقاومت داش��ته 
باشند. اما همگي بس��تگي به اين دارد كه در آينده 
چه دولت هايي سركار بيايند. اينكه دولت ها بخواهند 
يا نخواهند كه اي��ن مقاومت ها را پايان دهند. طبعا 
اگر دولت ها سياست هاي توسعه را دنبال كنند بايد 
حضور زنان در جامعه را به صورت آگاهانه روز به روز 

افزايش دهند. 

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان جدي بودن 
دولت در حذف 4 صفر از پول ملي گفت: زير ساخت هاي 
نظام اجرايي ب��راي اين كار آماده اس��ت و وقتي خود 
دولت اليحه را تقديم مي كند، بدين معناست كه از نظر 

زيرساخت ها براي حذف 4 صفر مشكلي نداريم.
به گزارش تسنيم، ابوذر نديمي با آسيب شناسي حذف 
4صفر از پول ملي گفت: »ما به مردم دروغ مي گوييم 

كه ارزش هزار تومان با 10 سال پيش تفاوت دارد ولي 
اگر به واقعيت بپردازيم، در بلندمدت در خصوص اصل 
واردات، بازگشت منابع و فروش و توليد با واقعيت هايي 

روبه رو هستيم.«
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين 
سوال كه اين سياس��ت چرا در شرايط كنوني اجرايي 
مي شود، اظهار داشت: »امروز دو مولفه در اقتصاد نقش 

پيدا كرده؛ يكي حذف يا كاهش نقش نفت در اقتصاد 
است و ديگري گذر از بحران ارزش پول در سال گذشته 

و دو ماهه اول سال جاري است.«
نديمي در توجيه عملكرد دول��ت براي حذف 4 صفر 
گفت: »با توجه به شرايط اقتصاد كشور و رويكرد جديد 
در خصوص نظام و سياست هاي پولي، بانكي، مالي و 
اعتباري توسط بانك مركزي، در شرايط ادغام بانك ها 

قرار گرفتيم و از طرف��ي رويكردهاي جديدي را براي 
بستن بودجه سال آتي نياز داريم.«

كارشناس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه امروز 
بهترين فرصت براي عملياتي ش��دن اقتصاد منهاي 
نفت اس��ت، ادامه داد: »مجلس نيز آمادگي اين كار را 
دارد چراكه در سال آخر كمي از حب و بغض ها جدا و 

گرايش هاي حزبي به منافع ملي تبديل شده است.«

نديمي گفت: »زير س��اخت هاي نظ��ام اجرايي براي 
اين كار آماده است و وقتي خود دولت اليحه را تقديم 
مي كند، بدين معناست كه از نظر زير ساخت ها براي 

حذف 4 صفر مشكلي نداريم.«
وي ادامه داد: »مهم ترين مس��اله براي نماينده ها بعد 
اجتماعي اس��ت و بايد گفت وقتي ارزش پول به عدد 

واقعي برسد، مردم متضرر نخواهند شد.«

رييس جمهور به نامه رييس اتاق بازرگاني تهران پاسخ داد

دو عضو كابينه مسوول ارايه راهكار براي ترخيص كاال
روز گذشته مسعود خوانساري در نامه اي 5بندي به 
رييس جمهور، برخي از اهم مشكالت موجود را كه 
خسارت هاي جبران ناپذيري به فعاالن اقتصادي و 
به خصوص تأمين كنندگان كاالهاي اساس��ي وارد 

كرده است، به او منعكس كرد. 
اين نامه كه به رويت حسن روحاني رسيده و دستور 
خورده اس��ت، از طرف محمود واعظ��ي براي وزير 
اقتصاد و رييس كل بانك مرزي ارسال شده و در آن 
از دس��تور رييس جمهور مبني بر ارايه راه حل براي 
ترخيص كاالهاي موردنياز كشور كه ثبت سفارش 

شده اند، خبر داده است.
به گزارش »تعادل«، روز گذشته رييس اتاق بازرگاني 
تهران در مكاتبه اي با رييس جمهور پيشنهاداتي را 
براي كاهش رس��وب كاال در بنادر و گمركات كشور 

مطرح كرد.
در متن اين نامه مشكالت اولويت دار حوزه تجارت 
خارجي كه منجر به رسوب كاال در گمركات و زيان 
فعاالن بخش خصوصي، مردم و اقتصاد كشور شده، 
پيشنهاد ش��د، كارگروهي متش��كل از نمايندگان 
تام االختي��ار وزارتخانه هاي ذي ربط و تش��كل هاي 
بخش خصوصي براي حل اين مشكالت ايجاد شود.

در اي��ن نامه آمده اس��ت: »در ح��ال حاضر بخش 
قابل توجه��ي از كااله��اي وارداتي مج��از، به ويژه 
كاالهاي اساسي و بعضًا فس��ادپذير كه پس از طي 
تشريفات قانوني و ثبت س��فارش و براساس اعتبار 
بين المللي تجار ايراني وارد كش��ور شده اند به دليل 

ع��دم امكان تأمي��ن ارز يا ع��دم ام��كان انتقال ارز 
تخصيص يافت��ه، كماكان ترخيص نش��ده اند و در 
گمركات كشور رس��وب شده اند. اين موضوع ضمن 
تحميل خسارت شديد مالي به صاحبان كاال، ناشي 
از حق توق��ف كانتينرها، لطمات جبران ناپذيري به 

اعتبار تجار ايراني وارد كرده است. 
در اي��ن خصوص ضمن درخواس��ت عاج��ل براي 

تأمين ارز اين قبيل كاالها ب��ا اولويت زمان ورود به 
محوطه گمركي، پيشنهاد مي شود امكان ترخيص 
محموله هاي داراي مجوز فروشنده خارجي در قالب 

خريد نسيه فراهم شود.
سازمان اموال تمليكي بدون لحاظ شرايط و عوامل 
ناشي از تحريم كه مانع انتقال ارز و ترخيص كاالي 
وارداتي ش��ده است، اقدام به ارس��ال اخطار و بعضًا 

تملك اين قبي��ل محموله ها ك��رده و موجب بروز 
خس��ارت هاي مادي و معنوي فراتر از آس��يب هاي 
ناشي از تحريم هاي دش��منان خارجي شده است. 
لذا انتظار مي رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و 
كارمزد وجوه كاالهاي توقيف شده، از ادامه اين روند 

مخرب جلوگيري به عمل آورند.
در حال حاض��ر، ارزهاي تخصيص يافت��ه در بانك 
مركزي با كس��ر تا 1۷ درصد كارمزد و تقبل ريسك 
بسيار باال، قابل انتقال به حساب فروشندگان است، 
به عن��وان مثال، واردكنن��دگان ايران��ي در مقابل 
پرداخت 100 ي��ورو به بانك مرك��زي، در بهترين 
شرايط امكان دريافت ۸5 تا ۸۳ يورو توسط فروشنده 
خارجي را پس از چند ماه معطلي خواهند داشت، اما 
با توجه به اينكه تعهد ارزي به بانك مركزي معادل 
100 يورو است، هزينه هاي رفع تعهد مزبور عالوه بر 
هزينه هاي انتقال، به طور غيرمنصفانه به تجار ايراني 

تحميل مي شود.
مبن��اي تأيي��د ارزش پايه گمركي در گم��رك ايران 
براساس ش��رايط عادي كش��ور و نرخ هاي مندرج در 
بورس هاي بين المللي كاال تعيين مي ش��ود، در حالي 
كه در ش��رايط بحراني ناش��ي از تحريم هاي ظالمانه، 
هزينه هاي تمام شده، تناسبي با نرخ هاي بين المللي 
نداشته و بي توجهي به اين واقعيت نيز موجب تشكيل 
بيش از 10 هزار پرونده »بيش بود« برخالف واقعيت و 
انصاف در هيات هاي حل اختالف گمركي شده است.

در پايان اين نامه آمده اس��ت: اس��تدعا دارم ضمن 

تس��ريع در رفع موارد مذكور، دس��تور فرماييد به 
منظور مديري��ت صحيح تأمي��ن و توزيع كاالهاي 
اساسي، كارگروهي متشكل از قائم مقام وزير صمت 
در امور بازرگان��ي و نماين��دگان تام االختيار بانك 
مرك��زي، گمرك جمهوري اس��المي ايران، وزارت 
جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و نمايندگان تش��كل هاي ذي ربط )حسب 
مورد( با استقرار دبيرخانه مربوطه در اتاق بازرگاني 
تهران تشكيل ش��ده و از اين طريق امكان پيگيري 
و حل و فصل مشكالت با همكاري كارگروه تنظيم 

بازار فراهم شود.

   پاسخ به نامه خوانساري
در پاسخ به اظهارات خوانساري، محمود واعظي، 
رييس دفت��ر رييس جمه��ور، در نام��ه اي با قيد 
فوريت »آني« خطاب به فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي و عبدالناصر همتي، رييس كل 
بان��ك مرك��زي، اعالم ك��رده كه نامه ب��ه رويت 
رييس جمهور رسيده است. در پي نوشت اين نامه 
نيز نقل قولي از رييس جمهور با اين مضمون آورده 
شده است: »نسبت به ترخيص كاالهاي مورد نياز 
كشور كه در گمرك ثبت س��فارش شده، راه حل 

ارايه شود.« 
حااال بايد منتظر ماند و ديد كه دژپسند و همتي با 
توجه به موضوعات ارايه شده از سوي خوانساري 

چه راهكارهايي را ارايه خواهند داد. 
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نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

   سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي
يك شكل عمومي از رفتار ضد رقابتي كه قيمت گذاري 
در پايين ترين سطح يا غارتگري قيمت، ناميده مي شود 
را در نظ��ر بگيريد. يك ش��ركت مس��لط و روبراه، يا 
قيمت ها را پايين مي آورد يا كنش هاي ديگري را براي 
بيرون راندن رقبايش انجام مي دهد. اين شركت در 
كوتاه مدت پول ها را از دست مي دهد اما در درازمدت 
پول بيشتري به دست مي آورد. آمريكن ايرالينز، بعد 
از ورود يك خط هوايي تازه، در برخي از مس��يرهايي 
كه مي خواست مس��لط بماند، ظرفيت ها را باال برد و 
قيمت ها را پايين آورد. خيلي طول نكشيد كه آن خط 
هوايي تازه ش��روع به كار كرده، فرياد »عموجان« را 
سركشيد و بازار را ترك كرد. زماني كه رفت ظرفيت ها 
دوباره كاهش يافت و قيمت باال رفت. اين يك حركت 

هوشمندانه بود كه نامش را »غارتگري« گذاشته اند.
در نظريه »شيكاگو« هر تالشي براي افزايش قيمت 
آن ه��م باالتر از هزينه ها فورا با يورش ش��ركت هاي 
جديد روبه رو مي ش��ود )يا آن طور كه ادعا مي شود(. 

ب��ر همين اس��اس، 
هرگ��ز به ش��ركتي 
كه در قيمت گذاري 
د  ر ا و تگ��ري  ر غا
مي ش��ود، توجه��ي 
نمي ش��ود زي��را اين 
ش��ركت هرگز قادر 
نخواهد ش��د تا زيان 
اوليه اش را با تنظيم 
قيمت در سطح باالتر 

از قيمت منطبق سازد. دادگاه ها كه خريدار دكترين 
شيكاگو هس��تند، بار س��نگين اثبات را بر دوش آن 
افرادي مي گذارند كه مدعي مي شوند يك شركت در 
امر غارتگري است، اين بار آنقدر سنگين است كه تقريبا 
غيرممكن است يك پرونده در خصوص قيمت گذاري 

غارتگري موفق بيرون بيايد.
بنابراين آنچه نياز اس��ت اين اس��ت ك��ه اين پيش 
فرض ها كه روي اين فرضيه قرار دارند كه بازارها اساسا 
رقابتي هستند بايد تغيير يابند. اقدامات ضد رقابتي – 
كنش هايي كه رقابت را در بازار كاهش مي دهند – را 
بايد غيرقانوني تلقي كرد مگر آنكه شواهد قوي وجود 
داشته باشد كه )1( آنچه حاصل مي شود قابل توجه 
باشد و اينكه نسبت قابل توجهي از اين ماحصل قابل 
توجه به ديگران هم برس��د تا به خود ش��ركت و )2( 
اين ماحصل كارآمدي را نت��وان در يك رفتار كمتر 
ضدرقابتي به دست آورد. ما تعدادي از تغيرات ديگر 
را در پيش فرض هاي زير به بحث خواهيم گذشت. در 
اين خصوص دولت بايد مجبور بشود تا در به كارگيري 
ابزارهاي گسترده تر فعال تر شود نه اينكه فقط ادغام ها 
را محدود كند و به امر كردن اقدامات ضد رقابتي معين 
متوسل بش��ود. از زماني كه دولت اقدام به شكستن 
شركت مسلطي مانند استاندارد اويل كرده، مدت زمان 
زيادي گذشته است اما حاال شايد زمان آن رسيده باشد 
كه به فيس بوك نگاهي بيندازيم كه چطور بايد خودش 
را از اينستاگرام و واتس آپ محروم سازد. ادغام هايي كه 
منجر به نبرد منافع مي شود را بايد منع كرد )درست 
مثل زماني كه يك فراهم كننده اينترنت يك شركتي 
را كه محتوي سرگرم كننده توليد مي كند را بخرد( و 
اگر به آنها اين مجوز داده شده است در اين صورت بايد 
دوباره آنها را واگذار كند. به طور مشابه شركت هايي 
كه قدرت بازار دارند را بايد از ورود فعاليت هاي تجاري 
كه در آنجا نبرد منافع با مشتريان موجود شان وجود 
دارند منع كرد. اين سياست هاي تازه گاهي اوقات به 

اصالحات ساختاري نيازمند است. 
همان طور كه در باال خاطرنشان كرده ايم، اثرات قدرت 
بازار، زماني كه برقرار ش��وند، مي تواند ابدالدهر باشد 
بنابراين تا زماني كه بازار رقابتي پابرجا ش��ود، دولت 
نيازمند مقررات زايي است تا مطمئن شود كه هيچ 

سوءاستفاده اي از قدرت بازار نمي شود. 

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر

تورم توليدكننده بخش 
معدن ۱۷ درصد شد

شاخص قيمت توليدكننده كل بخش معدن در 
فصل بهار ١٣٩٨، با 1۶.۹ درصد افزايش نسبت 

به شاخص فصل قبل، به عدد 4۷4.۶ رسيد.
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن 
فصل بهار ١٣٩٨ )برمبناي سال پايه ١٣٩٠( از 
سوي مركز آمار ايران منتشر شد. بر اين اساس، 
شاخص قيمت توليدكننده كل بخش معدن در 
فصل بهار ١٣٩٨ با 1۶.۹ درصد افزايش نسبت به 

شاخص فصل قبل به عدد 4۷4.۶ رسيد.
گروه ها و رشته فعاليت هاي معدني زير به ترتيب 
بيشترين تأثير را در تغييرات فصلي اين شاخص 
داشته اند: گروه استخراج كانه هاي فلزي بيشترين 
تاثير را بر افزايش 1۶.۹ درصدي شاخص قيمت 

توليد كننده كل بخش معدن داشته است.
اين گروه شامل استخراج كانه هاي فلزي آهني 
و استخراج كانه هاي فلزي غيرآهني است كه به 
ترتيب داراي تاثير عمده بر تغييرات شاخص كل 

بخش معدن هستند.
شاخص قيمت توليدكننده در استخراج كانه هاي 
فلزي آهن��ي از ع��دد 5۳1.4 به ع��دد ۶0۷.4 
رس��يد و با 14.۳ درصد افزايش نسبت به فصل 
قبل بيش��ترين تاثير را بر افزايش شاخص گروه 
اس��تخراج كانه هاي فلزي داشته است. شاخص 
قيمت رشته فعاليت معدني استخراج سنگ هاي 
آهني، بيشترين اثرگذاري را بر افزايش شاخص 
زيرگروه استخراج كانه هاي فلزي آهني داشته كه 
به طور عمده، ناشي از افزايش قيمت ماده معدني 

كنسانتره آهن است.



اخبار

دادگاه معاون و مديران بانك مركزي به اتهام اخالل ارزي برگزارشد
ادامه از صفحه اول|

وي گف��ت: در يك و نيم س��ال گذش��ته بانك مركزي 
س��اده ترين و ش��ايد غلط ترين راه را در پيش گرفت و با 
زدن چوب حراج به دارايي كش��ور بخش قابل توجهي از 
ذخاير ارزي را وارد بازار كرد كه عده اي نيز از اين وضعيت 
سوءاس��تفاده كردند و باعث س��ير نزولي ارزش ريال در 

برابر دالر شد.
نماينده دادستان ادامه داد: بانك مركزي طي اقدام عجيب 
ضمن انتخاب بيش از ۱۰ صرافي روزانه ميليون ها دالر را 
در اختيار آنها قرار داد و به تدريج ش��بكه اي از دالربازي 
شكل گرفت و صرافي هاي منتخب كه قرار بود دالر هاي 
 دريافت��ي از بانك مركزي را در بازار به مصرف برس��انند 
در قبال درصدي سود در اختيار اشخاصي قرار دادند. بانك 
مركزي كه توان مديريت اين شبكه خود ساخته را نداشت 
درصدد برآمد به شيوه اي ديگر مشكل را درمان كند معاون 
وقت بانك مركزي در مورد ورود و مداخله در بازار فردايي 
ارز اقدام مي كند و اين در حالي بوده كه مصوبه شوراي پول 
را اخذ نكرده و از طريق شبكه بانكي به فروش ارز دولتي از 

طريق متهم اصلي ساالر آقاخاني مبادرت مي كند.
نماينده دادستان گفت: احمد عراقچي معاون ارزي بانك 
مركزي با آقاخاني به صورت محرمانه با بانك مركزي در 
خصوص بازار غير رسمي ارز همكاري مي كنند كه اين 
اقدامات توسط آقايان ميالد گودرزي، منصور دانش پور و 
علي آروند كه عوامل آقاخاني بودند دنبال مي شده است.

وي افزود: از آقاخاني خواسته مي شود طي يك همكاري 
محرمانه در هر مرحله ۵ ميليون دالر ارز از بانك مركزي 
خريداري كند و به هركس��ي كه صالح مي داند بفروشد 
و در ادامه به صورت مخفيانه به آقاخاني گفته مي ش��ود 
كه فعاليت ارزي خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل كند. 
قهرماني گفت: اين اقدامات سبب افزايش قيمت ارز در 
بازار آزاد شد و سوءمديريت ديگري كه صورت پذيرفت 
اين بود كه ارز دولتي با كارت ملي به فروش مي رسيد كه 
سبب قاچاق ارز به اقليم كردستان عراق و تأمين ارز مورد 
نياز جهت قاچاق كاال به ايران از مرز هاي غربي شد. وي 
افزود: تشكيل صف هاي طوالني و حتي شبانه كه تا صبح 
نيز به طول مي انجاميد جهت دريافت ارز و انتقال گروهي 
از مردم از شهرستان ها به تهران براي دريافت ارز توسط 
سودجويان و قاچاقچيان سبب ش��د تا بخش عمده اي 
از ارز هاي دولتي در اختيار قاچاقچيان و سوداگران قرار 
گي��رد؛ كه در اين رابط��ه پرونده اي در دادس��را در حال 

رسيدگي است.
نماينده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنايي ساالر 
آقاخاني با احمد عراقچي اظهار كرد: در شهريور ماه ۹۶، 
احمد عراقچي معاونت ارزي بانك مركزي از طريق ميثم 
خدايي با ساالرآقاخاني آشنا مي شود و جلسه اي در دفتر 
احمد عراقچي تشكيل مي ش��ود. آقاخاني حسب ادعا و 
اظهارات خود و نيز مدارك به عنوان نماينده و كارگزاري 
بانك انصار فعاليت داشته و فردي جوان است كه به تدريج 
روابط خ��ود با احمد عراقچي را گس��ترش داده و احمد 
عراقچي تحت تاثير وي از اين فرصت استفاده كرد تا از اين 
طريق بتواند )به اصطالح خود( از افزايش قيمت ارز در بازار 
جلوگيري كند.در ادامه به احمد عراقچي گوشزد مي شود، 
بانك مركزي از آقاخاني حمايت خواهد كرد، سود خوبي 
نيز به وي داده مي شود، با وعده اعطاي امتياز صرافي به 

آقاخاني اين اقدامات دنبال مي شود.
آقاخاني كه به دنبال گس��ترش ارتباطات خود در بانك 
مركزي بوده موافقت مي كند و با انجام معامالت فردايي و 
كاغذي توسط عوامل خود ميالد گودرزي، منصور دانش 
پور و علي آروند به دنبال اين بودند تا با انجام اين معامالت 
به صورت گس��ترده سبب كنترل بازار شوند.تمامي اين 
اقدامات با همكاري مديركل حراست انجام مي شود و در 
تاريخ ۱7 آذر ۹۶ طي جلسه مشتركي كه در اتاق معاون 
ارزي ميان آقايان احس��ان معافي، ساالر آقاخاني و سيد 
احمد عراقچي تشكيل مي شود تصميم بر اين مي شود كه 

آقاخاني در هر مرحله ۵ ميليون دالر بفروشد.
وي پس از پايان وقت اداري با فعال ش��دن قاچاقچيان و 
سودجويان اقدام به فروش ارز مي نموده كه در ادامه مبلغ 
حاصل از فروش ارز دولتي به حساب ميالد گودرزي منتقل 
مي شده و سپس به حساب آقاخاني منتقل شده است كه 
پس از كسر كارمزد به حساب عمليات ارزي بانك مركزي 
واريز و تس��ويه و س��پس با دريافت ارز اقدام به معامالت 
فردايي و فروش آن مي نموده است. قهرماني با بيان اينكه 
متهم آقاخاني تا تاريخ ۲۰ اسفند ۹۶ )۲۸( مرحله فروش 
ارز دولتي داشته و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ ميليارد و 
۳۱۶ ميليون و ۱۹۵ هزار ريال به حساب عمليات ارزي 
بانك مركزي واريز شده است.آقاخاني و عوامل وي ابتدا 
قيمت دالر را در بازار هاي غيررس��مي تعيين و س��پس 
از بانك مركزي درياف��ت و با انجام معامالت فردايي اين 
دالر ها را به قاچاقچيان ارز مي فروخته و هيچگونه نظارتي 
از طرف بانك مركزي انجام نشده كه اين موضوع فرصت 
سوءاس��تفاده مالي را در اختيار آقاخاني قرار داد تا با هر 
قيمت كه دلش مي خواهد با بانك مركزي تسويه نمايد. 
وي ادام��ه داد: احمد عراقچي گفته  نظ��ارت بر اقدامات 
آقاخاني از طريق وزارت اطالعات صورت گرفته در حالي 
كه حسب استعالمات انجام شده نماينده وزارت اطالعات 
فقط در ش��ش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داش��ته اند و 
آقاخاني جهت فروش ارز دولتي از عوامل خود در سبزه 
ميدان و بازار افشار استفاده مي كرده و اين افراد با آقاخاني 
همكاري داش��ته اند كه سبب مي شود جريان قاچاق ارز 
از رش��د قابل توجهي برخوردار شود. وي در ادامه با بيان 
اينكه عوامل وزارت اطالعات حساب هاي ميالد گودرزي 
را تحت نظر داشته اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس 
خارج و از كشور خارج مي شده و به دليل اينكه طبق ضوابط 
عرضه ارز بايد از طريق صرافي هاي مختلفي صورت گيرد، 
اما آقاخاني فاقد مجوز صرافي بوده لذا عمال امكان انقعاد 
قراردادي ميان آ قاي آقاخاني و بانك مركزي وجود نداشته 
و به صورت شفاهي و پنهاني بوده است. نماينده دادستان 
در ادامه اظهار كرد: آقاخاني ۲۰ ميليون درهم نزد بانك 
مركزي به عنوان تضمين مي س��پارد و بع��د از دو هفته 
تقاضاي استرداد تضمين هاي سپرده شده خود را مي كند 
كه اين موضوع مورد موافقت احمد عراقچي قرار گرفت و 

طي دستوري به رسول سجاد ۲۰ ميليون درهم تضميني 
سپرده شده به وي مسترد و آقاخاني بدون تضمين در بانك 
مركزي و برخالف مقررات ارز هاي دولتي را دريافت و در 

بازار هاي غيرمجاز ارز به فروش رسانده است.
قهرماني اف��زود: وي ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ )تومان( 
دريافت و به مبلغ فرض��ي ۴ هزار و ۵۰۰ )تومان( در بازار 
آزاد با كسر كارمزد به حساب عمليات ارزي معادل ريالي 

واريز مي كرده است.
وي در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافي در اين 
پرونده بيان كرد: در اين جريان احمد عراقچي اعالم داشته 
كه معافي بر اساس توافقي به اين موضوع وارد شده و قرار 
بوده با هماهنگي وي اقدامات انجام شود، لذا معافي اگر 
موافقت نمي كرد اصال اين فرآيند انجام نمي شده و تا زماني 
كه حراست صالحيت آقاخاني را تعيين نمي كرده وي حق 
اخذ و فروش ارز را نداشته است.نماينده دادستان گفت: 
احسان معافي اعالم داشته وظيفه وي ايجاد هماهنگي 
ميان آقاخاني با عوامل وزارت اطالعات بوده در حالي كه 
متهم ساالر آقاخاني قبل از حضور عوامل اطالعات اقدام به 
فروش ارز دولتي در بازار غيرمجاز ارز نموده و نشان مي دهد 

كه هيچ گونه نظارتي بر فروش سرمايه ملي نبوده است.
قهرماني با اشاره به نقش متهم ميثم خدايي در اين پرونده 
بيان داشت: ميثم خدايي از كاركنان نهاد رياست جمهوري 
بوده كه عامل ارتب��اط آقاخاني و احمد عراقچي بوده و با 
ديدن اين جريانات طي جلسات متعدد با آقاخاني به وي 
اعالم مي دارد كه اين اقدامات ناشي از پيگيري هاي وي 
نزد احمد عراقچي بوده و بايد س��هم وي از اين معامالت 
پرداخت شود كه در ادامه طي چند مرحله ۱۱۸ هزار دالر 
به ميثم خدايي پرداخت مي شود از طرفي آقاخاني به دنبال 
افزايش ارتباطات خود در نهاد رياست جمهوري بوده كه 
حسب استعالم از نهاد رياست جمهوري ميثم خدايي به 

عنوان مشاور معاون اقتصادي فعاليت داشته است.
قهرماني تصريح كرد: در تاريخ ۲۰ اس��فند ۹۶ آقاخاني 
توسط عوامل پليس آگاهي شناسايي و دستگير مي شود 
كه تا زمان دس��تگيري ۳۳۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
تحصيل داشته كه در هر مرحله ۱۲ ميليون تومان سود 
وي بوده است. پس از دستگيري وي طي هماهنگي ميان 
احمد عراقچي و عوامل آقاخاني اين مبلغ به بانك مركزي 
جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده مي شود تا در آينده 
ميزان حق الزحمه تعيين و سهم آقاخاني پرداخت شود و 
بانك مركزي براي پنهان نمودن اقدامات غيرمجاز خود 
۲۶اسفند ۹۶ طي نامه اي ۸ صفحه اي و به امضاي فرشاد 
حيدري اعالم مي دارد كه اقدامات آقاخاني بر اساس ضوابط 
قانوني بوده كه در ادامه مشخص شد اين گزارش در جهت 
فريب دستگاه قضايي و به صورت خالف واقع بوده و اين 
گزارش سبب شد تا در تاريخ ۲7 اسفند ۹۶ آقاخاني با توديع 
وثيقه آزاد شود و جريان رسيدگي تغيير پيدا كند كه در 
ادامه با بررسي اين گزارش و طي تحقيق از فرشاد حيدري 
مشخص شد كه گزارش مذكور را احمد عراقچي نوشته و 
وي در پي اعتماد به عراقچي آن را تأييد و امضا كرده است.

   م�وارد خ�اف واقع اين گزارش به ش�رح 
زير است: 

۱- در اين گزارش اعالم ش��ده كه اين اقدامات بر اساس 
بندهاي ج و ه ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي صورت گرفته 
در حالي كه طبق بندهاي اعالمي براي انجام اين اقدامات و 
فروش ارز توسط عوامل غيرمجاز نياز به مصوبه شوراي پول 

و اعتبار است كه چنين مصوبه اي وجود ندارد.
۲- در اين گزارش اعالم شده امر مداخله بانك مركزي از 
طريق صرافي هاي خاص و بانك هاي عامل است در حالي 
كه متهم ساالر آقاخاني فاقد مجوز صرافي هاي مجاز بوده 
و در جريان فروش ارز هاي دولتي در بازار غيرمجاز نماينده 

هيچ يك از بانك ها و صرافي هاي مجاز نبوده است.
۳- در اين گزارش اعالم ش��ده كه در خصوص اقدامات 
بانك مركزي مبني بر فروش ارز در بازار غيررسمي و بازار 
فردايي مصوب ش��وراي عالي امنيت ملي وجود دارد كه 
اصال چنين مصوبه اي وجود نداش��ته و ارايه نشده و تنها 
اعالم شده دبيرخانه شوراي عالي امنيت نامه اي ارشادي 
به دولت ارسال و توصيه ها و پيشنهاد هايي در اين خصوص 

داشته است.
۴-  در اين گزارش اعالم ش��ده كه بانك مركزي قرارداد 

كارگزاري با آقاخاني منعقد ك��رده، در حالي كه چنين 
قرارداد مكتوبي وجود ندارد.

۵-  در اين گزارش اعالم شده كه بانك مركزي براي انجام 
امر مداخله از كليه ابزار و روش هايي كه خالف قانون نيست 
اس��تفاده كرده در حالي كه اقدامات آقاخاني و عراقچي 

برخالف قوانين مبارزه با پولشويي بوده است.
۶-  در اين گزارش اعالم شده اينگونه اقدامات مسبوق به 
سابقه و جز رويه هاي بخش ارزي بانك مركزي است در 
حالي كه جريان آقاخاني يك امر استثنايي بوده و سابقه 

قبلي نداشته است.
7-  در اين گزارش اعالم ش��ده آقاخاني از س��ال ۱۳۹۵ 
كارگزار بانك مركزي بوده در حالي كه هيچ گونه قرارداد 

كارگزاري به نام وي وجود ندارد.
۸-  در اين گزارش اعالم شده در خصوص اقدامات آقاخاني 
ضمانتنامه ۱۳۰۰ ميليارد ريالي اخذ ش��ده در حالي كه 
آقاخاني هيچ گونه تضمين يا ضمانتنامه اي نداشته و اين 
ضمانت براي قرارداد صرافي انصار بوده و هيچ ارتباطي به 
فروش دالر توسط ساالر آقاخاني در بازار هاي داخلي ندارد.

۹-  در اين گزارش اعالم ش��ده پ��س از تاييد صالحيت 
عمومي متهم س��االر آقاخاني عمليات مداخله در بازار 
كاغذي و غيررسمي تهران آغاز شده در حالي كه آقاخاني 
بدون اينكه تاييد صالحيت شده باشد اقدام به دريافت ارز 

و فروش آن كرده است.
۱۰- در اين گزارش اعالم ش��ده هيچ گونه كارمزدي به 
آقاخاني از طرف بانك مركزي پرداخت نش��ده در حالي 
ك��ه آقاخاني از محل فروش ارز ه��اي دولتي مبلغ ۳۳۱ 
ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ب��راي خود به عنوان كارمزد 
توافق شده برداشت كرده است كه بعد از اقدامات قضايي 

مسترد مي كند.
۱۱-  در اين گزارش اعالم ش��ده با متهم ساالر آقاخاني 
به عنوان نماينده صرافي بانك انصار قرارداد منعقد شده 
است، در حالي كه طبق تحقيقات انجام شده از متهم ساالر 
آقاخاني و مديريت صرافي انصار اعالم شده اين اقدامات 
هيچ ارتباط��ي به صرافي انصار نداش��ته و صرافي انصار 

مخالف اين جريانات صورت گرفته بوده است.
نماينده دادستان گفت: تمامي مطالب بيان شده در واقع 
بخشي از تخلفات صورت گرفته از سوي بانك مركزي و 
شخص فرش��اد حيدري و احمد عراقچي بوده است كه 
سعي در پنهان داش��تن اين امور از ديد مراجع قضايي و 
انحراف در روند تحقيقات داشته و آنچه جاي تاسف دارد 
اين است كه موكدا و مكررا انجام معامالت فردايي و كاغذي 
از سوي بانك مركزي طبق دستورالعمل صادره ممنوع 
اعالم شده است. لكن بانك مركزي از قواعدي كه خودش 
وضع كرده تخطي مي كند و با انجام معامالت فردايي در 
بازار غيررسمي ارز سعي در كنترل نرخ ارز داشته است، 

آن هم با نقض قوانين و مقررات به نحوي كه اگر يك نفر 
صراف خارج از سامانه ارزي و سامانه سنا اقدام به خريد و 
فروش ارز كند بانك مركزي عليه وي به اتهام قاچاق ارز 
طرح ش��كايت مي كند. لكن خود بانك مركزي با نقض 
قوانين و مقررات خارج از ش��بكه بانكي و شبكه صرافي 
مجاز و خارج از سامانه ارزي سنا اقدام به فروش ارز دولتي 
كرده و انتظار اين را دارد كه از طرف مراجع قضايي مورد 
بازخواست و مواخذه قرار نگيرد.در تحقيقاتي كه از عوامل 
بانك مركزي به عمل آمده به نظر مي رسد برخي مديران 
وقت بانك مركزي داراي اين تفكر هستند كه داراي مقام 
قانون گذاري بوده و هر زمان كه بخواهند مي توانند قوانين 
و مقررات پولي و بانكي كشور را تغيير بدهند. در حالي كه 
معاون ارزي بانك به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولي و 
بانكي كشور واجد سمت اجرايي بوده و مقام قانون گذار و 
سياست گذار نبوده  و صرفا شوراي پول و اعتبار است كه 
در خصوص صدور و ورود ارز داراي اختيار، وضع مقررات 
بر اساس قوانين و سياست هاي كلي اقتصاد كشور است.

البته نماينده بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار يك عضو 
از آن شورا است كه نشان مي دهد شوراي پول و اعتبار نيز 
نمي تواند بر خالف قوانين اقدام به وضع مصوبه كند.با اين 
حال متهمان پرونده احمد عراقچي و احسان معافي حتي 
مصوبه ش��وراي پول و اعتبار بانك مركزي را در اين باره 
اخذ نكرده و تنها با دستور شفاهي اقدام به نقض قوانين و 
مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز كرده اند. ارز حاصل از فروش نفت يا همان دالر و 
يورو كه به عنوان سرمايه ملي متعلق به ۸۰ ميليون ايراني 
اس��ت و بانك مركزي موظف بود طبق قوانين بخشي از 
آن صرف مصارف ضروري و هدفمند كشور و در اختيار 
متقاضيان قرار دهد.چندين برابر شدن قيمت دالر و يورو 
در كشور نشان داد كه اين تصميم صحيح نبود و منجر به 
آن ش��د كه اين سرمايه ملي در جاي خود هزينه نشود و 
بخش عمده اي از آن سرمايه ملي در اختيار سودجويان 
قرار گرفته و اين اقدام موجب رونق بازار هاي غيرمجاز ارز 
و بالطبع ورود بي رويه كاال هاي قاچاق به كشور شد؛ چرا 
كه قاچاقچيان براي تامين ارز جهت خريد كاال هاي قاچاق 
ناچار به مراجعه به اين بازار ها و دس��ت يافتن به ارز هاي 
دولتي هستند و قاچاقچيان توانستند تعيين قيمت ارز را 
از اختيار بانك مركزي بربايند.لكن مديران بانك مركزي 
به جاي اينكه از توزيع بي رويه ارز مداخله اي با قيمت شناور 
جلوگيري كنند و به جاي اينكه با تصويب ساز و كار هايي 
جلوي فعاليت اين بازار هاي قاچاق ارز واقع در سبزه ميدان 
و بازار افشار ميدان فردوسي تهران را بگيرند در يك اقدام 
بي س��ابقه با نقض تمام قوانين خودشان به عنوان دالل 
غيرمجاز وارد بازار ها شدند و اين سرمايه ملي را با فروش 
ارز هاي دولتي به صورت معامالت فردايي ارز در اختيار 

سوداگران و سفته بازان ارز قرار دادند.
تعجب آور اينكه مديران مربوطه پس از برمال شدن اين 
جريان اعالم كردند كه تمامي اين اقدامات در راس��تاي 
خدمت به نظام جمهوري اسالمي ايران است لكن آنچه 
مردم ايران ديدند غير از اين بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ 
۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دالر و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار 
يورو از سرمايه ارزي كشور را تحويل قاچاقچيان ارز داده اند 
و سرمايه حياتي مردم نيازمند توسط سوداگردان مورد 

تعرض و حيف و ميل قرار گرفته است.
اس��ناد باالدستي و سياس��ت هاي كلي ابالغي در حوزه 
ماموريت ه��اي اقتصادي از جمله سياس��ت هاي پولي 
و اعتباري بر شفاف س��ازي اقتصاد و سالم س��ازي آن و 
جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فساد زا در 
حوزه هاي پولي تجاري ارزي، تاكيد دارد.بانك مركزي 
و معاونت ارزي مكلف به اجرايي كردن اين سياس��ت ها 

بوده اند كه عمال خالف آن بوده است.
در اين هنگام قهرماني مواد ۲۸ آيين نامه اجرايي قانون 
مبارزه با پولشويي، ماده ۱۱ قانون پولي و مالي كشور، ماده 
۱۸ و م��اده ۱۳ را قرائت كرد و گفت: نقش بانك مركزي 
اجراي��ي بود در حالي كه در خص��وص اين پرونده بانك 
مركزي بدون مجوز قانوني به سياست گذاري اقدام كرده 
و عالوه بر آن فاقد كارشناسي نيز بوده كه در مقام عمل 
ناكارآمدي آن به اثبات رسيده است. وي دستورالعمل ماده 
۲۱ قانون پولي و بانكي كشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت 
كرد و گفت: مديران وقت بانك مركزي نه تنها قوانين خريد 
و فروش را نقض كردند بلكه ارز را در اختيار كساني قرار 
دادند كه هيچ مجوزي نداشتند كه نشان از نقض عامدانه و 
عالمانه قوانين توسط متهمان دارد. در اين پرونده معامالت 
توسط ساالر آقاخاني نه در سامانه سنا بلكه در بازار قاچاق 
صورت پذيرفته است و متهمان عامدانه قوانين را نقض 
كرده اند در ماده ۱۴ تا ۱۵ اين قانون بيان شده صرافي ها 
موظف هستند تمام عمليات را در اين سامانه ثبت كنند در 

حالي كه در اين پرونده به آن عمل نشده است.

    نماينده دادستان اسامي و مشخصات متهمان 
را اعام كرد

نماينده دادستان افزود: به استناد مواد قانوني پولي و بانكي 
كش��ور از دادگاه صدور حكم مجازات قانوني درخواست 
مي شود با ذكر اينكه تاريخ وقوع جرم متهمان در تاريخ 
۹۶/۹/۱۴ الي ۹۶/۱۲/۲۰ و محل وقوع جرم شهر تهران 
بوده است. در اين هنگام قاضي زرگر ختم جلسه ديروز 
را اع��الم كرد و گفت: با توجه به قرائت كيفرخواس��ت و 
عناوين اتهامي مطرح شده در راستاي تدارك دفاع براي 
متهمان و وكالي مدافع جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعالم 

خواهد شد.
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تقدير از بانك رفاه به عنوان 
سازمان مسووليت پذير اجتماعي 
 مصادف با گراميداش��ت روز مل��ي ازدواج و طي 
مراس��مي كه به همين مناس��بت با حضور تني 
چند از وزرا، نمايندگان خانه ملت، اعضاي كابينه 
رياست جمهوري، مس��ووالن و دست اندركاران 
حوزه ازدواج و خانواده برگزار شد، از بانك رفاه به  
عنوان سازمان مسووليت پذير اجتماعي و حامي 
بني��ان خانواده تجليل به عمل آم��د.  به گزارش 
روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در اين آيين كه 
به همت وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملي هفته 
ازدواج و با نام »ازدواج س��اده، مهرباني مفصل« 
صبح شنبه دوازدهم مردادماه سال جاري مصادف 
با اول ذي الحجه و سالروز پيوند آسماني حضرت 
علي)ع( و حضرت زهرا)س( در مركز همايش هاي 
بين المللي سازمان صدا و سيما برگزار شد، بانك 
رفاه به  عنوان بانك ساعي در پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه معرفي شد 
و از دكتر سهماني مديرعامل بانك رفاه با اهداي 
لوح سپاس و تنديس قدرداني شد. در اين مراسم 
زوج هاي جوان برگزيده و ورزشكار كشور و اعضاي 
تيم هاي ملي نيز حضور داشتند كه بانك رفاه در 
راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي خود و با 
هدف فرهنگ سازي و ترغيب جهت ازدواج آسان 
و تقدير از جواناني كه به تازگي زندگي مشترك 
خود را آغاز نموده اند، هداياي نقدي در قالب كارت 
هديه به آنها اهدا كرد. گفتني اس��ت، بانك رفاه 
طي س��ال هاي اخير تالش ويژه اي در پرداخت 
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج داشته و طي 
دولت دوازدهم بي��ش از ۱۸، ۳۱۱ ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه 
به جوانان اعطا كرده اس��ت. در خاتمه مراسم از 
تمبر روز ملي ازدواج رونمايي شد و وزراي ورزش 
و جوانان، ارتباط��ات و فناوري اطالعات، معاون 
رييس جمه��ور در امور بانوان و خانواده و س��اير 
مس��ووالن حاضر با امضاي يادبود بر آن، به تمبر 

مزبور رسميت بخشيدند. 

 مهر تاييد سهامداران 
بر عملكرد بانك پاسارگاد

مجمع عمومي عادي ساالنه بانك پاسارگاد منتهي 
به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹7 )نوبت دوم(، در تاريخ 
۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ در محل تاالر بزرگ وزارت 

كشور و با حضور اكثريت سهامداران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، در اين 
مجمع كه با حضور بيش از ۹۰ درصد از سهامداران 
برگزار شد، مجيد قاسمي به عنوان رييس جلسه، 
علي اكبر امين تفرش��ي و آرش به داش به عنوان 
ناظرين و صديقه نعيميان به عنوان منشي جلسه 

انتخاب شدند.
در اين جلس��ه بانك پاس��ارگاد ب��ا ارايه گزارش 
عملكرد خود بطور ش��فاف و كامل، به سواالت 
سهامداران پاسخ داد. همچنين موارد مطرح شده 
در جلسه با تأييد و رأي اعتماد اكثريت سهامداران 
به تصويب رسيد. تحقق ۱7۸ درصدي اهداف در 
جذب منابع، افزايش استحكام مالي بانك از طريق 
پوشش كامل مطالبات غيرجاري، بهبود نسبت 
كفايت سرمايه، تحقق ۱۵۱ درصدي اهداف ارزي 
بانك، تحقق ۱۰۴ درص��دي اهداف درآمدهاي 
بانك، افزايش 7۲۶ درصدي س��ود خالص بانك 
و... از م��وارد مطرح ش��ده در خصوص عملكرد 

بانك پاسارگاد در سال ۱۳۹7 بود.
در ادام��ه  ضم��ن تأيي��د صورت ه��اي مال��ي 
بانك پاسارگاد توسط س��هامداران، ميزان ۳۰۰ 
ريال س��ود از محل تس��عير ارز تعيين ش��د كه 
صرف افزايش س��رمايه خواهد شد. همچنين با 
رأي سهامداران موسسه حسابرسي دايا رهيافت 
به عنوان ب��ازرس اصلي و روزنام��ه اطالعات به 
عنوان روزنامه رس��مي بانك پاس��ارگاد تعيين 
ش��دند. همچنين با وجود عملكرد درخش��ان 
بانك پاس��ارگاد، به دليل عدم تقسيم سود بين 
س��هامداران، اعضاي هيات مديره به درخواست 

خود، پاداشي دريافت نكردند.

ثبات نرخ ارز و طا 
بازار ارز و طال روز يك شنبه ۱۳ مرداد ۹۸ با كاهش 
اندك در نرخ ها ب��ه كار خود ادامه داد و نرخ دالر بار 
ديگر در كانال ۱۱ هزار تومان قرار گرفت. نرخ دالر 
در ب��ازار آزاد و معامالت نقدي ب��ه ۱۱۹۰۰ تومان 
رسيد. در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي دالر ۱۱۹۰۰ 
و يورو ۱۳۴۰۰ تومان اعالم شد. صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيمت دالر را ۱۱۹۵۰ تومان و يورو را 

۱۳۴۵۰ تومان اعالم كردند .
 به گزارش »تعادل«، بازار س��كه و طال نيز با اعالم 
اونس جهاني به نرخ ۱۴۴۰ دالر، قيمت سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در ب��ازار به چهار ميليون و 
۱۵۳ هزار تومان رس��يده و هر گرم طالي ۱۸ عيار 
نيز ۴۰۹ هزار تومان قيمت دارد. سكه طرح قديم با 
قيمتي معادل چهار ميليون و ۸۰ هزار تومان داد و 
ستد مي شود. اين در حالي است كه قيمت نيم سكه 
دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
و ۴۵۰ هزار تومان و س��كه گرمي ۹۶۰ هزار تومان 
است.  در بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ ۴7 ارز 
را اعالم كرد كه بر اساس آن هر دالر امريكا ۴۲ هزار 
ريال، هر پوند انگليس ۵۱ هزار و ۶7 ريال و هر يورو 
نيز ۴۶ هزار و ۶7۰ ريال ارزش گذاري شد. از سوي 
ديگر، فدرال رزرو، بانك مركزي امريكا، چند روز قبل 
اعالم كرد كه با توجه به »پيامدهاي تحوالت جهاني 
براي چشم انداز اقتصادي« نرخ بهره را براي اولين بار 
از سال ۲۰۰۱۸ پايين مي آورد. از زمان بحران مالي 
سال ۲۰۰۸ اين اولين باري اس��ت كه نرخ بهره در 
امريكا طي ۱۰ س��ال گذشته كاهش پيدا مي كند. 
كاهشي كه با فش��ارهاي مداوم رياست جمهوري 
امريكا بر بان��ك مركزي اين كش��ور باالخره رنگ 

واقعيت به خود گرفت.

  س�االر آقاخان�ي فرزند في�روز، فاقد 
شهرت، شغل كارگزار، متولد ۱۳۷۰، داراي 
تابعيت ايراني و مذهب شيعه، مجرد و فاقد 
سابقه كيفري، متهم به مشاركت در اخالل 
در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق 
عمده ارز به صورت ش�بكه اي و س�ازمان 
يافته در حد كالن به مي�زان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ 
دالر و ۲۰۵۰۰۰۰۰ يورو و دو پرداخت رشوه 
به مي�زان ۱۱۸ ه�زار دالر به مته�م ميثم 
خدايي و نيز پرداخت رشوه به متهم سيد 
رسول سجاد مدير بين الملل معاونت ارزي 
بانك مركزي بابت خريد يك دستگاه رنو 
به قيم�ت ۳۰ ميليون توم�ان، يك جفت 
س�اعت امگا به مبل�غ ۳۲ ميليون تومان، 
پرداخ�ت هزينه س�فر هوايي ب�ه كيش و 
اقام�ت در هتل ب�راي نامب�رده و اعضاي 

خانواده است و آزاد با توديع وثيقه است.

1

   ميثم خدايي، فرزند عباس، فاقد شهرت، 
كارمن�د، متول�د ۱۳۵۷، داراي تابعيت ايراني 
و مذهب شيعه، متأهل و فاقد سابقه كيفري، 
متهم است به دريافت رشوه به ميزان ۱۱۸ هزار 
دالر از متهم ساالر آقا خاني و آزاد با توديع وثيقه

5

  سيد رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد 
ش�هرت، ش�غل مدير بين الملل معاونت 
ارزي بان�ك مركزي، متولد س�ال ۱۳4۹، 
داراي تابعي�ت ايران�ي و مذهب ش�يعه، 
متأهل و فاقد س�ابقه كيفري، متهم است 
به معاونت در اخالل در نظام ارزي و پولي 
كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت 
ش�بكه اي و س�ازمان يافته در حد كالن 
۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دالر و ۲۰۵۰۰۰۰۰ ي�ورو از 
طريق انج�ام معامالت فردايي به ش�رح 
مذك�ور در فوق، دريافت رش�وه ش�امل 
درياف�ت مبل�غ ۳۰ ميليون توم�ان بابت 
خريد يك دستگاه رنو و يك جفت ساعت 
امگا به مبلغ ۳۲ ميلي�ون تومان و هزينه 
مسافرت خانواده وي و اقامت در هتل در 
جزيره كيش از آقاي ساالر آقا خاني و آزاد 

با توديع وثيقه

3
  احسان معافي، فرزند محمد فاقد شهرت، 
ش�غل مدير حراس�ت وقت بانك مركزي، 
متول�د س�ال ۱۳۶۲، داراي تابعيت ايراني و 
مذهب ش�يعه، فاقد س�ابقه كيفري، متهم 
است به معاونت در اخالل در نظام ارزي و پولي 
كش�ور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت 
ش�بكه اي و س�ازمان يافته در حد كالن به 
ميزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دالر و ۲۰۵۰۰۰۰۰ يورو وم 

آزاد با قرار تامين كيفري.

4

  ميالد گودرزي، فرزند قدرت اهلل، فاقد 
ش�هرت، كارمن�د متول�د ۱۳۷۲، داراي 
تابعي�ت ايران�ي و مذهب ش�يعه متاهل 
و فاق�د س�ابقه كيف�ري، متهم اس�ت به 
مش�اركت در اخالل در نظام ارزي و پولي 
كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت 
شبكه اي و س�ازمان يافته در حد كالن به 
ميزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دالر و ۲۰۵۰۰۰۰۰ يورو 

و قرار وثيقه ۱ ميليارد

6
  منصور دانش پور فرزند آقاباال ش�غل 
ص�راف متولد 4۸ متاهل س�ابقه كيفري 
ندارد، متهم اس�ت به مشاركت در اخالل 
در نظ�ام ارزي و پول�ي كش�ور از طريق 
قاچاق عم�ده ارز به صورت ش�بكه اي و 
س�ازمان يافته در حد كالن به ميزان ۱۵۹ 
ميلي�ون و ۸۰۰ ه�زار دالر و ۲۰ ميليون و 

۵۰۰ هزار يورو.

7
  علي آروند فرزند جعفر، متاهل، سابقه 
كيفري ندارد و متهم اس�ت به مشاركت 
در اخالل در نظام ارزي و پولي كش�ور از 
طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه اي 
و سازمان يافته در حد كالن به ميزان ۱۵۹ 
ميلي�ون و ۸۰۰ ه�زار دالر و ۲۰ ميليون و 

۵۰۰ هزار يورو.

8

  س�يد احم�د عراقچ�ي فرزند س�يد 
مرتضي، فاقد شهرت، شغل معاون ارزي 
با نك مركزي، متولد س�ال ۱۳۵۷، داراي 
تابعيت ايراني و مذهب ش�يعه، متأهل و 
فاقد س�ابقه كيفري، متهم به مش�اركت 
در اخالل در نظام ارزي و پولي كش�ور از 
طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه اي 
و س�ازمان يافته در حد كالن ب�ه ميزان 
۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دالر و ۲۰۵۰۰۰۰۰ يورو و آزاد 

با توديع وثيقه است.

2

   فرش�اد حيدري متولد ۱۳4۷ ،متاهل، 
فاقد س�ابقه كيفري متهم است به گزارش 

خالف واقع به مراجع قضايي.

9



نگاه بازار

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل« وضعيت نهاد ناظر و ناشر بورسي در شرف تغيير را بررسي مي كند 

پرش بلند »فرابورس« پس از تصويب تغيير مقررات بازار پايه
گروه بورس|

روز گذشته نشست خبري مديرعامل فرابورس ايران در 
محل اين شركت به مناسبت تغيير بازار اين شركت و 
كوچ آن از بازارپايه به بازار اول برگزار شد. البته وضعيت 
فرابورس در زمان پذيرش خود، مانند آنچه براي بورس 
تهران اتفاق افتاد، هنوز پر از ابهام اس��ت. زيرا در زمان 
پذيرش اين دو شركت در بورس هاي خودشان، برخي 
از كارشناسان و فعاالن بازار، اعتراض مي كردند كه چرا 
و به دليل كدام كمبود ماده قانوني، فرابورس، توانسته 
است خودش، خودش را پذيرش كند و بورس تهران هم 
ايضا!  به هر حال اين سهم كه در ماه هاي گذشته پس از 
نوسانات بسيار به ارزش 1059 تومان رسيده بود، اكنون 
مي خواهد در يك جهش بلند از سر بازارهاي دوم و سوم 

عبور كرده و در بازار اول بنشيند. 
موض��وع ديگري ك��ه در خصوص فراب��ورس مطرح 
مي ش��ود، اين است كه اين ش��ركت به دليل آنكه در 
بازار پايه پذيرش ش��ده بود، طي ماه هاي اخير با رشد 
فزاينده اي در ارزش س��هام خود همراه بود. سرانجام 
اين ش��ركت مجوز افزايش س��رمايه 40 درصدي را 
دريافت كرد كه همين افزايش س��رمايه شركت را از 
بازار پايه به بازار اول فرابورس س��وق مي دهد. گفتني 
است سرمايه قبلي اين ش��ركت 100 ميليارد تومان 
بوده و پس از اين افزايش سرمايه كه 30 ميليارد تومان 
آن از محل س��ود انباشته و 10 ميليارد تومان از محل 
ساير اندوخته هاست، سرمايه شركت به 140 ميليارد 
تومان خواهد رسيد. در همين رابطه مرتضي احمدي، 
مديرسرمايه گذاري و دارايي هاي شركت تامين سرمايه 
نوين كه قرار است از اين به بعد نقش بازارگرداني سهام 
فرابورس را بر عهده داشته باشد، در گفت وگو با »تعادل« 
اظهار كرد: از زماني كه نماد معامالتي »فرابورس« در 
تابلوي بازار اول بازگشايي شود، تامين سرمايه نوين به 

بازارگرداني نماد ياد شده خواهد پرداخت.
وي دليل رش��د قابل توجه قيم��ت در نماد معامالتي 
»فرابورس« را افزايش چشمگير حجم معامالت در اين 
بازار اعالم كرد و افزود: از آنجايي كه در س��ال گذشته 
ارزش و حجم معامالت در بازار سهام كشور با افزايش 
چش��مگيري مواجه بوده از اين رو رشد قيمت سهام 
فرابورس امري دور از انتظار نبوده است. با توجه به آنكه 
درآمد شركت از اين طريق به ميزان قابل توجهي رشد 
كرده بنابراين طبيعي اس��ت كه نماد معامالتي آن با 
اقبال سهامداران مواجه شود. وي افزود: مضاف بر اينكه 
ساختار سهامداري شركت به گونه اي است كه عرضه 
از سوي مالكان سهام اندك است. احمدي در خصوص 
ميزان شناوري اين سهم گفت: از سوي فرابورس گفته 
مي شود كه شناوري اين نماد حدود 27 درصد است. 
با اين حال چون اكثر دارندگان نماد فروشنده نيستند، 
بنا براين افزايش تقاضا در سهام شركت به خوبي عرضه 
نمي شود كه ما سعي مي كنيم با بازارگرداني مناسب 
اين مش��كل را مرتفع كنيم و جلوي رشد حباب گونه 
اين نماد را بگيريم.مديرس��رمايه گذاري و دارايي هاي 
شركت تامين سرمايه نوين در پاسخ به سوالي مبني 
بر تاثيرپذيري منفي »فرابورس« از تغيير مقررات بازار 
پايه و كاهش درآمدي كه از اين محل انتظار شركت را 
مي كشد، گفت: اگرچه با تغيير مقررات جديد ابالغ شده 
براي اين بازار احتماال درآمد شركت كاهش يابد با اين 
حال نمي توان آن را مانعي سنگين بر سر راه درآمدزايي 

شركت فرابورس ايران دانست چرا كه عرضه هاي اوليه 
پيش رو و س��اير معامالتي كه فرابورس از آنها كسب 
درآمد مي كند مي تواند كاس��تي حاصله از محل ياد 

شده را جبران كند.

  حال و روز فرابورس از گذشته تا امروز
 هاموني ضمن بيان تاريخچه اي از شكل گيري فرابورس 
گفت: اين ركن بازار سرمايه با 3 نيروي انساني آغاز به 
كار كرد و طي س��ال هاي گذش��ته ارزش بازاري آن از 
۸ ميليارد تومان به 350 هزار ميليارد تومان و نيروي 

انساني آن به 133 نفر افزايش يافته است.
به گفته مديرعامل فرابورس ايران اين ركن بازار سرمايه 
در عرصه بين المللي توانسته عملكرد قابل قبولي داشته 
باشد و در بين اعضاي فدراسيون جهاني بورس ها با 10۶ 
درصد بازدهي، رتبه اول را در سال گذشته كسب كند.

هاموني مهم ترين برنامه هاي فراب��ورس را راه اندازي 
عمليات بازار ب��از با كمك بانك مرك��زي و به منظور 
استفاده از ابزارهاي بازارمحور سياست هاي پولي عنوان 
كرد و افزود: همچنين از ديگر برنامه هاي فرابورس ادامه 
تمركز بر حوزه تكنولوژي، سرمايه گذاري در فين تك ها 

و تقويت ساير تكنولوژي هاي مالي است.

 رنگدانه هاي بازار پايه به ثمر نشست
 در حاشيه اين نشست، بهنام محسني، معاون بازارهاي 
خارج از بورس فرابورس اي��ران به بيان وضعيت جديد 
بازار پايه پرداخت و گفت: در سال گذشته دستورالعمل 
جديد بازار پايه از سوي سازمان بورس تصويب و اجراي 
آن به خردادماه جاري موكول شد. اما با توجه به نظرات 
فعاالن بازار در خصوص ش��رعي بودن معامالت، پس از 
بررسي هاي كميته فقهي اين ابهامات روشن شد.محسني 
ادامه داد: دومين بحث، اخذ مجدد نظرس��نجي بود كه 
قرار شد در شكلي تازه و با گروه بندي ۶ طبقه اي فعاالن 
همراه شود. سپس از نخبگان بازار سرمايه نيز نظرسنجي 
و نتايج مورد بررسي قرار گرفت.معاون بازارهاي خارج از 
بورس فرابورس ايران، با بيان اينكه هيات مديره و شوراي 
عالي بورس نيز با كليات تصميمات موافقت كرد، گفت: 
بنابراين رنگ بندي بازار پايه به زرد، نارنجي و قرمز انجام 
مي شود و دامنه نوسان براي اين تابلوها به ترتيب سه، دو 
و يك درصدي خواهد بود.الزم به ذكر است كه تغييرات 
بازار پايه در وهله اول، حاش��يه هاي زيادي را در س��طح 
بازار سرمايه ايجاد كرده بود و مسائلي مانند غرري بودن 
معامالت، باعث اعتراض گسترده اهالي اين بازار شده بود. 

 چرا كوچك و متوسط ها منفعل مانده اند؟
مديرعامل فرابورس در پاس��خ به سوالي پيرامون بازار 
SME و داليل كوچك ماندن اين بازار گفت: دو مانع 
اصلي براي رش��د اين بازار، موضوع حاكميت شركتي 
و ش��فافيت در اراي��ه صورت هاي مالي ش��ركت هاي 
SME اس��ت كه موجب ش��ده با وجود تعداد بسيار 
زياد ش��ركت هاي در صف پذيرش تنها 1۸ ش��ركت 
اس��تانداردهاي مدنظ��ر فرابورس را كس��ب كنند و 
پذيرش شوند.هاموني افزود: معتقديم بازار SME يكي 
از بازارهاي آينده دار و روشن خواهد بود و در اين مسير 
بايد دستگاه هاي مختلف نظير معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، شهرك هاي صنعتي و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت همكاري هايي انجام دهند.

 پايان مرداد، آغاز به كار بازار متشكل ارزي
در ادامه مديرعامل فرابورس اي��ران از راه اندازي بازار 
متشكل ارزي در آينده نزديك خبر داد و گفت: مراحل 
ثبتي اين بازار در ارديبهشت امسال انجام شده و تالش 
مي كنيم طي هماهنگي با بانك مركزي، تا پايان مرداد، 
اين بازار كه 20 درصد س��هام آن متعلق به فرابورس 

است، آغاز به كار كند .

 بازار باز نقدينگي را كنترل مي كند
وي همچني��ن در خصوص عمليات ب��ازار باز و نقش 
و عملكرد بانك مركزي و بازار س��رمايه در آن گفت: 
عمليات بازار باز به توسعه ابزارهاي بازارمحور سياست 
پولي كمك مي كند. ابزاري كه تاكنون در جمهوري 
اس��المي ايران وجود نداش��ته و معتقديم مهم ترين 
همكاري بين بانك مركزي و سازمان بورس، راه اندازي 
عمليات بازار باز بوده است. ابزاري كه نقش بسزايي در 
كنترل نقدينگي خواهد داشت و البته بازارهاي مختلف 
نظير صكوك، بازار سهام و بازار بدهي را نيز از مزاياي 

خود منتفع خواهد كرد.

 چرا برخي استارتاپ ها
 از ورود به فرابورس جاماندند؟

مديرعامل فرابورس ايران سپس در پاسخ به اين سوال 
كه پيش از اين چند استارتاپ مايل بودند وارد بورس 
و فرابورس ش��وند اما بورس اعالم كرد اين شركت ها 
صورت مالي معتبري ندارند اكنون اين استارتاپ ها يا 
سرمايه گذاران خود را از دست داده اند يا ادغام شده اند. 
بورس و فرابورس چه نقش��ي در زمينه اس��تارتاپ ها 
دارند؟ گفت: پيش از اين چند استارتاپ تالش هايي 
كردند اما به دليل فقدان صورت مالي معتبر شفاف و 
نظام مالي مقتدر و اصولي نتوانس��تند به هدف خود 

برسند. اكنون ما از س��وي اين شركت ها درخواستي 
نداريم و خودشان پيگير ورود به بازار سرمايه نيستند.

هاموني اظهار كرد: تاكنون 29 شركت دانش بنيان در 
بورس و فرابورس عرضه اوليه شده اند و ارزش آنها بالغ 
بر 30 هزار ميليارد تومان است. بايد توجه كرد كه خط 
قرمز بازار سرمايه عدم شفافيت مالي و نبود حاكميت 
شركتي اس��ت و با رعايت اين موارد در آينده مي توان 
رشد اس��تارتاپ ها در بازار سرمايه را بيش از هميشه 

شاهد بود.
مديرعامل فرابورس در پاس��خ به سوالي در خصوص 
تامين مالي جمعي )crowed funding( و اقدامات 
فرابورس در اين بخش به 10 درخواست دريافت شده 
براي راه اندازي سكوي عامليت كرادفاندينگ اشاره كرد 
و گفت: از ميان اين درخواست ها، يك درخواست موفق 
به اخذ موافقت اصولي شده است.هاموني همچنين به 
موضوع فراخوان بالك چين  اشاره كرد و گفت: مهلت ما 
رو به پايان است و انشاءاهلل بعد از پايان آن در 15 مرداد، 
نتايج نهايي اعالم خواهد شد. از سوي ديگر در زمينه 
asset token ها و security token ها برنامه هاي 
جدي داري��م و توافقات و مذاكراتي با دانش��گاه هاي 
معتبر كشور انجام شده است و اميدواريم منجر به عقد 

قرارداد شود.

 تغيير در سامانه معامالتي
 با حذف ۴ صفر از پول ملي

وي همچنين در خصوص سياس��ت حذف 4 صفر از 
پول ملي و تاثير آن بر اقتصاد گفت: طبعا حذف 4 صفر 
بايد در كنار بقيه سياست هاي پولي ديده شود و تمام 
كشورهاي موفق در اجراي اين برنامه، پيش از هرچيز به 
ثبات بازارهاي مالي فكر كرده اند .مديرعامل فرابورس 
اي��ران تصريح ك��رد: در بورس هم طبيعت��ا با اجراي 

سياست حذف 4 صفر در سامانه معامالتي تغييراتي 
بايد رخ دهد . همچنين براي حق تقدم هاي كمتر از 10 
تومان نياز به اصالحاتي وجود دارد . به گفته هاموني با 
توجه به جلساتي كه در اين خصوص برگزار مي شود به 
نظر مي رسد بانك مركزي سياست هاي تكميلي نيز 

تعريف كرده است.

 20 شركت تا پايان سال به فرابورس مي آيند
رضا غالمعلي پور، معاون پذيرش و بازاريابي فرابورس 
ايران با اش��اره به اينكه از ابتداي سال تاكنون تعداد 7 
شركت در فرابورس درج ش��ده، افزود: درصورتي كه 
شركت ها بعد از پذيرش الزامات الزم را رعايت كنند، 
پيش بيني مي شود حدود 20 ش��ركت تا پايان سال 
عرضه اوليه شود.وي همچنين به رقم 41 هزارميليارد 
توماني انتش��ار اوراق در بودجه سال جاري اشاره كرد 
و گف��ت: از اين ميزان 31 هزار ميليارد تومان در قالب 
1۶ نماد اسناد خزانه اسالمي در نمادهاي اخزا۸01 تا 

اخزا۸1۶ به زودي در فرابورس پذيرش مي شود.

 واگذاري سهام پرسپوليس و استقالل
 به كجا رسيد؟

مديرعامل فرابورس در پاسخ به اين سوال كه واگذاري 
سهام پرسپوليس و استقالل چه روندي را در فرابورس 
طي مي كند، گفت: ما از اين دو باشگاه ورزشي صورت 
مالي دريافت كرده بوديم اما تاكنون درخواست رسمي 
براي ورود به فرابورس از سوي اين باشگاه ها نداشتيم. 
با وزير ورزش و جوانان نيز جلساتي داشتيم تا در اين 
باره به جمع بندي برسيم.هاموني افزود: فرابورس ايران 
به طور كامل آمادگي پذيرش اين دو باش��گاه را دارد و 
به محض دريافت رسمي، بررسي شرايط آنها را براي 

ورود به فرابورس آغاز مي كند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصالح مقررات 
افش��ا، پذيرش و معامالت بازار پايه فرابورس ايران 
خبر داد و عنوان كرد: اصالح مقررات افشا، پذيرش 
و معامالت بازار پايه فرابورس با هشت بند عملياتي 
مي ش��ود. به گزارش سنا، ش��اپور محمدي، رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به تصميم 
شوراي عالي بورس در خصوص اصالح مقررات افشا، 
پذيرش و معامالت بازار پايه فرابورس گفت: پس از 
برگزاري جلس��ات متعدد با كارشناسان و صاحب 
نظران بازار س��رمايه، هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار بهمن ماه س��ال 1397 اصالح مقررات 

بازار پايه فرابورس را تصويب كرد.

سخنگوي سازمان بورس با اش��اره به اينكه اصالح 
قوانين بازار پايه فراب��ورس بايد طي 5 ماه عملياتي 
مي ش��د، افزود: ب��ا نزديك ش��دن به زم��ان اجرا، 
س��رمايه گذاران نگراني هايي را مطرح كردند و اين 
دغدغه ها از س��وي نهاد ناظر به اطالع وزير محترم 
امور اقتصادي و دارايي رس��يد و طبق دستور فرهاد 
دژپسند، رييس محترم شوراي عالي بورس توجه به 
نظرات فعاالن بازار و تامين مطالبات آنان در دستور 
كار نهاد ناظر بازار سرمايه قرار گرفت و به همين دليل 

زمان اجراي اصالحات تغيير كرد.
دبير ش��وراي عالي بورس ادامه داد: مقرر شد ضمن 
كس��ب نظرات فعالين بازار، بررسي هاي دقيق تري 

انجام و نتيجه جهت اتخاذ تصميم نهايي به شوراي 
عالي بورس پيشنهاد شود.رييس سازمان بورس با 
اشاره به اينكه طي دو ماه گذشته جلسات متعددي 
با موضوع اصالح مقررات افش��ا، پذيرش و معامالت 
بازار پايه فرابورس برگزار شد، گفت: پس از كسب نظر 
از كانون نهادهاي سرمايه گذاري، كانون كارگزاران 
ب��ورس و اوراق بهادار، ناش��ران ب��ازار پايه و فعاالن 
حقيقي و حقوقي، نهاد ناظر بازار سرمايه جمع بندي 

خود را در اختيار شوراي عالي بورس قرار داد.
محم��دي افزود: از س��وي ديگر به دلي��ل ابهامات 
مطرح ش��ده فقهي در مورد مكانيزم هاي معامالتي 
و نح��وه نماي��ش مظنه هاي قيمتي و اث��رات آن بر 

انجام داد و ستد سهام، كميته فقهي سازمان بورس 
موضوع را بررس��ي و اعالم كرد در اين رابطه مشكل 
شرعي وجود ندارد.رييس س��ازمان بورس با اشاره 
به اينك��ه برخي از اعضاي ش��وراي عالي بورس نيز 
جلسات مشابهي با فعاالن و كارشناسان بازار سرمايه 
برگزار كردند و نتايج تمامي نشست ها به شورا ارايه 
شد، گفت: در نهايت مقرر شد اصالح مقررات افشا، 
پذيرش و معامالت بازار پايه فرابورس در هشت بند 

عملياتي شود. 
او ادامه داد: در جلسه ش��وراي عالي بورس به لزوم 
انجام اصالحات در بازار پايه، اتخاذ تدابير پيشگيرانه 
و انضباطي براي برخورد با تخلفات ناشران بازار پايه، 
طبقه بندي شركت ها در تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز 
و حراج ناپيوسته و كشف قيمت در تابلوي هاي فوق 
حداقل يك بار در هفته با تشخيص سازمان بورس و 

اوراق بهادار تاكيد شد.
دبيرشوراي عالي بورس با بيان اينكه تسهيل امكان 

انتقال به تابلوها و بازارهاي باالتر طي فرآيند پذيرش 
از ديگر موارد مورد تاكيد شوراي عالي بورس بود و 
دامنه نوس��ان براي بازار پايه زرد 3 درصد، بازار پايه 
نارنجي 2 درصد و بازار پاي��ه قرمز 1 درصد تعيين 
ش��د، گفت: در روزهاي بعد از كش��ف قيمت دامنه 
نوسان هاي فوق الذكر اعمال مي شود و قيمت پايه هر 
روز، قيمت كشف شده در روز حراج ناپيوسته است.

وي ادامه داد: همچنين مقرر شد نمايش مظنه هاي 
خريد و فروش مرحله اي و با اعالم قبلي باشد. اما فعاًل 
مظنه هاي خريد و فروش براي ۶ ماه طبق روال سابق 
قابل رويت است.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در پايان تاكيد كرد: اعضاي ش��وراي عالي بورس و 
مديران سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقاي سالمت 
بازار س��رمايه و افزايش اعتماد و اطمينان فعاالن را 
اصول تدوين سياس��ت ها مي دانند و تاكيد مي كنم 
هر اصالحي در بازار تنها با رضايت حداكثري فعاالن 

بازار سرمايه انجام مي شود.

اصالح قوانين بازار پايه فرابورس با هشت بند
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد
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بازار سرمايه؛ بازاري جذاب براي 
هدايت پول هاي سرگردان

به گفته يك كارشناس بازار سرمايه صنايع داخلي با 
وجود تحريم ها و نبود واردات كاالهاي اساسي مانند 
خودرو و قطعات، مي تواند پتانسيل سرمايه گذاري 
مناس��بي براي نيمه دوم س��ال جاري و حتي دو 
سال آينده باشد. حسين زماني درمزاري با بررسي 
روند بازار گفت: با توجه به خبرهاي سياسي خوب 
موجود از جمله توافقاتي كه به تازگي با عربستان 
و امارات در حال ش��كل گيري است، مي توانيم به 
زودي شاهد باز شدن دروازه هاي تجاري جديدي 
در خاورميانه براي كشور باشيم.  وي در ادامه اظهار 
كرد: البته هن��وز در حوزه صادرات به خصوص در 
مورد نفت، مش��كالت به طور كامل برطرف نشده 
اس��ت؛ به طوري كه بنابر گفته رييس كميسيون 
بودجه، در ح��ال حاضر صادرات نفت حدود 300 
هزار بشكه اس��ت و تا 2.5 ميليون بشكه اي كه به 
عنوان هدف اين بازار در نظر گرفته ش��ده است، 
فاصله زيادي وجود دارد.به گزارش س��نا، زماني 
درمزاري تاكيد كرد: به نظر من در شرايط كنوني 
بهترين بازار براي هدايت پول هاي سرگردان، بازار 
سرمايه است. با توجه به مشكل بازپرداخت بهره 
بانكي و ماه ش��مار ب��ودن آن و همچنين با توجه 
به افزايش نرخ تورم، بان��ك ديگر جذابيتي براي 
س��پرده گذاران ندارد، همچنين مشكالت فوالد 
در بازار مسكن و افزايش قيمت جهاني اونس طال 
همگي داليلي هس��تند كه توجه سرمايه گذاران 
را به س��مت بازار س��رمايه معطوف كرده اند.وي 
وجود تحريم ها را عاملي براي امكان رشد صنايع 
توليد داخل دانست و افزود: صنايع صادرات محور 
مانند صنايع پااليشي، پتروشيمي، فلزات اساسي 
و كاموديتي ها حدود يك س��ال است كه در مدار 
نزولي قرار گرفته اند؛ بر اين اساس، اميدوارم با رفع 
موانع تحريمي و امكان صادرات مجدد اين صنايع 
دوباره بتوانند پتانسيل رشد خود را احيا كنند.اين 
كارشناس بازار سرمايه در پيش بيني از روند بازار 
در نيمه دوم سال جاري بيان كرد: شرايط سياسي 
تاثير زيادي در بازار ما دارد و فرآيند كنوني سياسي 
همانطور كه در باال اشاره ش��د، نشان از چرخش 
سياسي برخي كش��ورهاي اطراف مانند امارات و 
عربستان به س��مت ايران دارد؛ اين روند مي تواند 
اثرات خوبي بر اين بازار داش��ته باشد و با ادامه دار 
بودن اين اخبار، به نظر مي رس��د كه در نيمه دوم 
سال جاري مي توانيم شاهد بازار پوياتري باشيم.

زماني تاكيد ك��رد: در حال حاضر برخي صنايع از 
روند بازار جا مانده  و نس��بت به صنايع صادراتي با 
رشد قابل توجهي مواجه نبوده اند. در نظر داشته 
باش��يد كه صنايع توليد داخل، بيم��ه، ليزينگ، 
سرمايه گذاري ها، خودرو و قطعات و امثالهم جزو 
صنايعي هستند كه در قياس با سال هاي قبل و رشد 
كلي بازار، همچنان ظرفيت سودآوري و رشد دارند.

 درج اوراق منفعت ش�رکت البراتوارهای 
سینادارو

به گزارش س��نا، اوراق منفعت شرکت البراتوارهای 
سينادارو با نماد »صينا 205« در فهرست نرخ های 

بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
بر اس��اس مصوبه  بورس اوراق بهادار ته��ران، اوراق 
منفعت شرکت البراتوارهای سينادارو به مبلغ 100 
ميليارد تومان، از اين تاريخ )سيزدهم مرداد 139۸( 
جهت واگذاری کل منافع حاصل از خط توليد اسپری 
استنش��اقی به منظور تأمين مالی بخشی از مخارج 
باقيمان��ده طرح انتقال و توس��عه خطوط توليدی، 
توسط شرکت واسط مالی اسفند سوم به عنوان نهاد 
واسط، درج شد.بر اساس اين گزارش، اوراق منفعت 
شرکت البراتوارهای سينادارو در نماد »صينا 205« 
با شرايط زير در فهرس��ت نرخ های بازار اوراق بدهی 
بورس اوراق بهادار تهران، قابل معامله می شود:مبلغ 
کل اوراق 100 ميلي��ارد تومان، م��دت اوراق چهار 
سال، مواعد پرداخت سود هر سه ماه يکبار، نرخ سود 
علی الحس��اب اوراق 19 درصد، ن��رخ اعمال اختيار 
خريد توس��ط بانی 19 / 5 درصد، نرخ اعمال اختيار 
فروش توس��ط س��رمايه گذاران 19 درصد، ضامن 
شرکت س��رمايه گذاری خوارزمی )س��هامی عام(، 
متعهد پذيره نويسی، بازارگردان و مشاور عرضه اوراق 
شرکت تأمين سرمايه سپهر )سهامی خاص( و عامل 
فروش اوراق شرکت کارگزاری آينده نگر خوارزمی 

)سهامی خاص(.

  سود تلفیقی »وپاسار« ۴۲5 ریال اعالم شد
به گزارش سنا، بانک پاسارگاد در صورت های مالی 
تلفيقی 12ماهه، سود هر سهم را 425 ريال اعالم کرد. 
اين رقم در حالی منتشر شده است که سود هر سهم 

شرکت اصلی 3۸0ريال اعالم شده است.
بانک پاسارگاد در صورت های مالی تلفيقی 12ماهه 
منتهی به 29 اسفند1397، سود هر سهم را 425ريال 
اعالم کرد. اين رقم در حالی منتشر شده است که سود 

هرسهم شرکت اصلی 3۸0ريال اعالم شده است.
اين بانک در گزارش تلفيقی خود درآمدها را ۶۶هزار 
و 14۶ميليارد ريال اعالم کرده است که در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال مالی1397، حدود ۶3درصد 
افزايش يافته است. همچنين درآمدهای مشاع بانک 
نيز با رشد 12درصدی به 9۸هزار و ۶2۸ميليارد ريال 
رسيده اس��ت. س��ود خالص اين دوره نيز 21هزار و 
۶91ميليارد ريال رقم خورده و س��ود انباشته  قابل 
انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی مبلغ 2هزار 
و 5۸9ميليارد ريال منتشر شد.»وپاسار« در تشريح 
اهداف و برنام��ه های راهبردی در خصوص فعاليت 
شرکت اعالم کرده است که با توجه به راهبردهای آتی 
مديريت در خصوص فعاليت بانک، افزايش سهم بازار 
و همچنين کسب رتبه برتر در ميان 100شرکت برتر 
و همچنين افزايش سهم تسهيالت اعطايی در بخش 

صنعت و معدن مورد مالحظه قرار خواهد گرفت.

در بورس انرژي انجام شدمروري بر آمار معامالت بورس و فرابورس
معامله نيمي از دومين محموله فروش خارجي بنزينرشد 1076 واحدي شاخص كل بورس تهران

معامالت روز گذش��ته در بازار سهام كش��ور در حالي به 
اتمام رسيد كه بس��ياري از نمادهاي معامالتي در بورس 
و فرابورس با افزايش قيمت مواجه ش��دند. بر اين اساس 
معامالت روز يك شنبه در حالي خاتمه يافت كه رشد هزار 
و 74 واحدي ش��اخص بورس تهران آن را به سطح 255 

هزار و 530 واحدي رساند.
بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در اين روز همه 
شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند. شاخص  قيمت 
»وزني - ارزشي« با 290 واحد افزايش معادل 0.42 درصد 
ب��ه ۶9 هزار و 5۶ واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 9۶2 
واحد رش��د معادل 1.54 درصد به ۶3 هزار و 575 واحد، 
شاخص قيمت »هم وزن« با ۶45 واحد افزايش، معادل 
1.54 درصد به 42 هزار و ۶24 واحد، شاخص آزاد شناور 
با 1۶3۶ واحد رش��د، معادل 0.5۸ درصد به 2۸4 هزار و 
553 واحد، شاخص بازار اول با 411 واحد افزايش معادل 
0.22 درصد به 1۸۶ هزار 572 واحد و شاخص بازار دوم 
با 3۸35 واحد رش��د معادل 0.75 درصد، به 515 هزار و 
۸31 واحد رسيد.از سويي ديگر ديروز 5 نماد » اخابر با 1۶1 
واح��د، رمپنا با 13۶ واحد، تاپيكو با 117 واحد، خودرو با 

۸1 واحد و جم با ۶9 واحد « رشد، بيشترين تاثير مثبت را 
بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 

اين گزارش مي افزايد، در روزي كه گذشت شاخص هاي 
صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه 
شاخص صنايع »محصوالت چوبي با 15357 واحد صعود 
معادل 5 درصد به 322 هزار و 3۶7 واحد، انتشار و چاپ 
با 324۶5 واحد افزايش معادل 4.99 درصد به ۶۸2 هزار 
و 7۸0 واحد، زراعت ب��ا 2972 واحد صعود معادل 4.39 
درصد به 70 هزار و ۶۶3 واحد، منسوجات 99 واحد رشد 
معادل 3.74 درصد به 2 هزار و 770 واحد، قند و ش��كر با 
1452 واحد افزايش، مع��ادل 3.۶1 درصد به 41 هزار و 
۶74 واحد، ساير معادن با 22۶2 واحد صعود معادل 3.54 
درصد به ۶۶ هزار و 124 واحد، مواد دارويي با 907 واحد 
رشد معادل 3.51 درصد به 2۶ هزار و 757 واحد« رسيد.

در عين حال، نگاهي به آمارهاي معامالتي اين روز حاكي 
از آن است كه بازار سهام مشخص مي كند قيمت نمادهاي 
»وآذر، سدشت، غنوش، كگاز، كماسه، وملي و چافست« 
بيش��ترين افزايش قيمت و نماده��اي »غمهرا، حتوكا، 
دپارس، غشصفا، كساپا، خلنت و خفنر« بيشترين كاهش 

را تابلوهاي بورس به ثبت رساندند.به اين ترتيب، در پايان 
داد و س��تدهاي بورس، در 2۸4 هزار نوبت معامالتي، 2 
ميليارد و 3۶0 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 9 هزار و 
۸40 ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به 

93۸ هزار و 3۸9 ميليارد تومان رسيد.
در فرابورس ايران نيز شاخص كل 13 واحد رشد كرد و به 
رقم 3 هزار و 40۶ واحد رس��يد. ارزش روز بازار اول و دوم 
فرابورس ايران به بيش از 1۸۶ هزار ميليارد تومان رسيد. 

معامله گ��ران در فراب��ورس بيش از 1.4 ميليارد س��هام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 215 هزار معامله و به ارزش 

912 ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
نمادهاي كگهر، دماوند، رمپنا، ميدكو، ماديرا بيشترين اثر 
تقويتي در شاخص فرابورس را داشتند و نمادهاي مارون، 
زاگرس بيشترين اثر كاهش��ي را در شاخص فرابورس را 
داشته است. از جمله نمادهاي پربيننده نيز مي توان به 
س��هامي ذوب آهن اصفهان، بانك دي، توسعه و عمران 
كرمان، س��رمايه گذاري ميراث فرهنگ��ي، صنايع كاغذ 
پارس، ريل پرداز سير، پتروشيمي زاگرس و سرمايه گذاري 

ميراث فرهنگي اشاره كرد. 

روز گذشته،  2 محموله بنزين اكتان 91 و اكتان 95 در 
رينگ صادراتي بورس انرژي عرضه شد. 

محموله اكتان 95 كه محصول ش��ركت پااليش نفت 
تبريز بود، توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
در رينگ بين الملل بازار فيزيک��ی بورس انرژی ايران 
عرضه شد که پس از رقابت دو خريدار خارجی در نهايت 
به قيمت ۶30 دالر و ۶3 سنت به ازای هر تن معامله شد.

گفتني اس��ت بنزين اکتان 95 ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران به مقصد سه کشور افغانستان، 
ارمنس��تان و اقليم کردس��تان عراق پس از رقابت ، به 
قيمت ميانگين هر تن 75 ميليارد و 9۶ ميليون و ۶۸1 
هزار و ۶۶ ريال معادل با ۶30 دالر و ۶3 س��نت معامله 
ش��د. ارزش اين معامله 375 ميليارد و 4۸3 ميليون و 

40۸ هزار و 300 ريال است.
از ن��کات قابل توج��ه در عرضه اين محص��ول وجود 
تقاضای 15 هزار تن در برابر عرضه 5000 تن در سامانه 
معامالت رينگ صادراتی بورس انرژی بود. اين معامله 
يکی از مهم ترين رويدادهای بازار نفت ايران برای بنزين 
سوپر توليدی کشور در بازار های صادراتی است که با 

رقابت دو خريدار خارجی بالفاصله خريداری شد.اما 
محموله اكتان 91 كه توليد شركت پااليشگاهي ستاره 
خليج فارس است، نتوانست مشتري جذب كند و اين 
محموله 10 هزار تني كه با قيم��ت پايه 5۸1 دالري 
عرضه شده بود، بي مشتري ماند. البته بايد توجه داشت 
كه تا زمان 17 بعد از ظهر،  س��امانه معامالت مديريت 
فناوري هيچ اطالعاتي از اين معامالت درج نكرده بود 
و اطالعات درج ش��ده در اين گزارش، از سايت بورس 
انرژي برداشته شده كه البته سايت بورس انرژي در ارائه 

اطالعات و با كم و كسر فراواني مواجه است.



تشكلها6اخبار

داليل لزوم حذف دالر 4200 توماني

فسادي به نام تبعيض قيمت ارز
سال 97 اتفاقات عجيبي در اقتصاد كشور رخ داد. در 
حالي كه همه انتظار داشتند با پايان تعطيالت نوروزي 
قيم��ت ارز ثابت ش��ود اما با وج��ود كاهش تقاضاي 
مسافرتي قيمت به شكل سر س��ام آوري به افزايش 
ادامه داد. در نهايت دولت در تصميمي عجيب اقدام 
به س��ركوب قيمت ارز ب��ر روي 4200 تومان كرد تا 
يكي از تجربيات عجيب درباره ميخ كوب كردن نرخ 
ارز شكل گيرد. اين در حالي بود كه هيچ توجيه علمي 
روي اين موضوع وجود نداشت. با وجود اعتراض هاي 
جسته گريخته در فضايي كه چندان نيز اعتراض پذير 
نبود در اواخر فروردين ماه س��ال گذشته بود كه دالر 
4200 توماني به ادبيات اقتصادي كشور اضافه شد. 
نرخي كه جنجال وسرو صداي زيادي به پا كرد. اعالم 
نرخي كه تجارت كشور را به ش��دت تحت تاثير قرار 
داد و انتقاد بسياري از فعاالن اقتصادي را برانگيخت. 
اعتراض موجب ش��د تا در اواخر تيرماه متوليان امر 
در بخش��نامه ديگر اق��دام به گروه بن��دي كاالهاي 
واردات��ي كنند. به موجب اين تصمي��م، كاالها در 4 
گروه فهرست بندي شدند. براساس چنين تصميمي، 
»كاالهاي اساس��ي و دارو و تجهيزات پزش��كي« در 
زمره گروه كااليي ي��ك قرارگرفتند كه ارز مورد نياز 
آنها از منابع بانك مركزي تامين مي ش��د. »كاالهاي 
واسطه اي و سرمايه اي« دومين گروه كااليي تعريف 
شده بود كه ارز آنها از طريق ارز صادراتي پتروشيمي 
و فوالد و... در سامانه نيما به قيمت 4200 تومان قابل 
تامين بود. اما گروه »كاالهاي مصرفي« سومين گروه 
كااليي بود كه ن��رخ توافقي بازار نيما محل تامين ارز 
براي آنها در نظر گرفته ش��ده بود. ديگر گروه كااليي 
مربوط به »كاالهاي ممنوعه هاي وارداتي« بود كه در 

گروه چهارم قرار گرفتند.

   مشكل سياست هاي تجاري
با وجود تمام مباحث مطرح ش��ده مبني بر گسترش 
صادرات پس از جهش ارزي اما اين اتفاق رخ نداد چرا 
كه تغيير سياس��ت هاي تجاري و ارزي عمال خالف 
جهت گسترش صادرات عمل كرد. تهديدهاي دولت 
نيز باعث ترس صادركنندگان و گسترش صادرات با 
كارت هاي يك بار مصرف شد. دولت راه هاي مختلفي 
براي اصالح سياست ارز 4200 توماني در پيش گرفت 
اما ريشه هاي اين سياست مشكالت اساسي داشت. 
بطوريكه بازوي پژوهش��ي مجلس شوراي اسالمي، 
پارلم��ان بخش خصوصي و ذي نفعان بارها نس��بت 
به ناكارآمدي اين سياس��ت ارزي هشدار داده بودند. 
ام��ا در تازه ترين اقدام، پارلم��ان بخش خصوصي در 
نشست تيرماه هيات نمايندگان به حذف دالر 4200 
توماني از صحنه اقتصاد كش��ور راي مثبت دادند. در 
همين رابطه، بيانه اي از س��وي اتاق ايران منتشر شد 

كه »افزايش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و 
كاهش اعتماد عمومي به توان سياست گذاري دولت 
و همچنين تضعي��ف توليد داخلي« را نش��انه هاي 
ناكارآمدي سياست هاي ارزي دولت دانسته و خواستار 

اصالح اين سياست ها شدند.
در اين بيانيه آمده بود كه تخصيص منابع قابل توجه ارز 
ترجيحي در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت 
خريد خانوارها در برابر تورم هاي فزاينده، موفق عمل 
نكرده است. شاهد اين امر، تفاوت نه چندان محسوس 
تورم كاالهاي اساسي و غير اساسي در سال 97 است. 
همچنين تفاوت معنادار نرخ ارز ترجيحي با نرخ هاي 
نيمايي و آزاد، به گس��ترش رانت و فس��اد در جامعه و 
كاهش اعتماد عمومي به توان سياست گذاري دولت 
محترم، منجر شده اس��ت. افزايش محسوس واردات 
برخي كاالهاي اساسي در سال 97 نسبت به سنوات 
گذش��ته و تفاوت در قيمت توزيع دولتي و آزاد اقالم 
مصرفي اساسي، انعكاسي از فساد شكل گرفته در اثر 
سياست گذاري نامطلوب ارزي است. در نهايت اجراي 
سياس��ت تخصيص ارز يارانه اي، در مواردي تضعيف 
توليد داخلي را نيز در پي داشته است. شرايط رقابتي 
نابرابر توليدكنندگان كاالهاي مش��ابه اقالم اساسي 

وارداتي از داليل اين امر است.

   فساد به دليل غيرواقعي بودن نرخ
با اين وجود هنوز اين سوال براي بسياري مطرح است 
كه چرا بايد ارز 4200 توماني حذف ش��ود. در همين 
رابطه محمد الهوتي رييس كميسيون تسهيل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران و عضو كميته ارزي اتاق 
ايران از ضرورت حذف دالر 4200 توماني و داليل آن 

مي گويد.
الهوتي، منشأ فس��اد و مشكالتي كه در طول يكسال 
گذشته در تجارت خارجي و منابع ارزي كشور رخ داد را 
به غير واقعي بودن نرخ دالر4200 توماني ربط مي دهد 
و عنوان مي كند: اعالم نرخ دالر 4200 توماني از سوي 
سياست گذار، سياست اش��تباهي بود كه باعث برهم 
زدن تجارت كشور شد وتا جايي پيش رفت كه بالغ بر 
70 ميليارد دالر ثبت سفارش در يك بازه زماني حدود 
6 ماهه در تجارت كش��ور به ثبت رسيد. اتفاقي كه به 
گفته اين فعال اقتصادي، در تاريخ ثبت سفارش كشور، 
سابقه نداشته است و دليل تقاضا هم ارزان بودن نرخ ارز 
و ايجاد تقاضاي كاذب براي آن بود. به گفته اين عضو 
كميته ارزي اتاق ايران، تفاوت معنادار نرخ ارز دولتي با 
نرخ هاي آزاد، تنها به گسترش رانت و فساد در جامع، 
دامن زد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران همچنين 
افزايش تقاضاي بي رويه واردات برخي كاالهاي اساسي 

در سال 97 نسبت به سنوات قبل و تفاوت فاحش ارز 
4200 تومان��ي و با ارز آزاد و نيماي��ي را موجب ايجاد 
مفس��ده در اقتصاد عنوان كرد و گفت: بطوريكه امروز 
شاهد برگزاري جلس��ات محاكم قضايي و برخورد با 
متخلفان هستيم، البته ريشه همه اين معضالت را بايد 
در سياست گذاري هاي نامطلوب ارزي جست وجو كرد.

   كاهش قدرت خريد به جاي كاهش تورم
 عضو كميت��ه ارزي اتاق ايران همچنين اظهار كرد: با 
اعالم ن��رخ 4200 توماني، نه تنها تورم كاهش نيافت، 
بلكه هدف دولت از اتخاذ اين سياست ارزي كه همان 
عدم افزايش قيمت ها بود از اين طريق نيز تامين نشد؛ 
چراكه قدرت خريد مردم به شدت كاهش و شكل گيري 
ثروت هاي افسانه اي از اين طريق افزايش يافت و عمال 
فاصله طبقاتي بيشتري رقم خورد. الهوتي همچنين با 
اينكه هم اكنون تخصيص دالر 4200 توماني يا نيمايي، 
تفاوت چنداني براي جامعه مصرفي ندارد، تاكيد كرد 
كه دولت نبايد نگران آسيب ديدن مردم از محل حذف 
دالر 4200 توماني باش��د؛ كما اينكه به نظر مي رسد، 
خود دولتمردان نيز به اين نتيجه رس��يده باشند، كه 
دالر ارزان به دست مصرف كننده نهايي و جامعه هدف 
نرسيده است؛ اما به داليل مختلفي از جمله بحث رواني 

جامعه در مورد حذف ارز 4200 توماني و تأثير منفي 
آن بر روي قيمت ها، اين نگراني وجود دارد و همين امر 
هم باعث شده كه دولت با حذف اين ارز دولتي موافقت 
نكند. بنابر اظهارات عضو كميته ارزي اتاق ايران، اين 
درشرايطي اس��ت كه با وجود حذف ارز دولتي برخي 
كاالهاي اساسي، نه تنها افزايش قيمتي از اين محل رخ 
نداده و اثر تورمي بر جاي نگذاشت، بلكه نرخ آن اقالم نيز 
كاهش يافت كه به عنوان نمونه مي توان در مورد گوشت 
قرمز اشاره كرد. اين فعال اقتصادي بر اين باور است كه 
در حال حاضر نيز تفاوت نرخ دالر در سامانه نيما با بازار 
آزاد نيز بسيار نزديك شده و خوشبختانه تفاوت فاحش 
در اين بخش كه خود نيز ايجاد رانت جديدي شده بود، 
برچيده شده است. عضو كميته ارزي اتاق ايران در عين 
حال تصريح كرد كه سياست دستوري تعيين نرخ ارز 
جواب نمي دهد و سياست گذار در دوره فعلي نيز همان 
سياست اشتباه گذشته را تكرار كرد و پس از طي يك 
بازه زماني 9 ماهه متوجه شد كه اين سياست هم راه به 
جايي نمي برد و تالش كرد تا سياست هاي ارزي ترسيم 

شده را اصالح كند.
الهوتي در ادامه صحبت هاي خود حتي اين را متذكر 
مي ش��ود كه براي واردات كاالهاي اساسي نبايد هيچ 
گون��ه ارز دولتي اختصاص ياب��د؛ چراكه اين خودش 
محل ايجاد رانت و فساد خواهد شد و هدر رفت منابع 
ارزي ضررش بيش از منفعت آن براي كل جامعه است.

به گفته او، بطور نمونه ارزهاي ارزاني كه براي واردات 
دارو و كاالهاي اساس��ي اختصاص يافت��ه بود، عمال 
به دس��ت مصرف كننده نرس��يد و منجر به صادرات 
غيررسمي يا قاچاق ش��د كه دليل آنهم مابه التفاوت 
قيمت نرخ دولتي با بازار آزاد بود. رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران در ادامه با تاكيد بر اينكه پارلمان بخش 
خصوص معتقد اس��ت كه اگر نرخ ارز 4200 توماني و 
نيمايي، با حاشيه بازار فاصله داشته باشد، حتما يك ارز 
رانتي است و در اختيار كساني قرار مي گيرد كه كاالي 
وارداتي را به قيمت مدنظر دولت، به دست مصرف كننده 
نخواهند داد، اظهار مي كند: بنابراين قشر آسيب پذير 
نيز، آسيب بيشتري مي بينند و متأسفانه كساني كه به 
اين منابع دسترسي دارند، از رانت بزرگي برخوردار شده 

و همين امر، منجر به افزايش فاصله طبقاتي مي شود.
الهوتي در نهايت يادآور شد: براساس چنين ديدگاهي 
اتاق بازرگاني ايران طي بيانيه اي در آخرين نشس��ت 
هيات نمايندگان در مش��هد رسما اعالم كرد كه دالر 
4200 توماني بايد هر چه سريع تر از اقتصاد كشور حذف 
شود، فاصله نرخ نيما و حاشيه بازار كاهش يابد و به جاي 
حمايت هاي مستقيم كه تاكنون نتيجه اش جز اتالف 
منابع چيز ديگري نبوده، نيز به صورت غيرمستقيم از 
دهك هاي آسيب پذير جامعه صورت پذيرد تا از محل 

حذف ارز ارزان آسيبي متوجه آنها نشود. 

رييس انجمن سنگ آهن ايران: 

بخشنامه هايي كه تر و خشك را مي سوزانند
پس از ابالغ نامه وزير صنعت به رييس گمرك در مورد 
س��اماندهي صادرات، مديركل دفتر صادرات گمرك 
موضوع لزوم اخذ مجوز جهت صادرات مواد معدني را به 
كليه گمركات كشور ابالغ كرد؛ در اين ابالغيه آمده است 
به منظور س��اماندهي صادرات بخش معدن و حصول 
اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگيري 
از تضييع حقوق دولت با استفاده از كارت هاي بازرگاني 
غير از ۱۵ خرداد صادرات محصوالت سنگ آهن با كد 
تعرفه اي چهار رقمي 260۱ صرفا از طريق واحدهاي 
توليدكننده س��نگ آهن، كنس��انتره و گندله آهن يا 
نماينده رسمي آنان و طبق روال جاري براي محصوالت 
فوالدي پس از تاييد دفتر صنايع معدني اين وزارتخانه 

در سامانه فرامرزي گمرك امكانپذير خواهد بود.
مهرداد اكبريان در اين خصوص گفت: بخش��ي از اين 
ابالغيه شفاف سازي در حوزه معدن را پيگيري مي كند؛ 
به اين ترتيب آمار خروجي كشور در حوزه سنگ آهن 
و مبدا آن روشن شده كه البته اين موضوع مورد تاييد 

همه فعاالن و البته ماست.
وي با انتقاد از نحوه اجرايي اين بخشنامه گفت: آيين نامه 
اجرايي اين بخش��نامه طوري دارد تدوين مي شودكه 
متأس��فانه تجار و مع��دن داران واقعي تحت ش��عاع 
خسارت هاي كالن قرار مي گيرند؛ درست است كه با اين 

بخشنامه افرادي كه آمار ناقص ارايه مي كردند يا اصال 
آماري تحويل نمي دادند مهار مي شوند اما مشكالت 
عديده اي نيز براي بخش حرفه اي و درس��تكار معدن 

نيز پيش مي آيد.
 اكبريان به توقف كشتي هاي صادركننده در بندرعباس 
اشاره كرد و گفت: بخش��نامه هاي كلي باعث افزايش 
هزينه دموراژ كش��تيهاي صادركننده ش��ده در حال 
حاضر كشتي هاي بسياري در بندرعباس به دليل تاخير 

مشمول جريمه هاي دالري شده و بالنكليف هستند.
وي با تاكيد بر اينكه اين آيين نامه ها مي توانند با كمي 
دقت و برنامه ريزي، خروجي بهتري را به دست بدهند، 
گفت: كلي گويي مهم ترين نقص بخشنامه هاي ماست؛ 
در ابالغيه يادشده تر و خش��ك با هم مي سوزند و اين 

منطقي نيست.
رييس انجمن سنگ آهن ايران افزود: مهار آن عده  اي 
كه آمار نمي دادند، درست كار نمي كردند يا به نوعي از 
كارت هاي يك بار مصرف استفاده مي كردند، مورد قبول 
ما ست اما اين بخشنامه با عملكرد جامع، خوب و بد را 
با هم مي سوزاند، يعني شما حتي در بهترين شرايط كه 
براي يك شركت سالم و درستي هستي به دليل اينكه 
رويه، رويه اي كندي اس��ت، در نهايت متضرر خواهي 
ش��د. يعني عوض اينكه به يك تاجر خوشنام، حداقل 

جايزه خوشنامي داده بشود در نهايت طي اين فرايند، 
متضرر خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه نقش انجمن ها در تعديل 
سياس��ت گذاري هايي از اين دس��ت چيست، گفت؟ 
واقعيت اين است كه انجمن ها در تشخيص و معرفي 
واحد متخلف نمي توانند ورود كنند، اين بخش��نامه 
مي تواند رويه اي را ارايه دهدكه متخلفين نتوانند ورود 
پيدا كرده و به نوعي نقش فيلتررا ايفا كنند و در حوزه 

برخورد نيز قوه قضاييه مسوول دخالت است.
اكبريان اذعان داشت: هرچند اين آيين نامه بايد كمك 
مي كرد سره از ناسره تشخيص داده شود، ولي اتفاقي 
كه افتاده اين است كه همه فعالين حوزه معدن را درگير 
مسائلي كرده كه در بخش قابل توجهي اصال ربطي به 
آنها ندارد در واقع تجاري كه سال هاست در اين مملكت 
خدمت مي كنند بر اساس همين بخشنامه، بالتكليف 

در طبقات وزارتخانه باال و پايين مي روند.
 وي بيان داشت: پيشنهاد ما به وزارت خانه اين بود كه 
مسووليت تشخيص سره از ناسره را به عهده تشكل ها 
بگذارند؛ به هرحال تجار خوشنام پس از سال ها فعاليت 
خود را اثبات كرده و حتي بر اس��اس همين اعتبار در 
گمرك برايشان مسير سبز تشكيل شده است و براي 
تسريع فرايند فعاليت هاي تجاري آنها انواع همكاري ها 

صورت مي پذيرد؛ سابقه مثبت مي تواند اساس اعتماد 
دولت به تجار باشد؛ مي توان براي تجار تازه وارد مراحل 
بيشتري را در مسير تاييد طراحي كرد. به گفته رييس 
انجمن سنگ آهن، اين انجمن آمادگي دارد پرونده ها 
را بررس��ي و موارد مورد تاييد را ب��ه وزارت خانه براي 
عبور از مسير س��بز معرفي كند؛ آقاي سرقيتي با اين 
پيشنهاد به ضورت شفاهي موافقت كرده اند و گزارشي 
را نيز در مورد ارايه اين پيشنهاد به سيستم وزارتخانه 

به انجمن دادند.
 وي تشريح كرد: اتفاقي كه براي بخشنامه اوليه افتاده 
اين است كه اوال قابل تفسير شده يعني بيش از اهداف 

اوليه بخش��نامه پيگيري مي شود و مس��ائلي را بيان 
مي كنيم ارتباطي به آن بخشنامه ندارد روز اول موضوع 
اين بود كه معدن دار صادر كند يا نماينده معدن دار. ولي 
امروز پيگير اين هستند كه آيا معدني كه كنستانتره 
صادر مي كند حقوق معدن��ي را پرداخته يا نه كه اين 
مورد اصال در بخشنامه نبوده و بعداً وارد شده است. در 
صورتيكه قانون معادن در مورد كس��اني كه حقوقش 
را پرداخته نكرده يا س��هل انگاري كرده اس��ت كامال 
شفاف صحبت كرده و نيازي نيست كه منتظر بمانيم يا 
گروكشي كنيم. متأسفانه شواهدي از اين دست نشان 

مي دهد آيين نامه اجرايي آيين نامه درستي نيست.

رييس اتاق بازرگاني ايران: 

با سمينار و همايش مشكل اقتصاد حل نمي شود 
  بس�ته هاي عملياتي تدوين و اجراي آنها را 

مطالبه كنيم
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
گفت: گروهي، فعاالن اقتصادي را »س��رباز« و چه بسا 
»سردار« جنگ اقتصادي خطاب مي كنند اما در عمل، 
اقداماتشان به گونه اي است كه عرصه را بر فعال اقتصادي 
تنگ كرده اس��ت. غالمحس��ين ش��افعي در نشست 
مشترك هيات نمايندگان اتاق مشهد با رييس جديد 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي 
افزود: موانع موجود در مسير فعاليت هاي اقتصادي به 
دو بخش »داخلي« و »خارجي« تقس��يم مي شود كه 
چالش هاي »بيروني« شايد از توان و اراده ما خارج باشند 
اما راه حل عمده مش��كالت »دروني« در اختيار خود 
ماست. او تأكيد كرد: بپذيريم چالش هايي كه خودمان 
ساختيم و مانع تراشي هايي كه انجام داديم به مراتب 
بيش��تر از مش��كالت و تحريم هاي تحميلي خارجي 
است. البته كه اين تحريم ها باعث سوءاستفاده گروهي 
نيز شده اما نبايد تخلفات آنها به همه فعاالن اين عرصه 

تعميم پيدا كند و مانعي براي فعاليت هاي اقتصادي در 
كشور شود. رييس اتاق مشهد با بيان اينكه بارها تأكيد 
كرده ايم با قوانين دوران صلح نمي توان ساختارهاي ايام 
جنگ اقتصادي را اداره كرد، گفت: بسياري از بندهايي 
كه در دوران صلح به پاي فعاالن اقتصادي بسته شده، از 
مشكالت مربوط به چك هاي برگشتي گرفته تا مباحث 
و مسائل حوزه مالياتي، بايد در وضعيت دشوار جنگ 
اقتصادي گشوده شود. به عقيده شافعي، گشايش هايي 
ازاين دس��ت مي توانند عامل حيات دوباره واحدهاي 
توليدي باش��ند و پس از بازگشت به شرايط عادي نيز 

مي توان، امتيازات اعطايي را جبران كرد.
رييس اتاق ايران افزود: البته طرحي در دست بررسي 
است تا چنانچه ميسر شود، ش��ماري از قوانين كه در 
شرايط كنوني جنبه بازدارنده دارند، در سال هاي 98 
و 99 اجرايي نشوند كه اگر اين مهم محقق شود، نتايج 
خوبي حاصل خواه��د آمد. البته كه نظارت ها نيز بايد 

به گونه اي باشد تا بستر سوءاستفاده نيز شكل نگيرد.
او به رسالت هاي بخش خصوصي نيز اشاره اي داشت 

و خاطرنشان كرد: ايرادي نيز متوجه بخش خصوصي 
اس��ت كه »فراوان« نق��د بيان مي كند ام��ا »اندك«، 
راهكار ارايه مي دهد. در شرايط كنوني براي ثمر يافتن 
مطالباتمان بايد به انضمام انتقاد و پيگيري، تحليل و 

راهكار موثر نيز بيان كنيم.
وي تأكيد كرد: خوشبختانه امروز انجمن ها و تشكل هاي 
اقتصادي توانمندي در كشور فعال هستند كه مي توانند 
به مدد ظرفيت هاي كارشناسي خود، بر چند مشكل 
عمده متمركز شده و براي آنها چاره جويي كرده و مسير 

حل چالش ها را نيز مستندسازي كنند.
شافعي متذكر شد: برگزاري سمينارها و همايش ها، 
نمي تواند به تنهايي راهگش��ا باشد و بايد براي حصول 
اطمينان از كسب نتيجه، بسته ها و راهكارهاي عملياتي 
تدوين كرده و روي ميز مس��ووالن بگذاريم و س��پس 

تحقق آنها را مطالبه كنيم.
او در ادامه نقبي بر اهميت توس��عه تعامالت تجاري و 
اقتصادي با كشورهاي همسايه زد و عنوان كرد: تأكيد 
بر اهميت توسعه اين تعامالت بسيار جدي بوده و هفته 

گذش��ته براي اين منظور اعتبار خوبي از سوي اركان 
متولي تخصيص يافت. در خراس��ان رضوي نيز اتاق 
مشهد بايد طرحي عملياتي تهيه كند تا بتوانيم از اين 

اعتبار بهره الزم را ببريم.

 پارلم�ان بخ�ش خصوص�ي باي�د جايگاه 
سياست گذاري داشته باشد

محمدرضا مس فروش، رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوي نيز در اين نشست، با تأكيد بر 
اينكه شأن و جايگاه اتاق بازرگاني فراتر از وجه مشورتي 
آن است، گفت: پارلمان بخش خصوصي بايد جايگاه 

سياست گذاري داشته باشد.
او چالش هاي اقتصادي را جدي برش��مرد و گفت: اگر 
عزم ها براي رفع مشكالت جزم نشود و در همه بخش ها 
و جهت گيري ها، تغييري موثر رخ ندهد، گرهي گشوده 

نخواهد شد و انباشت مشكالت نيز افزون مي شود.
اين مقام مس��وول تأكيد كرد: اگر ات��اق بازرگاني نيز 
به عنوان عالي ترين مرج��ع فعاالن بخش خصوصي، 

همراهي الزم را به عمل آورد و مطالبه گر باشد؛ تحوالت 
مثبت��ي در بخش ه��اي مختلف رقم خواه��د خورد. 
تقاض��اي ما نيز همراهي پارلم��ان بخش خصوصي و 
كميس��يون هاي تخصص��ي آن با برنامه ه��ا و اهداف 

اقتصادي استان است.
مس فروش خاطرنشان كرد: حدود 7 درصد از واحدها، 
6 درصد از سرمايه گذاري و 8 درصد از اشتغال صنعتي 
كل كشور متعلق به خراسان رضوي است اما مولفه هايي 
نظير اش��تغال و س��رمايه گذاري داراي ظرفيت هاي 

بيشتري هستند و بايد توسعه يابند.
رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت خراس��ان 
رضوي خواستار همگرايي بخش خصوصي در راستاي 
مطالبه گري شد و بر ضرورت تسريع اقدامات تأكيد كرد. 
مس فروش، نقبي به مش��كالت سيستمي زد و گفت: 
البته شايد بخشي از اين مشكالت ناشي از ناكارآمدي 
نباشد و بيشتر از ضعف انگيزه ها نشات بگيرد. در اين 
راستا بايد در س��اختارهاي اداري بستر انگيزه سازي 

فراهم آيد. 
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طرح مبارزه با فروش پوشاك 
قاچاق به خوبي اجرا نمي شود

در حالي كه بيش از هفت ماه از آغاز طرح برخورد 
با فروشندگان پوش��اك قاچاق مي گذرد، عضو 
هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي 
و پوش��اك ايران معتقد اس��ت كه برخوردها با 
فروش��ندگان كاالي قاچاق در س��ال جاري به 
صورت جدي انجام نش��ده و شاهد آن هستيم 
كه عده اي بدون ثبت برند، كسب نمايندگي و 
مجوز واردات؛ دوباره ش��روع به فروش پوشاك 

وارداتي كرده اند.
اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك 
ايران ميزان قاچاق پوش��اك را ساالنه بين 2.7 
تا ۳ ميليارد دالر عنوان كرده اس��ت. در چنين 
شرايطي توليدكنندگان پوشاك در ايران بارها 
خواستار برخورد با فعاليت فروشندگان پوشاك 
قاچاق ش��دند تا اينكه در نهايت ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز پاييز س��ال گذشته اعالم كرد 
كه از ابتداي دي ماه س��ال ۱۳97، با هماهنگي 
دس��تگاه هاي مختلف ب��ا تمام فروش��ندگان 
برندهاي بدون مجوز رسمي پوشاك، برخورد 

قاطع مي شود.
در پ��ي اجراي اي��ن طرح، اواخر دي ماه س��ال 
گذشته مجيد نامي - عضو هيات مديره اتحاديه 
توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك ايران - از 
صدور حدود ۱00 اخطار كتبي در فاز اول اجراي 
طرح مبارزه قاچاق پوشاك در سطح عرضه براي 
فروشگاه هاي متخلف خبر داد اما بعد از گذشت 
حدود هفت ماه از اجراي اي��ن طرح، اين عضو 
هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و 
پوشاك ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
مبارزه با قاچاق پوشاك در سطح عرضه با صدور 
اخطار كتبي به شكلي كه در سال گذشته اجرا 
مي ش��د، تقريبًا متوقف شده اس��ت. وي افزود: 
در حال حاضر گزارش تخلفات ارايه مي ش��ود 
و تذكراتي نيز به متخلفان اعالم مي ش��ود، اما 
برخوردها به صورت جدي انجام نمي ش��ود. به 
گفته عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نس��اجي و پوش��اك ايران، يكي از نش��انه هاي 
توقف برخورد جدي با متخلفان اين اس��ت كه 
عده اي ب��دون ثبت برند، كس��ب نمايندگي و 
مجوز واردات؛ دوباره ش��روع به فروش پوشاك 
وارداتي كرده اند. نامي با بيان اينكه واردكنندگان 
پوشاك قاچاق به دليل سود باال از اين كار دست 
نمي كشند، تصريح كرد: اين افراد با استفاده از 
نفوذ خود به دنبال راه هاي جديد براي واردات و 

عرضه پوشاك قاچاق در كشور هستند.
وي در پايان با بيان اينكه طرح مبارزه با قاچاق 
پوش��اك در س��طح عرضه نتايج خوبي داشته، 
خاطرنشان كرد كه بايد پيگيري هاي بيشتري 

در اين زمينه انجام شود.

توقف كشتي هاي ايراني 
تاثيري بر بازار نهاده ها نداشت

مجيد مواف��ق قديري ريي��س انجمن خوراك 
دام، طيور و آبزيان با اش��اره ب��ه اينكه واردات 
ذرت نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 2 برابر 
رشد داشته است، اظهار كرد: هم اكنون ذخاير 
نهاده هاي دامي در كش��ور مناس��ب است و در 
آين��ده اين احتم��ال وجود دارد كه به س��بب 
مشكالت تخصيص ارز و تامين به موقع، واردات 

دچار چالش شود.
وي با اشاره به اينكه ذخاير استراتژيك نهاده هاي 
دامي در 60 سال گذشته بي سابقه است، افزود: 
با توجه به آنكه ذخير استراتژيك و حجم ذرت 
وارداتي در بنادر كش��ور در 60 س��ال گذشته 
بي س��ابقه بوده، از اين رو بايد منتظر ماند و ديد 
كه آيا دولت از ذخاير استراتژيك خود استفاده 

مي كند يا خير؟
موافق قديري با بيان اينكه توقف 2 كشتي ايران 
در برزيل تاثيري بر بازار نهاده هاي دامي نداشته 
است، گفت: توقف اين 2 كشتي تنها به دليل عدم 
سوخت رساني كشور برزيل بوده و هيچ تاثيري 

بر قيمت ذرت نداشته است.
رييس انجمن خوراك دام، طيور و آبزيان با اشاره 
به اينكه ايران مش��تري حدود ۳0 درصد ذرت 
برزيلي است، بيان كرد: براين اساس برزيلي ها 
بسيار هوشمندانه عمل مي كنند و به هيچ عنوان 
نمي گذارند ايران ۳0 درصد نياز ذرت س��االنه 
خود را كه رقمي حدود 2 ميليارد دالر است، از 

ديگر كشور ها تامين كند.
وي با اش��اره به اينكه قيم��ت نهاده هاي دامي 
نس��بت به اوايل سال و اواخر س��ال گذشته تا 
ح��دودي تعديل يافته اس��ت، اف��زود: اين در 
حالي است كه مشكالت توزيع نهاده هاي دامي 
همچنان ادامه دارد، ضمن آنكه دخالت دولت در 
قيمت گذاري و صدور دستورالعمل هاي متفاوت 

نمي گذارد آرامش بر بازار حاكم شود.
اين فعال اقتصادي درباره تاثير شرايط جنگي 
بر جو رواني صنعت خ��وراك دام و طيور گفت: 
اگرچه بار ها گفتيم كه دخالت گذاري دولت بر 
قيمت گذاري محصوالت پروتئيني مانع برقراري 
آرامش بر بازار است، اما اين روند همچنان ادامه 
دارد. موافق قديري ادام��ه داد: با توجه به آنكه 
بانك مركزي نمي تواند به تعهدات خود در تامين 
و انتقال ارز به درستي عمل كند، از اين رو اين امر 
در افزايش 20 تا 2۵ درصدي قيمت تمام شده 
و در نهايت بازار تاثير بسزايي دارد، در حالي كه 

كاري از دستمان بر نمي آيد.
رييس انجمن خوراك دام، طي��ور و آبزيان در 
پايان با اشاره به اينكه در چند روز گذشته يك 
ميليون تن نهاده دامي متعلق به پشتيباني امور 
دام از بنادر جنوبي كشور ترخيص شد، تصريح 
كرد: توزيع اين مقدار نهاده دامي، بر روند قيمت 

در بازار تاثيرگذار خواهد بود. 



گزارش كوتاه

كوتاه از دنياي انرژي

7 انرژي

گزارش »اختصاصي« تعادل از حادثه ديروز در ساختمان وزارت نفت

رد كابوس پالسكو در واكنش ها به دودگرفتگي وزارت نفت 
گروه انرژي| نادي صبوري|

ديروز صبح ليوان هاي چاي ساعت 10 صبح صدها نفر 
از كاركنان وزارت نفت نصفه و نيمه روي ميز رها شد 
چرا كه ناگهان از آنها خواس��ته شده بود ساختمان را 
تخليه كنند. بويي شبيه به بوي سيم سوخته از حوالي 
ساعت 10 در ساختمان مركزي قديم حس مي شد و 
در نهايت واحد HSE تصميم گرفت ساختمان تخليه 

شود تا دقيقا مشخص شود ماجرا از چه قرار است. 
از دي ماه 46 تا همين حاال ساختماني كه روزي كنار 
س��اختمان بورس دو برج تهران محسوب مي شدند 
صدها نفر را در خود براي كار كردن جاي داده اس��ت. 
آمارهاي غيررسمي نشان مي دهد حدود 700 نفر در 
ساختمان پانزده طبقه مركزي قديم وزارت نفت كه 
دفتر وزير نيز آن جا قرار دارن��د كار مي كنند، تخليه 
تمام اين نفرات در اين سو و آن سوي فضاي مجازي سر 
و صدايي به پا كرد و كم كم اخبار با تيتر »آتش سوزي 
در وزارت نفت« رد و بدل مي شد. هادي پورفرجودي 
رييس واحد ارتباط با رسانه وزارت نفت حدود ساعت 
10:30 به »تعادل« اطالع داد كه دستگاه هاي دودكش 
وارد ساختمان ش��ده اند تا دود را تخليه كنند. طبق 
گفته هاي او بيژن زنگنه وزير نفت در ساختمان حضور 

داشت و دفترش را ترك نكرده بود. 
ساعت 12 ظهر اما عبور و مرور به ساختمان وزارت نفت 
كامال به حالت عادي در آمده بود. معموال س��اختمان 
وزارت نف��ت واق��ع در تقاطع خيابان ه��اي حافظ و 
طالقاني، ساختماني پرتردد است؛ نامه برها، كاركنان 
ديگر ش��ركت هاي مرتبط، ارباب رجوع و طيف هاي 
مختلفي از مردم هر روز با اين بنا سر و كار دارند؛ البته 
سر و صدايي كه اتفاق ديروز صبح به پا كرد براي خود 

كاركنان وزارتخانه عجيب بود. 
 HSE به دنبال حس شدن بوي سوخته و تصميم واحد
وزارت نفت براي تخليه س��اختمان، كاركنان ديروز 
حدود يك ساعت از ساعت كاريشان در ديروز يكشنبه 
13 مرداد را در حياط وزارتخانه سپري كردند. در ادامه 
آتش نشاني ش��هري به محل حادثه مي آيد اما اجازه 
ورود پيدا نمي كند و در واقع آتش نشاني داخلي خود 

وزارت نفت عمليات را انجام مي دهد. امكان دسترسي 
به گزارش ماوقعي كه معم��وال در اين جور حوادث از 
سوي آتش نشاني تهيه مي شود براي »تعادل« ميسر 
نبود اما تمام چيزهايي كه تا اينجاي ماجرا قطعي است 
اين است كه بوي سوختگي از طبقه منفي 1 وزارتخانه، 
جايي كه باغبان هاي وزارت نفت معموال آنجا گردهم 
مي آيند شروع شده است؛ جدي ترين احتمال تا اينجا 
آن طور كه شبكه اطالع رس��اني نفت و انرژي در خبر 
كوتاهي كه منتشر كرده به آن اشاره كرده است » اتصال 

جزئي شبكه هاي برق« بوده است. 
كس��ري نوري س��خنگوي وزارت نفت به »تعادل« 
مي گويد: »دود ناش��ي از  اتصالي برق در طبقه منفي 
يك س��اختمان از مس��ير آسانس��ور به تمام طبقات 
منتقل ش��ده ب��ود و به همين خاطر ب��وي دود حس 
مي ش��د« يكي از نكات جالب توجه نحوه وارد شدن 
سازمان آتش نشاني به اين ماجرا بوده است، همان طور 
كه گفته ش��د واحد HSE وزارت نفت خود عمليات 
را بر عهده داش��ته پس چه كسي به آتش نشاني زنگ 
زده بود؟ جالل ملكي س��خنگوي آتش نشاني به ايرنا 
گفته كه حادثه آتش سوزي س��اختمان وزارت نفت 
به سامانه 12۵ اعالم نش��ده و با توجه به تماس هاي 
برخي شهروندان ماموران يك ايستگاه آتش نشاني به 
محل مورد نظر اعزام شدند كه با حضور آتش نشانان 
مشاهده ش��د در محل مورد نظر هيچ گونه حادثه اي 

روي نداده است.

  رد پالسكو در اذهان عمومي 
ش��ايد يك��ي از داليلي ك��ه موض��وع دودگرفتي در 
ساختمان وزارت نفت را به سرعت وارد فضاي مجازي 
كرد تجربه مواجهه جامعه با حريق و سپس فروريختن 
ساختمان پالسكو است. پالسكو كه اگر امروز زنده بود 
دو سال از ساختمان وزارت نفت بزرگ تر بود دي ماه 
9۵ جلوي چشمان بهت زده هزاران عابر پياده و موتور 
س��وار و ماشين س��وار فرو ريخت تا جامعه نسبت به 
حوادث در ساختمان هاي با عمر طوالني حساس شود. 
ساختمان وزارت نفت يك بار اوايل دهه 80 هم دچار 

يك سانحه شد، آن بار واقعا حريقي دركار بود، بعضي 
روايت ها كه امكان صحت س��نجي آن وجود نداشت 
مي گويند به خاطر جابه جا شدن ساختمان وزارتخانه 
در آن سال، يك وزارتخانه چادري در يكي از طبقات 
ايجاد شده بود و جنس اين چادرها به تشديد حريق 
منجر شد. حادثه آن سال باعث مرگ يكي از كاركنان 
زن وزارتخانه شد، او كارمند واحد امور بين الملل بود 
كه به خاطر تعامالت بين المللي تعطيالتشان با ديگر 
واحدها متفاوت است و پنجشنبه؛ روزي كه حريق در 
آن رخ داد روز كاريشان محسوب مي شد. آمار دقيق و 
رسمي از تعداد افرادي كه در ساختمان مركزي قديم 

وزارت نفت كار مي كنند وجود ندارد اما برخي منابع 
وزارت نفت برآورد مي كنند 700 نفر در اين ساختمان 
مشغول به كار هستند. قديمي بودن اين ساختمان و 
برخي مسائل مانند جنس كف پوش ها گاهي كاركنان 
را در مورد حوادثي كه ممكن اس��ت رخ بدهد نگران 
مي كند.  ساختمان س��فيد رنگ وزارت نفت دي ماه 
1343 افتتاح ش��د و آن روزها 36۵ اتاق داشت، البته 
ساختار اين ساختمان باعث مي ش��ود تعداد اتاق ها 
متغير باشد، در واقع آن طور كه سيد مصطفي حسيني 
يكي از قديمي تري��ن عكاس هاي وزارتخانه مي گويد 
تنها 2 طبقه اول و 2 طبقه آخر اين ساختمان هستند 

ك��ه در همان س��اختار اوليه به اتاق ه��ا و بخش هاي 
مختلف تقسيم شدند؛ در باقي طبقات به جز بخشي 
كه آسانسور را جدا مي كند در اصل با 11 طبقه خالي 
روبرو هستيم كه با پارتيشن هايي مخصوص به اتاق ها 
و ساختار فعلي تقسيم شده اند، اين تقسيم بندي قابل 

تغيير است.
در ساعت ناهار كاركنان وزارتخانه كمتر كسي از اتفاقي 
كه چند ساعت قبل رخ داده بود و يك كالغ چهل كالغ 
با عنوان »آتش س��وزي در وزارت نف��ت« در دهان ها 
مي چرخيد حرف مي زند، اگر هم حرفي باشد حسرت 

از تمام نشدن ليوان چاي ساعت 10 است. 

مدير اكتشاف شركت ملي نفت از اولويت شمال شرق ايران در اكتشاف خبر داد

امضاي چهار قرارداد نفتي در حوزه اكتشاف
شانا| 

مديريت اكتشاف ش��ركت ملي نفت ايران، چهار قرارداد 
پژوهش��ي در حوزه هاي مختلف ژئوفيزيك، ژئوشيمي، 
منابع نامتع��ارف هيدروكربوري و س��ياالت حفاري، با 
دانشگاه ها و ش��ركت هاي دانش بنيان ايراني در دانشگاه 

فردوسي مشهد امضا كرد.
بر اساس اين گزارش، پروژه تفسير كمي مكعب لرزه اي 
)QI( در جنوب دشت آبادان بين سيدصالح هندي، مدير 
اكتشاف شركت ملي نفت ايران و احمدرضا بهرامي، معاون 
پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد امضا شد. مدت 
زمان اجراي اين قرارداد 1۵ ماه در نظر گرفته شده و طي 
آن، اهدافي از جمله بومي سازي روش هاي روز دنيا در انجام 

مطالعات كمي و سرشت نمايي مخزن دنبال مي شود.
ق��رارداد فاز دوم پ��روژه انتق��ال دانش فن��ي و فناوري 
اكتشاف نفت هاي نامتعارف )شيل هاي نفتي( در ناحيه 
قالي كوه لرستان نيز در اين آيين، بين مدير امور اكتشاف 
ش��ركت ملي نفت ايران و رضا سلطاني، رييس پرديس 
دانش��كده هاي فني دانشگاه تهران امضا شد. مدت زمان 
اجراي اين قرارداد 48 ماه برآورد ش��ده و قرار اس��ت يك 
دانشگاه فني اروپايي با تجربه بيش از 90 سال در صنعت 
نفت شيل به عنوان همكار و مشاور بين المللي اين پروژه 
همكاري كن��د. اين پ��روژه با تدوين ي��ك برنامه جامع 

اكتشافي، زمينه را براي ايجاد و توسعه صنعت جديد نفت 
شيل در ايران فراهم خواهد كرد.

پروژه پژوهش��ي ارزيابي و مطالعه ژئوشيميايي مخازن 
هيدروكربوري گ��روه دهرم )واقع در بخش مياني ناحيه 
فارس ساحلي( به منظور بررسي تاريخچه شارژ مخازن 
و رديابي مسير مهاجرت سياالت هيدروكربوري نيز ديگر 
پروژه اي بود كه ق��رارداد آن بين هندي و منصور قرباني، 
مديرعامل شركت دانش بنيان پارس آرين زمين به امضا 
رسيد. دانشگاهي اروپايي همكار و مشاوره بين المللي اين 
پروژه خواهد بود كه قرار است در مدت زمان 18 ماه اجرا 
ش��ود. با انجام اين مطالعه مي توان احتمال حضور منابع 
هيدروكربوري در اعماق پايين تر مخزن دهرم را دقيق تر 

ارزيابي كرد.
پروژه پژوهشي ديگري نيز با عنوان اجراي ميداني ساخت 
10 هزار بشكه س��يال حفاري پايه آبي فشار و دماي باال 
)HPHT( براي حفاري چاه اكتشافي عميق با فشار و دماي 
باال به منظور جايگزيني س��يال پايه روغني، بين هندي 
و سلطاني، رييس پرديس دانش��كده هاي فني دانشگاه 
تهران امضا شد كه اين قرارداد هم در مدت زمان 18 ماه 
و با همكاري شركت دانش بنيان سياالت حفاري پارس 
اجرايي خواهد شد. از مهم ترين دستاوردهاي مد نظر براي 
اين پروژه مي توان جايگزيني سياالت پايه روغني مورد 

استفاده در حفاري چاه هاي عميق و اكتشافي را نام برد.بر 
اساس اين گزارش، پيش از اين مديريت اكتشاف شركت 
ملي نفت ايران با در نظ��ر گرفتن چالش هاي موجود در 
اكتشاف منابع هيدروكربوري و با هدف رفع اين چالش ها، 
پروژه هاي پژوهشي مختلفي را تعريف و نقشه راه فناوري 
را در افق پنج ساله و همس��و با استراتژي سازماني تهيه 
كرده بود كه قراردادهاي پژوهشي يادشده نيز در همين 

چارچوب تعريف شده اند.
در اجراي اين پروژه ها، اس��تفاده از شريك خارجي براي 
ايجاد ش��بكه فناورانه بين المللي و اجراي بهينه و انتقال 
فناوري به داخل كشور مدنظر قرار گرفته است و بر تعامل 
سازنده صنعت و دانش��گاه به منظور ايجاد خودكفايي و 
دستيابي به اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد 
شده اس��ت. در همين راستا، س��يدصالح هندي، مدير 
اكتشاف ش��ركت ملي نفت ايران ديروز در آيين امضاي 
چهار قرارداد پژوهشي مديريت اكتشاف شركت ملي نفت 
ايران با دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان افزود: بر اساس 
سياست هاي كالن وزارت نفت و پيرو حساسيت هاي آقاي 
زنگنه بر دستيابي به منابع انرژي در شمال شرق كشور، 

نسل جديد فعاليت ها در اين منطقه آغاز شده است.
وي گفت: با اينكه اكتش��اف در شرق كشور گران قيمت 
است و ريس��ك بااليي دارد، اما با توجه به فاصله زياد اين 

منطقه با مركز انرژي كشور، اكتشاف در شمال شرق در 
اولويت شركت ملي نفت ايران است و پيش بيني مي كنم 
از سال 99 به بعد، دكل در كپه داغ شرقي مستقر و مشغول 

فعاليت باشد.
به گفت��ه هندي، با توجه به س��ابقه اكتش��اف چند چاه 
غيرموفق در ش��مال ش��رق، اين درس به ما ديكته شده 
است كه با مطالعات و حركت هاي دقيق تر و اصولي تر در 
اين بخش عمل كنيم و اميدواريم در آينده حفر چاه هاي 

اكتشافي در اين منطقه در دستوركار قرار گيرد.
مدير اكتشاف ش��ركت ملي نفت ايران با تاكيد بر ارزش 
خوداتكاي��ي در كش��ور عنوان ك��رد: فرام��وش نكنيم 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه آن را سرلوحه كارهايمان 
قرار داده اي��م، بر عملكرد درونزا و برون نگر اقتصاد تاكيد 
دارد، بنابراين همكاري با شركت هاي خارجي مانعي ندارد 
و مهم آن است كه بتوانيم از اين همكاري براي دستيابي به 

خوداتكايي بهره ببريم.
هندي در ادامه، به مباحث پژوهش��ي و مطالعاتي اش��اره 
ك��رد و گفت: فرايند اكتش��اف در نفت و گاز خود ش��بيه 
فعاليتي پژوهشي است و در هر منطقه اي كه با موضوعات 
اكتشافي مواجه مي شويم، با فرايندي جديد روبه روييم كه 
از جنس مباحث پژوهشي است. از اين جهت اكتشاف به 
سبب رويارويي با پديده هاي ناشناخته فرآيند سخت تر و 

پيچيده تري نسبت به ديگر فعاليت هاي صنعت نفت است و 
ماموريت ما با كارهاي مطالعاتي و علمي عجين است.وي از 
پايان فاز نخست پروژه هاي پژوهشي اكتشاف محور نيز خبر 

داد و گفت: فاز دوم اين پنج پروژه بزودي شروع مي شود.
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران از عملكرد دانشگاه 
فردوسي مشهد در پروژه پژوهشي اكتشاف محوري كه با 
مديريت اكتش��اف همكاري داشته است قدرداني كرد و 
افزود: اين دانشگاه عملكرد بسياري خوبي از لحاظ كيفيت 
كار و رعايت زمان بندي كار داش��ته و اين عملكرد سبب 
دلگرمي و مش��وق ما براي تداوم اين روند تعاملي است.
هندي ب��ا بيان اينكه يكي از چهار قرارداد پژوهش��ي كه 
امروز امضا شد، قرارداد فاز دوم ارزيابي منابع شيل نفتي در 
قاليكوه لرستان است، ادامه داد: فاز نخست اين پروژه هم 
با همكاري انستيتو نفت دانشگاه تهران انجام شده بود و 
امروز قرارداد فاز دوم هم با اين مجموعه امضا شد.وي يادآور 
ش��د: بايد مباحث رگوالتوري در زمينه منابع نامتعارف 
هيدروكربوري تعريف و لحاظ شود.هندي مجموع ارزش 
چهار قراردادي را كه امروز امضا شد، 7 ميليارد تومان و ۵ 
ميليارد دالر عنوان كرد.چهار قرارداد پژوهشي در حوزه 
اكتشاف صبح امروز )يك شنبه، 13 مردادماه( در دانشگاه 
فردوسي مشهد، بين مديريت اكتشاف شركت ملي نفت 

ايران و دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان امضا شد.
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غافلگيري غول هاي نفتي
با نرخ پايين گاز

ايسنا| بزرگ ترين شركت هاي نفتي جهان تحت 
تاثير بازار نوظهور و نگراني هاي محيط زيس��تي، 
سرمايه گذاري هايشان را پيوس��ته به جانب گاز 
طبيعي تغيير داده اند، اما اكنون با افت قيمت ها، 
ضربه خورده اند.توليدكنندگان انرژي بزرگ شامل 
اكس��ون موبيل، رويال داچ ش��ل، شورون، توتال 
و BP ش��اهد افت شديد قيمت هايي بودند كه در 
سه ماهه گذشته براي گاز دريافت كرده اند. عالوه 
بر افت حاشيه س��ود پااليش، ارزان شدن قيمت 
گاز باعث شد سود س��ه ماهه دوم اين شركت ها 
كمتر شود.همزمان با ركوردشكني توليد گاز در 
آپاالچيا و تگزاس غربي، قيمت گاز در لوييزيانا به 
پايين ترين سطح فصلي در دو دهه گذشته سقوط 
كرد. قيمت گاز طبيعي مايع براي تحويل فوري در 
اروپا و آس��يا نيز به دليل موج پايانه هاي صادراتي 
جديد كه محموله هاي جديد را وارد بازار مي كنند، 
ريزش پيدا كرده اس��ت.گاز كه سوخت كوره ها و 
نيروگاه هاي برق را تشكيل داده و همچنين يك 
ماده خ��ام براي توليدكنندگان مواد ش��يميايي 
است، بهترين چشم انداز رشد بلندمدت را در ميان 
سوخت هاي فس��يلي دارد به خصوص به شكل 
LNG كه توسط كشتي ها حمل مي شود.شركت 
شل در صنعتي كه به مدت چندين دهه به تجارت 
LNG مشغول بوده، پيشرو است و شركت BP در 
سال هاي اخير توليد گاز را افزايش داده است. در 
اين بين، شركت هاي اكسون و شورون ده ها ميليارد 
دالر روي ش��ماري پروژه هاي عظي��م LNG در 
سرتاسر جهان هزينه كرده اند.به گفته دوين مك 
درموت، تحليلگر بانك مورگان استنلي، گاز يكي 
از مواردي بوده كه روي درآمد غول هاي نفتي تاثير 
منفي گذاشته است اما تاثير آن روي نتايج مالي 
كلي، نسبتا اندك بوده است.قراردادهاي بلندمدت 
LNG بر مبناي نفت خام قيمت گذاري مي شوند 
زيرا خريداران خارجي تمايل ندارند قيمت آنها بر 
مبناي شاخص هاي قيمت منطقه اي در نقاطي 
مانند امريكا يا ش��مال غربي اروپا تعيين شوند. با 
اين حال قيمت هاي پايين گاز غول هاي نفتي را 
تحت فشار قرار داده است. عرضه گاز به خصوص 
در منطقه ش��يل پرميان باس��ين هيچ نشاني از 
كاهش ندارد. قيمت هاي گاز محلي به دليل عدم 
وجود ظرفيت خط لوله ب��راي انتقال گاز، منفي 
شده اند و بس��ياري از توليدكنندگان چاره اي جز 
سوزاندن گاز اضافي ندارند.شورون كه در منطقه 
پرميان هيچ گازي نمي سوزاند قصد دارد تا پايان 
سال 2۵ درصد از گاز توليد شده در اين ميدان را به 
ساير بازارهايي كه قيمت هاي باالتري دارند صادر 
كند. اين شركت مي خواهد تا پايان سال 2020 كه 
خطوط لوله جديد گشوده مي شود، اين ميزان را 
به 60 درصد افزايش دهد.اشباع عرضه گاز به ژاپن 
هم رسيده است و قيمت ها براي تحويل فوري در 
اين كشور در شش ماه گذشته كاهش پيدا كرده 
اس��ت. به گفته يكي از مديران اكسون موبيل، از 
ابتداي امسال تاكنون قيمت LNG بازار آسيا تنها 
سه درصد رش��د كرده در حالي كه عرضه جهاني 

بيش از 10 درصد افزايش داشته است.

رايزني روسيه و عربستان
بر سر سطح توليد نفت

شانا| الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه، اعالم 
ك��رد كه كش��ورش در ماه ژوئيه امس��ال توليد 
نفت خود را فراتر از توافق با س��ازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش كاهش داده 
است.به گزارش پايگاه خبري وستنيك كاوكازا، 
نواك گفت: در ماه ژوئيه، روسيه تعهدهاي خود 
طبق )تواف��ق( اوپك و متحدان��ش را اجرا كرد. 
تا پاي��ان ژوئيه، توليد در مقايس��ه ب��ا ماه اكتبر 
س��ال 2018 ميالدي 290 هزار بش��كه كمتر 
بود.وزير انرژي روس��يه افزود: در ماه اوت س��ال 
2019 ميالدي روس��يه قصد دارد توليد خود را 
در سطح مورد توافق با اوپك و متحدانش حفظ 
كن��د. خالد الفال��ح، وزير انرژي عربس��تان، روز 
شنبه در ش��بكه هاي اجتماعي اعالم كرده بود 
كه با الكس��اندر نواك، وزير انرژي روسيه، ديدار 
داش��ته و تأكيد كرده كه عربستان همچنان به 
توافق جهاني كاهش توليد نفت پايبند است.در 
بيانيه الفالح آمده است: ما تأييد مي كنيم كه به 
برگزاري چنين نشست هايي ميان دو كشور ادامه 
مي دهيم تا استمرار پيشرفت، مشاركت، توسعه 
سرمايه گذاري و تجارت مشترك را تضمين كنيم.

توافق عراق و كويت
در ميدان هاي مشترك نفتي

ش�انا| عراق و كويت براي مطالعه درباره توس��عه 
مش��ترك ميدان هاي نفتي مرزي دو كشور توافق 
امضا كردند.به گزارش خبرگزاري شينهوا از بغداد، 
عراق و كويت با موسسه مشاوره انگليسي ئي آرسي 
اكويپوز قراردادي امضا كردند تا درباره توسعه مشترك 
ميدان هاي نفتي در مرز دو كشور، مطالعه انجام دهد.

عبدالمهدي العميدي، مديركل بخش قراردادها و 
مجوزهاي نفتي در وزارت نفت عراق، اعالم كرد قرارداد 
ياد شده گامي مهم در تقويت روابط دو جانبه كويت و 
عراق است.وي اعالم كرد كه شركت مشاوره انگليسي، 
همه داده ه��اي مربوط به ذخاي��ر و ديگر اطالعات 
ميدان هاي مشترك را ارايه مي كند و اين مساله راه 
را براي سرمايه گذاري مشترك عراق و كويت، هموار 
مي كند.ميدان هاي مرزي عراق و كويت پيش از جنگ 
خليج فارس در سال 1990 ميالدي و در جريان آن، 
يكي از منابع اصلي اختالف دو كشور بوده است. اين 
قرارداد در سالگرد آغاز جنگ خليج فارس امضا شد. 

معاون اسبق امور اوپك وزارت نفت مطرح كردمدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پااليش و پخش: 
ائتالف جهاني براي مقابله با پروژه سلطه انرژي امريكاشاخص ها كيفيت بنزين را تأييد مي كنند

ايسنا| كيفيت س��وخت ايران چند ماهي است كه 
زير ذره بين قرار گرفته و انتقادهاي متفاوتي نس��بت 
به آن ش��نيده مي شود و اين در ش��رايطي است كه 
باالترين ركن دولت كيفيت س��وخت كشور را بسيار 
مطلوب ارزيابي كرده و معتقد اس��ت كه وزارت نفت 
در ارتقاي كيفيت س��وخت و محيط زيست گام هاي 

بلندي برداشته است.
توليد روزانه بنزين كشور از ۵2 ميليون ليتر در سال 
1391 به 107 ميليون ليتر در تيرماه امسال رسيده 
است و بر اساس پيش بيني ها اين رقم در مرداد به 110 
ميليون ليتر در روز خواهد رس��يد. از نظر كيفي نيز 
بنزين با كيفيت يورو كه در سال 1391 توليد آن صفر 
بوده، طبق گفته مسووالن نفتي كشور قرار است در 
مردادماه امسال به باالي 74 ميليون ليتر در روز برسد.

از سوي ديگر در سال 1391 روزانه 94 ميليون ليتر 
گازوئيل توليد مي شد كه اين نيز رقم در پايان تيرماه 
امسال به 11۵ ميليون ليتر رسيده و از نظر كيفيت نيز 
در سال 1391 توليد گازوئيل يورو صفر بوده است، اما 
در پايان تيرماه امس��ال توليد روزانه گازوئيل يورو به 
۵0 ميليون ليتر رسيد و اين رقم تا پايان سال به 60 

ميليون ليتر در روز مي رسد.
اين در حالي اس��ت كه موضوع آلودگي هوا، افزايش 
غلظت آالينده “ازن “ و هش��دار به خودروس��ازان و 
موتورسيكلت س��ازان مدتي اس��ت كه مطرح شده و 
خودروسازان نيز س��عي دارند توپ توليد آاليندگي 
توسط خودروها را به زمين مسووالن نفتي بيندازند 
و تقصيرها را متوجه كيفيت س��وخت كنند. چندي 
پيش، رييس گروه سالمت وزارت بهداشت اعالم كرده 
بود كه شاخص آالينده ازن به دليل افزايش ناكس كه 
از احتراق سوخت خودروها و موتورسيكلت ها ناشي 

مي ش��ود افزايش يافته، اما به گفته معاون نظارت بر 
اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران، كيفيت 
س��وخت تغييري نكرده و بنابراين علت ناكارآمدي 

كاتاليست ها چيز ديگري است.
به دنبال تذكر وزارت بهداشت به خودروسازان درباره 
افزايش آالينده »ازن»، دبير انجمن خودروس��ازان 
ايران اعالم كرد كه مسووالن محيط زيست به جاي 
ايراد به خودروس��ازان، بايد براي كيفيت س��وخت و 
مجهز كردن جايگاه ها به بنزين و گازوئيل باكيفيت 
فكري كنند، ت��ا ادعاي وزارت نف��ت مبني بر توزيع 
سوخت باكيفيت در جايگاه هاي سوخت محقق شود.

اين در ش��رايطي است كه س��عيد مداح مروج، مدير 
هماهنگي و نظارت بر توليد ش��ركت ملي پااليش و 
پخش گفت: آمار و ارقام توليد و توزيع بنزين و نفت گاز 
نشان مي دهد كه اكنون نه تنها در كالن شهرها كيفيت 
بنزين با استاندارد يورو 4 است، بلكه در استان هايي كه 
پااليشگاه نيز در آنها قرار دارد، وضعيت سوخت كامال 

مطابق استاندارد است.
وي با بيان اينكه در بندرعباس، هرمزگان، خوزستان، 
آبادان، تبريز، آذربايجان شرقي، غربي، اراك، استان 
مركزي، تهران و كرج بيش از آنچه كه تعهد داشته ايم، 
سوخت توزيع مي ش��ود، تصريح كرد: هيچ مشكلي 
در زمينه تامين و توليد س��وخت نداريم و مي توان با 
صراحت اعالم كرد كه نه تنها بنزين بلكه در حوزه نفت 

گاز وضعيت كيفيت در حد استاندارد است.
مروج ب��ا تاكيد بر اين مس��اله كه مش��خصات فني 
بنزي��ن و نفت گاز از نظر فني بط��ور كامل منطبق با 
اس��تانداردهاي يورو 4 است، تصريح كرد: ارزيابي ها 
نشان مي دهد كه س��وخت توليدي در داخل كشور 
مشكلي ندارد و حتي گوگرد موجود در بنزين معمولي 

نيز در محدوده مجاز قرار دارد همچنين ميزان نفت گاز 
يورو 4 كه براي حمل و نقل در كش��ور مورد استفاده 
قرار مي گيرد، ۵0 ميليون ليتر در روز اس��ت كه همه 

آن در داخل كشور توليد مي شود.
م��روج درباره عل��ت آاليندگي خودروها در كش��ور 
گفت: در بح��ث آلودگي و آاليندگي، س��وخت تنها 
يك پارامتر اس��ت چراكه در اين حوزه بايد به عوامل 
ديگ��ري همچون مي��زان مصرف يك خ��ودرو، نوع 
سيس��تم موتور خودرو و موارد ديگ��ري از اين قبيل 
توجه كرد. همچني��ن آنچه به عنوان خروجي موتور 
از خودرو خارج مي ش��ود، به لحاظ آاليندگي در هر 
يك متفاوت است. بنابراين بايد به مواردي كه سبب 
كاهش آاليندگي در خودرو مي شود، توجه شود كه 
متاسفانه در داخل كش��ور ما اين موارد چندان مورد 

توجه قرار نمي گيرد.
مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پااليش 
و پخش با اش��اره به نظارت ه��اي بيروني بر وضعيت 
كيفيت سوخت كش��ور اظهار كرد: سازمان محيط 
زيست هر ماه در اين زمينه گزارشي را تهيه مي كند 
و آن گ��زارش را در اختيار ش��ركت پااليش و پخش، 
وزارت نفت و ديگر سازمان هاي ذي ربط قرار مي دهد.

همچنين بي��ژن زنگنه، وزير نفت معتقد اس��ت كه 
نتايج بهبود ارتقاي كيفيت سوخت را مردم در هواي 
شهرها مي توانند ببينند. البته توسعه گازرساني هم 
در بهبود محيط زيس��ت دخيل بوده است؛ صنايعي 
كه از س��وخت هاي آالينده استفاده مي كردند امروز 
از گاز طبيعي اس��تفاده مي كنند؛ اين حركت بزرگي 
بود ك��ه دولت انج��ام داد و اين حرك��ت مي تواند با 
محدوديت استفاده از خودروهاي فرسوده و معيوب 

در كالن شهرها تكميل شود.

ايلنا| معاون اسبق امور اوپك وزارت نفت گفت: ايران، 
روسيه، چين، تركيه و هند به اين نتيجه رسيده اند كه به 
فكر چاره باشند، حال كه رو دربايستي سياسي كنار رفته، 
مي توانند سياست هاي ترامپ را زير پا بگذارند و از طرف 

ديگر امنيت انرژي خود را نيز تضمين كنند.
رضا مدير اظهار داشت: زمان اجالس اوپك اخباري مبني 
بر اين منتشر شد كه خريداران نفت به دنبال تشكيل يك 
كلوب جديد در برابر اوپك هستند تا قيمت نفت را پايين 
نگه دارند اما جدي گرفته نش��د، در دهه 70 نيز چنين 
اتفاقي رخ داده بود، آن زمان هنري كس��ينجر، امريكا و 
اروپا عزم ش��ان جزم بود كه تهديد جدي اوپك و امنيت 
عرضه انرژي را پاسخگو باشند، بنابراين آژانس بين المللي 
انرژي را در مقابل اوپك ايجاد كرده، به اين ترتيب قيمت 
را كنترل كردند و بهينه س��ازي و صرفه جويي را نهادينه 
كردند، االن اين س��ازمان به عنوان ب��ازوي اصلي انرژي 

كشورهاي صنعتي فعاليت مي كند.
وي افزود: اكنون زياده روي و يكه تازي هاي امريكا، جنگ 
تجاري اين كش��ور با چين و همچنين فش��ار به اروپا را 
شاهديم و كش��ورهاي زيادي از جمله چين يا روسيه از 
اياالت متحده زخم خورده و به دنبال فرصتي هستند كه 
در برابر اين قلدرمابي، كلوب تشكيل دهند و محسوس 
است كه حلقه اي اقتصادي، سياس��ي، نظامي، تجاري 
و بطور خاص نفتي تش��كيل دهند تا انحصار سياس��ي، 
اقتصادي، مالي و دالر را بش��كنند. اما واقعيت اين است 
كه كشورهاي در حال توسعه نمي توانند مانند اروپايي ها 
كه اتحاديه اروپا و امريكايي ها كه نفتا را تش��كيل دادند، 
با ه��م كنار بيايند و نهادهاي موثري ب��راي اهداف خود 

تعيين كنند.
معاون اس��بق امور اوپ��ك وزارت نف��ت در ادامه درباره 
زمزمه هاي تشكيل سازماني جديد در كنار اوپك و اكنون 

اين حلقه جديد نفتي گفت: به علت جنگ س��رد ايران 
و عربس��تان و مخمصه اي كه بازار نفت درگير آن است، 
عربستان ناچار شده به سمت روس��يه گام بردارد چون 
فعال بين اعضاي اوپك و توليدكنندگان نفت هيچ كشوري 
مثل روسيه نمي تواند خأل قدرت نفتي را پر كند چرا كه 
قدرتمندان اوپك هر يك درگير هس��تند، ايران تحريم 
است، عراق هنوز مشكل داخلي دارد، نظم داخلي را برقرار 
نكرده و ثبات اقتصادي، سياسي و امنيتي ندارد، كويت هم 
كه بعد از جنگ با عراق سر بلند نكرده، ونزوئال و ليبي نيز 
درگيري داخلي دارند. بنابراين كشورهاي اوپك همگي 
از دور خارج شده يا به شدت سركوب شده اند، سعودي ها 
در اين موقعيت براي اينكه يك داروي مس��كني داشته 
باشند، ائتالفي با روسيه دارند اما نه گروه خوني شان به هم 
مي خورد و نه اينكه متحدي جدي براي هم هستند، چون 
عربستان همواره در كمپ امريكا قرار داشته است و فقط 
براي اينكه دوران گذار را طي كند به دامن روسيه افتاده 

و پيوندي را برقرار كرده است.
وي گفت: اما كش��ورهاي مذكور )ايران، روسيه، چين، 
تركيه و هند( يك انگيزه مش��ترك دارند و آن غيرقابل 
اتكا بودن ترامپ است. س��وابق 6 ماهه اخير هر كدام از 
اين كشورها نشان مي دهد ترامپ با هيچ يك كنار نيامده 
اس��ت، بنابراين به اين نتيجه رسيده اند كه به فكر چاره 
باشند، حال كه رو دربايستي سياسي كنار رفته، مي توانند 
سياست هاي ترامپ را زير پا بگذارند و امنيت انرژي خود 

را نيز تضمين كنند. 
هفته گذشته آژانس بين المللي انرژي از ايجاد يك اتحاد 
جديد بين كشورهاي روسيه، چين، هند، تركيه و ايران 
براي كنترل بازار نفت خبر داده بود كه گفته مي ش��ود 
حلقه اقتص��ادي جديدي در ب��ازار جهاني نفت در حال 

شكل گيري است.
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معماي نظام اعتباري چين 

سه مرحله اي كه چين را به قدرت برتر اقتصادي تبديل كرد
سياست و اقتصاد )با تاكيد بر سياست،  زيرا اول 
سياس�ت چين تغيير يافت و بعد از آن اقتصاد( 
چين از نيم�ه اول دهه 1980 دچ�ار يك تغيير 
رويكرد جدي شد. دنگ شيائو پينگ دو سال بعد 
از مرگ مائو، رهبري حزب كمونيست چين را بر 
عهده گرفت و بعد از استحكام قدرتش از نيمه 
اول دهه 1980 سياست راهبردي خود را اتخاذ 
كرد.  ضرب المثل او كه گفته بود »مهم نيس�ت 
گربه سفيد يا سياه باشد مهم اين است كه موش 
بگيرد«، نشان از تغيير نگاه چين به جامعه جهاني 
و به ويژه امريكا دارد. همين تغيير نگاه باعث شد 
كه چين پس از 20 سال به قدرت دوم اقتصادي 
جهان تبديل بشود و پس از 30 سال داعيه قدرت 

برتري جهان را در سر بپروراند. 
اينكه چين چگونه به اين مرحله رس�يد محور 
گفت وگ�وي رابرت برنر با ويكتور ش�ي اس�ت.  
ويكتور ش�ي اقتصاددان سياس�ي در دانشگاه 
نورث وس�ترن امريكا اس�ت و تخصص او چين 
است.  اين گفت وگو توسط سيد رحيم تيموري 
ترجمه و از سوي نقد اقتصاد سياسي منتشر شده 

است. بخش اول اين گفت وگو را بخوانيد: 

    شما به عنوان تحليل گر پيشگام نظام اقتصادي 
و مالي چين، يكي از نخستين كساني بوديد كه 
مس�اله تعميق بدهي و اثرات آن را بر جمهوري 
خلق چين شناس�ايي و با كميت بيان كرديد و 
درباره پيامدهاي افول آن هشدار داديد. با چنين 
 زمينه اي، آيا مي توانيد ديدگاه خ�ود را درباره 
ظهور چين به عن�وان كارگاه جه�ان و دومين 
اقتصاد بزرگ سياره توضيح دهيد؟ برآمدن اين 
كشور به عنوان توليدكننده طيف گسترده اي از 
مصنوعات كارخانه اي به آن اجازه داد، از طريق 
واردات، مجموعه فزاينده و پيچيده اي از كاالهاي 
سرمايه اي و نهاده هاي واسطه اي موردنياز براي 
صعود از نردبان تكنولوژيك را تأمين كند، كه راه 
را بر مسير رشد صادرات محوركه در عين حال، 
نسخه موثري از صنعتي شدن از طريق جايگزيني 
واردات بود، گش�ود. اين كشور همچنين مازاد 
باالي حساب جاري و دخاير عظيم ارزي، اغلب 
به شكل دالر، ايجاد كرد كه معنايش آن بود كه 
چين بدون زحمت قادر به تأمين ش�ركت هاي 
غيرمالي خود با جريان مستمر وام ها و يارانه ها و 
پي ريزي رشد شتابان و سرمايه گذارانه آنها بود. 
اما چه گونه اين امكان ايجاد شد؟ نظر شما درباره 

خاستگاه آغازين ترقي چين چيست؟ 
چين به عنوان يك قدرت صادراتي مهم از دهه 1980 
تا ميانه هاي دهه 2000، به موهبِت نيروي كار ارزان و 
نسبتا ماهر - نيروي كار در اواخر دهه 1970 از طريق 
اشتراكي زدايي از مزارع كشاورزي آزاد شد كه محصول 
آن موج تاريخي تجاري شدن كشاورزي و صنعتي شدن 
روستايي )بنگاه هاي روستايي- شهري كوچك( بود- و 
كاهش موانع تجاري در جهان پيشرفته- كه در پذيرش 
چين در موقعيت دولت كامله الوداد و پيوستن اين كشور 
به سازمان تجارت جهاني در شروع قرن بيست ويكم 
به اوج رسيد- ظهور يافت. اتحاد شوروي بعد از جنگ 
جهاني دوم به يك خيز صنعتي بزرگ از طريق روش 
خودبسنده صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات 
نايل شده بود. در مقابل، چين ساخت صنعتي خود را 
از تغيير پارادايم به سوي جهاني شدِن اقتصاد جهاني 
به قس��مي كه نقش كليدي در آن ايفا كند، آغاز كرد. 
با گذش��ت زمان نيروي كار ارزان-  به عالوه يارانه ها و 
وام هاي كم هزينه دولتي براي صادركنندگان داخلي و 
خارجي- مازاد تجارت هنگفت و ذخاير باالي ارزي براي 
كشور به ارمغان آورد. در گام بعدي اين مبلغ تقريبا به 
4 تريليون دالر بالغ شد و با افزايش سپرده هاي بانكي/

عرضه پول، تأمين مالي وام هاي آس��ان را براي چين 
ميسر كرد كه رش��د تاريخي كشور در توليد ناخالص 

داخلي و سرمايه گذاري را تضمين كرد.
     ادغام چين درون زنجيره هاي كااليي و تجاري 
پيش موجوِد شرق آسيا چه نقشي در اين مورد 
ايفا كرد؟ اغلب گفته ش�ده اين شبكه-ابتدا با 
مركزيت ژاپن، تايوان و ك�ره- بود كه كاالهاي 
سرمايه اي و نهاده هاي واسطه اي را توليد كرد كه 
متعاقبا ارزش كاالهاي توليدي در سرزمين اصلي 
چين و ارزش كاالهاي صادراتي به بازار امريكا و 
ساير اقتصادهاي پيشرفته سرمايه داري را باال 

برد. آيا با اين استدالل موافقيد؟ 
بله موافقم، اما س��ه دليل ديگر نيز دارم كه چرا چين 
توانس��ت از موقعيت مركزي خ��ود در زنجيره ارزش 
جهاني بطور موثر بهره مند ش��ود. نخست، براي چين 
ب��ا جمعيتي نزديك به ي��ك ميليارد نف��ر در ابتداي 
دهه 1980، اندازه و مقياس ني��روي كار ارزان مزيت 
بزرگ تري نسبت به ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي شده 
بود. اين جمعيت عظيم افزاي��ش عرضه نيروي كار را 
بطور مداوم ممكن كرد، كه به خصوص با توجه به ورود 
اجتماع 150 ميليون��ي كارگران مهاجر از حومه ها به 
بازار كار، فشار هزينه هاي نيروي كار را كاهش داد. اين 
كارگران قادر بودند نيروي كار را به قيمت بسيار پايين 
عرض��ه كنند زيرا آنها مي توانس��تند از مزارع كوچك 
دهقاني كه هرگز آنها را رها نكرد، كمك هزينه بگيرند. 
دوم، خيزش چين با پيشرفت هاي عمده در تكنولوژي 
اطالعات هم رويداد بود، كه ايجاد ارتباطات بين المللي 
پيچيده و ش��بكه هاي حمل ونقل را ممكن كرد كه از 
طريق آن اقتصاد گس��ترش يافت. سوم، جهاني شدن 
و موافقتنامه هاي بين المللي تجارت آزاد مانند نفتا و 
سازمان تجارت جهاني WTO كه موانع وارداتي را در 
سراسر جهان كاهش داد، مسير چين را نيز براي كسب 
بيشترين مزيت از هزينه هاي مصرفي و قدرت رقابتي 
خود هموار كرد. بنابراين جمهوري خلق چين به بخشي 

از زنجيره توليد جهاني تبديل ش��د، حتي بزرگ تر از 
تجربه اي كه ژاپن انجام داده بود. بر اساس يك مطالعه، 
واردات از چين سريع تر از همه امواج پيشين واردات، به 

صنايع امريكا ضربه زده است.
    نظر ش�ما درباره نقش دولت چين در تضمين 
رشد چيست؟ سرمايه داري سازمان يافته چين 
كه توسط يارانه ها و وام هاي نهادهاي دولتي در 
همه سطوح – مركزي، استاني، ناحيه اي، محلي- 
پيش رفته است، چگونه به رشد اقتصادي چين 

تحرك بخشيد؟
آنچه كه ما در اينجا داريم نوعي وابستگي مسير توسعه 
است، موقعيتي كه توليدكنندگان فراملي در بسياري 
از بخش هاي صنايع سبك و همچنين صنايع سنگين، 
براي تأمين بخش روبه رش��ِد زنجي��ره توليد خود به 
نهاده هاي چين متكي هستند. چين ميلياردها، حتي 
تريليون ها دالِر امريكايي براي حفظ و توسعه جايگاه 
خ��ود در زنجي��ره ارزش جهاني صرف كرده اس��ت. 
پشتوانه اي كه سرمايه داري سازمان يافته چين براي 
اين تالش فراهم كرد تاحدودي زمين ارزان، زيرساختي 
در س��طح جهاني، ماليات هاي پايي��ن و قيمت هاي 
كاهش يافته ان��رژي، و تاحدودي نيز به صورت اعتبار 
ارزان براي صادركنندگان داخلي، و ش��ركت هاي در 

رقابت با كاالهاي وارداتي است.
دولت چين، در همه س��طوح، نقش بارزي در تدارك 
همه اين عوامل بازي كرده است. حكومت هاي استاني، 
ناحيه اي و محلي چين، به مانند حكومت هاي شهري و 
ايالتي امريكا، بر سر جذب سرمايه با يكديگر در رقابت 

بوده  و اين كار را با تدارك بيشترين مشوق هاي ممكن 
براي توليدكنندگان و صادركنندگان ش��ركت هاي 
غيرمالي- براي ايجاد زيرساخت ها، آماده سازي و تغيير 
كاربري زمين، ارايه اعتبار و غي��ره- انجام داده اند. به 
اين ترتيب، آنها بخش توليد چين را به صعود از نردبان 
تكنولوژيك س��وق داده اند، تا جاي��ي كه اين بخش با 
ساخِت كاالهاي پيچيده قادر به رقابت با طيف متنوعي 

از توليدات كارخانه اي كشورهاي رقيب است.
    شما گفته ايد كه درآمدهاي صادراتي وسيع و 
ذخاير حساب جاري چين، آن كشور را قادر كرد 
حجم زيادي اعتبار اعطا كند. پيامدهاي اعطاي 

اعتبار بر ارز آن كشور چه بوده است؟
در صعود معجزه آساي چين در زنجيره توليد جهاني، 
منطق خودتقويت كننده خاصي وجود داشت. به اين 
معنا كه، موهبت اوليه نيروي كار ارزان به چين اجازه 
داد مازادهاي حساب جاري خود را از طريق صادرات 
- حداقل در گام نخست - صنايع توليدي سبك ايجاد 
كن��د. به صادركنن��دگان چيني از س��وي خريداران 
امريكايي و ديگر كشورهاي فراسوي درياها، دالر يا ديگر 
ارزها پرداخت مي شد، اما آنها ارز را در بانك هاي خود 
با يوآن مبادله مي كردن��د زيرا براي پرداخت كارگران 
چيني و خريد كاالهاي سرمايه اي و نهاده هاي واسطه اي 
كه در سطح داخلي عرضه مي شدند، به پول محلي نياز 
داشتند. بانك ها نيز دير يا زود به وسيله بانك خلق چين 
PBOC دالرها را با يوآن مبادله  كردند، كه اين حجم 
پول نيز به دالر و ديگر ذخاير ارزي اضافه  ش��د. نتيجه 
اين روند در بلندمدت، افزايش تصاعدي سپرده هاي 
رنمينبي در بانك هاي چين بود، كه مي توانس��ت به 
صورت وام در اختيار ش��ركت هاي غيرمالي قرار داده 

ش��ود، و ذخاير روبه افزايش دالر نيز در اختيار دولت 
چين قرار گرفت.

در صورت برابر بودن ساير شرايط، افزايش مازادهاي 
حساب جاري چين و ايضا ذخاير دالري به اين معني 
بود كه عرض��ه دالر از تقاضا براي آن پيش��ي خواهد 
گرفت. اين امر فشار روبه باال بر ارزش رنمينبي در برابر 
دالر ايجاد كرد، آغازي بر روند تقويت پولي رنمينبي كه 
رقابت پذيري چين را تضعيف، و صادرات و مازاد حساب 
جاري اين كش��ور را كاهش داد. اما دولت چين ضمِن 
تعهد به رشد مبتني بر صادرات، مجموعه اقداماتي را 
براي ممانعت از افزايش نرخ ارز رنمينبي تمهيد كرد تا 

به نحوي جلوي اين اتفاق را بگيرد.
مهم تر از همه، اين كشور سيستم نرخ مبادله رنمينبي-

دالِر ثابت و با حداقِل نوسان، پيش برد. براي انجام اين 
هدف، به اندازه الزم اس��كناس رنمينبي براي جبران 
كمبود تقاضا براي دالر در برابر يوآن چاپ كرد تا متمم 
مازاد حس��اب جاري چين باشد. در گام بعدي از يوآن 
ب��راي خريد دالر در بازار بين المللي اس��تفاده كرد، تا 
محركي بر تقاضاي غيرمكفي دالر به منظور ممانعت 
از افزايش ارزش رنمينبي و حفظ نرخ ارز در يك سطح 
ثابت باشد. اين اقدامات چين را قادر كرد مازاد حساب 
جاري خود را، در عين ممانعت از تقويت پول ملي، بطور 
م��داوم افزايش دهد، كه رقابت پذيري چين را حفظ و 

سياست رشد مبتني بر صادرات را پايدار كرد.
بدون مداخله بانك مركزي چي��ن، افزايش صعودي 
دالر در دست چيني ها نه تنها مي توانست به افزايش 
ارزش پول ملي منتهي شود، بلكه سرمايه گذاران بخش 
خصوصي چين را به سرمايه گذاري دالرهاي شان در 
سراس��ر جهان بدون تضمين نرخ هاي باالي برگشت 
سرمايه ترغيب مي كرد. اما پكن ميزان سپرده گذاري 
سرمايه گذاران خصوصي را در خارج به شدت محدود 
كرد و ذخاير ارزي خود را با اعمال رژيم س��خت گيرانه 
كنترل س��رمايه، كاهش داد. اين كنترل ها تا حاال در 
ممانعت از صادرات بيش از حد سرمايه از سوي طبقه 
متموِل نوظهور اين كش��ور و محافظت چين در برابر 
پديده شايِع فرار سرمايه موفق بوده اند، همچنين مانع 
تضعيف ويرانگر پول ملي ش��ده اند كه درد مش��ترك 

بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه است.
بنابراين م��ازاد و ذخاير دالري چي��ن به جاي بخش 
خصوصي، در اختيار بانك مركزي باقي مانده اند. اين 
كش��ور از دخاير دالري براي تقويت بيشتر موقعيت 
بين المللي چين- از طريق خريد دارايي هاي مطمئِن 
با ارزش اس��مي دالر امريكا، به خصوص اسناد و اوراق 
خران��ه داري، و نيز خريد بدهي ش��ركت هاي بدهكار 
 تحت حمايت دول��ت امريكا، از جمله ف��ردي مك و 
فاني مه استفاده كرده است. خريد بدهي دولت امريكا 
در مقادير هنگفت موجب افزاي��ش عظيم در عرضه 
اعتبار به امريكا در مقايس��ه با تقاضا براي وام شد، و در 
نتيجه هزينه استقراض را در امريكا پايين آورد. بنابراين 
بانك مركزي چين نه تنها اثر فشار به باال بر ارزش دالر 
داشته، بلكه نرخ بهره امريكا را پايين كشاند. در نتيجه، 
مصرف كنندگان امريكا قادر بودند به راحتي و البته با 
پولي ارزشمند استقراض كنند. آنها تقاضا براي صادرات 
چين در برابر واردات امريكا را افزايش داده اند، كه مازاد 
حس��اب جاري، تراز تجاري و دخاير ارزي دالري اين 
كشور را بيشتر مي كند: يك چرخه شگون مند كه توسعه 

چين را تضمين كرده است.
  پيامدهاي اين جريان بر ش�كوفايي چين چه 

بود؟
خوبي اين چرخه خود-پيش رونده آن بود كه چين را 
از نياز به استقراض از خارج از كشور براي تأمين مالي 
صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات خالص كرد، 
زيرا توانست براي تأمين مالي مسير صنعتي شدن خود 
به افزايش عرضه پول اتكا كند. پول به شكل دالرهاي 
حاصل از مازاد حساب جاري، سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي و معامالت سوداگرانه مشكوك به چين روان 
شد. دريافت كنندگان، اين دالرها را در ازاي رنمينبي 
به بانك هاي خود فروختند. خوِد بانك ها حجم باالي 
اسكناس  رنمينبي را تأمين كردند تا سپرده هاي دالري 
ناش��ي از مبادله دالر با بانك خلق چين )PBOC( را 
پوش��ش دهند. بانك خلق چين جريان ورودي باالي 
دالر از س��وي بانك ها را با چاپ پول پرقدرت مسدود 
كرد. بنابراين ايجاد پول پرقدرت از سوي PBOC به 
تحصيل كنندگان ارز خارجي اجازه داد تا سپرده هاي 

رنمينبي خود را حتي اگر مبادالت تقريبا در يك سطح 
باقي بماند، افزايش دهند.

در اواس��ط س��ال 2000، مازاد تجاري چين تقريبا به 
اندازه پنج درصِد عرضه پول اين كشور افزايش يافت، 
و پتانسيل رش��د چين را به طرز معني داري افزايش 
داد. رش��ِد پيونديافته با عرضه پول، كه از اواسط دهه 
1990 تا سال 2008 با سرعت باال تداوم يافت، بسيار 
مهم بود. اين امر به چين اجازه داد تا با صرف تريليون ها 
يوان براي اعتبارات جديد در شركت هاي غيرمالي به 
حفظ جايگاه چين در تولي��د جهاني كمك كند، كه 
منجر به صعود در زنجيره ارزش تكنولوژيكي شود، و 
پيگيري سياست جايگزيني واردات را در طيف وسيعي 
از كاالها امكان پذير كند؛ روندي كه زمينه را براي توليد 
و صادرات از سوي چين براي كاالهايي كه قبال بايد از 

خارج كشور خريداري مي شد، فراهم كرد.
وابس��تگي حداقلي به بدهي خارجي، به چين اجازه 
داد تا صنعتي ش��دن از طريق جايگزين��ي واردات را 
بدون ضرورت مواجهه با تهديد بحران پرداخت ها كه 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه مجبور به رويارويي 
با آن بوده اند، دنبال كند ؛ بحراني كه از ناحيه پس��گرِد 
بدهي هاي خارجي كه ممكن اس��ت توسط افزايش 
كسري هاي خارجي، فروپاشي پول ملي و فرار سرمايه 
نيز تسريع شود. به همين ترتيب، چين نگراني چنداني 
در زمينه س��فته بازي عليه رنمينبي نداشت، چرا كه 
جريان ورودي عظيم دالر، با وجود همه مسائل، محرك 
رنمينبي بود تا عامل تضعيف آن. بدين سان چين قادر 
بود مسير صنعتي شدن صادرات محور را به كار گيرد 

تا بر مساله قديمي فائق آيد كه هميشه عامل شكست 
تالش هاي مدل صنعتي ش��دن از طريق جايگزيني 
واردات بود. اين مس��اله گرايش به ايجاد كسري هاي 
كنترل ناپذيِر حس��اب جاري، به دليل هزينه فزاينده 
واردات كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي براي حمايت 
از صنايع داخلي جديد، ب��ود. اما، صنعت كاران چين 
توانستند اين مس��اله را از طريق مزيِت افزايش مازاد 

حساب  جاري خود به سادگي حل كنند.
  در س�ال 2009-2008 هم�راه ب�ا بقيه جهان، 
چين نيز به ورطه بحران مالي و اقتصادي جهاني 
درغلتيد. پيامد ف�وري آن وقف�ه در بازارهاي 
صادراِت توليدات چيني، و كاهش س�ريع و در 
واقع پايداِر رش�د تقاضا براي صادرات كه نقش 
محرك را در توليد ناخالص داخلي چين داشته، 
بود. بحران اقتص�ادي جهاني نقطه عطفي براي 
چين ب�ود، لحظه اي كه كش�ور خ�ود را در اين 
موقعيت اجباري يافت تا از مدل رشِد با اولويت 
صادرات كه براي نزديك به سه دهه آن را دنبال 
كرده بود كنار بكشد، چنان كه بخش صادرات آن 
نيز از اعطاي دالر كه تسريع كننده وام دهي بود 
دست كشيد. مي توانيد توضيح دهيد چه چيزي 
در پس اين بحران قرار داشت و پكن چگونه براي 

مقابله با آن تالش كرد؟
با ش��روع بحران مالي جهاني، رش��د ص��ادرات چين 
به شدت كاهش يافت و واقعيت و شكل بحراِن متعاقب 
آن نش��ان داد كه چين در دستيابي به رشد اقتصادي 
از طريق صادرات به جهان س��رمايه داري پيش��رفته 
دچار محدوديت بود. در خالل سال هاي پاياني رونق 
چين، صادرات كاالها رشد چشمگيري داشت، تقريبا 

ميانگين 20 درصد طي هر س��ال. اما در سال 2009، 
صادرات چين منفي 18 درصد كاهش يافت. افزايش 
صادرات به شدت عقبگرد داش��ت، بطور متوسط 25 
درصد در س��ال 2011-2010. ضمنا تا سال 2012، 
ماه عسل تمام شد و رش��د صادرات كاالها به حدود 7 
براي سال هاي 2014-2012 و منفي 2 درصد در سال 
2016-2015 سقوط كرد. مازاد حساب جاري چين نيز 
مسيري مشابه را طي كرد. اين مازاد از 4-3 درصد توليد 
ناخالص داخلي در سال 2004 به 10-8 درصد توليد 
ناخالص داخلي در سال 2009-2008 افزايش يافته 
بود. اما در سال 2011 به 2 درصد توليد ناخالص داخلي 
كاهش يافت و تا سال 2016 در همين سطح باقي ماند.

با اين حال، فروپاشي صادرات بالفاصله تحقق نيافت، 
زيرا رژيم راه هايي براي مقابله با سقوط در اختيار داشت. 
واكنش آغازين دولت به افت صادرات و ركود اقتصادي 
متعاقِب آن، جبران كاهش س��قوط سنگين تقاضا از 
خارج كشور با ايجاد تقاضاي داخلي بود. اين واكنش به 
يك سنخ از كينزگرايي تبديل شد كه اگرچه اسلوب آن 
معرف حضور همه است، اما در مقياسي اجرا شد كه به 

لحاظ تاريخي بي سابقه بود.
 ون جيابائو تركيبي از يك سياس��ت مالي فعال و يك 
سياست پولي س��هل گيرانه را اتخاذ كرد تا يك بسته 
محرك چهار تريليون يوآني )580 ميليارد دالري( را 
براي سال هاي 2009 و 2010 اجرا كند. مع هذا، اجراي 
آن سياست شاهدي بر مش��كالت در دورنماي آينده 
چين بود كه بخش بزرگي از اين حجم اعتبارات به جاي 
اقتصاد واقعي به بازارهاي دارايي و سهام هدايت شد و 
به جاي كاالهاي سرمايه اي و دستمزدها از دارايي هاي 
مالي سر درآورد. بنابراين در چين نيز به مانند جاهاي 
ديگر، افزايش توليد ناخالص داخلي به ازاي تزريق اعتبار 

به شدت كاهش يافت.
هنگامي كه بحران در س��ال هاي 2009-2008 اوج 
گرفت، بانك ها داراي سرمايه گذاري خوب و نقدينگي 
 بس��يار بااليي بودند كه آنها را قادر س��اخت با افزايش 
وام دهي به بيش از 30 درصد در سال اول اجراي بسته 

محرك، واكنش مقتضي نشان دهند. 
با اين حال چين تنها مي توانس��ت اين مس��ير را براي 
مدت زمان محدودي دنبال كند، زيرا مازاد حس��اب 
جاري كه در طول رونق صادرات انباش��ته شده بود به 
سرعت توسط بسته محرك هزينه شد و كاهش شديد 
رشد صادرات مانع اش��باع مجدِد حساب جاري شد. 
مازاد تجاري و ورودي هاي ارزي، تزريق سيستم بانكي 
با سپرده هاي جديد را كه در گذشته به بانك ها اجازه 
گردش دارايي هاي غيرنقدي و تأمين مالي فعاليت هاي 
اقتصادي جديد را مي داد، متوقف كردند. چين مجبور 
بود درش��رايط نامطلوب فعلي، راه هاي ديگري براي 

تزريق اعتبار به درون اقتصاد پيدا كند.
  آيا مسير رشد از طريق ايجاد بدهي بيشتر، و 
فراتر از مازاد حساب جاري، واقعا پايدار است؟ 
شما انتظار چه مسائلي را در صورت تحقق اين 

مسير داريد؟
چين با يك تناقض ذاتي مواجه است بين آنچه كه بايد 
براي تداوم رشد و حفظ موقعيت خود در زنجيره توليد 
جهاني انجام دهد- كه مستلزم ايجاد حجم بيشتري 
از اعتبار است- و آنچه بايد براي ممانعت از كاهش نرخ 
مبادله رنمينبي و افزايش فشار خروج سرمايه از كشور 
انجام دهد-كه در گرو افزايش نرخ هاي بهره و كاهش 
ايجاد اعتبار اس��ت. اين تناقض در طي زمان شديدتر 
ش��ده، زيرا براي تحريك مقدار معيني از رشد، اعتبار 

بيشتري نياز است.
الزامي كه اين بدهي فوق الع��اده باال براي چين ايجاد 
مي كند در سطوح عظيم اعاده بدهي – پرداخت هاي 
بهره – همراه با آن آشكار است. در دوره 12 ماهه منتهي 
به ژوئن 2017، ميزان افزايش پرداخت هاي بهره عمال 
نزديك به 8 تريليون رنمينبي از افزايش توليد ناخالص 
داخلي اسمي پيشي گرفت. از آن جا كه نكول بدهي در 
دستور نبود، بار اضافي بهره بايد به نحوي تأمين مالي 
مي ش��د. افزايش هزينه هاي اس��تقراض مي توانست 
توس��ط خوِد توليد ناخالص داخلي )درآمد( پرداخت 
شود، كه مستقيما كاهش رشد توليد ناخالص داخلي 
را همراه داشت. اما پرداخت هاي بهره جديد از طريق 
وام هاي مجدد پوشش يافت، كه باعث افزايش بيشتر 
بدهي كل شد. بنابراين طبق تعريف، اقتصاد چين – با 
درگيرشدن در آنچه  هايمن مينسكي استقراض پونزي 

ناميده – تبديل به يك دستگاه پونزي شده است.
در نتيجه، اگر چين بخواهد از كاهش نرخ رشد ممانعت 
كند، مجبور خواهد بود گس��ترش اعتبارات را با يك 
نرخ بزرگ و همواره افزايشي دنبال كند، همان كاري 
كه تاكنون انجام داده اس��ت. اما اگر اقتصاد به همين 
روش فعلي بدهي ها را انباش��ته كند، به  ناگزير ارزش 
رنمينبي پايين خواهد رفت و فشار براي فرار سرمايه 
ايجاد مي كند. با ايجاد شكاف در ديوار كنترل سرمايه، 
راه بر بحران مالي باز خواهد شد. از سوي ديگر، اگر چين 
افزايش نرخ هاي بهره داخلي را انتخاب كند كه رش��د 
اعتبار را كاهش مي دهد و ارز را سرپا نگه مي دارد، اين 
گزينه روند خروج سرمايه از كشور را كاهش خواهد داد 
اما همزمان وام دهي و سرمايه گذاري داخلي را كه براي 

رشد بسيار پايدار ضروري است، كاهش خواهد داد.
به نظر مي رس��د چين بايد بين ثبات سياس��ي – كه 
مستلزم رشد اعتبار و در نتيجه نرخ كاهنده ارز و نرخ 
افزايشي بدهي است – و ثبات مالي – كه به معني توقف 
فرار سرمايه و در نتيجه نرخ افزايشي ارز و رشد آهسته تر 
اعتبار است – يكي را انتخاب كند. به نظر مي رسد كشور 
در برابر محدوديت هاي مدل اقتصادي خود قرار دارد. 
در سه يا چهار س��ال آينده، نياز خواهد بود چين بين 
تقليل پولي گسترده ناشي از تداوم بدهي از يك سوي، و 
تركيدن حباب مالي داخلي و متعاقب آن كاهش سرعت 
رشد از سوي ديگر، دست به انتخاب بزند. اين انتخاِب 
دشوار، آزموني بر رهبري شي جين پينگ خواهد بود. 

  چي�ن باي�د بين ثب�ات سياس�ي – كه 
مس�تلزم رش�د اعتب�ار و در نتيجه نرخ 
كاهنده ارز و نرخ افزايش�ي بدهي اس�ت 
– و ثب�ات مالي – كه به معن�ي توقف فرار 
س�رمايه و در نتيجه نرخ افزايش�ي ارز و 
رش�د آهس�ته تر اعتبار اس�ت – يكي را 
انتخاب كند. به نظر مي رسد كشور در برابر 
محدوديت هاي م�دل اقتصادي خود قرار 
دارد. در سه يا چهار سال آينده، نياز خواهد 
بود چين بين تقليل پولي گسترده ناشي از 
تداوم بدهي از يك سوي، و تركيدن حباب 
مالي داخلي و متعاقب آن كاهش سرعت 
رشد از سوي ديگر، دست به انتخاب بزند. 
اين انتخاِب دشوار، آزموني بر رهبري شي 

جين پينگ خواهد بود

برش
  در صعود معجزه آساي چين در زنجيره 
توليد جهاني، منط�ق خودتقويت كننده 
خاصي وجود داشت. به اين معنا كه، موهبت 
اوليه نيروي كار ارزان ب�ه چين اجازه داد 
مازادهاي حس�اب جاري خود را از طريق 
صادرات – حداقل در گام نخست – صنايع 
توليدي سبك ايجاد كند. به صادركنندگان 
چيني از سوي خريداران امريكايي و ديگر 
كشورهاي فراس�وي درياها، دالر يا ديگر 
ارزها پرداخت مي ش�د، اما آنه�ا ارز را در 
بانك هاي خود با ي�وآن مبادله مي كردند 
زيرا براي پرداخت كارگران چيني و خريد 
كاالهاي سرمايه اي و نهاده هاي واسطه اي 
كه در س�طح داخلي عرضه مي شدند، به 

پول محلي نياز داشتند

برش
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زوال دموكراسي ها 
با ظهور چين

روند گراي��ش به دموكراس��ي خواهي از اوايل دهه 
هفتاد قرن گذشته و عمدتا در ممالك غربي شروع 
شد. در سال 1970 حدود 35 دموكراسي انتخابي 
در سراسر دنيا وجود داشت. طي سه دهه بعدي به 
تدريج بر اين تعداد افزوده شد و درآغازين سال هاي 
هزاره سوم به حدود 120 دموكراسي رسيد. باالترين 
رشد ممالكي كه از دموكراسي برخوردار شدند، بين 
س��ال هاي 1989 تا 1991 اتفاق افتاد و آن زماني 
بود كه بلوك كمونيسم در اروپاي شرقي و در اتحاد 
شوروي فروپاش��يد و دراين مناطق نيز كه گرايش 
به نظامات غربي پيداكرده بودند، نوعا دموكراسي 
حكمفرما ش��د. از نيمه سال 2000 روند مذكور به 
تدريج معكوس و از تعداد دموكراس��ي ها كاس��ته 
شد و كشورهاي اقتدارگرا با پشتوانه معنوي چين 

كمونيست شروع به رشد كردند.
 بهاءالدين بازرگاني در ديپلماسي ايراني نوشت: به 
موازات اينكه جاذبه هاي اقتصادي و تكنولوژيكي 
چي��ن مخصوصا ط��ي يك ده��ه اخي��ر افزايش 
چشمگيري پيدا كرده است، شك و ترديدها نسبت 
ب��ه كارآمدي دموكراس��ي ها در ش��رق و غرب نيز 
قوت گرفته است. بدون ترديد سرعت، كارآمدي، 
س��رزندگي و ظاهرا ثبات سياسي سيستم چيني 
مورد رشك و تأس��ي ديگران است. يك دانشمند 
علوم سياس��ي كانادايي به نام دانيل بل كه اشتياق 
خاصي نسبت به مدل چيني ازخود نشان مي داد، 
قريب 15 س��ال پيش م��دل دموكراتيك مبتني 
بر »مريتوكراس��ي« يا شايسته س��االري را مدلي 
مي ديد كه هم ثبات سياس��ي و ترقي اقتصادي را 
به همراه آورده و هم نواقص اساس��ي دموكراس��ي 
در وجه »انتخاب س��االري« را ندارد. گرچه درباره 
هزينه هاي سنگين انساني در اينگونه مدل، اغماض 
مي ش��ود و مخصوصا 15 س��ال پي��ش كه محقق 
كانادايي، چنين مدلي را مطرح كرد، مورد تمسخر 
مخصوصا امريكايي ها قرار گرفت، اما با بروز بحران 
مالي س��نگين س��ال هاي 2009-2008 معلوم 
شد كه دموكراسي ها مش��كل بزرگي در چالش با 
بي عدالتي هاي اقتصادي و ساختارهاي بدخيم شده 
مالي دارند و از عالج زيربنايي اين ساختارها عاجزند 
. درحالي كه طبقات متوسط مردم چين در همين 
فاصله زماني به رفاه نسبي بيشتري دست يافتند و 
سرمايه گذاري در فناوري هاي پيشرفته در داخل 
و خارج چين و مخصوصا مداخالت و تأثيرگذاري 
اين كشور در سيستم هاي فناوري غربي ها با سرعت 
عجيبي بيشتر شد، در مقابل سطح زندگي مردم در 
ممالك غربي تنزل يافت، فاصله ميان فقير و غني 
بيشتر ش��د و روند فترت و زوال اقتصادي سرعت 
بيش��تري پيدا كرد. اين نكته اساسي را بايد تكرار 
كرد كه تنزل جاذبه دموكراس��ي ها، پيش از آنكه 
متأثر از ترقي و بالندگي روزافزون سيستم چيني 
باش��د، متأثر از برداشت غلط از سيستم نئوليبرال 
و انواع نواقص درون سيس��تمي اس��ت. يكي ازاين 
كسري ها و ش��ايد مهم ترين آنها، ناتواني در اتخاذ 
نقشه سياسي و راهبرد مناسب در قبال چين است. 
اياالت متحده دونالد ترامپ در اتخاذ راهبرد روشن 
در برابر چين و جمع و جور كردن بهينه مناسبات 
در حوزه پاسيفيك هم از جنبه هاي اقتصادي و هم 
امنيتي، آشكارا س��ردرگم به نظرمي رسد. تكليف 
اروپا اما در اين ميانه در مقابل چالش هاي اين قدرت 
بزرگ آسيايي، از همه متزلزل تر و مبهم تر است. اروپا 
با آن پيشينه استعماري و استيالي تاريخي، اينك 
پيش از آنكه بخواهد به رئاليسم سياسي تن دهد، يا 
در مقابل پيدايش يك قدرت بزرگ و كهن شرقي از 
خود تمكين نشان دهد يا به گذاِر طبيعي تاريخ باور 
داشته باشد، مي خواهد از برابِر نتايِج دهه ها راهبرد 
كوته انديش��انه در قبال چين و ماچين، فرار كند. 
امروزه اگر از يك ناظر بين المللي مس��ائل اروپايي 
بپرس��يد كه آيا اروپا نمي خواهد در مقابل برآمدن 
چين و مخصوصا در مقابل تهديدات ناشي از تجهيز 
شتاب آلوده چيني ها به تكنولوژي هاي فوق مدرن و 
»كنترل كننده« جهاني دست به اقدام بزند، پاسخ 
مي دهد كه چنين كاري اصال مقدور نيس��ت. اروپا 
اينك از يك س��و در انتخاب ميان چين بزرگ ولي 
رقيب و با سيستم سياسي و ايدئولوژيك متنافر و از 
سوي ديگر اياالت متحده كه هرچه ناسيوناليست تر 
و انزواگراتر مي شود و به نهادهاي غربي و متحدان 
اروپايي پش��ت پا مي زند، مردد و ه��اج و واج مانده 
است. به آلمان سوداگر و صادرات پيشه نگاه كنيد 
كه در وسوسه بازارهاي آتيه دار چين با 1.4 ميليارد 
جمعيت است و به مساعي پرانرژي قدرتي در شرق 
نگاه مي كند كه با شتاب و ولع به دنبال فناوري هاي 
پيشرفته است. به فرانسه بنگريد كه با وجود بضاعت 
كم و انواع مشكالت داخلي، اما با ژست بلند، ظاهرا 
نگاه به داخ��ل و به اروپ��ا دارد و گوي��ا مي خواهد 
رنسانسي درآن ايجاد كند. همين طور به جنوب نادار 
و بحران زده نگاه كنيد كه از هرسو به دنبال يافتن 
مفري براي خروج از بحران فزاينده اقتصادي و مالي 
خود اس��ت و همه در همكاري با طرح بلندپروازانه 
راه جديد ابريشم كه كليت نظامات غربي آن را يك 
مخاطره راهبردي از سوي چين مي بينند، با يكديگر 

مسابقه مي دهند. 
در يك ن��گاه اجمالي بايد گفت ك��ه در آغاز هزاره 
سوم، با برآمدن چين و ساير ممالك شرقي كه گوي 
سبقت را از غرب مي ربايند، افول و تشديد محسوس 
بحران در دنياي غرب، در امريكاي شمالي و به ويژه 
در اروپا و همينطور ظهور ناسيوناليسم، پوپوليسم و 
پروتكسيونيسم كه زاييده چنين فرآيندي است، 
دگرديسي محتومي در مناسبات كالسيك و مستقر 
بين المللي درحال وقوع اس��ت و بلوك بندي هاي 
سياس��ي و اقتصادي نويني دارد ش��كل مي گيرد. 
دموكراس��ي هاي انتخابي، در اين شرايط متغير و 
ديگرگونه، به ش��دت تحت تأثير ق��رار مي گيرند و 
معلوم نيست تا نيمه يا حداكثر انتهاي قرن بتوانند 
همانند نيمه دوم قرن گذشته، همچنان به رشد و 

بقاي خود ادامه دهند.



خبر 9 كالن

مطالعه مركز پژوهش هاي مجلس درباره آينده دولت ها بررسي كرد

دولت ها در مسير آزادي يا ديكتاتوري؟
گروه اقتصاد كالن|

نظام جهاني روزبه روز ش�اهد تكثير بازيگران 
فراملي در جهان مي شود كه قادرند چالش هاي 
واقعي را بر سر اعمال اقتدار و حاكميت مطلق 
دولت ها ايجاد كنن�د. در چند ده�ه اخير و با 
تعميق امواج جهاني شدن از يك طرف و وقوع 
نوعي انقالب تكنولوژيك در سطح جهاني، ما 
ش�اهد انجام دگرگوني هاي متعددي در رفتار 
سياسي دولت ها ش�ده ايم. يكي از نگاه ها اين 
است كه دولت ها از طريق تكنولوژي هاي نوين 
توانستند كنترل خود بر زندگي شهروندانشان 
را افزاي�ش دهن�د و اين كنترل و س�يطره در 
دولت ه�اي آين�ده بيش�تر نيز خواهد ش�د. 
اگرچه چنين ديدگاهي واجد بعدي از حقيقت 
اس�ت، اما وجود قدرتمند بازيگ�ران فراملي 
در نظام جهاني همانند س�ازمان هاي جهاني، 
دادگاه ه�اي بين الملل�ي و ... تا ح�دود زيادي 
دامنه عملكرد دل بخواهانه دولت ها در معناي 
كالس�يك آن را با چالش ج�دي مواجه كرده 
اس�ت. دولت هاي آينده نيز ب�ه ناچار و تحت 
اين ش�رايط اس�ت كه تعيين يافته و خود را با 
ش�رايط جديد ناش�ي از جهان جهاني ش�ده 
و انق�الب فناورانه در س�طح بين المللي وفق 
خواهند داد. در عصر پسادولت گرايي آينده، 
دولت هاي تمركزگرا تضعيف شده و جايگاهي 
نخواهند داشت. با وجود اين افزايش شفافيت، 
تمركززدايي، ورود به اتحاديه هاي منطقه اي، 
مس�ووليت پذيري بيش�تر دولت ها، توانمند 
شدن بيشتر شهروندان به دليل دسترسي به 
تكنولوژي هاي نوين باالخص هوش مصنوعي، 
امكان پذير ش�دن مجدد مردم س�االري هاي 
مستقيم و اتوماسيون اداري و بوروكراتيك از 
واقعيت هايي اس�ت كه دولت هاي آينده با آن 

روبه رو خواهند شد. 

به گزارش »تع��ادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ش��وراي اس��امي گزارش��ي با عنوان »درآمدي بر 
آينده پژوهي دولت«، منش��تر كرده، كه در متن آن 
آمده است: اگرچه قرارداد وستفالي كه بعد از خاتمه 
جنگ هاي 30 س��اله مذهبي و در سال 1۶48 ميان 
كشورهاي اروپايي بسته ش��د ابتدا نوعي از قرارداد 
صلح ميان كش��ورهاي درگير جنگ ب��ود، اما بعدها 
به بنيان تش��كيل دولت هاي ملي جديد تبديل شد. 
تشكيل دولت هاي جديد برآمده از قرارداد وستفالي 
در قرن هفدهم تنها به كش��ورهاي اروپايي محدود 
نماند و كم كم اين م��دل جديد از حكمراني به ديگر 
نواحي جهان سرايت كرد و در ديگر قاره ها نيز انواع 
دولت هاي جديدي سر برآوردند كه هركدام مدعي 
نمايندگ��ي مردمان خاص در جغرافياي س��رزمين 

مشخصي بودند .
با وج��ود آنكه قرن ه��ا مدل كاس��يك دولت هاي 
ملي تداوم يافت، اما امروز تح��ت تأثير انقاب هاي 
تكنولوژيك باألخص ه��وش مصنوعي و نيز فرآيند 
جهاني ش��دن احتمااًل بش��ريت ش��اهد تغييرات و 
دگرگوني هايي در ساخت و عملكرد دولت ها خواهد 
بود. اگرچه تاكنون دامنه اين تغييرات نامش��خص 
اس��ت، اما آينده پژوهي كه دانش��ي متكفل بررسي 
س��ناريوهاي احتمالي رخدادها در آينده اس��ت به 

موضوع ورود كرده است. 
آينده پژوهي دولت تاش براي بررسي سناريوهاي 
احتمالي عوامل دگرگون س��از دولت ها، اشكال آتي 
نهاد دولت و رابطه دولت ها با جوامع خودشان از يك 
طرف و نظام جهاني از طرف ديگر است . آينده پژوهي 
دولت به نوعي تاش براي ش��ناخت مكانيسم هاي 
دگرگون��ي دولت ها و تعامل دول��ت آينده با قواعد و 

سازمان هاي بين المللي است. 

چالشيبرايحاكميتمطلقدولتها
دولت ها در آينده ناگزيرند ب��ا مجموعه اي از قواعد 
بين المللي تعامل داش��ته باش��ند كه بيشتر شكل 

الزام آور و محدودكننده دارد. 
سازمان هاي بين المللي و حتي دادگاه هاي بين المللي 
نيز كه نظام جهاني به آنها مشروعيت خواهد بخشيد، 
اقتدار و حاكميت مطلق دولت ها در معناي كاسيك 
آن را به چالش مي كشد. اگرچه سخنان فوق به معني 
از ميان رفت��ن حاكميت دولت ه��ا در نظام جهاني 
بطور كامل در آينده نيس��ت، اما بدون شك انقاب 
تكنولوژيك در س��طح بين الملل��ي و فرآيند جهاني 

شدن دگرگوني هايي را در ميزان و نحوه اعمال اقتدار 
دولت ه��ا و حاكميت آنها ايج��اد خواهد كرد. دولت 
آينده در مي��ان تأثيرپذيري ه��ا و تأثيرگذاري هاي 
دولت هاي كنوني با قوانين و سازمان هاي بين المللي 

شكل خواهدگرفت.

واكاويخصوصيتدولتهايجديد
در حالي كه اشكال قبلي دولت فاقد امكان دسترسي 
به تمام��ي جمعيت يا آنچ��ه ك��ه در واژگان قديمي 
رعاي��ا خوانده مي ش��د، بودند اما به دليل گس��ترش 
تكنولوژي هاي جديد و نيز ميل تمركزگرايانه بيشتر، 
دولت هاي جديد، ناگزير تمامي شهروندان و اتباع وجود 
دولت را به صورت روزانه در زندگي خود لمس مي كنند. 
اين حضور فراگير دولت باعث شده است كه هر نوع از 
دگرگوني ها چه جزئي و چه كلي در نهاد و كاركردهاي 
دولت مستقيماً بر زندگي شهروندان آن تأثيرگذار باشد. 
به همين دليل آينده پژوهي و دولت پژوهي پيوندهاي 
مستقيم فراواني باهم دارند و شناخت آنها به شكل مجزا 

از هم امكان پذير نيست.
اگر فرض را بر اين بگذاريم كه انس��ان آينده متفاوت 
خواه��د بود پس ب��ه دول��ت متفاوتي نيز ني��از دارد. 
آينده پژوهي دولت و دولت آين��ده از اين منظر امري 
ضروري است، زيرا آينده انسان به دليل تعميق امواج 
جهاني شدن و توسعه بي سابقه تكنولوژي هايي همانند 
هوش مصنوعي متفاوت خواهد بود. در چنين شرايطي 
رفتار دولت آينده متفاوت از دولت هاي كاسيك خواهد 
بود و نمي توان در چارچوب رفتارشناس��ي دولت هاي 

مابعد قرارداد وستفالي آن را بررسي كرد. 
هم اكنون بازيگران فراملي در اش��كال گوناگون آن در 
كنار شبكه اي فراملي از كنشگران دولتي و سازمان هاي 
خصوصي نقش اساسي درصحنه سياست جهان بازي 
مي كنند. پيدايش بازيگراني كه فاقد حاكميت هستند 
در عرضه حكمراني جهاني، به اين معناست كه سيستم 
دولت محور كنوني با توجه به تغييراتي كه با پيدايش 
بازيگران فرادولتي رخ داده، دستخوش تغيير شده است. 
البته نظريه پردازان بين الملل درباره نفوذ و تأثيرگذاري 
بازيگران غيردولتي روي حاكميت دولت چه هم اكنون 
و چه در آينده اختاف نظر دارند. رئاليست ها معمواًل 
در برابر چالش هاي بازيگ��ران غيردولتي براي قدرت 
دولت بي تفاوت اند. براي رئاليست ها، موفقيت بازيگران 
و واحدهاي فراملي عميقًا وابسته به حمايت دولت هاي 
قدرتمند است. اما تفسير نو ليبرال معمول از جهاني 
شدن به نوعي از انحطاط در حوزه مرسوم اقتدار دولت ها 
عقي��ده دارد گس��ترش روزافزون و س��ريع نهادهاي 
اقتصادي و سياسي تأثيرگذار كه فراتر از حوزه اقتدار 

دولت هاي ملي عمل مي كنند، بي سابقه است. 

اقتصادتابعقدرتهايبينالمللي
مبادالت فشرده تجارت فرهنگي و تكنولوژيك در سطح 
جهاني به تدريج به هم پيوس��تگي دولت ها را افزايش 
داده اس��ت. اقتصادهاي كنوني بيشتر تابعي از قدرت 
بين المللي هس��تند تا تنظيمات و مقررات دولت ها. 
مشكات جهاني بسيار پيچيده تر از آن شده اند كه بطور 
موثري بتوان توس��ط يك دولت خاص آن را حل كرد. 
در واقع دولت هاي آينده در بستر دو مساله اي كه طرح 
شد، شكل خواهند گرفت. نخست افزايش ارتباطات 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي ميان كشورها كه در سطح 
بي سابقه اي كشورهاي جهان را به همديگر وصل كرده 
است. در چنين شرايطي بحران ها و مشكات پديدار 
شده در نظام جهاني به آساني توسط يك دولت قابل 
حل نيس��ت. براي مثال مهاجرت امروزه به مساله اي 
مهم بدل ش��ده كه مرزهاي يك كشور يا چند كشور 
خاص را درهم نورديده و به بحراني جهاني تبدل شده 
است. به همين دليل ديگر يك كشور خاص نمي تواند 
ادعاي حل آن را داشته باشد. دوم اقتصادهاي كنوني به 
دليل گسترش تجارت جهاني به شدت از يكديگر تأثير 
مي پذيرند و هيچ كشوري نمي تواند بطور كامل مرزي 
ميان اقتصاد داخلي خود با اقتصاد جهاني تعيين كند. 
اين به هم پيوستگي ميان امر محلي و امر جهاني، تداوم 
حاكميت دولت ها در معناي كاسيك آن را در آينده با 
دشواري روبه رو مي كند. به همين دليل از ويژگي هاي 
دولت آينده، مواجهه آن با شبكه اي قدرتمند و درهم 
تنيده از سازمان ها و بازيگران بين المللي است كه مفهوم 
حاكميت دولت ها در معناي كاسيك آن را اگرچه به 
تمامي رد نمي كند، اما آن را محدود مي كند. حركت 
به سوي شكسته ش��دن حاكميت مطلق دولت ها به 
عنوان اصل بنيادين در دولت هاي كاسيك احتمااًل در 
آينده نيز تداوم يافته و دولت هاي آينده نيز ميراث دار 

اين تحول بنيادين در عرصه بين المللي خواهند بود. در 
تعامل پيچيده ميان دولت هاي آينده كه مي كوشند 
حاكميت خود را حفظ كنند و فشار بيروني قانون هاي 
جهاني اس��ت كه احتم��ااًل دولت هاي آينده ش��كل 

مي گيرند.
از نظر متخصصان روابط بين الملل و حقوق بين الملل، 
فرآيندهاي فراملي مفهوم جديدي از )قانون جهاني( را 
ايجاد كرده اس��ت. هنجارهاي قانوني جهاني شده كه 
عمدتًا با اقتصاد سياس��ي سروكار دارند از نظر دامنه و 
ابعاد با قوانين بين المللي عمومي و خصوصي متفاوت 
بوده و ازنظر مفهومي، وس��يعتر از قانون هاي فراملي 

تجاري هستند. 
مفهوم قانون جهاني بر يك سيس��تم حقوقي نرمال 
دالل��ت ندارد، بلك��ه بيانگر واقع��ه اي چندفرهنگي، 
چندمليتي و چندرش��ته اي اس��ت. در نتيجه تاقي 
كردارهاي بين المللي و بسط رژيم هاي جديد حقوقي در 
صحنه جهاني همانند قوانين تجاري يا زيست محيطي 
بين المللي را مي توان به عن��وان مولفه جديد )قانون 

جهاني( در نظر گرفت.
اين قواعد حقوقي جهاني وابسته به يك رژيم، قلمرو يا 
شاخه خاصي از حقوق نيست، بلكه وابسته به بازارها، 
حرفه ها و شبكه هاي نامرئي است كه مرزهاي ملت ها 

را در هم مي نوردد. 

جهانيشدنوآيندهدولت
جهاني ش��دن پديده اي فراگير است كه امروزه عمده 
جوامع و فرهنگ هاي مختلف در سراسر جهان را تحت 
تأثير خود قرار داده است. همانند عمده مفاهيم اساسي 
و فلسفي مهم در جهان، بر سر تعريف معرفت شناختي 
آن اجماعي وجود نداردبا وجود اختاف نظر دانشمندان 
علوم سياسي در تعريف آن، همگان بر اهميت جهاني 
شدن در شكل دادن به فرآيندهاي سياسي در حال و 

آينده جوامع بشري واقف هستند.
ديكشنري انگليسي كمبريج در تعريف جهاني شدن به 

اين موارد اشاره مي كند: 
  افزايش تجارت در سطح بين المللي به خصوص توسط 
كمپاني هاي بزرگي كه به توليد و انتقال كاال در ميان 

كشورهاي مختلف مي پردازند.
  موقعيتي كه در آن كاال و خدمات موجود يا تأثيرات 
فرهنگي و اجتماعي به تدريج در سراسر جهان شكلي 

مشابه به خود مي گيرند.
   بسط و گسترش روابط اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
در ميان تمام كشوهاي جهان كه نتيجه تسهيل تجارت 

و ارتباطات است.
   مس��يري پيش رو كه در آن اقتصادهاي مختلف به 
شكلي توسعه مي يابند كه همگي با همديگر به عنوان 

يك سيستم تعامل دارند. 
آنچه كه اهميت دارد تأثيرات جهاني ش��دن بر آينده 
دولت هاس��ت. ب��دون ش��ك جهاني ش��دن يكي از 
فرآيندهايي است كه تأثيرات بزرگي روي دگرگوني هاي 
اجتماعي دولت در آينده مي گذارد. فراموش نكنيم كه 
دولت هاي ملي كنوني كه در سراس��ر جهان به عنوان 
شكل مسلط دولت خود را تثبيت كرده اند، تاريخچه اي 

بس��يار كهن نداش��ته و بعد از قرارداد وس��تفالي در 
قرن هفدهم ميادي زاده ش��ده اند. نخس��تين امواج 
جهاني شدن در سراسر جهان نقش مهمي در تثبيت 
دولت هاي ملي زاده شده از قرارداد وستفالي ايفا كرد كه 

در اساس ريشه اي اروپايي داشتند.
كيث سوتر، آينده پژوه انگليس��ي و متخصص روابط 
بين المل��ل از محققاني اس��ت كه توج��ه خاصي به 
آينده پژوهي دولت و نظام جهاني داش��ته اس��ت و در 
پژوهشي جالب توجه، بعد از برگزيت و به قدرت رسيدن 
دونالد ترامپ به رياست جمهوري امريكا، تاش كرد تا 
س��ناريوهاي محتمل آينده دولت هاي ملي در عصر 

جهاني شدن را بررسي كند.
در اين پژوهش چهار س��ناريوي ممك��ن براي آينده 
دولت ها در عصر جهاني شدن پيشنهاد مي شود. اين 

سناريوها به ترتيب زير هستند: 

سناريويدولتپايدارواستوار
در اين سناريو دولت هاي ملي و پيوندهاي جهاني هر 
دو توأمان به ش��كل قدرتمند تداوم مي يابند. در اين 
حالت دولت هاي ملي سرنوش��ت خ��ود را در اختيار 
داش��ته و با وجود چنين كنترلي بر امورات خود مايل 
به همكاري با يكديگر روي مسائل مشترك هستند. 
چنين همكاري هاي مشتركي در نهايت به طرف اشكال 

جديدي از حكمراني هاي جهاني تكامل مي يابد.
 اس��تدالل موافقان در چنين حالت��ي اين خواهد بود 
كه هيچ راه حل صرف ملي و داخلي براي مش��كات 
بين المللي وجود ن��دارد و حكومت ها مجبورند كه از 
طريق بعضي اشكال حكمراني جهاني به همكاري با 
يكديگر براي حل مسائل و مشكات مشترك بپردازند.

سناريويدولتمليضعيف
پيوندهايجهانيقدرتمند

در اي��ن س��ناريو ما ب��ا دولت هاي ضعي��ف در مقابل 
همبس��تگي هاي بين المللي قدرتمند روبرو هستيم 
به طوري كه حكومت ها كنترل خودش��ان بر مسائل 
داخلي را ازدست داده و سازمان ها يا شركت هاي فراملي 

خأل ايجاد شده را پر مي كنند. 
با انحطاط دولت هاي ملي، تنها سازمان هاي بين المللي 
قادر به ايفاي نقش هستند و مي توانند جهان را به شكل 

بازاري واحد دربياورند. 
در چنين حالتي حكومت ها لزوما ناپديد نمي ش��وند، 
بلكه حكومت هاي موجود در جهان بايد با اين واقعيت 
كنار بيايند كه سيستم دولت هاي ملي منسوخ شده و 
سازمان ها و شركت هاي بين المللي بازيگران اصلي در 

عرصه مسائل جهاني هستند.
با سرعت يافتن روندي كه در آن پول به معيار همه چيز 
بدل مي ش��ود، هويت مل��ي ديگر نمي تواند مس��اله 
اصلي باش��د. در چنين وضعيتي، م��ردم به گروه هاي 
مصرف كننده يا افرادي كه در آرزوي مصرف هستند 
تبديل مي شوند. سياست و ميهن دوستي ديگر همانند 
آخرين مد لباس ها، موسيقي يا تكنولوژي امور مورد 
عاقه مردم نيستند. مردم بيشتر از آنكه شهروند باشند 

مصرف كننده هستند. 

سناريويدولتعنانگسيخته
در اين س��ناريو ما ب��ا دولت هاي مل��ي ضعيف و نيز 
پيونده��اي بين المللي ضعيف روبه رو خواهيم ش��د 
بطوري ك��ه حكومت ها كنت��رل خ��ود را در داخل 
كشورهايشان ازدست داده و در مقابل هيچ سازمان 

جهاني نمي تواند خأل مربوطه را پر كند.
اين س��ناريو بر نوع��ي از كابوس و تاريك انديش��ي 
مبتني اس��ت كه در آن روزبه  روز به تعداد دولت هاي 
شكست خورده افزوده شده و مشكات زيست محيطي 

و بهداشتي در سراسر جهان افزايش مي يابد.
سه س��ناريوي پيش بسيار خوشبينانه بوده و تمركز 
اصلي آنها بر نظم و نه بي نظمي بود. بايد به اين نكته 
توجه كرد ك��ه منابع تولي��د بي نظمي در سراس��ر 
جهان متعدد و فراوان هستند. سناريوي دولت هاي 
عنان گس��يخته با نگاهي بدبينانه، بيش��تر بر منابع 
ايجاد بي نظمي تمركز دارد. براي مثال، س��ازمان ها 
و ش��ركت هاي فراملي لزومًا نيرويي در جهت خير و 
نيكي نيس��تند. پول، انگيزه اصلي آنهاست. عملكرد 
آنها در جهت افزايش سود بوده و دغدغه اي براي بهتر 
كردن جه��ان ندارند. آنها واقعًا نس��بت به هيچكس 
مسووليت پذير نيس��تند. اين سازمان ها و شركت ها 

هيچ تعهد و وفاداري ندارند.
بنابراين آنها مي توانند، كاالها و خدمات را از يك كشور 
به كش��ور ديگر جابه جا كنند با اين انگيزه كه در كجا 

بيشترين نرخ سود ممكن مي شود.

هوشمصنوعيوآيندهدولتها
رابطه تكنولوژي هاي نوين باألخص هوش مصنوعي با 
آينده دولت ها از مباحث جديد علم سياست است كه 
در اين فصل به آن پرداخته مي شود. در واقع گسترش 
هوش مصنوعي و شكوفايي بي سابقه اين دانش نوين در 
سال هاي اخير پرسش هاي فراواني را درباره تأثيرات آن 
بر كاركرد دولت ها و رابطه شهروندان و دولت برانگيخته 
اس��ت. هوش مصنوعي ن��ه تنها از عوام��ل دگرگوني 
دولت ها در سال ها و دهه هاي آتي خواهد بود، بلكه بر 
حيات شهروندان و چگونگي انجام وظايف شهروندي 
آنها نيز تأثيرگذار خواه��د بود. به همين دليل هر نوع 
پژوهش درباره هوش مصنوعي و آينده دولت نبايد تنها 
برساخت دولت محدود مانده و به دگرگوني در رابطه 

دولت ها با شهروندانشان بي توجهي كند.
نگاه ها به تأثيرات هوش مصنوع��ي بر آينده دولت ها 
معمواًل به دو بخش خوش��بينانه و بدبينانه تقس��يم 
مي شود. نگاه بدبينانه معتقد است كه هوش مصنوعي 
توانايي دولت ها براي نظارت بر شهروندانشان را در حد 
بس��يار زيادي افزايش مي دهد . دولت ها بدين وسيله 
مي توانند تمام جزييات رفتار شهروندانشان را كنترل 

كنند.
جامعه اي كه در آن همه جزييات زندگي ش��هروندان 
را دولت ها كنترل مي كند، بيشتر از آنكه شبيه جوامع 
مردم ساالر باش��د، شبيه اس��تبدادهاي مدرن از نوع 
استالينيسم و فاشيسم است. از منظر بدبينانه هوش 
مصنوعي امكانات فراواني را براي حركت در اين مسير 
تماميت خواهانه در اختيار دولت ها مي تواند قرار دهد. 

شناسايي۲۴هزارميلياردتومانفرارمالياتيبابررسيتراكنشهايبانكي8هزارنفر
مديركل دفتر بازرس��ي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار 
مالياتي س��ازمان امور مالياتي از شناس��ايي بيش از 
۲4هزار ميليارد تومان فرار مالياتي با رصد تراكنش هاي 

بانكي در سه سال اخير خبر داد.
هادي خاني مديركل دفتر بازرس��ي وي��ژه مبارزه با 
پولشويي و فرار مالياتي سازمان مالياتي از شناسايي 
بيش از ۲4 هزار ميليارد توم��ان فرار مالياتي با رصد 

تراكنش هاي بانكي در سه سال اخير خبر داد.
خاني عنوان كرد: طي سه سال گذشته، اقدامات الزم 
به منظور اخذ صورتحساب هاي بانكي حدود 17 هزار 
مودي مشكوك به فرار مالياتي و همچنين تفكيك و 
ارسال اطاعات به ادارات  كل جهت شناسايي موديان 

و مطالبه و وصول ماليات متعلقه انجام گرفته است.
وي اظه��ار كرد: در حال حاضر بال��غ بر 4۲۲ ميليون 
ركورد اطاعات تراكنش هاي بانكي افراد مش��كوك 
به فرار مالياتي در س��طح كشور، در دستور رسيدگي 

واحدهاي مالياتي قرار دارد.

خاني همچنين از شناس��ايي ح��دود ۶000 مودي 
جديد از طريق شناس��ايي و رس��يدگي به اطاعات 
تراكنش هاي مشكوك بانكي خبر داد و گفت: تاكنون 
از محل بررس��ي تراكنش هاي مشكوك بانكي حدود 
هشت هزار شخص، بالغ بر ۲4 هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي، شناسايي و براي اين اشخاص برگ تشخيص 

صادر گرديده است.
مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار 
مالياتي سازمان امور مالياتي كشور همچنين تصريح 
كرد: مطابق قانون، ش��ركت هاي مس��تقر در مناطق 
ويژه و آزاد تجاري صنعتي از معافيت ها و مشوق هايي 
برخوردارند كه از مهم ترين آنها، برخورداري از معافيت 
مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق 
آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسامي و همچنين 
معافيت ماليات ارزش افزوده بابت معامله بين فعالين 
اقتصادي در مناطق مختلف اقتصادي و آزاد تجاري 
صنعتي اس��ت كه اين معافيت ها در پ��اره اي موارد، 

محمل مناسبي براي فرار مالياتي برخي شركت هاي 
متخلف بوده است. وي افزود: از اقدامات مهم سازمان 
در زمينه مبارزه با فرار مالياتي در اين مناطق، شناسايي 
فرارهاي مالياتي ناشي از سوء استفاده از معافيت هاي 
ص��ادرات و مناطق وي��ژه و آزاد تج��اري صنعتي از 
محل عرضه  محص��والت پتروش��يمي در معامات 
شركت بورس كاالي ايران بابت مواد اوليه محصوالت 
پتروش��يمي بوده كه در اين رابط��ه، اطاعات مالي 
اشخاص مشكوك از مراجع ذيربط اخذ و مطالبه حقوق 

حقه دولت صورت گرفته است.
وي اظه��ار ك��رد: در اي��ن رابط��ه ت��ا پاي��ان س��ال 
1397اطاع��ات خريد ۲49 ش��ركت ب��ه ۲4 اداره 
كل حسب مورد ارسال ش��ده است كه پيگيري هاي 
به عمل آمده از معامات بورس كاال، تاكنون منجر به 
مطالبه مبلغي ح��دود 4۲۶0 ميليارد تومان )ماليات 
 و جريم��ه عملك��رد و ارزش افزوده( ش��ده اس��ت.

خاني اعام كرد: با همكاري دبيرخانه ش��وراي عالي 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ش��ركت بورس كاالي 
ايران، طراحي فرآيند جديد شناسايي فرار مالياتي در 
معامات بورس كاال با تاكيد بر وصول ماليات بر ارزش 

افزوده در دستور كار قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه كش��ف و شناس��ايي فرار مالياتي و 
شناسايي موديان جديد از مهم ترين برنامه هاي اين 
سازمان اس��ت، تاكيد كرد: سياست سازمان در سال 
جاري اين است كه با تكميل پايگاه اطاعات موديان، 
كشف فرارهاي مالياتي و شناسايي فعاالن اقتصادي 
فاقد پرونده مالياتي، درآمدهاي پيش بيني شده امسال 

محقق گردد.
وي تصري��ح ك��رد: كش��ور م��ا داراي ظرفيت  هاي 
گس��ترده اي از جهت درآمدهاي قابل وصول مالياتي 
اس��ت و در صورت اجراي كامل طرح جامع مالياتي، 
عما امكان دسترس��ي نظ��ام مالياتي ب��ه اليه هاي 
 پنه��ان و غيرش��فاف اقتص��اد فراهم خواهد ش��د.

مديركل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار 

مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور درخصوص فرار 
مالياتي در برخي صنوف همچ��ون طا و جواهر نيز 
گفت: در اين رابطه نيز تاكنون وضعيت مالياتي 1399 
مودي فعال در صنف طا و جواهر مورد بررس��ي قرار 
گرفته و اطاعات بانكي اين افراد به منظور شناسايي و 

كشف فرار مالياتي احتمالي اخذ شده است.
خاني در خصوص همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط 
با اين س��ازمان در زمينه برخورد با مجرمان مالياتي 
گفت: طي س��ال هاي اخير، همكاري دس��تگاه هاي 
انتظامي، نظارتي و امنيتي، از جمله سازمان بازرسي 
كل كشور، ديوان محاسبات كشور، معاونت اقتصادي 
وزارت اطاعات،  معاونت مب��ارزه با جرايم اقتصادي 
و پليس آگاهي ناجا با س��ازمان امور مالياتي كش��ور 
به شدت ارتقا پيدا كرده و شاهد تعامل حداكثري اين 
دس��تگاه ها با نظام مالياتي در زمينه تبادل اطاعات 
مثبته، پيشگيري از وقوع جرم، هم افزايي در شناسايي 

مجرمان و برخورد قاطع با متخلفان هستيم.
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سيف:معادلارزدريافتيكاال
واردكردهايم

معاون وزير جهادكشاورزي در نامه اي به رييس دفتر 
رييس جمهوري با رد هجمه  هاي غيرمنصفانه اعام 
كرد: تعهدات ارزي ايجاد ش��ده براي ش��ركت مادر 
تخصصي بازرگاني دولتي ايران در سال 1397، ۵00 
ميليون و 98۲ هزار يورو بوده كه ۲7۵ ميليون و ۵4 
هزار يورو تاكنون رفع تعهد ش��ده و ۲۲۵ ميليون و 
9۲7 هزار يورو رفع تعهد نشده است؛ اما معادل كل 
اي��ن ارزها، كاال به كش��ور وارد، تخليه و حتي بخش 
عمده اي از آن ترخصي ش��ده است. نامه رييس كل 
بانك مركزي به رييس جمهوري 10 روز پيش خبرساز 
شد. در اين نامه اس��امي افراد و مجموعه هايي اعام 
شد كه با تاييد دستگاه هاي دولتي به ثبت سفارش و 
دريافت ارز 4۲00 توماني از بانك مركزي اقدام كرده 
اما هنوز كاالي مورد نظر را به كش��ور وارد نكرده اند. 
پس از اين نام��ه، ماحظاتي درباره رويه هاي واردات 
به كشور مطرح شد كه نش��ان مي داد يكي از داليل 
ايفا نش��دن تعهدات ارزي، بروكراسي هاي پيچيده 
و روند س��خت ترخيص كاالست. به گزارش ايرنا، در 
همين رابطه »يزدان سيف«، مديرعامل شركت مادر 
تخصصي بازرگاني دولتي ايران نامه اي در پاس��خ به 
اين شبهات به رييس دفتر رييس جمهوري نوشت. 
در اين نامه آمده  است: »همان گونه كه مستحضريد 
شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان جزئي از دولت 
خدمت گزار با تاش ش��بانه روزي نسبت به تامين 
كاالهاي اساسي كش��ور با وجود مشكات مرتبط با 
تحريم مانند نقل و انتقال ارز و غيره نسبت به حفظ 
و ثبات قيمت ها و كمك به آرامش رواني جامعه اقدام 
كرده است. متاس��فانه برخي از دستگاه هاي اجرايي 
بدون توجه به ابعاد فني و بروكراس��ي تشديدش��ده 
واردات و محدوديت ه��اي تامي��ن ارز، در اظهارات و 
مكاتبات چنين القا مي كنند كه در مقابل ارز تخصيص 
داده شده كااليي به كشور وارد نشده و تخلف عمده اي 
در بدنه دولت صورت گرفته است. انعكاس اين القائات 
نادرست در جرايد عمومي ضمن آسيب زدن به اعتماد 
عمومي جامعه صدمات جبران ناپذيري به س��رمايه 
اجتماعي دولت خواهد زد و زمينه را براي تخريب بدنه 
اجرايي دولت از منظر افكار عمومي فراهم مي كند.«   
مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي در ادامه موارد 
منتشر شده در خصوص وارد نشدن كاالهاي اساسي 
تامين ارز شده توسط اين شركت را تكذيب و به ۶ نكته 

اشاره كرده است.
1-  بعد از وصول مكاتبه مذكور ش��ركت جهت اخد 
ليس��ت جزييات موارد رفع تعهد شده ارزي به بانك 
مركزي مراجعه و بر اساس ليس��تي كه از سوي آن 
بانك در اختيار اين شركت قرار گرفته است، تعهدات 
ارزي ايجاد شده براي اين شركت در سال 97 به مبلغ 
۵00ميليون و 98۲ ه��زار و ۵0۲ يورو بوده كه مبلغ 
۲7۵ ميليون و ۵4 هزار و 8۲1 يورو تاكنون رفع تعهد 
شده اس��ت. ليكن در خصوص مبلغ ۲۲۵ميليون و 
9۲7هزار و ۶81 يوروي مانده تسويه نشده، خاطرنشان 
مي سازد كه معادل صد در صد ارز مذكور كاال به كشور 
وارد، تخليه و حتي بخش عمده اي از آن ترخيص شده 
اس��ت. ليكن ورود و رفع تعهد ارزي دو مقوله كاما 
متفاوت بوده كه در مكاتبه بانك مركزي، تاش شده 
است تا اين دو مقوله به يك معنا تعبير شود. در ادامه 
برخي از داليل بروز عدم تسويه تعهدات ارزي سال 97 

به تفصيل بيان مي شود.
۲-  با توجه به درگير بودن چهار سامانه ثبت سفارش، 
خريد ارز، سمتاك و سامانه جامع گمركي در فرآيند 
واردات بروز كوچك ترين مغايرت اسنادي يا اشتباه 
در بارگذاري اطاعات پرونده ها، منجر به عدم تسويه 
كامل تعهدات ارزي مربوط مي شود كه در اين رابطه 
مبلغ ۲۲۲ ميليون و 993 هزار و 447 يورو از تعهدات 
اين شركت شامل مشكل مذكور است، در حالي كه كل 

كاالها به كشور وارد شده است.
3-  در پرداخت ه��اي تهاتري ي��ا پرداخت هايي كه 
از مسيرهاي غيرمرس��وم )تعريف شده توسط بانك 
مركزي( ارز انتقال يافته است، از آنجايي كه بين زمان 
ايجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسويه كامل اسناد حمل 
و صدور كد رهگيري، فاصله زماني قابل توجهي وجود 
دارد. لذا تس��ويه تعهدات زمان بر و پيچيده است كه 

همين امر بخشي از اين مغايرت را پديد آورده است.
4-  نظر به اينكه قراردادها با فروش��ندگان عمدتا با 
ارزهاي پايه منعقد مي شود وليكن پرداخت ها )بسته به 
نوع ارز در دسترس بانك مركزي( به ارزهايي چون لير، 
روپيه و يوآن صورت مي پذيرد، لذا تفاوت بين ارز ثبت 
سفارش و ارز تامين شده، موجب بروز مشكات فراواني 
در ثبت اس��ناد حمل و در نتيجه بروز مغايرت هايي 

مي شود كه مانع از تسويه تعهدات ارزي است.
۵-  رويه اجرايي گمركات مبادي ورودي درمستهلك 
كردن پروانه هاي سبز گمركي بر اساس وزن باسكول 
و نه بر مبن��اي رويه هاي بين المللي توزين بر مبناي 
درافت سوروي و اوليج سوروي است كه اين موضوع 
و عدم در نظر گرفتن كس��ري ناشي از ريزش، افت و 
تلورانس باسكول منجر به بروز مغايرت هاي وزني و 
كسري كاالي وارداتي مي شود. در اين رابطه، هرچند 
مبلغ مذكور در تعهدات سال 97 اين شركت حدود 
۲ ميليون و ۵00 هزار يورو است، اما مانع از رفع تعهد 
ارزي 10 فقره ثبت سفارش به ارزش 107 ميليون و 

83۵ هزار و ۶40 يورو مي شود.
۶-  از آنجايي كه به منظور جلوگيري از بارگيري حمل 
و تخليه مضاعف، تا زمان صدور حواله فروش، انبارش 
برخي كااله��ا در بنادر انجام مي ش��ود، طبعا زماني 
تسويه تعهدات انجام مي پذيرد كه كاالها از انبارهاي 
گمرك خارج مي شود و اين روند در بعضي موارد بيش 
از ۶ ماه طول مي كشد. خصوصا در مورد روغن خام از 
آن جايي كه مخازن كارخانجات در داخل كشور تنها 
حدود ۲0 درصد ظرفيت كل انبارش كشور را تشكيل 
مي دهد و صرفا نقش نگهداري كاالي در جريان ساخت 
را ايفا مي كند، لذا در حال حاض��ر عمده روغن خام 
وارداتي اين شركت به ارزش حدود 1۶0 ميليون يورو 
در مخازن بندري و در داخل محوطه گمركي نگهداري 
مي شود و طبيعتا تا زمان ترخيص كاال، تسويه تعهدات 

ارزي آن انجام نمي شود. 



دانش و فن10اخبار

40 درصد مصرف اينترنت داخلي است

استفادهازشبكهملياطالعاتكاربرانرامحدودنميكند
گروه دانش و فن|

ش��بكه ملي اطالع��ات را مي توان يك��ي از مهم ترين 
پروژه هاي ملي كشور دانست، پروژه اي كه چندين نهاد 
و وزارتخانه ملزم به همكاري با آن هس��تند تا مطابق 
با تعريف مصوب برنامه پنجم توسعه كشور شبكه اي 
مبتني بر پروتكل اينترنت )IP( به همراه س��وئيچ ها و 
مسيرياب ها و مراكز داده، به گونه اي طراحي شود كه 
درخواست هاي دسترسي داخلي و اخذ اطالعاتي كه 
در مراكز داده داخلي نگهداري مي ش��وند به هيچ وجه 
از طريق خارج كش��ور مسيريابي نشود و امكان ايجاد 
ش��بكه هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن 

فراهم شود. 
در واقع اصلي ترين كاركرد شبكه ملي اطالعات تفكيك 
جريان اطالعات با مبدأ و مقصد داخلي از شبكه جهاني 
اينترنت است كه تا پيش از ايجاد شبكه ملي اطالعات، 
نگهداري و فراخواني آنها تمامًا در خارج از كشور صورت 

مي گرفت. 
مطابق با اعالم وزير ارتباطات بيش از 80 درصد شبكه 
ملي اطالع��ات مطابق با برنامه پيش رفته اس��ت،  اما 
برخي دستگاه ها و نهادها تمايلي به ارايه خدمت بر اين 
بستر ندارند، حال اينكه وزارت ارتباطات فقط ملزم به 
فراهم كردن بستر و زير ساخت امن است از همين رو 
10سامانه امنيتي در قالب طرح »دژفا« روي اين شبكه 
فعال شده است تا اين س��امانه هاي امنيتي بتوانند با 
تهديدات در فضاي سايبر مقابله كنند، بنابراين توليد 
محتوا و اراده س��رويس هاي محتوايي در تعهد وزارت 
ارتباطات نيست، مس��اله اي كه با چالش مواجه شده 
است، و برخي مسووالن معتقدند هنوز اين بستر براي 
قرار گرفتن محتوا امن نيست،  مساله اي كه معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات آن را رد كرده اس��ت و با 
تاكيد براينكه شبكه ملي اطالعات بستري امن را فراهم 
كرده است، گفت: هم اكنون بيش از ۴0 درصد پهناي 
باند اينترنت براي اتصال به سايتها و سرويس هاي داخل 

كشور، مصرف مي شود.
امير ناظمي در م��ورد اظهارنظر رييس جمهور مبني 
بر اينكه شبكه ملي اطالعات بايد به كاهش تهديدات 
فضاي مجازي بينجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسوول 
اجراي شبكه ملي اطالعات در اليه زيرساخت، طبق 
سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات است كه شوراي 

عالي فضاي مجازي آن را مصوب كرده است. وي به مهر 
گفت: در اين راستا بر مبناي تكاليف در وضعيت فعلي 
ارزيابي مان اين است كه 80 درصد از فعاليت ها در اليه 
زيرساخت ش��بكه ملي اطالعات انجام شده اما در دو 
اليه خدمات و محتوا، ممكن اس��ت فعاليتهايي انجام 
نشده باشد كه ما مسوول آن نبوده و دستگاه هاي ديگر 

مسوول آن هستند.
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ادامه داد: به عبارت 
ديگر ما جاده اي را آماده كرده ايم اما مسووليت اينكه در 
اين جاده ماشيني تردد نكرده يا اينكه مسافران زيادي 

در آن جابه جا نمي شوند، برعهده ما نيست.
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه اگر مسووليت اين 
اليه ها را نيز برعهده ما بگذارند، برنامه هاي خود را ارايه 
خواهيم داد، در مورد تهديداتي كه در فضاي مجازي 

مطرح مي شود نيز گفت: بخش��ي از اين تهديدات به 
زيرس��اخت فضاي مجازي و بخشي هم به اليه محتوا 
و خدمات بازمي گردد كه ما پاسخگوي همه بخش ها 

نيستيم.
وي با تاكيد براينكه بس��تر امنيتي زيرساختي شبكه 
ملي اطالعات فراهم است و ما در اليه زيرساخت، حتي 
مانورهايي را براي تضمين امنيت شبكه برگزار كرديم، 
گفت: شبكه ملي اطالعات در حال كار است و بسياري 
از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان 
مي دهد كه در گذش��ته و از نظر آمار، كمتر از ۵ درصد 

مصرف پهناي باند به داخل كشور اختصاص داشت.
ناظمي اضافه كرد: امروز اما بيش از ۴0 درصد پهناي 
باندي كه مردم مصرف مي كنند مربوط به اس��تفاده 
از خدمات در داخل كش��ور است. در همين وضعيت 

فعلي مي توان ميزان استفاده مردم از اينترنت داخلي 
را با گذشته مقايسه كرد. امروز اگر برخي سريال هاي 
پرطرفدار خانگي كه قديم روي CD ديده مي ش��د از 
طريق اينترنت مشاهده مي شود، يك تحول رخ داده و 
گواه اين است كه زيرساخت استفاده از اينترنت داخلي 

در كشور، فراهم است.
وي گفت: بررس��ي ها نش��ان مي دهد ك��ه در برخي 
مسابقات ورزشي، كاربران ترجيح مي دهند كه مسابقات 
را از طري��ق اينترنت به صورت زنده مش��اهده كنند. 
براي مثال حتي تا حدود ۷ ميلي��ون كاربر، فوتبال را 
از زيرساخت اينترنت نگاه مي كنند. اينها از مصاديق 
كاربردي شدن شبكه ملي اطالعات و استفاده از ظرفيت 
داخلي و پهناي باند ش��بكه ملي اس��ت كه دسترسي 

راحت تر مردم را به همراه دارد.

رييس سازمان فناوري اطالعات ايران با تاكيد براينكه 
مردم بايد خودش��ان در عمل، كاربردهاي شبكه ملي 
اطالعات را مقايسه كنند، گفت: شبكه ملي اطالعات 
در حال كار است، زير بار رفته و مردم در حال استفاده 
از آن هس��تند. تجربه كاربري مردم نيز نشان مي دهد 
كه وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبكه ملي 
اطالعات كه مسوول بوده و امكانات در اختيار داشته، 

به خوبي عمل كرده است.
همچنين نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرس��اخت گفت: قرار نيست با گسترش شبكه  ملي 

اطالعات محدوديتي ايجاد شود.
سجاد بنابي در شبكه اجتماعي توييتر در پاسخ به انتقاد 
يك كاربر كه با اش��اره به بخشي از گفت وگوي وي در 
خصوص اينكه »شبكه ملي اطالعات گفتمان انقالب 
اسالمي در مواجهه با فضاي مجازي است«، استفاده 
از اي��ن تعاريف را باعث ترس مردم و عدم اس��تفاده از 
سرويس هاي بومي خوانده بود، تاكيد كرد: قرار نيست 
با گسترش شبكه  ملي اطالعات محدوديتي ايجاد شود.

نائب رييس هيات مديره  شركت ارتباطات زيرساخت، 
گفت: مردم در حال حاضر مش��غول استفاده از شبكه 
ملي اطالعات هس��تند و قرار نيست با اين نام، چيزي 

محدود شود.
وي با اش��اره به اين جمله كه »ش��بكه ملي اطالعات 
گفتمان انقالب اس��المي در مواجهه با فضاي مجازي 
اس��ت«، اضافه كرد: اين تعبير، تعبير دقيقي اس��ت و 
توضيح  آن در گزارش ما داده ش��ده است. ما در تعامل 
با همه  فناوري هاي نوظهور نيازمند برنامه  هس��تيم و 
شبكه ملي اطالعات ابزار مواجهه  كشور با اين فضا است.

به گفته بنابي، در اليه زيرساخت شبكه ملي اطالعات، 
تحقق ۲0 درصد از الزامات ابالغي شوراي عالي فضاي 
مجازي باقي مانده و شبكه ملي اطالعات يك گفتمان 

است و نه يك پروژه كه پايان داشته باشد. 
گفتني اس��ت، هفته گذشته رييس جمهور در جلسه 
شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر لزوم به كارگيري 
روش هاي علمي، ايجابي و نتيجه بخش براي مصونيت 
كش��ور و جامعه از تهديدهاي فضاي مجازي، گفت: 
تهديدات فضاي مجازي بايد در بس��تر ش��بكه ملي 
اطالعات به حداقل ممكن برسد و راه كوتاه تر و موثرتري 

جز اين وجود ندارد.
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تسلاتاري| با توجه ب��ه تغييرات مديريتي در ناس��ا 
كارشناسان تخمين مي زنند ماموريت ارسال فضانوردان 
همراه كپسول دراگون اسپيس ايكس به ايستگاه فضايي 

بين المللي تغيير كند و در ۲0۲0 ميالدي انجام شود.
ناسا اخيرا در يك پس��ت وبالگي بطور كامل تغييراتي 
را در مدل رياس��ت اين س��ازمان به خصوص در بخش 
ماموريت هاي اكتش��افي انساني در فضا اعمال كرد. اين 
تغييرات روي زمانبندي بازگشت فضانوردان به ايستگاه 

فضايي بين المللي از خاك امريكا نيز تاثير مي گذارد.
اين در حالي اس��ت كه اختالفات در ناس��ا فقط يكي از 
موانعي اس��ت كه روي جدول زمانبندي پرتاب كپسول 

سرنشين دار اسپيس ايكس به فضا تاثير مي گذارد.
 در اصل قرار بود ماموريت Demo-۲ اسپيس ايكس دو 
فضانورد»باب بنكن« و »داگ هارلي« را در تابستان ۲01۹ 
ميالدي به ايستگاه فضايي بين المللي ببرد اما از آنجا كه 
پروازهاي آزمايشي كپسول از جدول پرتاب و فرودهاي 
ناسا حداقل تا ماه اكتبر حذف شده است، اسپيس ايكس 
اكنون نمي تواند ماموريت Demo-۲ را زودتر از دسامبر 
سال جاري ميالدي انجام دهد. البته براي دستيابي به اين 
هدف بايد اقدامات خاصي انجام شود. همچنين اسپيس 
ايكس و ناسا هر دو اعالم كرده اند پرتاب كپسول دراگون 
همراه فضان��وردان در ۲01۹ ميالدي چندان امكانپذير 
نيست.  درهمين راستا طبق آخرين پست وبالگي »جيم 
بريدنستاين« )مدير ناسا( قرار است پس از تعيين مدير 
جديد تاريخ تمام برنامه هاي اكتشافات انساني ناسا تعيين 
شود تا به اين ترتيب برنامه زمانبندي واقع بينانه تري ارايه 
ش��ود.  در همين راستا كارشناسان معتقدند به احتمال 
 ۲-Demo زياد در برنامه جديد تاريخ پرتاب ماموريت
در ۲0۲0 ميالدي انتخاب مي ش��ود. عالوه براين موارد 
اسپيس ايكس هنوز تس��ت هاي لغو ماموريت كپسول 
سرنشين دار دراگون را انجام نداده است و اين خود مانعي 
ديگر براي انجام ماموريت Demo-۲ در ۲01۹ ميالدي 

به حساب مي آيد. 

برنامه هاي ناسا براي اعزام 
انسان به فضا  به هم خورد

ورج| بسياري از شركت هاي فناوري كه زماني تنها 
در حوزه خدمات و نرم افزار فعال بودند اين روزها انواع 
سخت افزار را هم توليد مي كنند و فيس بوك نيز به اين 

جمع افزوده شده است.
اپ��ل ب��ا توليد آيف��ون و گ��وگل با تولي��د مجموعه 
گوشي هاي پيكسل اين روزها درآمدهاي سرشاري 
كسب كرده اند و فيس بوك هم با راه اندازي يك واحد 
مخفي سخت افزاري در سال هاي اخير فعاليت هاي 

خود در اين زمينه را افزايش داده است.
واحد سخت افزاري مخفي فيس بوك كه به ساختمان 
8 مشهور شده محل فعاليت هاي اين شركت بزرگ 
براي توليد سخت افزارهايي همچون تبلت و گوشي 
به منظور رقابت با غول هايي همچون آمازون و گوگل 

است.
پيش از اين در س��اختمان 8 محصوالت منحصر به 
فرد ديگري نيز توليد شده اند. از جمله اين محصوالت 
مي توان به سيس��تمي اش��اره كرد كه به افراد امكان 
مي دهد تا افكارش��ان را تايپ كنن��د. توليد يك ابزار 
خاص ويدئوكنفرانس هم در اين س��اختمان صورت 

گرفته است.
راه اندازي اين واحد س��خت افزاري در سال ۲01۵ و 
با همكاري رجينا دوگان ص��ورت گرفت كه قبال در 
شركت گوگل و آزمايشگاه دارپاي وزارت دفاع امريكا 
مشغول به كار بود. اين واحد در سال ۲018 تقريبا به 
حاشيه رانده شد، اما يك سالي است كه فعاليت هاي 

آن جدي تر از گذشته دنبال مي شود.
منابع مطلع مي گويند فيس بوك به توليد دستيارهاي 
هوشمند خانگي كه مشابه با بلندگوهاي اكوي آمازون 
باشند نيز عالقه دارد و ممكن است چنين محصوالتي 
را نيز توليد كند. گفته مي ش��ود توليد سيستم هاي 
ويدئو چت بزرگ در ابعاد تلويزيون، محصوالت مبتني 
بر واقعيت افزوده در كنار گوشي و تبلت در دستور كار 

فيس بوك خواهد بود.

 واحد مخفي فيس بوك 
گوشي مي سازد

ديجيتلال ترندز| جديدترين آم��ار و گزارش هاي 
منتشر ش��ده نش��ان مي دهد كه بعد از بارها هشدار 
مايكروس��افت، س��رانجام كاربران ويندوز ۷ تصميم 

گرفته اند رايانه هاي خود را به ويندوز 10 ارتقا دهند.
 مايكروسافت، شركت توس��عه دهنده سيستم عامل 
ويندوز، با انتشار بيانيه هاي مختلف در طول يك سال 
گذشته بارها از پايان پشتيباني از نسخه هاي قديمي و 
قبلي ويندوز همچ��ون ويندوز ۷ كه از پرطرفدارترين 
نسخه هاي اين سيستم عامل محسوب مي شود، خبر 
داده و به كاربراني كه هنوز از آن براي رايانه هاي شخصي 
خود استفاده مي كنند هشدار داده است كه هرچه زودتر 
نسخه هاي جديدتر همچون ويندوز 10 را  روي سيستم 
خود نصب و دانلود كنند چراكه نسخه هاي قبلي ديگر 
به روزرساني هاي امنيتي و نرم افزاري را از ژانويه ۲0۲0 
ميالدي دريافت نخواهند كرد و در صورت بروز هرگونه 
مشكلي براي كاربران رايانه هاي مذكور، مايكروسافت 

پاسخگو نخواهد بود.
با اينكه بارها شركت مايكروسافت به كاربران ويندوز 
۷ براي كوچ و ارتق��ا به ويندوز 10 هش��دار داده بود، 
همچنان گزارش ها تا چند ماه اخير نش��ان مي داد كه 
تعداد زيادي از كاربران در سراسر جهان هيچ توجهي 
به ارتقاي سيستم عامل رايانه خود نمي كنند و تمايلي 
براي ارتقا و دريافت به روزرساني به ويندوز 10 از خود 

نشان نمي دهند.
به نظر مي رسد كه سهم ويندوز ۷ از ميان نسخه هاي 
موجود و قابل اس��تفاده از سيستم عامل هاي رايانه به 
ميزان ۳.۶ درصد در جوالي ۲01۹ كاهش پيدا كرده 
كه بيشترين ميزان كاهش در تاريخ اين سيستم عامل 

به شمار مي رود.
در ژوئن ۲01۹، آمارها نشان مي داد كه سهم ويندوز۷، 
۳۵.۳8 درصد و وين��دوز 10، ۴۵.۷ درصد بوده و يك 
م��اه بعد يعني جوالي ۲01۹، اي��ن ارقام به ترتيب به 

۳1.8۳درصد و ۴8.8۶ درصد رسيده است.

خداحافظي كاربران با ويندوز ۷ 
و نصب ويندوز 10

رويداد

آسين ايج| در ش��رايطي كه محصوالت هوشمند و 
قابل اتصال به اينترنت در حال تسخير جهان هستند، 
گمانه زني در مورد ايمن ترين محصول از اين دست به 
نتيجه جالبي منجر ش��ده است. بررسي هاي محققان 
كاسپراسكاي حاكي است كه خودروهاي هوشمند و 
قابل اتص��ال به اينترنت روز به روز قابليت هاي امنيتي 
بيشتري پيدا مي كنند و در آينده ايمن ترين محصول 
در دنياي اينترنت اشيا محسوب مي شوند. با همه گير 
شدن اينترنت اشيا، بس��ياري از لوازم آشپزخانه، لوازم 
برقي و حتي وسايل ساده اي مانند يك ليوان، المپ و 
غيره نيز هوشمند شده و به اينترنت متصل مي شوند. در 
شرايطي كه خودروهاي هوشمند اجزا و امكانات مفصل 
و متعددي دارند، جمع بندي كاسپراس��كاي در مورد 
ايمن تر بودن آن در مقايسه با محصوالت مشابه جالب 
توجه به نظر مي رسد. كاسپراسكاي بر اين باور است كه 
رقابت شديد شركت هاي سازنده خودروهاي هوشمند 
به منظور جلب مشتري به افزايش ايمني آنها منجر شده 
و زمينه سواس��تفاده از آنها را از بين مي برد، همچنين 
طراحي ماژوالر خودروهاي هوشمند نيز امكان هرگونه 

سواستفاده از آنها را به حداقل مي رساند.
در عين حال اين پيش بيني به معناي ناممكن ش��دن 
دسترسي هكرها به برخي امكانات خودروهاي هوشمند 
مانند سيستم هاي كنترل و نظارت بر موتور، ترمز، دما 
و غيره نيست و شركت هاي سازنده بايد براي افزايش 

ايمني اين اجزا هم تالش كنند.

خودروهاي هوشمند؛  ايمن ترين 
محصول   اينترنت  اشيا

آسين ايج|  بررسي هاي موسسه امنيتي كاسپراسكاي 
از قرباني شدن بيش از ۴۳0 هزار نفر در سال ۲01۹ به 
علت عرضه بدافزارهاي مالي خب��ر مي دهد. اين آمار 
كه مربوط به نيمه اول س��ال ۲01۹ است، در مقايسه 
با مدت مش��ابه در سال گذشته ميالدي ۷ درصد رشد 
نش��ان مي دهد. بيش از نيم��ي از كاربراني كه به علت 
عرضه بدافزاره��اي مالي قرباني ش��ده اند يا در حدود 
۳0.۹ درصد افرادي هستند كه در شركت هاي مختلف 
تجاري مشغول فعاليت هستند. اين رقم نسبت به رقم 
1۵.۳ درصدي در نيمه اول س��ال ۲018 دوبرابر رشد 
داشته و نگران كننده محس��وب مي شود. بدافزارهاي 
مالي كه بيش��تر به تروجان هاي بانكي شهرت دارند، 
اطالع��ات مالي و بانكي افراد را س��رقت مي كنند و لذا 
تهديدهايي بسيار جدي و خطرناك محسوب مي شوند. 
اين تهديدها براي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
نيز بسيار نگران كننده بوده و يافته هاي كاسپراسكاي 
از افزايش تالش هكرها و كالهبرداران اينترنتي براي 
طراحي بدافزارهاي مالي و بانكي خبر مي دهد. بخش 
زيادي از اين بدافزارها از طريق ايميل ها و صفحات جعلي 
فيشينگ ارسال مي شوند و تعداد صفحات فيشينگ 
طراحي ش��ده بدين منظور در نيمه اول س��ال ۲01۹ 
از مرز ۳۳۹ هزار صفحه گذش��ته اس��ت. ۴0 درصد از 
تروجان هاي بانكي سال ۲01۹ از خانواده آر تي ام و 1۵ 
درصد از خانواده اموتت بوده اند، هر دو خانواده از جمله 

خطرناك ترين تروجان هاي بانكي محسوب مي شوند.

 رشد هفت درصدي 
بدافزارهاي مالي در سال 2019

زددي نت| ش��ايد تص��ور عمومي بر اين باش��د كه 
افزونه هاي مرورگر كروم بس��يار محبوب هستند، اما 
واقعيت اين است كه نيمي از اين افزونه ها كمتر از 1۶ 

بار نصب شده اند.
در فروش��گاه وب مرورگر ك��روم 188۶۲0 افزونه در 
دسترس است و اگر چه ممكن است شما تصور كنيد كه 
با استفاده از اين افزونه ها حق انتخاب هاي زيادي داريد، 
اما در عمل اكثر اين افزونه ها كاربر زيادي نداشته و عمال 

مرده و منقرض شده محسوب مي شوند.
 بر اساس بررسي س��ايت اكتنشن مانيتور، حدود ۵0 
درصد از تمام��ي افزونه هاي مرورگر كروم كمتر از 1۶ 
بار نصب ش��ده اند و اين بدان معناس��ت كه آنها هيچ 

محبوبيتي نداشته واستفاده خاصي نيز ندارند.
همچنين 1۹۳۷۹ افزونه ي��ا به عبارت بهتر حدود ده 
درصد از افزونه هاي كروم حتي يك بار نيز نصب نشده اند 
و ۲۵۵۴0 افزونه يا 1۳ درصد از آنها تنها يك بار نصب 
شده اند. در مجموع 8۷ درصد از كل افزونه هاي مرورگر 

كروم كمتر از 1000 بار نصب ش��ده اند كه اين هم به 
معناي شكس��ت كامل براي افزونه هاي مذكور است. 
بايد توجه داشت كه تعداد كاربران فعال مرورگر كروم 
در جهان به بيش از يك ميليارد نفر مي رسد و لذا چنين 
ارقامي براي طراحان افزونه هاي كروم قابل قبول نيست.

در مجم��وع تنها 1۳ افزونه در مرورگ��ر كروم بيش از 
10 ميليون نفر كاربر دارند كه عبارتند از افزونه مترجم 
گ��وگل، ادوب آكروبات، تمپر مانك��ي، افزونه امنيتي 

آواست، اد بلوك پالس، ادبالك و غيره.

نيمي از افزونه هاي كروم كمتر از 16 بار نصب شده اند
كاربر

يورك آلرت| گروهي از محققان دانش��گاه كارنگي 
ملون موفق شده اند با اس��تفاده از كالژن بخش هايي 
از قل��ب انس��ان را با پرينتر س��ه بعدي چ��اپ كنند.  
دانش��مندان گامي مهم در جهت پرينت س��ه بعدي 
اعضاي بدن برداشته اند. طبق پژوهشي كه به تازگي 
در ژورنال ساينس منتشر شده، آنها روشي براي احياي 
بخش هايي از قلب انس��ان ابداع كرده ان��د.  گروهي از 
محققان دانشگاه »كارنگي ملون« يك نسخه پيشرفته 
Embedding of Suspended Hy-  زز فناوري

drogels FRESH اب��داع كرده ان��د كه قادر اس��ت 
كالژن را با پيچيدگي خاصي بطور ۳ بعدي پرينت كند 
و ساختارهايي از قلب انسان از رگ هاي خوني كوچك 
گرفته تا دريچه هايي براي بطن هاي تپنده قلب را بسازد. 
درهمين راس��تا به تازگي حق امتياز اختراع فناوري 
FRESH در امريكا به نام شركت FluidForm ثبت 
شده اس��ت. اين استارت آپ تصميم دارد قابليت هاي 

پرينت سه بعدي را به حد بي سابقه اي گسترش دهد.

 آدام فاينبرگ يكي از موسسان اين استارت آپ مي گويد: 
اكنون ما توانايي ساخت سازه هايي را داريم كه از ويژگي هاي 
كليدي ساختاري، مكانيكي و بيولوژيكي بافت هاي طبيعي 
استفاده مي كنند. البته هنوز چالش هاي كوچكي در حوزه 
پرينت سه بعدي اعضاي بدن انسان وجود دارد اما تحقيق 
ما گام مهمي در اين زمينه به شمار مي آيد. هرچند پرينت 
زيستي س��ه بعدي به نقاط عطف مهمي دست يافته اما 
چاپ مستقيم س��لول هاي زنده و مواد بيولوژيكي نرم كار 
سختي اس��ت. يكي از موانع مهم در اين زمينه پشتيباني 

از مواد بيولوژيكي نرم و ديناميك طي فرآيند چاپ اس��ت 
تا به اين ترتيب وضوح و دقت بازتولي��د الزم براي احياي 
ساختار پيچيده سه بعدي و عملكرد آن فراهم شود. فناوري 
FRESH  از روش چاپ جاسازي شده اي استفاده مي كند 
كه با كمك ژل پشتيباني موقت، اين چالش را حل مي كند 
و اين امكان را فراهم مي كند كه قالب هاي پيچيده چاپ سه 
بعدي با استفاده از كالژن را به صورت اصالح نشده مخصوص 
خود بسازد. پيش از اين، عملكرد محققان محدود بود زيرا 
مواد نرم با دقت باز توليد باال و فراتر از چند اليه در ارتفاع به 
دليل فرورفتگي دشوار بود. در اين تحقيق محققان روشي 
ابداع كردند كه با تغيير س��ريع pH سبب مي شود كالژن 
بطور خودكار شكل بگيرد. اين فناوري براساس MRIافراد 
پرينت هاي سه بعدي قلب را انجام داد و ساختارهاي آناتومي 
مخصوص هر بيمار را باز توليد كرد. با اين وجود چالش اصلي 
همچنان توليد ميلياردها سلول است تا بافت هاي بزرگ تر 
را با پرينتر ۳ بعدي چاپ كنند. از سوي ديگر هنوز قوانيني 

درباره اين فرآيندها تصويب نشده است.

چاپ قلب انسان با پرينت سه بعدي 
فراسو

ثبت نام دريافت اينترنت 
رايگان از اواخر هفته آينده 

مهلر| وزير ارتباطات گفت: س��ايت ثبت نام براي 
درياف��ت اينترنت هديه ازدواج ت��ا آخر هفته آينده 
راه اندازي مي شود. وي روزگذشته در اينستاگرام در 
واكنش به استقبال زوج هاي جوان از هديه وزير نوشت: 
» تو رو خدا رحم كنيد. از صبح تا االن تلفن هاي دفتر 
ما مش��غول است، تا آخر هفته آينده سايت ثبت نام 
براي دريافت هديه ازدواج راه اندازي مي شود تا در آن 
ثبت نام كرده و هديه ناقابل ما تقديم آنها شود.« آذري 
جهرمي افزود: »خيلي خوشحالم از ديدن اين همه 
شوق. خيلي ممنون. پيشاپيش مبارك باشه. ازدواج 

سالم و جوان خيلي خوبه.«

 به مقصد رسيدن سه حمله
از 4 حمله فيشينگ

زددي نلت|  حمالت موسوم به فيشينگ از جمله 
حمالت خطرناك اينترنتي با هدف سرقت اطالعات 
كاربران در فضاي مجازي هستند و بررسي ها نشان 
مي دهد از هر ۴ حمله فيشينگ سه حمله به مقصد 
مي رسد. در جريان حمالت فيشينگ ايميل هايي با 
ظاهري مشابه با ايميل هاي شركت هاي خصوصي 
و موسسات دولتي براي كاربران ارسال شده و از آنها 
خواسته مي ش��ود تا اطالعات خصوصي خود را افشا 
كنند. بسياري از كاربران فريب اين ايميل ها را خورده 
و تصور مي كنند شركتي خاص يا يك نهاد دولتي واقعا 
درصدد دريافت اطالعات آنهاست. اما با اين كار زمينه 
براي خالي كردن حساب هاي بانكي و سوءاستفاده هاي 
ديگر فراهم مي شود. پژوهش��ي كه توسط دانشگاه 
پليم��وث در انگليس انجام ش��ده نش��ان مي دهد 
شركت هاي فناوري بزرگي مانند مايكروسافت، اپل 
و گوگل نمي توانند جلوي ارس��ال موفق ايميل هاي 
فيشينگ را بگيرند و از هر ۴ ايميلي كه بدين منظور 
ارس��ال ش��ده، ۳ ايميل به مقصد مي رسند. معموال 
ايميل هاي فيشينگ حاوي لينك هايي به سايت هاي 
كالهب��ردار براي وادار كردن كارب��ران به وارد كردن 
اطالعات شخصي هستند، اما شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات ايميل معموال نمي توانند اين لينك ها را هم 
شناسايي كرده و از كار بيندازند. همين مساله نشان 
مي دهد كه بايد فناوري هاي پيشرفته تري براي مقابله 

با حمالت فيشينگ به كار گرفته شوند.

 محل وجود آب يخ زده
در ماه مشخص شد

ديجيتال ترندز|  نتايج يك بررسي جديد نشان 
مي دهد ذخاير آبي فراواني در س��طح ماه به صورت 
ي��خ زده وجود دارد كه به طور عم��ده در چند دهانه 
قطبي كره ماه واقع هستند. كشف ذخاير يخ در روي 
ماه از آن جهت اهميت دارد كه زمينه را براي سكونت 
طوالني مدت بر تنها قمر زمين ممكن مي كند. اين امر 
نياز به انتقال حجم زيادي از آب به كره ماه را برطرف 
كرده و موجب كاهش مصرف سوخت و امكان حضور 
طوالني مدت در كره ماه مي شود. يافته هاي جديد 
ناسا در اين زمينه مبتني بر مقايسه سطح كره عطارد 
و ماه است كه هر دو به ميزاني مشابه شاهد برخورد 
سيارك ها و شهاب سنگ ها بوده اند و همين مساله 
موجب شكل گيري دهانه هاي متعددي در سطح هر 
دو سياره شده است. نحوه تابش خورشيد بر قطب هاي 
اين دو سياره نيز كم و بيش يكسان است و سايه تقريبا 
دايمي بر قطب هاي سيارات مذكور باعث شكل گيري 

طوالني مدت يخ روي آنها مي گردد. 

 افشاي اطالعات شخصي
 ۲۰۰۰ خبرنگار در امريكا

سي نت| يك نقص امنيتي موجب شد تا اطالعات 
شخصي حدود ۲000 خبرنگار حاضر در نمايشگاه 
بازي هاي رايانه اي و ويدئويي »اي ۳« در امريكا افشا 
شود. مشكل امنيتي در وب سايت انجمن نرم افزارهاي 
تفريح��ي امريكا كه برگزاركننده نمايش��گاهاي ۳ 
اس��ت، موجب ش��د تا اطالعات تماس خبرنگاران 
پوشش دهنده رويدادهاي نمايش��گاه مذكور افشا 
شده و در دسترس هكرها قرار بگيرد. اين نمايشگاه 
بزرگ ترين رويداد نمايش��گاهي در حوزه بازي هاي 
ويدئويي اس��ت و عالوه بر نش��ريات و س��ايت هاي 
اينترنتي، وب س��ايت هاي محبوبي مانند يوتيوب، 
توئي��چ و غيره رويدادهاي آن را بطور زنده پوش��ش 
دادند. انجمن نرم افزارهاي تفريحي امريكا روز گذشته 
با ارسال ايميل هايي براي خبرنگاران ثبت نام كننده 
براي پوشش نمايشگاه اي ۳ موضوع را بطور رسمي 
به اطالع آنها رسانده و تصريح كرده در طول بيش از 
۲0 سالي كه از برگزاري نمايشگاه اي ۳ مي گذرد، اين 
اولين بار است كه چنين اتفاقي مي افتد. اين مشكل 
قبال توسط يكي از كاربران يوتيوب به نام سوفيا نارويتز 
به اطالع انجمن مذكور رسيده بود، اما اقدامي براي رفع 
آن به عمل نيامده بود. هويت هكر يا هكرهاي عامل اين 

سواستفاده هنوز مشخص نشده است.

هوش مصنوعي پيام هاي 
واتس آپ را اسكن مي كند

ديلي ميلل| فيس ب��وك قص��د دارد ب��ا كمك 
الگوريتم هاي هوش مصنوعي كه در دس��تگاه هاي 
كاربران نصب مي شود، محتواي پيام هاي آنان را قبل 
از ارسال و رمزگذاري، اسكن كند و از انتشار مطالب 
خالف قوانين اجتناب كند. در صورت اجراي اين اقدام، 
اپليكيشن واتس آپ بطور خودكار قبل از رمزگذاري و 
ارسال پيام ها، آن را اسكن مي كند. كارشناسان هشدار 
داده اند چنين تنظيماتي نيازمند آن است كه واتس آپ 
پيام هاي ممنوعه را به توسعه دهندگان منتقل كند تا 
به اين ترتيب آموزش هوش مصنوعي را ارتقا دهد.

فيس بوك با كنترل محتواي پيام قبل از رمزگذاري 
و ارس��ال، به كاربران اجازه نمي دهد مطالبي خالف 
قوانين اين پلتفرم اجتماعي را منتشر كنند. عالوه بر 
آن نگراني هايي وجود دارد كه اين اقدام سبب مي شود 
دولت ها در نهايت با اجبار شبكه هاي اجتماعي را وادار 

به جاسوسي از پيام هاي كاربران كنند.
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چالش هاي پيش روي صادرات به كشورهاي همسايه

برخورد قاطع با هر نوع واردات كاالهاي مشابه وطني

گروهبنگاهها|
موض��وع صادرات اق��ام و خدمات توليد ش��ده ايراني و 
يافتن بازارهاي جديد به ساير كشورها؛ يكي از مهم ترين 
گزاره هايي اس��ت كه تحقق آن به طور موازي با توليد در 
نهايت رونق تولي��د و بهبود وضعيت معيش��تي را براي 
ايرانيان به ارمغان مي آورد.  در اين ميان توجه به صادرات 
به كشورهاي همسايه، به دليل مرزهاي مشترك و تاريخ 
و اقليم مشابه، از اهميت برجس��ته تري برخوردار است. 
واقعيت آن است كه ايران در يكي از بهترين موقعيت هاي 
ژئوپليتيكي جهان قرار گرفته و طبيعي اس��ت كه سهم 
اقتصادي اين منطقه بايد تناس��بي با اع��داد و ارقام ذكر 
شده داشته باش��د، اما بنا به داليل گوناگون سهم واقعي 
ايران از صادرات به كش��ورهاي همسايه هرگز بر اساس 
ظرفيت ها، جمعيت و... اين منطقه محقق نشده است.  با 
توجه به آنكه كشورهاي همسايه ايران، از نظر اقتصادي 
كشورهايي در حال توسعه محسوب مي شوند، بنابراين 
تقاضا در اين كشورها باال بوده و براي تامين آن، نيازمند 
واردات گس��ترده اي هستند، اما از آنجا كه دانش تكميل 
زنجيره ارزش در اين كشورها به صورت كامل شكل نگرفته 
است، بنابراين عموما واردات آنها نيز به شكل مواد اوليه و 
واسطه اي نبوده است. اين درحالي است كه متاسفانه عمده 
صادرات ايران را مواد اوليه و واسطه اي تشكيل مي دهد. با 
توجه به اهميت موضوع سراغ ديدگاه هاي اهالي اقتصاد و 
كارشناسان رفتيم تا درباره مشكاتي كه در مسير صادرات 
محصوالت توليدي ايراني به كش��ورهاي همسايه وجود 

دارد، گفت وگو كنيم.

 ض�رورت اصالح�ات  در وضعي�ت خري�د 
همسايگان

رييس اتاق بازرگاني الب��رز با بيان اينكه بايد اصاحاتي 
در وضعيت خريد كشورهاي همس��ايه از ايران صورت 
بگيرد، خاطرنش��ان كرد: اغلب كش��ورهاي  همسايه به 
ريال از ما خريد مي كنند و ارزي در حال رد و بدل شدن 
نيست. رحيم بنامواليي در ادامه اظهار كرد: متاسفانه طي 
يكسال گذشته قفل بزرگي به صادرات كشور خورده است. 
سياست گذاري نادرس��ت از طرف بانك مركزي و اباغ 
بخش نامه هاي لحظه اي از مهم ترين عوامل بروز مشكات 
صادراتي در كشور شده است. نداشتن برنامه ريزي مناسب 
براي كنترل بازار و تصميمات لحظه اي آسيب هاي جدي 
به صادرات زده كه اين امر در نهايت به ضرر اقتصاد كشور 
تمام مي شود. اين مسوول با اشاره به اينكه تاكنون بخش 
خصوصي از تصميمات لحظه اي بخش دولتي ضررهاي 
زيادي ديده، تصريح كرد: اين تصميمات لحظه اي باعث 
از دس��ت دادن بازاره��اي بخش خصوص��ي در داخل و 

خارج از كش��ور شده اس��ت . رييس اتاق البرز در ادامه با 
اشاره به مشكاتي كه صادركنندگان براي واردات مواد 
اوليه دارند، افزود: توليدكنندگان م��واد اوليه خود را در 
بازاري تهيه مي كنند كه قيمت هاي آن روز به روز تغيير 
مي كند كه اي��ن امر باعث باال رفتن م��داوم هزينه هاي 
توليد مي شود. بنامواليي همچنين از تعرفه هاي گمركي 
ب��اال گايه كرد و گف��ت: اين تعرفه هاي باال مش��كات 
زيادي براي صادر كنندگان ايجاد كرده كه بايد با نگاهي 
كارشناسانه اقداماتي براي اصاح آن صورت بگيرد . اين 

مس��وول گفت: با توجه به اينك��ه صادر كننده از ماليات 
ارزش افزوده و عملكرد در س��ود معاف است، تا چندي 
پيش صادركنندگان توجه چنداني به عددي كه گمرك 
ثبت مي كرد نداشتند، ولي همين تعرفه ها االن دردسر ساز 
شده كه اين نش��ان مي دهد عدد و رقمي كه دولت براي 
صادرات و واردات اعام مي كند، غلط اس��ت و بر اساس 
نرخ واقعي نيس��ت. وي با بيان اينكه بايد اصاحاتي در 
وضعيت خريد كشورهاي همسايه از ايران صورت بگيرد، 
خاطرنشان كرد: اغلب كشورهاي همسايه به ريال از ما 

خريد مي كنند و ارزي در حال رد و بدل شدن نيست. بنا 
مواليي توضيح داد: اشتباه دولت اين است كه باال رفتن 
و پايين آمدن نرخ ارز تاثي��ري در قيمت هاي صادراتي 
در كشورهاي همسايه ندارد. وي ادامه داد: راهكار ما در 
شرايط تحريم تهاتر است و اتاق هاي بازرگاني اين آمادگي 
را دارند تا ب��ا تعامل با رايزن هاي اقتص��ادي و بازرگاني 
سفارتخانه ها شرايط فروش كاالهاي ايراني را تغيير دهند. 
بدون شك با اجراي سياست هاي هوشمندانه مي توانيم از 

شرايط اقتصادي سخت امروز گذر كنيم.

    چالش صادرات در دوران تحريم ها
عضو اتاق بازرگاني خوزس��تان با اشاره به اهميت موضوع 
ص��ادرات كاال در دوران تحريم ها، ادام��ه داد: صادرات در 
ش��رايط كنوني كش��ور با توجه به تحريم هاي اقتصادي 
امريكا، بسيار مورد اهميت است. ش��رايط امروز كشور و 
صادركنندگان وضعيتي نيس��ت كه فرصت و زمان را از 
دس��ت داد. با اطمينان مي توان گفت كه هر محدوديتي 
كه در حوزه صادرات ايجاد ش��ود به از دس��ت رفتن بازار 
صادراتي منتهي مي شود و محدود شدن صادرات، مسير 
ورود ارز به كش��ور را در شرايط تحريم ها دشوارتر خواهد 
كرد. اين فعال اقتصادي و تجاري اضافه كرد: نكته بسيار 
مهم در ش��رايط تحريم، ارز آوري حوزه صادرات است. با 
اين حال اصل بايد اين باش��د كه صادركنندگان شناخته 
شده و شناس��نامه دار كه سال ها قبل مشغول فعاليت در 
حوزه هستند، براي اعتبار و جايگاه خود اهميت بااليي قائل 
هستند و ارز حاصل از فعاليت صادراتي خود را بطور حتم 
به كشور باز مي گردانند، اما در حال حاضر مشكاتي بر سر 
راه صادرات وجود دارد كه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
را سخت كرده است. موسي پور با اشاره به برخي مشكات 
پيش روي صادركنندگان در ش��رايط فعل��ي ادامه داد: 
محدوديت هاي بين المللي ايجاد شده در سطح روابط بانكي 
با ساير كشورها موجب شده تا روند بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به داخل كشور با كندي انجام شود. از طرف ديگر 
تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارزي موجب كاهش 
انگيزه برخي از صادركنندگان مطرح و شناسنامه دار شده و 
در اين شرايط صادركنندگان خرد و حتي صادركننده نماها 
بيشتر ميدان داري مي كنند. عضو اتاق بازرگاني خوزستان 
تصريح كرد: مشوق هاي صادراتي در شرايط امروز مي تواند 
در راستاي ايجاد انگيزه براي صادركنندگان عمل كند، اما 
نكته داراي اهميت درباره مشوق هاي صادراتي اين است كه 
بايد به روز به صادركننده پرداخت شود تا اثرگذاري آن در 
فعاليت بازرگانان مشاهده شود. اين در حالي است كه با يك 
بررسي ساده مي توانيم ببينيم كه صادركنندگان مشمول 
دريافت مشوق هاي صادراتي در سال ٩٥ شوند ولي در سال 
٩٦ هم بودجه آن تامين نشود و در سال ٩٧ هم پرونده هاي 

مربوط به اين حوزه باتكليف بود.
موسي پور در پايان گفت: درست است كه تحريم ها شرايط 
را براي فعاليت صادركنندگان تا اندازه اي با مشكل مواجه 
مي كند، اما مي ت��وان با برنامه ريزي براي بهبود كيفيت و 
توليد محصوالت صادرات محور در داخل كشور به حضور در 
بازارهاي صادراتي بخش خصوص ادامه داد. در شرايط امروز 
حفظ بازارهاي صادراتي به ويژه در ميان كشورهاي همسايه 
و منطقه داراي اهميت بااليي است كه با برنامه ريزي بايد به 

دنبال عملي شدن آن باشيم.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
عزم راسخ دس��تگاه هاي اجرايي و بانك مركزي مبني 
بر جلوگي��ري از واردات كاالهايي س��خن گفت كه در 
داخل كشور توليد مي شوند. ش��هباز حسن پور از اراده 
دولت مبني بر جلوگيري از واردات كاالهايي كه مشابه 
داخلي دارند، س��خن گفت و اظهارداش��ت: در آخرين 
نشستي كه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس با وزير 
صنعت، معدن، تجارت و معاونين ايشان داشتيم، تأكيد 
كردند كه به هيچ عنوان اج��ازه ورود كاالهاي خارجي 
كه در كش��ور توان توليد آنها وجود دارد را نخواهند داد. 
وي افزود: گزارش هاي رسيده نشان مي دهد كه بعضي 

توليدكنندگان در سال گذشته به دليل اهمال دولت در 
تشخيص اين موضوع، دچار ضربه هاي سنگيني شدند كه 
متأسفانه برخي از آنها غيرقابل جبران مي نمايد. حسن پور 
ادامه داد: شكايات و گزارش هاي رسيده از صنوف مختلف، 
باعث ش��د تا مجلس وارد عمل ش��ده و با دعوت از تيم 
اقتصادي دولت، مانع ادامه روند قبلي شود. به همين دليل 
آقاي رحماني )وزير صمت( به دفعات تكرار كردند كه قصد 
داريم با جديت از كاالهاي توليد داخل حمايت كنيم و 
مانع تكرار مفسده هاي موجود شويم. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه با ابراز تأسف از آنچه بر توليدكننده هاي 
محصوالت استراتژيكي همچون »دي كلسيم فسفات« 

و »مونوفسفات كلسيم« گذشته است، تصريح كرد: آب 
رفت��ه به جوي بازنمي گردد. ما از ابتدا ه��م با ارز ۴۲۰۰ 
توماني به دليل بروز چنين مسائلي مخالف بوديم زيرا 
مي دانستيم هر نوع اهمال كاري، قصور يا تقصير، توليد 
و توليدكننده داخلي را زمين گير مي كند. اخبار ناگواري 
كه از كارخانه هاي تعطيل و نيمه تعطيل دي كلس��يم 
فسفات مي رسد نيز نشان مي دهد دغدغه هاي ما بي مورد 
نبوده است.  سال گذشته در اثر همين اشتباهات، عده اي 
دانسته و نادانسته وارد گود شدند و با دريافت ارز ۴۲۰۰ 
توماني- كه دولت به راحتي در اختيار همه واردكننده ها 

قرار مي داد- ضربه هاي بزرگي به توليد ملي وارد شد.

آخرينوضعيت۱۶هزارو۶۳۸
خانهسيلزدهاستانايالم

ايالم|اس��تاندار اي��ام 
گف��ت: از ابتداي امس��ال 
تاكن��ون 3665 واح��د 
مسكوني سيل زده كمك 
باعوض دريافت كرده كه 
كار ۲919 واح��د معادل 
1۰۰ درص��د ب��ه پاي��ان 
رس��يده اس��ت.  به گزارش ايسنا، قاس��م سليماني 
دشتكي در نشست قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق 
سيل زده استان، اظهار كرد: از ۲1 هزار و ۸۷6 واحد 
ارزيابي شده 16 هزار و 63۸ در استان خسارت ديده 
كه از اين تعداد ۷۷39 واحد آسيب ديده شهري شامل 
63۷ واحد احداثي و ۷1۰۲ واحد تعميري است.  وي 
با بيان اينكه تعداد واحدهاي آس��يب ديده روستايي 
نيز ۸۸99 واحد شامل ۲۷۸۴ واحد احداثي و 6115 
واحد تعميري اس��ت، ادامه داد: در اين مدت 3۲۸5 
واح��د احداث، 9۸۰۲ واحد تعمي��ر و ۴9۰9 نفر نيز 
به بانك هاي عامل معرفي شده اند . به گفته استاندار 
ايام، آواربرداري 99۲ واح��د، پي كني ۷9۷ واحد، 
اجراي فونداس��يون 66۴ واحد، اجراي اسكلت ۲۲ 
واحد، اجراي سقف 93 واحد، ديوارچيني 3۲3 واحد، 
اتمام عمليات س��اختماني 1۴ واحد، توزيع ۲ هزار و 
۴۴۲ تن سيمان رايگان اهدايي مقام معظم رهبري 
بين سيل زدگان استان از ديگر اقدامات صورت گرفته 
در اين زمينه است . وي افزود: مكان يابي، طراحي و 
تهيه طرح تفكيكي سايت جديد روستاهاي موالب، 
چم شير و دمرود، تهيه طرح هادي اضطراري هوادول، 
وحدت آباد، ش��وره، ميدان خلف، گدارنمك، شروع 
عمليات اجرايي ايمن سازي محيط روستاي ارمو از 
توابع بخش مركزي شهرس��تان دره شهر و... از ديگر 

اقدامات صورت گرفته در اين راستا است. 

لزوممديريتمصرفانرژي
طيهفتهجاري

كرمانش�اه|مديرعامل 
ش��ركت توزيع نيروي برق 
اس��تان كرمانش��اه بر لزوم 
مديريت مصرف انرژي در 
اس��تان طي هفت��ه جاري 
تاكيد كرد. اميدعلي مرآتي 
در گفت وگو ب��ا مهر اظهار 
داشت: با توجه به پيش بيني هواشناسي از فردا مجدد 
يك س��امانه گرمس��يري وارد استان مي ش��ود و اگر 
مشتركين اين هفته و به ويژه روزهاي دوشنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه با ما همكاري داش��ته باشند، مي توانيم 
از اين وضعيت نيز عبور كني��م. وي افزود: اگر ما از اين 
مرحله در روزهاي آتي با مديريت مصرف گذر كنيم به 
احتمال خيلي زياد پيك امسال را پشت سر گذاشته ايم 
و هفته هاي آينده پيك قابل توجهي نخواهيم داشت. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در 
خصوص ميزان مصرف انرژي در استان كرمانشاه طي 
تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: ميزان 
مصرف ان��رژي در اين مدت ح��دود ۷ درصد افزايش 
پيدا كرده اما ميزان پيك شبكه افزايشي نداشته است. 
اين مسوول بيان داشت: با كنترل و مديريتي كه روي 
مصرف صورت گرفته پيك شبكه هنوز به ميزان پيك 
شبكه سال قبل نرسيده است و اين نشان مي دهد كه 
مديريت خوبي صورت گرفته و با وجود اينكه با افزايش 
مصرف بايد بار ش��بكه افزايش پيدا مي كرد، اين اتفاق 
نيفتاده و حتي درصدي نيز كاهش يافته است. مرآتي 
تاكيد كرد: اگر مصرف مش��تركان فراتر از ميزان فوق 
شود براي پيش��گيري از فش��ار و بار اضافه به شبكه و 
آسيب نرسيدن به تجهيزات توزيع برق، مجبور به اعمال 
خاموشي خواهيم بود. وي ساعات پيك مصرف در استان 

كرمانشاه 1۲ الي 16 و 19 الي ۲3 دانست.

سندتوسعهاشتغالپايداردر
۵۸۰روستاتدوينميشود

خراسانجنوبي|رييس 
و  مديري��ت  س��ازمان 
برنامه ري��زي خراس��ان 
جنوب��ي گف��ت: در برنامه 
ششم توسعه، سند توسعه 
اش��تغال پاي��دار در 5۸۰ 
روستاي استان بايد تهيه و 
تدوين شود كه سند تعدادي از روستاها در حال تكميل 
شدن است. مجيد پورعيسي ديروز در نشست شناسايي 
ظرفيت ها در زمينه توانمندس��ازي مناطق روستايي 
استان خراسان جنوبي افزود: براساس بند يك ماده ۲۷ 
برنامه ششم توسعه مقرر شده سازمان برنامه و بودجه 
كشور براي پنج هزار روستا سند توسعه اشتغال پايدار 
تدوين كند. طبق اين ماده قانوني، هر كدام از استان ها 
مكلف شدند تعدادي از روستاهاي باالي ۲۰ خانوار را 
انتخاب و براي آن سند توسعه اشتغال تهيه كنند كه 
سهم خراسان جنوبي در كل برنامه 5۸۰ روستا در نظر 
گرفته شده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
خراسان جنوبي با بيان اينكه اكنون 916 آبادي باالي 
۲۰ خانوار در اس��تان وجود دارد، اظهار داشت: سهم 
استان امس��ال از طرح مذكور تهيه سند 116 روستا 
است. وي گفت: در اين طرح، تعداد خانوار روستايي، 
ضريب برخورداري، ظرفيت ها و توانمندي ها از جمله 
شاخص ها و ماك  انتخاب روستا در نظر گرفته شده 
است. پورعيس��ي با بيان اينكه در اجراي اين طرح از 
توان جهاد دانشگاهي و دانشگاه بيرجند استفاده شده 
است، يادآور ش��د: همچنين از جمعيت تسهيلگران 
بس��يج در اين طرح استفاده شد كه توانست فرايند را 
تا حدود زيادي تس��هيل كند. براي هر دهستان يك 
تخصص انتخاب شده كه برنامه هاي اشتغال براساس 

آن برنامه ريزي و اجرا خواهد شد.

ظرفيتاشتغالزاييواحدهاي
غيرفعالاردبيل

اردبيل|رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان اردبي��ل گفت: 3۴ 
درص��د واحدهاي توليدي 
اردبيل راك��د و نيمه فعال 
اس��ت.  به گزارش تسنيم 
رامي��ن صادقي دي��روز در 
ديدار با برخي مسووالن در اردبيل اظهار داشت: امسال 
مهم ترين تمركز ما كار روي فعال س��ازي اين واحدها 
خواهد بود تا بتوانيم زمينه اش��تغال زايي افرادي را كه 
مي توانند در اين واحدها مشغول شوند را فراهم كنيم. 
وي بيان كرد: صدور بيش از يك هزار مجوز بهره برداري 
در اردبيل براي ما جزو مهم ترين برنامه ها است كه درصدد 
هستيم در اين زمينه با هدف احياي واحدهاي نيمه فعال 
و راكد ورود پيدا كرده و ۲9۰ ميليارد تومان تسهيات 
1۲ درصدي به همين منظور در نظر گرفته شده است. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
گفت: تاش و جديت ما بر اين اس��ت تا پايان سال 6۰ 
درصد واحدهاي راكد به چرخه توليد بازگردانيم كه در 
اين زمينه نيز با شناس��ايي واحد توليدي راكد و داراي 
مشكل در استان اردبيل اقدامات حمايتي در راستاي 
فعال كردن اين واحد ها شروع شده و مشكل تعدادي از 
آنها نيز رفع شده است. صادقي تصريح كرد: راهكارهاي 
مناسب در راستاي ارايه تسهيات و رفع مشكات در 
اين زمينه اولويت اساسي است كه در اين زمينه درصدد 
هستيم با همكاري دستگاه هاي اجرايي در راستاي رفع 
نابساماني اقتصادي كشور گام برداشته و به اهداف خود 
در اين زمينه دست يابيم. وي بيان كرد: با توجه به اينكه 
تسهيات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اردبيل 
را احيا كرده است از بانك هاي عامل انتظار داريم در اين 

زمينه نهايت همكاري و مشاركت را با ما داشته باشند.

تابستانبارانيدرسيستان
وبلوچستانادامهدارد

سيستانوبلوچستان|
هواشناس��ي  مدي��ركل 
سيستان و بلوچستان گفت: 
با تقويت مجدد سامانه آب و 
هوايي مونسون و نفوذ امواج 
آن به استان، مجددا شاهد 
رشد ابرهاي همرفتي و وقوع 
رگبار در جنوب اس��تان خواهيم بود. محسن حيدري 
در گفت وگو با مهر، اظهار داش��ت: بر اس��اس خروجي 
نقش��ه هاي پيش يابي و مدل هاي عددي از بعدازظهر 
امروز مجددا شرايط براي رشد ابرهاي همرفتي و وقوع 
رگبارباران در ارتفاعات جنوب استان فراهم است. وي 
افزود: با توجه به ش��اخص هاي همرفت احتمال وقوع 
صاعقه، تندبادهاي موقتي و سيابي شدن رودخانه ها 
و آبگرفتگي معابر در نواحي جنوب اس��تان زياد است. 
مديركل هواشناسي سيس��تان و بلوچستان ادامه داد: 
توصيه مي ش��ود در زمان وقوع صاعقه از قرار گيري در 
ارتفاعات و فضاي باز خودداري شود. همچنين با توجه به 
احتمال سيابي شدن برخي رودخانه هاي محلي از تردد 
در اين مناطق نيز اجتناب شود. حيدري گفت: فاز نخست 
بارش هاي مونسون هند از 19 تيرماه گذشته در استان 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وي تصريح كرد: بر اساس 
آخرين خروجي مدل هاي جوي، پيش بيني مي شود 
روز سه شنبه با تقويت جريانات شمالي، مونسون براي 
سيستان و بلوچستان تضعيف شود. مديركل هواشناسي 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: به طور معمول فعاليت 
سامانه بزرگ مقياس مونسون هند از ماه ژوئن در استان 
آغاز مي شود و تا اواسط سپتامبر ادامه مي يابد. حيدري 
افزود: مونسون يك پديده بزرگ آب و هوايي است كه 
محدوده وسيعي شبه قاره هند، پاكستان و جنوب ايران 

را در تابستان ها درگير مي كند.
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كالهبرداري از 113 زائر 
عراقي در مشهد

مشهد|با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري خراسان رضوي 
و كنس��ولگري عراق، زائران عراقي خس��ارت 
ديده از كاهبرداري اسكان داده شدند. يوسف 
بيدخ��وري با اعام اين خبر افزود: ش��خصي با 
عنوان »علي مكي حمزه« مدير ش��ركت انوار 
الحجاز عراقي از 113 زائ��ر عراقي، هزينه هاي 
اقامت و پذيرايي را دريافت كرده بود اما به هتل 
پرداخت نكرده و متواري ش��ده بود و با توجه به 
اينكه هزينه ها را به هت��ل پرداخت نكرده بود، 
مش��كاتي براي زائران به وجود آمده بود. وي 
گفت: براي رفع مشكل اين زائران نمايندگاني 
از اداره كل مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري خراسان رضوي و كنسولگري عراق 
در هتل حاضر شدند و هزينه هايي توسط يكي 
از اتباع عراقي با عنوان »عماد« به نمايندگي از 

شركت پرداخت و مشكل برطرف شد.

كشاورزان گيالن براي 
برداشت برنج شتاب كنند

رشت|معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد كش��اورزي گيان گفت: با توجه به اعام 
هواشناس��ي مبني بر بارش پراكنده در اواسط 
هفته جاري كش��اورزان نس��بت به جمع آوري 
محصول از مزرع��ه اقدام كنند تا از خس��ارات 
احتمالي و ورس جلوگيري شود. مسعود الماسي 
با بيان اينكه كشاورزان هرچه سريع تر نسبت به 
برداشت برنج اقدام كنند، گفت: تا اواسط هفته 
جاري شرايط جوي براي برداشت برنج مساعد 
اس��ت. وي افزود: با توجه به اعام هواشناس��ي 
مبني بر بارش پراكنده در اواس��ط هفته جاري 
كش��اورزان نس��بت به جمع آوري محصول از 
مزرعه اقدام كنند تا از خسارات احتمالي و ورس 
جلوگيري شود. الماس��ي، گفت: گيان ۲3۸ 
هزار هكتار اراضي شاليزاري دارد كه هم اكنون 
برداشت ساقه هاي طايي برنج در اين شاليزارها 

در حال انجام است.

اولين دغدغه مردم احياي 
زاينده رود بود

اصفهان|رييس شوراي راهبري برنامه جامع 
اصفهان با اش��اره به اينكه مطالبات عمومي بر 
خواسته هاي صنفي در اصفهان ارجحيت پيدا 
كرده اس��ت، گفت: احياي زاينده رود دغدغه 
عمومي همه اصناف و اقش��ار اين ش��هر شده 
است. در اين جلسه ش��يرين طغياني، رييس 
شوراي راهبري برنامه جامع شهر اظهار كرد: 
اين دغدغه نشان مي دهد با وجود حضور اقشار 
و اصناف مختلف در اين نشس��ت ها، مطالبات 
عموم��ي بر خواس��ته هاي صنف��ي ارجحيت 
دارد. رييس ش��وراي راهبري بيان كرد: براي 
جمع آوري مطالبات مردم��ي بايد در مناطق 
15 گانه حضور داش��ته باشيم تا نظرات مردم 
جمع آوري و احصاء شود.  در ادامه اين جلسه 
نميني نماينده شركت مشاور برنامه جامع شهر 
اصفهان با ارايه گزارش روند كار در هفته هاي 
اخير در مرحله تشخيص مشكات براي تهيه 
برنامه جامع ش��هر اصفهان بيان كرد: تاكنون 
9 جلسه موضوعي ذيل كميسيون هاي محيط 
زيست، زيرساخت و كالبدي برگزار شده است. 
وي ادامه داد: جلسات كميسيون هاي محيط 
زيس��ت با موضوع��ات آب، هوا، كش��اورزي، 

سامت و بهداشت بوده است.

بازگشايي سالن آمفي تئاتر 
روباز و ساختمان اداري باغ 

اصفهان|آيين بازگش��ايي سالن آمفي تئاتر 
روب��از و س��اختمان اداري ب��اغ نورهمزمان با 
جشن بزرگ »ش��هر يادت نره« شامگاه شنبه 
1۲ م��رداد 9۸ برگزار ش��د.  مجموعه باغ نور 
اصفهان در زميني به مساحت دو هزار و 1۰۰ 
مترمربع واقع ش��ده است كه يك هزار و 95۰ 
مترمربع آن فضاي روباز و صحنه نمايش و 15۰ 
مترمربع آن به فض��اي اداري اختصاص دارد؛ 
پروژه بازسازي باغ نور خردادماه سال جاري با 
اعتبار 1۰ ميليارد ريال آغاز شد و اكنون بعد از 
گذشت حدود دو ماه زودتر از برنامه زمان بندي 
شده بهره برداري شده و در اختيار شهروندان 
قرار گرفت. در طرح جدي��د اين مكان، اصول 
ايمن��ي، نورپردازي و نماس��ازي ب��ا توجه به 
همجواري مجموعه با پل تاريخي سي و سه پل 

رعايت شده است. 

استان هاي مرزي فاقد مجوز 
ارسال كاال به خارج است

بجنورد|معاون حمل و نقل اداره كل راهداري 
خراسان شمالي گفت: اين استان با وجود داشتن 
مرز مشترك اما فاقد مجوز ارسال مستقيم كاال 
به خارج از كشور اس��ت. سعيد سبحاني اظهار 
كرد: خراسان شمالي به علت نداشتن مرز مجاز 
در زمينه حمل و نقل كاال، مجوز ارسال مستقيم 
بار را به خارج از كشور ندارد و به صورت ترانزيتي 
از ساير استان ها ارسال مي شود به همين دليل 
آماري در زمينه ارس��ال محصوالت به خارج از 
كشور نداريم. سبحاني افزود: كاالهاي ارسالي 
خراسان شمالي به خارج كشور از طريق گمرگ 
مشهد انجام مي ش��ود. وي در ادامه بيان كرد: 
سال گذشته س��ه ميليون و ۲۰۰ هزار تن كاال 
توس��ط ناوگان حمل و نقل جاده اي خراس��ان 

شمالي جابه جا شد.

چهرههاياستاني

رحيمبنامواليي،رييساتاقالبرز:تصميماتلحظهايباعثازدستدادنبازارهايبخشخصوصيدرداخلوخارجازكشورشدهاست.رييس
اتاقالبرزدرادامهبااشارهبهمشكالتيكهصادركنندگانبرايوارداتمواداوليهدارند،افزود:توليدكنندگانمواداوليهخودرادربازاريتهيهميكنند

كهقيمتهايآنروزبهروزتغييرميكندكهاينامرباعثباالرفتنمداومهزينههايتوليدميشود
موسيپور،عضواتاقخوزستان:مشوقهايصادراتيدرشرايطامروزميتوانددرراستايايجادانگيزهبرايصادركنندگانعملكند،امانكته
داراياهميتدربارهمشوقهايصادراتيايناستكهبايدبهروزبهصادركنندهپرداختشودتااثرگذاريآندرفعاليتبازرگانانمشاهدهشود.اين
درحالياستكهبايكبررسيسادهميتوانيمببينيمكهصادركنندگانمشمولدريافتمشوقهايصادراتيدرسال٩٥شوندوليدرسال٩٦هم

بودجهآنتاميننشودودرسال٩٧همپروندههايمربوطبهاينحوزهبالتكليفبود
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مخالفت هاي ايران و عراق با ساخت سد »ايليسو«ي تركيه راه به جايي نبرد و اين سد آب گيري شد

دودسدسازيتركيهبهچشمايرانميرود
مخالفت هاي ايران و عراق با ساخت سد ايليسو روي 
رود دجله از س��وي تركيه، در نهاي��ت راه به جايي 
نبرد و آن طور كه رويترز اعالم كرده است، از دو روز 
پيش آب گيري اين سد آغاز شد. سدي كه به گفته 
كارشناسان محيط زيست، تنش هاي آبي در ايران و 
عراق را به اوج خود مي رساند و دود ريزگردهاي ناشي 
از خشك ش��دن رودها و تاالب هاي اين محور را به 
چشم ايران مي ريزد. سال 96 در حالي كه 14 سال از 
نخستين زمزمه ها براي ساخت اين سد مي گذشت، 
ايران به جرگه مخالفان اجراي طرح پيوست، حتي 
رييس جمهور هم به اقدام تركيه در توس��عه س��د 
ايليسو اعتراض كرد اما ديپلماسي آب از سوي ما آن 
قدر قوي نبود كه راه به جايي ببرد و حاال با ش��روع 
آب گيري اين س��د كه به دليل اعتراض هاي عراق، 
يكسال ديرتر انجام شد، محيط زيست ايران يك گام 
به بحران نزديك تر ش��ده و پيش بيني كارشناسان 
مبني بر نابودي هورالعظيم، تحميل آسيب جدي به 
استان هاي جنوب غرب كشور به خصوص خوزستان 
و در نهايت فرضيه جن��گ آب به واقعيت نزديك تر 
مي ش��ود. اين وضعيت در حالي است كه بر اساس 
معاه��دات بين المللي هيچ كش��وري نمي تواند به 
تنهايي از آب رودخانه هايي كه حوضه مشترك دارند 

استفاده كند و آن را در انحصار خود بگيرد. 

  ماجراي ايليسو از كجا شروع شد؟
س��اخت س��د ايليس��و روي رود دجل��ه و اعتراض 
ديرهن��گام ايران به س��اخت آن در حال��ي بود كه 
درسال 1992 تركيه باپروژه بزرگ »گاپ« و افتتاح 
س��د بزرگ آتاتورك روي رود فرات كه ظرفيت آن 
معادل 650 سد ايراني بود، عمال موجب شكل گيري 
ريزگردها در غرب ايران و تشديد بيابان زايي در عراق 
ش��د اما ماجرا به همين جا ختم نشد و اين كشور در 
سال 2006 تصميم گرفت سد ايليسو را اين بار روي 
رود دجل��ه احداث و با اين اق��دام از ورود 60 درصد 
منابع آب دجله به خاك عراق جلوگيري كند. احداث 
اين سد كه ظرفيتي معادل سه برابر بزرگ ترين سد 
ايراني يعني كرخه دارد در نهايت س��بب مي ش��ود 
از ورود تمام��ي 56 درصد ميزان آب��ي كه از خاك 
تركيه به دجله س��رازير مي ش��د، جلوگيري شود و 
فرايندهايي نظيربيابان زايي وخشكس��الي در عراق 

شدت يابد. طبق برنامه هاي آبي تركيه اين سد قرار 
بود در س��ال 2019 به پايان برس��د و حاال دو روز از 

آب گيري آن مي گذرد. 

  تبعات يك سد براي ايران
كارشناس��ان محيط زيست معتقدند تبعات ساخت 
سد ايليس��و به حدي وخيم و وسيع است كه اگرچه 
شايد براي اقدام حقوقي دير ش��ده باشد اما باز هم 
نبايد فرصت را از دس��ت داد. علي درويش��ي، عضو 
هيات علمي دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه گرد و 
غبار درباره اثرهاي منفي سدسازي تركيه براي ايران 
گفت: بهره برداري از سد ايليسو سه پيامد مهم دارد؛ 
نخست تش��ديد وضعيت مهاجرت از كشور عراق به 
دنبال كم آبي و خشكي زمين هاي كشاورزي، دوم، 
تشديد گرد و غبار ايران به دليل در معرض خطر قرار 
گرفتن تاالب هاي مهمي چون هورالعظيم و در پايان 

نيز ايجاد جنگ بر سر آب در منطقه.
او افزود: ساخت ايليس��و مناطق پايين دست يعني 
زمين هاي كش��اورزي عراق را تحت تاثير قرار داده 
و باعث خشك تر شدن اين زمين ها خواهد شد، در 
حالي كه بسياري از ش��هروندان ساكن اين مناطق 
اكن��ون نيز با مش��كل كم آبي روبه رو هس��تند و به 
سختي كشاورزي مي كنند و اگر كمتر از اين به آنان 
آب برسد، زمين هاي خود را ترك و مهاجرت خواهند 
كرد. همين زمين ها تبديل به كانون هاي بزرگ توليد 
گرد و غبار خواهد ش��د و گرد و غبار ناش��ي از آن به 

سمت ايران حركت مي كند.
اظهارات درويش��ي در حالي اس��ت كه پيش از اين 
ابوالفضل آبش��ت، مدير وقت ط��رح ملي حفاظت 
تاالب ها در واكنش به ايليسو اعالم كرده بود: مسائل 
اين س��د دامن اكوسيس��تم منطق��ه را مي گيرد و 
تأثيرات منفي بر حوضه آبريز دجله و فرات مي گذارد. 
تأثيرگذاري سد ايليس��و بر معيشت جوامع محلي 
حوضه آبريز دجله و فرات بس��يار زياد خواهد بود و 
موجب بروز مش��كالت زياد معيشتي براي ساكنان 
اين منطقه خواهد شد؛ اين مساله مهم بايد در سطح 

بين المللي پيگيري و حل شود.
به گفته آبش��ت، تبعات خشك ش��دن تاالب هايي 
همچ��ون هورالعظيم ك��ه مي توان��د از جانب اين 
سدسازي ها تهديد كننده باشد صرفا به يك منطقه 

محدود نمي شود و ابعادي بين المللي دارد بنابراين 
بايد مساله سد ايليس��و به صورت بين المللي مطرح 
شود. او افزود: خسارات سد ايليسو براي پايين دست 
خواهد بود و بحران ه��اي زيادي را به دنبال دارد كه 
در اي��ن رابطه بايد جامعه بين الملل��ي بگويد از چه 
اهرم هايي براي حل اين بحران ها استفاده مي كند. 
تأثيرات سد ايليسو بيشتر بر كشورهاي عراق، ايران 
و تركيه خواهد بود، مسائل اين سد دامن اكوسيستم 
منطقه را مي گي��رد و تأثيرات منفي بر حوضه آبريز 
دجله و فرات مي گذارد. تأثيرگذاري س��د ايليسو بر 
معيش��ت جوامع محلي حوضه آبريز دجله و فرات 
بس��يار زياد خواهد بود و موجب بروز مشكالت زياد 
معيش��تي براي س��اكنان اين منطقه خواهد ش��د؛ 
اين مساله مهم بايد در س��طح بين المللي پيگيري 

و حل شود.

  نگاهي به معاهدات بين المللي درباره سد
بر اساس معاهدات بين المللي هيچ كشوري نمي تواند 
به تنهايي از آب رودخانه هايي كه حوضه مش��ترك 
دارند اس��تفاده كند و آن را در انحص��ار خود بگيرد. 
معاه��دات مختلفي در اين زمين��ه از جمله معاهده 
س��ال 1۷96 الهه، معاهده 1۸04 پاريس، معاهده 
1۸15 وين، معاهده 1912 بارسلون، كنفرانس 1911 
مادريد وجود دارد كه همگ��ي بر عدم ايجاد هرگونه 
تغيير در مجراي رود بين الملل��ي تاكيد دارد. توافق 
192۳ ژنو بر ضرورت مشورت هنگام ايجاد تاسيسات 
در مج��راي رود و ضرورت گفت وگ��و در صورت وارد 

شدن زيان به كشور ديگر تاكيد دارد.
در س��ال 1966 و در نشس��ت هلس��ينكي هر گونه 
برداش��ت بين المللي از آب هاي بين المللي از سوي 
يك كش��ور در صورتي كه توافق ميان كش��ورهاي 

حوضه آبي نباشد، منع شد اما كميته حقوقي وابسته 
به سازمان ملل در س��ال 19۷۳ استفاده كشورهاي 
اطراف رود از آب رود بر حسب نياز به طوري كه به ديگر 
كشورهايي كه حوضه آبي مشترك دارند لطمه اي نزند 
را مجاز دانست. در نشست سال 199۷ توافق استفاده 
آبراه هاي بين المللي به تصويب 104 كشور در مجمع 
عمومي سازمان ملل در اين سال رسيد كه سه كشور 
تركيه، چين و بروندي با آن مخالفت و 26 كشور راي 
ممتنع دادند. ماده 5 اين عهدنامه، كشورهايي را كه از 
جريان هاي آب شيرين رو زميني و زيرزميني مشترك 
برخوردارند، به حفاظت، استفاده و تقسيم منصفانه 
و معقول از آن جريان آبي متعهد مي كند. ماده ۷ هم 
دولت ها را به خودداري از وارد س��اختن آسيب قابل 
توج��ه به كش��ورهاي ديگري ك��ه از آن جريان آبي 

استفاده مي كنند، ملزم مي سازد. 

ورق برگشت؛ اين بار پسران دهه هفتادي در مضيقه ازدواج
صحبت از ازدواج كه مي شود هر يك از افراد و مسووالن 
از زاويه ديد و مسووليتي كه دارند به اين موضوع پرداخته 
و مواردي چون تاخير، تعجيل، افزايش سن ازدواج و... را 
تحليل مي كنند؛ تحليل هايي كه گاه حالتي هشدار آميز 
و خطرناك به خود مي گيرد اما آمارهاي مرتبط با ازدواج 
نشان مي دهد موانع و مشكالت پيرامون ازدواج هنوز به 
مرحله اي نرسيده كه برايش زنگ خطري به صدا درآيد.

طي س��ال هاي اخير همواره اخباري در مورد كاهش 
ازدواج، افزايش س��ن ازدواج، تجرد قطعي و ... مطرح 
شده و بسياري از مسووالن از روند ازدواج در كشور ابراز 
نارضايتي يا حتي نگراني كرده اند. برخي شهروندان نيز 
تحليل هاي خود را به متولدين دهه هاي مختلف ربط 
داده و بدون بررس��ي آمار و ارقام با استناد به وضعيت 
ازدواج افراد در همس��ايگي يا اقوامشان احكام كلي در 

مورد ازدواج و وضعيت آن در كشور صادر مي كنند. 

  محاس�باتي ك�ه نش�ان از افزاي�ش تع�داد 
ازدواج ها دارد

شهال كاظمي پور، جمعيت شناس و استاد دانشگاه جزو 
افرادي است كه با استناد به آمار ثبت شده از ازدواج و 
س��ن ازدواج در كشور معتقد است كه آمار ازدواج تنها 
كاهش نيافته بلكه افزايش هم داشته است. اين جمعيت 
ش��ناس با بيان اينكه دهه شصتي ها تقريبا از دهه ۸0 
ازدواجشان شروع شده و تا االن هم ادامه دارد، به ايسنا 
گفت: تعداد ازدواج هاي 15 تا 49 ساله ها در سال ۸5 
تقريبا ۷40 هزار مورد بوده كه اين تعداد در سال 90 به 
۸26 هزار و در سال 95 به 660 هزار مورد رسيده كه اين 
آمار نشان مي دهد تعداد ازدواج ها در مجموع دو جنس 
در حال كاهش اس��ت. او با اشاره به اينكه وقتي ميزان 
خام ازدواج را حساب مي كنيم اين عدد نشان مي دهد 
كه ميزان ازدواج ها در حال كاهش است، افزود: منظور 

از ميزان »خام ازدواج«، محاس��به تعداد واقعه ازدواج 
نس��بت به كل جمعيت اس��ت، اما در ميزان »خالص 
ازدواج« تعداد ازدواج ه��ا در بين جمعيت در معرض 
ازدواج محاسبه مي شود. بنابراين وقتي تعداد ازدواج ها 
در ميان جمعيت در معرض ازدواج محاسبه مي شود، از 
تعداد ازدواج ها نه تنها كاسته نشده، بلكه شاهد افزايش 

تعداد آن در كشور هستيم.

  واقعا ميزان ازدواج ها كاهش يافته؟
به گفته اين جمعيت شناس، اگرچه تعداد ازدواج هاي 
كش��ور از حدود ۷40 ه��زار مورد ب��ه 660 هزار مورد 
رس��يده، اما در س��ال 95 ميزان خالص ازدواج بيشتر 
شده اس��ت. علت اين موضوع اين است كه در دهه 60 
مواليد بااليي داشتيم و بچه هايي كه در دهه ۸0 وارد 
سن ازدواج شدند تعدادشان خيلي زياد بوده است اين 

درحالي است كه در حال حاضر و به مرور زمان اكثر اين 
فرزندان دهه ش��صتي ازدواج كرده اند و به تدريج دهه 
هفتادي ها وارد س��ن ازدواج مي شوند، اما در دهه ۷0 
چون باروري كم شده، در حال حاضر نيز ميزان ازدواج 

هم كاهش يافته است.
كاظمي پور با بيان اينكه محاسبه زنان 15 تا 45 ساله 
مجرد در سال ۸5، رقم ۷ ميليون نفري را نشان مي دهد، 
تصريح كرد: تعداد اين افراد در سال 90 به 6.5 ميليون 
نفر و در سال 95 به 5.6 ميليون نفر رسيده است. آمار 
نشان مي دهد تعداد مجردان با رسيدن دهه شصتي ها 

به سن ازدواج، كاهش يافته است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه تعداد مردان مجرد 20 
تا 50 س��ال در س��ال ۸5، 5 ميليون و 400 هزار نفر 
بوده است، ادامه داد: تعداد اين افراد در سال 90 به 5 
ميليون و 900 هزار نفر رسيده و همچنين تعداد اين 

افراد در سال 95 تقريبا ثابت مانده است. به اين ترتيب 
موضوع مضيقه ازدواج خودش را اينجا نشان مي دهد، 
چراكه تعداد مردان 20 تا 50 س��اله كه مي توانستند 
در س��ال ۸5 با دختران 15 تا 45 ساله ازدواج كنند، 
پنج ميليون و 400 هزار نفر بودند اما تعداد زنان هفت 
ميليون نفر بود. اين اس��تاد دانشگاه با بيان اينكه در 
س��ال 90 اين رقم تعديل ش��ده و 5ميليون و 900 
هزارنفر م��رد در مقابل 6.5 ميلي��ون زن مجرد قرار 
داشتند، تصريح كرد: در سال 95 تعداد پسران 20 تا 
50 س��اله 5 ميليون و 900 هزار نفر و تعداد دختران 
نيز به پنج ميليون و600 هزار نفر رسيد. به اين ترتيب 
مي توان گف��ت كه موضوع مضيق��ه ازدواج كه براي 
دختران دهه ش��صتي مطرح بود اين بار براي پسران 

دهه هفتادي در سال 95 مطرح شده است.

  ۹ درصد مردان در مرز ۳۵ سالگي مجردند
به گفته اين اس��تاد دانشگاه ميانگين س��ني ازدواج 
دختران و پسران بعد از انقالب به مرور افزايش يافته و 
براي آقايان از 24 سال به 2۸ سال رسيده است. ميانگين 
س��ني ازدواج براي دختران نيز از حدود 20 س��ال به 
نزديك 24 سال رسيده است كه اين موضوع يك تغيير 

اساسي را نشان مي دهد.
كاظمي پور با اشاره به اينكه درصد مجردان در مرز 
۳5 سالگي در س��ال 65 سه درصد بوده اما اين رقم 
در حال حاضر به 9 درصد رس��يده است، افزود: در 
س��ال 65، 2.۷ درصد زنان ۳5 ساله مجرد بودند كه 
اين ميزان در حال حاضر به حدود 10 درصد افزايش 
يافته اس��ت. اين آمار در خصوص زنان 50 ساله نيز 
به حدود س��ه درصد مي رس��د. در واقع توان گفت 
ك��ه عموميت ازدواج تغيير نكرده و تنها و به س��ني 
باالتر منتقل ش��ده اس��ت. يعني اگر در گذشته در 

سن 20 س��الگي 5۷ درصد مرد مجرد داشتيم اين 
رقم در حال حاضر به ۸0 درصد رس��يده است. اين 
آم��ار همچنين براي زنان از 25 درصد به 44 درصد 
افزايش يافته است. اين اس��تاد دانشگاه در ادامه به 
داليل شكل گيري تغييرات مذكور اشاره كرد و گفت: 
در گذشته جمعيت روستا نشين بيش از زمان كنوني 
بوده و آموزش عالي و تحصيل عموميت نداشت. در 
نگاه كلي مي توان گفت كه ازدواج همچنان در جامعه 
ما عموميت دارد، اما با يك بازه 5 تا 10 ساله به سن 

باالتر منتقل شده است.

  ميانگين اختالف سني زوجين
كاظمي پور افزود: در سال 65 ميانگين سن زنان مجرد 
حدود 1۷ س��ال بود و االن به 21.5 سال رسيده است. 
در مورد آقايان هم ميانگين سن مجردها حدود 1۸ سال 
بود كه به 22 سال افزايش يافته است. ميانگين اختالف 
س��ني زوجين هم از حدود 4 سال به حدود 4.۳ سال 

افزايش يافته است. 
به گفته اين جمعيت شناس اختالف سني زوجين در 
سه دسته تقسيم مي شود كه شامل بيشتر بودن سن 
مردان نس��بت به زنان از يك تا 5 سال، 6 تا 10 سال و 
بيش از 10 سال است. اختالف سني مردان و زنان بين 
1 تا 5 سال از 45 درصد به 41 درصد، اختالف سني 6 
تا 10 سال از 24 درصد به 2۷ درصد و بيش از 10 سال 
از 6.4 درصد به ۸.۸ رسيده است. كاظمي پور ادامه داد: 
اما يكي از تغييرات رخ داده اين است كه اختالف سن 
مردان بزرگ تر درحال افزايش است. احتمال مي دهم 
كه در آماره��اي ازدواج، با توجه به اينكه آمار »ازدواج 
مجدد« از آمار »ازدواج نخست« تفكيك نمي شود، اين 
افزايش هم به دليل رايج شدن ازدواج مجدد در ايران 

باشد. البته اين يك احتمال است. 
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رييسي: آماده استرداد 
محكومان افغانستان هستيم

رييس قوه قضاييه، بيش از 2 ميليون تبعه افغانستاني 
مقيم ايران را مهمانان عاليقدر كشورمان توصيف و 
نسبت به استرداد محكومان افغانستاني به كشورشان 
در صورت فراهم بودن زمينه هاي الزم اعالم آمادگي 
كرد. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، سيدابراهيم 
رييس��ي در ديدار »فضل هادي مس��لم يار« رييس 
مجلس س��ناي افغانس��تان و هيات همراه، حضور 
آنان در وطن ثاني خود را خوش آمد گفت و با تاكيد 
بر ضرورت توس��عه روابط دو كش��ور در زمينه هاي 
گوناگون تصريح كرد: بي ترديد تبادل هيات هاي دو 
كشور در جهت تحكيم روابط و مناسبات بسيار موثر 
اس��ت. رييس قوه قضاييه ادامه داد: در شرايطي كه 
دشمنان به دنبال ايجاد تفرقه بين مردم يك كشور 
و همچنين ملت هاي مسلمان هستند، ايجاد وحدت 
و انسجام ميان گروه هاي مختلف در داخل افغانستان 
و همچنين تداوم همكاري و وح��دت ميان ايران و 
افغانستان امري ضروري و راهبردي به شمار مي آيد. 
رييسي، كارنامه ملت افغانستان در زمينه مقاومت در 
برابر نيروهاي خارجي از جمله شوروي سابق و امريكا 
را درخشان توصيف كرد و افزود: ملت افغانستان، ملت 
سربلندي است و امروز نيز تالش براي ثبات هر چه 
بيشتر حاكميت ملي در اين كشور و همچنين مراجعه 
به راي مردم، امري محوري و اساسي براي دولت و ملت 

افغانستان به شمار مي آيد.

با وجود زورگويي  امريكا 
كمبود داروهاي اساسي نداريم

وزير بهداشت در بازديد از داروخانه بيمارستان سرپل 
ذهاب گفت: با وجود تحريم هاي ظالمانه امريكايي ها 
و زوري كه به ما مي گويند براي نقل و انتقال پول خريد 
دارو و مسائل ديگر، اما همكاران ما نگذاشتند كه در 
نقاط دوردست كمبود داروهاي اساسي داشته باشيم 
و اين از افتخارات نظام جمهوري اسالمي است. سعيد 
نمكي درباره اوضاع بازار دارويي كشور، گفت: با وجود 
همه تحريم هاي ظالمانه امريكا و فشارهايي كه روي 
ماست، س��عي كردم در حوزه دارو به گونه اي عمل 
كنم كه داروهاي اساسي به خصوص در مراكز دولتي 
كمبود نداشته باشند. او در عين حال به ايسنا گفت: 
البته قطعا ممكن است نسخه هايي هم دست مردم 
باشد كه باعث سرگرداني آنها شود. اما بايد گفت كه اين 
موارد از داروهايي هستند كه چون مشابه توليد داخل 
دارند، با توجه به سياست هاي حمايت از توليد داخل، 
اجازه واردات آنها را نمي دهيم. نمكي افزود: اما با اين 
حال باز هم مشاهده مي شود كه برخي از پزشكان نوع 
خارجي دارو را براي بيمار نسخه مي كنند و بيمار در 
تهيه داروي تجويزي سرگردان مي شود. در اين موارد 
نيز در حال اطالع رساني به پزشكان هستيم تا اينچنين 
داروهايي را نسخه نكنند. او تاكيد كرد: اما در مجموع 
واقعيت اين است كه همان طور كه مشاهده كرديد 
چه در داروخانه هاي سرپل ذهاب و چه داروخانه هاي 
ديگر، در زمينه داروهاي اساسي در هيچ داروخانه اي 
به ويژه در بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي، كمبود 
نداريم. وي در پايان بازديدش از مسووالن داروخانه 
بيمارستان شهداي سرپل ذهاب خواست كه هر گونه 

كمبودهاي احتمالي دارويي را سريع اعالم كنند.

تجاري سازي حوزه بهداشت 
و درمان در رسانه ملي 

عضو كميسيون بهداشت مجلس، با تاكيدبراينكه 
سازمان نظام پزش��كي چارچوب مشخصي را براي 
تبليغات در حوزه پزش��كي تعيين كرده در انتقاد به 
عملكرد رسانه ملي براي استفاده از ظرفيت پزشكان در 
ازاي دريافت پول، از مسووالن حوزه سالمت خواست 
تا با اين اقدام بطور جدي برخورد كنند.  بشير خالقي در 
مورد اظهارنظر قائم مقام وزير بهداشت و درمان مبني 
بر اينكه بيش از 99 درصد تبليغات حوزه پزشكي و 
دارويي غيرقانوني و فاقد مجوز هستند، گفت: سازمان 
نظام پزشكي چارچوب مشخصي را براي تبليغات 
در حوزه پزشكي تعيين كرده است و هر پزشكي كه 
پروانه طبابت خود را تمديد مي كند، در قبال انجام 
اين نوع اقدامات و توجه به قانون متعهد است. نماينده 
مردم خلخال و كوثر در مجلس شوراي اسالمي، به 
خانه ملت گفت: گاه مجالتي را مشاهده مي كنيم كه 
در آنها پزشكان اقدام به تبليغات مراحل فعاليت هاي 
خود مي كنند كه نشان مي دهد نظارت دقيقي بر اين 
بخش وجود ندارد. او اظهار كرد: اين رويه صحيحي 
نيست كه يك جراح پالستيك انواع و اقسام مدل هاي 
جراحي زيبايي كه انجام داده است را از طريق رسانه ها 
يا كانال هاي فضاي مجازي تبليغ كند و اين در شأن 
جامعه پزشكي نيست. خالقي يادآور شد: الزم است 
در مورد تبليغات پزشكان خارج از قاعده و قانون حوزه 
بهداشت و درمان به طور جدي برخورد شود، چرا كه 
اين روش تنها با هدف تجاري سازي اقدامات پزشكي 
و جذب بيماران به ويژه در حوزه جراحي زيبايي چهره 
يا دندان صورت مي گيرد. وي اظهار كرد: صدا و سيما 
كه بخشي از درآمد خود را از طريق تبليغات تامين 
مي كند، هر پزش��كي كه به اين سازمان مبالغ قابل 
توجهي را پرداخت كند براي ارايه خدمات مشاوره 
در حوزه بهداشت و درمان دعوت مي كنند كه ممكن 
است از علم كافي هم برخوردار نباشد. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، خاطرنش��ان كرد: چرا صدا و 
سيما از پزشكان حاذق يا اعضاي هيات علمي بدون 
دريافت پول براي راهنمايي بيماران دعوت نمي كند؟ 
اين س��ازمان حق ندارد كه بدون تعيين صالحيت 
علمي پزش��كان با اين اقدام در جهت تجاري سازي 
حوزه بهداش��ت و درمان گام ب��ردارد. او تاكيد كرد: 
انتظارمي رود سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي حوزه سالمت 
از تداوم اين نوع اقدامات در جهت تبليغات به منظور 
جذب بيمار بيشتر براي پزشكان ممانعت به عمل آورد، 
از سوي ديگر صدا و سيما نيز بايد از صالحيت و ميزان 
تسلط پزشكان بر رش��ته مربوطه اطمينان حاصل 
كرده، س��پس از آنها براي حضور در برنامه هايشان 

استفاده كنند. 

تسهيل در روند فرزندخواندگيفرمانده ناجا: مردم پليس را دوست دارند
فرمانده ناجا ب��ا تاكيد بر اينكه م��ردم در كنار پليس 
احساس آرامش بيشتري مي كنند، گفت: مردم پليس 

را دوست دارند.
سردار حسين اش��تري در مراسم تقدير از خبرنگاران 
فعال در حوزه پليس كه ظهر امروز برگزار شد، با اشاره 
به جايگاه پليس در ميان ش��هروندان اظهار كرد: برابر 
نظرسنجي هايي كه انجام شده، هر سال اعتماد مردم 
به پليس بيشتر شده اس��ت؛ اينها را با استناد به نتايج 
نظرسنجي 4 سازمان معتبر خارج از مجموعه نيروي 
انتظامي مي گويم. اشتري با بيان اينكه مردم پليس را 
دوست دارند، گفت: مردم در كنار پليس احساس آرامش 
مي كنند و اين يك مزيت براي پليس است. حتي خود 
من نيز اگر با خانواده در جاده رانندگي كنم، وقتي چراغ 

گردان پليس را مي بينم، احساس آرامش مي كنم.
اشتري با بيان اينكه اعتماد مردم به پليس در ميان ۳2 
دستگاه در رتبه بااليي قرار دارد، اظهار كرد: حتي ميزان 
اعتماد مردم به پليس در سال 9۷ نسبت به 96 افزايش 
داشته است. فرمانده ناجا افزود: ناجا از نظر محبوبيت 
و اعتماد در ميان مردم، دومين دستگاه است كه البته 
نتايج نهايي نظرسنجي آن به زودي اعالم خواهد شد. 

اين نتيجه و افزايش محبوبيت پليس براي ما بس��يار 
مهم اس��ت.او با تاكيد بر اينكه تقويت اعتماد مردم به 
پليس يعني تقويت امنيت، خاطرنشان كرد: از رسانه ها 
مي خواهيم كه پليس را تقوي��ت كرده و از آن حمايت 
كنند. ماموريت هاي بس��ياري داريم كه اميدواريم در 

رسانه ها منعكس شود.
 اشتري با اشاره به اقدامات ماموران پليس اظهار كرد: من 
تأكيد كردم كه از آن مامور زن پليس مترو كه جان زني 
باردار را نجات داد، حتما تقدير شود. ما از ماموران مان كه 
اقدامات انسان دوستانه انجام مي دهند، تشكر مي كنيم. 
فرمانده ناجا در پاسخ به انتقاد يكي از خبرنگاران مبني 
بر اينكه چرا در م��ورد مامور ماج��راي پارك پليس، 

حمايت پليس از اين مامور دير انجام ش��د، گفت: در 
مورد آن مامور بنده نيم ساعت بعد اعالم كردم كه آن 
فرد وظيفه خودش را انجام داده و كسي نمي تواند با او 
برخورد كند. چند روز بعد از او تقدير هم شد. در مورد 
آن مامور خانم كه سال گذشته در فيلمي تقطيع شده 
درگيري وي منتشر شد هم همين طور بود و ما بررسي 
كرديم و ديديم كه آن مامور وظايف خود را به درستي 

انجام داده است.
او افزود: ماموران ما هر جا كه بر اساس قانون عمل كنند 
و وظايف شان را انجام دهند، ما از آنان حمايت خواهيم 
كرد. فرمانده ناجا در بخش��ي از سخنان خود به وقايع 
دي ماه 96 اشاره كرد و گفت: در آن ايام دشمن به دنبال 
كشته سازي بود و قصد داشتند درگيري ايجاد شود كه 
به هدف خود برس��ند، اما پليس به خوبي اين مساله را 
مديريت كرد؛ به طوري كه حتي رييس جمهور يكي از 
كشورها زنگ زد و تشكر كرد و در ديدارهاي مختلف نيز 
به آن اشاره شد. در مواقع اينچنيني بايد صحنه مديريت 
شود و رفتار پليس در مواجهه با اين پديده ها با مواجهه 
با اراذل و اوباش، متجاوزان و نظاير آنها كه برخورد قاطع 

با اشد مجازات است، تفاوت دارد.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيس��تي، از واگذاري 
1500 كودك به فرزندخواندگي خبر داد و گفت: 1۳0 
كودك به دختران مجرد واگذار ش��ده است. حبيب اهلل 
مسعودي فريد با اشاره به اينكه بعد از اجراي قانون جديد 
فرزند خواندگي واگذاري كودكان بهزيستي به خانواده ها 
از رشد خوبي برخوردار بوده است، گفت: 10 هزار و 200 
كودك قابل واگذاري در سازمان بهزيستي وجود دارد كه 
بر اساس قانون جديد امكان فرزندخواندگي همه آنها چه 
داراي سرپرست و چه بي سرپرست وجود دارد. او با تاكيد 
بر اينكه ۸5 درصد كودكان تحت پوشش مراكز بهزيستي 
يك سرپرست دارند، اظهار داشت: قبل از سال 92 امكان 
واگذاري كودكان داراي سرپرس��ت وجود نداشت اما با 
تصويب قانون جديد اين امكان فراهم شده است. وي در 
پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر واگذاري كودكان 
مراحل سختي دارد گفت: قانون جديد واگذاري كودكان 
را راحت تر و دس��ت بهزيستي را باز گذاشته است اما در 
برخي مواقع كودكاني هس��تند كه سرپرس��ت آنها در 
زندان اس��ت يا پدر داراي بيماري رواني است به همين 
دليل قاضي نمي تواند براي يك س��ال با حضانت دايم، 
آنها را به خانواده اي واگذار كند و همين موارد ش��رايط 

را كمي س��خت مي كند. معاون امور اجتماعي سازمان 
بهزيستي تاكيد كرد: با توجه به مشكالت برخي والدين، 
تعداد كودكاني كه قابل واگذاري باشند كم است. فريد با 
اشاره به اينكه در حال حاضر در ازاي هر يك كودك، 10 
تا 11 خانواده داراي صالحيت متقاضي فرزند خواندگي 
وجود دارد، افزود: بيشتر خانواده ها متقاضي كودكان زير 
دو سال و دختر هستند به همين دليل شرايط واگذاري 
كمي سخت مي ش��ود در حالي كه در كشورهاي ديگر 
اين گونه نيست. به گفته او، به تازگي واگذاري كودكان 
باالي 6 س��ال نيز از رون��د خوبي برخوردار ب��وده و در 
برخي موارد كودكان داراي معلوليت و اچ آي وي نيز به 

فرزندخواندگي سپرده شده اند.
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پارلمان شهري پايتخت با انتشار 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت موافقت كرد 

تناقض گويي درباره اجرايي شدن طرح هاي بخش مسكن ادامه دارد

تجويز نسخه ناكام براي حمل ونقل تهران

زمين هاي دولتي؛ پاشنه آشيل برنامه ملي بازآفريني شهري

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
روز گذشته پيروز حناچي، ش��هردار تهران با حضور 
در صحن علني شوراي شهر درخواست مجوز انتشار 
3هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي توسعه حمل 
و نقل عمومي را در قالب اليحه دو فوريتي به اعضاي 

شورا ارايه كرد.
به گزارش »تعادل«، حناچي با اش��اره به اينكه براي 
تكميل خط��وط 3، ۴، ۶ و ۷ مترو و همچنين ناوگان 
اتوبوسراني، نياز به انتشار 3 هزار ميليارد تومان اوراق 
مشاركت داريم، توضيح داد: اين 3 هزار ميليارد تومان 
در جهت تأمين مالي توسعه حمل و نقل عمومي هزينه 
خواهد ش��د كه 2 هزار ميليارد تومان آن براي مترو و 
يك هزار ميليارد تومان براي توسعه ناوگان اتوبوسراني 
پيش بيني ش��ده است. ش��هردار در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود، گزارش��ي از عملكرد ش��هرداري 
ته��ران در حوزه حمل و نقل عموم��ي از ابتداي دوره 
پنجم ش��وراي اسالمي شهر تهران، ارايه كرد و گفت: 
اقدامات شهرداري تهران در حوزه حمل و نقل عمومي 
از آبان ماه س��ال ۱3۹۶ و با بهره برداري از ايس��تگاه 
فرودگاه مهرآباد، آغاز ش��د. در اين دوره بهره برداري 
از ۵۱ دستگاه لوكوموتيو برقي، بهره برداري از ورودي 
جنوبي ايستگاه شادمان، بازگشايي بخش مياني خط 
هفت مترو با ۵ ايس��تگاه و ۶ كيلومتر تونل و تكميل 
س��يگنالينگ خط س��ه مترو ادامه پيدا كرد تا در ۱۷ 
بهمن ماه س��ال ۱3۹۷ با بهره برداري از ايستگاه دوم 

قائم، پيگيري شد.
او ادامه داد: در سال ۹۸ نيز در خط ۶ مترو، بهره برداري 
از 3 ايس��تگاه به طول ۹ كيلومتر آغ��از فعاليت هاي 
ش��هرداري تهران در حوزه حم��ل و نقل عمومي بود 
كه با ورود ۴ قطار به ناوگان ريلي در محدوده ش��رقي 
ايس��تگاه هاي مترو، پيگيري شد. همچنين در آينده 
نيز بهره ب��رداري از پس��ت برقي ايس��تگاه نوبنياد و 
قلعه مرغي، در دستور كار قرار دارد و ايستگاه اقدسيه 
نيز در اسفندماه امس��ال به بهره برداري مي رسد. در 
خردادماه سال آينده ورودي دوم ايستگاه سهرودي و 
در شهريورماه نيز بهره بر داري از فاز اول پايانه آزادگان 

انجام مي شود.
 حناچ��ي تاكيد ك��رد: در تيرم��اه س��ال ۱3۹۹، در 
خط ۶، افتتاح ايستگاه امام حسين)ع( را در دستور كار 
داريم و همچنين 3 هواكش ميان تونلي در اين خط به 
بهره برداري مي رس��د و ايستگاه هاي تربيت مدرس، 
شهرك آزمايش، يادگار امام و ستاري تكميل خواهند 
شد. منابع مورد نياز براي تكميل خط ۶ متروي تهران 
2هزار و ۴۵۵ ميليارد تومان است. در خط ۷ مترو نيز 
در مرداد ماه سال آينده ايستگاه بسيج به بهره برداري 
خواهد رسيد. در ش��هريور و مهرماه نيز هواكش هاي 
ميان تونلي در خط ۷ به بهره برداري خواهند رسيد و 
در دي و بهمن ماه س��ال آينده نيز ايستگاه برج ميالد 
به بهره برداري مي رسد. در اسفندماه سال ۹۸ ايستگاه 
شهيد محالتي به بهره برداري خواهد رسيد. در مجموع 
اعتبار مورد نياز براي تكميل خط هفت متروي تهران 

هزار و ۸۴۵ ميليارد تومان است.
ش��هردار تهران در بخش ديگ��ري از گزارش حمل و 
نقلي خود به اعضاي شوراي ش��هر تهران به موضوع 
اتوبوسراني در تهران اشاره كرد و افزود: ۵هزار و ۹2۶ 
دستگاه اتوبوس كل ناوگان اتوبوسراني شهر تهران را 
تشكيل مي دهند كه از اين ميان هزار و 3۴2 دستگاه 
در بخش عمومي و ۴ هزار و ۵۴۸ دس��تگاه در بخش 
خصوصي فعاليت مي كنند. از اتوبوس هايي كه در شهر 
تهران مشغول فعاليت هستند، ۴2۸ دستگاه در بخش 
عمومي فرسوده و 2 هزار و ۸0۴ دستگاه نيز در بخش 
خصوصي فرسوده هستند، از اين رو، تمام تالش خود 
را به كار خواهيم گرفت و با گرفتن تسهيالت و توزيع 

آن بخش اتوبوسراني را تقويت كنيم.
در ادامه اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، با ۱۷راي 
مواف��ق، دو فوريت اليحه ش��هرداري تهران مبني بر 
استفاده از اوراق مشاركت را به تصويب رساندند و در 
ادامه همين جلسه اعضاي شورا با ۱۸ راي موافق كليات 

اين اليحه را تصويب كردند.
بعد از صحبت هاي ش��هردار، مرتضي الويري، رييس 

كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران به تشريح 
نحوه هزينه كرد 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
پرداخت و گفت: اين اليحه از سوي شهرداري تهران به 
شورا ارايه و در كميسيون مشترك حمل و نقل و بودجه 
بررسي شد. براين اساس براي خط شش ۷00 ميليارد 
تومان، خط هفت ۸00 ميليارد تومان، خط سه 2۵0 
ميليارد تومان، خط چهار 2۵0 ميليارد تومان و براي 
خريد اتوبوس نيز هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در 
نظر گرفته شده است و مابقي مبالغ صرف هماهنگي 

و غيره خواهد شد.

  انتشار اوراقي كه به نتيجه نرسيد
به گزارش »تعادل«، اين اولين بار نيست كه شهرداري 
اقدام به انتشار اوراق مشاركت مي كند.در قانون بودجه 
سال ۹۶ اجازه داده ش��د كه شهرداري تهران با تاييد 
وزارت كشور از ۴ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
استفاده كند اما به دليل برگزاري انتخابات و تغييرات 
مديريت شهري، شهرداري زمان زيادي براي استفاده 
از فرصت موجود را نداش��ت و بايد طي دو هفته اوراق 
را منتشر مي كرد. به همين دليل، محمدعلي نجفي، 
شهردار وقت تهران اليحه دو فوريتي به شوراي شهر 
ارسال كرد تا 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي 
تكميل خط ۶ و 2 هزار ميليارد تومان براي تكميل خط 
۷ مترو تهران انتشار يابد. در نهايت شهرداري موفق به 
انتشار اين اوراق نشد.سال گذشته نيز در زمان مديريت 
محمدعلي افشاني بر شهر تهران، شهرداري و مديران 
بانك ها توافق كردند با تش��كيل يك كنسرس��يوم، 
اوراق مش��اركت به ارزش هزار و 300 ميليارد تومان 
چاپ و ب��راي فروش عرضه كنند.  ادامه حسابرس��ي 
تلفيق بودجه سال ۹3 شهرداري تهران يكي ديگر از 
دستوركارهاي جلسه روز گذشته بود كه براي سه هفته 
متوالي در دستور كار قرار گرفت . در ادامه اين گزارش 
بيش از 200 مورد قرائت شد كه 33 مورد آن تخلف بود 
و مقرر شد موارد تخلف به همراه توصيه ها به كميسيون 
حقوقي برود و پس از بررسي مجدد، در صورت اثبات 
تخلف به مراجع قانوني از جمله قوه قضاييه ارسال شود.

محسن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران درباره 
گزارش تلفيق سال ۹3 توضيحاتي ارايه كرد و گفت: 
ممكن است برخي از تخلفات تلفيق بودجه سال ۹3 
در س��ال هاي بعدي كارهاي قانوني اش انجام ش��ده 
باشد، از اين رو، در بررسي مجدد كميسيون حقوقي 
اين موارد از ليست تخلفات خارج خواهند شد. در حال 
حاضر گزارش تلفيق سال ۹3 شهرداري تهران در شورا 
بررسي مي شود. قطعا در ادامه بايد تلفيق سال هاي بعد 
تا سال ۹۷ را نيز بررسي كنيم كه احتماال اين سال ها 

نيز با تاخير به شورا مي رسند.

  متخصصان كمك كنند
سيد حسن رس��ولي، خزانه دار شوراي اسالمي شهر 
تهران نيز در ادامه بررسي گزارش حسابرسي تلفيقي 
صورت هاي مالي سال ۹3، اظهار كرد: شوراي پنجم 
در مورد يكي از مهم ترين وظايف نظارتي در حوزه مالي 
و محاسباتي تصميم خواهد گرفت. بر اساس گزارش 
حسابرس مستقل شوراي ش��هر تهران، كميسيون 
برنامه  و بودجه شوراي شهر تهران در حوزه پيشگيري 
پيشنهادهايي ارايه كرده است كه اين پيشنهادها در 
گام نخس��ت براي اصالح فرآيندها در شهرداري و در 
گام دوم منجر به اصالحاتي در حوزه مقررات گذاري و 

نظارت در شوراي شهر خواهد شد.
نايب رييس كميس��يون برنامه  و بودجه شوراي شهر 
تهران همچنين اعالم كرد: در حوزه بررسي و رسيدگي 
در مورد بندهايي كه مورد تاييد قرار نگرفته است، اگر 
دوس��تان رأي دهند صورت هاي مالي تلفيقي سال 
۹3 به صورت مش��روط پذيرفته مي ش��ود. بندهايي 
كه پذيرفته نمي شود، بعد از رسيدگي در كميسيون 
حقوقي به هيات هاي رسيدگي به تخلفات كاركنان و 
مديران ش��هرداري و در صورت محرز شدن تخلف به 

مراكز قضايي ارسال خواهد شد.
رس��ولي با بيان اينك��ه گزارش حسابرس��ي تلفيقي 
صورت هاي مالي سال ۹3 در سه جلسه شوراي شهر 

تهران مورد بررسي قرارگرفته است، تأكيد كرد: بسيار 
متأسفم كه در بخش خبري صداوسيما اعالم شده است 
كه جلسات شورا بدون مصوبه به كار خود را پايان داد. 
گزارش حسابرسي تلفيقي صورت هاي مالي سال ۹3 
در اجراي اصل شفافيت انتشار عمومي خواهد يافت 
و از جامعه حسابرس��ي و حس��ابداران رسمي و تمام 
متخصصان درخواست مي ش��ود، شوراي پنجم را در 
جهت ارتقاي سطح انضباط مالي در حوزه پيشگيري و 

برخورد با متخلفين احتمالي كمك كنند.

  لزوم بازنگري طرح هاي تفصيلي و جامع
محمد س��االري، رييس كيسيون شهرسازي شوراي 
ش��هر تهران نيز در نطق پيش از دستور خود يكي از 
مهم تري��ن اولويت هاي مديريت ش��هري را توجه به 
حمل و نقل همگاني دانست و پيشنهاداتي در خصوص 
تحقق توسعه شهري مبتني بر توسعه مترو ارايه كرد. 
او با بيان اينكه نظرس��نجي هاي س��ال ها و دهه هاي 
گذش��ته و س��ال هاي اخير حكايت از اين دارد كه از 
منظر جامعه شهري، ترافيك و آلودگي هوا همچنان 
نخستين چالش هاي شهر تهران هستند،  تصريح كرد: 
بررسي هاي علمي، كارشناسي و نيز تجربيات جهاني 
نش��ان مي دهد كه عدم توفيق در حل اين چالش ها 
ريشه در مباني نظري و نحوه تدوين، تصويب و اجراي 
طرح هاي توس��عه شهري ش��امل طرح هاي جامع و 
تفصيلي و از سوي ديگر طرح هاي جامع حمل و نقل 
عمومي دارد. متاس��فانه هنوز در كشور ما طرح هاي 
جامع و تفصيلي توسعه شهري بدون كمترين توجه 
به طرح هاي جامع حمل و نقل همگاني، تهيه، تدوين، 
تصويب و اجرايي مي شوند .به عبارتي طرح هاي توسعه 
و عمران شهري در كميس��يون هاي ماده ۵ و شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري و با تاييد شوراهاي شهر 
كشور، تهيه و تصويب مي شود و طرح هاي جامع حمل 
و نقلي در ش��وراهاي عالي ترافيك به صورت موازي و 

جزيره اي، بدون هيچ گونه تبادل نظر.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران ادامه داد: به تازگي متوجه شدم كه با پيگيري 
مديريت ش��هري دوره پنجم و به خصوص تاكيدات 
رياست شورا، مطالعات و جانمايي خطوط ۸، ۹، ۱0 و 
۱۱ مترو تهران توسط يك شركت ايراني با همكاري 
يك شركت فرانسوي در حال اتمام و در آستانه ارايه به 
شوراي عالي ترافيك جهت تصميم گيري و بدون توجه 

به طرح هاي جامع و تفصيلي است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، بنا بر الزام شوراي اسالمي 
شهر تهران مبتني بر پيشنهاد كميسيون شهرسازي 
و معماري در احكام برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 

تهران، مبني بر بازنگري در طرح هاي تفصيلي و جامع 
شهر تهران، آن هم با محوريت نهاد مطالعات، پايش و 
راهبري طرح هاي توسعه شهري كه به تازگي با امضاي 
توافق نامه اي توس��ط وزير راه و شهرس��ازي، رياست 
شوراي اسالمي و شهردار تهران آغاز به كار كرده، قرار 
اس��ت اين بازنگري ها مبتني بر حمل و نقل همگاني 
صورت پذيرد .اين در حالي است كه در فرآيند بازنگري 
طرح هاي توسعه شهري هيچ اثر و نشانه اي از برقراري 
ساز وكار تعاملي با شوراي عالي ترافيك به منظور انجام 

اين مهم نيست. 
او افزود: اكنون كه موضوع طرح تفصيلي ويژه و جديد 
منطقه 22 شهر تهران در دستور جلسه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري كشور براي تصميم گيري قرار 
دارد، هيچ گونه نش��انه محكمي از تهيه طرح توسعه 
شهري اين منطقه، آن هم مبتني بر مباني نظريه حمل 
و نقل عمومي يافت نمي شود. كما اينكه اساسًا فرآيند 
تصويب طرح تفصيلي اين منطقه مسير قانوني خود 
كه تصويب در شوراي اسالمي شهر تهران )به موجب 
بند 3۴ ماده ۸0 قانون شوراها است( را طي نكرده است.

  افزايش قيمت نهايي هر كيلومتر طول مترو
ساالري با اشاره به بازديد اعضاي كميسيون شهرسازي 
و معم��اري و كميس��يون حمل و نق��ل و ترافيك، از 
خط ۷ مترو ته��ران اظهارك��رد: گزارش هاي رييس 
هيات مديره و مديران مترو تهران حكايت از آن داشت 
كه در مديريت شهري گذشته حدود ۱۸00 ميليارد 
تومان و در اين دوره مديريت شهري، بيش از ۱200 
ميليارد توم��ان در اين خط هزينه ش��ده و تا اتمام و 
تجهيز اين خط بر اساس نرخ هاي روز، بالغ بر بيش از 
۵هزار ميليارد تومان ديگر نياز به منابع درآمدي دارند 
و اين امر نشانه افزايش بيش از حد قيمت تمام شده هر 

كيلومتر طول مترو دارد.
س��االري در ادامه نطق خود پيش��نهاداتي را در اين 
خص��وص ارايه كرد و گف��ت: س��ريعًا بازنگري طرح 
تفصيلي و طرح جامع ش��هر تهران مبتني بر حمل و 
نقل همگاني در تعامل مديريت شهري، شوراي عالي 
شهرس��ازي و معماري، كميس��يون ماده ۵ و شوراي 
عالي ترافيك با محوريت كميسيون هاي حمل و نقل 
و ترافيك و شهرس��ازي و معماري و با حمايت كليت 
مديريت ش��هري صورت پذيرد. ب��ا توجه به طوالني 
بودن بيش از حد فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني، 
ساز و كار و مكانيسم ساده تر صدور پروانه ساختماني 
براي محدوده ها و زون هاي مجتمع هاي ايس��تگاهي 
بزرگ مقياس مبتني بر اص��ل و چارچوب هاي الزم 

ايجاد گردد.

وي ادامه داد: همچنان كه رويكرد مديريت ش��هري 
اين دوره ايجاد محدوديت براي احداث مجتمع هاي 
بزرگ مقياس چند منظوره از جمله مال ها و مگامال ها 
و پاس��اژ هاي بزرگ ك��ه در دل محالت مس��كوني و 
در فاصله اي دور از محوره��اي حمل و نقل همگاني 
و ريل��ي و فاقد پيوس��ت هاي مطالعاتي اس��ت، بايد 
نسبت به تس��هيل گري جهت افزايش تراكم مثبت 
و بارگذاري ه��اي خدماتي و مختل��ط مبتني بر نياز 
جامعه شهري و در راستاي تامين سرانه هاي خدماتي 
در محورها، زون ها و مجتمع هاي ايس��تگاهي مترو 
و فضاي هاي زير س��طحي مربوطه اقدام شود. تغيير 
رويكرد اساسي و تغيير رفتار نسبت به سرمايه گذاري 
و س��رمايه گذاران در شهر تهران به خصوص در حوزه 
حمل و نقل همگاني، ريلي و مجتمع هاي ايستگاهي 
صورت پذيرفته و بسته هاي تشويقي تسهيل گري در 
ارايه خدمات و كاهش فرآيند بروكراتيك محقق شود. 
در كار س��ازي تمامي عوارض متعلق به مجتمع هاي 
ايس��تگاهي در حوزه معاونت مالي و اقتصاد شهري و 
سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران و مناطق 
22 گانه تسريع و تس��هيل گري انجام شود. ساالري 
افزود: در ال��زام به تامين پاركينگ براي مجتمع هاي 
ايستگاهي كه در محدوده هاي مياني و مركزي شهر 
هستند و قرار است احداث شوند بازنگري جدي صورت 
پذيرد، چرا كه هم اكنون به موجب مفاد طرح تفصيلي، 
يك نس��خه واحد در نحوه و مي��زان تامين پاركينگ 
اماك��ن تجاري اداري خدماتي و مس��كوني براي كل 
ش��هر تهران تجويز مي ش��ود. اين در حالي است كه 
ساخت طبقات متعدد پاركينگ روي ساختمان هاي 
مجتمع هاي ايستگاهي، آن هم در مركز شهر به مفهوم 
دعوت به خودرو محور كردن ش��هر و س��فر با خودرو 
است، در صورتي كه فلسفه اين مجتمع ها و محدوده ها 

دعوت به سفر با مترو و حمل و نقل همگاني است. 
عضو شوراي شهر تهران موارد ديگر را اينگونه بيان 
كرد: تصويب طرح تفصيلي منطقه 22 شهر تهران 
مبتني بر حمل و نق��ل همگاني و به خصوص ريلي 
و اخ��ذ هزينه هاي اجراي خط مت��رو و حمل و نقل 
عمومي آن از مال ها و مگامال هاي س��اخته شده و 
مجتمع هايي كه امكان س��اخت در آينده به عنوان 
مجتمع هاي ايس��تگاهي دارند. تصويب و جانمايي 
خط��وط ۸، ۹، ۱0 و ۱۱ ب��ر اس��اس بازنگري طرح 
جامع و تفصيلي ش��هر تهران و مبتن��ي بر حمل و 
نقل همگان��ي و در ص��ورت لزوم تغيي��ر جانمايي 
پهنه بندي هاي كار و فعاليت و مختلط در شهر، آن 
هم معطوف و متمركز بر خطوط مترو و مجتمع هاي 

ايستگاهي و حمل و نقل همگاني.

گروه راه و شهرسازي|
درحالي كه براساس تازه ترين گزارش معاونت مسكن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، سياست هاي كالن 
اين وزارتخانه در بخش مس��كن در پنج محور درحال 
اجراس��ت و روند عملياتي شدن اين محورها هم قابل 
قبول اس��ت اما  ش��هرداري تهران با انتقاد از عملكرد 
نهادهاي دولتي در طرح اميد اعالم كرده كه آنها تاكنون 
حتي يك مترمربع زمين هم واگذار نكرده اند، به عبارت 
ديگر اگرچه وزارت راه و شهرسازي از اجراي برنامه هاي 
بخش مسكن رضايت دارد، اما ش��هرداري با اشاره به 
بحث واگذاري اراضي بالاستفاده نهادهاي دولتي براي 
ساخت و ساز مس��كن كه يكي از برنامه هاي مهم اين 

بخش محسوب مي شود، ناراضي است.
ام��ا رون��د اجراي��ي سياس��ت هاي كالن وزارت راه و 
شهرس��ازي در بخش مسكن ش��امل تكميل و اتمام 
مس��كن مهر، اجراي طرح اقدام مل��ي، تقويت طرح 
مسكن روس��تايي، ايجاد بازار تعهدي مصالح و ايجاد 
ظرفيت هاي مالي جديد اس��ت ك��ه در همين رابطه، 
تكميل و تحويل ۵00 هزار واحد باقيمانده مسكن مهر، 
تامين خدمات زيربنايي و روبنايي و در نهايت تعيين 
تكليف واحدهاي مازاد و واگذاري آن به سازمان هاي 
حمايتي و بنياد مسكن براي تكميل و عرضه واحدها، 

در حال پيگيري است.  به گزارش ايرنا، همچنين برنامه 
ساخت ۴00هزار واحد مسكوني تا پايان دولت دوازدهم 
با هدف تقويت جريان توليد مسكن در دستور كار قرار 
گرفته اس��ت، مطابق برنامه ريزي، مقرر شده تا 200 
هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد با اولويت نقاط 
مستعد اسكان- اشتغال، ۱00 هزار واحد مسكوني در 
قالب طرح بازآفريني شهري و ۱00 هزار واحد مسكوني 
براي اقشار فاقد مسكن در شهرهاي زير ۱00 هزار نفر 

احداث شود. 
ديگر محور مورد نظر وزارت راه و شهرس��ازي، بخش 
مسكن روستايي است كه توليد ساالنه 200 هزار واحد 
مسكوني از طريق اعطاي تس��هيالت ارزان قيمت در 
راستاي بهبود كيفيت س��كونت در روستاها و توزيع 
عادالنه امكانات زيس��تي، بهسازي و نوسازي مسكن 

روستايي در حال انجام است. 
عملكرد توليد مسكن روستايي در سال هاي گذشته 
نشان مي دهد كه در سال هاي ۹0 تا ۹۷، بيش از ۹00 
هزار واحد مسكوني روستايي در كشور نوسازي شده 
اس��ت و بر اساس اعالم معاونت مس��كن و ساختمان 
يكي از مهم ترين مشكالت اين برنامه، عدم تخصيص 
اعتبارات كافي براي پرداخت تسهيالت مصوب بانكي 
و تامين سرانه نرخ س��ود آن است كه به نظر مي رسد 

تحقق آن نيازمند توجه بيشتر سيستم بانكي و وزارت 
امور اقتصادي و دارايي است.

اما ايجاد بازار تعهدي مصالح، از ديگر محورهاي مورد 
پيگيري وزارت راه و شهرس��ازي در بخش مس��كن 
است، با توجه به اينكه مصالح ساختماني يكي از عمده 
نهاده هاي اثرگذار بر قيمت تمام ش��ده مسكن است و 
در ماه هاي اخير ش��اهد افزايش قابل مالحظه قيمت 
اين نهاده بوده ايم، ايجاد بازار تعهدي مصالح راهكاري 
براي س��اماندهي اين بازار و كاه��ش قيمت مصالح از 
طريق تخفيف هاي عمده فروشي است.  اما پنجمين 
محوري كه در بخش مسكن پيگيري مي شود، ايجاد 
ظرفيت هاي تامين مالي جديد اس��ت و از آنجايي كه 
بخش عمده تامين مالي مس��كن توسط شبكه بانكي 
صورت مي گيرد و نقش بازار س��رمايه در آن بس��يار 
كمرنگ است، سياست گذارحوزه مسكن براي تقويت 
و توسعه نظام تامين مالي بايد ارتقاي عملكرد و بهبود 
محصوالت و خدمات بانكي در حوزه مسكن و توسعه 
ابزارهاي بازار سرمايه را در دستور كار قرار دهد. در اين 
رابطه، افزايش سقف تسهيالت مسكن، اصالح مقررات 
تسهيالتي و گس��ترش ابزارهاي بازار سرمايه در چند 
برنامه متعدد در قالب بس��ته تش��ويقي بانك مسكن 

پيگيري مي شود.

  يك متر زمين هم واگذار نشده است
اما فارغ از تمام راهكارها و محورهايي كه از س��وي وزارت 
راه و شهرسازي براي ساماندهي به بازار مسكن پيگيري 
مي شود، يكي از طرح هايي كه براي ساماندهي بازار مسكن 
مطرح و پيگيري ش��د، طرح مسكن اميد يا »برنامه ملي 
بازآفريني شهري« بود، اين طرح در برنامه ششم توسعه 
هم گنجانده شده و بر اساس آن، برنامه بازسازي ساالنه 
2۷0 محله طي ۱0 سال تصريح شده است؛ در اين طرح، 
به دس��تور رييس جمهور 2 هزار و ۵00 ميليارد تومان از 
صندوق توسعه ملي و 2 هزار و ۵00 ميليارد تومان ديگر از 
سوي شبكه بانكي در راستاي اجراي برنامه ملي بازآفريني 
ش��هري قرار مي گيرد اما براس��اس اظهارات مديرعامل 
سازمان نوسازي ش��هرداري تهران، دستگاه هاي دولتي 
تاكنون حتي يك مترمربع زمين هم براي اجراي اين طرح 
واگذار نكرده اند. كاوه حاجي علي اكبري با تشريح آخرين 
وضعيت اجراي پروژه مسكن اميد در پايتخت اظهار كرد: 
زمين هايي كه قرار بود دولت ب��راي اجراي اين پروژه در 
اختيار بگذارد تا به امروز واگذار نشده و اين درحالي است 
كه شهرداري تهران ۱0 زمين متعلق به خود را براي پروژه 
مس��كن اميد در نظر گرفت و تاكنون قرارداد مشاركت 
پنج قطعه زمين نيز منعقد شده است. او افزود: تفاهم نامه 
اجراي پروژه مسكن اميد حدود يك سال و نيم پيش ميان 

ش��هرداري تهران و دولت منعقد و براساس آن مقرر شد 
شهرداري و دولت تعدادي از زمين هاي خود را در اختيار 
توسعه گر قرار دهند تا با ساخت مسكن و انتقال شهرونداني 
كه در بافت هاي ناكارآمد زندگي مي كنند بخشي از مشكل 
بافت فرس��وده در پايتخت حل شود. حاجي علي اكبري 
اضافه كرد: همچنين قراربود ش��هرداري س��هم خود در 
اجراي اين پروژه را به نوسازي بافت هاي ناپايدار اختصاص 
دهد.  او ادامه داد: درحال حاضر توسعه گرها در حال تهيه 
طرح و دريافت پروانه هستند و براي پنج زمين باقي مانده 
هم در حال مذاكره با س��رمايه گذار هستيم. مديرعامل 
سازمان نوسازي شهر تهران تاكيد كرد: قرار بود بخش هاي 
مختلف دولت اعم از وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن و 
تجارت و آموزش و پرورش زمين هايي را در اختيار پروژه 
مسكن اميد قرار دهند. حاجي علي اكبري اظهار كرد: در 
حال مذاكره با دولت هستيم تا بتوانيم با همكاري يكديگر 
پروژه مسكن اميد را كه به كاهش مشكالت بافت فرسوده 
كمك مي كند، به سرانجام برسانيم.  ناگفته نماند كه پروژه 
بهاران شرقي به عنوان نخس��تين طرح مسكن اميد در 
پايتخت فروردين ماه امس��ال با حضور رييس جمهوري 
در منطقه ۱۸ تهران واقع در جنوب غرب پايتخت شامل 
32۴ واح��د مس��كوني و ۶3 واحد تج��اري در ۹ بلوك 

بهره برداري شد. 
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الزام پليس به صدور گواهينامه 
موتورسيكلت براي زنان 

شعبه اي از ديوان عدالت اداري حكم به »الزام پليس 
راهور ناجا به صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت 
براي زنان واجد صالحيت« داد. به گزارش ايس��نا، 
طبق گردش كار اين پرونده يك خانم مقيم اصفهان 
به طرفيت نيروي انتظامي دعوايي به خواسته الزام 
به صدور گواهي نامه رانندگي موتورسيكلت مطرح 
كرده است. نامبرده در شرح دادخواست آورده است 
كه اينجانب داراي كليه ش��رايط الزم براي دريافت 
گواهينامه رانندگي موتورسيكلت هستم اما راهور ناجا 
از صدور گواهي نامه امتناع مي كند. با توجه به اينكه 
اين موضوع هيچ گونه تعارضي با شرع و قانون ندارد، از 
اين رو، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح عنوان 

خواسته مورد استدعا است.
دادخواست و ضمايم به طرف شكايت ابالغ شده كه 
راهور ناجا در پاس��خ اعالم كرده است: حسب ماده 
واحده اصالح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كاالي 
خارجي از قلمرو جمهوري اس��المي ايران مصوب 
۱3۸۹ مسووليت صدور گواهينامه رانندگي در قلمرو 
جمهوري اس��المي ايران برعه��ده نيروي انتظامي 
است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به 
تخلفات رانندگي مصوب ۱3۸۹ صدور گواهي نامه 
رانندگي موتور سيكلت براي مردان برعهده نيروي 
انتظامي است بنابراين آنچه كه از مفهوم مخالف آن 
مي توان استنباط كرد اين است كه صدور گواهينامه 
براي بانوان برعهده ناجا نيست و قانونگذار مجوز صدور 
گواهينامه براي بانوان را صادر نكرده است. از اين رو، با 
توجه به مراتب فوق اقدام اين پليس بر اساس ضوابط 
و قوانين جاري بوده و رد دعوي مورد تقاضاست. اينك 
در وقت فوق العاده كه پرونده تحت نظر است با توجه 
به مفاد دادخواست و مدارك و مستندات موجود ختم 
رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 

زير راي صادر مي شود.
راي شعبه مذكور ديوان عدالت اداري در خصوص اين 

شكايت به شرح زير است: 
»با توجه به اينكه اوال مرجع صالح براي صدور انواع 
گواهينامه رانندگي صرف��ا نيروي انتظامي )پليس 
راهنمايي و رانندگي( است و غير از اين مرجع ارگان 
يا نهاد و س��ازمان ديگري نمي تواند اقدام به صدور 
گواهينامه رانندگي كند. ثاني��ا رانندگي براي زنان 
جامعه اي��ران اعم از رانندگي خودروهاي س��بك و 
سنگين يا موتورسيكلت و ساير وسايل نقليه در هيچ 
يك از مقررات موضوعه منع نشده است كه با عنايت 
به اصل اباحه رانندگي موتورسيكلت نيز براي آنان 
مباح تلقي مي گردد. ثالثا قيد مقرر در ماده 20 قانون 
رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بيان كرده »صدور 
گواهينامه ب��راي مردان بر عهده ني��روي انتظامي 
است« نافي صالحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و 
وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت 
ديگر اثبات شي نفي ماعدا نمي كند. رابعا رانندگي 
موتورسيكلت براي بانوان بايد تحت نظر يك مرجع 
نظارتي جهت احراز صالحيت تخصصي آنها باشد و 
اگر اين مرجع را نيروي انتظامي تلقي ننماييم كدام 

مرجع را مي توان ذيصالح تلقي كرد؟
لذا با توجه به اينكه رانندگي موتورس��يكلت قائم به 
جنسيت نبوده و طرف شكايت تنها ارگان نظارتي 
موجود در كشور جهت احراز صالحيت متقاضيان 
ص��دور گواهينامه ه��اي رانندگي اس��ت و اصل بر 
صالحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و 
قيد مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي نيز به معن��اي محروميت زنان از رانندگي 
موتورسيكلت نيست. از اين گذشته وضعيت حاكم 
بر وضعيت شهر نشيني علي الخصوص كالن شهرها و 
عدم امكان مالي جهت تهيه خودرو براي همه اقشار و 
سهولت رفت و آمد با موتورسيكلت جهت رتق و فتق 
امور زندگي )كه بعضا زنان جامعه با توجه به وضعيت 
شخصي و خانوادگي خود شخصا مجبور به حل آنها 
هستند( ضرورت صدور گواهينامه را براي آنها بيشتر 
نمايان مي سازد. با استناد به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶0 قانون 
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم 
به ورود شكايت و الزام طرف شكايت )پليس راهنمايي 
و رانندگي محل اقامت شاكيه( به تشكيل پرونده و 
رسيدگي به تقاضاي صدور گواهينامه و در صورت 
احراز صالحيت، صدور گواهينامه، موتورس��يكلت 
در حق ش��اكي صادر مي شود.اين راي ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب 

تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

هشدار درباره سوءاستفاده 
دالالن از موقعيت آزاد راه شمال 
عضو هيات مديره ش��ركت آزاد راه تهران شمال 
با بيان اينكه اراضي مجاور آزادراه تهران- شمال 
در هر نقطه اي از آن، دسترسي به آزادراه نخواهد 
داشت، گفت: متاس��فانه دالالن از عنوان آزادراه 
تهران-ش��مال براي فروش اراضي اطراف آن به 

چند برابر قيمت سوءاستفاده مي كنند.
ب��ه گزارش ايلن��ا، عل��ي توكلي درباره انتش��ار 
آگهي هاي فروش اراضي آزادراه تهران- ش��مال 
به چند برابر قيمت به دليل افزايش دسترسي به 
اين مسير گفت: هيچ آزاد راهي ورودي و خروجي 
ندارد چراكه در اين صورت موجب بروز تصادفات 
وحش��تناك مي ش��ود بنابراين هي��چ ورودي و 
خروجي به غير از ابتدا و انتهاي آزادراه نخواهيم 
داشت. او با بيان اينكه تنها چند مسير ارتباطي 
در طول مسير طراحي شده است، گفت: ساكنان 
و بومي ها به اين موضوع واقف هس��تند اما هنوز 
بسياري ها از اين موضوع اطالع ندارند و به همين 
دليل شاهد فعاليت دالالن براي فروش اراضي اين 

منطقه به باالترين قيمت ها هستيم.
توكلي با بيان اينكه ارزش اراضي اين منطقه چه 
در ۵00 متري آزادراه و چه ۵ يا ۵0 كيلومتري آن 
تفاوتي با هم ندارد، اظهاركرد: به هر حال اراضي 
مجاور آزادراه در هر نقطه اي از آن، دسترسي به 
آزادراه نخواهد داشت و هر خودرويي كه بخواهد 
وارد آزاد راه شود، بايد وارد اول يا آخر خط شود. 
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فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت  در سوريه ترسيم  شد

امتياز سوري ها به سرمايه گذاران ايراني 
تعادل|

»س��وريه«؛ زيرس��اخت هايش در 8 س��ال درگيري با 
تروريسم از بين رفت؛ اكنون با پايان يافتن بحران هاي 
ناش��ي از جنگ درصدد بازسازي خود اس��ت. از اين رو، 
مقامات اين كشور به دليل روابط حسنه سياسي با ايران، 
دست ياري به سوي كشورمان دراز كرده اند. از اين منظر، 
فع��االن اقتصادي مي توانند از اي��ن فرصت بهره ببرند. 
اما از آنجا كه ايراني ها براي ورود به بازار سوريه نيازمند 
اطالعاتي درباره اين كش��ور و نحوه س��رمايه گذاري در 
آن هس��تند؛ روز گذشته همايشي با عنوان »آشنايي با 
فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت در سوريه« برگزار 
شد. اما سوريه چه امتيازاتي را به سرمايه گذاران ايراني 
براي بازسازي اين كشور در نظر گرفته است؟ براساس 
آنچه در اين هماي��ش مورد تاكيد ق��رار گرفت، »ارايه 
تسهيالت به شركت هاي ايراني« كه قصد حضور در بازار 
س��وريه را دارند، را مي توان از جمله مزيت هايي دانست 
كه دولت س��وريه براي فعاالن اقتصادي ايراني در نظر 
گرفته است. از سوي ديگر، براساس قانون سرمايه گذاري 
خارجي، »اصل تس��اوي ميان س��رمايه گذار داخلي و 
خارجي« مراعات خواهد ش��دو از اين رو، سرمايه گذار 
خارجي در اين كش��ور مي تواند 100 درصد پروژه را در 
اختيار خود داشته باشد. از ديگر امتيازات سوري ها، در 
نظر گرفتن »معافيت هاي مالياتي براي سرمايه گذاران« 
است، كه مي تواند شرايط را مس��اعد تر كند. »دريافت 
مجوزهاي الزم براي فعاليت در مدت يك هفته، ضمانت 
س��رمايه گذاري خارج��ي و اخذ اقامت ب��راي خانواده 
سرمايه گذاران« از ديگر تمهيداتي است كه سوريه براي 

بازسازي كشورش در نظر گرفته است.

  فرصت جديد سرمايه گذاري 
»همايش آشنايي با فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت 
در سوريه« روز گذشته با حضور برخي از متوليان تجاري 
كشور و مقامات سوري در تهران برگزار شد. سرپرست 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران در اين همايش گفت: 
اميداورم با توجه به برقراري ثبات سياسي ايران به عنوان 
اصلي ترين بازيگر بازسازي سوريه نقش خود را به خوبي 
ايفا كند و با افتخار در بازس��ازي و نوسازي سوريه ايفاي 
نقش كنيم. در اين راستا سازمان توسعه تجارت به كمك 
مقامات مسوول در بازسازي س��وريه تالش مي كند تا 
بهترين فرصت هاي سرمايه گذاري و تجارت را در اختيار 
سرمايه گذاران قرار دهد.  محمدرضا مودودي تاكيد كرد: 
در حوزه تجارت خارجي ب��ا روان كردن تجارت و حتي 
امضاي تجارت آزاد مبنايي فراهم مي كنيم تا با كمترين 
اس��تهالك اين تجارت توس��عه يابد. همچنين بايد از 
س��وريه به عنوان فرصتي براي تامين نيازهاي داخلي 
كشور حداكثر استفاده را ببريم تا اين بازار به عنوان بازار 
تجارت هميشگي ايران باشد. به گفته او، اكنون سوريه 
در بخش هاي مختلف از جمله »مسكن، ساخت جاده، 
نيروگاه و صنايع« نياز به بازسازي دارد و همه اين بخش ها 
زمينه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري براي ايران را فراهم 
مي كند. پيش از اين سوريه س��االنه حدود 30 ميليارد 
دالر از دنيا واردات داش��ت؛ اين در حالي است كه بر اثر 
جنگ هاي رخ داده در اين كشور ميزان واردات اين كشور 

به 8 ميليارد دالر رسيده است. البته آن زمان هم ما سهم 
بااليي از تامين كاالهاي وارداتي سوريه نداشتيم و ميزان 
صادرات ما به اين كشور حدود نيم ميليارد دالر بود؛ اما 
اين رقم سال گذشته به 168 ميليون دالر كاهش يافت.  
مودودي با بيان اينكه در حوزه صادرات كاال به س��وريه 
مي توان به رقم يك ميليارد دالر دست يافت و رسيدن يه 
اين ميزان صادرات براي ايران كار سختي نيست، افزود: 
سوريه اكنون جزو 20 كشور اول تجاري ما نيست اما به 
دليل پتانسيل در بازسازي اين كشور، سوريه به سرعت 
مي تواند به فهرست 10 كشور اول تجاري ايران تبديل 
ش��ود. او ادامه داد: س��وري ها مي خواهند توليدكننده 
باشند، نه مصرف كننده صرف اما در عين حال پيوستگي 
صنعتي فرات��ر از محصوالت مصرفي اس��ت؛ بنابراين 
سياست سوريه مانعي براي صادرات به سوريه نيست، زيرا 
حتي كشورهاي خودكفا و قدرتمند در زمينه صادرات، 
در واردات هم قدرتمند هستند و مشاهده آمار صادرات و 
واردات 10 كشور قدرتمند اول دنيا حاكي از آن است كه 

صادرات و واردات اين كشورها تقريبًا برابر است. 
سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت ايران اظهار كرد: 
سازمان توسعه تجارت برنامه هايي براي اعزام هيات هاي 
تجاري به سوريه دارد تا بازرگانان ايراني از نزديك فضاي 
حاكم بر كشور سوريه را مشاهده كنند و از امنيت در اين 
كشور مطمئن شوند. اگرچه كشور سوريه تا امنيت كامل 
فاصله دارد اما بخش هاي عمده اي از اين كش��ور فضاي 
مناسبي براي س��رمايه گذاري و جلب مشاركت بخش 

خصوصي دارد.

  امتياز سوريه به ايران 
از سوي ديگر، سفير جمهوري عربي سوريه در ايران كه 
در اين همايش حضور يافته بود، اظهار كرد: دولت سوريه 
در رأس برنامه هاي خود توجه به ش��ركت هاي دولتي 
ايران دارد و تأكيد به ارايه تس��هيالت به ش��ركت هاي 
دولتي و خصوصي ايران مي كند تا اين شركت ها شرايط 
مساعدي براي سرمايه گذاري و مشاركت در پروژه هاي 
سرمايه گذاري در سوريه داشته باشند. »عدنان محمود« 
يك��ي از اهداف برگ��زاري اين همايش را دس��تيابي به 
مش��اركت فعال ايران براي حضور در شصت و يكمين 
نمايشگاه بين المللي دمشق دانست و گفت: اين نمايشگاه 
فرصتي براي حضور شركت هاي ايراني و سرمايه گذاران 
ايراني در سوريه و آشنايي آنها با شرايط سرمايه گذاري 
در سوريه و همچنين آشنايي با همتايان خود در سوريه 
باشد. او عنوان كرد: به منظور مش��اركت فعال در روند 
بازس��ازي س��وريه و توانمند كردن واحدهاي توليدي، 
فرصت هاي گسترده اي براي ايران و حضور شركت هاي 
مختلف ايراني در سوريه وجود دارد. اين همايش مي تواند 
ما را با نيازهاي شركت هاي سرمايه گذاري ايراني براي 
حضور در سوريه آشنا كند و همچنين بخش خصوصي 

سوريه چه نيازهايي دارد تا اين نيازها مرتفع شود.

  اولويت سوريه براي جذب سرمايه گذار
در همين حال، معاون وزير اقتص��اد و تجارت خارجي 
س��وريه هم، اولويت س��وريه براي بازسازي كشورش را 
سرمايه هاي ايراني و واردات از ايران دانست وگفت: ما به 

دنبال سرمايه هاي سرمايه گذاران ايراني براي بازسازي در 
سوريه هستيم؛ لذا شرايط را فراهم خواهيم كرد. 

»راني��ا احم��د« ادام��ه داد: در مرحله اول اي��ن برنامه 
امدادرساني سپس بهبود و توسعه مطرح است؛ بنابراين 
در اي��ن مرحله بايد وضعيت موجود را بررس��ي كرده و 
چالش ها را بشناسيم و براي آينده سوريه پيش بيني هاي 
الزم را داشته باشيم. ما به دنبال ترغيب سرمايه گذاري در 
سوريه هستيم و به توسعه متوازن در زمينه اشتغال زايي 
فكر مي كنيم. در مرحله بعد به دنبال س��رمايه گذاري 
هستيم؛ لذا در اين راستا قانون جديد سرمايه گذاري را در 
سوريه تدوين كرده ايم تا بر اساس اين قانون سرمايه هاي 
الزم را جذب كنيم.  به گفته او، فلسفه ما ايجاد يك چتر 
واحد براي سرمايه  گذار و س��رمايه ها در سوريه است و 
در اين زمينه برنامه هاي گمركي و مالياتي تدوين شده 
و پروژه هاي س��رمايه گذاري اجرايي شده در سوريه در 
چارچوب اين قانون خواهند بود. ما بايد اهتمام بيشتري 
به قانون مشاركت كه در س��ال 2016 صادر شد داشته 
باش��يم كه براس��اس اين قانون فرصت براي مشاركت 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي در سوريه فراهم مي شود.  
»احم��د« با بيان اينكه به دنبال ايج��اد صنايع، توليد و 
خودكفايي به جاي واردات هستيم، افزود: مي خواهيم تا 
با بهره گيري از نيروي كار خود و بخش خصوصي در اين 
زمينه ايفاي نقش كنيم. بر اين اساس دولت درآمدها و 
نقش  ها را معين كرده و در راستاي اين برنامه ها به دنبال 
ترغيب سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرك هاي 
صنعتي است تا بتوانيم به توليد دست يابيم. بنابراين ما 
بايد به ايجاد فضاي امن س��رمايه گذاري بيانديشيم كه 
در قانون س��رمايه گذاري به آن اشاره شده و همچنين 

براي س��اده تر كردن اقدامات اجرايي ثبت شركت ها و 
سازمان هاي س��رمايه گذاري در سوريه اهتمام خاصي 

خواهيم داشت.

  جزييات شيوه سرمايه گذاري در سوريه
در ادامه اين همايش، رييس س��ازمان سرمايه گذاري 
سوريه هم طي سخناني عنوان كرد كه مهم ترين نكته در 
قانون سرمايه گذاري خارجي مساوات بين سرمايه گذار 
داخلي و خارجي اس��ت و بر اين اس��اس س��رمايه گذار 
خارجي مي تواند صد در صد پروژه را در اختيار خود داشته 
باشد. مدين دياب با بيان اينكه سوريه شرايط سختي را 
پشت سر گذاشته و تروريست ها را از كشورش خارج كرده 
و ايران هم شرايط سخت اقتصادي را به واسطه تحريم ها 
پشت سر مي گذارد، افزود: سازمان سرمايه گذاري سوريه 
س��ازماني دولتي و مرتبط با نخس��ت وزيري اين كشور 
است كه سياست هاي سرمايه گذاري در سوريه را اجرا 
مي كند و بر هر پروژه س��رمايه گذاري نظارت كامل در 
مراحل مختلف دارد. سازمان سرمايه گذاري خدماتي را 
ارايه مي دهد و در صورتي كه پروژه هاي سرمايه گذاري با 

مشكلي مواجه شوند، آنها را راهنمايي مي كند. 
او بي��ان كرد: ت��الش كرده ايم تا براي حضور آس��ان تر 
س��رمايه گذاران در تمام بخش ه��اي گمركي، بانكي و 
اداري در كنار آنها باشيم و پيگيري هاي الزم را گام به گام 
در كنار آنها انجام دهيم. ما آماده ايم تا درخواس��ت هاي 
س��رمايه گذاران را دريافت و مورد بررس��ي قرار دهيم و 
سپس بر اس��اس نيازهايي كه كشور سوريه دارد، نتايج 
را اعالم كنيم.  به گفته دياب، س��رمايه گذاران در كشور 
سوريه مي توانند به صورت كامال مستقل حضور داشته 

باش��ند يا اينكه براي پ��روژه خود با يك س��رمايه گذار 
سوري مشاركت كنند. سازمان سرمايه گذاري سوريه 
اطالعات الزم را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهند 
و س��رمايه گذاران با يك تماس مي توانند اطالعات الزم 
براي اخذ مجوزها را دريافت كنند.  او بيان كرد: سوريه 28 
درصد ماليات بر سود اخذ مي كند؛ اما ما براي پروژه هاي 
سرمايه گذاري معافيت هايي را در نظر داريم كه برحسب 
شرايط اخذ اين ماليات كاسته مي شود؛ به طوري كه يك 
س��رمايه گذار مي تواند در مواردي ت��ا 50 درصد تخفيف 
در اين زمينه داشته باشد. البته پروژه هايي كه در مناطق 
خاص سوريه سرمايه گذاري ش��وند، داراي معافيت هاي 
مالياتي بيشتري هستند.رييس سازمان سرمايه گذاري 
سوريه ادامه داد: برخي از اين معافيت هاي مالياتي مربوط 
به اشتغال زايي است به عنوان مثال سرمايه گذاري كه براي 
75 كارگر اشتغال ايجاد كند از درصدي از معافيت برخوردار 
خواهد بود و سرمايه گذار ديگري كه براي 150 نفر اشتغال 
ايج��اد كند از درصد باالتري معافي��ت مالياتي برخوردار 
خواهد شد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود افزود: 
هر سرمايه گذاري مي تواند ظرف يك هفته مجوزهاي الزم 
را براي آغاز يك فعاليت كسب كند. قانون اساسي سوريه به 
ضمانت سرمايه گذاري تأكيد دارد و سرمايه گذار خارجي 
مي توان��د درآمدهايش را بطور كامل به ص��ورت ارزي از 
كشور سوريه خارج كند. »دياب« همچنين اظهار كرد: يك 
سرمايه گذار خارجي مي تواند براي خود و خانواده اش اقامت 
اخذ كند و در صورتيكه پروژه اش موفق نباشد ظرف 6 ماه، 
سرمايه خود را از سوريه خارج كند. حتي يك سرمايه گذار 
مي تواند 10 درصد از نيروي كار مورد نياز براي پروژه اش را 

با خودش به كشور سوريه بياورد. 
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بخش خصوصي پرچم دار 
مقابله با تحريم ها باشد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در ش��رايط 
تحريمي جديد بخش خصوصي بايد پرچم دار 
عبور از اين شرايط و حركت به سمت توسعه و 

پيشرفت باشد.
 به گزارش شاتا، رضا رحماني در سومين جلسه 
شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران بيان كرد: اگر 
اتاق و بخش خصوصي در اين ش��رايط سخت 
تحري��م، پ��اي كار نبودند و با مش��كل مواجه 
مي شديم و در اين شرايط توان بخش خصوصي 

پيشران اقتصاد كشور است.
او فعال شدن تش��كل ها و بخش خصوصي را از 
راهكارهاي مقابله با تهاجم اقتصادي دانس��ت 
و تصريح كرد: در روند فعاليت بخش خصوصي 
بايد تسهيل ايجاد شود و در اين راستا بايد نقش 
و جايگاه اتاق در تصميم گيري و تصميم سازي و 

پيگيري امور بيشتر شود.
رحماني در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد 
بر اينكه به بخش خصوصي ني��از داريم، اضافه 
كرد: يك الزام و ضرورت است كه اين بخش پاي 
كار بيايد و در شرايط تحريمي جديد بايد بخش 
خصوصي پرچم را در دست بگيرد. او همچنين 
تأكيد ك��رد كه آمادگي تفوي��ض اختيارات به 
انجمن ها و تشكل هاي بخش خصوصي هم در 
تصميم گيري و هم اجرا را داريم. همچنين در 
اين جلس��ه آيين نامه اجرايي عضويت در اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مورد 
بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و موارد اصالحي 

مورد موافقت اعضاي حاضر واقع شد.

صنعت ۳۰ چالش اصلي
 با نظام مالياتي دارد

معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: نزديك ب��ه 30 چالش اصلي 
بخش صنعت ب��ا نظام ماليات��ي جمع آوري و 
در جلس��ه اي با حضور رييس سازمان مالياتي 
مطرح شد. سعيد زرندي اظهار كرد: اميدواريم 
قوانين مرتبط ب��ا ماليات هرچه س��ريعتر در 
مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد. وي 
افزود: اينكه بيش از 60 درصد ماليات كش��ور 
ب��ر دوش بخش صنعت اس��ت را بايد با كمك 

مجلس و سازمان مالياتي حل كنيم.
معاون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت همچنين درباره برنامه هاي اين وزارتخانه 
در خصوص توليد گفت: مح��ور اصلي برنامه ها 
بر مبناي نهضت س��اخت داخل دنبال مي شود. 
وي كه در يك برنامه تلويزيوني با موضوع موانع 
توليد س��خن مي گفت، ادامه داد: متوسط زمان 
صدور جواز در داخل اين وزارتخانه بطور متوسط 
4-3 روز است. البته برخي مجوزها منوط به اخذ 
موافقت دس��تگاه هايي همچون محيط زيست 

است كه كمي صدور مجور را زمان بر مي كند.
زرندي خاطرنش��ان كرد: براي جواز تاسيس 
برخي واحده��ا كه م��واد اولي��ه آن از نفت و 
پتروشيمي است، بايد دس��تگاه هاي مسوول 
موافق��ت براي تامين مواد اولي��ه آن را بدهند 
لذا اين استعالمات زمان صدور مجور را كمي 

طوالني مي كند.

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

2-  تعميرات اساسی 210 جرثقيل از 1 تن تا 15 تن
3-  پروژه تعديل پذير نمی باشد

ب -  برآورد کارفرما /محل و مدت انجام 
1- برآورد کارفرما به مبلغ 10/723/856/520ريال می باشد

2-  محل انجام پروژه خوزستان شرکت نفت و گاز آغاجاری در شعاع 70 کيلومتری شهرستان اميديه
3-  مدت انجام پروژه 12ماه و دوره نگهداری 3 ماه می باشد 

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

- ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و با تاييد يه گواهی ايمنی ساير استان ها از استان خوزستان هنگام ارزيابی الزامی است 
- ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 536/193/000 ريال و همچنين 10 درصد مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن (به عنوان تضمين انجام تعهدات می باشد - مناقصه گران بر اساس بند الف ماده 16 آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزيابی کيفی می شوند 

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

-  مناقصه گران موظفند آناليز بهای مبلغ پيشنهادی تهيه تکميل و همراه پيشنهاد نرخ با کت "ح" ارائه دهند و در صورت عدم ارائه تجزيه بها نرخ پيشنهادی قرائت نمی شود
- متقاضی بر اساس ماده 22 قانون برگزاری مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال به منظور ارسال مکاتبات ميباشد و ارسال هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمی به منزله تصديق دريافت آن از سوی متقاضی است

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

از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت می شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس ذيل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دريافت مدارک ارزيابی کيفی اقدام نمايند
 ضمنا می بايستی ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در فرم های مزبور تکميل و به ادرس ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تاريخ 98/07/01 و آخرين مهلت تحويل و گشايش پيشنهاد ها تا ساعت 10:30 تاريخ 98/07/13می 

باشد در صورت تغيير تاريخ های مذکور در اسناد مناقصه گران تاييد شده اعالم خواهد شد نشانی محل اعالم آمادگی و دريافت اسناد: خوزستان -اميديه -محوطه صنعتی- ساختمان 300-اتاق 303- امور حقوقی و قراردادها تلفن 06152627701
تعادل : نوبت اول 98/5/12نوبت دوم 98/5/14

مناقصه يک مرحله ای شماره   م م آ ج/97/۰۰۰8
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  پروژه تعميرات اساسی جرثقيل های سقفی واحد های عملياتی 

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز :  1398.2757 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج در نظر دارد بكارگيري پيمانكار دستمزدي اجراي سنگ مالون ورقه اي را از طریق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واگذار نماید.

1- شرایط متقاضي:
اساسنامه شركت - آگهي تاسيس - آخرین تغييرات مندرج روزنامه رسمي - سایر مدارك ثبتي - كد اقتصادي- گواهي ارزش افزوده- ارائه رتبه 5 ابنيه یا راه و باند یا برگه صالحيت از اداره 

كار و اموراجتماعي الزامي مي باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه به یكي از روش هاي ذیل ارائه گردد:

- متقاضيان مي بایست بابت شركت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانكي )تا 45 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد( به مبلغ 540/000/000 ریال 
و یا

- واریز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانك شهر شعبه عظيميه 45 متري كاج به نام شهرداري كرج
3- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4- سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.
5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانك شهر شعبه عظيميه واریز و اصل فيش واریزي به امور پيمانهاي سازمان ارائه نمایند. )با همراه 

داشتن كارت اعتباري امكان واریز وجه در محل وجود دارد(
6- متقاضيان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این آگهي به مدت ده روز مي توانند در ساعت اداري به امور قراردادهاي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج واقع 

– عظيميه – ضلع شمالي ميدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پيمان ها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس حاصل نمایند.
7- محل دریافت اسناد و قبول پيشنهادات: دبيرخانه سازمان مي باشد.

8- مهلت ارائه و تحویل اسناد:  حداكثر 10 روز كاري از تاریخ انتشار آگهي و تاریخ بازگشایي پاكات اولين جلسه بعد از عودت اسناد مي باشد.
9- همراه داشتن مهر شركت و معرفي نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شركت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامي مي باشد.

10- سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
11- هزینه چاپ دو آگهي توامان به عهده برنده مناقصه مي باشد.

12- مبلغ قرارداد 100% تهاتر با ملك )در س�طح مناطق شهرداري كرج( محاسبه و از مبلغ صورت وضعيت ابتدا كسورات قانوني )بيمه- ماليات- سپرده( كسر و سپس سهم و درصد تهاتر 
محاسبه مي گردد.

13- مبلغ 10% كل پيشنهادي وجه نقد یا ضمانت نامه بانكي به  عنوان سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد.

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
به  شماره:  98-28

امور قراردادها و روابط عمومي
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج

مبلغ اوليهموضوع تجدید مناقصهردیف

10/800/000/000 ریالبكارگيري پيمانكار دستمزدي اجراي سنگ مالون ورقه اي1

شهرداري كرج



15 جهان

در دو تيراندازي در دو ايالت امريكا 70  نفر كشته  و زخمي شدند؛ ترامپ متهم شد 

چين »كمربند و جاده« را به افغانستان مي برد 

روز خونين امريكا

پكنخودرابرايكابلپسازصلحآمادهميكند

گروه جهان|سمانه قرباني| 
در كمتر از ۲۴ساعت از وقوع يك تيراندازي مرگبار در 
شهر مرزي ال پاسو در ايالت تگزاس امريكا كه ۲۰ كشته 
و ۲۶ زخمي برجاي گذاشت، در يك حادثه تيراندازي 
ديگر كه نيمه ش��ب يك ش��نبه رخ داد، حداقل 9 تن 
كشته و 1۶نفر مجروح شدند. منابع غيررسمي انگيزه 
فرد مهاجم در ال پاسو را نفرت از اسپانيايي زبان ها اعالم 
كرده اند. در اين ميان، دموكرات ها با گرفتن انگش��ت 
اتهام خود به سوي كاخ سفيد، نژادپرستي دونالد ترامپ 

را عامل رشد جرايم ناشي از نفرت دانسته اند. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، در ارتباط با حمله ال پاسو 
يك جوان سفيدپوست ۲1ساله بازداشت شده است. 
»جورج الن« رييس پليس ال پاس��و با انتشار بيانيه اي 
اعالم كرده كه اي��ن جنايت مي تواند ناش��ي از نفرت 
مهاجم از التين تبارها باشد. الن گفته: »احتماال اف بي آي 

تحقيقاتي را در اين باره آغاز خواهد كرد.« 
گفته ش��ده، مظنون كه از منطقه  اي در حومه داالس، 
۶5۰ مايل دورتر از ال پاس��و آمده، با چندين اتهام قتل 
روبرو است. يك بيانيه منتس��ب به فرد تيرانداز  روي 
اينترنت منتشر شده كه در آن از حضور اسپانيايي زبان ها 
در مكزيك با اصطالح »هجوم« نام برده است. فرمانده 
پليس ال پاسو با اشاره به اين بيانيه گفته: »هم اكنون ما 
بيانيه اي از اين فرد در اختيار داريم كه نش��ان مي دهد 
تا چه اندازه اين تيراندازي با انگيزه هاي ناشي از نفرت 

صورت گرفته است.« 
روزنامه نيويورك پس��ت هم با درج بيانيه منتسب به 
اين تيرانداز نوشته كه تيرانداز پيش از آغاز حمله براي 
تشريح داليل خود در فضاي مجازي منتشر كرده و در 
آن آورده است كه اين حمله پاسخي به اشغال امريكا از 

سوي مهاجران التين تبار بوده است.
اين بيانيه با حمايت نويسنده از حمله ماه مارس به دو 
مسجد در »كرايست چرچ« نيوزيلند آغاز مي شود و در 
ادامه به اين موضوع اش��اره مي كند كه اين فرد تنها در 

حال دفاع از كشورش در برابر هجوم فرهنگي و قومي 
ناشي از هجوم مهاجران از مكزيك به تگزاس بوده است. 
اين فرد، مهاجران را مس��بب همه مسائل و مشكالت 
اجتماعي از جمله از دست دادن شغلش خوانده و اشاره 

مي كند كه نژاد پرست نيست. 
شهر مرزي ال پاسو با ۶۰۰ هزار نفر جمعيت در نزديكي 
مرز مكزيك قرار دارد. بر اس��اس آمار سرشماري سال 
۲۰1۸، بي��ش از ۸۳ درص��د از جمعيت اين ش��هر از 

اسپانيايي زيان هاي مهاجر از امريكاي جنوبي هستند. 
ال پاسو در پنج سال گذش��ته بطور متوسط هر ساله، 

شاهد 1۸حادثه مرگبار بوده است. 
در تيراندازي ديتون در ايالت اوهايو نيز 1۰نفر كه يكي 
از آنان عامل تيراندازي بوده كشته شده اند و دست كم 
1۶ مجروح نيز به بيمارستان منتقل شده است. پليس 
ديتون اعالم كرده حادثه تيراندازي در اين شهر، در يك 
مكان پر رفت وآمد به وقوع پيوس��ته است. گفته شده، 

تعدادي نيروي پليس در لحظه اي كه فرد تيرانداز روي 
مردم آتش گشود در محل حضور داشتند و در فاصله اي 
بس��يار كوتاه موفق شدند تا از ش��دت وقوع خشونت 
بكاهند. هنوز انگيزه فرد تيرانداز در ايالت اوهايو مشخص 
نشده است. پليس از تمامي شاهدان اين حادثه خواسته 

تا با ماموران براي تكميل تحقيقات همكاري كنند. 
»استيون گروس« معاون مطبوعاتي كاخ سفيد اعالم 
كرده دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، از تيراندازي 

مطلع شده و با »ويليام بار« دادستان كل و »جورج ابوت« 
صحبت كرده است. 

ترامپ در واكنشي توييتري خود درباره اين واقعه نوشت: 
»تيراندازي در ال پاسو تگزاس تنها يك حادثه غم انگيز 
نبود بلكه حادثه اي وحشتناك بود. من پشت تمام مردم 
اين كشور ايستاده ام تا اقدام نفرت انگيز امروز را محكوم 
كنم. هيچ دليل و بهانه اي نيست كه بتواند كشتن افراد 

بي گناه را توجيه كند.«
»بتو اوروك« كانديداي رياس��ت جمهوري انتخابات 
۲۰۲۰ اعالم كرده كه موقتا مب��ارزات انتخاباتي خود 
را متوق��ف خواهد كرد. او با محكوم كردن اين جنايات 
انگشت اتهام را به سوي دونالد ترامپ گرفته و اظهارات 
نژادپرستانه رييس جمهور را عامل افزايش جنايات ناشي 

از نفرت دانسته است.
رقباي انتخاباتي ارورك در حزب دموكرات نيز به سرعت 
در محكوم كردن اين حمله به او پيوسته و سختگيرانه تر 
شدن قوانين حمل سالح را خواس��تار شدند. »كامال 
هريس« س��ناتور كاليفرنيا و يكي ديگ��ر از نامزدهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، هم وعده داده در 
صد روز اول رياست جمهوري خود دستور اجرايي براي 

تشديد قوانين حمل اسلحه را صادر كند. 
نشريه يواس اي تودي در گزارش��ي با عنوان »كشتار 
در ال پاس��و؛ دويس��ت وپنجاهمين تيران��دازي در 
۲15 روز گذش��ته« نوش��ته: »تيراندازي ش��نبه در 
يكي از فروش��گاه هاي زنجيره اي در ال پاس��و در واقع 
دويس��ت وپنجاهمين حادثه تيراندازي گس��ترده در 
۲۰19 در امريكا اس��ت؛ كش��وري كه با خشونت هاي 
مسلحانه دس��ت به گريبان است. اما اين همه داستان 
نيس��ت. تيراندازي ال پاس��و آمار تاريك تري را هم به 
نمايش مي گذارد: اين تيراندازي در دويست وپانزدهمين 
روز س��ال صورت گرفت و اين بدان معناست كه شمار 
تيراندازي هاي گسترده در امريكا بيش از روزهاي پشت 

سر گذاشته شده در سال جاري بوده است.« 

گروه جهان| 
دور هشتم مذاكرات صلح امريكا و طالبان در حال برگزاري 
است و مقام هاي امريكايي از جمله زلمي خليل زاد نماينده 
امريكا در امور افغانستان، گفته كه احتماال در پايان اين 
مذاكرات توافق نامه صلح ميان دو طرف امضا خواهد شد. 
س��خن از امضاي توافق در شرايطي اس��ت كه ابهامات 
بس��ياري درباره فرداي صلح وجود دارد، از سرنوش��ت 
دولت افغانستان گرفته تا نحوه برقراري امنيت در مناطق 
مختلف اين كشور. يك مساله ديگر هم اخيرا مورد توجه 
ناظران قرار گرفته است: نقش چين در افغانستان پس از 
صلح.  تي آرتي ورلد نوشته: چين اولين بار در دهه9۰ براي 
حفظ منافعش در افغانستان با طالبان ارتباط برقرار كرد. 
اكنون چند دهه گذشته و تاريخ بار ديگر تكرار مي شود. 
رابطه چين و طالبان به دهه ها پيش برمي گردد و به نظر 
مي رس��د كه اكنون در حال محكم ترشدن است، گرچه 
اولي يك دولت كمونيس��ت و نگران تهديدهاي ناشي از 
افراط گرايي است و ديگري يك گروه مذهبي تندرو كه 

القاعده را پناه داده بود. 
پكن ابتدا از به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان نگران 
بود. طالبان با سازمان  تروريستي ضدچين يعني »جنبش 
اسالمي تركس��تان شرقي« رابطه داش��ت. در آن زمان 
طالبان به اين جنبش اج��ازه داده بود اردوگاه هايي را در 
خاك افغانستان داشته باشد. از اين رو چين با خوشحالي 
از اولين دور تحريم هاي سازمان ملل عليه رژيم طالبان 
حمايت كرد. اما پكن سرانجام به خاطر نگراني هاي امنيتي 
و عوامل اقتصادي به دنبال بهبود روابطش با طالبان برآمد. 
در اواخر ده��ه 9۰، چين به اين باور رس��يد كه بهترين 
راه براي مديريت تهديد تروريس��تي احتمالي ناشي از 
افغانستان تعامل و معامله با طالبان است و اينكه روابط 

ديپلماتيك مي تواند امكان تجارت را نيز فراهم كند. در 
سال 1999، مقامات چيني يخ ديپلماتيك را شكستند و 
به كابل پرواز كردند. در كابل آنها با طالبان روابط اقتصادي 
برقرار كردند و پروازها بين كابل و ارومچي آغاز شد. از طرف 
ديگر سفير چين در پاكستان تالش كرد با مالعمر مالقات 
كند.  عبدالسالم ضعيف سفير سابق طالبان در پاكستان، 
مي گويد سفير چين تنها ديپلمات خارجي بود كه روابط 
خوبي را با اس��الم آباد حفظ كرده بود. در واقع، اظهارات 
ضعيف در مورد چين در كتاب خاطراتش به مراتب نرم تر 
از اظهارات او درباره  حامي ديرينه  طالبان يعني پاكستان 
است. پاكس��تان پس از 11 سپتامبر ۲۰۰1 عبدالسالم 

ضعيف را بازداشت كرده بود.
سفير چين س��رانجام در اواخر سال ۲۰۰۰ با مالعمر در 
قندهار ديدار كرد. پكن از طالبان مي خواست كه پناه دادن 
به شبه نظاميان اويغور را كه گفته مي شد در افغانستان با 
جنبش اسالمي تركستان شرقي كار مي كنند، متوقف 
كند. در مقابل رهبران طالبان امي��دوار بودند كه چين 
دولت طالبان را به رسميت بشناسد و با تحريم هاي بيشتر 
سازمان ملل مخالفت كند. اما اين معامله عملي نشد. مال 
عمر با اينكه فعاليت جنبش اس��المي تركستان شرقي 
را مح��دود كرد، اما آنها را از افغانس��تان اخراج نكرد. و از 
آن طرف پكن هم با تحريم هاي سازمان ملل عليه طالبان 

مخالفت نكرد، بلكه فقط راي ممتنع داد.
با اين حال، شركت هاي چيني فعاليت  شان را در افغانستان 
گس��ترش دادن��د و در 11س��پتامبر ۲۰۰1 دو ط��رف 
تفاهم نامه اي را براي تقويت هرچه بيشتر روابط اقتصادي 
امضا كردند. پس از 11س��پتامبر پكن در »جنگ عليه 
تروريسم« كنار واش��نگتن قرار گرفت و از دولت جديد 
حامد ك��رزي در كابل حمايت كرد. ب��ا اين حال، چين 

به افغانستان سرباز نفرس��تاد و ردپاي اقتصادي اش نيز 
كمرنگ ب��ود. چين نگران حض��ور طوالني مدت ارتش 
امريكا در حي��اط خلوتش بود. بنابراي��ن پكن حمايت 
از دولت افغانس��تان را محدود و در عين حال ارتباطات 
غيررس��مي اش را با طالبان حفظ كرد. »اندرو اسمال« 
در كتابش »محور چين و پاكستان« نوشته كه مقامات 
چيني احتماال از معدن »سيندك« براي جلسات مخفيانه 
با طالبان استفاده كرده اند. معدن سيندك در بلوچستان 
پاكس��تان، در آن زمان توسط چين اداره مي شد. چين و 
پاكستان تنها كشورهايي بودند كه پس از يازدهم سپتامبر 
روابط  ش��ان را با طالبان حفظ كردند. اسمال در كتابش 
آورده كه امكان دارد طالبان حتي از چين اسلحه دريافت 
كرده باش��د. همچنين در آن زمان سوءظن هايي وجود 
داشت مبني بر اينكه طالبان عمدا از حمله به پروژه هاي 

زيربنايي چين در افغانستان خودداري مي كند. 

بيطرفيواحتياط
رويكرد سياس��ت خارجي دمدمي چين در افغانستان 
شبيه به رويكرد اين كشور در خاورميانه است. چين در 
خاورميانه نيز با طرف هاي درگير در اختالفات منطقه اي 
نشس��ت و برخاس��ت مي كند. همانطور ك��ه »جاناتان 
فولتون« در گزارشش نش��ان داده، پكن در عين حال با 
اسراييل رابطه دارد و هم با فلسطيني ها، همكاري اش را 
با عربستان سعودي، امارات و ايران نيز حفظ كرده است. 
فولتون اين استراتژي چين را »بي طرفي« خوانده است. 
در دهه اول جنگ امريكا در افغانستان دادوستد چين با 
اين كش��ور حداقلي بود. فساد، ناامني و بي ثباتي سد راه 
فرصت هاي اقتصادي شده بود. با اين حال، وقتي دولت 
اوباما تصميمش را براي بيرون كشيدن نيروهاي امريكايي 

تا ۲۰1۴ از افغانستان اعالم كرد، پكن از احتمال بي ثباتي 
و ناامني در مرزش نگران ش��د. خطر ش��يوع خشونت و 
تروريس��م از افغانس��تان به چين، پكن را تشويق كرد تا 
با همس��ايه اش به صورت عميق تري وارد تعامل ش��ود. 
ديپلمات هاي چيني در چندين ابتكارعمل چندجانبه 
به منظور تسهيل توافق سياسي با طالبان، شركت كردند 
كه اولين مورد آن نشست سال ۲۰15 »موري« از طريق 
»گروه هماهنگي چهارجانبه« چي��ن، اياالت متحده، 
پاكستان و افغانستان بود. چين بخشي از »روند كابل« 
بود كه ۲۰1۷ توس��ط اشرف غني برگزار شد و در ۲۰1۸ 
ديپلمات هايش را براي شركت در گفت وگوها با طالبان و 

ساير سياست مداران افغان در مسكو، اعزام كرد. 
چندين نشست دوجانبه بين مقامات چين و طالبان نيز 
در سال هاي اخير برگزار شده است. اين نشست ها سري 
بوده  و دولت چين آن را تاييد نكرده است. اما در ماه ژوئن، 
پكن آشكارا اعالم كرد ميزبان نمايندگان طالبان به رهبري 
مال برادر است. مال برادر معاون كنوني رهبر طالبان است 
و پيش از آزادي اش در ۲۰1۸، به مدت هش��ت سال در 
زندان دولت پاكس��تان زنداني بود. چين امس��ال در دو 

رويداد سه جانبه با روسيه و امريكا شركت كرد و در ۲۰1۷ 
مجمع سه جانبه ديگري را با دو دشمن ديرينه، افغانستان 
و پاكس��تان، براي تقويت تالش ها براي مصالحه و بحث 
در مورد گس��ترش دهليز اقتصادي چين و پاكستان به 
افغانستان، برگزار كرد. پكن نگران است كه يك افغانستان 
بي ثبات مي تواند النه امني براي شبه نظاميان اويغور، از 
جمله كس��اني كه در حال حاضر در سوريه مي جنگند، 
شود. چين حاال به دليل پروژه هاي زيربنايي عظيمي كه 
در پاكستان و آسياي ميانه راه  انداخته � مناطقي كه در 
برابر حمالت تروريست ها از افغانستان آسيب پذير است 
� بيشتر از هر زمان ديگري در معرض خطر است. عالوه 
بر اين، نقش اقتصادي چين در افغانستان رو به افزايش 
اس��ت. چين اكنون بزرگ ترين سرمايه گذار خارجي در 
افغانستان است و به نظر مي رس��د تمايل دارد كه ابتكار 
»كمربند و جاده« را به افغانس��تان نيز گسترش دهد. با 
اينكه س��رمايه گذاري چين در افغانستان در مقايسه با 
سرمايه گذاري چين در پاكستان كمرنگ است، اما پايان 
جنگ افغانستان مي تواند راه را براي سرمايه گذاري هاي 

بزرگ تر باز كند.

دريچه

كوتاه  از منطقه

پنتاگون موشك هاي ميان برد 
در آسيا مستقر مي كند

گروه جهان| يك روز پس از اعالم خروج امريكا از پيمان 
 ،)INF( منع موشك هاي هس��ته اي ميان برد با روسيه
مارك اس��پر وزير دفاع امري��كا، از برنامه پنتاگون براي 
استقرار موش��ك هاي ميان برد در آسيا خبر داده است. 
سخنان مارك اسپر درباره استقرار موشك هاي ميان برد 
در آسيا مي تواند بر تنش حاكم بر مناسبات بين امريكا 
و چين بيافزايد. به گ��زارش رويترز، وزير دفاع امريكا در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا امريكا برنامه اي براي استقرار 
موشك هاي ميا ن برد در آسيا دارد، گفته بود: »بله، چنين 
برنامه اي دارم. “ مارك اس��پر كه ب��راي ديدار با مقامات 
استراليا به اين كشور سفر كرده، گفته است: »ترجيحم اين 
است كه اين برنامه ظرف چند ماه اجرايي شود. اما اجراي 
چنين برنامه هايي عمال بيش از آنچه انتظار مي رود، طول 
مي كشد.«  اين در حالي است كه به باور برخي از مسووالن 
پنتاگون اجرا كردن چنين سياستي به چندين سال زمان 
نياز دارد. اسپر گفته آسيا در سياست هاي راهبردي امريكا 
از اهميت و جايگاه بسيار خاصي برخوردار است و از اين 
رو، امريكا تصميم دارد تا بر حضور نظامي خود در اين قاره 
بيافزايد.  وزارت دفاع امريكا اعالم كرده در چند هفته آينده 
اقدام به آزمايش يك موشك كروز خواهد كرد. افزون بر 
آن گفته مي شود كه پنتاگون تصميم دارد در ماه نوامبر 
نيز يك موشك بالستيك ميان برد آزمايش كند. مارك 
اسپر گفته اين آزمايش هاي موشكي ناظر بر موشك هاي 
غيرهسته اي هستند. بر اس��اس اين پيمان، دو كشور 
استفاده از موشك هاي كروز و بالستيك با بردي بين 5۰۰ 

تا 55۰۰ كيلومتر را ممنوع كرده بودند.

پليس مسكو بيش از ۸00 
معترض را بازداشت كرد

گروه جهان|نيروهاي پرش��مار پليس ضدشورش 
مس��كو براي جلوگيري از برگ��زاري تظاهرات بدون 
مجوز در مناطقي از اين شهر مستقر شدند؛ همزمان 
گزارش هايي از ادامه بازداشت منتقدان دولت روسيه 
منتشر شده اس��ت. رويترز نوش��ته، با افزايش شمار 
بازداشت ش��دگان، تعداد آنه��ا به بي��ش از ۸۰۰ نفر 
رسيده است. تعدادي از چهره هاي اپوزيسيون و شش 
روزنامه نگار نيز جزو بازداشت شدگان هستند. در اين 
ميان، س��ازمان عفو بين الملل س��ركوب معترضان و 
بي اعتنايي به حقوق بشر را محكوم كرده است.  مخالفان 
والديمير پوتين براي تظاهرات ش��نبه فراخوان داده 
بودند اما پليس مس��كو گفته بود ب��راي جلوگيري از 
برگزاري اين تجمع بدون مجوز و براي توقف اقدامات 
تحريك آميز، تمامي تمهيدات را به كار خواهد گرفت. با 
اين حال معترضان يك پياده روي هفت كيلومتري در 
مركز شهر را برنامه ريزي كرده بودند و هزاران نفر در اين 
تجمع شركت كردند.  از چند هفته پيش كه مقام هاي 
دولت پوتين از ثبت نام شماري از نيروهاي اپوزيسيون 
انتخابات شهرداري ها جلوگيري كردند، مسكو شاهد 
تجمعاتي متعدد بوده و در اعتراض هاي هفته گذشته 
نيز 1۴۰۰ نفر بازداشت شدند. مقامات روسيه مي گويند 
كانديداهاي اپوزيسيون از آنجا كه نتوانسته اند امضاي 
كافي براي كانديداتوري كس��ب كنند، امكان ثبت نام 
در انتخابات را ندارند، اما رهبران اپوزيسيون با رد چنين 
ادعايي تاكيد دارند كه كرملين مي خواهد كانديداهاي 

هوادار حكومت در اين انتخابات بي رقيب باقي بمانند.

هند از خارجي ها خواست فورا 
از كشمير خارج شوند

گ�روه جهان| در پ��ي اعالميه دولت هن��د در مورد 
لزوم خروج گردش��گران، دانش��جويان و گردشگران 
غيركش��ميري و خارجي از اين منطقه، هزاران تن به 
خانه هاي خود بازگش��ته اند. به گزارش تايمز آواينديا، 
در پي افزايش تمهيدات امنيتي و نيز افزايش نيروهاي 
نظامي و ش��به نظامي در منطق��ه، نگراني ها نيز بين 
شهروندان افزايش يافته است. اين نگراني ها از آن سوي 
مرز، در پاكستان، نيز گزارش شده است. دهلي نو اخيرا 
درباره تهديدهاي امنيتي از سوي پاكستان در منطقه 
كشمير هشدار داده  و گفته به ويژه گردشگران و زائران در 
معرض خطر قرار دارند. اسالم آباد نيز اتهام هايي را متوجه 
هند كرده و از ش��هروندانش خواسته مراقب بمب هاي 
هند باش��ند. تايمز آواينديا نوش��ته، دولت براي خارج 
كردن گردشگران و دانشجويان به دره كشمير اتوبوس  
فرستاده است. پرس تراست نيز گزارش داده كه صدها 
تن با هواپيماهاي ارتش هند از منطقه خارج ش��ده اند. 
روزنامه هندو به نقل از عمر عبداهلل، نماينده ش��وراي 
قانون گذاري جامو و كشمير و رهبر اپوزيسيون در اين 
مجلس، گفته: »منطقه بر لبه دهشت قرار گرفته است. 
هيچ كسي نمي داند چرا تمهيدات امنيتي افزايش يافته 
است.«  پيشتر شايعات و اظهارات تاييدنشده اي درباره 
خلع سالح نيروهاي امنيتي و پليس كشمير و ارايه قدرت 
به ارتش هند، تعطيلي مدارس و برخي ديگر مسائل نيز به 
نگراني هاي گسترده افزود. پاكستان نيز هزاران غيرنظامي 
را خارج كرده است. هند مي گويد پاكستان تالش كرده به 

برخي پست هاي نگهباني حمله كند.

كانادا و مكزيك، برنده جنگ 
تجاري پكن و واشنگتن

گروه جهان| به دنبال افزايش تنش تجاري ميان امريكا 
و چين، پكن ديگر متحد اصلي تجاري اياالت متحده به 
حساب نمي آيد و مكزيك و كانادا جايگزين آن شده اند. 
نشريه وال استريت ژورنال نوشته، در پي افزايش جنگ 
تجاري، مكزيك در كنار كانادا در شش ماه نخست سال 
ج��اري به بزرگ ترين متحدان تج��اري امريكا تبديل 
شده  اند. بر اساس اين گزارش، چين كه از سال ۲۰15 
تا ۲۰1۸ ميالدي به عنوان متحد تجاري اصلي امريكا 
شناخته مي شد، هم اكنون در رقابت با كانادا و مكزيك 
از نظر حجم تجاري در جايگاه سوم قرار گرفته است. بر 
اساس گزارش وزارت تجارت امريكا، ارزش كل تبادالت 
تجاري اياالت متحده با چين در شش ماه نخست سال 
جاري 1۴درصد به ارزش ۲۷1.۰۴ ميليارد دالر كاهش 
يافته است. با توجه به تنش ميان امريكا و چين، واردات 
پكن از واشنگتن 1۲درصد كاهش و صادرات امريكا از 
چين نيز با 19درصد كاهش همراه بوده اس��ت. دونالد 
ترامپ پس از به قدرت رسيدن و تشكيل كابينه، جنگ 
تجاري با چين را آغاز و ۲5درصد تعرفه بر كاالهاي چيني 
به ارزش ۲5۰ ميليارد دالر وضع كرد. ترامپ همچنين 
در هفته گذش��ته در پيامي توييتري، عنوان كرد كه از 
هفته هاي آينده تعرف��ه 1۰درصدي ديگر بر كاالهاي 
چين به ارزش ۳۰۰ ميليارد دالر وضع خواهد كرد. چين 
نيز در مقابله با اقدامات ترامپ، چندين گام تالفي جويانه 
عليه اقتصاد امريكا برداشته است. اين در حالي است كه 
صندوق بين المللي پول بارها نسبت به تبعات ويرانگر 

جنگ تجاري هشدار داده است.

امضاي اوليه سند قانون 
اساسي پسا البشير در سودان
گروه جهان|طرفين بحران در سودان يك شنبه مراسم 
امضاي اوليه سند قانون اساسي را با حضور ميانجي گر 
اتيوپيايي برگزار كردند. منابع مطلع مي گويند سند قانون 
اساسي به صورت رسمي در هفدم ماه جاري ميالدي امضا 
خواهد شد. اين منابع در گفت وگو با خبرگزاري رويترز 
با اشاره به اينكه شوراي حاكميتي سودان هجدهم اوت 
تشكيل خواهد شد، اعالم كردند: »اولين جلسه مشترك 
كابينه س��ودان نيز در تاريخ يكم سپتامبر آتي برگزار 
خواهد ش��د.« منابع ياد ش��ده اظهار كردند: »نخست 
وزير تاريخ بيستم ماه جاري تعيين شده و به اين ترتيب 
بيست و هشتمين كابينه سودان تشكيل خواهد شد.« 
در اين راستا ائتالف گروه هاي آزادي و تغيير سودان در 
بيانيه اي اعالم كرد كه كابينه ش��امل حداكثر ۲۰ وزير 
خواهد بود و اين گروه ها ۶۷ درصد اعضاي پارلمان آتي 
را انتخاب خواهند كرد. در اين بيانيه آمده كه اختيارات 
شوراي رياستي محدود و با توافق خواهد بود و پارلمان 
مسووليت تدوين قوانين و نظارت بر قوه مجريه را برعهده 
خواهد داشت. مدني عباس مدني سخنگوي گروه هاي 
آزادي و تغيير سودان گفته: »سند قانون اساسي كه درباره 
آن توافق حاصل شده شامل نظام حكومتي پارلماني است 
كه اختيارات گسترده اي را به قوه مجريه مي دهد.« گفته 
شده، ديويد مك لين معاون سياسي وزير خارجه امريكا، 
كه براي شركت در مراسم امضاي سند قانون اساسي به 
خارطوم سفر كرده، يكي از شروط كاخ سفيد براي حذف 
نام س��ودان از فهرست حاميان گروه هاي تروريستي را 
برقراري صلح و ثبات در سراسر كشور عنوان كرده است. 
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خيز»آرسپ«
برايانعقادپيمانتجارتآزاد

گروه جهان| نشس��ت وزيران بازرگاني 1۶كشور 
عضو انجمن »مشاركت اقتصادي جامع منطقه اي« 
موسوم به »آرسپ« با هدف انعقاد پيمان تجارت آزاد 
تا پايان س��ال جاري ميالدي، شنبه و يك شنبه در 
پكن برگزار شد. به گزارش ايرنا، آرسپ )RCEP( يا 
همان »مشاركت اقتصادي جامع منطقه اي« انجمني 
متشكل از 1۰ كشور عضو اتحاديه »آ سه آن« و شش 
كشور چين، ژاپن، هند، استراليا، نيوزلند و كره جنوبي 
است. »هو چون هوآ« معاون نخست وزير چين در اين 
نشست گفته: »نظام هاي چندجانبه تجاري كمك 
فراواني به رشد اقتصاد كرده اند و آرسپ هم پتانسيل 
بااليي دارد زيرا بيشترين جمعيت هرگونه موافقتنامه 
تجاري را پوش��ش خواهد داد.« هدف كش��ورهاي 
شركت كننده در اين نشست، انعقاد پيماني تا پايان 
سال ميالدي جاري براي توافق تجارت آزاد است اما 
اختالفات هنوز باقي است؛ از جمله اينكه هند درباره 
از بين بردن تعرفه ها در مقياس وسيع محتاط است در 
حالي كه چين خواهان دسترسي بيشتر به بازارهاي 
آزاد است. گفته شده، در دور اخير اين مذاكرات وزرا 
تالش كردند تا بر س��ر تعرفه ها پيش��رفتي حاصل 
شود. آنها همچنين س��عي كردند به يك توافقنامه 
پايه اي برس��ر مس��ائل كمتر مورد اختالف از قبيل 
سرمايه گذاري هاي خارجي در شركت هاي بيمه و 
بانك ها دست يابند. آرسپ ۴۷درصد جمعيت جهان، 
۲9درصد سرانه ناخالص توليد ملي و ۳1درصد كل 
سرمايه گذاري هاي جهان را به خود اختصاص داده 
است.  اين نشست در ش��رايطي برگزار مي شود كه 
جنگ تجاري چين و امريكا بار ديگر باال گرفته است. 
پيتر شيف از »يورو پاسيفيك كپيتال« گفته تداوم 
جنگ تجاري، برنامه ترامپ براي پيروز در انتخابات 
بعدي است.  مذاكره كنندگان امريكا و چين، پس از دو 
روز مذاكره در شانگهاي، بدون هيچ توافقي ميز مذاكره 
را ترك كردند. واشنگتن در اوايل سپتامبر ميزبان دور 
بعدي مذاكرات خواهد بود، اما انتظارات براي رسيدن 
به توافق، بسيار اندك باقي مي ماند. پيتر شف گفته: 
»مشكل ترامپ اين است كه انتظارات براي يك توافق 
تجاري فوق  العاده را بيش از حد باال برده است، به شكلي 
كه نمي تواند بازارها را با توافقي كه در حد اين انتظارات 
نباشد، نااميد كند. آن چه ترامپ در حال حاضر انجام 
مي دهد اين است كه چشم انداز رسيدن به توافق را 
ب��راي راي دهندگان طوالني تر كند و بگويد تنها راه 
رسيدن به يك توافق تجاري خوب، انتخاب مجدد 
اوست.«  پس از پايان بي نتيجه مذاكرات تجاري اخير 
دو كشور، ترامپ تهديد كرده كه بر ۳۰۰ ميليارد دالر 

كاالي چيني تعرفه 1۰درصدي وضع خواهد كرد. 

رشداقتصاديتركيه
منفيميشود

موسس��ه رتبه بندي »اس اندپي« پيش بيني كرد 
اقتصاد تركيه رش��د منفي را تجربه كند. به گزارش 
آناتولي، موسس��ه رتبه بندي اس اندپي در گزارش 
جديد خود از اقتصاد تركيه اعالم كرد كه رتبه ارزي 
بلندمدت اين كشور را بدون تغيير نسبت به گذشته 
در س��طح »B+« حفظ كرده است اما رتبه اعتباري 
كوتاه مدت و كوتاه مدت ارزي اين كشور به »B« تقليل 
پيدا كرده اند. اين موسسه اعالم كرده با وجود نبود يك 
رويكرد فعال، اقتصاد تركيه و سيستم بانكي آن امسال 
و سال آينده با چالش هاي منفي زيادي مواجه خواهد 
شد و كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا به 

تشديد اين مشكالت دامن خواهد زد.

سوماوتروزنسلكشي
ايزديهانامگرفت

دولت اقليم كردس��تان، در پنجمين سال تاخت و 
تاز داعش به ارتفاعات سنجار در شمال عراق، سوم 
اوت را روز »نسل كشي اقليت هاي مذهبي« ناميد. 
شوراي مركزي ايزدي ها خواهان روزي جهاني به اين 
مناسبت است. هنوز ۳۰۰۰ ايزدي ناپديد هستند. 
به گزارش خبرگزاري المان، هم زمان مسرور بارزاني، 
نخست وزير اقليم كردس��تان، اعالم كرده اربيل به 
ايزدي ها براي بازگشت به سنجار و دريافت غرامت 
كمك مي كند. اين در حالي اس��ت كه ايزدي ها و 
كنشگران مدني شكايت مي كنند كه بخش بزرگي 

از منطقه هنوز قابل سكونت نيست.

تجهيزميلياردينيروي
درياييعربستان

عربستان براي خريد تسليحاتي از امريكا ميلياردها 
دالر هزينه كرده اما حتي نيروي دريايي امريكا نيز 
برخي از اين تجهيزات را به دليل غيرقابل اطمينان 
بودن آنها به كار نمي گيرد؛ تجهيزاتي كه مي توانند 
نيروي دريايي عربستان را با مشكالت زيادي مواجه 
كند. به گزارش ايس��نا، نيروي دريايي عربستان از 
۲۰۰۸ برنامه ريزي كرده تا ۲۰ ميليارد دالر در پروژه 

گسترش نيروي دريايي خود سرمايه گذاري كند. 

مقامسابقاماراتي:جنگ
يمنتمامشدهاست

عبدالخالق عبداهلل مشاور سابق وليعهد ابوظبي و از 
شخصيت هاي آكادميك  امارات گفته »جنگ يمن 
از نظر امارات پايان يافته و توقف رسمي آن باقي مانده 
است.« به گزارش الجزيره، اين اظهارات پرسش هاي 
جدي را درباره تغيير موضع سياسي و نظامي ابوظبي 
مطرح كرده اس��ت، به وي��ژه اينكه ام��ارات در كنار 
عربستان ستون فقرات ائتالف عربي را تشكيل مي دهد 
كه از مارس ۲۰15، در يمن دست به عمليات نظامي 
مي زند. امارات خروج نيروهايش از يمن را تكذيب و 
تاكيد كرده، كاهش نيروهايش در راستاي عمليات 

استقرار مجدد نيروهاي حافظ صلح بوده است. 
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عكسروز

چهرهروز

خسرو دهقان رييس انجمن صنفي منتقدان سينما شد
خس��رو دهقان رييس هيات مديره انجمن منتقدان و نويس��ندگان سينما ش��د. كامران ملكي )بازرس انجمن صنفي منتقدان و 
نويسندگان آثار سينمايي( اعالم كرد: در اولين نشست هيات مديره اين نهاد صنفي و در يك تعامل و تفاهم صميمانه، هريك از اعضا 
در مسووليت هاي داخلي انجمن قرار گرفتند. بر اساس اين تعامل، خسرو دهقان به اتفاق آرا رياست هيات مديره انجمن را به عهده 
گرفت و جواد طوسي در اين دوره ترجيح داد به عنوان نايب رييس انجمن در كنار خسرو دهقان قرار گيرد. او افزود: بر همين اساس 
جعفر گودرزي كه در دو دوره اخير باالترين راي را در مجامع عمومي انجمن كس��ب كرده بود با تمايل خود از س��مت هاي پيشين 

كناره گيري كرد و صرفا مسووليت سخنگويي و خزانه داري انجمن را پذيرفت.  

بازارهنر

برج ميالد در تسخير عاشقانه هاي چكناواريان 

پروانه ساخت  فيلم تازه حاتمي كيا صادر شد

سروش صحت »فوق ليسانسه ها« را  نصف كرد 

اركستر فيالرمونيك ش��هر تهران به 
دس��تور ش��هرداري و با حمايت برج 
ميالد رس��ما راه اندازي ش��د. در اين 
مراس��م با تاكيد بر اجراي قطعاتي از 
موسيقي نوستالژيك ايراني، قطعاتي 
از موسيقي كالس��يك غربي هم اجرا 
شد. اركستر فيالرمونيك شهر تهران، 
شامگاه ش��نبه، ۱۲ مرداد، با رهبري 

آرش اميني در مركز همايش هاي برج ميالد تهران 
روي صحنه رف��ت. همچنين لوريس چكناواريان 
رهبر مهمان اين كنس��رت بود. هدف اين اركستر 
از همان ابتدا، ترويج موس��يقي فاخر ايراني عنوان 
شده اس��ت؛ بر اين اساس در كنس��رت افتتاحيه، 
اغلب قطعاتي از هنرمندان ايراني همچون محمد 
س��رير يا فرهاد فخرالديني اجرا و درواقع تنها سه 
اثر كالس��يك غربي در اين كنس��رت نواخته شد. 
رهبر مهمان وارد سالن مي شود و با تشويق حضار 
در جايگاه خود قرار مي گي��رد. چكناواريان دو بار 
در اول و آخر كنس��رت به روي صحن��ه مي آيد و 
گزيده اي از كارهاي خود را رهبري مي كند. قطعه 
اول »س��وئيت آرارات« نام دارد. اين اثر در ابتداي 
كار ش��روعي پرقدرت دارد. اين بخش با ريتم تند 
آغاز و در همان حالت پايان مي يابد. بخش دوم در 
حالي آغاز مي شود كه با ريتم هايي خالف جهت اثر 
قبلي، ملودي آرامي را دنبال مي كند. احساس گروه 
نوازندگان در اين قطعه در سالن پراكنده مي شود و 
فضاي آرامي را براي مخاطبان ايجاد مي كند. بخش 

دوم كماكان اوج مي گيرد و در نهايت در 
اوج به پايان مي رسد. اين اثر به موضوع 
به گل نشستن كشتي حضرت نوح در 
كوه آرارات اش��اره دارد.  پس از اجراي 
بخش اول، لوريس چكناواريان صحنه 
را ترك ك��رده و آرش اميني جايگزين 
او مي شود. قطعه دوم كه اثري معروف 
از جواكينو روس��يني است، ريتم هاي 
مختلفي دارد كه مدام در حال تغيير هستند و هر 
بار فضاي متفاوتي را در سالن ايجاد مي كنند. قطعه 
سوم سوييت شرقي اثري از محمد سرير است كه 
همراه با تم شرقي اجرا مي شود. اين اثر ريتم ثابتي 
را دنبال مي كند و گاهي فراز و نش��يب هايي را به 
همراه دارد. اثر »سربداران« كه موسيقي سريالي به 
همين نام است، با حضور فرهاد فخرالديني سازنده 
اثر نواخته شد. اين اثر كه حالتي نوستالژيك براي 
مخاطبان دارد، آنها را در سكوت فرو مي برد. سپس 
يكي از آثار باخ نواخته مي ش��ود. عده اي در سالن 
حين نواخت��ن اين قطعه فيلم ب��رداري مي كنند. 
در پاي��ان اميني با تش��ويق حضار س��الن را ترك 
كرده و چكناواري��ان براي رهبري قطعه آخر روي 
صحنه مي آيد. اين بخش از رپرتوار اين كنسرت به 
عاشقانه هاي لوريس چكناواريان اختصاص دارد كه 
با عنوان »love songs« ش��ناخته مي شوند. در 
اجراي آن احساس موجود در قطعات و هماهنگي 
بين اعضا به خوبي ديده مي ش��ود كه در نهايت با 

تشويق تماشاچيان همراه است.

شوراي صدور پروانه ساخت در جلسه 
شب گذش��ته با دو فيلمنامه موافقت 
ك��رد. فيلمنامه هاي »عامه پس��ند« 
ب��ه تهيه كنندگ��ي، كارگردان��ي و 
نويسندگي سهيل بيرقي و »خروج« 
به تهيه كنندگي حبيب اهلل والي نژاد، 
كارگردان��ي و نويس��ندگي ابراهي��م 
حاتمي كيا موافقت ش��وراي س��اخت 

سازمان سينمايي را اخذ كردند. »خروج« سومين 
پروژه مش��ترك ابراهي��م حاتمي كيا با س��ازمان 
 هنري رس��انه اي اوج پس از دو فيلم »باديگارد« و 
»به وقت ش��ام« اس��ت و تاكنون حض��ور فرامرز 
قريبيان در اين فيلم قطعي ش��ده اس��ت. سهيل 
بيرقي پيش از اين سابقه ساخت آثاري چون »من« 
و »عرق سرد« را در كارنامه داشته و امسال سومين 
فيلم س��ينمايي اش را جلوي دوربين خواهد برد. 
احتماال هر دو اين فيلم ها آماده ش��ركت در س��ي 
و هشتمين جشنواره فجر خواهند شد. همچنين 
فيلم هاي جديدي از اين هفته در سينماها اكران 

مي شوند. غالمرضا فرجي، سخنگوي 
شوراي صنفي نمايش درباره مصوبات 
جلسه يكشنبه ۱۳ مردادماه اين شورا 
به ايس��نا گفت: فيلم سينمايي »ايده 
اصلي« به كارگردان��ي آزيتا موگويي 
از ۱۶ مرداد در س��رگروه س��ينمايي 
استقالل اكران مي شود و نمايش فيلم 
»شبي كه ماه كامل شد« در زيرگروه 
ادامه دارد. به گفته او، همچنين فيلم س��ينمايي 
»جانان« كامران قدكچيان از همين تاريخ بطور آزاد 
اكران مي شود، با اين توضيح كه كف فروش فيلم 
»ايكس الرج« در سرگروه ايران باال بود و اكرانش 
ادامه دارد و »جانان« از هفته آينده در سرگروه ايران 
اكران خواهد شد. او افزود: قرارداد فيلم »آشفتگي« 
نيز در س��رگروه زندگي بعد از »قسم« ثبت شد و 
قرارداد »كروكودي��ل« براي اكران در گروه آزادي 
بعد از »قصر ش��يرين« به ثبت رسيد. عالوه بر اين 
كف فروش بقيه فيلم ها بررس��ي شد و اكران آنها 

همچنان ادامه دارد.

تهيه كننده  مجموعه »فوق ليسانسه ها« 
درب��اره  س��اخت فصل ه��اي جديد و 
اينك��ه آيا قص��ه اين س��ريال امتداد 
خواهد ياف��ت؟ اظهار ك��رد كه فصل 
س��وم در ۴۰ قس��مت در حال توليد 
اس��ت و پس از آن »فوق ليسانسه ها« 
به اتمام مي رس��د و نمي ش��ود كار را 
ادام��ه داد. رضا جودي درب��اره روند 

س��اخت مجموعه »فوق ليسانس��ه ها« به ايس��نا 
گفت: »فوق ليسانسه ها« اين روزها در لوكيشني 
واقع در ش��هرك هما، لوكيش��ن مربوط به بيژن 
بنفشه خواه تصويربرداري مي شود و اين بازيگر به 
همراه اميرحس��ين رستمي، متين ستوده، هوتن 
شكيبا و امير كاظمي مقابل دوربين هستند. اين 
تهيه كننده در پايان درباره اجراي سروش صحت در 
»كتاب باز« همزمان با ساخت »فوق ليسانسه ها« 
نيز به ايسنا گفت: س��اخت »فوق ليسانسه ها« با 

همين شرايط ادامه خواهد داشت، با 
اين تفاوت كه روزها »فوق ليسانسه ها« 
تصويربرداري مي شود و شب ها برنامه 
»كتاب باز« ضبط خواهد ش��د. ضبط 
»كتاب باز« هنوز ش��روع نشده است. 
س��ريال »فوق ليسانسه ها« فروردين 
ماه امسال در دانشگاه خوارزمي واقع 
در خياب��ان مفت��ح كليد خ��ورد. اين 
مجموعه به نويسندگي س��روش صحت و ايمان 
صفايي و كارگرداني سروش صحت ساخته مي شود 
و از شبكه سه سيما روي آنتن خواهد رفت. هوتن 
شكيبا، امير كاظمي، اميرحسين رستمي، عرفان 
برزين، بهنام تش��كر، بيژن بنفش��ه خواه، مهران 
رجبي، متي��ن س��توده، رويا ميرعلم��ي، كاظم 
سياحي، عزت اهلل مهرآوران آتنه فقيه نصيري كه 
در فصل نخست اين مجموعه بازي داشتند در اين 

فصل نيز حضور دارند. 

تاريخنگاري

فرمان مشروطيت صادر شد
چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدين شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسيس »عدالتخانه«، 
فرمان مشروطيت را صادر كرد. جنبش مش��روطيت بدون شك از رويدادهاي مهم 
و تاثيرگذار در تاريخ تحوالت سياس��ي ايران محسوب مي شود. اثرات اين رويداد در 
زندگي فرهنگي و سياس��ي مردم، از ساير حوادثي كه تا آن تاريخ در كشورمان پديد 
آمده بود، عميق تر بوده است.  مرحله جدي و تعيين كننده نارضايتي هاي مردمي در 
ايران در دوران صدارت ش��اهزاده عبدالمجيد مي��رزا عين الدوله و در ماه هاي مياني 
سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشديد بحران اقتصادي كشور همراه با بي حرمتي عين الدوله 
به بازاريان، بازرگانان و علماي روحاني س��بب تش��كيل اجتماعات مردم در مساجد 
و حرم حضرت عبدالعظيم و درخواس��ت آنان مبني بر كناره  گيري عين الدوله شد. 
مظفرالدين شاه بي آنكه عين الدوله را عزل كند، تأسيس »عدالتخانه« را به مردم وعده 
داد. بيماري شاه و بدانديشي اطرافيان وي، اجراي وعده شاه را نه تنها متوقف كرد بلكه 
خشونت و تعدي عين الدوله را نسبت به مردم بيش از پيش نمايان كرد. اعتراض مردم 
افزايش يافت و موجب شد عده زيادي از علما و روحانيون از جمله آيت اهلل سيدعبداهلل 
بهبهاني و آيت اهلل سيدمحمد طباطبايي به قم مهاجرت كنند. گروه زيادي از كسبه و 
بازرگانان تهران نيز در تير ۱۲۸۵ در سفارت انگليس متحصن شده، عزل عين الدوله و 
بازگشت علما به تهران و باالخره تأسيس عدالتخانه و قصاص قاتالن مردم و رفع موانع 
بازگشت تبعيدشدگان را خواستار شدند. شاه عين  الدوله را بركنار كرد و فرمان تأسيس 
عدالتخانه و چندي بعد دستور شكل گيري مجلس شوراي ملي را امضا نمود. آنچه كه 
در تاريخ، مبناي شكل گيري مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسيس مجلس 
در مرداد ۱۲۸۵ هجري شمس��ي است. تحصن مشروطه خواهان در تيرماه اين سال 
ابعاد گسترده اي يافت. آنچنان كه مظفرالدين شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراري 
حكومت مشروطه را صادر كرد. در اين فرمان كه خطاب به مشيرالدوله صدراعظم صادر 
شد، آمده است: »... در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفت كه براي 
رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشييد و تأييد مباني دولت، اصالحات مقتضيه 
به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شديم كه 
مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علما و اعيان و اشراف و مالكين و تجار و اصناف به 
انتخاب طبقات مرقومه در دارالخالفه تهران تشكيل و تنظيم شود... و در كمال امنيت و 
اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه 
اهالي مملكت توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و 

به موقع اجرا گذارده شود...« دو روز پس از اين فرمان، مظفرالدين شاه دستور تشكيل 
اولين مجلس ش��وراي ملي را صادر كرد. در اين دستور كه مكمل فرمان مشروطيت 
 بود آمده است: »جناب اشرف صدر اعظم، در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 
۱۴ جمادي الثاني ۱۳۲۴ كه صريحا امر در تأس��يس مجلس منتخبين ملت نموده 
بوديم، مجددا براي آنكه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر مي داريم كه مجلس 
مزبور را صريحا داير نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس 
شوراي ملي را براس��اس امضاي منتخبين بطوري كه شايسته مملكت باشد مرتب 
نمايند كه به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد.« كار 
تدوين نظامنامه انتخابات نيز توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاهزادگان، علماي 
قاجاريه، اعيان و اشراف، مالكين، تجار و اصناف آغاز شد. اين مجلس هفته اي دو بار در 
دارالخالفه � ميدان ۱۵ خرداد فعلي � تشكيل جلسه مي داد و پس از ۳۳ روز موفق شد 
نظامنامه انتخابات را  آماده كند و آن را به امضاي شاه برساند. به موجب اين نظامنامه 
كه با ۵۱ اصل در ۱۷ شهريور ۱۲۸۵ تدوين و به تاييد شاه رسيد، تعداد ۱۵۶ نماينده 
انتخاب شدند كه ۶۰ نفر از آنان نمايندگان تهران بودند. اولين جلسه مجلس شوراي 

ملي بدين ترتيب در ۱۷ مهر اين سال تشكيل شد.

میراثنامه

مجسمه »ملك المتكلمين« در ميدان حسن آباد گم  شد
مسجدجامعي درباره ميدان حسن آباد با بيان اينكه بحث مرمت اين ميدان بهتر 
از چيزي كه حاال دارد اتفاق مي افتد، مي تواند پيگيري شود، گفت: مجسمه بزرگ 
ملك المتكلمين در اين ميدان قرار داش��ت، اما به پارك شهر منتقل شده و حاال 
مي گويند گم شده است كه بايد دستوري عاجل در پيگيري اين موضوع داده شود.

عضو شوراي شهر تهران از شهرداري خواست كه به مناسبت سالروز مشروطه، 
خانه »پيرنيا« را تملك كند. احمد مس��جدجامعي صبح ديروز در تذكر پيش از 
دستور خود با بيان اينكه در همه شهرها خانه مشروطه داريم اال تهران، گفت: در 
شوراي شهر دوم قرار بود كه خانه مدرس تملك شود و حتي اعتباراتي نيز در نظر 
گرفته شد، اما صرف خريد خانه نصيرالدوله شد. او با بيان اينكه در شوراي شهر 
تهران، تملك خانه بهبهاني مورد توجه قرار گرفت، اما اين مهم محقق نشد، گفت: 
بهبهاني اولين فردي بود كه در موضوع مشروطه ترور شد، اما به دليل عدم تملك 
خانه اش بخش��ي از آن تخريب شد. مسجدجامعي با بيان اينكه در شوراي شهر 
چهارم، باالخره منزل مدرس تملك شد، آن وقت خانه شيخ فضل اهلل نوري كه در 
همان نزديكي بود، بالتكليف ماند، گفت: جنبش مشروطه از تهران شروع شد و 
درست نيست كه هيچ فضايي براي اين اتفاق مهم نداشته باشيم. او با بيان اينكه 
خانه مشيرالدوله )پيرنيا( كه ۱۸۰۰ متر است و در اختيار نهادهاي خاص است، 
قابليت آن را دارد كه به عنوان خانه مش��روطه نام گذاري شود، گفت: سند اول و 

اساسنامه مشروطه در اين خانه نوشته شده و بهتر است اين خانه تملك شود.
مسجدجامعي درباره ميدان حسن آباد نيز با بيان اينكه بحث مرمت اين ميدان بهتر 

از چيزي كه حاال دارد اتفاق مي افتد، مي تواند پيگيري شود، گفت: مجسمه بزرگ 
ملك المتكلمين در اين ميدان قرار داش��ت، اما به پارك شهر منتقل شده و حاال 
مي گويند گم شده است كه بايد دستوري عاجل در پيگيري اين موضوع داده شود.

وي با بيان اينكه در منطقه كن تنها پل تاريخي آن به ثبت ملي رسيده است، گفت: 
متاسفانه در سيل اخير اين پل آسيب د يده و مي بايست براي مرمت آن از سوي 

شهرداري منطقه پنج اقدامي عاجل صورت گيرد.

ايستگاه

۲۵ سال از »رستگاري در 
شاوشنگ« گذشت

روايت جنگ روسيه و 
گرجستان در اسكار ۲0۲0 

امسال بيست و پنجمين 
فيل��م  اك��ران  س��ال 
»رستگاري در شاوشنگ« 
اس��ت و ب��ه زودي در 
سالگرد بيست و پنجمين 
س��ال اكران اين فيلم، با 
نمايش مجدد آن گرامي 
داشته مي شود. به گزارش 

انترتينمنت ويكلي، گرچه از فيلم »رس��تگاري در 
شاوشنگ« به عنوان يك فيلم كالسيك ياد مي شود، 
اما هنوز در سايت سينمايي IMDB به عنوان برترين 
فيلم تاريخ س��ينما در رده نخست جاي دارد. جالب 
 اينكه اين فيلم وقتي در س��ال ۱۹۹۴ اكران شد تنها
 ۱۶ ميلي��ون دالر ف��روش ك��رد. »رس��تگاري در 
شاوشنگ« فيلم درام جنايي كه به كارگرداني فرانك 
دارابونت و بازي تيم رابينز، مورگان فريمن و باب گانتون 
ساخته شد داستان دو زنداني در يك زندان مخوف را 
تصوير مي كند. اين فيلم كه از نظر بسياري از منتقدان 
نيز به عنوان برترين فيلم تاريخ سينماي جهان شناخته 
شده، با اقتباس از داستان كوتاهي از استيون كينگ 
به نام »ريتا هيورث و رستگاري در شاوشنك« ساخته 
شده است. در اين فيلم رابينز در نقش اندي دوفرين 
و فريمن در نقش اليس »رد« ردينگ بازي مي كنند. 
در مراسم اسكار ۱۹۹۴ اين فيلم نامزدي هفت اسكار 
را كسب كرد كه شامل بهترين فيلم، بهترين بازيگر 
براي م��ورگان فريمن، بهتري��ن فيلمنامه، بهترين 
فيلمبرداري، بهترين تدوين، بهترين موسيقي فيلم، 
و بهترين صدابرداري بود، اما در نهايت با دست خالي 
مراسم را ترك كرد و بيشتر اين جوايز نصيب »فارست 
گامپ« شد كه همان سال اكران شده بود. اين فيلم 
۱۴۲ دقيقه اي نخس��تين بار ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۴ در 
جشنواره بين المللي فيلم تورنتو به نمايش درآمد و 
بعد از ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۴ در امريكا به نمايش درآمد.

گرجس��تان فيلم��ي از 
»ديتو تسينس��ادزي« 
را به عن��وان نماينده اين 
كش��ور براي حض��ور در 
رقابت اس��كار »بهترين 
فيلم بين المللي« كه قبال 
به عنوان اسكار خارجي 
زبان اهدا مي شد، انتخاب 

كرد. به گزارش هاليوود ريپورتر، فيلمي كه درباره 
جنگ هاي روسيه-گرجستان در آگوست ۲۰۰۸ 
است به عنوان نماينده گرجستان در رقابت انتخاب 
بهترين فيل��م بين المللي اس��كار ۲۰۲۰ معرفي 
شد. اين فيلم با عنوان »شينديسي« ساخته ديتو 
تسينس��ادزي براي رقابت اسكار خارجي زبان كه 
از امس��ال به عنوان بهترين فيلم بلند بين المللي 
شناخته مي شود، معرفي ش��د. اين فيلم داستان 
جنگي را كه آگوس��ت ۲۰۰۸ رخ داد و ۱۷ س��رباز 
در جريان آن در دهكده كوچك شينديسي كشته 
شدند، روايت مي كند. آنها براي اين كشته شدند 
كه ۲۵ س��رباز ديگر بتوانند پس از شكسته شدن 
آتش بس محلي توسط ارتش روسيه از محل فرار 
كنند. اين فيلم در محل همان روستا فيلمبرداري 
و درست يك دهه پس از آن جنگ كوتاه تابستاني 
كه در جريان آن س��تون هاي زرهي روس��يه وارد 
خاك گرجستان شدند و فرودگاه تفليس پايتخت 
گرجستان بمباران شد، ساخته شده است. ايراكلي 
سولوماناش��ويلي اين فيلمنامه را ب��ر مبناي يك 
ماجراي واقعي نوشته اس��ت. كوكا پيپناشويلي، 
ديويت باختازه، تامونا آبشيالوا و ماريم جيبالدزي 
بازيگران اين فيلم هستند كه با حمايت مالي مركز 

ملي فيلم گرجستان ساخته شده است. 

خادم الشريعه همچنان شكست ناپذير در مسابقات  چين

منصوريان: بازي هاي االتحاد در انگليس را هم ديده ايم

س��ارا خ��ادم الش��ريعه در دور هفت��م 
مسابقات آزاد هونان چين توانست مقابل 
استاد بزرگ روماني به تساوي دست يابد. 
خادم الشريعه با ريتينگ ۲۴۸۱ توانست در دور هفتم 
مس��ابقات آزاد هونان چين مقابل دئاك با ريتينگ 
۲۶۲۱ از روماني به تس��اوي برسد. خادم الشريعه در 
دور ششم مسابقات مقابل نارايانان با ريتينگ ۲۶۱۶ 
از هند به تساوي رسيد. در دور پنجم رقابت ها، بانوي 
شطرنج باز ايراني برابر اوگني ناير از روسيه با ريتينگ 
۲۶۷۸ به پيروزي رس��يد. ناير س��ابقه قهرماني اروپا 
را در كارنامه اش دارد. خادم الش��ريعه پيش از اين در 
دور چهارم مسابقات آزاد هونان چين مقابل ون يان 
باريتينگ ۲۵۸۶ و در دور س��وم مقابل لوپولسكوي 
رومانيايي با ريتينگ ۲۶۴۹ به تس��اوي رسيده بود. 
لوپولسكو چندي پيش ضمن غلبه بر عليرضا فيروزجا، 

قهرمان مسابقات آزاد ريكياويك شده بود.

س��رمربي تيم فوتبال ذوب آهن گفت: تيم االتحاد 
تغييراتي داش��ته  و بازيكنان خارجي خوبي جذب 
كرده  است. عليرضا منصوريان، سرمربي تيم فوتبال 
ذوب آهن در نشست خبري پيش از بازي با االتحاد 
اظهار كرد: فرصت اينكه فصل را ش��روع كنيم و در 
اين بازي حساس شركت كنيم نداشتيم، با اين حال 
بازي هاي دوستانه خوبي را پشت سر گذاشته ايم. او 
درخصوص حريف عربستاني اظهار كرد: تيم االتحاد را 
كامال زيرنظر داشتيم و بازي هاي دوستانه اين تيم در 
انگلستان را ديديم و از اين لحاظ آناليز خوبي داشتيم. 
آنها تغييراتي داش��تند و بازيكن��ان خارجي خوبي 
جذب كرده اند. منصوريان ادامه داد: ما هم بازيكناني 
را جذب كرديم و تغييرات داشتيم و چند بازيكن در 
روزهاي اخير به ما اضافه شدند. افتخار بزرگي است 
كه نماينده مردم ايران هستيم و مهم ترين مصاف هاي 
فوتبال ايران را ذوب آهن در مرداد ماه دارد. ما نماينده 
و پرچمدار ايران در رقابت هاي آسيا هستيم و نهايت 
تالش ما و بازيكنان اين است كه بازي خوبي را مقابل 
تيم خوب االتحاد به نماي��ش بگذاريم و با صعود به 
مرحله بعد به حمايت هاي مردم عزير ايران پاس��خ 

مثبت بدهيم.  س��رمربي تيم ذوب آهن يادآور شد: 
ما نماينده ايران هستيم و بايد از كيفيت هاي فوتبال 
ايران و ذوب آهن و همچنين از نام ذوب آهن و چيزي 
كه مردم ايران به آن دل بستند صيانت كنيم. مطمئنابا 
انرژي اي ك��ه آنها براي ما مي فرس��تند به ما انگيزه 
مي دهند. ما قدردان آنها هستيم و مانند ديدارهاي 
گذشته براي كسب بهترين نتيجه به زمين مسابقه پا 
مي گذاريم. سرمربي االتحاد عربستان نيز از آمادگي 
باالي تيمش قبل از ديدار برابر ذوب آهن س��خن به 
ميان آورد. به گزارش اسپورت ۳۶۰، االتحاد عربستان 
در ديدار رفت يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 

فردا در امارات به مصاف ذوب آهن مي رود. خوس��ه 
لوئيس سيرا، سرمربي شيليايي االتحاد در نشست 
خبري قبل از بازي گف��ت: بي صبرانه در انتظار اين 
ديدار و آغاز فصل جديد هس��تيم. اردوي تابستاني 
بسيار خوبي را در انگليس برگزار كرديم و چند ديدار 
دوس��تانه بسيار خوب داش��تيم. او ادامه داد: بعضي 
بر اين باور هس��تند كه برگزاري ۶ ديدار دوستانه در 
آگوس��ت، تيم را خس��ته كرده اما من چنين نظري 
ندارم بلكه باعث ش��ده تا آمادگي ما بيشتر شود و در 
بهترين حالت به مصاف حريف برويم. در ديدارهاي 
دوس��تانه عملكرد خوب��ي از خود نش��ان داده ايم و 
اميدوارم كه نتيجه آن را ببينيم. س��رمربي االتحاد 
درب��اره ۴ بازيك��ن خارجي تيمش گف��ت: لوييس 
 خيمن��س، كارلوس ويالنوا، ايميليان��و و رومارينيو 
۴ بازيكن هستند كه همه آنها از بازيكنان كليدي تيم 
ما هستند. خوشبختانه تيم بازيكنان خارجي خوبي 
دارد و انتخاب آنها سخت بود. سيرا در پايان گفت: براي 
پيروزي در اين ديدار به ميدان مي رويم و اميدواريم كه 
بتوانيم به دور بعد راه پيدا كنيم. تيم در شرايط خوبي 

است و آماده بازي هستيم. 

ورزشي
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