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مجيدرضا حريري|
 نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين|

 با افزايش نگراني ها از تش��ديد جنگ تجاري، نرخ 
برابري يوآن چين با دالر امريكا يك درصد سقوط 
كرد به پايين ترين سطح خود طي 11 سال گذشته 
رس��يد؛ اما تاثير اين كاهش ارزش پول ملي چين 
در تجارت ايران با اين كش��ور ش��رايط متفاوتي را 
س��پري خواهد كرد؛ چراكه معامالت ايران و چين 
بر پايه سه ارز دالر، يورو و يوآن استوار است.  بخشي 
از تجارت ايران و چي��ن كه بر اس��اس دالر و يورو 
صورت مي گيرد، با افزايش قدرت در خريد كاالهاي 
چين��ي همراه خواه��د ب��ود. در اين ش��رايط يك 

كااليي چين��ي كه مثال 
ب��ا 100 دالر خري��داري 
مي شد اكنون به قيمتي 
پايين تر از آن قابل خريد 
اس��ت؛ اما بخ��ش ديگر 
تج��ارت 2 كش��ور كه بر 
اس��اس پول مل��ي چين 
ص��ورت مي گرف��ت، نه 
تنها ش��رايط مس��اعدي 
را ب��راي معام��الت ب��ه 
همراه ن��دارد بلكه تحت 
ارزش  كاه��ش  تاثي��ر 
يوآن ق��درت خريد تجار 
اي��ران نيز كم مي ش��ود.  
باي��د توج��ه داش��ت كه 
تجارت اي��ران و چين از 
ارق��ام بزرگ��ي برخوردار 
تجاري  مبادالت  نيست. 
چين س��االنه ب��ه باالي 
4 ه��زار و 200 ميلي��ارد 
دالر مي رس��د كه س��هم 
اي��ران از اي��ن تج��ارت 
تنها 0.01 درصد اس��ت. 
همين مي��زان از تجارت 
ني��ز در س��ال 2019 ب��ا 
مثب��ت 34 درص��د در 
تراز تجاري ب��ه نفع ايران 
تمام ش��د. در واقع ايران 
كاالهاي بيشتري از قبيل 
نفت، گاز، پتروش��يمي، 
ميعان��ات گازي و... ك��ه 
عم��ده ص��ادرات آن به 
دنياس��ت را ب��ه چي��ن 
مي فروش��د كه بخش��ي 
از آن با ارز ي��وآن معامله 
مي شود. همچنين درآمد 
صادراتي ايران از كش��ور 

چين خارج نمي ش��ود و چون از بازار چين مجددا 
واردات صورت مي گيرد به نوعي تعادل در تجارت 
برقرار مي ش��ود و خيلي در تجارت ايران تاثيرگذار 
نخواهد ب��ود. الزم به ذكر اس��ت؛ اگر اي��ن روند در 
بلندمدت ادامه داشته باشد، مي توان گفت شرايط 
مبادالت متعادل خواهد ش��د؛ چراكه بخش��ي از 
درآمد تج��ار ايراني در چين به دالر اس��ت و بخش 
ديگر با يوان ك��ه در كنار هم ش��رايط را براي تجار 
متعادل مي كند. اما كاه��ش ارزش پول ملي چين 
بيشترين تاثير را در بازار كشورهايي خواهد گذشت 
 كه باالترين مي��زان تجارت را با اين كش��ور دارند. 
از اين رو، كشورهاي عضو اتحاديه كشورهاي آسياي 
جنوب شرقي )آ.سه.آن(، 
اتحاديه اروپا و امريكا كه 
سه شريك عمده تجاري 
چي��ن هس��تند، بي��ش 
از باق��ي كش��ورها تحت 
تاثير اتفاق ياد ش��ده قرار 
اجن��اس  و  مي گيرن��د 
چيني با كاهش قيمت در 
اين بازارها همراه خواهد 
بود. در واق��ع كااليي كه 
ب��ه قيم��ت 90 دالر در 
كشورهاي ديگر به فروش 
مي رفت با افزايش تعرفه 
امريكا ب��ر آن ب��ا قيمت 
دس��ت  ب��ه  دالر   100
مصرف كننده  مي رسيد؛ 
ام��ا اكن��ون كه چي��ن از 
كاهش ارزش پ��ول ملي 
خود به عنوان اهرم فشار 
در جنگ تجاري با امريكا 
اس��تفاده ك��رده اس��ت، 
ارزش كاالي ياد ش��ده به 
حدود 90 دالر گذش��ته 
بازگشته اس��ت.  اما روند 
كاهش ارزش پ��ول ملي 
چين بلندم��دت نخواهد 
بود؛ چراكه عل��ت اصلي 
كاهش ارزش پ��ول ملي 
چين جنگ تجاري چين 
و امريكا اس��ت. احتمال 
توافق ميان دو كشور ياد 
ش��ده وجود دارد زيرا نه 
امريكا ت��وان ادام��ه اين 
تهاجم ها به اقتصاد چين 
را دارد و ن��ه چين تمايلي 
به ادامه درگيري تجاري 

با امريكا دارد. 

كاهش ارزش يوان و تاثير آن بر تجارت ايران 
حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
ايران هيچگاه كشوري بسته نبوده است. سرزميني 
در چهاراه تمدني جهان و در مس��ير جاده ابريش��م. 
كشوري كه به دريا و اقيانوس راه دارد و با 15 كشور 
همس��ايه اس��ت و در مرز دوقاره آس��يا و اروپا و پل 
ارتباط شرق و غرب و قرار گرفته بين دو حوزه اصلي 
تامين انرژي جه��ان )خليج ف��ارس و درياي خزر(. 
كش��وري داراي وحدت و يكپارچگي س��رزميني و 
تمدن و فرهنگ غني و داراي شوق پيشرفت ملي و 

بازارهاي وسيع داخلي و منطقه اي.
 لذا نه موقعيت جغرافيايي اين سرزمين امكان بسته 
بودن را ب��ه آن مي دهد و ارتباط با جه��ان در ذات و 
ماهيت اين س��رزمين اس��ت و نه غناي فرهنگي و 
تمدني تعريف اين سرزمين به س��رزميني در خود 
فرو رفته و من��زوي را بر مي تابد. حت��ي فراتر از آن، 
ايران س��رزميني اس��ت كه داعيه ارتب��اط و تعامل 
ب��ا قدرتمند تري��ن كش��ورها را داش��ته و دارد و به 
واسطه پيش��ينه عميق تاريخي و ايجاد بزرگ ترين 
امپراتوري ها در جهان باس��تان خود را هم س��نگ 
قدرت هاي جهاني ارزيابي ك��رده و مي كند. چنانكه 
مردم اي��ران حتي در باوري ش��ايد افراط��ي خود را 
»خاورميانه اي« تعريف نمي كنن��د و موقعيت خود 
در خاورميان��ه را صرفا يك »تص��ادف جغرافيايي« 
مي دانند )»پيداي��ش ناسيوناليس��م ايراني« - رضا 

ضياء ابراهيمي( 
اين مقدم��ه از آن جهت عنوان ش��د كه اگ��ر امروز 
نس��خه اي براي نحوه تعامل و رابطه ميه��ن مان با 
جهان مي پيچيم )نامه 2000 اس��تاد دانش��گاه به 
رييس جمهور(، متناسب با درك اين جايگاه باشد و 
راهي را پيش پاي تصميم گيران كشور قرار دهيم كه 
با توجه به ذات اين س��رزمين كه با ارتباط و آن هم 
ارتباط با قدرتمندترين كش��ورها سرشته است هم 
داس��تان و به منفعت ملي و رشد و توسعه اقتصادي 

بيانجامد.
 مقايس��ه كش��ورمان و تركيه از اين جه��ت و نحوه 
استفاده هر يك از دو كشور از مزيت جغرافيايي شان 
براي كسب منافع اقتصادي نشان مي دهد سياست 
خارجي تركيه بسيار تحت تاثير مالحظات اقتصادي 
اين كشور و ايجاد ش��رايط صلح آميز و كاهش تنش 
و توس��عه مناس��بات و همكاري ه��اي منطقه اي و 
بين المللي و در واقع تفوقي ژئواكونوميك اس��ت. در 
حالي كه در مورد ايران برخالف س��ند چش��م انداز 
1404 كه ايران را به عنوان ق��درت برتر اقتصادي و 
علمي و فناوري در آن سال تعريف كرده است، كمتر 
رويكرد »ژئواكونومي« و عمدتا نفوذ »ژئوپولتيك« 

بوده است )1(
اين در حالي اس��ت ك��ه در سياس��ت هاي »اقتصاد 
مقاومتي« به عنوان مهم ترين سند اقتصاد سياسي 
كشور كه بر سر اجرايي ش��دن بند بند آن اجماع در 

باالترين س��طوح نظ��ام تصميم گيري وج��ود دارد 
در خصوص بهره گي��ري از ظرفيت هاي سياس��ت 
خارجي در خدمت اقتصاد بر ضرورت افزايش قدرت 
مقاومت و كاهش »آس��يب پذيري اقتصاد كش��ور 
از طريق توس��عه پيوندهاي راهبردي و گس��ترش 
همكاري و مشاركت با كش��ورهاي منطقه و جهان 
به ويژه همس��ايگان« و »اس��تفاده از ديپلماسي در 
جهت حماي��ت از هدف هاي اقتصادي، اس��تفاده از 
ظرفيت هاي س��ازمان هاي بين المللي و منطقه اي« 
تاكيد شده است. همچنين رويكرد در هم تنيدگي 
و رابط��ه دو س��ويه اقتص��اد و سياس��ت خارجي را 
مي ت��وان در سياس��ت هاي ابالغ��ي برنامه شش��م 
توس��عه نيز مالحظه ك��رد. چنانكه در م��واد 59 تا 
63 اين سياس��ت ها از جمله بر اولويت »ديپلماسي 
اقتصادي با هدف توسعه س��رمايه گذاري خارجي، 
ورود به بازارهاي جهاني و دس��تيابي به فناوري« و 
نيز »بهره گي��ري حداكثري از روش ه��ا و ابزارهاي 
ديپلماسي نوين و عمومي« تاكيد شده است. لذا به 
نظر مي رسد بهره گيري از توان سياست خارجي در 
جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد و تحكيم 

پيوند و ارتباط و نه گسست و انزوا امري موكد است.
از منظر اقتصادي نيز تبديل اقتصاد نيمه س��نتي – 
نيمه صنعتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي 
صنعتي، پويا، مول��د ودرآمدزا و اس��توار بر صادرات 
كاالهاي س��اخته ش��ده با ارزش افزوده ب��اال جز از 
طريق حض��ور در ش��بكه ها و زنجيره ه��اي توليد 
صنعت��ي در پيوند ب��ا نهادها و فرآينده��اي اقتصاد 
آزاد و بازار جهاني امكان پذير نيس��ت. چرا كه تنها با 
اتكا به اين راهبرد و الزامات آن اس��ت كه كشورها و 
در اينجا ميهن عزيزمان ايران موفق خواهد ش��د از 
طريق دسترس��ي به س��رمايه، فناوري پيش��رفته، 
مديريت نوين صنعتي و بازارهاي گسترده صادراتي 
مش��كالت و تنگناهاي كنوني و آين��ده اقتصادي و 

صنعتي كشور را حل كند.
 از س��وي ديگر امنيت و اقتصاد دو حوزه متفاوت و 
جدا از يكديگر نيس��تند و دره��م تنيده اند و هر چه 
تب��ادالت اقتصادي و تجاري كش��ور ها ب��ا يكديگر 
بيش��تر ش��ود به قول متفك��ران بزرگ��ي همچون 
مونتكس��يو و كان��ت و... جنگ و س��تيز نيز كاهش 
مي يابد و از س��وي ديگر هر چه صلح و ثبات افزون 

گردد توانمندي اقتصادي را به ارمغان مي آورد.
واقعيت ها را بپذيريم كه هيچ كش��وري را نمي توان 
مثال زد كه فاقد رويكرد باثبات و مثبت در مناسبات 
بين المللي باشد، اما رش��د اقتصادي مستمر داشته 
و توس��عه يافته و پيش��رفته باش��د و اين سرزمين 

شايسته پيشرفت و توسعه!
1-گزارش »توان ژئواكونوميك ايران در 
منطقه سند چشم انداز و مقايسه آن با تركيه« 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني – 
93/4/14

 »ارتباط« ذات اين سرزمين است!
سخن نخست

گروه تجارت| بر اس��اس آمارها، تراز تجاري كش��ور 
در بهار امس��ال، با مازاد يك ميليارد و 216 ميليون دالر 
همراه بوده اس��ت. معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق 
بازرگاني تهران در گزارش��ي به روند ص��ادرات و واردات 
كش��ور در فصل بهار س��ال 98 براس��اس آمار گمرك 
پرداخته و نوشته است: »براساس جديدترين آمارهاي 
مقدماتي كه در هفته دوم مردادماه منتشر شده، در سه 
ماهه نخس��ت 1398 بالغ بر 10 ميلي��ارد دالر واردات و 
حدود 11.5 ميليارد دالر صادرات كااليي بدون احتساب 

نفت خام انجام شده است.«

  مقاصد صادراتي و وارداتي 
براس��اس اين گزارش 5 مقصد عمده صادرات كااليي 
ايران در فص��ل بهار به ترتي��ب »چين« ب��ا رقم 2.6 
ميليارد دالر، »عراق« با 2.4 ميلي��ارد دالر، »تركيه« 
با 2.2 ميلي��ارد دالر، »امارات متح��ده عربي« با 925 
ميلي��ون دالر و »افغانس��تان« ب��ا 535 ميليون دالر 
بوده ان��د. مقاصد صادرات��ي ايران ني��ز در مدت زمان 
مشابه نسبت به سال قبل از آن با تغييراتي همراه بوده 
اس��ت. يكي از مهم ترين تغييرات مرب��وط به جايگاه 
»تركيه« به عنوان مقصد عم��ده صادراتي ايران بوده 
اس��ت. همچنين مطابق آماره��ا، تركيه كه در س��ه 
ماهه 139۷ در فهرس��ت پنج مقصد عمده صادراتي 
ايران قرار نداش��ته، در فصل بهار س��ال 98 به جايگاه 
سوم ارتقاء پيدا كرده اس��ت. صادرات كااليي ايران به 
»تركيه« در اين مدت نسبت به سال قبل 5 برابر شده 
و به 2.2 ميليارد دالر رس��يده است. افزايش 5 برابري 
صادرات بدون نفت خام ايران ب��ه »تركيه« در حالي 
توسط گمرك اعالم مي شود كه براساس آمار»تركيه« 
كل ص��ادرات كااليي هم��راه نفت خام اي��ران به اين 
كش��ور طي 5 ماهه نخس��ت س��ال 2019 نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل 25 درصد كاهش يافته است. 
همچنين آمارها حاكي از اين است كه صادرات ايران 
به »امارات متحده عربي« ب��ا كاهش 56 درصدي و به 
افغانس��تان كاهش 32 درصدي را تجربه كرده اند. از 
سوي ديگر آمارها نش��انگر اين است كه 5 مبدا عمده 
واردات كااليي ايران ني��ز در فصل بهار 98، »چين« با 
رقم 2.3 ميليارد دالر، »ام��ارات« با 1.5 ميليارد دالر، 
»تركيه« با 1.3 ميليارد دالر و »آلمان« با 514 ميليون 
دالر بوده اند. مبادي عم��ده وارداتي ايران نيز طي اين 
مدت دس��تخوش تغييراتي بوده اس��ت. »جمهوري 
كره« از فهرست 5 مبدا نخس��ت وارداتي ايران خارج 
ش��ده و »هند« جايگزين آن شده است. همچنين در 
فصل نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته، واردات ايران از »هند« بيش از 2 برابر شده 
و به 1.2 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. از آنسو، واردات 
كااليي ايران از »تركيه« نيز طي سه ماهه 98 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بيش از 2 برابر شده است. 

اين در حالي اس��ت ك��ه واردات ايران از كش��ورهاي 
»چين، امارات و آلمان« كاهشي بوده است.

  ارديبهشت تجاري
اين تحليل آم��اري در ادامه نش��ان از اي��ن دارد كه در 
فصل نخست س��ال 98، بيش��ترين صادرات و واردات 
كااليي كش��ور مربوط به ارديبهش��ت ماه بوده است. در 
اين ماه ارزش ص��ادرات كااليي بدون نف��ت خام حدود 
5.9 ميليارد دالر بوده كه نس��بت به فروردين ماه حدود 
2.3 برابر شده و نسبت به س��ال 9۷، رشد 28 درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. با توجه به س��ابقه قبلي عملكرد 
ماهانه صادرات بدون نفت خام كشور، اين رقم مقداري 
قابل تامل است. در خرداد 1398 ارزش صادرات كشور 
3.1 ميليارد دالر بوده كه افت 20 درصدي را نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است. در عين حال 
ارزش واردات كااليي در ارديبهش��ت ماه امسال حدود 
4.4 ميليارد دالر بوده كه نس��بت به فروردين رشد 91 
درصدي و نسبت به ارديبهشت 139۷ افت 8 درصدي 
داشته است.  ارزش واردات كش��ور در خردادماه نيز 3.5 
ميليارد دالر رقم خورده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 10 درصد كاهش يافته اس��ت. ب��ا اينكه طي 
فروردين و ارديبهش��ت 1398 ارزش ص��ادرات كااليي 
نسبت به واردات كاال بيش��تر بود، در خردادماه واردات 
كشور به لحاظ ارزش��ي از صادرات سبقت گرفته است. 
مطابق آمارها، روند وزني صادرات كااليي بدون نفت خام 
طي فروردين ماه 139۷ تا خرداد 1398 نشان مي دهد، 
در ارديبهشت ماه س��ال جاري صادرات به لحاظ وزني 
بطور قابل توجهي باالتر از ساير ماه ها بوده است. از آنسو، 
در ارديبهشت سال 98 نيز مقدار صادرات كااليي حدود 
22 هزار تن رقم خورده كه حدود 2.5 برابر رقم ماه پيش 
از آن و 2 برابر ماه مشابه س��ال 139۷ بوده است. اين در 
حالي است كه در خردادماه صادرات كشور اُفت وزني را 
تجربه كرده و به 10.1 ميليون تن رسيده است. در مقابل 
واردات كاال به لحاظ وزن��ي در خردادماه 1398 معادل 
3.2 ميليون تن رقم خورده كه نسبت به رقم 3.6 ميليون 
تني ارديبهش��ت ماه امسال باالتر و نس��بت به رقم 2.۷ 

ميليون تني خردادماه 1398 پايين تر قرار داشته است.

  كاهش قيمت صادرات كااليي
براساس اين گزارش، متوسط قيمت صادرات كااليي ايران 
)بدون احتساب نفت خام( نيز طي سه ماهه نخست سال 
1398 نسبت به ماه هاي مشابه سال گذشته كاهش يافته 
است. در خردادماه 1398 متوسط قيمت صادرات كااليي 
306 دالر براي هر تن بوده كه نس��بت ب��ه رقم 433 دالر 
بر تن در خردادماه س��ال قبل به ميزان 29 درصد كاهش 
يافته است. متوسط قيمت واردات كااليي نيز در خردادماه 
1398 بيش از دالر بر هر تن بوده كه نسبت به خردادماه 

139۷ حدود 24 درصد كاهش نشان مي دهد.

داده هاي آماري از تراز مثبت تجاري در سه ماهه اول 98 حكايت دارد 

گزارش يادداشت

 همين صفحه  

سرمقاله

 »ارتباط« ذات اين 
سرزمين است!

ايران هيچگاه كشوري 
بس��ته نب��وده اس��ت. 
س��رزميني در چهاراه 
تمدن��ي جه��ان و در 
مس��ير جاده ابريش��م. 
كش��وري كه به دريا و 
اقيان��وس راه دارد و ب��ا 
15 كشور همسايه است 
و در مرز دوقاره آس��يا و اروپا و پل ارتباط شرق و 
غرب قرار گرفته بين دو حوزه اصلي تامين انرژي 
جهان )خليج فارس و درياي خزر(. كشوري داراي 
وحدت و يكپارچگي سرزميني و تمدن و فرهنگ 
غني و داراي شوق پيشرفت ملي و بازارهاي وسيع 
داخلي و منطقه اي.  لذا ن��ه موقعيت جغرافيايي 
اين سرزمين امكان بسته بودن را به آن مي دهد 
و ارتباط با جهان در ذات و ماهيت اين س��رزمين 

است و نه غناي فرهنگي و تمدني...

حسين حقگو

 صفحه 5  

بازار سرمايه

 » يوان« 
و سقوط داوجونز/ نزدك 

از دو روز كاري قبل در بازارهاي جهاني، تب جنگ 
تجاري ميان چين و آمريكا باال گرفته و شاخص ها 
رو ب��ه پايين حركت م��ي كنند. اولي��ن نمود اين 
حركت را مي ت��وان در خود بورس ه��اي آمريكا 
مشاهده كرد كه در نگاه اول، ريزش شديد شاخص 
داوجونز كمر سهامداران اين بازار را خم كرده است. 
ش��اخص داوجونز كه نماگر شركت هاي صنعتي 
وال اس��تريت اس��ت، در روز گذش��ته ۷6۷ واحد 

ريزش معادل 9‚2 درصد را تجربه كرد. 

جهان

چين در فهرست سياه 
ارزي امريكا 

سمانه  قرباني|
 س��اعاتي پس از آنكه چين، يوان ارزش پول خود 
را كاهش داد، امري��كا در اقدامي تالفي جويانه اين 
كشور را در فهرست سياه ارزي خود قرار داد. چين 
اعالم كرده اقدام واش��نگتن مبني بر متهم كردن 
پكن به دس��تكاري ارزي، ثبات بازارهاي جهاني را 
به هم مي ريزد.  به گزارش رويترز، استيون منوچين 
وزير خزان��ه داري امري��كا، در نخس��تين توضيح 
براي اين اق��دام امريكا ضمن مته��م كردن چين 
به دس��تكاري در نرخ ارزي گفت: »چين به دنبال 
افزايش مزيت رقابتي محصوالت توليدي خود در 
برابر محصوالت امريكاي��ي در تجارت بين المللي 
اس��ت. امريكا از صندوق بين الملل��ي پول خواهد 
خواس��ت تا به اقدامات اخير و ناعادالنه چين ورود 
كند.«  دونالد ترامپ هم در واكنش به كاهش ارزش 
يوان در توييتر نوشت: »چين ارزش واحد پولش را 
تقريبا به كمترين ميزان تاريخي كاهش داد. به اين 

مي گويند دستكاري واحد پول. 
15

هشدار روحاني به غرب:

نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين دريادداشتي براي »تعادل« تحليل كرد

  امنيت در برابر امنيت
 تنگه در برابر تنگه

صلح در برابر صلح

ايران وكاهش ارزش يوان چين

انرژي

كاسبي 200 ميليارد توماني با 
شركت هاي كاغذي پتروشيمي

7 2

طي سال هاي اخير سهم زيادي از واردات ايران 
از طريق كشور چين صورت مي گيرد و در مقابل 
چين نيز از نفت ايران بهره مي برد. بر اين اساس 
سهم مبادالت تجاري ايران و چين هر ساله رو 
به افزايش بوده است. الزم به ذكر است كه خريد 
نفت يكي از مسائلي است كه تحت تاثير خروج 
امريكا از برجام قرار گرفته است؛ به صورتي كه 
س��ال 96 ميزان خريد نفت ايران توسط كشور 
چين به 900 هزار بش��كه در روز رسيده بود در 
حالي كه در س��ال 9۷ اين ميزان به 600 هزار 
بشكه در روز س��قوط كرد. اما تاريخچه تجارت 
ايران و چين از ش��رايط مساعد روابط ميان آنها 
حكايت مي كند و چين را در ميان پنج كشور برتر 
تجاري ايران قرار مي دهد. اما مشكالت تحريم 
س��ايه خود را بر روابط تجاري دو كش��ور پهن 
كرده اس��ت و صادرات ايران ب��ه چين در چهار 
ماهه نخست س��ال جاري ميالدي را با افت 20 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
كرده كه اي��ن رقم را به 6 ميليارد دالر رس��انده 
است. بر اس��اس آمار ارايه شده از گمرك چين 
مبادالت تج��اري ايران و چين ك��ه در ژانويه تا 
آوريل 2018 بالغ بر 13 ميليارد دالر اعالم شده 
بود در ژانويه تا آوريل سال جاري به 8.8 ميليارد 
دالر كاهش يافته است. صادرات چين به ايران 
در ژانويه تا آوريل2019 با كاهش 49 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 
2.8 ميليارد دالر رسيده است. چين در ژانويه تا 
آوريل سال 2018 بالغ بر 5.6 ميليارد دالر كاال 
به ايران صادر كرده ب��ود. ارزش واردات چين از 
ايران نيز افت زيادي داشته است. چين در ژانويه 
تا آوريل 2018 بالغ ب��ر ۷.4 ميليارد دالر كاال از 
اي��ران وارد كرده بود كه اين رق��م با كاهش 20 
درصدي در ژانويه تا آوريل امسال به 6 ميليارد 
دالر رسيده اس��ت. نفت كاالي عمده وارداتي 

چين از ايران است.

نكته

تغييرات در مقاصد صادراتي و وارداتي ايران 



روي موج خبر

  ضربه سربازان گمنام امام زمان)عج( به يك 
شبكه تخلفات ارزي؛ وزارت اطالعات|

وزير اطالعات گفت: سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
اداره كل اطالعات استان هرمزگان يك شبكه تخلفات 
ارزي را شناسايي و به دام انداختند. سيد محمود علوي 
وزير اطالعات اعالم كرد: متخلفين طي س��ال هاي 
۱۳۹۵ الي ۱۳۹۷ اقدام به ثبت يا اجاره تعدادي شركت 
تجاري صوري كرده و پس از پرداخت ميليون ها تومان 
رشوه توانسته اند اقدام به ثبت سفارش واردات كاال هاي 
اساسي و دريافت بيش از ۲۵۰ ميليون دالر ارز دولتي 
از بانك هاي مختلف نمايند. اين شبكه بخش ناچيزي 
از ارز دريافتي را به واردات اختصاص داده و با مصرف 
مابقي آن در مجاري غيرقانوني، چند صد ميليارد تومان 
مال نامشروع به دس��ت آورده اند. علوي اظهار كرد: 
عناصر اصلي شبكه با دريافت وكالت از برخي كارمندان 
از نام و حساب هاي بانكي آنان براي پوشش فعاليت هاي 
مجرمانه خود سوءاستفاده نموده و قصد فرار از پرداخت 
ماليات هاي كالن حاصل از فعاليت ها را نيز داشتند.  وي 
افزود: يكي از سران شبكه كه مدتي متواري و درصدد 
خروج غيرقانوني از كشور بود، دستگير و همراه با ساير 

اعضاء تحويل مراجع قضايي شدند.

  حداقل ۳۰ و حداكثر ۷۵ سال مالك ورود به 
انتخابات مجلس است؛ مهر|

مديركل انتخابات وزارت كشور گفت، حداقل سن 
داوطلبان حض��ور در انتخابات ۳۰ و حداكثر س��ن 
براي آنان ۷۵ س��ال تمام اس��ت كه مالك محاسبه 
آن صرفا تاريخ تولد اوليه ثبت ش��ده در شناسنامه 
رسمي است. سيد اسماعيل موسوي اعالم كرد: طبق 
برنامه زمان بندي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي، ثبت نام از داوطلبان حضور 
در انتخابات از تاريخ دهم آذر ماه لغايت شانزدهم به 
مدت هفت روز به عمل خواهد آمد و با توجه به ماده ۲۸ 
قانون انتخابات كه اشاره به شرايط انتخاب شوندگان 
دارد؛ داوطلبان بايد هنگام ثبت نام در محدوده سني 
۳۰ سال تمام تا ۷۵ سال تمام قرار داشته باشند. وي 
ادامه داد: بر اس��اس تبصره ۴ اين ماده قانوني كه در 
سال ۹۵ مورد اصالح و الحاق قرار گرفته است، مالك 
محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر 
اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي 
اس��ت و تغييرات بعدي توسط دستگاه هاي ذيربط 
به استثناي محاكم قضايي مالك عمل نخواهد بود. 
مديركل انتخابات وزارت كشور گفت: هم چون ادوار 
گذشته، دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا معادل 
آن به عنوان حداقل مدرك تحصيلي براي ثبت نام 
از داوطلبان مورد نياز اس��ت كه هر دوره نمايندگي 
مجلس، معادل يك مقطع تحصيلي باالتر صرفا جهت 

شركت در انتخابات محسوب مي شود.

  رضوي راهي زندان شد؛ باشگاه خبرنگاران|
نماينده دادستان گفت: حكم هادي رضوي دوشنبه 
شب گذش��ته اجرا و وي بازداشت و به زندان منتقل 
شد. رس��ول قهرماني افزود: در شرايطي كه كشور با 
نرخ باالي بيكاري، تعطيلي كارخانه ها و ديگر مشكالت 
مواجه است برخي اشخاص فرصت طلب مثل رضوي 
موفق شده اند بدون رعايت بهداشت اعتباري اين مبلغ 
را از بانك ها به يغما ببرند و نظر به علم متهم به شرايط 
كشور و اعمال تحريم ها و مشكالت موجود، علم وي به 

موثر بودن اقدامات او عليه نظام محرز است.

  دستور رييس جمهور در حذف مهر از گذرنامه 
اتباع خارجي اجرايي شد؛ پاد|

سخنگوي وزارت كشور گفت: موضوع عدم درج مهر 
ورود و خروج در گذرنامه اتباع خارجي توسط كارويژه 
مرز شوراي امنيت كشور عملياتي شد. سيد سلمان 
ساماني با اشاره به دستور اخير رييس جمهور مبني بر 
عدم درج مهر ورود و خروج روي گذرنامه اتباع خارجي 
اظهار كرد: موضوع عدم درج مه��ر ورود و خروج در 
گذرنامه اتباع خارجي توس��ط كارويژه مرز شوراي 
امنيت كشور عملياتي ش��د. او تأكيد كرد: با بررسي 
و پيگيري هاي صورت گرفته و هماهنگي با پليس 
مهاجرت و گذرنامه و ساير دستگاه هاي ذيصالح، اين 
امر در تمامي مرز هاي مجاز زميني، دريايي و هوايي 

كشور اجرايي شده است..

   ظريف و س�ليماني پش�تيبان هم هستند؛ 
تعادل|

مشاور رييس جمهور در پيامي نوشت: اگر خواستار 
مبارزه ايد با سردار سليماني طرف هستيد؛ ظريف هم 
پشتيبان اوست. »حسام الدين آشنا«، در توييتر خود 
نوشت: اگر خواستار مصالحه ايد با دكتر ظريف طرف 
هستيد؛ سردار س��ليماني هم پشتيبان اوست. اگر 
خواستار مبارزه ايد با سردار سليماني طرف هستيد؛ 
ظريف هم پشتيبان اوست. مي دانيد چرا؟چوني ملت 
ايران فقط يك رهبر، يك رييس جمهور و يك ستاد 
كل نيروهاي مس��لح دارد. در ايران از تيم ب خبري 

نيست. خيالتان راحت.

   قوه قضاييه حامي خبرنگاران، گزارشگران
 و رسانه هاي ضد فساد است 

مديركل روابط عمومي و تش��ريفات قوه قضاييه در 
آستانه روز خبرنگار، اين روز را به خبرنگاران؛ طاليه 
داران عرصه اطالع رساني تبريك گفت و تصريح كرد: 
خبرنگاران در خط مقدم جبهه روشنگري و مبارزه با 
فساد قرار دارند و اميدواريم با تالش خويش، دين خود 

را به انقالب اسالمي، كشور و مردم ادا نمايند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه محمد 
رضا ش��هرياري مديركل روابط عمومي و تشريفات 
قوه قضاييه، در پيامي با گراميداش��ت ياد و خاطره 
شهيد محمود صارمي و شهداي رسانه، با قدرداني از 
زحمات همه خبرنگاران، مديران مسوول و سردبيران 
خبرگزاري ها، روزنامه ها و پايگاه هاي خبري-تحليلي 
به ويژه خبرنگاراني كه اخبار عدليه را بصورت شبانه 
روزي پوشش مي دهند، فرار رسيدن روز خبرنگار را 
به آنان تبريك گفت و نسبت به تعامل اهالي رسانه و 
دستگاه قضايي در پيشبرد برنامه هاي تحولي و اهداف 

عدالت گسترانه اين دستگاه اظهار اميدواري نمود.

ايران2

هشدار روحاني به غرب:

پاسخ به تماس تلفني اوباما به توافق ژنو سرعت داد

 امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه؛ صلح در برابر صلح
رييس جمهور روز سه شنبه در ديدار وزير، معاونان و مديران 
ارش��د وزارت امور خارجه در واکنش به توقيف نفتکش 
ايرانی در جبل الطارق گفت: شما که می گوييد می خواهيم 
ناوچه به خليج فارس بياوريم، چرا زمانی که نيروهای سپاه 
پاسداران از هلی کوپتر وارد کشتی می شدند فقط از ناوچه 
نگاه کرديد و جلو نيامديد. پس ادعای نابجا نکنيد؛ امنيت 
در برابر امنيت، تنگه در برابر تنگه. نمي شود تنگه هرمز 
براي شما آزاد باشد اما تنگه جبل الطارق را براي ما ببنديد.

به گزارش ايرنا، حسن روحاني با اشاره به سفر خود به مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد در سال ۹۲ تصريح كرد: اگر در 
نيويورك وزير امور خارجه ما با وزير امور خارجه امريكا ديدار 
نكرده ب��ود و من به تلفن اوباما جواب نمي دادم، اين كار با 
سختي و كندي انجام مي شد.   اينكه در كمتر از ۱۰۰ روز با 
6 قدرت بزرگ به توافق موقت ژنو برسيم در برخي از مواقع 
دشوار بود. ساعت ۵ صبح براي پذيرش نهايي اين توافق 
صحبت مي كرديم كه گرفته شد و عمل شد، آسان نبود. 

اين يك توافق بزرگ بود. 
رييس ش��وراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه قبل از آن 
)توافق ژنو( ۸ سال مذاكره شده بود و در ۸ سال پيشرفتي 
حاصل نشد، خاطرنشان كرد: فرض كنيد ناگهان در ۱۰۰ 
روز پيشرفت عظيمي انجام شد. تحمل اين مساله از سوي 
برخي ها سخت بود. همه ما در يك نوع رقابت و حسادتي 
قرار داريم. وقتي يك دولت و افرادي ادعا كنند مساله اي قابل 
حل نيست و ميز مذاكره اي كه هشت سال وجود داشت، 
فايده ندارد. من نمي گويم تقصير اين طرف بود يا آن طرف. 

طبيعي است كه از اين مساله حرف  و حديث درمي آيد.
روحاني با تاكيد بر اهميت برجام براي ايران و جهان گفت: 
اينكه مي گويم برجام از بين رفتني نيست، اينجاهايش را 
مي گويم.ما ايران هراسي را از بين برديم، اين ادعا كه ايرانيان 
اهل منطق نيستند از بين رفت، اينكه ما قادر نيستيم با 
كشورهاي بزرگ دنيا با مذاكره به نتيجه برسيم را از بين 
برديم، اينكه PMD را به عنوان يك طوق لعنتي به پاي ما 
بسته بودند و خيلي ها مي گفتند اين طوق را نمي شود از بين 
برد، ما از بين برديم. اين موارد از جمله پيروزي هاي دايمي 
برجام است. حتي اگر تمام ۱+۴ از برجام خارج بشوند اين 

افتخارات دايمي است و از بين نخواهد رفت.
رييس دولت دوازدهم با اش��اره به اينكه بعد از توافق ژنو 
وارد مذاكرت گسترده تر شديم و در نهايت به توافق نهايي 
رسيديم افزود: اين توافق نهايي هم براي دشمنان ايران 
خيلي سخت بود. اسراييلي ها بعد از توافق هسته اي ما، چه 
در زمان توافق و چه در زمان اجرايش، شب هاي طوالني 
خوابشان نبرد. نمي خواستن اين توافق انجام شود. آنقدر 
اسراييلي ها به كشورهاي مختلف سفر كردند تا مانع به 
سرانجام رسيدن اين توافق شوند. صهيونيست ها همواره 
با اين توافق مخالف بودند، ارتجاع هم همين نظر را دارد، 
تندروهاي امريكا هم اين نظر را دارند. اين مثلث ش��وم از 
ابتدا هم با هم بودند، االن هم با هم هستند. روحاني گفت: 
ما شكست نخورديم و همه قبول دارند كه ما پيروز شديم. 
ولي در عين حال ممكن است كسي بگويد كه اين پيروزي 

حداكث��ري و صددرصدي نبوده اس��ت كه به اعتقاد من 
شدني نيس��ت كه حتي اگر با يك كشور دوست راجع به 
يك موضوع اختالفي مذاكره انجام گيرد بتوان به موفقيت 
حداكثري و صددرصد رسيد. خيلي بتوان موفق بود ۹۰ 
درصد. وي يادآورشد: در سال ۹6 از يك طرف امريكايي ها 
به دنبال اين بودند كه به برجام ضربه بزنند و از يك طرفي 
شك داشتند و نمي دانستند كه اگر اين كار را انجام بدهند 
چقدر تاثير خواهد داشت. يك حادثه اي در داخل رخ داد 
و آنها هم يك تفس��ير غلط كردند و به تصميم رسيدند.  
رييس جمهوري خاطرنش��ان كرد: دي ۹6، يك عده اي 
يك اغتشاش خياباني را طراحي كردند.اينكه چه كساني 
و ب��ا چه هدفي اين كار را انجام دادند را در فرصت ديگري 
خواهم گفت. امريكايي ها به دام افتادند و فكر كردند نظام 

ايران سست شده و به جايي رسيده كه يك هل ديگر بدهيم 
تمام است.اين يك هل ديگر باعث شد كه آقاي ترامپ گول 
خورد و اطرافيان وي نيز كه جنگ طلب تندي هستند او را 
اغفال كردند. روحاني اضافه كرد: ترامپ تصميم گرفت كه 
از برجام خارج شود ابتدا مي خواست اروپايي ها را نيز وادار 
كند كه آنها نيز از برجام خارج شوند ولي آنها زيربار نرفتند. 
رييس دولت تدبير و اميد با طرح اين سوال كه اگر امريكا 
يك خطا و اشتباه استراتژيك انجام داده آيا ما بايد جواب 
بدهيم؟ گفت: خيلي خوشمزه است.دولت امريكا بسياري 
از توافقات را زيرپا گذاشته اس��ت اما برخي دليل خروج 
امريكا را تقصير ما مي دانند. اينكه امريكا با ژاپن، اتحاديه 
اروپا، چين و.... مشكل دارد و به نخست وزير سابق انگليس 

توهين مي كند، نشان مي دهد او تقصير دارد. 

وي به تحريم رهبري و وزير امور خارجه از سوي امريكا اشاره 
كرد و يادآور شد: آنها گفتند حاضريم بي قيد و شرط مذاكره 
كنيم ولي چند روز بعد مقام معظم رهبري را تحريم كردند. 
ما كه نمي خواهيم با شما مذاكره كنيم و شايستگي مذاكره 
را نداريد ولي اگر بخواهيم به فرض مذاكره هم بكنيم، چه 
كسي بايد تصميم گيري نهايي كند؟ شما كه قانون ما را 
بلديد و مي دانيد بدون تصميم و نظر ايشان، نمي توانيم 
يك امر مهم را پيش ببريم.  رييس جمهور اضافه كرد: باز هم 
گفتيد كه مي خواهيم مذاكره كنيم ولي وزير امور خارجه 
ايران را تحريم كرديد. چگونه مي خواهيد مذاكره كنيد؟ 
شما با چه كسي مي خواهيد مذاكره كنيد؟ يا سياستي در 
امريكا در كار نيست يا آنها متلون المزاج هستند و هر روز 

يك تصميم را مي گيرند.

روحاني با تاكيد بر اينكه ايران اه��ل گفت وگو و مذاكره 
است، عنوان كرد: اگر امريكا مذاكره مي خواهد، بايد قبل 
از هر كار كل تحريم را بردارد تا جاني عليه حقوق انسان ها 
نباشد. ما نمي توانيم با جاني صحبت كنيم. اعمال امريكا، 
كار تروريستي است و ترويسم اقتصادي را انجام مي دهد 
پس اگر مي خواهيد راه مذاكره فراهم ش��ود، راهش توبه 
است. البته ملت ما تواب الرحيم است ولي به شرط آنكه 
توبه واقعي كنيد. رييس جمهوري اسالمي ايران در ادامه   به 
سخنان سال گذشته خود اشاره كرد و گفت: من پارسال در 
جمع شما و سفرا گفتم صلح با ايران مادر همه صلح هاست، 
جنگ با ايران هم مادر همه جنگ هاست. شما اگر امنيت 
مي خواهيد و سربازان شما در منطقه امنيت مي خواهند، 
امنيت در قبال امنيت خواهد بود. شما نمي توانيد امنيت ما 
را خدشه دار كنيد و انتظار امنيت براي خود داشته باشيد. 
همانطور كه صلح در برابر صلح است و نفت هم در برابر نفت. 
وي افزود: امروز فهميديد ما قدرتمند هستيم و قادر هستيم 
حرفي را كه مي زنيم عمل كني��م و چنين كاري هم كه 
انجام مي دهيد، كار اشتباه و ناصحيحي است. فهميديد كه 
پهپاد مدرن شما با موشك ساخت ايران كه توسط وزارت 
دفاع دولت يازدهم و دوازدهم ما ساخته شده است و سپاه 
پاسداران غيور هم اين موشك را با دقت و مهارت شليك 
كرده است. روحاني خاطرنش��ان كرد: خود شما گفتيد 
ايران ما را بي حيثيت كرده است، اين نتيجه عملكرد خود 
شماست، ما كه نمي خواس��تيم. آن رفيق شما هم رفت 
كش��تي ما را در جبل الطارق غارت كرد. خيلي وقت بود 
كشتي هاي انگليس در خليج فارس قوانين و اخطارهاي 
ما را رعايت نمي كردند. ام��ا چون در زمان صلح بوديم، از 
خيلي خطاها صرف نظر مي كرديم، ولي حاال كه شما رفتار 
غيردوستانه نشان مي دهيد، ما هم در اجراي قانون تعارف 

نخواهيم داشت.
روحاني تاكيد كرد: در هنگام توقيف كش��تي انگليسي 
ناوچه شما در كنار كشتي بود، اما چرا كاري نكرد؟ وقتي 
هلي كوپترهاي ما روي كشتي شما قرار گرفت چرا ناوچه 
شما كه آنجا بود كاري براي نجات كشتي متخلف انجام 
نداد؟ نمي ش��ود تنگه هرمز براي شما آزاد باشد اما تنگه 

جبل الطارق را براي ما ببنديد.
رييس شوراي امنيت ملي افزود: ما در طول اين ۱۵ ماه به 
حول قوه الهي بعد از يك فشار شديد كه بر مردم وارد آمد، با 
كمك همين مردم و حضور و تالش همگان، امروز مقداري 
از فشارهاي روي دوش مردم كاسته شده است. آمار و ارقام 
اين واقعيت را به ما مي گويد. در س��ال گذشته صنعت ما 
طي همه ماه ها و سه ماهه ها كه كنترل شده است، رشد 
منفي بود. اما در دوماه ابتدايي امسال شاهد رشد مثبت 
در حوزه صنعت هس��تيم كه خيلي معناي مهمي دارد. 
رييس جمهوري با اشاره به وجود فشار و سختي در زندگي 
مردم گفت: ما از اين فشار عبور خواهيم كرد، ترديد نداشته 
باشيد كه در نهايت و دير يا زود در اين نبرد پيروز مي شويم 
و در اين مسير حقي كه انتخاب كرديم خداوند هم حامي 

ما خواهد بود.

رییس قوه قضاییه :

قاضی به عنوان محور قضایي باید از هر جهت تامین باشد
گروه ايران|

 رييس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت تحول س��ازمان 
قضايی کشور منطبق با الگوی اسالمی - ايرانی پيشرفت 
که مورد تاکيد رهبر معظم انقالب قرار دارد، از صداوسيما 
خواست که برخی جلسات هيات عمومی ديوان عالی 
کشور را برای اطالع مردم و صاحبنظران از آرای وحدت 
رويه پخش کند. به گزارش ميزان به نقل از اداره کل روابط 
عمومی قوه قضاييه، حجت االسالم سيدابراهيم رييسی 
در جلسه هيات عمومی ديوان عالی کشور، مباحث اين 
جلسات را به عنوان يک دکترين، قابل توجه دانست و 
تصريح کرد: بايد ظرفيت ديوان عالی کش��ور احيا و به 
اجرای صحيح قانون در محاکم و حسن جريان امور کمک 
کند. رييس قوه قضاييه با تاکي��د بر ضرورت اثربخش 
ساختن ساز و کار های نظارتی ديوان عالی کشور، افزود: 

آيين نامه مش��خص، مصوب و کارآمدی برای جلسات 
هيات عمومی ديوان عالی کشور بايد تهيه شود. حجت 
االسالم رييسی در بخش ديگری از سخنان خود با تاکيد 
بر لزوم موضوع شناسی و واژه شناسی توسط قضات، اين 
امر را از پشتوانه های مهم کار قضايی دانست و اظهار کرد: 
داش��تن اتاق فکر برای بهره مندی از نظرات حقوقی و 
مديريتی بسيار موثر است که به همين منظور در معاونت 
حقوقی قوه قضاييه کارگروه ه��ای حقوقی و قضايی را 
افزايش داده ايم و عمده اعضای آن ها نيز قضات مجربی 
هستند که سوابق مديريتی نيز دارند. رييس قوه قضاييه 
در ادامه با تاکيد بر ضرورت جزم علمی، عزم عملی و هزم 
و دورانديشی در امور، خاطرنشان کرد: تغييرات و تحول 
در سازمان قضايی کشور و طراحی يک قالب متناسب 
و منطبق با الگوی اسالمی - ايرانی پيشرفت که همواره 

مورد تاکيد مقام معظم رهبری بوده است، برای رسيدن 
به تراز قضای اسالمی و قضای اميرالمومنين )ع( امری 
بس��يار ضروری است. حجت االسالم رييسی در بخش 
ديگری از س��خنان خود با اشاره به تالش هر سه قوه در 
جهت تنقيح قوانين، اين امر را برای تقارب آرا بس��يار 
ضروری دانس��ت و تصريح کرد: کارورزی و کارآموزی 
برای قضات اهميت زيادی دارد، زيرا مهارت داشتن، غير 
از دانش است. مهارت يابی نيازمند نوعی ورزيدگی است 

که بايد در ميدان کار اتفاق بيفتد.

 كار جهادي براي روز آمد كردن قوانین
رييس قوه قضاييه همچنين با اش��اره به پرونده های 
موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسی کيفری، از قضات 
ديوان عالی خواست که با يک کار جهادی، رسيدگی به 

اين پرونده ها را روزآمد کنند و با تاکيد بر لزوم بازنگاه در 
نوع اعاده دادرسی در قوانين اظهار کرد: اعاده دادرسی از 
حقوق اصحاب دعوا و برای تضمين حقوق مردم است، 
اما بايد ضابطه و حد يقف داشته باشد. بر همين اساس 
اخيرا کميسيون حقوقی و قضايی مجلس که اعضای 
آن عمدتا روحيه و انگيزه کمک به دس��تگاه قضايی را 
دارند، موضوع اعاده دادرس��ی و ماده ۴۷۷ را به عنوان 
بسته کامل مورد بررسی قرار داده اند. ديوان عالی هم در 
قالب يک کارگروه می تواند روی اين موضوع کار کند تا 
ما کار کارشناسی متقنی را از طريق ديوان در اين زمينه 
دنبال کنيم. حجت االسالم رييسی با اشاره به ضرورت 
رعايت ش��ان و منزلت قضايی، فصل کرامت قاضی در 
دستورالعمل کرامت را در دست تهيه اعالم کرد و گفت: 
از نظر ما بايد دست قاضی شجاع نفوذناپذير که فقط خدا 

و قانون را می بيند و بدون توجه به اصحاب ثروت و قدرت 
بر مبنای حق و عدل رای می دهد، در مقابل همه مردم 
باال برد و او را مورد تشويق قرار داد. اين قضات به عنوان 
چهره های ماندگاری که عدالت را نهادينه می کنند بايد 
به مردم معرفی ش��وند. رييس قوه قضاييه در ادامه با 
تاکيد بر لزوم ارائه پيشنهادات الزم از سوی ديوان عالی 
کشور برای اصالح نواقص ساختاری يا رفتاری در آرای 
محاکم، خاطرنش��ان کرد: تمام تالش ما آن است که 
شخص قاضی محترم که محور دستگاه قضايی است، 
از هر جهت تامين شود. براساس اين گزارش، در پايان 
اين نشست از چهارتن از قضات ديوان عالی کشور که 
۵۸ سال سابقه کار قضايی دارند، با حضور رييس قوه 
قضاييه، رييس ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور 

تقدير به عمل آمد.

نباید قیمت اعالمي با قیمت 
بازار متفاوت باشد

وزير كشور گفت: جلسه روز 
دوشنبه ستاد اطالع رساني 
و تبليغات اقتصادي كشور با 
حضور اكثريت اعضا تشكيل 
شد و طبق روال در ابتداي 
جلسه گزارشي از مصوبات 
و پيگيري هاي انجام شده، 
ارايه ش��د كه در اين زمينه هم در بخش ذخاير گندم و 
همچنين در مورد بنادر و تخليه كاالها كه در دس��تور 
كار جلسه قبل بود، گزارش هاي بسيار خوبي ارايه شد 
كه نشان دهنده پيگيري مناسب و پيشرفت كار است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، عبدالرضا 
رحماني فضلي در حاشيه س��ي ودومين جلسه ستاد 
اطالع رس��اني و تبليغات اقتصادي كشور با بيان اينكه 
موضوع اعالم قيمت ۱۰۰ قلم كاال كه در جلسه قبل ستاد، 
مورد توجه قرار گرفته بود، در اين جلسه مورد بررسي قرار 
گرفت، گفت: اين روش بايد به گونه اي باشد كه مردم به 
اين قيمت گذاري ها اعتماد پيدا كنند و به گونه اي نشود 
كه قيمت هاي اعالم شده با قيمت موجود در بازار متفاوت 
باشد. بر اساس گزارش ارايه شده درخصوص وضعيت 
قيمت كاالها، از بين ۱۰۰ قلم كاالي مورد بررسي، ۱6 
قلم كاال بين ۴درصد تا ۲۵ درصد كاهش داشته و ۱۴ قلم 

به همين نسبت افزايش داشته است . 

مخالفت دولت با تشكیل وزارت 
میراث فرهنگي و گردشگري

ن��ي  لما ر پا ن  و مع��ا
رييس جمه��وري ب��ا بيان 
اينكه تشكيل وزارت ميراث 
فرهنگ��ي، گردش��گري و 
صنايع دستي پيشنهاد دولت 
نبود گفت: پيشنهاد تشكيل 
اين وزارتخانه در قالب طرح از 
سوي نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مكررا با تشكيل 
اين وزارتخانه مخالف بوده است. حسينعلي اميري ديروز 
در گفت وگو با ايرنا در پاس��خ به اين س��وال كه تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگي چقدر براي كش��ور ضروري بود 
اظهارداشت: دولت دوازدهم همواره احكام برنامه ششم 
توسعه در خصوص كوچك سازي ساختار را در دستور 
كار خود قرار داده است. وي گفت: اين پيشنهاد در قالب 
طرح از سوي نمايندگان مطرح ش��د و هيات دولت به 
دليل بار مالي و مغايرت آن با اصل كوچك سازي ساختار 
دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مكررا 
مخالفت خود را با تش��كيل وزارتخانه مزبور اعالم كرد. 
دولت طي مكاتبات متعدد با مجلس و شوراي نگهبان 
تشكيل وزارتخانه فوق را غيرضروري و مغاير اصل ۱۲6 
قانون اساسي- مبني بر اختيار رييس جمهوري در تنظيم 
ساختار اداري- و اصل ۷۵ قانون اساسي به لحاظ تحميل 

بار مالي بر كشور دانست. 

ضرورت توانمندسازي اقتصاد 
براي عبور از چالش ها

رييس مجلس دهم معتقد 
توانمندس��ازي  اس��ت: 
اقتصادي كش��ور ب��ا توجه 
به ش��رايط فعلي، عزم ملي 
مي خواهد و رسانه ها نقش 
ويژه اي در اين زمينه دارند. به 
گزارش مهر، علي الريجاني 
در مراس��م آيين بزرگداش��ت روز خبرنگار با اشاره به 
دغدغه هايي كه از س��وي خبرنگاران پارلماني در اين 
جلسه مطرح شد، افزود: متأسفانه دولت در ارايه اليحه 
نظام رسانه اي و مطبوعاتي، تأخير به وجود آمد و به همين 
دليل ما از كميسيون فرهنگي مجلس خواستيم  طرحي 
را كه در اين زمينه از قبل آماده كرده بودند، مجدداً مورد 
بررسي قرار دهند تا در مدت باقي مانده از اين مجلس، 
به صحن علني ارايه شود. اميدواريم تا دو ماه آينده اين 
مس��اله محقق شود و آن را بررس��ي كنيم. الريجاني با 
اشاره به اينكه برخي تصور مي كنند كه دشمنان ما به 
دنبال جنگ با ايران هستند، گفت: ممكن است برخي 
از كش��ورهاي منطقه و همچنين رژيم صهيونيستي، 
برنامه هاي اين چنيني تدارك ديده باشند اما آنان به خوبي 
مي دانند كه اگ��ر كوچك ترين ضربه اي به ايران بزنند، 
پاسخ محكمي از ما دريافت خواهند كرد و پايگاه هاي 

امريكا در منطقه گرفتار مي شوند .

تالش مي كنیم در برخورد با 
انتقادها واكنشي نشان ندهیم

سخنگوي دس��تگاه قضا 
تصريح كرد: رسانه ها عالوه 
بر اينكه كانال ارتباطي ما با 
جامعه و شهروندان هستند 
مي توانند دس��تگاه قضا را 
در مس��ير ارتباط گي��ري 
ب��ا جامعه ي��اري كنند. به 
گزارش خبرنگار سياسي ايلنا، غالمحسين اسماعيلي 
س��خنگوي دس��تگاه قضا در آيين گشايش مجتمع 
شوراي حل اختالف ويژه فرهنگ، هنر و رسانه با بيان 
اينكه اساس سياس��ت هاي ابالغي قوه قضاييه بر اين 
است كه س��عه صدر بيشتري داشته باشيم، گفت: در 
برخورد با انتقادها و نامهرباني ها تاكيد داريم كه واكنشي 
نشان ندهيم مگر در جايي كه ارزش هاي جامعه و كيان 
نظام به مخاطره افتاده باشد. وي گفت: در عرصه هاي 
مختلف اراده در انجام كار تخصصي اس��ت و گشايش 
مجتمع حل اختالف ويژه اهالي رسانه نيز پيرو همين 
موضوع است. وي با بيان اينكه اين اولين كار تخصصي 
ما نيست، گفت: ما عالوه بر تاسيس اين مجتمع در حوزه 
مفاسد اقتصادي هم يك مجتمع تخصصي با تجهيزات 
مرتبط داير كرديم. در شوراهاي حل اختالف هم تاكيد 
داشته ايم كه بايد رويكردش��ان صلح، سازش و بطور 

واقعي حل اختالف باشد. 

تصویب الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده در كمیسیون اقتصادي

رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: دركميسيون 
اقتص��ادي از نماين��دگان 
دول��ت دع��وت كردي��م تا 
داليل و مباني خود را براي 
پيشنهاد چهار صفر از پول 
ملي براي نمايندگان تشريح 
كنند. به گزارش ايلنا، الياس حضرتي در حاشيه مراسم 
گرامي داشت روز خبرنگار گفت: بعد از سه سال فعاليت 
كميسيون اقتصادي مجلس درمورد ماليات بر ارزش 
افزوده امروز بررسي آن تمام شد و تحويل هيات رييسه 
مجلس خواهيم داد كه در دستور كار مجلس و صحن 
علني قرار بدهند. الياس حضرت��ي  با بيان اينكه آقاي 
الريجاني به بنده گفت اين خبر را رس��ما اعالم كنيد تا 
همه بدانند، تصريح كرد: اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
پس از سه سال بررسي در كميسيون اقتصاد با تغييرات 
و بحث هاي زياد و ايده هاي جديد تحويل مجلس شد 
كه بنده در آينده به صورت مبسوط درمورد ويژگي هاي 
اين اليحه و مطالبي كه در خدم��ت توليد و صادرات و 
سرمايه گذراي است براي مردم توضيح خواهم داد. اين 
نماينده اصالح طلب مجلس دهم در پاسخ به اين سوال 
كه آيا شما موافق حذف صفر از پول ملي هستيد؟ گفت: 
بنده االن مخالفم، مگر اينكه داليل قطعي آنان را بشنوم. 
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چهره ها

فرمانده سپاه قدس، اقدام امريكا در خصوص وزير امور خارجه كشورمان را جنون آميز و  نشانه شكست قطعي كاخ سفيد دانست. سردار قاسم سليماني 
ديروز طبق روال برنامه هفتگي شان با آقاي ظريف - با لباس رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در محل وزارت امور خارجه حاضر و با وي ديدار 
كرد. سردار سليماني در اين ديدار ضمن خداقوت به ظريف، اقدام امريكا در خصوص وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران را جنون آميز و نشانه 
شكست قطعي كاخ سفيد دانس�ت. او در ادامه خطاب به وزير امور خارجه افزود: اين اقدام امريكا ثابت كرد كه جنابعالي به عنوان مسوول سياست 
خارجي كشور، تاثيري عميق بر افكار عمومي و به ويژه مردم امريكا نسبت به جهالت رهبران اين كشور داريد. سردار سليماني دفاع از منافع ملي و 
صداقت در بيان را از خصوصيات ويژه آقاي ظريف دانسته و افزود: به شما تبريك مي گويم كه به دليل انتساب به رهبر معظم، حكيم و فرزانه عالم اسالم 

و جهان، مورد غضب و دشمني امريكا قرار گرفته ايد.

سردار سلیماني در ديدار با وزير امور خارجه  :  تحريم  ظريف  جنون آمیز  و  نشانه  شكست  قطعي كاخ سفید  است



پاورقي اقتصادي 3 كالن

رييس هيات علمي كانون دانش آموختگان اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« موانع توسعه متوازن را تشريح كرد

ضرورت تعيين نماينده مجلس براي مناطق محروم
گروه كالن|

بهنام ملكي يكي از موانع توسعه متوازن را نبودن 
نماينده مجل�س براي مناطق مح�روم مي داند و 
مي گويد بعضا مناطقي را مي بينيم كه نماينده در 
مجلس ندارند اما در مقابل آن مناطقي كه نماينده 
در مجلس دارند، منابع و امكانات را به سمت حوزه 
استاني و شهري خود كشانده اند و جاهايي كه در 
اقليت قرار گرفته اند شاهد اس�تضعاف بوده اند. 
اكنون صناي�ع آالين�ده و تخريب كننده محيط 
زيست به جاهايي انتقال پيدا مي كنند كه صاحب 
نماينده و قدرت نيستند.  به گزارش »تعادل«، روز 
گذشته رييس فراكس�يون مناطق كمتر توسعه 
يافته مجلس ب�ا بيان اينكه بي�ش از ۵۰ درصد از 
توليد ناخالص داخلي كش�ور ايران در ۵ اس�تان 
متمركز است، بيان كرد: مابقي مناطق از آن بي بهره 
هستند بنابراين به دنبال توسعه متوازن منطقه اي 
هستيم. در همين راستا و درباره داليل عدم توسعه 
متوازن با بهن�ام ملكي رييس هيات علمي كانون 
دانش آموختگان اقتص�اد گفت وگو كرديم كه در 

ادامه مشروح آن را مي خوانيد: 

  اخي�را يكي از نماين�دگان مجلس بي�ان كرده 
اس�ت كه ۵۰ درص�د توليد ناخال�ص داخلي در ۵ 
استان كشور متمركز است و باقي استان ها از آن 

بي بهره اند دليل آن چيست؟
از ديدگاه من اين يك بحران است زيرا در كشور پهناوري 
مثل ايران با 30 استان بايد تعادلي برقرار كنيم كه شاهد 
تفاوت هاي عميق ميان زندگي مردم نباشيم. شرايط بايد 
به گونه اي باشد كه س��رمايه گذاري در تمامي استان ها 
صورت بگيرد و ش��اهد توزيع بهين��ه جمعيت، توليد و 
درآمد بين استان ها باشيم. در حال حاضر منابع و امكانات، 
قدرت و ثروت در جاهاي خاصي از كش��ور متمركز شده 
و اصلي ترين اين مراكز شهر تهران است. اين فشار هاي 

جمعيتي عدم تعادل جمعيتي را به وجود آورده است.
ه��زاران كيلومتر از آب و خاك ما بال اس��تفاده و خالي از 
سكنه شده است و اينها همه به علت كم توجهي و حتي 
بي توجهي به برنامه عدالت و آمايش سرزميني است. اگر 
اين برنامه رعايت مي ش��د و به همه مناطق توجه الزم و 
كافي صورت مي گرفت و س��رمايه گذاري ها و مشوق ها 
اعمال مي شد، شاهد شكوفا شدن ظرفيت هاي بالقوه در 
ايران بوديم در حالي كه اكنون در تهران و كالن شهرها با 
بحران هايي نظير بحران مسكن، ترافيك، محيط زيست 

و غيره رو به رو هستيم.
  بخشي از اهداف صندوق استقاده از منابع ارزي 
در جه�ت بهره من�دي افراد مناطق و نس�ل هاي 
مختلف بود. چقدر اين هدف محقق ش�د. چقدر 

منابع صندوق در اين راستا به كار مي رود؟
 مي آييم ابرو را درست كنيم چشم را كور مي كنيم. مثال 
مي آييم از صندوق توس��عه ملي پول برداش��ت كنيم تا 

متروي تهران را گس��ترش دهيم با اين هدف كه حجم 
ترافيك و آلودگ��ي را كم كنيم غاف��ل از اينكه اين پول 
براي س��اير مناطق كشور هم هس��ت و وقتي مترو را با 
پول استان هاي ديگر گسترش مي دهيم سبب مي شود 
كه جمعيت بيشتري از اس��تان ها و مناطق پيرامون به 
كالن شهرهايي مثل تهران مهاجرت كنند. به عبارتي ديگر 
منابع و امكانات به درستي به تمام مناطق كشور تخصيص 
داده نشده است و بودجه هاي ما تحت تاثير چانه زني ها 
بوده و هر كس قدرت بيش��تري را دارا بوده است بودجه 
را به سمت خود كشيده است. متاسفانه مناطق محروم 
افراد قدرتمندي نداشته اند كه منابع عمومي كشور را از آن 
خود كنند و سرمايه گذاري در اين مناطق رسوخ نكرده و 
منابع از آن جا دريغ شده است و از طرفي هم توجه ويژه 
به برخي استان ها سبب متمركز شدن منابع و امكانات 
در آن مناطق شده است اما از سويي هم يكسري عوامل 
جانبي منفي ديگر هم عايد اين مناطق شده است مانند 
بحران مسكن، ترافيك و مسائل ديگر و اگر طرح آمايش 
سرزميني نوش��ته و به صورت استاني و كشوري قانون و 
سپس تصويب مي شد و به صورت ميثاق نامه در مي آمد 
و همه ملزم به اجراي آن مي شديم شاهد تعادل و توازن 

توسعه در مناطق بوديم.
  نقش مجلس را چطور ارزياب�ي مي كنيد. به هر 

حال مردم مناطق مختلف نماينده مجلس دارند؟
بعضا مناطقي را مي بينيم كه نماينده در مجلس ندارند 
اما در مقابل آن مناطقي كه نماين��ده در مجلس دارند، 
منابع و امكانات را به س��مت حوزه استاني و شهري خود 
كش��انده اند و جاهايي كه در اقليت قرار گرفته اند شاهد 
استضعاف بوده اند. اكنون صنايع آالينده و تخريب كننده 
محيط زيست به جاهايي انتقال پيدا مي كنند كه صاحب 

نماينده و قدرت نيستند. 
  راهكار چيست؟

شايد نوعي فدراليسم اقتصادي. اگر منطقه بندي صورت 
بگيرد و قانوني وجود داشته باشد كه امكانات به نحو بهينه 
توزيع و مصرف شود و ساختارهاي قدرت سياسي كم اثر 
شوند و به جاي آن قدرت كارشناسي تاثيرگذار باشد، ما 
مي بينيم كه برخي مناطق استعداد داير كارخانه فوالد را 
نداشته است اما رفته اند و اين كارخانه را در آن جا تاسيس 
كرده اند و مكان هايي كه آب ندارند در آن جا صنايع آب 
بر مستقر شده اس��ت. در اين زمينه نمونه هاي زيادي 
در كشور براي مثال زدن وجود دارد. اين بي توجهي به 
مساوات و حقوق برابر آحاد جامعه است كه بايد هرچه 
سريع تر جلوي اين روندها گرفته شود در غير اين صورت 
ما ش��اهد عدم توازن هاي بيش��تري در اقتصاد ملي و 
منطقه اي و ساختار هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي 

خواهيم بود.
  طرح آمايش س�رزمين چه شد؟ به نظر مي رسد 

رها شده است؟
از نظر من هرچه زود تر بايد طرح آمايش سرزميني اجرا 
شود و همانطور كه چند دوره پيش قرار بوده است طبق 

قانون اساس��ي نمايندگاني براي مناطق محروم اضافه 
ش��وند، اين امر محقق ش��ود. اين مناطق محروم بدون 
نماينده باقي مانده اند و كسي نيست تا از حقوق آنها دفاع 
كند و اين موضوع هر بار به تعويق مي افتد با توجه به اينكه 
اين روز ها به پايان دوره مجلس شوراي اسالمي نزديك 
مي ش��ويم بايد هرچه زود تر اين مهم مورد بررسي قرار 
بگيرد تا در دوره بعد اين مناطق داراي نماينده رس��مي 
و راي ش��وند، نمايندگاني كه در مراكز استان ها هستند 

مناطق محروم خود را حيات خلوت خود مي بينند. 
درباره آمايش سرزمين بايد بگويم كه ساختار هاي برنامه 
آمايش سرزمين آماده اس��ت و دولت بهتر است هر چه 
سريع تر به آن رسيدگي كند و به مجلس بفرستد تا پس 
از بررسي تصويب ش��ود و به مقامات كشور ابالغ شود و 

ناظراني براي اجراي آن تعيين شوند. 
  به نظر مي رسد طرح آمايش سرزمين هم از سوي 

رسانه ها و هم افكار عمومي مسكوت ماند. چرا؟
افكار عمومي و عمده رسانه ها محتاج پول و منابع و امكانات 
هس��تند و طبيعتا به سمت و س��ويي مي روند كه پول و 
امكانات در آنجا فراهم است و كمتر رسانه اي به طرح آمايش 
سرزميني توجه مي كند. رسانه ها مي توانند ظلم هايي كه به 
مناطق محروم و ناشناخته روا مي شود را برمال كنند اما هيچ 
رس��انه اي در اين مسير قدم نمي گذارد، مناطق محروم و 

غيرمتمركز به توجه رسانه ها نيازمند است.

  ما مي بينيم كه از يك روس�تا تا روستايي ديگر 
پلي چوبي قرار داده اند كه هر لحظه امكان ريزش 
آن پل به علت عدم اس�تحكام ورس�يدگي به آن 
وجود دارد اما در مناطقي مثل تهران كه بودجه در 
آن متمركز است اما همچنان با بحران دست و پنجه 
نرم مي كند، هر روز آسفالت ها را مي كنند و جاي آن 
آسفالت ديگري مي ريزند يا جدول ها را زود به زود 
رنگ مي كنند. به عبارتي به شهرهاي بزرگي مثل 
تهران رسيدگي مي كنند اما مناطق محروم از اين 
امكانات و قدرت ها برخوردار نيس�تند و نيازمند 
توجه ويژه هستند. االن بسياري از مناطق مرزي ما 
با وجود استعداد در زمينه هاي متعدد خالي از سكنه 
ش�ده اند. بهتر بود مسكن مهر در مناطق مستعد 
جمعيتي كه امكان توس�عه در آن ج�ا وجود دارد 
داير شود نه در كنار كالن شهر ها. ما ديديم كه افكار 
عمومي و رسانه ها فشار مي آوردند كه اين مسكن ها 
بايد در كنار كالن شهر ها ايجاد ش�ود و اين اتفاق 
افتاد ولي نتيجه اش چه شد جز بحران روي بحران؟

با برنامه ريزي هاي درست مي توان كنار مناطق محروم 
ش��هرك هاي صنعتي ايجاد كرد تا اين مناطق خالي از 
سكنه و ظرفيت هاي آب و خاك بال استفاده فضايي داشته 

باشند كه جمعيت را به خود بازگردانند. 
  مهم ترين موانع توسعه متوازن را چه مي دانيد؟

نداش��تن قانون و عدم آگاهي نسبت به قانون. همچنين 
اجرا نش��دن آن و ضعف س��ازمان مديريت برنامه ريزي و 
نهاد هاي متولي و همچنين نهاد هاي اطالع رساني و غيره 
مي تواند موانع توسعه متوازن باشد. ساختارها به قدري در 
كالن شهرها غلط است كه اگر كسي بخواهد حرفي بزند با 
افكار عمومي منفي رو به رو خواهد شد در حالي كه اگر اين 
حرف ها به موقع گفته مي شد شاهد تمركز توسعه و جمعيت 
در برخي استان هاي انگشت ش��مار نبوديم. حتي درك 
نمايندگان هم درست نيست. براي بودجه متروي تهران، 
مبلغ هنگفتي را از صندوق توس��عه ملي برداشتند و براي 
متروي تهران هزينه كردند و با اين شتاب مترو توسعه پيدا 
كرد. بسياري مي گويند اين كار خوبي بود اما اصال اينچنين 
نيس��ت چرا كه اين يك درمان مقطعي بود كه مشكالت 
بزرگ تري را براي كالن كش��ور به وجود آورد. اين پول اگر 
براي زير ساخت هاي مناطق محروم ومستعد هزينه مي شد، 
شاهد مشكالت عظيم تري مانند افزايش سرسام آور قيمت 
مسكن در كالن شهر ها و خيلي مسائل ديگر نبوديم. زماني 
كه يك سرمايه گذاري در تهران و كالن شهر هاي ديگر انجام 
مي دهيم و بودجه اي را براي پروژه اي عمراني در اين شهر ها 
تخصيص مي دهيم به همان اندازه هم عدم تعادل و توازن 
توسعه و جمعيتي در كشور ايجاد مي كنيم در نتيجه بايد 
ساختار ها را به گونه اي اصالح كنيم كه همه مناطق كشور به 

صورت مساوات از منابع و امكانات بهره ببرند.

ساختار بودجه تحت تاثير رقابت ناپذيري اقتصاد
س��يدعلي مدني زاده با تأكيد بر اينكه موضوع اصالح 
ساختار بودجه يك انتخاب نيس��ت، بلكه يك اجبار 
است، اظهار كرد: يكي از داليلي كه در بخش آسيب هاي 
ساختار بودجه به آن بايد توجه شود، عوامل اقتصادي 
است كه در رقابت ناپذيري اقتصاد، محيط زيست، نظام 
بانكي، صندوق هاي بازنشستگي و انباشت بدهي هاي 

بازپرداخت نشده دولت نمايان مي شود.
به گزارش »تعادل«، روز گذش��ته نشست تخصصي 
»اصالح ساختار بودجه«، از سوي مركز پژوهش هاي 
توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با 
حضور جمعي از مديران و كارشناس��ان اين سازمان 
و س��ازمان هاي مديريت و برنامه ريزي اس��تان ها در 
محل س��ازمان برنام��ه و بودجه برگزار ش��د. در اين 
نشست سيدعلي مدني زاده مشاور معاونت اقتصادي و 
هماهنگي برنامه و بودجه سازمان، با بيان اينكه هدف و 
غايت اصلي از اصالح ساختار بودجه، قطع وابستگي به 

نفت در بودجه كشور است، گفت: ضرورت طرح جدي 
موضوع اصالح س��اختار بودجه، عمل به دستور مقام 
معظم رهبري است كه ايشان در آذرماه سال گذشته 
مطرح و ابالغ فرمودند و همچنين تاكيد بر اينكه بودجه 

بايد در افق دوساله تدوين و تنظيم شود.
وي افزود: ضرورت ديگر طرح جدي اصالح س��اختار 
بودجه، تحريم هاي ظالمانه عليه كشور است و با توجه به 
اينكه درآمدهاي نفتي كاهش چشم  گيري داشته است، 
ض��رورت دارد كه تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و 
با آسيب شناسي اساسي ساختار بودجه، آثار و تبعات 
كاهش عايدات نفت در اداره كشور را به حداقل رسانده 

و در نهايت به صفر برسانيم.
مدني زاده با تأكيد بر اين نكته كه موضوع اصالح ساختار 
بودجه يك انتخاب نيست، بلكه يك اجبار است، اظهار 
كرد: يكي از داليلي كه در بخش آس��يب هاي ساختار 
بودجه به آن بايد توجه ش��ود، عوامل اقتصادي است 

ك��ه در رقابت ناپذيري اقتصاد، محيط زيس��ت، نظام 
بانكي، صندوق هاي بازنشستگي و انباشت بدهي هاي 

بازپرداخت نشده دولت نمايان مي شود.
وي در ادام��ه ب��ه برخي دالي��ل بنيادي��ن و تاريخي 
شكل گيري ناترازي بودجه اش��اره كرد و افزود: توجه 
حداكثري به رفاه عمومي و لحاظ نكردن ابعاد بلند مدت 
آن، فقدان نظارت كارآمد مشاهده و شناسايي آسيب ها 
و ل��زوم بازخورد براي آن از جمل��ه داليل اين ناترازي 

تلقي مي شود.
مدني زاده در ادامه س��خنان خود گفت: يكي از اهداف 
اصلي و اساسي اصالح ساختار بودجه، كاهش تدريجي 
و قطع وابستگي مستقيم نفت به بودجه، حذف تدريجي 
كسري بودجه ساختاري، ايجاد ثبات اقتصد كالن و مهار 
تورم، رونق توليد و تأمين معيش��ت عمومي و كاهش 
 نابرابري و ارتقاي عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد است.
مشاور معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه 

س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور در بخش ديگري از 
اظهارات خود به بيان بيشتر طرح اصالح ساختار بودجه 
پرداخت و افزود: در زمينه درآمدزايي پايدار، اصالح نظام 
يارانه پنهان انرژي و اصالح و يكپارچه سازي نظام ماليات 
و تأمين اجتماعي و مولدسازي و مديريت دارايي هاي 

دولت مدنظر خواهد بود.
وي تصريح كرد: در بخش هزينه كرد كارا، اصالح ساختار 
دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي و نيز اصالح 
سياست هاي حمايتي و نظام بودجه ريزي مورد توجه 

قرار گيرد.
در اين نشس��ت، محمد قاس��مي مع��اون اقتصادي 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي هم 
اظهار كرد: براي نخس��تين بار در كش��ور است كه در 
زمينه اصالح ساختار بودجه، دولت يك سند جامعي 
ارايه مي كند كه تمام ابعاد بودجه را ش��امل مي شود. 
مادامي كه ميزان اتكاي بودجه ب��ه نفت از بين نرفته 

باشد، مشكالت و نارسايي ها مدفون خواهد ماند و در 
كنار عوامل اقتصادي، حاكميت جمهوري اس��المي 
بايد ديدگاه هاي مردم و خواس��ته هاي آنان را در اداره 
كشور بيش از گذشته مورد توجه قرار دهد. در زمينه 
اداره كش��ور بر موضوع هزينه بايد خيلي توجه داشته 
باش��يم و ميزان اتكاي ما به مناب��ع و عايدات نفتي در 
 بودجه س��ال ۱3۹۹ باي��د دچار تحول جدي ش��ود.
ديگر سخنران اين نشست، هادي زنوز عضو هيات علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي بود كه در سخنان خود اظهار 
كرد: اينكه دولت در همه امور بخواهد ورود داشته باشد 
و دخالت كند، به هيچ وجه نه علمي و عملياتي اس��ت 
و نه با منطق اداره درست كشور هم خواني دارد. نكته 
مهم ديگر اين است كه مديران و اركان اداره كشور بايد 
از خوش بيني هاي غيرمتعارف حذر كنند، كه چنين 
روندي، تنها پاك كردن صورت موضوع است و مشكلي 

را حل نخواهد كرد.
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دولت  تصميمات مخرب  براي 
جبران كسري  بودجه اتخاذ نكند

نوشته:  جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور  بيطرف|

   ادغام ها
اقتصاد رو به جلوي ما منجر به چالش هاي ديگري 
براي اقدامات اس��تاندارد ضد انحصار شده است. از 
لحاظ س��نتي، قوانين ضد انحصار از طريق ادغام ها 
و خريد سهام بر خلق قدرت بازار متمركز شده است 
غير از ادغام هاي بخش در بخش، ادغام ها تا وقتي كه 
تمركز بازار به سطوح خطرناكي نرسيده باشد، مجاز 
هس��تند – خطوط هوايي و تلكام در اين خصوص 
مثال هاي خوبي هس��تند – كه اين امر پيش��نهاد 

مي كند كه بايد قيد و بندها را محكم تر كرد. 
البته شركت ها مدعي هستند كه ادغام ها و خريدهاي 
سهامي كه آنها مطرح مي سازند از لحاظ مقياس و 
وس��عت به نفع اقتصاد است – آن طور كه آنها اقامه 
دليل مي كنند شركت هاي بزرگ تر مولدتر هستند. 
اما دليل واقعي براي بسياري از ادغام ها – چه افقي 
)در ميان شركت هايي كه در خطوط تجاري رقابت 
مي كنند( و چه عمودي )كه شركت ها با عرضه كننده 
يا مشتري خدمات آن ادغام مي شود( تقويت قدرت 
بازار است. شركت ها را بايد ملزم كرد تا براي ماحصل 

موثر از ي��ك ادغام 
طرح ش��ده، موارد 
الزام��ي بيش��تري 
ارايه كند. اگر قيمت 
كاالها بع��د از ادغام 
ب��اال ب��رود اين يك 
پرچم قرمزي است 
كه نش��ان مي دهد  
ادغام، ق��درت بازار 
را دارد افزاي��ش 

مي دهد.  نبرد منافعي كه با ادغام خيز برمي دارد نياز به 
نظارت بيشتر محيطي دارد؛ براي مثال، زماني كه يك 
بنگاه اينترنتي با يك ارايه كننده سرگرمي هاي آنالين 
ادغام مي شود، مي توان انتظار داشت كه شركت تازه، 
از قدرت بازار در اينترنت استفاده مي كند تا مزيتش 
را بر فراهم كنندگان س��رگرمي هايي كه در رقابت 
هستند نش��ان دهد حتي اگر وعده بيطرفي بدهد. 
اگر ما چنين مجوزهايي را به ادغام بدهيم كه سبب 
نبردهاي ذاتي سود بشوند، ما يك اقتصاد رقابتي تر و 

پوياتري خواهيم داشت. 
بع��د از آن، بايد مقررات ادغام ها را در ش��كل گيري 
احتمالي آينده بازارها به حساب آورد. امروزه، ادغام ها 
فقط در زماني منع مي شوند كه كاهش قابل توجه 
رقابتي در بازارها وجود داشته باشد، همچنانكه امروزه 
وجود دارد. اما در يك بخش پويا، آنچه مهم است اثرات 
ادغام بر بازارها است، همچنانكه احتمال شكل گيري 
آن وجود دارد. غول هاي فناوري، قواعد را مي فهمند 
و سيستم را بازي داده اند. آنها در آنچه ما پيش از اين 
به عنوان ادغام هاي پيشگيرانه مطرح كرده بوديم، 
شركت ها را در حالي كه هنوز به اندازه كافي كوچك 
هستند براي عبور از تحقيقات ضدانحصار مي خرند، 
بنابراين چالش هاي آتي سلطه شان را حذف مي كنند. 
فيس بوك، اينستاگرام را در سال 20۱2 با يك ميليارد 
دالر و واتس آپ را در سال 20۱5 با ۱۹ ميليارد دالر 
خريداري كرد. فيس بوك اين دانش فني را دارد كه 
پلتفرم آنالوگ بسازد. اگر نداشت مي تواند مهندساني 
را كه اين كار را انجام مي دهند به استخدام در آورد. 
در اينجا واقعا فقط يك دليل وجود دارد كه تمايل به 
پرداخت چنين مبلغ بااليي دارند و آن سبقت جستن 

از رقابت است. 
بايد جلوي چنين ادغام هاي پيشگيرانه اي را گرفت. 
همچنين بايد مانع ادغام هايي شد كه شانس موجهي 

براي كاهش رقابت در آينده قابل پيش بيني دارند. 

مه�ر| علي مروي، رييس انديش��كده مطالعات 
حاكميت و سياس��ت گذاري در خصوص مصوبه 
سران قوا براي برداشت از صندوق توسعه ملي جهت 
جبران كسري بودجه دولت اظهار كرد: مصوبه اخير 
سران قوا، هيچ نسبتي با آنچه در سازمان برنامه و 
بودجه براي اصالح ساختار بودجه قرار بود دنبال 
شود، ندارد. در طرح اصالح ساختار بودجه بيش از 
20 محور پيشنهاد شده است كه دولت انجام دهد 
اما مصوبات س��ران قوا، انتخاب ساده ترين گزينه 
ممكن براي حل مش��كل كس��ري بودجه دولت 

بوده است.
وي ادامه داد: برداش��ت از صندوق توس��عه ملي، 
ف��روش اموال مازاد، انتش��ار اوراق بدهي دولتي و 
... عمال نسبتي با اصالح ساختاري بودجه ندارند 
و اصالحي با خ��ود به دنبال نخواهند داش��ت. از 
سويي ديگر برخي از اين ش��يوه هاي اعالمي هم 
منطق اجرايي درس��تي در ايران ندارند؛ به عنوان 
مثال انتش��ار اوراق بدهي توس��ط دولت در ايران 
به شيوه بدي اجرا مي ش��ود، زيرا با توجه به اينكه 
انتخاب مديران بانك ها ب��ا دخالت وزارت اقتصاد 
است آخر س��ر دولت بانك ها را مجبور مي كند تا 
اوراق منتشر ش��ده را بخرند و از آن طرف بانك ها 
به دليل اينكه وضع خوبي ندارند بدهي ش��ان به 
بانك مركزي افزايش مي يابد. وي افزود: گفتند كه 
دولت نبايد از بانك مركزي برداشت كند، اما نتيجه 
شيوه هاي كنوني چيزي جز بدهكارتر شدن بانك ها 
نيست؛ همچنين پايه پولي به دليل افزايش اضافه 
برداش��ت بانك ها افزايش مي يابد و اگر قرار باشد 
انتشار اوراق خيلي باال باشد اثرات تورمي خواهد 
داشت. اگر دولت بودجه را پولي مي كرد، تبعاتش 
از اين تصميماتي كه مي خواهد بگيرد كمتر بود؛ 
تصميمات اخير مسووالن نه تنها اصالح نيست بلكه 

گامي رو به عقب هم محسوب مي شود.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

همكاري و تبادل نيروي كار ميان ايران و فرانسه
شريعتمداري در ديدار با سفير فرانسه اعالم كرد كه ايران 
و فرانسه در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي مي توانند 
همكاري هاي خوبي با هم داشته باشند.  ايران در دريافت 
تجربيات از فرانسه براي باال بردن سطح مهارت مي تواند 
استفاده كند. همچنين در زمينه انتقال و تبادل نيروي 
كار به ويژه نيروي كار ماهر بين دو كشور نيز مي تواند 

مذاكرات اجرايي صورت گيرد.
محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در ديدار با فيليپ تيه بو سفير فرانسه در تهران به نقش 
فرانسه در خصوص برجام پرداخت و گفت: مردم ايران 
انتظار دارند كه فرانس��ه بيش از اين در قضيه مداخله 
كند. البته انتظار مل��ت ايران بيش از آن چيزي بود كه 
كشورهاي اروپايي عمل كردند. بدون شك مردم ايران 
نسبت به هژموني كه امريكا مي تواند در منطقه ايجاد 
كند آشنايي دارد. تصور عمومي اين بود كه كشورهاي 
اروپاي��ي كه طرف مذاكره برج��ام بودند در حفاظت و 
حراست از برجام و در شرايطي كه ايران پايبند به همه 
آنچه ك��ه در مذاكرات برجام به تفاهم رس��يده بودند 
ايستادگي بيشتري داشته باش��د. كشورهاي اروپايي 
و به خصوص فرانس��وي ها كه اين احس��اس استقالل 
در بين مردم ش��ان به عنوان يك وجدان به وجود آمده 
بايد همچنان در بين مردم خودش��ان حفظ شود. در 
حالي كه در تبليغات، فرانسه همواره مخالف سياست 
يك جانبه گرايي بوده و در كمال تعجب مردم فرانسه 

مشاهده مي كنند كه با يك سياست يك جانبه گرايي از 
سوي امريكا تا حد زيادي همراهي مي شود كه اين امر 
براي مردم فرانسه تعجب آور است. بي ترديد هر قدر اين 
موضوع طول مي كشد به باورهاي مردم ايران در همراهي 
اروپا با ايران و نيز به اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي 

در فرانسه نسبت به دولت لطمه مي زند.
وي اف��زود: ما براي حل مش��كل بي��كاري تالش هاي 
گسترده اي كرده ايم به نحوي كه سهم اشتغال روستايي 
در سبد اشتغال كشور پيش از تحريم ها كمتر از 3 درصد 
بود اما با تمهيد برنامه هاي منظمي، اين سهم را به بيش 
از 25 درص��د افزايش داديم. همچنين در روس��تاها و 
ش��هرهاي زير ۱0 هزار نفر جمعيت تالش كرديم تا به 
اشتغال توجه بيشتري داشته باشيم. با افزايش مشاركت 
اقتصادي و تالش براي اش��تغال در سه ماهه اول بهار 
امسال نرخ بيكاري را كاهش داديم. همچنين در حوزه 
پتروشيمي، خودرو س��ازي، صنايع فوالد و... بخشي از 
نيازمندي هاي خود را كه از خارج وارد مي كرديم االن به 

مرحله توليد اين قطعات رسيده ايم. 
وي در ادامه به زمينه هاي مش��ترك همكاري اش��اره 
كردو گفت: همكاري هاي بسيار گسترده اي مي تواند 
بين دو كشور در جريان باشد و در چنين شرايطي ما به 
عنوان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در عرصه 
فعاليت هاي اجراي��ي و عملياتي در اقتص��اد و هم در 
ح��وزه روابط كار و هم در حوزه باال بردن مهارت افزايي 

مي توانيم همكاري هاي مشترك فراواني داشته باشيم.  
شريعتمداري در ادامه گفت: البته قصد ندارم زحمات 
اروپا را در ايجاد اينستكس ناديده بگيرم اما ما نمي توانيم 
منتظر آن شويم و به راه خودمان محكم ادامه مي دهيم و 
اميدواريم تاريخ قضاوت درستي از روابط ما داشته باشد. 
وي افزود: هم اكنون چند مجموع��ه بزرگ اقتصادي 
در وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي وجود دارد و ما 
به نمايندگي از س��هامداران اداره كننده مجموعه هاي 
اقتصادي هستيم. قريب به 34 درصد داروي كشور را 
در اين مجموعه توليد مي كنيم. نزديك به 30 درصد 
س��يمان كش��ور هم در اين مجموعه توليد مي شود. 
همچنين 23 درصد از پتروشيمي كشور را هم ما توليد 
مي كنيم. عالوه بر اين شركت هواپيمايي آسمان، حمل 
و نقل ريلي رجا، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران، 
شركت ملي نفتكش و بسياري از فعاليت هاي اقتصادي 
در كشور تحت مسووليت و كنترل اين وزارتخانه است 
و همه آنها مايملك صندوق هاي حمايتي مثل تامين 
اجتماعي و صندوق بازنشستگي هستند. لذا در حوزه 
اقتصادي مي توانيم با شما نيز اين همكاري ها را گسترش 
دهيم.  ش��ريعتمداري ادامه داد: در حوزه آموزش هاي 
فن��ي و حرفه اي نيز مي تواني��م همكاريهاي خوبي در 
دريافت تجربيات از فرانسه براي باال بردن سطح مهارت 
افراد داشته باشيم. همچنين در زمينه انتقال و تبادل 
نيروي كار به ويژه نيروي كار ماهر بين دو كش��ور نيز 

مي تواند در دستور كار قرار گيرد و مذاكرات اجرايي تر 
داشته باشيم. عالوه بر اين در حوزه آسيب هاي اجتماعي 
اين وزارتخانه بزرگ ترين مركز اجتماعي كشور است در 
موضوعات مربوط به معلوالن و زنان و سرپرست خانوار 
و... كه تحت حمايت اين وزارتخانه هستند نيز مي توانيم 

تبادل دانش و تجربه داشته باشيم.
وي افزود: در حوزه روابط كار نيز اين وزارتخانه مسوول 
تنظيم روابط كار كش��ور است. در اين حوزه هم توانيم 
همكاري داشته باشيم. در حوزه رفاه اجتماعي به ويژه در 
حوزه تامين اجتماعي نيز آمادگي براي همكاري وجود 
دارد. البته براي تحقق اين امر نيز سفارتخانه مي تواند 
قدم هاي اوليه را ب��ردارد و ه��م مي توانيم هيات هاي 
كارشناسي مشترك را مبادله كنيم تا زمينه ها، فعاليت ها 

و پتانسيل هاي قابل مبادله را دقيق تر بررسي كنند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در حوزه تعاوني ها 
نيز اين وزارتخانه متكفل امر تعاوني ها در سراسر كشور 
است بطور مثال فعاليت هاي صيادي در ايران در قالب 
تعاوني انجام مي شود. همچنين تعاوني ساخت مسكن 
در كشور كه سهم بيشتري در توليد مسكن دارند كه در 
اين زمينه هم مي توانيم همكاري مشترك داشته باشيم. 
وي گفت: هم اكنون صندوق تامين مالي خرد تضمين 
شده را راه اندازي كرده ايم كه تامين مالي خرد از طريق 
مردم انجام مي ش��ود و ما سرمايه گذاري آن را تضمين 
مي كنيم كه اين كار نويي در ايران اس��ت و زمينه هاي 

خوبي را براي اش��تغال فراهم ك��رده در اين بخش هم 
مي توانيم همكاري مشترك داشته باشيم. 

شريعتمداري افزود: همچنين با خبر شديم كه وزير كار 
فرانسه براي ميزباني مسابقات جهاني مهارت در فرانسه 
از ايران كمك خواسته كه ما حتما اين كار انجام مي دهيم 
و انتظارمان هم اين است كه فرانسه هم از نامزدي ايران 
در پست هاي بين المللي مشابه حمايت كند. همچنين 
بسيار خوشحال خواهيم شد كه از وزير كار فرانسه در 
ايران ميزباني نماييم و به همين منظور رسما براي سفر 

به جمهوري اسالمي ايران دعوت مي كنيم. 
فيليپ تيه  بو سفير فرانسه نيز گفت: دولت فرانسه يقينا 
با تصميم امريكا همراهي نمي كند و ما فشار حداكثري 
امري��كا را به هيچ عن��وان دنبال نكردي��م و موافق آن 
نيستيم. بلكه موافق حفظ گفت وگو و همكاري از جمله 
با ايران هس��تيم. بدون ترديد دنباله روي از سياس��ت 
اياالت متحده امريكا را درست نمي دانيم. در خصوص 
اينس��تكس نيز با توجه به اينكه پ��روژه اي طوالني و 
پيچيده اس��ت ولي ما مصمم به راه اندازي آن هستيم. 
راه اندازي همين مكانيزم نيز با انتقاداتي از سوي امريكا 
روبرو شده است. در همين خصوص براي اعطاي برخي از 
اعتبارات و نيز اجرايي شدن اينستكس با مقامات ايراني 
در حال مذاكره هستيم. روسيه و چين هم كه عضو برجام 
هستند و به همان اندازه كه كشورهاي اروپايي مسوول 

هستند هم در اين رابطه فعالند. 

شريعتمداري در ديدار با فيليپ تيه بو، سفير فرانسه در تهران اظهار كرد 
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بازار متشكل ارزي براي چندمين بار به تعويق افتاد

برزيل ركورددار حذف صفر از پول است

راه اندازي بازار متشكل ارزي فعال در »كما «

برنامه هايي براي كنترل تورم و نقدينگي در كنار حذف صفرها 

گروه بانك و بيمه |
در حالي كه در روزهاي اخير، برخي منابع از آغاز تست 
گرم و ش��روع معامالت به صورت آزمايش��ي و اعالم 
آمادگي براي ش��روع به كار بازار متش��كل ارزي خبر 
داده اند، اما در عين حال برخي ديگر از منابع و مسووالن 
اعالم كرده اند كه به دليل مشكالتي كه فعال در رابطه 
با برخي بانك ها و صرافي ها وجود دارد، هنوز آمادگي 
كامل وجود ندارد و اجراي آزمايشي معامالت توسط 35 
صرافي را نمي توان در حد اجراي آزمايشي برنامه بازار 
متشكل ارزي ارزيابي كرد. بانك مركزي و تشكل هاي 
مرتبط با صرافي ها نيز هنوز از اجراي آزمايشي يا شروع 
به كار بازار يا تست گرم خبري منتشر نكرده اند و اين 
نكات نش��ان مي دهد كه وضعيت بازار متشكل ارزي 
در وضعيت قبل از تست آزمايشي قرار دارد و در حال 
رفع مش��كالت احتمالي است و اين مرحله را مي توان 
آماده سازي و رفع مش��كالت نام گذاري كرد و هنوز تا 

مرحله آزمايشي يا شروع به كار فاصله دارد. 
به گزارش »تعادل«، برخي فعاالن بازار ارز مي گويند: 
درحالي كه قرار بود در آستانه عيد قربان بازار متشكل 
ارزي تشكيل شود افتتاح اين بازار به تعويق افتاد و گفته 
مي شود كه عدم آمادگي بانك هاي تعيين شده براي 
شركت در عمليات بازار متشكل ارزي دليل اصلي اين 
تأخير است. همچنين براي اينكه تعدادي از صرافي هاي 
عضو پرونده هاي خود را تكميل كنند نياز است چند روز 
زمان بگذرد. اما در عين حال، از روزهاي قبل معامالت 
واقعي به صورت آزمايشي در اين بازار از سوي صرافان 
درحال انجام است. فعاليت بازار به صورت آزمايشي براي 
تعدادي از صراف ها آغاز ش��ده و از 20 روز قبل خريد و 

فروش واقعي ارز از سوي ٣٥ صرافي انجام مي شود.
به گزارش تس��نيم، بازار متش��كل ارزي كه بنا بود در 
آستانه عيد قربان )شنبه هفته آينده( به صورت رسمي 
آغاز به كار كند به دليل ع��دم تكميل پرونده برخي از 
صراف هاي عضو و همچني��ن عدم آمادگي بانك هاي 
تعيين شده براي شركت در عمليات بازار فعال افتتاح 
نمي شود. بانك مركزي و مديران شركت بازار متشكل 
ارزي قصد دارند ب��ازار با حضور جمع��ي از صرافان و 
بانك ها آغاز به كار كند تا تأثيرگذاري بيشتري داشته 
باشد؛ هم اكنون 120 صرافي بانكي و آزاد با واريز حق 
عضويت رسماً عضو بازار متشكل ارزي شده اند، بنابراين 
40 درص��د از مجموع صرافي ه��اي مجاز به عضويت 
بازار درآمده ان��د.از 120 صرافي عضو بازار متش��كل 
ارزي، حدود 19 صرافي بانك��ي و مابقي صرافي هاي 
آزادكار هس��تند؛ از مجموع صرافي ه��اي عضو بازار، 
پرونده 65 صرافي كامل ش��ده و هيچ مشكلي ندارند 
اما 55 صرافي نقص پرونده دارند كه مهم ترين علت آن 
تغييرات اعضاي هيات مديره شان بوده است؛ به دليل 
تغييرات مديريتي در اي��ن صرافي ها مراحل ثبت در 
اداره ش��ركت ها و روزنامه رسمي كمي زمان بر شده و 
به محض ثبت تغييرات، پرونده اين گروه از صرافان نيز 

تكميل خواهد شد.
بازار متشكل ارزي از چند روز قبل با آغاز عمليات تست 
گرم، ميزبان 35 صراف بوده كه خريد و فروش واقعي 
اما در مبالغ خرد انجام مي دهند؛ تست گرم با هدف راه 
افتادن دست صراف ها براي خريد و فروش هاي كالن 

بعد از افتتاح رسمي بازار، كماكان ادامه دارد. روز شنبه، 
67 تراكنش واقعي براي معامالت زير 1000 دالر در اين 
بازار ثبت شده است.البته شركت بازار متشكل ارزي، 
آموزش 300 صراف را نيز از هفته هاي قبل آغاز كرده و 
همچنان كالس هاي آموزشي اين شركت برجاست؛ از 
مجموع صرافي هاي عضو در بازار، 2 صراف، به نمايندگي 
از صرافي، در كالس هاي آموزش��ي شركت مي كنند. 
صرافي هايي كه حق عضويت را به شركت بازار متشكل 

ارزي واريز كنند، وارد دوره آموزشي مي شوند.
هم اكنون بانك هاي ملي و رفاه وارد بازار متشكل ارزي 
شده اند ولي 2 بانك نمي تواند پاسخگوي معامالت باشد 
و از همين رو بانك مركزي منتظر است تا مراحل حضور 
بانك هاي ديگر نيز طي شود. هم اكنون 6 - 5 بانك ديگر 
در صف حضور به بازار متشكل هستند، بناست به زودي 
بانك هاي سپه، صادرات، مسكن، پارسيان، كشاورزي 
و ملت وارد اين بازار ش��وند.با راه اندازي بازار متشكل 
ارزي، صرافي هاي خصوصي و بانكي هيچ فرقي با هم 
در خريدوفروش ه��ا و قيمت ها نخواهند داش��ت؛ هر 
صرافي مي توان��د هر ارزي را كه نياز دارد با قيمت بازار 

خريداري كند.
قيمت ها در بازار متشكل ارزي با 3 درصد نوسان كم يا 
زياد نسبت به روز قبل تعيين مي شود؛ نوسان 3درصدي 
نيز به اين جهت انتخاب ش��ده كه در سال 97 به جز 8 
روز، نوس��ان روزانه قيمت ارز بين 2 ت��ا 4 درصد بوده 
است، هرچند مديريت بازار متشكل ارزي مجاز است 
در صورت بروز هيجان خاص، اتفاقات سياسي و... درصد 
تعيين شده براي نوسان قيمتي را تغيير دهد؛ قيمت ها 
در سايت بازار به نشاني Ice.ir براي عموم مردم قابل 
نمايش خواهد بود. احتماالً نوار قيمت ها در بازار متشكل 
ارزي مقابل س��اختمان بانك مركزي يا بانك ملي در 
خيابان فردوسي نيز به صورت آن الين به نمايش گذاشته 
مي شود.همچنين كف تعيين شده براي معامالت يورو 
و دالر در اين بازار 100 هزار دالر و 100 هزار يورو است؛ 
صرافي هاي��ي كه اين حجم ارز را خري��داري كرده اند 
ظرف مدت 10 روز بايد نسبت به عرضه آن اقدام كنند.

فضاي فعاليت بازار متشكل ارزي به نحوي خواهد بود 
كه به محض خريد ارز از سوي صرافي ها، عمليات خريد 
در سامانه سنا ثبت مي شود؛ بنابراين اداره نظارت بانك 
مركزي بر روند خريد ارز از سوي صرافي ها نظارت دارد 
تا تخلفي صورت نگيرد. صرافي هاي خريدار بعد از 10 
روز بايد ارز خريداري شده را بفروشند؛ در صورتي كه 
فروشي نداشته باشند اداره نظارت بانك مركزي وارد 
خواهد ش��د. اگر صرافي از فرايند تعيين شده در بازار 
متشكل ارزي تخطي كند، اخراج خواهد شد؛ اين روشي 
است براي نقره داغ كردن صرافي هايي كه به مقررات 
بازار پايبند نيستند.بازار متشكل ارزي با هدف كشف 
نرخ واقعي ارز، شفافيت معامالت ارزي، امنيت معامالت 
و ضمانت مطمئن در خريدوفروش هاي كالن بزودي 

رسمًا آغاز به كار خواهد كرد.
اين بازار براي ساماندهي معامالت نقدي ارز راه اندازي 
مي ش��ود؛ در گذش��ته نه چندان دور، هيجانات كف 
بازار فردوس��ي و س��بزه ميدان درحالي رخ مي داد كه 
تنها 5 درصد معامالت نقد ارزي در اين محل ها انجام 
مي شد و 95 درصد در حواله جات ارزي بود اما نكته مهم 

اينجاس��ت كه تعداد افرادي كه در 5 درصد معامالت 
ارزي حضور دارند خيلي بيشتر از افرادي است كه در 
حواله جات ارزي فعاليت مي كنند.ساختمان اين شركت 
در محل ساختمان بانك مركزي در خيابان فردوسي 
است و بناست در مرحله اول اسكناس در بازار متشكل 
ارزي مورد معامله قرار گيرد و بعد از آن حواله جات ارزي 

نيز اضافه خواهد شد.

    تجربه جهاني
تجربه جهاني نشان داده كه براس��اس نيازهاي بازار، 
بازيگ��ران مداخله ك��رده و نيازهاي ارزي را پوش��ش 
مي دهند؛ در ايران نيز بناست بازار متشكل ارزي رسمًا 
فعاليت خود را آغاز كن��د؛ هيات مديره اين بازار طبق 

اعالم بانك مركزي از ماه ها قبل تشكيل شده است.
مدافعان شكل گيري بازار متشكل ارزي مي گويند كه 
اين ب��ازار براي حذف هيچ بازاري ايجاد نخواهد ش��د 
بلكه براي كشف نرخ و تضمين امنيت معامالت، اعمال 
نظارت بانك مركزي و رعايت قانون در عرصه بازيگران 

تشكيل خواهد شد.

    افزايش اونس جهاني طال 
بازار ارز و طال روز چهارش��نبه 15 مرداد 98 در حالي 
با كاهش نرخ دالر مواجه شده كه در طرف مقابل نرخ 
اونس جهاني افزايش قابل توجهي داش��ته و متاثر از 
جنگ تجاري چي��ن و امريكا و كاهش ن��رخ بهره در 
امريكا به 1465 دالر رسيده و نرخ طال همچنان در حال 
افزايش است. نرخ دالر در صرافي هاي مجاز بانكي نيز 
به 11950 تومان و يورو به 13450 تومان رسيد. براين 
اس��اس با اعالم نرخ دالر در بازار آزاد و نقدي به قيمت 

11910 تومان، مظنه مثقال 17 عيار يا طالي آبشده 
به 1 ميليون و 793 هزار، گرم 18 عيار 414 هزار، سكه 
طرح جديد به 4 ميليون و 180 هزار، نيم سكه 2 ميليون 
و 270 هزار، ربع س��كه 1 ميليون و 460 هزار، س��كه 

گرمي 970 هزار تومان، معامله شده است.
 قيمت ارز در بانك ها و صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
ب��ا افزايش همراه بود و دالر را به 11 هزار و 605 تومان 
خريداري كرده اند. شعب ارزي بانك ها هر يورو را 13 
هزار و 20 تومان و هر پوند انگليس را به قيمت 14 هزار 

و 118 تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ بطوري كه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها 13 هزار و 675 تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود 14 هزار تومان مي رسد.
صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را 50 تومان 
افزاي��ش دادند؛ بطوري كه قيمت خري��د دالر در اين 
صرافي ها 11 هزار و 850 توم��ان و قيمت فروش آن 
11 هزار و 950 تومان است. اين صرافي ها هر يورو را به 
قيمت 13 هزار و 350 تومان مي خرند و 13 هزار و 450 
تومان مي فروشند كه افزايش 50 توماني داشته است.

    عقب گرد دالر
 از سوي ديگر، با وجود صعود در برابر يوان، ارزش دالر 
در برابر س��اير ارزها كاهش يافت. به گزارش فاركس 
استريت، پس از تشديد اختالفات بين امريكا و چين سر 
مسائل تجاري و كشيده شدن دامنه درگيري ها به بازار 
ارز، شاخص دالر كه نرخ آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد با عقب نشيني به سطح 97.6 
واحد در پايين ترين سطح خود در دو هفته اخير قرار 

گرفت. از سوي ديگر بازدهي اوراق قرضه 10 ساله وزارت 
خزانه داري امريكا بيش از پيش از س��طح دو درصدي 

فاصله گرفت و عدد 1.75 درصد را به ثبت رساند.
نگراني گسترده معامله گران از پيامدهاي تشديد جنگ 
تجاري بين چين و امريكا و احتمال اعمال موج جديد 
تعرفه ها ب��ر واردات محصوالتي به ارزش بيش از 300 
ميليارد دالر از چين، فضاي بازارهاي جهاني را كامال 
تحت تاثير قرار داده است. تلويزيون دولتي چين امريكا 
را متهم به تالش براي نابودي نظم جهاني و تهديد كرده 
است كه چين با قاطعيت تمام به اقدامات اخير امريكا 

پاسخ خواهد داد.
در برابر ارزهاي آس��يايي ارزش دالر تنه��ا برابر يوان 
افزاي��ش يافت: هر دالر ب��ه ازاي 7.0442 يوان چين، 
106.5405 ي��ن ژاپ��ن، 4.1867 رينگي��ت مالزي، 
1.3817 دالر س��نگاپور، 1.4727 دالر اس��تراليا و 
70.6697 روپيه هند مبادله شد. كالديا پايرون، مدير 
معامالت ارزهاي آسيايي در بانك »مريل لينچ « گفت: 
فكر مي كنم كاهش تعمدي ارزش يوان توسط چين 
اتف��اق ويژه اي بود، چرا كه چين ب��ه مدت يك دهه از 
چنين اقدامي خودداري كرده بود. دور جديد تنش هاي 
بين دو اقتصاد نخست جهان همچنين احتمال كاهش 
مجدد نرخ بهره توس��ط بانك مركزي امريكا را شديدا 

افزايش داده است.
ماه گذشته فدرال رزرو براي نخستين بار در يك دهه 
اخي��ر نرخ بهره را كاه��ش داده ب��ود. در برابر ارزهاي 
اروپايي، دالر چاره اي جز كاهش نديد به گونه اي كه هر 
پوند ب��ه ازاي 1.2159 دالر و هر يورو به ازاي 1.1211 
دالر مبادله ش��دند. در برابر فرانك س��وييس نيز عدد 
1.0268 دالر در معامالت روز سه شنبه به ثبت رسيد. 

گروه بانك و بيمه |
عبدالحسين ساس��ان اقتصاددان با بيان اينكه سياست 
حذف صفر از پول ملي به معناي ش��يپور جنگ با تورم 
است، گفت: امروز كمر اقتصاد كشور زير بار اين صفرها خم 
شده است؛ بنابراين اجراي اين طرح بار اقتصاد را سبك تر 
مي كند. اما بايد همراه با اين سياست، برنامه هايي براي 
كنترل تورم و نقدينگي هم اجرا شود تا اين تصميم موفق 
باشد.وي در گفت وگو با ايسنا، درباره ضرورت حذف صفر 
از پول ملي اظهار كرد: بايد دي��د آيا صفرهاي پول ملي 
خدمت��ي به پول و اقتصاد كش��ور مي كند يا اين صفرها 
رفاه براي افراد جامعه مي آورد؟ اين اقتصاددان با تاكيد بر 
اينكه البته حذف صفر از پول ملي مشكل بيكاري، تورم، 
نقدينگي و ... را حل نمي كن��د، افزود: امروز كمر اقتصاد 
كش��ور زير بار اين صفرها خم شده اس��ت و شايد با اين 
كار بار اقتصاد سبك تر ش��ود.وي با اشاره به اينكه امروز 
برخي افراد در خريدهاي روزانه خود به دليل صفرهاي 
اضافه دچار مش��كل و اشتباه مي ش��وند، گفت: امروز به 
دليل صفرهاي اضافه مردم به خصوص سالخوردگان و 
كم سوادها در كنترل حس��اب هاي خريد و فروش خود 
دچار مشكل مي شوند.به گفته ساس��ان، حذف صفر از 
پول ملي موجب كم ش��دن بار حس��ابداري ملي، صرفه 
جويي در كاغذ، وقت، چ��اپ، انرژي و همچنين كنترل 
بهتر حساب ها از سوي افراد مي شود.وي تاكيد كرد: در 
حالي كه نفس برداش��تن صفر از پول ملي موجب بهتر 
شدن روابط و كاهش هزينه معامالت مي شود، اما معجزه 
نخواهد كرد كه نرخ تورم كاهش يابد يا نقدينگي كنترل 
شود. اين استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه 
راهكار كاهش نرخ تورم و نقدينگي به غير از حذف صفر از 
پول ملي است، افزود: حذف صفر از پول ملي فقط يكي از 
هزار مشكل كشور را حل مي كند؛ بنابراين دولت به دنبال 
اين سياست، بايد به دنبال راه حل بقيه مشكالت باشد.

وي افزود: در تمام كش��ورهاي جهان وقتي صفر از پول 
آنها حذف مي شود بدون استثنا قبل آن تصميم به كنترل 
نقدينگي گرفته اند؛ بنابراين هيچ خردمندي صفرها را 
بدون كنترل نقدينگي ح��ذف نمي كند و بطور قطع در 
سايه اجراي اين سياست دولت تدبيري در اين خصوص 
خواهد داشت.ساسان تصريح كرد: سياست حذف صفر 
از پول ملي به معناي اعالن يا شيپور جنگ با تورم است، 
اما اينكه مي تواند يا نمي تواند بحث ديگري اس��ت.وي 

همچنين در پاس��خ به معايب اليحه حذف صفر از پول 
ملي، گفت: با وجود هوشياري بانك مركزي براي حذف 
صفر، اكنون از يك ضرورت بزرگ غفلت شده است.اين 
كارشناس اقتصادي گفت: واحدهاي پول ايران در گذشته 
شامل ِقران، ريال و تومان بود كه طي دو قرن اخير مربوط 
به مهاجمان و مهاجراني است كه ايران را تسخير كردند به 
عنوان مثال تومان واژه اي مغولي و ريال يك واژه اسپانيايي 
و پرتغالي است.ساسان با تاكيد بر اينكه بطور قطع رويداد 
حذف صفر در تاريخ ايران ثبت مي شود، گفت: به همين 
دليل بايد واحد پول كشور تغيير كند و در اين انتخاب از 
اسامي استعماري دوري كرده و از نام هاي اصيل فارسي 

براي واحد پول استفاده شود.

    ش�رط موفقيت در اجراي ح�ذف صفر از 
پول ملي

 يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به تركيه و برزيل به 
عنوان كشورهاي موفق در حذف صفر از پول ملي، شرط 
موفقيت ايران در حذف صفر از پول ملي را اجراي سياست 
هدف گذاري نرخ تورم عنوان كرد. فرش��يد س��ليمي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره تصويب اليحه حذف صفر از واحد 
پول ملي در دولت اظهار كرد: اگر بخواهيم به شكل منطقي 
به موضوع نگاه كنيم، در ش��رايط فعلي قيمت كاالهاي 
اساسي خانوار، قيمت مسكن، خودرو، لوازم خانگي، ارز 

و ... به عبارتي ت��ورم در تمام بخش ه��ا در حال افزايش 
است و با نگاهي به تجربه كشورها قابل مشاهده است كه 
كشورهايي به عنوان نمونه هاي موفق معرفي شده اند كه 
بتوانند بعد از اجراي سياست حذف صفر از پول ملي، تورم 
را تثبيت كنند.وي به كشورهايي كه نسبت به حذف صفر 
از پول ملي خود اقدام كرده اند، اش��اره كرد و گفت: بطور 
مثال تورم در تركيه از ابتداي دهه 80 با سرعت بااليي در 
حال افزايش بود و براساس آمار بانك جهاني نرخ تورم در 
اين كشور 94 درصد بود يا براي كشور برزيل نرخ تورم در 
سال 1980 برابر با 101 درصد بود. در سال 1990 كشور 
برزيل اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهاني و استفاده 
از سياست هاي توسعه صادرات و كاهش نرخ تعرفه كرد 
و در س��ال 1993 باوجود اينكه نرخ تورم در كشور برزيل 
1927 درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از پول ملي كرد، 
سياست هاي كنترل، كاهش و تثبيت نرخ تورم در سال 
1999 با اجراي سياس��ت هدف گذاري نرخ تورم توسط 
بانك مركزي كش��ور برزيل جواب داد و نرخ تورم در اين 
سال به پنج درصد كاهش پيدا كرد و در طول اين سال ها 
نرخ تورم در كش��ور برزيل از 10 درصد افزايش نيافته و 
در سال 2017 نيز اين نرخ در برزيل به سه درصد رسيد.

اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: كش��ور تركيه بعد از 
س��ال 2006 اقدام به اجراي سياست هدف گذاري تورم 
)Inflation targeting( كرده است، يك سال قبل و 

در سال 2005 اقدام به حذف شش صفر از پول ملي كرد و 
توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح كند 
و در طول س��ال هاي بعد از اجراي سياست هدف گذاري 
نرخ تورم، اين ن��رخ از 11درصد افزاي��ش نيافته و بطور 
ميانگين داراي نرخ تورم هشت درصد در طول اين سال ها 
بوده است.س��ليمي تصريح كرد: اگر بخواهيم به عنوان 
نمونه هاي موفق از اين كشورها الگوبرداري كنيم، حال كه 
بانك مركزي اقدام به اجراي سياست حذف صفر از پول 
ملي كرده، در مرحله بعد، از سياست هدف گذاري تورم نيز 
بايد استفاده كند و مانند 26 كشور هدف گذار تورم در دنيا 
كه اقدام به هدف گ��ذاري بلندمدت براي بازه هاي زماني 
15 و 20 ساله كرده اند، ايران نيز از اين سياست بهره ببرد 
تا اثرگذاري حذف صفر از پول ملي نمايان ش��ود، در غير 
اين صورت، حذف صفر بدون بهره برداري از سياست هاي 
تثبيتي نرخ تورم كارايي چنداني نخواهد داشت.وي با بيان 
اينكه بهتر است در شرايط فعلي، كشور از سياست ديگر 
نظير، توس��عه صادرات و آزادي اقتصادي نيز بهره ببرد، 
افزود: بطور مثال كشورهاي كره شمالي، ونزوئال، بوليوي، 
اوكراين، سودان، سومالي و ايران كشورهايي هستند كه از 
سياست جايگزيني واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده 
مي كنند كه اين امر منجر به كاهش رقابت و انحصاري عمل 
كردن شركت هاي دولتي مي شود و با نگاهي به آمارهاي 
بانك جهاني، درآمد سرانه اين كشورها زير 4200 دالر، 
تورم باالي 20 درصد، نرخ به��ره بانكي باالي 18درصد 
و نرخ بيكاري باالي 16 درصد اس��ت. اين در حالي است 
كه كشورهايي همچون ژاپن، كانادا، اروپا و كره جنوبي با 
اقتصاد تماما باز بوده اند كه درآمد سرانه در اين كشورها، 
باالي 30 هزار دالر، تورم زير پنج درصد، نرخ بهره بانكي 
متوسط س��ه درصد و نرخ بيكاري متوسط هفت درصد 
دارند؛ بنابراين در حالت كلي براي اثرگذاري سياست حذف 
صفر از پول ملي، استفاده از سياست هدف گذاري تورم، 
آزادي اقتصادي و خصوصي سازي مي تواند موثر واقع شود.

    كدام كشور ركورددار حذف صفر از پول 
است؟

 برزيل بيش از هر كشور ديگري در جهان اقدام به حذف 
صفر از پ��ول ملي خود كرده اس��ت. به گزارش ايس��نا، 
درش��رايطي كه حذف صفر از پول مل��ي در ايران به يك 
مساله مهم تبديل ش��ده و مناظرات زيادي در خصوص 

موافقت و مخالفت با اين اقدام در حال وقوع است، بررسي 
كش��ورهاي موفق و ناموفق در اين زمينه مي تواند تا حد 
زيادي راهگشاي اتخاذ تصميم مناسب باشد.برزيل يكي 
از كشورهايي اس��ت كه تاكنون بيشترين حذف صفر از 
پول ملي خود را داش��ته اند. از س��ال 1930 تاكنون طي 
6 مرتبه حذف صفر، 18 صف��ر از پول ملي برزيل حذف 
شده است و نام پول ملي اين كشور هشت بار تغيير كرده 
است.كريستينا بوريدن و مائوريسيو فونت، در كتاب خود 
به نام » اصالحات برزيل « به برس��ي تجربه اين كشور در 
انجام اصالحات اقتصادي به ويژه در دهه 1990 ميالدي 
پرداخته ان��د. در ده��ه 1960 و 1970 برزيل با نرخ هاي 
تورم بسيار بااليي روبرو بود و ارزش پول ملي آن طي آن 
بازه زماني تقريبا هر ماه يك س��وم كمتر مي شد. در سال 
1967 دولت در نخستين اقدام، سه صفر از پول ملي برزيل 
حذف كرد و نام اين پول به »نيو كروزوريو« تغيير يافت. 
اقدام دولت براي بسنده كردن به حذف صفر هيچ تاثيري 
در واقعيت اقتصاد اين كشور ايجاد نكرد: در سال 1981 
كه برزيل بار ديگر س��ه صفر از پول ملي خود حذف كرد، 
تورم اين كشور به 151 درصد رسيده بود اما دومين تالش 
براي مهار تورم از طريق حذف صفر نيز به نتيجه نرسيد: 
تورم برزيل به 1431 درصد در س��ال 1981 رسيد و در 
سال 1993 كه دولت برزيل يك بار ديگر صفرها را حذف 
كرد، تورم با ايستادن در سطح 3000 درصد ركورد شكني 
كرد.حتي سياست دولت برزيل در فريز قيمتي به مدت 
16 ماه كه از فوريه 1986 آغاز شد نيز نتوانست كمكي به 
مهار تورم كند. دولت برزيل از آن زمان به بعد به خود آمد 
و به جاي اكتفا به حذف صفر اقدام به اصالحات ساختاري 
اساسي در اقتصاد اين كشور كرد: از سال 1999 نظام نرخ 
ارز شناور در اين كشور ايجاد شد و دولت به خصوصي سازي 
صنايع بزرگ پرداخت، چاپ بي رويه پول متوقف ش��د و 
محدوديت ها بر تراكنش ه��اي مالي به صورت هدفمند 
درآمد. اين سياست ها در همان سال 1993 نتيجه داد و 
توليد ناخالص داخلي برزيل در سال 1993 پس از مدت ها 
افزايشي شد.برنامه جدي تر دولت برزيل براي اصالحات 
اقتصادي از سال 1994 به اجرا درآمد و دولت سعي كرد 
تا مصارف و مخارج خود را كنترل كند. نتيجه اصالحات 
باورنكردني بود: در سال 1998 تورم برزيل از 3000 درصد 
به تنها 2 درصد رسيد!اكنون هر دالر امريكا معادل 3.974 
رئال برزيل است و نرخ تورم آن به 3.6 درصد رسيده است.
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تسهيل گردشگري خارجي و 
كمك به بازارهاي ارزي و مالي

 توسعه نقشه و مسيرياب 
نشان با حمايت  پاسارگاد

وحيد صمدي سپهري| 
حذف رواديد براي گردشگران چيني اقدامي مطلوب 
براي صنعت گردش��گري اس��ت كه مي توان فارغ از 
مسائل سياس��ي و صرفًا با رويكردي اقتصادي آن را 
براي ساير كشورها نيز گسترش دادو براين اساس به 
بازار ارز، بازارهاي مالي و پولي و سرمايه گذاري كشور 
نيز كمك كرد. طي چند هفته گذشته خبر رسيد كه 
بنا بر پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري و با همكاري وزارت امور خارجه، مسافران 
چيني براي ورود به ايران نياز به اخذ رواديد نخواهند 
داش��ت. چنين اقدامي در كنار عدم ممهور نمودن 
گذرنامه گردشگران ورودي، جزو اقداماتي است كه 
جهت تسهيل ورود گردشگران خارجي به ايران اتخاذ 
شده است.لغو رواديد ميان كشورهاي مختلف امري 
رايج است. اين كار عالوه بر بعد گردشگري داراي ابعاد 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز است. در واقع اين 
كار نشان دهنده رابطه دوستانه و مناسب يك كشور در 
مقابل كشوري ديگر است. با اين تفسير شاهد هستيم 
كه بسياري از كش��ورها به دليل روابط سياسي غير 
دوستانه، شهروندان يكديگر را مجبور به اخذ رواديد 
مي كنند و حتي در صدور آن سختگيري مي نمايند.

نگاه سياسي به مساله رواديد داراي زواياي مختلفي 
است كه موضوع اين مطلب نيست. در اين مطلب تنها 
رويكرد اقتصادي مورد نظر است. ايران كشوري بسيار 
امن است. پتانسيل گردشگري بسيار بااليي به لحاظ 
جغرافيايي، طبيعي، تاريخي و اجتماعي دارد.مقصدي 
جديد، ارزان و غني براي مسافران بين المللي است. 
از همه مهم تر اينكه جامعه ايراني به ش��دت پذيراي 
مسافر است. بنابراين در يك نگاه كلي مي توان گفت 
كه ظرفيت بااليي براي جذب گردشگر بين المللي در 
كشور وجود دارد كه تاكنون مغفول مانده است.از سوي 
ديگر بايستي مد نظر قرار داد كه يك اقتصاد و واحدهاي 
تشكيل دهنده آن حداكثر تالش خود را مي كنند تا از 
تمام ظرفيت خود بطور بهينه استفاده نمايند. با توجه 
به اينكه اقتصاد ايران در غالب بخش هاي خود دچار 
كاستي هاي عديده اي است، لذا تمركز بر گسترش 
بخش گردشگري بسيار حائز اهميت است، به خصوص 
اينكه وابستگي ش��ديدي به نفت دارد و توسعه يك 
بخش جديد اقتصادي كه از قضا پتانس��يل بس��يار 
بااليي براي ايجاد ارزش اف��زوده دارد، كاماًل جذاب و 
منطقي است.كش��ور چين به دليل جمعيت بااليي 
كه دارد، حجم زيادي از گردشگران بين المللي را به 
ساير كشورها روانه مي كند. به عالوه حضور چيني ها 
به داليل كاري و نيز رشد مستمر اقتصادي آن كشور 
كه موجب بهبود سرانه درآمدي مردمش مي شود، 
چينيان را به بازار هدف مناسبي براي جذب گردشگر 
ورودي تبديل كرده اس��ت. بنابراين هرگونه اقدامي 
جهت تسهيل ورود گردشگران چيني به كشور، در 
رشد گردشگري كشور اثر قابل توجهي دارد كه اين 
اثر در بلندمدت نيز ادامه خواهد داشت.در حال حاضر، 
ايران تحت فش��ارهاي مختلفي از سوي كشورهاي 
متخاصم اس��ت. تنش هاي حاصله موجب شده كه 
برخي از كشورهاي دنيا روابط ديپلماتيك مناسبي با 
ايران نداشته باشند و به همين دليل به تبليغات منفي 
عليه ايران بپردازند تا گردشگران خود را از ورود به خاك 
ايران بر حذر دارند.همان طور كه گفته شد، موضوع اين 
مطلب نه سياست، بلكه اقتصاد است. جنگ سياسي 
را با سياست پاسخ دهيم و امور اقتصادي را با رويكرد 
اقتصادي پيش ببريم تا منافع هر دو را كسب نماييم. 
حذف رواديد براي ورود ش��هروندان چيني به لحاظ 

اقتصادي يك اقدام كاماًل مثبت است.

مسيرياب نشان يك اپليكيشن رايگان و كاربردي است 
كه با حمايت بانك پاس��ارگاد و شركت فناپ توسط 
شركت راژمان ايجاد ش��ده و در حال توسعه است. 
اين برنامه، بهترين راه رسيدن به مقصد را به صورت 
هوشمند و با توجه به مسافت و ترافيك به كاربر نشان 

داده و تا رسيدن به مقصد وي را راهنمايي مي كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك  پاسارگاد، »مسيرياب 
نش��ان« با درنظر گرفتن ترافيك آنالي��ن، به كاربر 
كمك مي كند تا بتوان��د موقعيت فعلي خود را روي 
نقشه پيدا كرده و سريع ترين و كم ترافيك  ترين مسير 
را تا مقصد انتخاب كند. »نشان« تنها اپليكيشن نقشه 
و مسيريابي اس��ت كه همزمان طرح هاي ترافيك و 
زوج  و فرد را دارد و با توجه به آنها مسيريابي مي كند. 
اين برنامه داراي راهنماي صوتي فارس��ي است، كه 
تا رس��يدن به مقصد، كاربر را گام  به گام راهنمايي 
كرده و در طول مسير نيز هشدارهايي درباره نزديك 
شدن به دوربين كنترل سرعت، پليس، دست اندازها، 
تصادف ها و... را اعالم مي كند. نمايش سرعت مجاز 
معبر و هشدار سرعت غيرمجاز، تخمين زمان تقريبي 
رسيدن به مقصد و محاسبه فاصله تا مقصد از ديگر 

امكانات اين برنامه است. 
بر اساس اين خبر، »نشان« تنها يك مسيرياب نيست 
و خدمات نقش��ه را نيز ارايه مي دهد كه با راه اندازي 
مسيريابي حمل و نقل عمومي اين خدمات تكميل 
خواهد ش��د. قابليت جس��ت وجوي صوتي، امكان 
جست وجوي نام معابر به فارسي، امكان جست وجوي 
مكان هاي عمومي پركاربرد نزديك كاربر، نمايش 
بيشترين جزييات در نام معابر شهرهاي ايران، امكان 
گزارش اش��كاالت نقشه، قابليت اش��تراك گذاري 
موقعيت مكاني، قابليت ثبت مكان هاي ش��خصي 
جهت مسيريابي سريع، قابليت نمايش دو بعدي و سه 
بعدي نقشه و امكان نمايش نقشه در دو حالت شب و 
روز از ويژگي هاي بخش نقشه در اپليكيشن »نشان« 
است.گفتني است نسخه رسمي »نشان« را مي توان 
 www.neshan.org به صورت مستقيم از سايت

يا از ماركت هاي معتبر اندرويدي دريافت كرد.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

افزايش تعرفه آمريكا براي چيني ها به ضرر بازارهاي مالي تمام شد 

سقوط »داوجونز« و »نزدك«

اختالل هاي موقت در هسته معامالت بازار سرمايه

گروه بورس| 
از دو روز كاري قبل در بازارهاي جهاني، تب جنگ 
تجاري ميان چين و آمريكا باال گرفته و شاخص ها 
رو به پايين حركت مي كنند. اولين نمود اين حركت 
را مي توان در خود بورس هاي آمريكا مشاهده كرد 
كه در نگاه اول، ريزش شديد شاخص داوجونز كمر 
س��هامداران اين بازار را خم كرده اس��ت. ش��اخص 
داوجونز كه نماگر شركت هاي صنعتي وال استريت 
است، در روز گذشته 767 واحد ريزش معادل 2.9 

درصد را تجربه كرد. 
ري��زش 2.9 درصدي داوجونز در مقايس��ه با بازده 
يك ساله 3.5 درصدي آن و بازدهي 10 ساله 10.2 
درصدي آن، ن  نقش يك بحران جدي را براي بازار 

مالي آمريكا ايفا مي كند. 
در سوي ديگر وال اس��تريت، شاهد ريزش شاخص 
s&p500  بوديم. اين نماگر نيز همانند داوجونز 2.9 
درصد افول را تجربه كرد كه البته حاصل 87 واحد 
ريزش اس��ت. ريزش نزديك به 3 درصدي اس اند 
پي 500 در حالي رخ داده كه بازده 1 س��اله آن تنها 
1.8 ب��وده و در واقع در عرض 1 روز، بيش از بازده 1 
س��اله آن از ميان رفته است و بازده 10 ساله آن نيز 

13.5 درصد است. 
ش��اخص نزدك اما حالي نزارتر از 2 نماگر ياد شده 
دارد،  زيرا در روز گذشته با ريزش 278 واحدي خود 
در واق��ع 3.5 درصد افول كرده اس��ت. البته نماگر 
نزدك در يك س��ال روند نزولي منفي نيم درصدي 
داشته اما در ده س��ال گذشت 16.4 درصد بازدهي 
مثبت داشته و همين موضوع، ريزش 3.5 درصدي 

در عرض يك روز را ترسناك تر جلوه مي دهد. 
گفتني اس��ت اوراق قرضه 2 س��اله آمريکا نيز 8.2 

درصد منفی شد.

  هواي بورس اروپا معتدل است
در بازاره��اي اروپايي اما وضعيت به بغرنجي آمريكا 
نبود. شاخص يورو استاك 0.7 درصد رشد را تجربه 
كرد، در حالي كه اس اند پي يورو، با 35 واحد نزول، 

2.3 درصد ريزش داشت. 
بخش زيادي از اين ريزش بازارهاي مالي را مي توان 
مرهون ريزش قيمت نفت در بازار جهاني عنوان كرد 

اما روز گذشته، بازار نفت نفس كشيد و طالي سياه، 
اندكي رش��د قيمت را تجربه ك��رد. البته بايد توجه 
داش��ت كه افزايش تنش های تجاری بين آمريکا و 
چين و نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی جهان که 
می تواند موجب کاهش تقاضا برای نفت ش��ود كه 

همين موضوع، رشد قيمت ها را محدود مي كند. 

  صعود طال
از سوي ديگر قيمت طال نيز در معامالت روز گذشته 
با افزايش بس��يار چش��مگيری همراه شد در حالی 
که بازارهای آمريکا با افت ش��اخص های معامالتی 
مواجه شدند،  قيمت جهاني طال 1.3 درصد افزايش 
را به ثبت رس��اند و هر اونس به قيم��ت يک هزار و 

476 دالر رسيد.
اين در حالی اس��ت که، چين در اعت��راض به اقدام 
ترامپ در اعمال تعرفه 10درصدی بر واردات 300 
ميلي��ارد دالری کاالی چينی، اع��الم کرد که کال 
واردات محصوالت کش��اورزی از آمريکا را متوقف 
خواهد کرد. از س��وی ديگر، در بازار نفت، قيمت هر 
بشکه نفت وست تگزاس با رشد 0.4 درصدی به 54 
دالر و 92 س��نت رس��يد و قيمت نفت برنت دريای 
ش��مال نيز با رشد 0.2 درصدی هر بشکه 59 دالر و 

97 سنت داد و ستد شد.

  اقدامات زد و خوردي چين و آمريكا
در واكنش ب��ه اقدامات چيني ه��ا مبني بر كاهش 
ارزش ي��وان،  وزير خزان��ه داری آمريکا، اس��تيون 
منوچين، گفت که دولت آمريکا معتقد است چين 
ارز ملی خود را دستکاری می کند و به همين سبب 
واشنگتن س��عی خواهد کرد تا رقابت غيرمنصفانه 
پکن را از طري��ق صندوق بين المللی پول به چالش 

بکشاند.
در اين باره نوريهيرو فوجيتو، استراتژيس��ت ارشد 
س��رمايه گذاری در شرکت ميتسوبيشی يو اف جی 
مورگان استنلی سيکيوريتيز، به رويترز گفت : اين 
گونه برچس��ب زدن ها، آن هم به طور رس��می، به 
آمريکا اين امکان را می دهد تا توجيه قانونی نيز برای 

اقدامات بيشتر عليه چين داشته باشد.
به گفته وی، حاال بازارها در اين فکر هس��تند که نه 

تنها آمريکا ممکن است 10 درصد تعرفه به کاالهای 
واردات��ی چين اعمال کند، بلکه اي��ن تعرفه ممکن 
اس��ت تا 25 درصد ه��م افزايش ياب��د. اين موضوع 
دقيقا به معناي ش��عله ور کردن يک جنگ تجاری 
تمام عيار بدون هيچ راه حل س��ريع و در دسترسی 

برای آن است.
هفته گذش��ته رئيس جمهور آمريکا دونالد ترامپ 
اعالم ک��رد که به 300 ميلي��ارد دالر کاالی چينی 
که تا به حال تعرف��ه ای تعلق نگرفته بود 10 درصد 
تعرفه اعمال خواه��د کرد. وی اضافه کرد که امکان 
افزايش اين تعرفه تا 25 درصد نيز وجود دارد. برخی 
اقتصاددانان می گوين��د در صورتی که تعرفه ها به 
25 درصد برسند اقتصاد جهانی ظرف چند ماه وارد 

رکود خواهد شد.

در مقابل فش��ارهای آمريکا، چين نيز روز دوشنبه 
اجازه داد تا پول ملی آن کش��ور ب��ا ارزش کمتری 

نسبت به قبل در بازارها معامله شود.

  آسيايي ها در سقوط 
پس از بررس��ي ش��اخص ب��ورس ه��اي آمريكا و 
اروپ��ا، خال��ي از لطف نيس��ت ك��ه  نگاه��ي هم به 
وضعيت بازارهاي آسيايي داش��ته باشيم. شاخص 
ام اس س��ی آی بازار آسيا-پاس��فيک جز ژاپن روز 
س��ه ش��نبه 0.75 درصد پايين آم��د و در ارتفاعی 
ايس��تاد ک��ه از ژانويه امس��ال به خود ندي��ده بود. 
 اين ش��اخص ظرف يک هفته گذش��ته 3.7 درصد 

سقوط کرده است.
ش��اخص ش��انگهای چين، نيکی ژاپن و ش��اخص 

بازارهای اس��تراليا و کره جنوبی ب��ه ترتيب با 1.4 
درصد، 0.7 درص��د، 2.3 درصد و 0.9 درصد ريزش 

رو به رو شدند.
ماس��انوری تاکادا، استراتژيس��ت ش��رکت نومورا 
س��يکيوريتيز، به رويت��رز گفت که صن��دوق  های 
س��رمايه گذاری و ديگر فعالين بازار که نس��بت به 
آينده بازار سهام اميدوار بودند، هنوز فرصت نکرده 
اند تا از معامالت خود خارج ش��وند. به محض اينکه 
اين دسته از فعالين ش��روع به فروش کنند احتماال 

بازارها دچار ريزشی مجدد خواهد شد.
وی گفت، نوسان ش��ديد اخير در بازارها به احتمال 
زياد بازيگران ريس��ک گريز را ترغيب خواهد کرد تا 
حدود 20 ميليارد دالر ديگر از بازارهای سهام و اوراق 

در سرتاسر جهان خارج کنند.

مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري اطالعات بورس 
تهران گفت: آنچه توسط بعضي از فعاالن بازار سرمايه 
به عنوان خرابي هسته معامالت ياد مي شود، اختالل 
موقت سامانه معامالت است كه به ندرت پيش مي آيد.

اين روزها در حالي شاهد رونق بازار سرمايه نسبت به 
ديگر بازارها هس��تيم كه قطعي هاي لحظه اي سامانه 
معامالت در بورس صبر بسياري از فعاالن بازار را طاق 

كرده است.
در اي��ن زمين��ه روح اهلل دهقان گف��ت: در واكنش به 
صحبت هاي اخير كارشناس��ان بازار س��رمايه ضمن 
تكذيب خرابي هسته معامالت گفت: سامانه معامالت 

بازار سرمايه ايران در سال هاي اخير به روز شده است؛ 
يك شركت فرانسوي اين اقدام را انجام داده و آخرين 
نس��خه موجود از نرم افزار را در اختيار كشورمان قرار 

داده است.
به گزارش ايرنا، دهقان افزود: از جمله اقدامات جانبي 
كه به منظور بهبود عملكرد در اين حوزه انجام شده، 
جداكردن هسته معامالتي بورس و فرابورس بوده است؛ 
با اين تغيير، اختالل احتمالي در يكي از اين سامانه ها 
مانع فعاليت در ديگري نباش��د. مديرعامل ش��ركت 
مديريت فناروي اطالعات اف��زود: نرم افزار معامالتي 
بازار سرمايه به ندرت دچار اختالل  مي شود كه بنا به 

نظر كارشناسان فني شركت مديريت فناوري بورس 
تهران، اين اختالل ارتب��اط الزامي با حجم معامالت 
ندارد؛ به اين صورت كه در بعضي از موارد با وجود حجم 
معامالت بس��يار باال هيچ اشكالي در سامانه معامالت 

ايجاد نشده است.
وي با اش��اره به روند افزايش تع��داد معامالت در بازار 
س��رمايه، گفت: در تيرماه سال 1395، متوسط تعداد 
معامالت روزانه بورس تهران، 61 هزار مورد بوده است؛ 
در حالي كه در تيرماه س��ال 1398، اين رقم به 343 
هزار مورد بالغ شده كه نشان مي دهد تعداد معامالت 
560 درصد سه سال قبل شده است. دهقان ادامه داد: 

با وجود اين افزايش تعداد معامالت، شاهد هستيم كه 
گزارش ه��اي مربوط به اختالل در هس��ته معامالت، 

كاهش قابل مالحظه اي داشته است.
مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري اطالعات بورس 
تهران با اش��اره به تالش اين س��ازمان براي دستيابي 
به هس��ته معام��الت پيش��رفته تر، گفت: ش��ركت 
فرانسوي پشتيباني از اين س��امانه را پذيرفته بود كه 
متاس��فانه خلف وعده كرد و از اين كار سرباز زد. با اين 
حال، به دليل بومي شدن سامانه در سال هاي متمادي، 
مهندسان ايراني توانسته اند نگهداشت و خدمات اين 

سامانه را در وضعيت مناسبي قرار دهند.

وي افزود: با توجه به اينكه طرف هاي خارجي مالحظات 
سياسي را در حوزه فناوري اطالعات دخالت مي دهند، 
هم اكنون گروه هايي از مهندس��ان ايراني با مديريت 
استادان برجسته دانشگاه ها در حال كار روي پلت فرم 

نرم افزاري مناسب بازار سرمايه هستند.

 معامالت ديروز بازار سهام كه در روزهاي اخير با رشد 
ساخص بورس تداوم يافته بود ديروز در حالي به اتمام 
رس��يد كه اغلب نمادگر هاي بورس تهران همچون 
شاخص كل بورس تهران با افت مواجه شدند. در روز 
گذشته با دس��ت به دست شدن بيش از 3 ميليارد و 
350 ميليون سهم و اوراق بهادار طي 307 هزار نوبت 
داد و ستد، ارزش معامالت به بيش از 1345 ميليارد 
تومان رسيد. در اين روز شاخص كل بورس تهران با 
كاهش 1 هزار و 186واحدي ب��ه كانال 255 هزار و 

512 واحد بازگشت. 
شاخص هم وزن نيز به ميزان 274 واحد افزايش به 
رقم 64 هزار و 816 واحد رسيد. همچنين آيفكس 
با افزايش 11 واحدي به عدد س��ه هزار و 421 واحد 

رسيد. بر اساس آمارهاي معامالتي به ثبت رسيده در 
اين روز، شاخص قيمت »وزني - ارزشي« با )320( 
واحد افت معادل )0.46( درصد به 69 هزار 50 واحد، 
ش��اخص كل »هم وزن« با 274 واحد رشد معادل 
0.43 درص��د به 64 ه��زار و 816 واحد، ش��اخص 
قيمت »هم وزن« با 184 واحد كاهش، معادل 0.43 
درصد به 43 هزار و 450 واحد، شاخص آزاد شناور با 
)1337( واحد كاهش، معادل )0.46( درصد به 289 
هزار و 106 واحد، ش��اخص بازار اول با )786( واحد 
افت مع��ادل )0.42( درصد به 186 هزار 428 واحد 
و ش��اخص بازار دوم با )2748( واحد ريزش معادل 
)0.53( درص��د به 516 هزار و 377 واحد رس��يد. از 
سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي اين روز  مشخص 

مي كند كه روز گذش��ته 5 نم��اد » فارس با )306( 
واحد، فوالد با )208( واحد، كگل با )175(، شپنا با 
)170( واح��د و پارس��ان با )138( واح��د« افت، 
بيشترين تاثير منفي را در كاهش شاخص كل بورس 
بر جاي گذاشتند. با نگاهي به عملكرد صنايع حاضر 
در بورس تهران مي توان دريافت كه در روز گذشته 
اكثر شاخص صنايع تاالر شيشه اي با ريزش مواجه 
شدند بطوري كه شاخص صنايع  محصوالت كاغذ با 
2366 واحد رشد، معادل 3.23 درصد به 75 هزار و 
645 واحد، زغالس��نگ با )291( واحد افت معادل 
)3.46( درص��د به 8 ه��زار و 136 واحد، محصوالت 
چرمي با )438( واحد كاهش معادل )3.92( درصد 

به 10 هزار 741 واحد« رسيد.

بازگشت شاخص بورس تهران به كانال 255 هزار واحدي
مروري بر آمار معامالت در بازار سهام

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر 
اينكه بازار س��رمايه مش��مول ماليات عايدي بر 
س��رمايه نيس��ت، عنوان كرد: به پيشنهاد نهاد 
ناظر بازار س��رمايه و با موافقت وزير محترم امور 
اقتصادي و دارايي، معامالت بازار سهام از دايره 
ماليات بر عايدي س��رمايه خارج ش��د. ش��اپور 
محمدي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ضمن بيان مطلب فوق گفت: در جلس��اتي كه با 
موضوع ماليات بر عايدي سرمايه برگزار شد نهاد 
ناظر همواره از عملكرد شفاف بنگاه هاي حاضر 

در بورس حمايت كرده است.
 به گزارش سنا، رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار عنوان كرد: در اين جلسات تاكيد كرديم 

ناشران بورسي ضمن ارايه اطالعات صحيح مالي 
بيش��ترين ميزان ماليات را پرداخت مي كنند و 
از س��وي ديگر بازار سرمايه مسير هموار هدايت 

نقدينگي به بخش مولد اقتصاد است.
محمدي اف��زود: با اين پيش فرض ها، س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار پيش��نهاد كرد تا معامالت 
بازار س��رمايه از دايره ماليات بر عايدي سرمايه 
خارج ش��ود و دكتر فرهاد دژپس��ند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي نيز با اين پيش��نهاد موافقت 

كردند.
 در ادامه اين مصاحبه سخنگوي سازمان بورس 
ادامه داد: بنابراين بازار س��رمايه كشور مشمول 

ماليات بر عايدي سرمايه نيست. 

بورس مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نيست
رييس سازمان بورس عنوان كرد
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   عرض�ه اوليه»هجرت« در روز ش�نبه: روز 
گذشته مراسم معارفه ش��ركت پخش برگزار شد. 
بر اين اساس مقرر شده تا به استناد گواهي پذيرش 
سهام ش��ركت پخش هجرت در تاريخ 17 دي ماه 
سال 1397 در تاريخ 19 مرداد سال جاري 15 درصد 
از سهام شركت پخش هجرت در بازار دوم فرابورس 
عرضه ش��ود. به گزارش »تعادل«، اين شركت كه 
نماد معامالتي آن با عنوان »هجرت« روي تابلوي 
معامالت در شده است در نخستين روز از هفته آتي 
به جمع نمادهاي مورد معامله در بازار دوم فرابورس 
مي پيوندد. ش��ركت ياد ش��ده تمامي فعاليت آن 
معطوف به توزيع دارو اس��ت، در سال 1333 با نام 
تهران فارمد به ثبت رس��يده است و از سال 1344 
رسما فعاليت خود را آغاز كرده است. نام شركت در 
سال 68 به پخش هجرت تغيير كرده و تاكنون نيز 
با اين نام فعاليت مي كند. مطابق با آنچه در اطالعيه 
عرضه هجرت آمده اين ش��ركت در نظر دارد تا 15 
درصد از 450 ميليون س��هم خ��ود را به ميزان 67 
ميليون و 500 هزار س��هم در روز مقرر شده براي 
عرضه از طريق روش بوك بيلدينگ به متقاضيان 
واگذار كند. انتظار مي رود كه اين واگذاري در حدود 

125 ميليارد تومان سرمايه جذب كند.
در اين عرضه حداكثر 225 سهم به هر كد حقيقي يا 
حقوقي تعلق خواهد گرفت و معامله گران مي توانند 
سفارش 1850 توماني را كه سقف دامنه قيمت در 
ثبت سفارش است در سامانه معامالت منظور كنند. 
در عرضه ياد شده ش��ركت كارگزاري صبا تأمين 
مدير عرض��ه خواهد بود. همچنين ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري هامون شمال و كارگزاري ياد شده 
مجموع��ا خريد 50 درصد از س��هام قابل عرضه را 
تعهد كرده اند. آنطور كه در بررسي عملكرد شركت 
مطرح شد، »هجرت« حاش��يه سودي تقريبا سه 
درص��دي دارد و موضوع عملي��ات آن حمل و نقل 
دارو و تجهيزات پزشكي اس��ت. بر اساس آنچه در 
اين نشست مطرح ش��د ارزش شركت در حدود 2 
هزار و 200 تومان ارزيابي شده كه سهامداران عمده 
»هجرت« تصميم گرفتند تا به دليل مشمول عرضه 
اوليه بودن اين نماد آن با قيمت اعالم ش��ده يعني 

1850 تومان به ازاي هر سهم به فروش برسانند.

  »فوالي« صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ماهه 
منتشر كرد: به گزارش سنا، شركت صنايع فوالد 
آلياژي يزد صورت هاي مالي تلفيقي 12 ماهه منتهي 
به 29 اس��فند 1397 را منتشر كرد. اين شركت با 
سرمايه 134 ميليارد ريالي سود تلفيقي هرسهم را 
431 ريال اعالم كرده و سود هرسهم شركت اصلي 
را 443 ريال اعالم كرده اس��ت. در گزارش تلفيقي 
اين شركت سود عملياتي 87 ميليارد و 349 ميليون 
ريال، سود خالص را 57 ميليارد و 813 ميليون ريال و 
زيان انباشته  قابل انتساب به صاحبان سهام شركت 
اصلي را 9 ميليارد و 591 ميليون ريال اعالم كرده 
اس��ت. اهداف و برنامه هاي راهبردي »فوالي« در 
خصوص توليد و فروش محصوالت شامل تثبيت 
سهم بازار فعلي و افزايش روند فروش فوالد آلياژي با 
توجه به نياز بازار و تنوع توليد و تالش جهت افزايش 
سهم بازار؛ توسعه بازار فروش محصوالت و خدمات؛ 
اس��تفاده از ظرفيت و فرصت هاي جديد اقتصادي 
در بازارهاي فوالد؛ افزايش سطح كيفي محصوالت 
توليدي؛ مش��تري مداري و توجه ب��ه ذي نفعان و 
مديريت بر كاهش هزينه ه��ا و افزايش بهره وري 
مي شود. از سوي ديگر برآورد اين شركت از تغييرات 
نرخ فروش محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه به اين 
شرح اعالم شده اس��ت كه نرخ فروش محصوالت 
بر اس��اس نرخ مواد اوليه، حقوق دس��تمزد و ساير 
مولفه ها تعيين خواهد ش��د كه باتوجه به افزايش 
سطح عمومي قيمت ها افزايش مي يابد. اين شركت 
اعالم كرده است كه در سال مالي 1397 باتوجه به 
افزايش قيمت مواد اوليه و همچنين تامين سرمايه 
در گ��ردش، تس��هيالت دريافتي اين ش��ركت در 
اين دوره نس��بت به دوره مالي مشابه سال گذشته 
با افزايش 33ح��دود درصدي همراه بوده اس��ت. 
همچنين »فوالي« قصد دارد در سال مالي1398 
اقدام به افزايش سرمايه از مبلغ 134ميليارد ريال به 

200ميليارد ريال كند.

  س�ود ۶۲ريالي ب�راي هرس�هم »دبالك« 
در فعالي�ت ۳ماهه:  به گزارش س��نا، ش��ركت 
توليد مواد اوليه دارويي الب��رز بالك در اطالعات و 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي 3ماهه منتهي به 
31خرداد1398، سود هرس��هم را 62ريال اعالم 
كرد. اين شركت سود عملياتي خود را در دوره مورد 
گزارش به مبلغ 39ميلي��ارد و 959ميليون ريال، 
سود خالص را 22ميليارد و 767ميليون ريال و زيان 
انباشته پايان دوره را 96ميليارد و 193ميليون ريال 
اعالم كرد. »دبالك« در تصريح اهداف و برنامه هاي 
راهبردي خود در خصوص توليد و فروش محصوالت 
اعالم كرده است كه توليد محصوالت جديد، توليد 
محصوالت با حاشيه س��ود باالتر، كاهش توليد و 
فروش محصوالت زيان ده، بررسي و تحقيق روي 
محصوالت زيانده جه��ت افزايش راندمان توليد را 
در دستور كار دارد. اين ش��ركت در برآوردي كه از 
تغييرات نرخ فروش محص��والت و نرخ خريد مواد 
اوليه داش��ته اعالم كرده اس��ت كه در پي افزايش 
ن��رخ ارز مبادل هاي از 42هزار ريال به قيمت باالتر 
نرخ فروش تغيير خواهد كرد. همچنين خريد مواد 
اوليه اي خارجي با نرخ ارز مبادل هاي 42هزار ريال 
ص��ورت مي گيرد و نرخ مواد اولي��ه داخلي با توجه 
به تغييرات نرخ ارز آزاد در حال نوس��ان بوده است. 
»دبالك« با توجه به اطالعات بهاي تمام شده منوط 
به ترتيب توليد و فروش و نرخ ارز و نرخ خريد مواد 
اوليه اس��ت. در صورت عدم تغيير ن��رخ ارز و موارد 
مذكور انحراف با اهميتي وجود نخواهد داش��ت و 
تركيب فروش نيز عمدتا به تقاضاي مشتريان دارد. 
در ساير برنامه هاي با اهميت اين شركت براي دوره 
9ماهه منتهي به 29اسفند1398، راه اندازي پلنت 
توليد B و افزودن محصول جديد به سبد محصوالت 

اعالم شده است.

يك كارشناس بازار سرمايه بيان كرد

بازار ارز ديجيتال بايد به بورس بيايد
به گفته يك كارشناس بازار سرمايه، سازمان بورس 
و اوراق بهادار مي تواند به عنوان نهاد ناظر به موضوع 
انتشار  ارز ديجيتال وارد شود و قواعد كار را وضع كند.

بهزاد گلكار، درباره پذيرش ارزهاي رمزگذاري شده 
در بورس به س��نا گفت: ابتدا بايد ديد كه اين ارز پس 
از تاييد و پذيرش بانك مركزي، مورد پذيرش كميته 
فقهي بورس قرار مي گيرد يا خير؟ و آيا با توجه به عدم 
انتقال كاال و خدمت مي تواند شرايط بيع را احراز كند؟

اين فع��ال بازار س��رمايه ضمن بيان اينك��ه ارزهاي 
رمزگذاري ش��ده يا همان كريپتو كارنسي ها نمونه 
پيشرفته و به روز شده فاركس با تكيه بر تكنولوژي هاي 
جديد بالك چين هس��تند، براي آنها مزاياي زيادي 
برش��مرد و افزود: مي توان اولين مزي��ت آنها را عدم 
نياز به حمل و نقل و ويژگي دسترس��ي هميشگي به 

آنها دانست.
گلكار مزيت ديگر ارزهاي رمزگذاري شده را استفاده از 
آنها به عنوان يك ابزار در بازارهاي مختلف عنوان كرد 
و گفت: اين ابزار به راحتي داراي يك عرضه و تقاضاي 
آني و لحظه اي اس��ت و اين خود يكي از بزرگ ترين 

مزاياس��ت، چون در يك لحظه مي تواند قيمت هاي 
متغيري داشته باشد.

وي درباره ميزان اس��تقبال سرمايه گذاران داخلي از 
اين ارزها ادامه داد: اين ارزها در ايران همچون س��اير 
كشورها به س��رعت مورد استقبال س��رمايه گذاران 
ق��رار گرفت، بطوري كه در دو س��ال و نيم گذش��ته 
سرمايه هاي زيادي به سمت خريد و ذخيره ارزهاي 

ديجيتالي حركت كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه سرعت 
اقدامات صورت گرفته در كش��ور براي ايجاد بس��تر 
عرضه اين ارزها كافي نيست، افزود: مي توانستيم ارز 
ديجيتالي را در كش��ور روي بالك چين هاي زيادي 
تعريف كنيم اما بانك مركزي خواستار تدوين آيين 

نامه ارز ديجيتال شد. 
از س��وي ديگر زماني كه ما مي توانس��تيم با استفاده 
از مزيت ارزاني برق در كش��ور ب��ه عنوان تنها هزينه 
استخراج كريپتو كارنس��ي ها، فضاي مناسبي براي 
عرضه اين ارز ايجاد كنيم ب��ا مخالفت وزارت صمت 

مجوزهاي الزم صادر نشد.

اين فعال بازار س��رمايه عنوان كرد: با وجود از دست 
رفتن فرصت ها در گذشته، اكنون دوباره اين مساله 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. با توجه به محدوديت 
مناب��ع ارزي ك��ه به واس��طه تحريم ها ايجاد ش��ده 
مي توانيم از طريق ارز هاي ديجيتال بخشي از پول هاي 
ريالي و سرگردانمان را از بازارهاي غيرمتشكل دالر 
و ي��ورو جمع آوري و خ��روج ارز از طري��ق بازارهاي 

غيرقانوني ارز ديجيتال را متوقف كنيم.
گلكار خاطرنشان ش��د: ما در اين راه با موانع زيادي 
روب��رو هس��تيم. اولين موض��وع عدم اتص��ال بازار 
ارزهاي ديجيتال به بازارهاي بين المللي اس��ت كه با 
محدوديت هاي تحريمي ايجاد ش��ده و بايد تنها به 
فكر بازار داخلي باش��يم. اين ارزها را بايد روي بالك 

چين هاي بومي تعريف و رمزگذاري كنيم 
وي دغدغ��ه ديگر پيش روي عرض��ه ارز ديجيتال را 
مس��اله والت ها و كيف پول هاي نگهداري آن عنوان 
كرد و افزود: نگهداري از ارزهاي ديجيتال مساله مهمي 
اس��ت، چراكه تمام اينها بايد بر اساس سيستم هاي 
ضدويروس و ضده��ك دايما آپديت ش��وند. ما اين 

ضدويروس ه��ا و ضدهك ها را باي��د از كمپاني هاي 
خارجي خريداري كنيم كه آن هم به دليل تحريم ها 
مش��كل اس��ت و بايد ديد چ��ه راهي ب��راي آن پيدا 

خواهيم كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بي��ان اينكه عرضه 
رسمي ارزهاي ديجيتال بدون بسترسازي زمينه بروز 
مشكالت جديد خواهد شد تاكيد كرد: شكل گيري 
اين بس��ترها، فرهنگ س��ازي، تعريف و انتش��ار ارز 
ديجيتال و ساير مسائل مربوط به اين حوزه پروسه اي 
زمان بر دارد و اجراي عجوالنه آن به مصلحت نيست و 
اگر بدون بسترسازي الزم به سمت كريپتو كارنسي ها 

برويم نتيجه اي جز بروز مشكالت جديد ندارد.

  بورس مي تواند قواعد بازي را وضع كند
وي اظهار كرد: ب��ه دليل اجراي معام��الت ارزهاي 
رمز گذاري شده در بستر اينترنت و فراگير بودن آن، 
معموال به مساله »به رسميت شناخته شدن« توسط 
بانك هاي مركزي اهميت چنداني داده نمي شود و به 
راحتي در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد. عرضه 

ارز ديجيتال توس��ط بانك مرك��زي خيلي ضروري 
نيست.

گلكار خاطرنشان كرد: ارزهاي رمزگذاري مي توانند 
توس��ط بخش هاي مختلف كش��ور توليد و در بستر 
بالك چين هاي خود تعريف شوند. مثال سازمان ثبت 
احوال مي تواند پس از تاييد اس��ناد امالك در بستر 
مكانيزم تاييد و احراز مالكي��ت ملك، براي مالكيت 
هر فرد در بستر بالك چين يك ارز ديجيتال تعريف 
كند. هر چند كه اين كار زمان بر است، اما اين حسن را 
دارد كه امكان تقلب را به صفر مي رساند و ديگر كسي 
نمي تواند منزل فرد ديگ��ري را به نام خود كند. مثال 
همين نرم افزار كارگزاري ها مي تواند بس��تري براي 

بالك چين تعريف ارز ديجيتال باشد.
وي ادامه داد: براي مثال، بانك مركزي در كش��ور ما 
مي تواند ارز رمزگذاري به نام تومان را روي بالك چين 

خود تعريف و به رسميت بشناسد.
گلكار افزود: اما در اين راه سازمان بورس و اوراق بهادار 
نيز مي تواند به عنوان نهاد ناظر وارد شود و قواعد كار 

را وضع كند.

ديدگاه

دربازار
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در هشتاد وهفتمين نشست شوراي گفت وگو مطرح شد

تقويت بازار سرمايه با تسهيل شرايط ورود بنگاه هاي كوچك به بورس

بازار مكاره اي به نام پايانه هاي مرزي

هشتاد و هفتمين نشست ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي با دو دس��توركار مبني بر بررس��ي 
پيشنهاد تسهيل روند ورود ش��ركت ها به بورس اوراق 
بهادار با تسريع وصول ماليات از طريق الحاق يك ماده 
به قانون ماليات هاي مس��تقيم و بررسي وضعيت ورود 

بنگاه هاي كوچك و متوسط به بازار سرمايه برگزار شد.
در اين نشس��ت، افزاي��ش ميزان ش��فافيت امور مالي 
ش��ركت ها و پرداخت دقيق ماليات از سوي آنها مورد 
تأكيد قرار گرفت و تصريح ش��د كه در صورت تسهيل 
روند ورود انواع شركت ها به بازار سرمايه عالوه بر افزايش 
شفافيت هاي مالي، مي توان درآمدهاي مالياتي دولت را 
افزايش داد. در نتيجه تسهيل اين روند مي تواند هم به 

نفع بخش خصوصي باشد و هم به نفع دولت.

   پيشنهاد مختومه شدن پرونده هاي مالياتي 
شركت هاي متقاضي ورود به بورس

با تأكيد سعيد جمشيدي فرد، مشاور دبيرخانه شوراي 
گفت وگو در مورد توجه شركت ها به بازار سرمايه به عنوان 
يكي از راهكارهاي تأمين منابع مالي و از طرفي تالش 
دولت به افزايش درآمدهاي مالياتي، الزم اس��ت آنچه 
براي ورود اين شركت ها به بازار سرمايه كمك مي كند، 
انجام شود. بر اساس اظهارات وي سال 1397 مجموعه 
شركت هاي بورس��ي در حدود 10 هزار ميليارد تومان 
ماليات پرداخت كردند كه نشان مي دهد اين شركت ها 
به دليل ش��فافيت موجود، وضعي��ت مطلوب تري در 
پرداخت انواع ماليات ها دارند. جمشيدي فرد پيشنهاد 
داد: به محض پذيرش و درج نام شركت در بورس، كليه 
پرونده هاي مالياتي عملكرد، تكليف��ي و ارزش افزوده، 
حل وفصل و مختومه ش��ود ت��ا مخاط��رات تأخير در 
رسيدگي تا قطعيت ماليات به ساير سهامداران بالقوه و 
بازار آسيب نرساند. شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد 
و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در واكنش به اين 
پيشنهاد، ضمن اس��تقبال از آن و تأييد مشكالتي كه 
پيش روي اين ش��ركت ها وجود دارد، تأكيد كرد: براي 
اصالح اين روند به قانون ني��از داريم. در حال حاضر بر 
اساس قانون، وضعيت سال هاي قبل ماليات شركت هاي 
متقاضي ورود به بورس بررس��ي مي ش��ود و در صورت 
ديركرد، بايد جريمه الزم پرداخت شود. وي ادامه داد: 
از طرفي ش��ركت هايي وجود دارند كه رشد كرده اند و 
تمايل دارند به بازار سرمايه وارد شوند ولي از اين نگرانند 
كه در صورت اعالم تقاضاي خود، ماليات هاي قبلي آنها 
و جريمه هاي ديركرد به سهامداران امروز اين شركت 

تحميل شود و اين ريسك بزرگي براي شركت است.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: اين پيشنهاد كه از سوي 
دبيرخانه ش��وراي گفت وگو مطرح ش��ده تا از اين پس 
وضعيت ماليات دهي ش��ركت هاي متقاضي به محض 
پذيرش و درج نام شركت در بورس، مختومه شود، نياز 
به بررسي و ايجاد مكانيزم هاي خاصي دارد چراكه ممكن 
است شركت ها بعد از مختومه شدن پرونده هاي مالياتي 
آنها، ديگر وارد بورس نشوند. به باور اين مقام مسوول، از 
آنجا كه امروز بازار سرمايه 35 تا 36 درصد توليد ناخالص 

داخلي را دربرمي گيرد، بنابراين بايد تقويت آن را بطور 
جدي دنبال كنيم. الياس حضرتي، رييس كميسيون 
اقتصاد مجلس نيز خاطرنشان كرد كه مجلس آمادگي 
دارد در صورت لزوم اصالحاتي را در قانون اعمال كند. 
فرهاد دژپسند، رييس شوراي گفت وگو و وزير اقتصاد و 
دارايي نيز اين ايده را مناسب ارزيابي و تأكيد كرد: براي 
اجراي اين ايده بايد پردازش دقيقي داشته باشيم. در حال 
حاضر قانون ماليات هاي مستقيم در دست بازنگري است 
و مي توانيم در اين راستا، موضوع موردنظر را هم بررسي 
كنيم. وي تصريح كرد: بخش خصوصي اگر ديدگاه هاي 
ديگري هم در مورد ماليات هاي مستقيم دارد مي تواند 
آنها را جمع بندي كند و در اختيار دولت قرار دهد. به باور 
وزير اقتصاد هرچه به بورس عمق ببخشيم، اقتصاد كشور، 
شرايط بهتري پيدا مي كند، هرچند اين عمق بخشي بايد 

متناسب با ظرفيت هاي موجود در اين بازار باشد.

   بخش خصوصي زمان كافي براي ارايه نظر  
تخصصي ندارد

در بخش ديگري از اين نشس��ت، غالمحسين شافعي، 
رييس اتاق ايران و دبير ش��وراي گفت وگو، مهم ترين 
مش��كل بخش خصوصي را منوط به بي توجهي دولت 
به نظرات بخش خصوصي دانست و تأكيد كرد: زماني 
كه دول��ت موضوعي را ب��راي اعالم نظر ب��ه اتاق ايران 
مي فرس��تد، تنها 24 س��اعت زمان ب��راي اعالم نظر 
كارشناس��ي بخش خصوصي در نظر مي گيرند كه اين 
زمان كافي نيست. براي ارايه نظرات تخصصي بايد يك 

ماه زمان قائل ش��د در غير اين صورت نظر ارايه شده به 
اندازه كافي كارشناسي شده نيست.

وي ادامه داد: دولت در نشس��ت هاي تصميم گيري به 
جاي اينكه از طريق اتاق ايران، نماينده بخش خصوصي 
را دعوت كند، خودش نماينده را تعيين كرده و تنها از آنها 

نظرخواهي مي كند كه روند نادرستي است.

   برگ�زاري اولين نشس�ت بخ�ش خصوصي
در شوراي امنيت ملي بعد از 40 سال

مرتضي سلطاني، عضو شوراي گفت وگو از برگزاري اولين 
نشس��ت بخش خصوصي در شوراي امنيت ملي بعد از 
40 سال خبر داد. علي شمخاني، رياست اين جلسه را به 
عهده داشته و دادستان كل كشور، وزير صنعت، معدن و 
تجارت، رييس سازمان حفاظت اطالعات سپاه، رييس 
سازمان صداوسيما و رييس اتاق ايران و جمعي ديگر از 

نمايندگان بخش خصوصي حضور داشتند.
اين فعال اقتص��ادي با بيان اين مطلب كه برگزاري اين 
نشست نتايج قابل توجهي به دنبال داشت، تشريح كرد: 
محور اين نشس��ت به وضعيت SMEها معطوف شد؛ 
اينكه اگر مگاپروژه ها تعريف نشود و بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط را زير پروبال خود نگيرند، همچنان شرايط 

اقتصادي كشور به همين منوال ادامه پيدا مي كند.
بر اساس اظهارات سلطاني آنچه قطار اقتصادي كشور 
را جلو مي برد و موجب مي ش��ود كه واحدهاي كوچك 
و متوس��ط در كنار هم قرار گرفت��ه و جلو بروند، همان 
مگاپروژه ها هستند كه براي تعريف و اجراي آنها در كشور 

با انواع محدوديت ها مواجه هستيم. وي تأكيد كرد: امروز 
يك فعال اقتصادي اگر بخواهد چنين پروژه هاي بزرگي 
را در كش��ور اجرا كند بايد نيمي از ت��وان مالي و زماني 
خود را صرف مقابله با ان��واع هجمه هايي كه عليه او در 
جامعه شكل مي گيرد، كند. در صورتي كه اگر نهادهاي 
حكومتي و دولتي از ما حمايت كنند، همه توان خود را 
صرف پيشرفت اين پروژه ها كرده و در زمان كمتري به 
نتيجه دلخواه مي رس��يم. اين عضو شوراي گفت وگو از 
جمع بندي اين نشس��ت سخن گفت و افزود: مقرر شد 
پيشنهاد بخش خصوصي درباره اهميت اين حمايت ها 
در اختيار مقام معظم رهبري قرار گيرد و با نظر ايشان 

در مورد آن حكم حكومتي صادر شود.

   تش�كيل كارگروه براي رس�يدگي به روند 
ورود SMEها به بازار سرمايه

در ادام��ه، ش��رايط ورود SMEها به بازار س��رمايه و 
مش��كالت و موانع موجود در مس��ير تغيير وضعيت 
حقوقي ش��ركت ها از مس��ووليت محدود به سهامي، 
به ويژه در مورد ش��ركت هاي مستقر در شهرك هاي 
صنعتي و واحدهاي فناوري مستقر در پارك هاي علم 
و فناوري و نياز به انتقال زمين و بناهاي س��اخته شده 
به نام شركاي شركت س��هامي، بررسي شد. بر اساس 
اظهارات حسين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران 
و قائم مقام دبير ش��وراي گفت وگو، برخي شركت هاي 
مستقر در ش��هرك هاي صنعتي كه قصد ورود به بازار 
سرمايه را دارند، اگرچه حائز عمده شرايط هستند اما 

به دليل محدوديت قانون تجارت در تغيير شخصيت 
حقوقي از مسووليت محدود به سهامي )خاص و عام(، 
ناچار به تأسيس شركت سهامي خاص جديد شده اند كه 
در مرحله انتقال اموال و دارايي هاي شركت مسووليت 
محدود به صاحبان س��هام شركت س��هامي جديد به 
عنوان آورده نقدي و غيرنقدي سهامداران، دچار مشكل 
شده اند. وي ادامه داد: اين مشكل به واسطه محدوديت 
اعمال شده در تبصره 2 ماده 1 بخشنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، است كه بنابر آن صدور جواز تأسيس 
به نام چند ش��خص حقيقي يا چند ش��خص حقوقي 
مجاز نيس��ت. در اين رابطه پيشنهاد دبيرخانه شوراي 
گفت وگو، اصالح اين بخشنامه است. نايب رييس اتاق 
ايران اف��زود: در مورد ش��ركت هاي دانش بنيان كه از 
بنيه و توان علم��ي و اجرايي قابل توجهي برخوردارند 
اما به دليل آنكه نوع آنها مس��ووليت محدود اس��ت و 
نمي توانند وارد بورس ش��وند، درصورتي كه بخواهند 
وارد بورس شوند، بايد شركت را منحل كرده و شركت 
سهامي جديد تأسيس كنند كه در اين صورت امتياز 
دانش بنيان بودن خود را از دس��ت خواهند داد. در اين 
نشست پيش��نهاد ديگري هم ارايه شد مبني بر اينكه 
به كمك مصوبه ش��وراي هماهنگي اقتصادي بتوان با 
شرايط آسان تري شركت هاي با مسووليت محدود را 
به شركت هاي س��هامي )عام يا خاص( تبديل كرد. در 
اين رابطه، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور 
گفت: قانون، تبديل شركت هاي تضامني كه سخت ترين 
نوع شركت ها بوده و همه شركاي آن نسبت به مسائل 
شركت مسووليت دارند، مجاز دانسته است، بنابراين هر 
شركت ديگري از نظر تبديل، شرايط آسان تري دارد و 
بر اساس يك اصل حقوقي مي توان چنين نتيجه گرفت 
اما در حال حاضر در برخي نهادهاي مسوول برداشت 
ديگري مي شود و نظرات مخالفي وجود دارد. وي ادامه 
داد: در اين مورد مي توان بخشنامه خالف قانون را اصالح 
كرد. راه حل ديگري كه براي كوتاه مدت وجود دارد اين 
اس��ت كه شركاي شركت هاي با مس��ووليت محدود، 
شركت سهامي خاصي را تأسيس كنند و سهام دار اين 
شركت جديد شوند و كل سهم الشركه خود را به همان 
نس��بت قبل بين خود به تملك بگيرن��د. بعد از اينكه 
همه چيز تثبيت و مشخص شد، مي توانند اين شركت 

را منحل كنند.
در نهايت بعد از مطرح شدن نظرات نمايندگان سازمان 
ثبت شركت ها و س��ازمان بورس، با نظر دژپسند مقرر 
شد كارگروهي به رياست معاون حقوقي رييس جمهور 
تش��كيل ش��ود و نمايندگان بخش خصوصي و ديگر 
نهادهاي مربوطه حضور پيدا كنند و نظر كارشناس��ي 
خود را براي حل اين مس��اله اع��الم كنند. وزير اقتصاد 
تأكيد كرد: ش��ايد در حال حاضر تعداد درخواست ها از 
سوي شركت هاي دانش بنيان براي ورود به بورس كم 
باشد اما اين ش��ركت ها در حال افزايش و بزرگ شدن 
هستند، بنابراين به تدريج درخواست ها بيشتر مي شود. 
پس الزم است همين امروز مش��كالتي كه سر راه اين 

شركت ها وجود دارد، برداشته شود.

به گفته بسياري از كاميون داران اين روزها پايانه هاي مرزي 
تبديل به يك بازار مكاره براي بس��ياري از رانندگان شده 
بطوريكه بسياري از هنگ ها يا بازرسان اين حوزه با دريافت 
هزينه هاي اضافي و گزاف باعث ايجاد مشكالت بسيار زيادي 
براي كاميون داران شده اند. بازكردن پلمپ بار كاميون داران 
و دريافت هزينه هاي گزاف براي اسكن كردن بارها بخش 

كوچكي از مشكالت اين رانندگان به شمار مي رود.
به گفته بس��ياري از رانندگان ترانزي��ت حال حمل ونقل 
بين المللي در ايران خوب نيست و در مقايسه با سال هاي 
گذشته مش��كالت اين صنف نه تنها برطرف نشده بلكه 
چندين برابر نيز شده اس��ت و در اين بين دولت هم هيچ 
همكاري با آنها انجام نمي كند. در اين رابطه جواد سمساريلر 
ريي��س هيات مديره انجم��ن ش��ركت هاي حمل ونقل 
بين المللي ايران با بيان اينكه متأسفانه در بخش حمل و نقل 
بين المللي، تعداد سازمان هاي تصميم گير بسيار زياد است، 
گفت: حدود 25 سازمان، وزارتخانه و ستاد در حوزه حمل 

ونقل بين المللي مصوبه و قانون وضع مي كنند.
سمساري لر با اشاره به ظرفيت هاي باالي ترانزيت  در كشور 
و موقعيت مناس��ب جغرافيايي ايران، گفت: متأسفانه از 
ظرفيت هاي ترانزيتي كشور خوب استفاده نكرد ايم ضمن 

آنكه ظرفيت كشورهاي محصور در خشكي )لندالك( را 
هم از دس��ت داده ايم بطوريكه تركيه گوي سبقت را از ما 
ربوده است. رييس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي 
حمل و نقل بين الملل��ي ايران با تأكيد بر اينكه ش��رايط 
حمل و نقل بين المللي ب��راي واردات كاال و ترانزيت دچار 
مشكل است ، افزود: با توجه به تحريم هاي موجود، ارتباط 
بانكي با كشورهاي ديگر بسيار سخت است و ما پول هاي 

خود را از طريق صرافي ها دريافت مي كنيم.

 كنوانسيون TIR در ايران اجرا نمي شود
سمس��اري لر بيان كرد: قانون امور گمركي و آيين نامه آن 
در سال 92 تصويب و ابالغ شد، اما اين قانون در كشور اجرا 
نمي شود و در واقع نوعي تحريم داخلي هستيم؛ چرا يك 
وسيله حمل به قيمت 600 ميليون تومان به لب مرز برسد و 
بعد پانزده روز براي ثبت سفارش در گمرك بماند؟ ما به يك 
حامل بار اروپايي نمي توانيم بگوييم براي حمل كاال به مقصد 
ايران ثبت سفارش داشته باشيد. رييس هيات مديره انجمن 
صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران افزود: 35 
سال پيش ايران جزو كنوانسيون گمركي TIR شد كه فلسفه 
آن تس��هيالت امور مرزي است. وي ادامه داد: كنوانسيون 

1952 اولين كنوانسيون درباره امور گمركي حمل و نقل 
بين المللي بود كه مش��كالتي داشت و نهايتًا كنوانسيون 
TIR1975 در دنيا رايج شد، بنابراين دفترچه اي كه 200 
هزار دالر گارانتي بين المللي داش��ت به دس��ت هر راننده 
مي دادند و مشخصات كاالي داخل كانتينر پلمپ شده را هم 
مي دانستند. رييس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي 
حمل و نقل بين المللي ايران افزود: اما همين كنوانسيون 
TIR كه مصوب مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان 
است، فقط تا مرز ايران اجرا مي شود. سمساري لر گفت: 
همچنين امروز توقف هاي پشت مرز و هزينه ها براي 
كاميون داران و ش��ركت ها زياد شده اس��ت، لب مرز 
آزمايشگاه هايي گذاشته اند كه بايد سياالت آزمايش 
ش��وند. وي بيان كرد: راننده زماني ك��ه كااليي را براي 
حمل دريافت مي كند، نمي تواند آن را از نظر وجود مواد 
مخدر كنترل كند، چرا بايد در يكي از حلبي هاي سس 
گوجه فرنگي كه برند يك كارخانه معتبر هم باشد، 250 
كيلوگرم هروئين باش��د كه راننده از همه جا بي خبر به 
خاطر اين ميزان هروئين در كشور هاي ديگر زنداني باشد؟

رييس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل 
بين المللي اي��ران بيان كرد: تعداد زي��ادي راننده به جرم 

حمل مواد مخدر كه خودش��ان بي اط��الع بوده اند، امروز 
در كشور هاي مختلف زنداني هس��تند، متأسفانه تعداد 
اين راننده ها هم از طرف اين كش��ور ها رسانه اي نمي شود 
تا مش��كالت بعدي با مقامات كش��ور ما نداش��ته باشند. 
سمساري لر افزود: حتي ناجا و وزارت خارجه هم آمار دقيقي 

از راننده هاي زنداني ما به علت حمل مواد مخدر ندارند. 
ريي��س هيات مديره انجم��ن صنفي ش��ركت هاي 
حم��ل و نق��ل بين المللي اي��ران گفت: ما ام��روز در 
كش��ور هايي نظير تركيه، ايتاليا و آلمان راننده ايراني 
زنداني ب��ه دليل حمل مواد مخدر داريم. وي با اش��اره 
به مش��كالت مرزي راننده هاي ترانزيت، گف��ت: از ديگر 
مشكالت كاميون داران اين اس��ت كه بايد هر بار لب مرز 
110 هزار تومان فقط بابت اس��كن پرداخت كنند، ضمن 
آنكه 99 درصد كاميون هاي وارده به كشور در مرز هاي ما 
باز مي شود و برخورد با بار فيزيكي است. رييس هيات مديره 
انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي ايران 
افزود: بسياري از صاحبان كاال كه به عنوان مثال قاب عكس 
يا مبلمان صادر مي كنند. در نوار باالي اين كاال ها مواد مخدر 
پنهان كرده اند و همين امر موجب مي شود راننده خطوط 
ترانزيت ما در كشور هاي مختلف دستگير و به جرم حمل 

مواد مخدر، زنداني ش��ود. وي اظهارك��رد: با وجود آنكه ما 
مصوبه س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را داريم، 
مبني بر اينكه راننده ها مي توانند به عنوان مثال در مسير 
اسپانيا 4 هزار و 500 يورو يا در مسير آلمان 5 هزار يورو به 
همراه خود داشته باشند، اما هنگ مرزي به هيچ عنوان اين 
موارد را قبول ندارد و همان قانون 2 هزار يورو كه براي مسافر 
مصوب شده است را براي راننده هم اجرا مي كند، در حالي كه 
اين راننده فقط بايد در كشور تركيه بابت عبور كاميون خود 
از درياچه وان 2 هزار و ۸00 يورو پول كشتي بدهد، گازوئيل 
با نرخ آزاد دريافت كند و اگر نقص فني براي كاميون پيش 
آمد، ارز پرداخت كند، اما گوش شنوايي وجود ندارد و لب 

مرز، بازار مكاره است.
رييس هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل 
بين المللي ايران گفت: گمرك بزرگ ترين مانع پيش روي 
ش��ركت هاي حمل و نقل اس��ت، اگر آنها قانون سال 92 
را اجرا كنند، براي ما كافي اس��ت، اما مشكل آن است كه 
مديران قانون را تفسير مي كنند و بالفاصله بخشنامه در هر 
حوزه اي صادر مي كنند و با تغيير يك مدير هم آن بخشنامه 
لغو نمي شود، بلكه بخشنامه اي روي بخشنامه هاي ديگر 

اضافه مي شود.

آماده همكاري با اتاق ايران براي رفع مسائل كارت بازرگاني هستيمهجوم دالالن به بازار چاي
دالالن اين بار بازار چاي را هدف قرار داده اند و تالش مي كنند تا با استفاده 
از فرصت ناشي از حذف ارز 4200 توماني در اين بخش بازار را به نفع خود 
دچار التهاب كنند. همين امر نيز باعث شده تا قيمت چاي خارجي با شدت 
معناداري در روزهاي اخير افزايش يابد. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد 
در حال حاضر قيمت چاي باروتي سيالن كه دو هفته پيش 45 هزار تومان 
بود به 90 هزار تومان رسيده است. چاي قلم هندي به 75 هزار تومان و چاي 
شكسته سرگل سيالن 95 هزار تومان به فروش مي رسد. چاي سبز نيز از 
قيمت هاي 90 هزار تومان به باالتر در بازار به فروش مي رسد. فروشندگان 
نيز اعالم كردند كه قيمت چاي الاقل 40 تا 50 هزار تومان در هر كيلو افزايش 
يافته است. در چنين شرايطي برخي تالش مي كنند اين واقعيت را پنهان 
كرده و افزايش قيمت چاي را گردن حذف ارز دولتي بيندازند و وانمود كنند 
مقصر افزايش قيمت دولت است و همين امر باعث تطهير چهره دالالن و 
محتكران بازار مي شود. در اين ارتباط رييس سازمان چاي كشور با اشاره 
به قيمت 3 دالري چاي وارداتي اعالم كرد اگر اين قيمت را با احتساب ساير 
هزينه ه��ا دو برابر كرده و در قيمت ارز نيمايي ضرب كنيد حداكثر قيمت 
هر كيلو چاي بايد 60 هزار تومان بش��ود نه 90 يا 120 هزار تومان بنابراين 
مي بينيد كه مش��كل از طرف ارز نيس��ت و اين دالالن هستند كه تالش 
مي كنند از اين شرايط به نفع خود استفاده كنند. به گفته وي حساب و كتابي 
كه ذكر شده با حداكثر هزينه ها و رند كردن ارقام محاسبه شده است و ارقام 
واقعي كمتر از اينهاست. لذا وزارت صنعت، ستاد تنظيم بازار، تعزيرات و ساير 

دستگاه هاي بخش بازرگاني بايد بررسي كنند كه چه كساني با چه اهداف 
و سودجويي هايي قيمت چاي وارداتي را غيرواقعي باال برده و گناه آن را به 
گردن حذف ارز 4200 توماني آن و چايكاران مي اندازند. اين در شرايطي 
است كه به گفته مسووالن دولتي هدف اصلي دولت از نيمايي كردن ارز چاي 
تنها حمايت از توليد داخل بوده و به عنوان شاهد پيش بيني افزايش قيمت 
خريد تضميني چاي توسط دولت نشان مي دهد دولت قصد دارد صنعت چاي 
كشور را از شرايط كنوني نجات دهد اما اين دالالن هستند كه مثل هميشه 
تالش مي كنند مشكالت جديدي را بيافرينند. حبيب جهانساز با اشاره به 
مشكالت صنعت چاي كشور معتقد است با حمايت هايي كه صورت گرفته 
55 هزار چايكار كه در 700 روستا فعالند و 200 هزار نفر اشتغال در اين حوزه 
ايجاد كرده اند تحت حمايت دولت قرار خواهند گرفت. البته اين مسوول حوزه 
چاي معتقد است دولت بايد در بحث قيمت و تنظيم بازار ورود كند و اگرچه 
چاي مش��مول قيمت گذاري دولتي نيست اما رهاسازي آن نيز در چنين 
شرايطي به صالح نيست. فروشندگان چاي نيز به اگزيم نيوز اعالم كردند 
بسياري از فروشندگان بي توجه به قيمت ها تالش مي كنند هر قيمتي اعالم 
كنند و بازار مي رود دچار يك هرج و مرج شود. در اين شرايط به نظر مي رسد 
دولت باي��د ورود كرده و براي دوره اي كه همان دوره گذار بازار محس��وب 
مي شود تنظيم و كنترل بازار را به دست بگيرد و از احتمال احتكار كاال در 
انبارها و تحركات تخريبي دالالن به شدت جلوگيري كند تا بازار به تعادل 

منطقي خود برسد؛ تعادلي بين قيمت هاي وارداتي و قيمت هاي داخلي.

لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمه��ور در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق ايران در مورد كارت هاي بازرگاني مي گويد: معتقدم 
كارت بازرگاني ابزار شناسايي كسي است كه مي خواهد در حوزه 
تجاري واقتصادي فعاليت كند. مثل كس��ي ك��ه معلم يا كارمند 
س��ازماني است و كارت شناسايي س��ازماني دارد. كارت بازرگاني 

كارت شناسايي فعاالن حوزه اقتصادي است. 
جنيدي معتقد است: دولت بايد در پي تسهيل امور مربوط به كارت 
بازرگاني باش��د و اتاق هاي بازرگان��ي را از اين منظر موردحمايت 
قرار دهد. جنيدي با اش��اره به مشكالت پيش آمده در حوزه كارت 
بازرگاني مي گوي��د: آن چيزي كه در اين مقطع زماني باعث وضع 

مقررات مزاحم شده، به مجموعه شرايط برمي گردد.
 تغييرات و نوسانات بازار ارز باعث شده كساني كه نمي خواهند اين 
هويت حرفه اي را داشته باشند و اصاًل حرفه و كارشان حوزه تجارت 
نبوده، از هويت تجاري استفاده كنند. استفاده هايي كه نمي شود 

گفت لزومًا مجاز و قانوني بوده است.
به گفته جنيدي، اين مساله سبب شده كه محدوديت ها و مقررات 
وضع شده باعث تزاحم در حوزه كارت بازرگاني پيش بيايد. او ادامه 
مي دهد: گاهي اوقات وقتي ش��رايط اقتصادي يك كشوري دچار 
نوسانات مي شود در اين شرايط مش��كالتي پيش مي آيد و دولت 
تالش مي كند وضعيت را ساماندهي كند. گاهي در اين ساماندهي 

مقررات مزاحم هم وضع مي ش��ود كه به محض اينكه ثباتي پيش 
مي آيد، بايد اين وضعيت به حالت اول برگردد. او معتقد اس��ت: به 
نظ��ر من اآلن با توجه به اينكه در بس��ياري از حوزه ها ثبات ايجاد 
شده، مي توان مجددا اين ش��رايط و مقررات را مورد بازبيني قرار 
داد. تا جايي كه ممكن است مي توان مقررات را سهل و ساده كرد 
و مي��زان اين مقررات را كاهش داد تا اصل كار و فعاليت اقتصادي 
تس��هيل ش��ود. او به هيات هاي مقررات زدايي اشاره مي كند: بايد 
هيات هاي مقررات زدايي مجم��وع مقررات مربوط به اين حوزه را 

ببينند و مقررات مزاحم را دور بريزند.
معاون حقوق��ي رييس جمهوري خطاب به ات��اق ايران مي گويد: 
اگر مس��اله كارت بازرگاني حاد شده، خوب اس��ت كه اتاق ايران 
پيشنهادي در اين چارچوب براي رفع مشكل ارايه دهد؛ يعني اگر 
مجموع مقررات مزاحم زياد است و اگر نياز دارد و فكر مي كند كه 
اول بايد معاونت حقوقي براي ش��فاف شدن مساله كمك بكند ما 
آمادگي اين كار را داريم. اآلن كه معاونت حقوقي رييس جمهوري 
همكاري مس��تمر و نظام مند با اتاق دارد، مي توانند نمايندگاني از 
اتاق بيايند و در اين كارگروه هايي كه به اين منظور تشكيل داده ايم، 
مس��اله را تبيين و تشريح كنند. ما مي توانيم در اين چارچوب كار 
را برايشان شفاف كنيم. درنتيجه نمايندگان اتاق ايران نياز ندارند 

كه براي مقررات زدايي به جاي ديگري بروند. 
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اختالف معنادار نرخ مصوب 
مرغ با هزينه هاي توليد

عظيم حجت عضو هيات مدي��ره اتحاديه مرغداران 
گوشتي با اشاره به اينكه نرخ مصوب مرغ با هزينه هاي 
توليد اختالف معناداري دارد، اظهار كرد: با توجه به 
خريد نقدي يا پيش خريد نهاده هاي توليد و تاخير 
2 تا 3 ماهه كش��تارگاه ها در بازپرداخت هزينه مرغ، 
مرغداران با هزينه هاي پنهاني روبرو هس��تند كه در 
قيمت تمام ش��ده توليد لحاظ نمي شود. وي اجراي 
نرخ مصوب 12 هزار و 900 توماني براي فروش هر كيلو 
مرغ گرم در بازار را منوط به پرداخت نقدي كشتارگاه ها 
دانست و افزود: با وجود آنكه تاخير 2 ماهه در پرداخت 
قيمت م��رغ، 6 درصد هزينه هاي تولي��د را افزايش 
مي دهد، بنابراين از س��تاد تنظيم بازار انتظار داريم 
نرخي را اعالم كند كه براي مرغدار توجيه اقتصادي 
داشته باشد. حجت ادامه داد: اگرچه ستاد تنظيم بازار 
نرخ مصوب هر كيلو مرغ از ابتداي امسال را 12 هزار 
و 900 تومان اعالم كرد، اما در ماه هاي ارديبهشت و 
خرداد، مرغداران به طور متوسط كمتر از اين نرخ مرغ 
توليدي خود را در بازار عرضه مي كردند كه اين امر بدان 
معناست كه خانوار ها در برخي ماه هاي سال كمتر از 
نرخ مصوب و برخي ماه ها بيش از نرخ مصوب، مرغ مورد 

نياز خود را خريداري مي كنند. 
عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتي با تاكيد 
بر اين مساله كه بازار مرغ همانند ساير كاالها بايد تابع 
سيستم عرضه و تقاضا باشد، گفت: از مسووالن ستاد 
تنظيم بازار به عنوان مرجع قيمت گذاري انتظار مي رود 
در مواقعي كه نرخ مرغ كمتر از قيمت مصوب است، 
با پرداخت يارانه، زيان توليدكنندگان را جبران كنند 
تا آنها بتوانند در زمانيكه ازدياد تقاضا منجر به كمبود 
عرضه مي شود، همچنان با نرخ مصوب اقدام به عرضه 
مرغ در ب��ازار كنند. وي ادامه داد: اگر مس��ووالن امر 
سيستم بازار تابع عرضه و تقاضا را قبول ندارند، جاي 
اين سوال مطرح اس��ت كه چرا ستاد تنظيم بازار در 
مواقعي كه قيمت مرغ با روند صعودي در بازار روبرو 
مي شود به دنبال اجراي قيمت هاي ابالغي هستند، اما 
در زمان كاهش قيمت به داد توليدكننده نمي رسند؟ 
حجت در پايان با اشاره به اينكه روند افزايش قيمت تا 
پايان مرداد در بازار ادامه دارد، تصريح كرد: با توجه به 
تنش هاي گرمايي و كاهش وزن الشه، افزايش تلفات 
ناشي از شيوع بيماري نيوكاسل و كمبود واكسن هاي 
با كيفيت و كشش بازار پيش بيني مي شود كه روند 
كنوني قيمت با نوسان 5 درصدي در بازار استمرار يابد.

ورود شركت هاي تعاوني به 
بورس در راستاي رونق توليد

بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون درباره نقش اتاق 
تعاون در رونق توليد اظهار ك��رد: حمايت از بخش 
مسكن و اقتصاد، يكي از اولويت هاي مهم اتاق تعاون 
در رسيدن به رونق توليد است. رييس اتاق تعاون در 
ادامه حمايت از توليدكنندگان و شركت هاي تعاوني 
دانش بنيان را از ديگر اهداف اين س��ازمان دانست و 
افزود: ما تمام تالش خود را براي رس��يدن به اهداف 
اين س��ازمان، كه با حماي��ت و بودجه دولت محقق 
مي شود اجرايي مي كنيم. عبداللهي ورود اتاق تعاون 
به بورس را از ديگر برنامه هاي اين س��ازمان تا پايان 
سال دانست و تصريح كرد: شركت هاي دولتي كه در 
بورس حضور دارند سهام آنها واگذار مي شود و كسي 
مانع خريد سهام آنها نيست، اما سهام آنها به صورت 
مديريتي نيست بلكه حداكثر يك صندلي مديريتي 
در هيات مديره اين شركت ها از طريق بورس واگذار 
مي ش��ود. عبداللهي در ادامه درباره الزامات تحقق 
شعار سال رونق توليد گفت: با توجه به بي ثباتي هاي 
ناش��ي از تحريم هاي ظالمانه از هرگونه اظهارنظر 
تنش زا جلوگيري شود و حد االمكان جهت گيري و 
سياست گذاري هاي دولت و مجلس مشخص شود، 
حضور اتاق ها در جلسات تصميم گيري بسيار مهم و 
تعيين كننده است، اين موضوع براي فعاالن اقتصادي 
جهت تعيين افق زماني تصميم گيري بسيار مهم است. 
رييس اتاق تعاون سياست گذاري توسعه بازار با توجه 
به كاهش فرصت هاي صادراتي و كاهش قدرت خريد 
داخلي همچنين اس��تفاده از ابزار تحريك تقاضاي 
داخلي )همانند كارت هاي خريد( را الزامي و از ديگر 

برنامه هاي رسيدن به رونق توليد مطرح كرد.

هيچ اغذيه فروشي در تهران 
مجوز فعاليت شبانه ندارد

رييس اتحاديه اغذيه فروشان و مواد غذايي تهران با 
بيان اينكه هيچ اغذيه فروشي در تهران مجوز فعاليت 
شبانه ندارد گفت: ما معتقديم اگر قرار است خدمات 
24ساعته ارايه شود، بايد اعضاي اتحاديه، مجوز فعاليت 
شبانه داشته باش��ند نه دكه ها و كانكس هاي گوشه 
خيابان! اسداهلل احمدي شهريور با اشاره به ممنوعيت 
فعاليت شبانه همه اغذيه فروشي ها در تهران اظهار 
كرد: در حال حاضر با توجه به قوانين فعلي، هيچيك از 
همكاران ما در اين اتحاديه مجوز فعاليت شبانه روزي 
ندارند و هيچ اغذيه فروش��ي شبانه در تهران مجاز به 
فعاليت نيست. رييس اتحاديه اغذيه فروشان و مواد 
غذايي در واكنش به فعاليت ش��بانه برخي دكه ها و 
كانكس هاي اغذيه فروش در برخي خيابان هاي تهران 
گفت: ما معتقديم كه اگر قرار است خدمات 24 ساعته 
در اين بخش ارايه شود، بايد اعضاي اتحاديه كه قطعًا 
هم از نظر بهداشتي و هم از نظر قانوني، صالحيت الزم 
را احراز كرده اند، مجوز فعاليت شبانه را داشته باشند 
نه دكه ها و كانكس هايي كه در گوشه خيابان بدون 
هيچ نظارت بهداش��تي و قانوني، فعاليت مي كنند. 
وي با بيان اينكه اتحاديه اغذيه فروشان و مواد غذايي 
تهران همواره خ��ود را تابع قوانين و مقررات مي داند 
گفت: از نظر ما اگر زيرساخت هاي قانوني براي فعاليت 
ش��بانه روزي اغذيه فروش��ان در تهران فراهم شود، 
مي توانيم اشتغال زايي خوبي داشته باشيم و از همين 
رو ما در خواست خود را براي فعاليت شبانه، به مراجع 
ذي ص��الح ارايه داده ايم تا ب��ا در نظر گرفتن جوانب 
قانوني، واحدهاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه 
بتوانند عالوه بر فعاليت در ساعات معمول، در ساعاتي 

از شب هم فعاليت خود را ادامه دهند. 



گزارش كوتاه

تك خبر

نخستين جلسه دادگاه 16 متهم به اخالل در بازار مواد اوليه پتروشيمي برگزار شد 

افت 30 دالري نرخ نفت در صورت چشم پوشي چين از تحريم هاي نفتي ايران

تحقيقات جديد آينده خودروهاي الكتريكي را درخشان تر از قبل پيش بيني كردند

كاسبي دويست ميليارد توماني با شركت هاي كاغذي پتروشيمي 

آيا امريكا حريف اتحاد نفتي تهران و پكن خواهد شد؟

پيش بيني نفت 10 دالري براي رقابت پذيري بنزين

گروه انرژي|
20 فروردين 97 در حالي كه مردم يك هفته بود 
بعد از تعطيالت نوروزي مش�غول كارهايشان 
شده بودند، وقتي كه نرخ ارز 4200 تومان اعالم 
ش�د، در ذهن حداق�ل 16 نفر اين گذش�ت كه 
چط�ور مي توانند از اين طريق براي خودش�ان 
درآمدي ايجاد كنند- اي�ن 16 نفر فرآيندي را 
آغاز كردند ك�ه با كد ش�ركت هاي غير فعال و 
كاغذي س�هميه مواد اوليه پتروش�يمي با ارز 
4200 توماني دريافت مي كردن�د و بعد در بازار 
آزاد آن را مي فروختن�د- با اين راه و روش روي 
ه�م 190 ميليارد تومان عايدي ب�راي اين افراد 
رقم خورده كه ديروز براي نخستين جلسه روي 
صندلي هاي دادگاه نشستند- ديروز جلسه اول 
دادگاه 16 فرد حقيق�ي و 9 حقوقي كه مقامات 
قضايي مي گويند با احت�كار 300 هزار و 500 تن 
مواد اوليه پتروش�يمي 190 ميلي�ارد تومان به 
جيب زده ان�د تحت عن�وان دادگاه اخاللگران 
عمده در نظام توليدي كش�ور از طريق خريد و 
فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد برگزار 
شد. نماينده دادس�تان گفته اس�ت اين افراد 
در افزايش چن�د برابري قيمت مواد اوليه تاثير 
داش�تند. همزمان با اي�ن دادگاه جعفر ربيعي 
مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس هم 
در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه سال گذشته 
بس�ياري از ارز 4200 توماني در بازار مواد اوليه 
پتروشيمي استفاده كردند و آن را در بازار آزاد 
فروختند. صحبت هاي مطرح ش�ده در دادگاه 
نخست متهمان پتروش�يمي بر اين پايه مطرح 
شده كه اين افراد و اشخاص حقوقي شركت هايي 
غيرفعال و كاغذي ثبت مي كردند و با استفاده 
از س�هميه اين ش�ركت ها مواد اوليه دريافت و 
بعد در ب�ازار آزاد به فروش مي رس�اندند. طبق 
كيفرخواست هر كدام از 16 فرد حقيقي چيزي 
حدود متوس�ط 17 الي 20 ميليارد تومان از اين 

فرآيند به جيب زده اند. 

به گزارش »تعادل« به نقل از ميزان اولين جلسه دادگاه 
رس��يدگي به اتهامات تعدادي از اخاللگران عمده در 
نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه 

پتروشيمي در بازار آزاد ديروز برگزار شد.
اولين جلسه دادگاه رس��يدگي به اتهامات تعدادي از 
اخاللگران عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد 
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار ازاد ديروز به 
رياست قاضي مسعودي مقام در شعبه سه دادگاه ويژه 
رسيدگي به جرايم اخاللگران و مفسدان اقتصادي به 

صورت علني برگزار شد.
در ابتدا قاضي مسعودي مقام عنوان كرد: اين جلسه 
درباره پرونده اتهامي ۱- محس��ن احمدي ۲- سعيد 
خنداني ۳- فرزاد محبوبي آذري��ان ۴- هادي آزادي 
۵- حميد صداقتي ۶- وحيد صاب��ري انوار ۷- حامد 
مقدم ۸- كاظم حاجي ابوالقاسمي دوالبي ۹- ابوالفضل 
خرم��ي ۱۰- رضا رهبر ۱۱- مجتبي علي عس��گري 
۱۲- سعيد احمدي ۱۳- فرش��اد نجفي ۱۴- شهرام 
پرپايي ۱۵- عباس حاجي عمو ۱۶- خانم نازيال امير 
كواس��مي و مجيد ابرازه به عنوان اشخاص حقيقي و 
همچنين اشخاص حقوقي اعم از ۱۷- محبوب پالست 
گيالن ۱۸- درين پالست صومعه ۱۹- مبتكران جهان 
نايلون ۲۰- كيما پلي استر قم ۲۱- كوشا رنگدانه قم 
۲۲- الي��اف گلريز قم ۲۳- الياف ش��كوهيه ۲۴- آريا 
صنعت آزاليا ۲۵- تك جام خاورميانه، داير بر مشاركت 

در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و 
فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد است.

قاضي مس��عودي مقام از نماينده دادستان خواست 
كيفرخواست را قرائت كند و حسيني نماينده دادستان 
در جايگاه حاضر ش��د و گفت: كيفرخواس��ت شامل 
شش بخش اعم از مقدمه، مشخصات متهمان تشريح 
اقدامات مجرمانه، ادله انتس��ابي جرم و مس��تندات 
قانوني اس��ت و متهمان ۱۷ نفر هس��تند كه به اتهام 
اخالل در نظام تولي��دي از طريق خريد و فروش مواد 
اوليه پتروشيمي در بازار آزاد با استفاده از شركت هاي 
غيرفعال توليدي و ش��ركت هاي كاغذي در سال ۹۷ 
محاكمه مي شوند و به خاطر اختالف چند برابر قيمت، 
۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهميه مواد توليدي را در بازار آزاد 
به فروش رسانده اند و ۱۹۰ ميليارد تومان عوايد حاصله 

از آن بوده است.
نماينده دادس��تان با اشاره به محتواي كيفرخواست، 

اتهامات را به شرح زير اعالم كرد: 
۱- محسن احمدي متهم است به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش 
مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان ۵ هزار و 

۱۸۱ تن و ۱۳۰ ميليارد ريال تحصيل منفعت.
۲- س��عيد خنداني فرزند ابراهيم، متهم به مشاركت 
در اخ��الل عمده در نظ��ام توليدي كش��ور از طريق 
خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به 
 ميزان ۳ هزار و ۷۱۸ ت��ن با تحصيل منفعت به مبلغ

۱۳۰ ميليارد ريال.
۳- فرزاد محبوبي متهم اس��ت به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش 
مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان ۳ هزار و 
۱۷ تن و تحصيل منفعت به ميزان ۲۸۰ ميليارد ريال.

۴- شركت محبوب پالست متهم است به مشاركت 
در اخالل عم��ده در نظام توليدي كش��ور از طريق 
خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد 

به شيوه مذكور.
شركت درين پالست متهم است به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش 

مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد به شيوه مذكور.
حسيني ادامه داد: هادي آزادي متهم است به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد 
 و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان

۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۱۴۰ ميليارد ريال تحصيل منفعت، 
حميد صداقتي متهم است به مشاركت در اخالل عمده 
در نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه 
پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و 
۶۰ ميليارد ريال كسب منفعت، شركت جهان نايلون 
متهم است به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي 
كش��ور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي 
در بازار آزاد به شيوه مذكور، وحيد صابري متهم است 
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار 
آزاد به مي��زان ۲ هزار و ۵۰۰ تن و تحصيل منفعت به 
ميزان ۲۵۵ ميليارد ريال، حامد مقدم متهم است به 
مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار 
آزاد به مي��زان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصيل منفعت به 

ميزان ۲۰۸ ميليارد ريال.
وي بيان داشت: شركت كيميا پلي استر قم متهم است 
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد 
به شيوه مذكور، شركت كوشا رنگدانه قم متهم است 
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 

طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار 
آزاد به ش��يوه مذكور و الياف شكوهيه متهم است به 
مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد 

به شيوه مذكور.
نماينده دادس��تان گفت: كاظم حاجي ابوالقاس��مي 
دوالبي متهم اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در 
نظام توليدي كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه 
پتروش��يمي در بازار آزاد به مي��زان ۱۹۰۰ تن و ۷۲ 
ميليارد ريال تحصيل منفعت، ابوالفضل خرمي متهم 
اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي 
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در 
بازار آزاد به ميزان ۱۴۵۱ تن و تحصيل منفعت به ميزان 
۱۰۰ ميليارد ريال، رضا رهبر متهم است به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد 
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به ميزان 
۱۳۷۶ ت��ن و تحصيل منفعت به مي��زان ۶۰ ميليارد 
ريال، شركت آريا صنعت آزاليا متهم است به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از طريق خريد 
و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار آزاد به شيوه 
فوق، مجتبي علي عسگري فرزند محمود متهم است 
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد 
به ميزان ۹۶۷ تن و تحصيل ۷۸ ميليارد ريال منفعت.

وي ادامه داد: س��عيد احمدي قرقش��ه متهم است به 
مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار آزاد 
به ميزان ۸۹۶ تن و تحصيل منفعت ۸۰ ميليارد ريال- 
فرشاد نجفي متهم است به مشاركت در اخالل عمده 
در نظام توليدي كش��ور از طريق خريد و فروش مواد 
اوليه پتروشيمي در بازار آزاد به ميزان ۶۶ تن و تحصيل 
منفعت به ميزان ۶۰ ميليارد ريال، شهرام پرپايي متهم 
اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي 
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در 
بازار آزاد به ميزان ۵۷۲ تن و تحصيل منفعت به ميزان 
۵۰ ميليارد ريال، ش��ركت تك جام خاورميانه متهم 

اس��ت به مش��اركت در اخالل عمده در نظام توليدي 
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در 
بازار آزاد به شيوه مذكور، عباس حاجي عمو متهم است 
به مشاركت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور از 
طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروش��يمي در بازار 
آزاد به ميزان ۵۰۰ تن و تحصيل منفعت به ميزان ۱۸۰ 
ميليارد ريال- همچنين اين متهم مذكور به نگهداري 
مواد مخدر، گراس، شيش��ه، كوكايين و نگهداري ۳۲ 

بطري مشروبات الكلي خارجي نيز متهم است.
نماينده دادستان گفت: خانم نازيال امير كواسمي متهم 
است به معاونت در اخالل عمده در نظام توليدي كشور 
از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در بازار 
آزاد به همراه آقاي وحيد صابري و تحصيل منفعت به 
مبلغ ۹ ميليارد ريال، مجيد ابرازه به همراه حامد مقدم 
متهم است به معاونت در اخالل عمده در نظام توليدي 
كشور از طريق خريد و فروش مواد اوليه پتروشيمي در 

بازار آزاد به ميزان ۲ هزار و ۳۱۶ تن.
نماينده دادستان در ادامه به تشريح اقدامات متهمان 
پرداخت و گفت: در مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ها 
عرضه محصوالت پتروشيمي در شركت بورس كاالي 
ايران انجام مي گي��رد و عرضه كنندگان م��واد اوليه 
پتروشيمي كه همان ش��ركت هاي توليد كننده مواد 
اوليه پتروشيمي هستند، موظف به عرضه محصوالت 
خود در ش��ركت بورس كاالي ايران هستند؛ مگر در 

موارد خاص و مقررات مشخص.
حس��يني تاكيد ك��رد: از آنجايي كه ب��ورس كاالي 
اي��ران صرفا ب��راي متقاضيان��ي امكان خري��د مواد 
اوليه پتروش��يمي را فراهم مي كند ك��ه داراي پروانه 
بهره برداري معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف 
آن وزارتخانه نيز س��هميه اي ش��امل نوع مواد اوليه و 
مقدار آنها به ش��ركت بورس كاال اعالم شده باشد، لذا 
تعيين سهيمه مذكور در سامانه موردنظر با توجه به 
ظرفيت مورد نياز متقاضيان به درخواس��ت متقاضي 

انجام مي گيرد.
نماينده دادس��تان گفت: پس از اين شرايط اطالعات 
متقاضيان به ش��ركت بورس كاال ارس��ال و به عنوان 

مجوزي براي خريد مواد اوليه پتروشيمي براي متقاضي 
محسوب مي شود، در اين ميان شركت بورس كاال نيز 
موظف است بر اساس اطالعات دريافتي به متقاضيان 

اجازه خريد دهد.
حسيني بيان كرد: با توجه به اينكه بازار اوليه پتروشيمي 
داراي اهميت است عمدتا قيمت اين مواد اوليه در بازار 
بورس كاال با قيمت آن در بازار آزاد داراي اختالف است 
و اگر چه خريد و ف��روش آن غيرقانوني بوده اختالف 

قيمت قابل مالحظه اي نيز دارد.
وي با بيان اينكه اختالف نظر مذكور منجر به فعاليت 
سوداگران و س��ودجويان مي ش��ود، تاكيد كرد: اين 
افراد عمدتا با اخ��ذ پروانه بهره ب��رداري به نام برخي 
شركت ها اقدام به خريد مواد اوليه پتروشيمي از وزارت 
صمت مي كنند.نماينده دادستان ادامه داد: وجود اين 
سوداگران موجب افزايش دو و نيم برابري درخواست 
مواد اوليه مي ش��ود كه اين اخالف چندين برابري در 
بورس و بازار آزاد باعث ش��د سوءاستفاده كنندگان با 
ارتباط با برخي مسووالن و با ثبت درخواست خود به 

سود هاي هنگفتي برسند.
حسيني يادآور ش��د: پيرو گزارش هاي به دست آمده 
اعالم ش��د برخي از افراد و شركت ها اقدام به احتكار و 
فروش مواد اوليه با قيمت هاي چند برابري مي كنند- 
پيرو همين موضوع بررس��ي هايي ص��ورت گرفت و 
باعث تشكيل پرونده در دادسراي تهران شد و مراجع 
نظارتي از جمله سازمان بازرسي و نهادهاي اطالعاتي 

وارد عمل شدند.
وي در ادامه اظهارات خود افزود: پس از بررس��ي هاي 
صورت گرفته مشخص شد افراد ذيل به نام خود يا به 
نام شركت هاي مرتبط اقدام به دريافت سهميه و خريد 
مواد اوليه سهميه كردند و با بررسي بارنامه هاي صادره 
از طريق س��امانه راهداري مشخص شد مواد اوليه اي 
كه بايد به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف شده و به 

مقاصد ديگري به صورت آزاد به فروش رسيده است.
نماينده دادس��تان گفت: اين اق��دام در افزايش چند 
برابري قيمت مواد اوليه موثر بوده و تمام مواد اوليه را 

تحت تاثير قرار داده است.

ايسنا|
اقدام اخير دولت امري��كا در وضع تعرفه جديد روي 
واردات كااله��اي چيني، آتش اختالفات تجاري دو 
طرف را ش��عله ور ك��رد و گمانه زني هاي��ي را درباره 

همكاري هاي نفتي اين كشورها برانگيخت.
تحليلگران بانك امريكا مري��ل لينچ در گفت وگو با 
شبكه سي ان بي سي اظهار كردند اگر چين تصميم 
بگيرد تهديد تعرفه هاي جديد امريكا را با به چالش 
كشيدن تحريم هاي واشنگتن و افزايش واردات نفت 
از ايران تالفي كند، قيمت نفت ۲۰ تا ۳۰ دالر در هر 

بشكه سقوط خواهد كرد.
هفت��ه گذش��ته پ��س از اينك��ه دونال��د ترام��پ، 
رييس جمهور امري��كا اعالم كرد تعرفه ۱۰ درصدي 
روي واردات ۳۰۰ ميلي��ارد دالر كاالي چيني از اول 
سپتامبر وضع خواهد شد و اگر رييس جمهور چين 
به س��رعت توافق تجاري منعقد نكند، ممكن است 
تعرفه ها افزايش بيشتري پيدا كنند، نگراني ها نسبت 
به كندي رشد تقاضاي جهاني براي نفت برانگيخته 

ش��د و در نتيجه نفت دچار ريزش قيمت شد. چين 
در واكن��ش ب��ه تصميم دول��ت امريكا ب��راي وضع 
تعرفه ۱۰ درص��دي روي ۳۰۰ ميليارد دالر واردات 

كاالهاي چيني، اعالم كرد دس��ت به تالفي خواهد 
زد و اقدام جديد دونالد ترامپ را عملي غيرمنطقي و 

غيرمسووالنه خواند.

به گفته تحليلگران بانك امريكا مريل لينچ، واكنش 
چين به تعرفه هاي جديد امريكا ممكن است شامل 
ازس��رگيري خريد نف��ت ايران براي ضرب��ه زدن به 
سياس��ت تحريم هاي امريكا و مصون نگه داش��تن 

اقتصاد چين از تاثير تعرفه هاي جديد باشد.
اين تحليلگران گفتند قيمت ۶۰ دالر مورد پيش بيني 
براي نفت برنت در سال ۲۰۲۰ را تغيير نمي دهند اما 
تصميم چين براي خريد مج��دد نفت ايران ممكن 

است قيمت هاي نفت را دچار سقوط كند.
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، چين در واقع هرگز 
خري��د نفت اي��ران را پ��س از پاي��ان معافيت نفتي 
واش��نگتن براي خريداران بزرگ ايران در اوايل ماه 
مه، متوقف نكرد. چين كه پيش از وضع تحريم هاي 
امريكا عليه صادرات ايران، بزرگ ترين خريدار نفت 
ايران بود با وجود كمپين امريكا براي به صفر رساندن 
صادرات ايران، همچنان به خري��د نفت ايران ادامه 
مي دهد، اعالم كرده اس��ت كه از تحريم هاي امريكا 
عليه صادرات اي��ران تبعيت نمي كن��د. با اين حال 

واردات نفت چين از ايران در چند ماه گذشته پايين تر 
بوده است.در اين بين منابع بازرگاني و پااليشگاهي 
به پالتس گفتند بعيد اس��ت نفت خام امريكا هدف 
تعرفه هاي تالف��ي جويانه چين قرار بگي��رد. با اين 
حال پااليشگاه هاي چيني به دليل اختالفات تجاري 
پكن و واش��نگتن و ابهامات مربوط ب��ه وضع تعرفه 
واردات، طي يك س��ال اخير نفت خ��ام چنداني از 
امريكا خري��داري نكرده اند.  به اي��ن ترتيب اگرچه 
نفت خام هدف تعرفه هاي تالفي جويانه قرار نگرفته 
است اما معامله گران و پااليشگاه هاي چيني ترجيح 
داده اند نفت امريكا را خريداري نكنند و ديگرتمايلي 
براي امضاي توافقه��اي بلندمدت با توليدكنندگان 

امريكايي براي خريد نفت ندارند.
به گفت��ه منابع آگاه، نف��ت امريكا در ح��ال حاضر 
تجارت مهمي ميان دو كشور نيست و چين احتماال 
كاالهايي را هدف تعرفه قرار مي دهد كه بيش��تر به 
صادركنن��دگان امريكايي لطم��ه مي زند و حداكثر 

فشار را براي صادرات امريكا ايجاد مي كند.

تسنيم|
تحقيقات جديد نشان مي دهد براي اينكه خودروهاي 
بنزين سوز بتوانند به عنوان يك شيوه حمل و نقل در 
آينده رقابتي باقي بمانند، قيمت بلندمدت نفت بايد 

۹ تا ۱۰ دالر در هر بشكه باشد.
به گزارش پرايس، طبق بررس��ي هاي انجام شده، با 
يك س��رمايه گذاري مش��خص، در مقايسه با انرژي 
كه نفت ۶۰ دالر در هر بش��كه براي خودروها و ساير 

وس��ايل نقليه س��بك توليد مي كند، باد و خورشيد 
انرژي مفيد بسيار بيش��تري در اختيار خودروهاي 

الكتريكي قرار مي دهند.
براي خودروهاي سبك بنزين سوز محاسبه مي شود 
قيمت نفتي كه براي توليد ان��رژي خالص به اندازه 
انرژي ه��اي تجديد پذي��ر جديد الزم اس��ت، براي 
خودروهاي الكتريكي ۹ تا ۱۰ دالر در هر بشكه و براي 

ديزل ۱۷ تا ۱۹ دالر در هر بشكه است.

در كل دوره نف��ت ب��ه صورت بنزين ي��ا ديزل براي 
خودروهاي س��بك رو به پايان است چون تحقيقات 
نش��ان مي دهد پروژه هاي انرژي باد و خورش��يد در 
تركيب با خودروهاي الكتريكي از نظر اقتصادي بسيار 

به صرفه تر هستند.
به نظ��ر مي رس��د س��رمايه گذاري هاي فعلي روي 
پروژه هاي نفت��ي با قيمت ۲۰ دالر در هر بش��كه يا 
باالتر از آن، ح��دود ۴۰ درصد از توليد آينده نفت را 

بدون استفاده مي گذارد.با وجود هشدار جدي صنعت 
نفت، گزارش ها نشان مي دهد صنعت نفت امروزه از 
نظر ميزان مصرف بر انرژي هاي باد و خورشيد برتري 
دارد. نفت ۳۳ درصد انرژي جهان را در ۲۰۱۸ تامين 
كرد در حالي كه ۳ درصد از آن توسط باد و خورشيد 

تامين شد. 
عالوه بر اين، خودروه��اي الكتريكي در حال حاضر 
گران تر از خودروهاي بنزين سوز و ديزل سوز هستند 

و احتماال قيمت آنها تا ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ هم در همين 
حد باال مي ماند.

گرچ��ه صنعت نف��ت ام��روز برت��ري دارد ولي اين 
برتري چندان طول نمي كش��د چون ش��ركت هاي 
نفتي بايد براي پابرجا ماندن روي پروژه هاي جديد 
س��رمايه گذاري كنند. مشخص نيست برتري فعلي 
نفت بر انرژي هاي تجديدپذير چقدر اس��ت و چقدر 

طول مي كشد.
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اكتشاف مانع كاهش ذخاير 
نفت و گاز ايران شد

تس�نيم| مقايس��ه ذخاير درجاي نفت و گاز 
ايران در س��ال ۹۷ با س��ال ۵۷ نشان مي دهد 
با وجود برداشت و مصرف مس��تمر ذخاير، به 
واسطه اكتشاف ها و جايگزيني هاي انجام شده، 
ميزان ذخاير نفت درجاي كش��ور با ميزان اين 

ذخاير در ۴۰ سال قبل برابري مي كند.
س��يدصالح هندي، مدير اكتشاف شركت ملي 
نفت اي��ران با بيان اينكه »مي��زان ذخاير نفت 
درجاي كش��ور با ميزان اين ذخاير در ۴۰ سال 
قب��ل برابري مي كند و ذخاي��ر درجاي كنوني 
گاز نيز هش��ت برابر ميزان اين ذخاير در سال 
۵۷ اس��ت«، اف��زود: پيش از پي��روزي انقالب 
اسالمي رايج بود كه نفت و گاز مملكت ۲۰سال 
ديگر تمام مي شود، اما يك مقايسه ساده نشان 
مي دهد ذخاير در جاي نفت و گاز كشور نه تنها 
نسبت به ۴۰ س��ال پيش كاهش نيافته، بلكه 
حتي ذخاير گازي ما نسبت به آن زمان هشت 

برابر است.
هندي دستيابي به اين ميزان ذخاير را مرهون 
فعاليت هاي اكتشافي دانست كه در اين سال ها 
در كش��ور انجام ش��ده و اظهار كرد: نكته حائز 
اهميت، توجه به برداشت و مصرف مستمر نفت 

و گاز در سال هاي گذشته است.
به عبارت ديگر، ما در ش��رايطي درباره ذخاير 
قابل توجه گاز درجا در كشور حرف مي زنيم كه 
با گازرساني هاي گسترده پس از انقالب، امروز 
معدود روستاهايي هستند كه هنوز از نعمت گاز 
برخوردار نش��ده اند، حال آنكه پيش از انقالب 

يك روستا هم گازرساني نشده بود.
طب��ق اع��الم وزارت نفت، در طول ۴۰ س��ال 
پس از انقالب اس��المي، در مجموع ۷۳ ميدان 
نفت و گاز جديد مش��تمل بر ۳۶ ميدان نفتي 
و ۳۷ميدان گازي كشف شده است، همچنين 
۳۶ اليه جديد در ميدان هاي كشف شده پيشين 
شناسايي شده و با حفر چاه هاي تحديدي حجم 
هش��ت اليه مخزني نيز در اي��ن مدت افزايش 

يافته است.
نتايج حاصل از اكتش��افات نفت و گاز نش��ان 
مي دهد كه ۲۵ درصد ذخاير نفتي در دوران پس 
از پيروزي انقالب كش��ف شده، در حالي كه در 
بخش گاز، عمده اكتشاف ها )۷۵درصد( مربوط 

به دوران پس از پيروزي انقالب بوده است.
بر اس��اس اعالم مديريت اكتشاف شركت ملي 
نفت ايران، هم اكن��ون از مجموع ذخاير نفتي 
كشف شده، ۴۵ درصد توسعه نيافته است كه 
اين مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد مي رسد. 
همچني��ن اين آم��ار، اطمين��ان خاطر و حق 
انتخاب كاف��ي براي صنعت نفت و كش��ور در 
زمينه توس��عه ميدان هاي نفتي و گازي ايجاد 

مي كند.
در همين حال شركت ملي نفت ايران نيز اعالم 
كرده كه با توجه به برخورداري كشور از ذخيره 
قابل استحصال گاز به ميزان حدود ۳۳ تريليون 
مترمكعب و توليد تجمعي ساالنه فعلي حدود 
۰.۳ تريلي��ون مترمكعب، ذخاير گازي موجود 
براي تأمين نياز كشور تا بيش از ۵۰ سال آينده 
كافي خواهد بود و بحراني از منظر توليد و تأمين 

گاز مصرفي متوجه كشور نيست.
 افزون بر اين، ظرفيت هاي گازي اكتشافي كه 
در  آينده به ميزان ذخاير گازي كش��ور افزوده 
خواهد ش��د نيز مي توان��د پاس��خگوي روند 

تقاضاي گاز باشد.

 چشم اميد استراليا
به ذخاير نفت امريكا

ايسنا| استراليا سرگرم مذاكره با امريكا براي 
خريد نفت خام از ذخاير نفت اس��تراتژيك آن 
كشور به منظور پر كردن ذخاير نفت استراتژيك 

خود است.
روزنامه »س��يدني مورنينگ هرالد« به نقل از 
آنگوس تايلور، وزير انرژي اس��تراليا نوش��ت: 
استراليا به اندازه تامين نياز ۲۸ روز ذخاير نفت 
خام و بنزين دارد كه بسيار پايين تر از استاندارد 
۹۰ روزه اس��ت. در مقابل، امري��كا ذخاير نفت 

براي تامين نياز به مدت ۷۰۰ روز دارد.
وزير انرژي اس��تراليا گفته است: دولت از زمان 
پيروزي در انتخابات اين ابتكار جديد را در پيش 
گرفته است تا نس��بت به تضمين امنيت مردم 

استراليا اطمينان حاصل كند.
مش��كل ذخاير اس��تراتژيك جديد نيس��ت. 
مطبوعات اس��تراليايي س��ال گذشته گزارش 
كرده بودند كه ذخاير سوخت هاي مايع بسيار 
پايين تر از استاندارد بين المللي است و اين براي 
كش��وري كه به واردات سوختهاي مايع متكي 
است و حداكثر ۹۰ درصد از نياز سوختي خود 

را وارد مي كند، قابل قبول نيست.
نكته جالب اين اس��ت كه مذاك��رات با امريكا 
مربوط به انتقال نفت به اس��تراليا نيست بلكه 
دولت اس��تراليا درصدد تضمين دسترسي به 
ذخاير نفت استراتژيك امريكا است كه در چهار 

پايگاه در منطقه گلف كاست وجود دارند.
تايلور به ش��بكه ABC  گفت: ما نمي خواهيم 
هزينه ساخت فيزيكي ذخاير نفت را به كشور 
تحميل كنيم. بر اس��اس گزارش اويل پرايس، 
اس��تراليا براي واردات س��وخت خود به آسيا 
وابسته اس��ت و آس��يا به نوبه خود براي توليد 
سوخت ها به نفت خام خاورميانه متكي است. با 
افزايش تنش ها در خاورميانه، دولت استراليا به 
ميزان فزاينده اي نسبت به تامين امنيت سوخت 

خود نگران شده است.
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مروري بر نقش بينش آخرالزماني دولتمردان امريكايي در سياست اين كشور

نقش بنيادگرايان امريكايي در راهبرد سياسي اياالت متحده
نويسنده:   جاويد  منتظران|

اياالت متح��ده امريكا در طول س��ال هاي اخي��ر با اتخاذ 
اس��تراتژي هايي در منطقه غرب آسيا، ضمن راه انداختن 
سياست هاي اختالف آفرين، موجبات ناامني و درگيري 
قومي مذهبي در اي��ن منطقه را فراهم آورده اس��ت. اين 
كش��ور با اتخاذ استراتژي هاي نظامي و سياسي مختلفي 
در منطقه غ��رب آس��يا و حمايت ه��اي بي چون وچرا از 
ديدگاه هاي جنجالي رژيم صهيونيستي، طرح هايي را براي 
اين منطقه پياده نموده اس��ت كه كامال در راستاي منافع 
رژيم صهيونيستي بوده اس��ت. اقدام اخير دونالد ترامپ 
رييس جمهور اين كش��ور در انتقال سفارت و به رسميت 
ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر 
قدس، يكي از تازه ترين اين اقدامات، همسو با منافع رژيم 
صهيونيستي محس��وب مي ش��ود. اقدامي كه گرچه به 
عنوان اقدامي غيرحقوقي و نامش��روع در نظام بين الملل 
محسوب مي شود، اما با اين حال، با استقبال عجيب برخي 
از دولتم��ردان امريكايي مواجه گرديده اس��ت، چنانچه 
پمپئو وزير خارجه اين كشور در اظهارنظري عجيب درباره 
تصميمات دونالد ترامپ گفته است كه ترامپ فرشته نجات 
اسراييل است. در اين پژوهش، ما به دنبال واكاوي اين مساله 
هستيم كه چرا مايك پمپئو چنين تعبيري را درباره ترامپ و 
تصميمات او به كار مي برد؟ و اساسا چه ارتباطي ميان بينش 
مذهبي دولتمردان امريكايي و استراتژي ها و سياست هاي 

اتخاذي اياالت متحده در غرب آسيا وجود دارد؟
به منظور رسيدن به پاسخ اين سواالت، ابتدا به نقش مذهب 
در سياست و حكومت در اياالت متحده اشاره مي گردد، در 
ادامه به بينش مذهبي مسيحيت صهيونيستي در امريكا 
پرداخته و درنهايت ب��ه آموزه هاي اعتقادي اين بينش در 

حمايت از رژيم صهيونيستي مي پردازيم.
 

   نقش مذهب در سياست 
و حكومت اياالت متحده امريكا

برخالف ساير كشورهاي صنعتي، مذهب نقش اساسي در 
فرهنگ امريكايي ها دارد. مطالعات اخير در امريكا نشان 
داده اس��ت كه تقريبا 4 الي 5 درصد از جمعيت اين كشور 
به خدا اعتق��ادي ندارند و بيش از 90 درصد از مردم امريكا 
معتقد به وجود خدا هستند؛ بنابراين تعداد افرادي كه كامال 
ضد مذهب باش��ند، بسيار اندك است و اين تعداد كمتر از 
تعداد افراد غير معتقد در ديگر كشورهاي صنعتي است. 
مطالعه ديگري كه در سال هاي اخير در مورد نقش مذهب 
در جامعه امريكا صورت گرفته است، نشان مي دهد كه 82 
درصد امريكايي ها خود را اصولگرا تلقي مي كنند، درحالي 
كه اين نسبت در بريتانيا 55 درصد، در آلمان 54 درصد و 
در فرانسه 48 درصد است. همين مطالعات نشان مي دهد 
كه در امريكا نسبت افرادي كه هر هفته به كليسا مي روند 44 
درصد است، درحالي كه در آلمان 18 درصد، در انگلستان 
14 درصد و در فرانسه 10 درصد است البته صرف مذهبي 
بودن يك جامعه به معناي بنيادگرا بودن آن نيس��ت اما 
ازآنجايي كه بنيادگرايي جنبشي كامال مذهبي است بنابراين 
بستر اوليه براي رشد چنين جنبش هايي تنها در جوامع 
مذهبي مهيا است. آمارهاي فوق جايگاه مذهب در ميان 
جامعه امريكايي را به خوبي نمايان مي كند. مذهب در ميان 
جامعه امريكا، جايگاهي رفيع دارد و نه تنها در امور شخصي 
و خصوصي، بلكه در تصميم سازي هاي سياسي نيز نقش 
اساسي بر عهده دارد. البته فهم اين مطلب كه آيا تأثيرگذاري 
مذهب بر سياس��ت و جنگ امريكا از روي اعتقادات قلبي 
است يا اينكه از مذهب به عنوان ابزار استفاده مي شود، كمي 
مشكل اس��ت، اما همان گونه كه دوتوكويل بيان مي كند، 
اينكه همه امريكايي ها به دينشان معتقد هستند يا خير، 
امري كامال محتوم نيست، اما آنان به لزوم مذهب براي بقاي 
نهادهاي جمهوري اعتقاد دارند. تاكنون در ميان جهانيان، 
مسلمانان متهم به بنيادگرايي بوده اند. ولي موضوع جديد 
جريان هاي بنيادگرا در ميان مس��يحيان مغفول مانده يا 
دست كم گرفته شده است. كوين فيليپس در مورد نقش 
مذهب در سياست و حكومت اياالت متحده با يك عبارت 
مقصود خود را بيان مي كند: »بسيار دست كم گرفته شده«؛ 
وي حتي معتقد اس��ت در مورد انتخابات و چگونگي رأي 
دادن مردم، اولين پرسشي كه بايد در نظر گرفته شود، بايد 

قومي - مذهبي باشد، نه پرسش هايي با مبناي اقتصادي، 
جغرافيايي، فرهنگي و ... 

با روي كار آمدن ريگان نقش مذهب امريكا دگرگون يا به 
تعبير بهتر آشكار شد. رييس جمهور جديد تا حدود زيادي 
از سوي نهضت هاي سياسي- مذهبي حمايت مي شد كه 
خود را انجيل گرا يا بنيادگرا مي دانستند و كامال روي صحنه 
شطرنج سياسي، در جناح راست قرار مي گرفتند. گروه هاي 
فشار متعددي تشكيل شد كه هدف آنها تأثيرگذاري هرچه 
بيش��تر بر تصميمات سياس��ي امريكا به منظور مسيحي 
كردن هر چه بيشتر اين كشور بود. لذا از دهه 1970 به بعد 
سايه مذهب چنان بر سر سياست امريكا سنگيني مي كرد 
كه تصميمات مهم سياس��ي تنها با پش��توانه آموزه هاي 
مذهبي اتخاذ مي شد. سياست مداران برجسته امريكايي 
مي پنداشتند كه مامور خداوند و مجري فرمان هاي او هستند 
)فيليپس، 1387، 315(. آنها امريكا را به عنوان كش��وري 
تقديس يافته مي پنداشتند كه طبق برنامه خداوندي در ميان 
اقيانوس ها نهاده شده تا از ديگر مردم جهان بازشناخته شود و 

پايگاهي جهت اجراي طرح هاي خداوندي باشد

   بينش مسيحيت صهيونيستي 
در اياالت متحده امريكا

يكي از بينش هاي اعتقادي مهم، اثرگ��ذار و قدرتمند در 
اياالت متحده امريكا، بينش مذهبي مسيحيت صهيونيستي 
است. جمعيت يهوديان در كش��ورهاي مسيحي، به ويژه 
امريكا با وجود اندك بودنش��ان، به لحاظ كاركردي و نفوذ 
در دواير دولتي تأثيرگذار، اكثريت به شمار مي آيند. تا آنجا 
كه ديويد لوچينز معاون اتحاديه ارتدكس جامعه يهوديان 

امريكا، مي گويد: 
يهودي��ان در امريكا ديگ��ر اقليت نبوده بلكه بخش��ي از 
اكثريت هستند و اكنون در جامعه امريكا پذيرفته شده و 
توانايي دست يابي و پيشرفت دارند. جمعيت  م�سيحيان 
ص�هيونيست در امريكا به صور مختلف گفته شده است، 
مانن��د جمعيت آنان بين 40 ت��ا 70 و گاه تا 100 ميليون 
تخمين زده مي شود. 20 درصد جمهوري خواهان داراي 
انديش��ه  انجيلي  ه�س��تند. گ�اه  25 درصد يا يك چهارم 
ج�معيت امريكا را مسيحي صهيوني مي دانند. بر اساس 
نظرسنجي مجله تايمز  در 1998، 51 درصد مردم امريكا 
داراي اين انديشه اند. رهبري  ج�ريان صهيونيسم مسيحي 
را در امريكا، كشيش پت روبرتسون عهده دار است. وي بر  
موسسات  بزرگ رسانه اي چون شبكه خبري فاكس نيوز، 
ان بي سي و سي ان ان تس��لط  دارد. كمي  بيش از يك قرن 
پيش، انجيل جديد با عنوان انجيل پايان جهان، توس��ط  
شاپري  اسكوفيلد تحت تأثير نظر جان  داربي  نوشته شد.  

اين  انجيل، مبناي تئوري پردازي صهيونيس��م مسيحي 
در باب  آخرالزمان  قرار گرفت. مسيحيان صهيونيست، از  
خواس��ته ها و وي�ژگي هاي خاصي  برخوردارند؛ ازجمله: 
تشويق گفت وگوهاي يهودي و مسيحي، مقابله با افكار ضد 
يهودي، آموزش با  نگرش  به ريشه هاي يهودي دين مسيح، 
مخالفت  با  مقامات  يهودي  ميانه روي  اسراييلي، موافق با  روش  
مصالحه جويانه حل بحران خاورميانه و آخرالزمان شناسي 
از كتاب مقدس. پيروان اين نظريه و مكتب، خود  را  از مبلغان 
انجيلي مي دانند و اعتقاددارند  هوادارانِ  مذهب  مسيحيت  
صهيونيستي، مسيحيان  دوباره متولدشده اي اند كه فقط 
آنها اهل نجات اند و ديگران هالك خواهند شد. آنها تعصب 

ويژه اي به صهيونيسم نشان مي دهند

 آموزه هايي در حمايت از اسراييل
يك��ي از داليل اصلي و ش��ايد اصلي تري��ن علت حمايت 
امريكا از اسراييل اعتقادات مذهبي بنيادگرايان مسيحي 
)مسيحيان صهيونيست( است. آنان همواره تالش دارند اين 
اصل را وارد ايمان ملت امريكا كنند كه حمايت از اسراييل 
اختياري نيست بلكه خواس��ت الهي بوده و ايستادگي در 
مقابل اسراييل، ايستادگي در مقابل خداوند است كه خشم 
و غضب وي را نيز به همراه دارد. براي بسياري از بنيادگرايان 
مسيحي اصلي ترين دليل حمايت از اسراييل تعهد خداوند 
به ابراهيم است كه برمبناي آن پاداش خداوندي تنها براي 
كساني است كه به يهودي ها رحمت بفرستند و عذاب نيز 
متعلق به كساني است كه يهوديان را لعن كنند. اين عبارت، 
مهم-ترين دستاويز بنيادگرايان مسيحي در جهت حمايت 

از اسراييل است  بنيادگرايان مسيحي يا همان مسيحيان 
صهيونيست، حمايت از يهوديان را به حمايت از اسراييل 
تعميم داده و اين حماي��ت را وظيفه اخالقي و ديني خود 
مي پنداشتند. جيمي كارتر كه در دهه 70 ميالدي قدرت را 
در امريكا در دست گرفت در اعالميه انتخاباتي خود نوشت: 
تأسيس اسراييل نوين، تحقق پيش گويي هاي تورات است«. 
كارتر همچنين كساني را كه يهوديان را به كشتن حضرت 
مسيح متهم مي كردند را محكوم نمود و آنان را دشمن نژادها 
مي خواند. وي طي ديدار از اسراييل در سال 1979 و در يك 
سخنراني چنين گفت: روساي جمهوري پيشين امريكا 
روابط اياالت متحده با اسراييل را باالتر از روابط خصوصي 
و ويژه قراردادند و به اين ترتيب ايمان خود را نش��ان دادند. 
اين روابط منحصربه فرد است زيرا در وجدان ملت امريكا 
و در اخالق، مذهب و اعتقادات آنان ريش��ه دارد. اسراييل 
و اياالت متحده امريكا هر دو مهاجران پيش��گام را در خود 
جاي داده است. سپس ما ميراث تورات را با يكديگر تقسيم 
مي كنيم لذا حمايت امريكا از اسراييل برمبناي اعتقادات 
ديني و همچنين مشتركات فرهنگي، امري انكارناپذير است. 
مسيحيان بنيادگرا و صهيونيست بر اساس چنين اعتقادات 
و مشتركاتي، از اسراييل حمايت مي كنند و درواقع اين نوع 
رابطه، بازتابي از بنيادگرايي مذهبي موجود در امريكاست. 
ولي اين تمام ماجرا نيست. روي ديگر سكه حمايت امريكا 
از اسراييل به نفوذ يهوديان در امريكا بازمي گردد. حمايتي 
كه در بس��ياري از م��وارد تعيين كننده اس��ت و تا تعيين 
رييس جمهور اين كشور نيز پيش مي رود. نفوذ يهوديان 
در تاروپود جامعه امريكا باعث مي ش��ود كساني هم كه در 
اياالت متحده اعتقاد قلبي و مذهبي به حمايت از اسراييل 
ندارند، تنها به دليل نفوذ بيش ازح��د يهوديان در امريكا 
مجبور به چنين حمايتي شوند اما همان گونه كه ذكر شد، 
مهم ترين دليل حمايت امريكا از اسراييل، اعتقادات مذهبي 
مردم اين كشور است. درمجموع بايد گفت كه اعتقاد مذهبي 
بنيادگرايان مس��يحي به حمايت از اسراييل باعث شده تا 
حمايت از اسراييل در هر شرايطي، به اولويت اول سياست 
خارجي امريكا تبديل شود و دراين بين منافع مادي مدنظر 
قرار نگيرد زيرا اسراييل نقش اول را در تراژدي آخرالزماني 
بنيادگرايان مسيحي به عهده دارد. شايد به همين دليل 
باش��د كه پاول فيندلي معتقد اس��ت كه »نخس��ت وزير 
اسراييل بر سياست خارجي اياالت متحده در خاورميانه، 
بسي بيشتر نفوذ دارد تا در كشور خودش«. بر همين اساس 
از روس��اي جمهور ديگري كه اعتق��ادات مذهبي در نوع 
تصميم گيري هاي سياسي اش به ويژه پيرامون سياست 
خارجي و جنگ، تأثير فراوان داشت مي توان از جرج دبليو 
بوش نام برد. جرج بوش پسر به اصول و باورهاي بنيادگرايان 

امريكايي معتقد بود. او ايمان داشت كه بنيادگرايان امريكايي 
از سوي خداوند برگزيده شده اند تا رسالت آزادي سياسي و 
ايمان مذهبي را به سراسر جهان انتقال دهند. اين اعتقادات 
الهوتي و سياسي باعث شد كه سياست خارجي وي متأثر از 
آموزه هاي ديني شده و درنهايت نقش مهمي در جنگ هاي 
افغانس��تان و عراق ايفا كند  از سويي ادبيات مذهبي بوش 
در مورد جنگ هاي عراق و افغانس��تان تعجب بسياري را 
برانگيخت. اين ادبيات چنان عريان و بي پرده نقش مذهب را 
در اين جنگ ها بيان مي كرد كه استفاده از واژه جنگ مذهبي 
براي آن به دوراز واقعيت نيست. بوش علنا بيان مي كرد كه 
جنگ عراق و افغانستان يك جنگ مذهبي است و در اين 
مسير خداوند به او كمك مي كند. وليام بوي كين مشاور وزير 
دفاع كابينه بوش همين معنا را به بياني ديگر ذكر كرد. وي 
در سال 2003 اعالم كرد كه: »اين جنگي است براي ارواح 
ما، دشمن ما نامش شيطان است ... شيطان مي خواهد ما را 

به عنوان يك ملت و به عنوان ارتشي مسيحي نابود كند.«

  نتيجه گيري پژوهش
همان گونه كه مشخص گرديد، تأثيرات بينش مذهبي بر 
راهبرد سياسي نظامي امريكا به ويژه در منطقه غرب آسيا، 
چنان عميق و گسترده است كه كمتر اقدام مهم سياسي- 
نظامي اين كشور را مي توان يافت كه در آن ردپايي از مذهب 

و آموزه هاي مذهبي مسيحيت صهيونيستي پيدا نباشد.
با نظر به اينكه صهيونيست هاي مسيحي از نفوذ بااليي در 
نظام سياسي و تصميم گيري در اياالت متحده برخوردارند و 
اينكه اين گروه معتقدند كه سرزمين فلسطين وجب به وجب 
و تا ابد به اسراييل تعلق دارد، براين اساس، در راهبرد سياسي 
نظامي مسيحيان صهيونيست، ايجاد منازعه اي منطقه اي 
در منطقه غرب آسيا، براي ادامه حيات رژيم صهيونيستي و 

دستيابي به اهداف ارضي آن، الزم و ضروري است
بر همين اساس، ايجاد آشوب و فتنه هاي مذهبي در غرب 
آسيا و درگيري و اختالف كشورهاي اسالمي با يكديگر كه 
درواقع اياالت متحده امريكا نقش بسزايي در ايجاد آن دارد، 
در راستاي حمايت امريكا از رژيم صهيونيستي و تحت تأثير 
نفوذ البي مسيحيان صهيونيست بر سياست خارجي اين 
كشور بوده است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه اصلي ترين 
انگيزه البي مسيحيان صهيونيس��ت در حمايت از رژيم 
اسراييل، نگرش هاي آخرالزماني آنان است، براين اساس 
ايجاد درگيري در اين منطقه، درواقع به عنوان نشانه اي از 
آرماگدون و بازگشت قريب الوقوع عيسي مسيح از منظر 
مسيحيان صهيونيست محسوب شده كه به واقع مهم ترين 
و اصلي ترين دليل ارتباط ميان مسيحيان صهيونيست و 
تدوين استراتژي ها و سياست هاي تهاجمي اياالت متحده 
در خاورميانه، اين موضوع اس��ت. لذا برمبناي اين ديدگاه 
آخرالزماني است كه مسيحيان صهيونيست در امريكا و در 
ميان دولتمردان اين كشور، به صورت سفت وسخت از رژيم 
صهيونيستي و سياست هاي هرج ومرج طلبانه و تهاجمي آن 
دفاع نموده و درصدد هستند رابطه ويژه ميان اياالت متحده 
و رژيم صهيونيستي را حفظ نموده و براي اشغال كشورهاي 
مسلمان عراق و افغانستان، تفسيري كامال مذهبي و ديني 
قائل گردند؛ چنانچه اعتقاددارند كه اشغال عراق تأكيدي 
بوده است، بر پيشگويي هاي ذكرش��ده در كتاب مقدس 
به عنوان يكي از سلسله حوادثي كه پيش از بازگشت دوم 

مسيح موعود الزم است به وقوع بپيوندد.
در همين راستا، تصميم دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، براي انتقال سفارت امريكا در فلسطين اشغالي 
از تل آوي��و به بيت المقدس، كه گرچه اين اقدام از نگاه 
سياس��تمداران و صاحب نظران عرصه روابط و حقوق 
بين الملل، رنگ و بوي عقالني و حقوقي نداشته است، 
اما با اين حال، يكي از مهم ترين داليل تصميم ترامپ 
به انتقال س��فارت، مس��اله جلب رضاي��ت و حمايت 
گروه پرنفوذ و قدرتمند سياسي-مذهبي مسيحيان 
صهيونيست از وي بوده است، چنانچه بعدازاين اقدام كه 
در اقدامي در راستاي بينش هاي آخرالزماني مسيحيان 
صهيون بوده اس��ت، پي��روان اين بين��ش، از دونالد 
ترامپ به عنوان كسي كه مورد بركت خدا قرارگرفته، 
س��خن گفتند و برخي نيز نظير پمپئو از وي به عنوان 
منبع: شمس نجات دهنده اسراييل ياد نمودند.  

»ترامپ« الهام بخش نژادپرستان

فوبياي امريكايي؛ آزادي سالح و بيگانه هراسي
تحليلگران و رسانه هاي امريكايي، آزادي حمل سالح 
در امريكا در كنار سخنان تحريك كننده و نژادپرستانه 
»دونال��د ترامپ را عواملي مهم در وق��وع تيراندازي و 
كشتار هاي فجيع چند روز اخير مي دانند كه مي تواند 

عاملي براي فروپاشي اياالت متحده باشد.
به گزارش ايرنا، افكار عمومي در امريكا روزهاي اخير 
را در شوك كش��تار فجيعانه ده ها انسان بيگناه در دو 
ايالت اين كشور به سر برد. تيراندازي دو سفيد پوست 
در شهرهاي ال پاسو و ديتون كه به فاصله چند ساعت 
از يكديگر انجام شد موجب جان باختن 29 تن شد و 

ده ها مجروح برجاي گذاشت.
اين دو اتفاق موجب ش��د تا حساس��يت هاي عمومي 
نس��بت به دو عامل اجتماعي و سياسي در رسانه ها و 
جامعه اين كشور برجسته شود. وضعيت قانون مالكيت 
سالح در امريكا و لزوم كنترل و محدوديت بيشتر بر آن 
و تشديد نفرت از خارجي و گسترش بيگانه هراسي در 

امريكا به موضوعاتي داغ تبديل شدند.

  حمل سالح بيماري كشنده جامعه امريكايي
قانون اساس��ي امريكا خري��داري و حمل س��الح را براي 
شهروندان اين كش��ور آزاد مي داند و همين قانون، اياالت 
متحده را به كشوري منحصربه فرد در جهان تبديل كرده 
است زيرا بر اس��اس آمارها اگرچه اين كشور حدود 330 
ميليون نفر جمعيت دارد اما به صورت رسمي نزديك 400 
ميليون عدد از انواع سالح در دست مردم اين كشور قرار دارد. 

براساس آمار اگرچه اين كشور حدود 4 درصد از جمعيت 
جهان را دارد اما نزديك به 45 درصد از سالح هاي غيرنظامي 

جهان در اختيار مردم اين كشور قرار دارد.
اگرچه هر از گاهي انتش��ار اخبار مربوط به كشتار مردم و 
حتي دانش آموزان در م��دارس همچون زلزله اي، جامعه 
امريكا را تكان مي دهد اما همه تالش ها تاكنون نتوانسته 
اس��ت محدوديت هايي هرچند اندك را در مسير خريد و 
فروش و اس��تفاده آسان سالح ايجاد كند. مهم ترين دليل 
عقيم بودن اين تالش ها، نفوذ و قدرت انجمن ملي اسلحه 
در امريكا است. شركت هاي توليدكننده سالح به اندازه اي 
در تصميم سازي هاي كالن اثرگذار هستند كه حتي »باراك 
اوباما« كه رييس جمهوري با تمايل بي پايان براي كنترل 
سالح شناخته مي شد هم قادر به برداشتن هيچ گام عملي 

موثر و مهمي نشد.
با وقوع حمالت اخير بسياري از چهره هاي سياسي به ويژه در 
حزب دموكرات وارد عمل شده اند و با دخيل كردن تمايالت 
سياسي و انتخاباتي خود بر لزوم تصويب قوانين سختگيرانه 
در زمينه خريد سالح و بررسي سوابق شخصي خريداران 
تاكيد مي كنند. اس��تدالل اين افراد آن است كه بر اساس 
نظرسنجي ها نزديك به 70 درصد مردم امريكا خواستار 
محدوديت هاي بيش��تر در اين صنعت هستند. به همين 
دليل است كه نشريه »The Week« معتقد است متمم 
قانون اساسي امريكا كه حمل سالح و به نوعي كشتار انسان 
را مجاز مي داند خود دليلي براي فروپاشي امريكا خواهد بود. 
بنابر اين تحليل، آزادي تصاحب اسلحه به بيماري تبديل 

شده است كه براي نجات امريكا هر چه سريع تر بايد پاسخي 
ريشه اي به آن داده شود.

موضوع ديگري كه در تحوالت اخير مطرح ش��د تشديد 
خشونت ها به ويژه با انگيزه هاي نژادپرستانه بوده است. جالب 
اينجاست در مورد حوادث اخير دونالد ترامپ ضمن محكوم 
كردن حمالت در دو ايالت تگزاس و اوهايو اظهار داشت كه 
امريكا جايي براي نفرت و نفرت  پراكني نيست و مقام هاي 

اين كشور اين موضوع را پيگيري مي كنند.
رييس جمهوري امريكا بيماري عوامل اين دو حادثه را دليل 
ارتكاب به تيراندازي و قتل عنوان كرد و مدعي شد اين دو 
فرد سفيد پوست بيمار رواني بودند. به گزارش شبكه خيري 
سي.ان.ان ترامپ مدعي شد كه دولتش كارهاي بزرگي را 
براي حل اين مش��كل انجام داده اما بايد اقدامات بيشتر و 

مهم تري را در اين زمينه انجام دهد.

  ضرورت تغيير رويكرد نژادپرستانه ترامپ
از نگاه بسياري از مردم جهان خوِدترامپ مهم ترين فرد در 
نفرت پراكني در داخل امريكا و حتي در سطح جهان است. 
يكي از بهترين اقداماتي كه انجام آن از س��وي كاخ سفيد 
ضروري به نظر مي رسد تغيير رويكردهاي رييس جمهوري 
امريكا است. شايد تغيير نگاه يا رييس جمهوري اين كشور 
بتوان��د تاحدودي مانع از وقوع چنين فجايعي باش��د زيرا 
ترامپ با تاكيد بسيار زياد خود بر سياست هاي ملي گرايانه 
و حمالت توئيت��ري و لفظي به قانونگذاران و مردم رنگين 
پوستان امريكا دركنار اتخاذ سياست هاي تند مهاجرتي 

به نوع��ي افكارعمومي به وي��ژه طرفداران خ��ود را عليه 
غيرسفيدپوست ها تحريك مي كند.

در وجود ريشه هاي نژادپرستانه و رويكردهاي بيگانه هراسي 
»پاتريك كروسيوس« عامل كشتار شهر ال پاسو ترديدي 
نيس��ت زيرا وي به صراحت از سخنان نژادپرستانه ترامپ 
حمايت كرده بود. ضمن اينكه گفته مي ش��ود او كش��تار 
چندماه قبل در مسجد مسلمانان در شبكه هاي اجتماعي را 

هم اقدامي درست مي دانست. 
درحالي ترامپ اين قاتالن را بيم��ار رواني مي داند كه وي 
دوسال قبل در يكي از اقدامات ابتدايي خود قانوني را كه اوباما 
در زمينه ممنوعيت نسبي فروش سالح به بيماران رواني 
امضا كرده بود، لغو كرد. انتقاد از رويكردهاي ترامپ نه تنها 
در رسانه هاي اين كشور حتي در مناظره هاي اخير انتخاباتي 
حزب دموكرات نيز بازتاب داشته است به نحوي كه حمالت 
لفظي رييس جمهوري امريكا به مهاج��ران دليلي براي 
افزايش خشونت عليه اين گروه از شهروندان عنوان شده بود.

مقام هاي امنيتي امريكا تيراندازي فوق را تروريسم داخلي 
توصيف كرده اند اما دموكرات علت را سخنان تفرقه افكنانه اي 
مي دانند كه رييس جمهور امريكا در عرصه هاي حقيقي 
و مجازي به مردم امريكا انتقال مي دهد. آنها اعتقاد دارند 
اينكه ف��ردي بياني��ه اي را عليه مهاجران التي��ن تبار در 
اينترنت و ش��بكه هاي اجتماعي منتشر مي كند، و پس از 
چندساعت س��فر خود را به شهر مرزي ال پاسو مي رساند 
و قتل عام را اجرايي مي كند ناشي از سخنان نژادپرستانه 
ترامپ و توجيه هايي اس��ت كه كاخ س��فيد براي ساخت 

ديوار مرزي به مردم امريكا ارايه مي كند. به نوشته گزارش 
نشريه »اينترس��پ«، تيرانداز شهر ال پاسو در بيانيه خود 
تقريبا از همان واژه هايي اس��تفاده كرد كه ترامپ در مورد 
خارجي ها تكرار مي كند. اش��غاگري و حمله خارجي ها، 
خيانتكار بودن خارجي ها و محكوميت اختالط نژادي يا 
تشكيل اتحاديه هاي نژادي از مهم ترين كليدواژه هاي بيانيه 
مجرم هستند كه نزديكي ديدگاه هاي عامل تيراندازي به 

رييس جمهوري امريكا را نشان مي دهند. 
اين نش��ريه نمونه اي از حمايت هاي ترام��پ از اين افراد را 
در واقع��ه اي توصيف كرد كه در ماه ژانويه رخ داد. در حالي 
كه پليس نيويورك چهار تن از طرفداران ترامپ را به علت 
برنامه ريزي براي حمله به محل تجمع تعدادي از مسلمان 
دستگير كرده بود اما رييس جمهوري امريكا با راه اندازي 
پويشي عليه هيالري كلينتون و تالش دموكرات ها براي زير 
سوال بردن اقدامات و سياست هاي خود حمله گسترده اي را 
به مخالفان سياست هاي نژادپرستانه خود ترتيب داد و باعث 

بي اثر شدن اقدامات گرديد.
روزنامه »واش��نگتن پست« نيز س��خنان ضدمهاجرتي 
ترامپ را دليل كشتار شهر ال پاسو دانست و در مورد توقف 
اين موج بيگانه هراسي در ميان مردم امريكا عنوان داشت 
رييس جمهوري امري��كا بايد از نماي��ش حمايت خود از 
خشونت عليه اقليت ها و مهاجران خودداري كند. هنگامي 
كه ترامپ مردم را با رنگ پوست دست بندي مي كند و آنها را 
دشمن مي نامد در واقع مجوز حمله به خارجي را به افرادي 

مي دهد كه از اظهارات وي الهام مي گيرند.

  تصميم دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
براي انتقال سفارت امريكا در فلسطين اشغالي 
از تل آويو به بيت المقدس، كه گرچه اين اقدام از 
نگاه سياستمداران و صاحب نظران عرصه روابط 
و حقوق بين الملل، رنگ و بوي عقالني و حقوقي 
نداشته است، اما با اين حال، يكي از مهم ترين 
داليل تصميم ترامپ به انتقال سفارت، مساله 
جلب رضايت و حمايت گروه پرنفوذ و قدرتمند 
سياسي-مذهبي مسيحيان صهيونيست از وي 
بوده است، چنانچه بعدازاين اقدام كه در اقدامي 
در راستاي بينش هاي آخرالزماني مسيحيان 
صهيون بوده است، پيروان اين بينش، از دونالد 
ترامپ به عنوان كس�ي كه م�ورد بركت خدا 
قرارگرفته، سخن گفتند و برخي نيز نظير پمپئو 
از وي به عنوان نجات دهنده اسراييل ياد نمودند
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ائتالف تك كشوري ترامپ
جورج اچ. دابليو. ب��وش در عمليات بيرون كردن 
نيروهاي صدام حس��ين از كويت در سال 1991 
ائتالفي متشكل از ده ها كشور را رهبري كرد. جورج 
دابليو. بوش هم توانست براي حمله به عراق در سال 
2003 يك ائتالف داوطلبانه ايجاد كند. اما ائتالف 
دونالد ترامپ براي محافظت از نفتكش ها در برابر 
آنچه اقدامات تهاجمي ايران مي خواند، تنها يك 

عضو دارد و آن هم اياالت متحده است.
ديپلماس��ي ايراني به نق��ل از پوليتيك��و افزود: 
بريتانيايي ها دچار ترديد ش��ده اند، فرانسوي ها 
تعهد را نپذيرفتن��د و آلماني ها صراحتا مخالفت 
خود را اعالم كردن��د. همه آنها هنوز هم از خروج 
رييس جمهوري اياالت متحده از توافق هسته اي 
سال 2015 ايران خشمگين هستند و اين مساله را 
عامل رفتارهاي اخير ايران مي دانند. آنها همچنين 
نگران هستند كه با اتحاد با اياالت متحده در يك 
چنين ابتكارعملي آنها را به سمت جنگ با ايران 
س��وق دهد و اين نگراني آنها از هفته پيش و پس 
از اقدام دولت ترام��پ در جهت تحريم وزير امور 
خارجه ايران افزايش يافته اس��ت. ناتالي توچي، 
مش��اور ويژه فدريكا موگريني )مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا( گفت: »بديهي اس��ت كه 
عمليات نظام��ي در خليج فارس خطر مواجهه با 
اي��ران را افزايش خواه��د داد. اروپايي ها تا زماني 
كه بدانند امكان آزادي ناوبري از طريق گفت وگو 
و ديپلماس��ي با ايران وجود دارد، همين مسير را 
انتخاب خواهند كرد.« جان آلترمن، يك تحليلگر 
خاورميانه در واش��نگتن، هم گفت: »دولت هاي 
ديگر درباره اينكه اياالت متحده مي خواهد آنها را 
به كدامين جهت هدايت كند، اطميناني ندارند. 
آنها فكر مي كنند ك��ه اتحاد با امريكا بدون اينكه 
امنيتي براي آنها در پي داشته باشد، با مخاطراتي 

همراه خواهد بود.«
اما به نظر نمي رسد كه ترامپ در تشكيل ائتالف 
موفق شده باشد؛ هايكو ماس وزير خارجه آلمان 
چهارشنبه گفت كه كشورش در ماموريت دريايي 
برنامه ريزي شده توس��ط امريكا شركت نخواهد 
كرد. فرانسه هم در برابر پيوستن به كمپين امريكا 
مقاومت كرده اس��ت. اما عدم تماي��ل بريتانيا به 
پيوس��تن به تالش هاي امريكا به ويژه با توجه به 
مشكل اين كشور با ايران، بيشتر جالب توجه باشد. 
تهران اخيرا در تالفي اقدام بريتانيا به توقيف كشتي 
ايراني در جبل الطارق، يك كشتي اين كشور را در 
خليج فارس توقيف كرده است. با اين حال، مقامات 
بريتانيا ماه گذشته گفتند كه ترجيح مي دهند يك 
نيروي محافظت از ناوبري دريايي تحت رهبري 

اروپا در خليج فارس ايجاد كنند. 
مايك پومپئو، وزير خارجه امريكا، هم كمكي به 
افزاي��ش حمايت ها از ائتالف نكرده اس��ت. او در 
مصاحبه با فاكس نيوز گفت كه ديگر كشورها نقش 
مهمي در تامين امنيت دريايي ايفا خواهند كرد. 
دريادار مايكل گيلدي، فرمانده نيروهاي مشترك 
اياالت متحده، به كميته خدمات مسلح سنا گفت: 
»ايده كلي اين است كه شركاي منطقه اي سهم 
بيشتري ايفا كنند. اياالت متحده چند كشتي و 
هواپيما براي محافظت از كش��تي هاي تجاري با 
پرچم امريكايي مستقر مي كند، اما تعداد آنهايي 
كه از مناطق مهمي مانند تنگه هرمز مي گذرند، 
زياد نخواهد بود. اياالت متحده از س��اير اعضاي 
ائتالف پشتيباني اطالعاتي خواهد كرد.« به نظر 
مي رسد پومپئو و گيلدي رويكرد ترامپ را دنبال 
مي كنند. رييس جمهوري كه از مدت ها پيش ظن 
خود را به ارزش اتحادهاي چند جانبه نشان داده، 
معتقد است كه ساير كشورها از منابع و سخاوت 

امريكا سوءاستفاده مي كنند. 
به گفته آلترمن، چنين اظهاراتي سبب مي شود كه 
كشورهايي كه براي پيوستن به اتحاد از آنها دعوت 
شده، شور و اش��تياق خود را از دست بدهند. او به 
اين مساله اشاره كرد كه در دوران رياست جمهوري 
ترامپ روابط امريكا با متحدان سنتي آن آسيب 
ديده و يكي از داليلش هم اين بوده كه او بيش از 
پيشينيانش از شركاي كليدي مانند آلمان، بريتانيا 
و فرانسه انتقاد كرده است: »صادقانه بگويم، براي 
اين كار فقط به ديپلماسي نياز اس��ت. افرادي را 
مي بينيد كه توانسته اند روابطي مبتني بر اعتماد و 
گاهي محبت ايجاد كنند. و كشورها باور داشتند كه 
در اتحاد با اياالت متحده، منافع آنها حفظ خواهد 
شد. اما امروز همان كشورها ممكن است فكر كنند 
كه در نتيجه اتحاد با امريكا به ويژه در رابطه با ايران، 
منافع آنها مورد تهديد قرار خواهد گرفت و اين يك 
تحول خوشايند براي رقبايي مانند روسيه و چين 

است تا نفوذ جهاني امريكا را از بين ببرند.«
ظاهرا مقامات امريكا هم از اين مساله آگاه هستند 
چراكه در مطرح شدن ايده امنيت دريايي، هيچ 
اش��اره اي به ايران نش��د. اما با توجه به ادعاهاي 
گذشته اياالت متحده عليه ايران، هيچ شكي وجود 
ندارد كه هدف اصلي اياالت متحده مواجهه با ايران 
است. اما تصور رويارويي نظامي با ايران حتي براي 
رقباي منطقه اي اين كشور هم خوشايند نيست. 
براي نمونه، امارات متحد عربي كه در رويكرد اعمال 
فشار عليه ايران يك متحد و حامي دولت ترامپ به 
شمار مي رفته، از مقصر دانستن ايران در حمالت به 
كشتي ها خودداري و حتي جلسه اي با ايران براي 
گفت وگو درباره امنيت دريايي برگزار كرده است.

ايران يك هواپيماي بدون سرنشين امريكا را منهدم 
كرده و ترامپ هم قصد داشته در تالفي آن به حمله 
نظامي به ايران دستور دهد، اما در آخرين لحظات 
عقب نشيني كرده و گفته مذاكره را ترجيح مي دهد. 
تصميم اخي��ر دولت ترامپ ب��ه تجديد معافيت 
مشاركت خارجي ها در برنامه صلح آميز هسته اي 
ايران مي توان��د به كاهش تنش ها كمك كند، اما 
تحريم اقتصادي عليه محمد جواد ظريف، وزير امور 
خارجه ايران، احتمال مذاكره را از قبل كمتر كرده 
است چراكه ظريف چهره اصلي گروه مذاكره كننده 
ايران بود و در حصول توافق هسته اي با دولت اوباما 

و ديگر كشورها نقش داشت. 
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كالبدشكافي ناتواني آزادراه ها در جذب سرمايه
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

چهارس�ال از ارايه ط�رح واگ�ذاري تعمير و 
نگه�داري آزادراه ه�ا ب�ه بخ�ش خصوصي، 
مي گ�ذرد ام�ا ن�ه تنه�ا آزادراهي ب�ه بخش 
خصوصي واگذار نش�ده بلكه سياس�ت هاي 
مختلفي هم از س�وي وزارت راه و شهرسازي 
طي 4 سال گذش�ته در اين زمينه اعمال شده 

است.
درحالي ك�ه عباس آخوندي، وزيرس�ابق راه 
وشهرس�ازي همواره ب�ه ض�رورت واگذاري 
آزادراه ته�ران- ق�م، تهران- س�اوه، كرج-

 قزوي�ن و تم�ام آزادراه هاي دولت�ي به بخش 
خصوصي براي ارتقاي سطح سرويس، بهبود 
نحوه خدمات رس�اني، سيستم عالئم و ايمني 
تاكي�د مي كرد، اما ب�ا روي كارآم�دن محمد 
اس�المي، وزيرجدي�د راه و شهرس�ازي ورق 
برگش�ت. او در روزهاي ابتدايي س�ال جاري 
اع�الم كرد كه واگ�ذاري آزاد راه ه�ا به بخش 
خصوصي ب�ا توجه ب�ه هزينه ب�االي تعمير و 

نگهداري آنها فعال به تعويق مي افتد.
اظهارات اس�المي مبني بر تعوي�ق واگذاري 
آزادراه ها به بخش خصوصي درشرايطي مطرح 
ش�د كه آبان س�ال گذش�ته قرار بود آزاد راه 
تهران- قم خصوصي ش�ود ام�ا اين اتفاق رخ 

نداد. 
ك�ش و قوس ها براي اجراي اي�ن طرح تنها به 
وزيران سابق و جديد راه و شهرسازي محدود 
نمي شود و رييس سازمان راهداري و معاونان 
او هم طي ماه هاي اخير حرف هاي ضد و نقيضي 
درباره واگذاري آزادراه ها به بخش خصوصي 

داشته اند.
براساس گفته هاي معاون برنامه ريزي سازمان 
راه�داري وحمل ونق�ل جاده اي ق�رار بود دو 
آزادراه تهران –قم و تهران- ساوه به طور كامل 
به ش�ركت س�رمايه گذاري خصوصي واگذار 
شود، اما عبدالهاشم حسن نيا، رييس سازمان 
راه�داري در گفت وگويي اعالم ك�رد كه اين 
سازمان فعال برنامه اي براي واگذاري آزادراه ها 
به بخش خصوصي ندارد و علت آن هم افزايش 
چشمگير قيمت تمام شده نگهداري آزادراه و 

وارد آمدن فشار بر مردم است.
حال س�وال اين اس�ت كه واگذاري آزادراه ها 
به بخش خصوص�ي چه ضرورتي دارد و تاخير 
و تعويق اين واگذاري و اظهارات متناقض چه 
تبعاتي ب�راي حوزه جاده اي كش�ور به همراه 

خواهد داشت؟ 
به اعتقاد كارشناسان حوزه جاده اي، واگذاري 
آزادراه ها به بخش خصوصي بايد در راس�تاي 
عمومي كردن اقتصاد و مشاركت بيشتر مردم 
در پروژه ه�اي اقتص�ادي و همچنين كاهش 
تصدي گري دولت در امور غيرحاكميتي انجام 
ش�ود، اما بهانه دولتي ها براي عدم واگذاري، 
افزايش چشمگير قيمت كاالها و خدمات و در 
پي آن رشد چندين برابري عوارض آزادراهي 
درصورت انجام اين واگذاري است. اما آيا اين 
دليل مي تواند مانعي برسر اجراي برنامه ششم 

توسعه و اصل 44 قانون اساسي شود؟
البته فعاالن ح�وزه راهس�ازي در واكنش به 
عدم واگذاري تعمير و نگهداري آزادراه ها به 
بخ�ش خصوصي، اعالم مي كنن�د، با توجه به 
اينكه هزينه كاالها و خدمات راهس�ازي طي 
يكي دوسال گذشته به ش�دت افزايش يافته 
اس�ت و نرخ سوددهي در راهس�ازي كمتر از 
سود بانكي است و دولت ماليات هاي سنگيني 
را از ش�ركت هاي پيمانكار فعال در راهسازي 
درياف�ت مي كند، انگيزه راهس�ازي، تعمير و 
نگه�داري آزادراه ها براي فع�االن اين بخش 

باقي نمانده است.
در اين ميان، براي افزايش س�ود راهسازان و 
ترغيب آنها براي راهسازي و تعميرو نگهداري 
از راه ها يا بايد نرخ عوارض آزادراهي افزايش 
يابد كه با توجه به پايين بودن درآمد مردم در 
ايران، جامعه پذيرش رشد بيش از اين عوارض 
را ندارد؛ يا بايد دول�ت حمايت هاي خود را از 
شركت هاي پيمانكار افزايش دهد كه با توجه 
به كم ب�ودن بودجه بخش عمران�ي نمي توان 
چنين انتظ�اري از دولت داش�ت. اگرچه اين 
حمايت ها مي توان�د مربوط ب�ه معافيت هاي 
مالياتي شركت هاي راهس�از يا كاهش تعرفه 

گمركي واردات كاالهاي راهسازي باشد.

   ورود بخش خصوصي به ساخت آزادراه
خدايار خاشع، دبيركميته شركت هاي سرمايه گذار 
در آزادراه ها درب��اره واگ��ذاري آزادراه ها به بخش 
خصوصي به »تعادل« مي گويد: تا سال 66، آزادراه ها 
مانند س��اير پروژه ها با بودجه ه��اي عمراني دولت 
ساخته مي شد، اما از همان سال با كاهش بودجه هاي 
عمراني كش��ور، برنامه بر اين ش��د ك��ه آزادراه ها با 
س��رمايه بخش غيردولتي ساخته شود و افرادي كه 
از آزادراه ها استفاده مي كنند، هزينه آن را پرداخت 

كنند.
خاش��ع مي افزايد: برهمين اساس، قانون مشاركت 
در س��اخت آزادراه ه��ا در س��ال 66 تصوي��ب و در 
س��ال 71 آيين نامه اجرايي آن ابالغ ش��د و از سال 
72 با س��رمايه گذاري بانك ملي در آزادراه قزوين-

زنجان، س��اخت پروژه هاي آزادراهي توسط بخش 
غيردولتي به صورت BOT )تركيبي از س��ه كلمه 
Build,Operate,transfer به معني ساخت، 

بهره برداري و انتقال و واگذاري است( آغاز شد.

 به گفته اين كارشناس ارشد بخش جاده اي،  تا پيش 
از اج��راي اين قانون حدود 480 كيلومتر آزادراه در 
12 محور داش��تيم كه با بودجه دولتي ساخته شده 
بود، مث��ل آزاد راه تهران-كرج-قزوين و تهران-قم 
بود اما از آن به بعد آزادراه ها توسط بخش غيردولتي 
س��اخته ش��د و 19 محور ب��ه طول ح��دود 1900 
كيلومتر كه ساخته شده و درحال بهره برداري است.

او اظهار مي كند: 12محور به طول 1100 كيلومتر 
درحال ساخت اس��ت، ضمن اينكه قرارداد و تفاهم 
نامه س��اخت 15 محور به طول 1700 كيلومتر هم 

بسته شده كه هنوز اجرايي نشده است.

   ضرورت تخصيص بودجه مناسب
خاشع درباره واگذاري تعمير و نگهداري آزادراه ها به 
بخش خصوصي و تناقض هايي كه درباره آن وجود 
دارد، مي گويد: براساس استانداردي كه در دنيا وجود 
دارد، بين 2ت��ا 6 درص��د ارزش روز آزادراه، هزينه 

تعمير و نگهداري ساالنه آزادراه است. 
او اضاف��ه مي كند: در ايران ب��راي تعميرو نگهداري 
آزادراه ه��ا حداق��ل 200 ميلي��ون توم��ان ب��راي 
هركيلومتر نياز است، اما هزينه اي كه سال گذشته 
دولت براي اين موضوع درنظرگرفته بود، 55 ميليون 
تومان براي هر كيلومتر بود. اين درحالي اس��ت كه 
200 ميليون توم��ان هم هزين��ه حداقلي تعمير و 

نگهداري آزادراه است.
اين كارشناس ارش��د حوزه جاده اي ادامه مي دهد: 
درش��رايطي كه دول��ت تنها يك چه��ارم از هزينه 
تعمير و نگهداري هر كيلومتر آزادراه را مي پردازد، 
عمال نمي توان انتظار داش��ت كه راهداري مناسبي 
در كش��ور انجام ش��ود و راه ها به درس��تي تعمير و 

نگهداري شود.
خاش��ع معتقد اس��ت: با توج��ه به اينك��ه تعمير و 
نگهداري آزادراه ها مس��اله اي مهم و حياتي است و 
درصورت وقوع حادثه در آزادراهي، انگش��ت اتهام 
به سمت بخشي كه موظف به نگهداري راه ها است، 
نشانه مي رود و از سوي ديگر هم قيمت ها، خدمات و 
كاالها در اين زمينه افزايش چشمگيري يافته است و 
حتي دولت در تأمين اين هزينه با مشكل روبرو است، 
 چطور مي توان انتظار داش��ت كه بخش خصوصي 
وارد عمل ش��ود، چون هم مسووليت سنگيني را به 
بخش خصوصي تحميل مي كند و هم سودآوري به 

همراه ندارد.
دبيركميته ش��ركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها، 
درب��اره چالش هاي واگ��ذاري تعمي��ر و نگهداري 
آزادراه ها به بخش خصوصي مي گويد: اما و اگرهايي 
در تخصيص منابع مالي استفاده شده توسط بخش 
خصوصي از سوي دولت وجود دارد و معلوم نيست 
كه دولت با پرداخت اوراق مشاركت يا روش ديگري 
اقدام به تخصيص هزينه هاي مورد استفاده توسط 

بخش خصوصي دارد.
او ادامه مي دهد: تا زماني كه نگهداري راه ها به عهده 
دولت است، درصورت وقوع حادثه اي در آزادراه ها، 
مشكالت بهتر حل و فصل مي شود، اما اگر در اختيار 
بخ��ش خصوصي قرار گيرد مس��ائل به راحتي حل 

نمي شود.
به گفته خاش��ع، تا زمان��ي كه بودجه و س��از و كار 
مناس��ب براي نگهداري و تعمير آزادراه ها به خوبي 
مشخص نشده است، اگر دولت هم اقدام به واگذاري 
آزادراه ه��ا بكند، بخ��ش خصوصي تمايل��ي براي 

همكاري نخواهد داشت.

   ساخت و ساز آزادراه ها، سودده نيست
دبيركميته شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها 
درباره اولويت ساخت و س��از يا تعمير و نگهداري 
از ديدگاه فعاالن حوزه راهسازي مي گويد: با توجه 
به اينكه هزينه هاي ساخت و ساز طي يكي دوسال 
گذش��ته افزايش داشته اس��ت، حتي آزادراه هاي 

درحال ساخت هم با خطر تعطيلي مواجه است.
خاشع مي افزايد: امكان ادامه وضع موجود با توجه 
به گراني كااله��ا و خدمات وجود ن��دارد، درحال 
حاضر 12 محور به ط��ول 1100 كيلومتر در حال 

ساخت است.
درحالي كه برخي از اين محورها بايد 10 سال پيش 
به بهره برداري مي رس��يد، اما نبود بودجه موجب 
كندي كار در ساخت اين آزادراه ها از جمله آزادراه 

تهران-شمال، اصفهان-شيراز و ... شده است.
او اضافه مي كند: در 6 س��ال گذشته )4سال دولت 
يازدهم و 2 س��ال دولت دوازده��م( كمتر از 250 
كيلومتر آزادراه به بهره برداري رسيده است و ساز 
و كار مناسبي هم پيش روي بخش خصوصي قرار 

ندارد تا سرعت ساخت و ساز بهبود يابد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه جاده اي با اش��اره به 
مشكالت راهسازي در ايران مي گويد: نرخ سودي 
كه به راهسازان پرداخت مي شود، كمتر از نرخ سود 
بانكي اس��ت، ساخت و س��از آزادراه ها هم ريسك 
بااليي دارد ضمن اينكه باي��د ماليات هم به دولت 
پرداخت شود، بنابراين رغبتي براي فعاليت در اين 

زمينه وجود ندارد.
خاش��ع ادامه مي ده��د: 55 س��ال از بهره برداري 
آزادراه ته��ران- ك��رج مي گذرد، ط��ي اين مدت 
2300 كيلومتر آزادراه اس��ت، يعني ساالنه كمتر 
از 40 كيلومتر آزادراه در كشور ساخته شده است 
كه با توجه به پهناوربودن وس��عت كشور، اين رقم 

قابل توجه نيست.

   ناهمخواني هزينه ساخت با نرخ عوارض 
دبيركميته شركت هاي سرمايه گذار در آزادراه ها 
درباره تجربه س��اير كشورها در س��اخت آزادراه ها 
اظهار مي كند: در كش��ورهاي ديگ��ر نرخ عوارض 
آزادراه ه��ا بين 8 تا 10 س��نت براي ه��ر كيلومتر 
است كه اگر درايران اجرايي شود، كيلومتري هزار 

تومان مي شود. 
خاش��ع ادامه مي دهد: در ايران نرخ دريافت شده 
براي ه��ر كيلومتر آزادراه، 58 تومان اس��ت كه 5 
درصد نرخ عوارض آزادراهي درساير كشورها است.
او اظهار مي كند: درحال حاضر دولت 30 درصد از 
هزينه ساخت آزادراهي را پرداخت مي كند اگرچه 

درگذشته اين رقم 50 درصد بود.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه جاده اي، با توجه 
به پايين بودن نرخ عوارض آزادراهي، راهسازي در 
ايران توجيه اقتصادي ندارد، اما درس��اير كشورها 

راهسازي، فعاليتي سودده است.
خاش��ع معتقد اس��ت: البته بايد اين موضوع را هم 
درنظرداشت كه دريافت چنين نرخي در آزادراه ها 
در سايركش��ورها منطقي است چون درآمد مردم 
آنها بسيار باالتر از مردم ايران است، حداقل حقوق 
در كش��ورهاي ديگر 9 تا 14 دالر در ساعت است، 
مثال در تركيه 5.9 دالر و در ايران 70 سنت است، 
درواقع كارگرايراني يك هشتم كارگر ترك، حقوق 
مي گيرد، برهمين اس��اس نمي توان انتظار داشت 
كه مردم اي��ران چنين عوارضي را پرداخت كنند و 

جامعه هم پذيرش چنين هزينه اي را ندارد.
او اظه��ار مي كند: در اين ش��رايط ي��ا بايد حقوق 
دريافتي مردم به متوس��ط جهاني نزديك ش��ود 
يا اينكه دولت از راهس��ازان حمايت بيش��تري به 

عمل آورد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه جاده اي، پايين 
بودن نرخ عوارض آزادراهي در ايران درش��رايطي 
اس��ت كه هزين��ه دريافت كااله��ا و خدمات براي 
راهسازي در ايران باال است، ماشين هاي راهداري 
و راهسازي از كش��ورهاي ديگر خريداري مي شود 
و هزينه گمرك هم به آن اضافه مي ش��ود و ماليات 
دريافتي از راهس��ازان در ايران از برخي كش��ورها 
باالتر اس��ت، درحالي ك��ه ع��وارض آن يك دهم 

كشورهاي ديگراست.
خاش��ع اظهار مي كند: هزينه س��اخت آزادراه در 
ايران، نصف هزينه ساخت در ساير كشورها است، 
اما عوارض آن يك دهم دنيا است، برهمين اساس، 
درآمد م��ردم با نرخ ع��وارض همخوان��ي ندارد و 
مردم نمي توانند هزينه بيش��تري پرداخت كنند. 
براي همين بايد تالش شود كه بين اين دوفاكتور 
هماهنگي برقرار ش��ود، درواقع باي��د يا با افزايش 
درآمدهاي مردم يا با مديريت و مش��اركت دولت 
در هزينه ها، ش��اهد بهبود وضعيت راهس��ازي در 

ايران باشيم. 

   نظارت بيشتر بر ساخت و تعمير 
علي آزاد، دبير انجمن شركت هاي راهسازي ايران 
درب��اره طرح واگذاري تعمير و نگه��داري راه ها به 
بخش خصوصي به »تعادل« مي گويد: پيش��نهاد 
مي شود زماني كه بهره برداري آزادراه هاي ساخته 
شده توسط بخش خصوصي، تمام شد و اين آزادراه 
به دولت واگذار شد، دولت تعمير و نگهداري آزادراه 
را به اين پيمانكار تحوي��ل دهد و اين پيمانكار هم 
با اس��تفاده از سهم دولت در نرخ عوارض آزادراهي 
و پرداخت سهم خود در س��اخت آزادراه، اقدام به 

ساخت يك آزادراه ديگر كند.
آزاد ادامه مي دهد: به عنوان نمونه آزادراه تهران-

ساوه، 6 خط و آزادراه ساوه- سلفچگان 4 خط است، 
درحال حاضر زمان بهره برداري بخش خصوصي از 
آزادراه تهران-س��اوه به اتمام رسيده و اين آزادراه 

هم اكنون به دولت تعلق دارد. 
او ادامه مي دهد: دولت مي تواند طرح 6 خطه كردن 
آزادراه ساوه-س��لفچگان را ه��م به اي��ن پيمانكار 
بدهد و ع��وارض دريافتي از آزادراه تهران- س��اوه 
را براي 6 خطه ك��ردن آزادراه ساوه-س��لفچگان 

اختصاص دهد.
به گفته اين فعال حوزه راهسازي، تعميرو نگهداري 
آزادراه ها همراه با دريافت عوارض بايد با شرط تعهد 
به ساخت آزادراه ديگري به پيمانكار واگذار شود، اما 
اينكه ساخت يك آزادراه به يك پيمانكار و تعميرو 
نگهداري به پيمانكار ديگري ارايه ش��ود نمي تواند 

كمكي به وضع موجود كند.
دبير انجمن ش��ركت هاي راهس��ازي ايران اظهار 
مي كن��د: دولت باي��د نظارت دقيقي برس��اخت و 
تعميرو نگهداري آزادراه ها داشته باشد و براي اينكه 
ساخت يك آزادراه را به پيمانكاري واگذار كند بايد 
از اين پيمانكار خواسته شود كه تعميرو نگهداري 
يك آزادراه را به عهده بگيرد و عوارض را هم خودش 
دريافت كند، ام��ا درمقابل با ارايه س��هم خود و با 
كمك دولت، متعهد به ساخت آزادراهي ديگر شود.

   مفهوم خصوصي سازي آزادراه ها
ب��راي شفاف س��ازي بح��ث واگ��ذاري تعمي��ر و 
نگه��داري آزادراه ه��ا به بخ��ش خصوصي نگاهي 
به سياس��ت هاي خصوصي س��ازي راهگشا است. 
سياست خصوصي س��ازي از دهه 1980 به عنوان 
راهكاري براي تامين مالي ش��ركت هاي دولتي بر 
بودجه دولت، افزايش كارايي آنها و توانمندسازي 
بخش خصوصي در كش��ورهاي توسعه يافته مورد 
استفاده قرار گرفت و در اين ميان، خصوصي سازي 
راه ه��ا در جهت تامين مالي، تعمي��ر و نگهداري و 

مديريت ساخت آنها موثر بود. 
دراين شرايط و با توجه به اينكه حمل و نقل جاده اي 
يكي از اجزاي مهم اقتصاد كشور محسوب مي شود 
و س��هم اين نوع از حمل و نقل در ايران در مقايسه 
با ساير ش��يوه ها، بيش از 90 درصد است، بنابراين 
شناس��ايي نقش و سهم س��رمايه گذاري در بخش 

حمل و نقل جاده اي مهم تلقي مي شود.
خصوصي س��ازي واقعي ب��ه مفهوم آن اس��ت كه 
تمام يا بيشتر س��هام دولت در يك بنگاه دولتي به 
فروش رود به نحوي كه مديريت آن هم در اختيار 
بخش خصوصي قرار گي��رد، حتي اگر دولت كمتر 
از مقداري مشخص س��هام يك بنگاه را در اختيار 
داش��ته باش��د، اما از طريق س��هام ممتاز، كنترل 
مديريت بنگاه را در اختيار داش��ته باش��د، باز هم 
خصوصي س��ازي به مفهوم واقعي آن تحقق نيافته 

است.

   مزاياي خصوصي سازي 
درش��رايطي كه خصوصي سازي در ايران به درستي 
انجام نمي ش��ود و اي��ن موضوع در بحث س��اخت و 
تعمير آزادراه ها هم صدق مي كند، نگاهي به مزاياي 
خصوصي س��ازي آزادراه ها مي توان��د تالش برخي 
كارشناسان براي پيگيري اين موضوع را قابل درك 

كند.
درايران و طي سال هاي گذش��ته، خصوصي سازي 
تعمير و نگه��داري راه ها، مورد توج��ه مديران راه و 
حمل و نقل كشور قرار گرفته است، اما تاكنون هيچ 
كدام از آزادراه هاي كشور به بخش خصوصي واگذار 

نشده اند، اين در حالي است كه: 
    خصوصي س��ازي فعاليت هاي تعمير و نگهداري 
موجب تخصيص مناسب منابع مالي به فعاليت هاي 

گوناگون راهداري مي شود.
    انجام فعاليت هاي تعمير و نگهداري توسط بخش 
خصوصي موجب مي شود كه تجهيزات راه به صورت 
اقتصادي و مقرون به صرفه نگهداري و استفاده شوند.

    خصوصي س��ازي اين فعاليت ه��ا، موجب جبران 
كسري بودجه در اين زمينه و بهبود سريع تر وضعيت 
راه هاي تخريب شده مي ش��ود و از ضررها و زيان ها 
و عواقب بعدي ناش��ي از عدم تعمير راه هاي خراب 

جلوگيري مي كند.
    عملك��رد بخش خصوصي نس��بت به بخش هاي 
دولتي بس��يار بهتر است، چرا كه به راحتي بر اساس 
نيازهاي خود، تع��داد نيروهاي كار مورد نياز خود را 
تغيي��ر مي دهند و از روش هاي جديد و پيش��رفته و 

ابزارآالت موثرتر و كارآمدتر استفاده مي كنند.

   دوره بازگشت سرمايه 
خدايار خاشع، دبيركميته شركت هاي سرمايه گذار 
در آزادراه ها از كاهش انگيزه فعاالن راهسازي براي 
ساخت و ساز و تعميرو نگهداري آزادراه ها گفت، اما 
سوال اين است كه هزينه س��اخت و دوره بازگشت 
سرمايه آزادراه ها در ايران چگونه است كه تمايلي در 

اين زمينه ميان سرمايه گذاران وجود ندارد؟ 
درح��ال حاضر، اگ��ر بخواهيم آزادراهي در كش��ور 
بس��ازيم، حدود 6 تا 12 ميليارد تومان متناس��ب با 
شرايط منطقه اي و توپوگرافي سرمايه نياز دارد، براي 
نمونه اگر آزادراهي در دشت ساخته شود؛ هزينه آن 
كمتر و س��اخت آزادراه در منطقه كوهستاني كه به 
پل و تونل بيشتري نياز دارد، هزينه باالتري خواهد 

داشت. 
ام��ا دوره مش��اركت در آزادراه ها متفاوت اس��ت و 
براس��اس مطالعات اوليه طرح، مسائل فني، ميزان 
تردد خودروها و ميزان س��رمايه گذاري دوره زماني 
بازگشت س��رمايه بخش خصوصي تعيين مي شود 
و بع��د از آن بزرگراه بار ديگر در اختي��ار دولت قرار 
مي گيرد.  ب��راي نمونه آزاد راه ته��ران – قم پس از 
استهالك سرمايه بخش خصوصي به دولت برگشته 
اس��ت. بطور كلي براي تعيين تعرفه مطالعات فني 
براي بزرگ��راه و اينكه چقدر س��رمايه گذاري صرف 
ش��ده و بر پاي��ه پيش بيني ميزان تردد خ��ودرو و... 
محاسبه نرخ تعرفه انجام مي شود؛ مثال اگر در سال 
نخس��ت A ريال از خودروها دريافت شود و ساالنه 
درصدي به آن اضافه ش��ود، مدت زمان اس��تهالك 
تعيين مي شود كه اين گزارش هزينه درآمد است و 
بايد در زم��ان بهره برداري نيز مطابق همين گزارش 
عمل شود، اما در بيشتر مواقع اينگونه اجرا نمي شود، 
زيرا ب��ه داليلي مانن��د مخالفت مردم و مس��ووالن 
محلي با هزينه تعرفه بزرگراه و ... مسووالن تصميم 
مي گيرند، تعرفه كمتري دريافت شود، در اين حالت، 
مدت زمان استهالك و بهره برداري بخش خصوصي 

طوالني مي شود. 
به عبارت ديگر، هرچه س��ازه ها مهم تر باشند طول 
زمان ساخت پروژه را باال مي برند و روي ميزان عوارض 
تاثير مي گذارد. البته پيشنهاد تعرفه براي آزادراه هاي 
خصوصي بايد به وزارت راه و شهرس��ازي ارايه شود 
و اگر پذيرفته شد، وزير آن را ابالغ كند. درحالي كه 
نرخ تعرفه براي آزادراه هاي دولتي را شوراي اقتصاد 
تعيين مي كند، به همين دليل تعرفه اين عوارض يك 

چهارم آزاد راه هاي خصوصي است. 
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 بررسي مالكيت آزادراه ها
 در كشور

اگرچ��ه در نص برنامه شش��م توس��عه بر كاهش 
تصدي گري دولت در امور غيرحاكميتي و عمومي 
كردن اقتصاد تاكيد شده و وزارت راه و شهرسازي 
هم بارها بر مشاركت بخش خصوصي در نگهداري 
آزادراه ها، تأكيد كرده اما هنوز هيچ يك از آزادراه هاي 

دولتي به بخش خصوصي واگذار نشده است.
تجربه واگذاري آزادراه هاي دولتي در كش��ورهاي 
ديگر نشان مي دهد كه اجراي خصوصي سازي در 
بزرگراه هاي دولتي موجب افزايش كارايي، بهره وري 

و گسترش منابع سرمايه اي مي شود. 
در اين ميان، عدم اجراي قانون توس��ط وزارت راه 
و شهرس��ازي براي واگ��ذاري آزادراه هاي دولتي و 
مزيت هاي مثبت اين واگذاري ها بهانه اي ش��د تا 
روزنامه »تعادل« گزارشي از وضعيت اجراي برنامه 
ششم توسعه در خصوصي سازي آزادراه ها تهيه كند. 
  در حال حاضر 19 آزادراه بخش خصوصي با 470 
دروازه دريافت عوارض و3 آزادراه دولتي با 6 دروازه 
دريافت عوارض وجود دارد كه اعتبارات دولتي براي 

بهسازي بزرگراه ها كفايت نمي كند.
  با وجود كم كاري سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي، در واگذاري بخش خصوصي چندي پيش 
معاون برنامه ريزي اين سازمان اعالم كرد كه براي 
ادامه نگهداري آزادراه هايي كه درحال بهره برداري 
هستند يا سهم مشاركت سرمايه گذار در آنها به اتمام 
رسيده يا مستهلك شده از بخش خصوصي استفاده 
مي كنيم و امر بهسازي و نگهداري اين آزادراه ها را به 

بخش خصوصي مي سپاريم. 
  استدالل سازمان راهداري عالوه بر افزايش هزينه 
نگهداري آزادراه ها براي عدم واگذاري آنها به بخش 
خصوصي اين اس��ت، آزادراه هايي كه در گذشته با 
حضور بخش خصوصي ساخته ش��ده است هنوز 
مستهلك نشده و توسط اين بخش اداره مي شود و 
آزادراه هايي كه دولت ساخته است و به پايان دوران 
استهالك آنها رسيديم دو سال است در دستور كار 
واگذاري قرار دارند و مطالعات نهايي برخي از آنها هم 
تمام شده است و قرار است كه كليه امور مربوط به 
نگهداري، بهره برداري و بهسازي كامل آنها به بخش 

خصوصي برسد.
  براس��اس اظهارات مس��ووالن جاده اي كش��ور، 
هزينه ه��اي نگه��داري آزادراه ب��ا عوارض��ي كه 
خودروهاي عبوري بايد پرداخت كنند، با قيمت هاي 
ريالي و ارزي جديد، مطابقت داده مي شود و اگر قرار 
باش��د عوارض آزادراه ها بر اساس قيمت تمام شده 
تعميرات و نگهداري آن تعيين ش��ود، نرخ عوارض 
آزادراه هاي دولتي )به عنوان مثال آزادراه تهران-قم( 
10 برابر يا 1000 درصد افزايش مي يابد اما از آنجايي 
كه جامعه ظرفيت پذيرش چنين ميزان از افزايشي 
را ندارد، اين روند فعاًل متوقف شده اما بطور كلي از 
دستور كار خارج نشده است و سازمان راهداري در 
تالش است تا با تعريف شاخص هاي جديد، قيمت 
عوارض آزادراه هاي دولتي كه قرار اس��ت به بخش 
خصوصي واگذار شود، تعيين شده و سپس مراحل 

واگذاري آنها طي شود.

    علت افزايش قيمت تمام شده 
  در سال هاي قبل قير مورد نياز را رايگان دراختيار 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي واگذار 
مي كردند اما در حال حاضر هر يك تن قير 3.5 تا 4 

ميليون تومان هزينه دارد. 
  خط كش��ي آزادراه ها در ه��ر كيلومتر 7 ميليون 

تومان هزينه در بر دارد. 

    پيامد منفي ناشي از عدم خصوصي سازي
تمامي ش��اخص ها و آمارها، بيانگر كمب��ود راه در 
كشور و نامطلوب بودن وضعيت بسياري از راه هاي 
كشور اس��ت و در صورتي كه اين بحران به صورت 
صحيح مديريت و حل نشود، تأثير منفي بر اهداف 
و برنامه ه��اي آتي كش��ور خواهد گذاش��ت، عدم 
خصوصي سازي مناسب در آزادراه ها يكي از عواملي 
است كه مي تواند به عدم مديريت صحيح راه هاي 

كشور منجر شود.
به عبارت ديگر، خسارت هاي اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي و زيست محيطي فراواني در كشور به علت 
كمبود آزادراه ها و نامس��اعد ب��ودن وضع بعضي از 
آنها به كش��ور وارد ش��ده كه يكي از داليل آن هم 
عدم خصوصي سازي مناسب راه هاي كشور است، 
براساس تحقيقي كه در يكي از دانشگاه هاي كشور 
انجام شده است، تهديدهاي مختلفي در اين زمينه 

وجود دارد كه عبارتند از: 
  تهديد منابع انس�اني: از نظر سالمت و ايمني 
سفر در حمل و نقل، آمار قربانيان تصادف در راه هاي 
كش��ور )درون شهري و برون ش��هري( در سال 97 

نسبت به سال 96، رشد 10 درصدي داشته است.
  تهديد منابع مالي: بابت تلفات جاده اي، هرساله 
شاهد وارد آمدن خسارت هاي ميلياردي هستيم 
)عالوه بر خس��ارات روحي و روان��ي( و همچنين 
هزينه هايي هم در اثر كيفيت نامطلوب بزرگراه ها، 
وارد مي ش��ود كه موجب استهالك بيشتر وسايل 
نقليه شده و بركاربران تحميل مي شود و همچنين 
هزينه هاي پزشكي و هزينه هاي مديريتي هم در اين 

بخش گنجانده مي شود.
  تهديد منابع زيست محيطي: حدود 70 درصد 
آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل است كه ميلياردها 
تومان هزينه به شهروندان تحميل مي كند و موجب 
توليد گازهاي گلخانه اي مي شود كه سبب گرمتر 

شدن محيط مي شود.
  تهديد منابع ان�رژي: مصرف 26 ميليارد ليتر 
بنزين در سال 94 كه ارزش اين فرآورده نزديك 9 

ميليارد دالر بوده است. 
  تهديد زماني: ميليون ها ساعت وقت ارزشمند 
مردم در بهترين س��اعات روز در ترافيك سنگين 
ش��هرهاي ب��زرگ ه��در مي ش��ود و همچني��ن 
ناراحتي هاي روحي و رواني ناشي از تأخير در تراكم 

ترافيك بخش ديگري ازاين خسارات است.

   تا زماني كه بودجه و ساز و كار مناسب براي نگهداري و تعمير آزادراه ها به خوبي مشخص نشده است، اگر دولت هم اقدام به واگذاري آزادراه ها 
بكند، بخش خصوصي تمايلي براي همكاري نخواهد داشت.

   نرخ سودي كه به راهسازان پرداخت مي شود، كمتر از نرخ سود بانكي است، ساخت و ساز آزادراه ها هم ريسك بااليي دارد ضمن اينكه بايد 
ماليات هم به دولت پرداخت شود، بنابراين رغبتي براي فعاليت در اين زمينه وجود ندارد، در واقع با توجه به پايين بودن نرخ عوارض آزادراهي، 

راهسازي در ايران توجيه اقتصادي ندارد، اما درساير كشورها راهسازي، فعاليتي سودده است.
   هزينه ساخت آزادراه در ايران، نصف هزينه ساخت در ساير كشورها است، اما عوارض آن يك دهم دنيا است، برهمين اساس، درآمد مردم با 
نرخ عوارض همخواني ندارد و مردم نمي توانند هزينه بيشتري پرداخت كنند. براي همين بايد تالش شود كه بين اين دوفاكتور هماهنگي برقرار 

شود، درواقع بايد يا با افزايش درآمدهاي مردم يا با مديريت و مشاركت دولت در هزينه ها، شاهد بهبود وضعيت راهسازي در ايران باشيم. 
   پيشنهاد مي شود زماني كه بهره برداري آزادراه هاي ساخته شده توسط بخش خصوصي، تمام شد و اين آزادراه به دولت واگذار شد، دولت 
تعمير و نگهداري آزادراه را به اين پيمانكار تحويل دهد و اين پيمانكار هم با اس�تفاده از سهم دولت در نرخ عوارض آزادراهي و پرداخت سهم 

خود در ساخت آزادراه، اقدام به ساخت يك آزادراه ديگر كند.

برش



اخبار

ارزاني يا گراني تعرفه اينترنت مساله اصلي نيست 

نارضايتي نيمي از كاربران از كيفيت اينترنت 
گروه دانش و فن  مرجان محمدي  

طب��ق آمار اعالم ش��ده از س��وي س��ازمان فناوري 
اطالعات 18 ميليون خان��وار ايراني )72.8 درصد( 
در محل س��كونت خود به اينترنت دسترسي دارند، 
اينترنت��ي كه بس��ياري كاربران و حتي مس��ووالن 
ارتباطي و غير ارتباطي كشور به كيفيت آن اعتراض 
دارند و معتقدند كاربران متناسب با هزينه هايي كه 
براي اينترنت پرداخت مي كنن��د خدمات دريافت 
نمي كنند و در بيشتر مواقع با كندي يا قطعي هاي پي 
در پي اينترنت مواجهند؛  مساله اي كه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد نظارتي نيز 

آن را پذيرفته است.
وضعيت اينترنت در حالي در كشور اعتراض كاربران 
را به همراه داشته كه چند صباحي است شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت به دنبال افزايش تعرفه هستند 
و معتقدند در صورتيكه كارب��ران خواهان اينترنت 
با كيفيت هس��تند بايد تعرفه ه��ا افزايش پيدا كند، 
مساله اي كه تا به امروز با توجه به عدم ارايه مستندات 
توسط شركت هاي ارايه دهنده اينترنت از سوي وزير 
ارتباطات و رگوالتوري مس��كوت مانده اس��ت . اين 
در حالي است كه طي چند روز گذشته نايب رييس 
هيات مديره شركت زير ساخت از ارزان شدن اينترنت 
خبر داد و اعالم كرد شركت زير ساخت براي كاهش 
قيمت اينترنت برنامه هاي��ي دارد كه به زودي اعالم 
مي كند تا اينترنت در ايران همانند ديگر كشورهاي 

جهان نيز ارزان شود .
ح��ال با توجه ب��ه اينك��ه از كل خانواره��اي داراي 
دسترسي به اينترنت در محل سكونت، تعداد 1۴.۵ 
ميليون خانوار در نقاط شهري و ۳.۵ ميليون خانوار 
در نقاط روستايي زندگي مي كنند، به بيان ديگر سهم 
خانوار داراي دسترس��ي به اينترنت در ش��هر 77.۹ 
درصد و در روستاها ۵7 درصد برآورد شده است و با 
توجه به نظر سنجي اي كه از سوي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در خصوص كيفيت اينترنت صورت 

گرفت، مشخص ش��د بيش از 77 درصد كاربران از 
اينترنت و خدمات اينترنت و پشتيباني شركت هاي 

ارايه دهنده اينترنت رضايت ندارند .
اين در حالي است كه روز گذشته نيز معاون سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات ب��ا بيان اينكه ميزان ثبت 
شكايات از خدمات ارتباطي در سامانه 1۹۵ افزايش 
يافته است، از رس��يدگي به 2۴ هزار و ۶21 شكايت 

حوزه ICT در ۴ ماهه اول امسال خبر داد.
مجيد حقي گفت: از ابتداي سال ۹8 تا پايان تيرماه 

۳۰ هزار و 7۵8 ش��كايت در س��امانه پاسخگوئي به 
شكايات 1۹۵ ثبت ش��ده بود كه به 2۴ هزار و ۶21 
شكايت رسيدگي ش��ده و ۶ هزار و 1۳7 شكايت در 

حال رسيدگي است.
وي درباره ميزان ش��كايت هاي ثبت شده در سامانه 
1۹۵ به تفكيك نوع سرويس افزود: حدود ۹۳ درصد 
 از ش��كايت هاي ثبت ش��ده به موضوعات اينترنت 
)۵1 درصد(، تلفن هم��راه )27 درصد( و تلفن ثابت 
)1۵ درصد( و 7 درصد نيز به سرويس هاي خدمات 

ارزش افزوده، تشعش��عات، خدمات پس��تي و دفاتر 
پيشخوان اختصاص دارد.حقي اظهار داشت: با وجود 
افزايش ماهانه تعداد ش��كايات ثبت شده در سامانه 
 1۹۵، م��دت زمان پاس��خگوئي به اين ش��كايات از
۶ روز كاري در فروردين ماه به 2 روز كاري در تيرماه 

كاهش يافته است.
مع��اون امور پس��تي، ارتباطي و فن��اوري اطالعات 
رگوالتوري درباره مصداق هاي ش��كايات ثبت شده 
گفت: پش��تيباني و ارايه خدمات، كيفيت سرويس، 

مش��كالت مالي و تعرفه، عدم آنتن ده��ي، پيامك 
متني، خدمات مالكيت و س��يم كارت، تشعشعات، 
ترابردپذيري، خدم��ات ارزش افزوده تلفن همراه و 
بسته هاي تركيبي به ترتيب از مصداق هاي پر تكرار 

شكايات ثبت شده است.
وي ارس��ال پيامك كد رهگيري ثبت ش��كايت در 
سامانه 1۹۵ با ماسك )Mask(، اصالح فرايند ثبت و 
رسيدگي به شكايات به منظور ايجاد سرعت بيشتر به 
روند رسيدگي به شكايات مردمي، اتصال سامانه 1۹۵ 
به سامانه ش��اهكار براي احراز هويت مشتركان در 
زمان ثبت شكايت و به روز رساني عنوان و مصداق هاي 
شكايات با توجه به موضوع و نوع خدمات ارايه شده 
اپراتورها را از اقداماتي عنوان كرد كه در راستاي بهبود 
فرايند ثبت و پاسخگوئي به شكايات مردمي در حوزه 

ارتباطات و فناوري اطالعات انجام شده است.
حقي درباره برنامه اقدامات آينده براي بهبود سامانه 
1۹۵ و سرعت بخشيدن به روند رسيدگي به شكايات 
ح��وزه ICT تصريح كرد: راه اندازي س��امانه »ثبت 
درخواس��ت« با هدف تفكيك موضوعات مربوط به 
شكايت و درخواس��ت، افزودن منوي راهنما در هر 
يك از مراحل ثبت ش��كايات در س��امانه به منظور 
اطالع رس��اني صحيح به مش��تركان در زمان ثبت 
شكايت و طراحي و پياده سازي فرايند رسيدگي به 
شكايت با موضوع جمع آوري سرويس، از برنامه هايي 
اس��ت كه قصد داريم در طي س��ال جاري عملياتي 
كنيم.حال با توجه به اينكه بيش��ترين نارضايتي در 
خصوص اينترنت مطرح ش��ده است، و شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت به فكر افزايش تعرفه هس��تند 
و شركت زيرساخت خبر از ارزاني اينترنت مي دهد، 
 مسووالن در گام اول فكري به حال كيفيت اينترنت 
كنند، مس��اله اي كه نه تنها تا به امروز راه حلي براي 
آن ارايه نش��ده اس��ت، بلكه طبق اعالم رگوالتوري 
 ه��ر روز ب��ر تع��داد كارب��ران ناراض��ي از اينترنت 

اضافه مي شود . 

انگجت| اسپيس ايكس برنامه جديدي را ارايه كرده 
كه به ش��ركت ها اجازه مي دهد در هر پرتاب موشك 
فالك��ون۹ مكاني براي ارس��ال ماهواره خ��ود به فضا 

رزرو كنند.
 يكي از مشكالت استارت آپ هاي فناوري و شركت هاي 
تحقيقاتي كوچك دسترس��ي به فضا است. درهمين 
راس��تا ش��ركت اس��پيس ايكس اعالم كرده برنامه 
SmallSat Rideshare را اج��را مي كند. طي اين 
برنامه اپراتورهاي ماهواره هاي كوچك مي توانند در هر 
پرتاب موشك فالكون ۹ مكاني براي ارسال ابزار فضايي 

خود به آسمان رزرو كنند.
برنامه رزرو ارسال ماهواره ها از يك سال قبل تعيين 
مي ش��ود و هزينه پايه ارسال بار با حداكثر وزن 1۵۰ 
كيلوگرم، 2.۵ ميليون دالر اعالم شده است. همچنين 
اگر وزن محموله به ۳۰۰ كيلوگرم برسد هزينه ارسال 
آن ۴.۵ ميليون دالر خواهد بود. اين در حالي است كه 
كمترين هزينه پرتاب موشك اين شركت حدود ۵7 

ميليون دالر است.
اين برنامه به طور منظم و در زمانبندي تعيين شده اجرا 
مي شود. به گفته اسپيس ايكس برنامه بطور انعطاف 
پذير طراحي شده است. در همين راستا بدون در نظر 
گرفتن اينكه محموله آماده پرتاب است يا خير، تاريخ 
پرتاب موشك تغيير نمي كند. در حال حاضر يكي از 

مهم ترين مشكالت ماموريت هاي اشتراكي وابستگي 
زمان پرتاب موشك به زمانبندي و آمادگي محموله 
مشتري دارد. بطور معمول در هر پرتاب يك يا دوبار 
مهم به فضا ارسال مي ش��ود. بنابراين اگر مشتريان 
بزرگ ارس��ال محموله را به تعويق بيندازد، پرتاب با 
مشكل روبرو مي شود. اما س��رويس جديد اسپيس 
ايكس طوري برنامه ريزي ش��ده كه درصورت آماده 
نبودن محموله مش��تري براي پرت��اب، او مي تواند 
بدون نگراني از پرداخت هزينه دوباره، تاريخ ديگري 

را رزرو كند.
تابه حال اس��پيس ايكس تاريخ انجام سه ماموريت را 
تاييد كرده است. نخستين محموله بين نوامبر 2۰2۰تا 
مارس2۰21 ميالدي پرتاب خواهد شد. دومين تاريخ 
در سه ماهه اول 2۰22 ميالدي اعالم شده و تاريخ سوم 

نيز درسه ماهه اول 2۰2۳ ميالدي خواهد بود. 

ساينس ديلي| محققان يك ايمپلنت عصبي توسعه 
داده اند كه با كمك نور و دارو مي تواند روي عصب هاي 
مغز تاثير بگذارد. اين ايمپلنت به وسيله موبايل و از راه 

دور كنترل مي شود.
گروهي از محققان دانش��گاه واش��نگتن در سياتل 
و انس��تيتو علوم و فناوري پيش��رفته ك��ره جنوبي 
)KAIST( دستگاهي توسعه داده اند كه مي تواند به 
وسيله يك ايمپلنت كوچك مغزي و موبايل، مدارهاي 

عصبي در حيوانات را كنترل كند.
 اين دس��تگاه بي س��يم تالش ه��ا براي شناس��ايي 
بيماري ه��اي مغزي مانن��د پاركينس��ون، آلزايمر، 

افسردگي و درد را سرعت مي بخشد.
 اين دس��تگاه با استفاده از كارتريج هاي دارويي قابل 
تعويض و بلوتوث كم قدرت مي تواند به كمك دارو و 
نور براي مدتي طوالن��ي نورون هاي خاصي را هدف 
قرار دهد. محقق ارش��د اين پژوه��ش مي گويد: اين 
دس��تگاه بي س��يم عصبي نوروماژوالسيون طوالني 
مدت شيميايي و بصري را فراهم مي كند كه تا قبل از 

اين ابداع نشده بود.
نوروماژوالسيوننوعي فرايند پزشكي است كه در آن 
يك عصب با كمك يك يا چند ماده شيميايي جمعيت 

پراكنده اي از عصب ها را تنظيم مي كند.
به گفته قاضي اين فناوري برتر از روش هايي اس��ت 
ك��ه هم اكنون عصب شناس��ان اس��تفاده مي كنند. 
روش فعلي ش��امل استفاده از لوله هاي خشك فلزي 
و فيبرهاي نوري است تا دارو و نور منتقل شود. عالوه 
بر آنكه اين روش قدرت حركت كاربر را به دليل وجود 
تجهيزات سنگين مي كاهد، اين ساختارهاي سخت 
به تدريج به بافت نرم مغزي آسيب مي زنند. بنابراين 

براي ايمپلنت هاي طوالني مدت مناسب نيستند. 
براي انتقال دارو به شكل بي س��يم دانشمندان بايد 

چالش تبخير و از بين رفتن دارو را حل مي كردند.

 درهمين راستا محققان موسسه )KAIST( در كره 
جنوبي و دانشگاه واش��نگتن يك دستگاه عصبي با 
كارتريج دارويي قابل تعويض ابداع كردند كه به عصب 
شناس��ان كمك مي كند مدارهاي مغزي را به مدت 
چندماه مطالعه كنند و در اين مدت نيازي نيس��ت 

نگران تمام شدن دارو در بدن بيمار باشند.
 اي��ن كارتريج ه��اي دارويي به وس��يله ي��ك پروب 
بس��يار ن��ازك و نرم )ب��ه ضخامت موي انس��ان( در 
مغ��ز موش ها نص��ب ش��د. كارتريج مذكور ش��امل 
كانال هاي ميكروسيالي و ال اي دي هاي بسيار كوچك 
)كوچك ت��ر از يك دانه نمك( اس��ت و مي تواند دوز 

نامحدودي دارو نور را منتقل كند.
 اين كارتريج به وس��يله يك موبايل هوشمند كنترل 
مي شد. عصب شناس��ان مي توانند به راحتي هر نوع 
تركيب خاص يا توالي دقيق نور و مواد مخدر را در هر 
ايمپلنت نصب ش��ده در حيوان تعيين كنند و جالب 
آنكه لزومي ن��دارد حيوان حتما طي فرايند تحريك 
داخل آزمايش��گاه حضور داش��ته باش��ند.محققان 
همچنين ب��ا اس��تفاده از اين دس��تگاه هاي عصبي 
بي سيم، مي توانند به راحتي مطالعاتي كامال خودكار 
روي حيوانات تنظيم كنند و در آن تاثيرگذاري مثبت 
يا منفي رفتار يك حيوان پس از تحريك با نور و دارو 

را روي حيوانات ديگر بررسي كنند.

ديلي ميل| محققان ژاپني موفق به توليد رباتي شدند 
كه با بسته شدن به كمر انسان تعادل و چاالكي كاربر را 
بهبود مي بخشد. محققان دانشگاه »كيو« ژاپن نمونه 
اوليه يك دم مكانيكي را توليد كردند كه باعث چابكي 
و تعادل كاربر خود مي شود.اين دم »آرك« نام گرفته و 
هفته گذشته در يك كنفرانس در لس آنجلس به نمايش 
درآمد. كنفرانسي كه به نمايش فناوري هاي نوظهور در 
زمينه بازي ها و گرافيك پرداخت.محققان مي گويند كه 
ممكن است يك انسان با ُدم يادآور پيشينيان ما باشد ولي 
در ساخت اين ربات كه مانند يك كرم چرخان است، از 

اسب دريايي الهام گرفته شده است.
شركت سازنده اين ربات كه »Fast« نام دارد، گفته كه 
دم اس��ب دريايي به اندازه اي قدرتمند است كه بتواند 
حمالت ش��كارچيان را تحمل كند. ولي در عين حال 
آنقدر منعطف است كه مي تواند براي اسب دريايي مانند 
يك دست عمل كند و مرجان ها و ساير اشياء دريا را در 
اختيارش قرار دهد.ربات طراحي شده توسط محققان 
ژاپني بسيار تطبيق پذير است به نحوي كه روي كمر هر 
كسي و متناسب با قد و وزن آنها، متناسب مي شود.به 
همين جهت، مهره هاي مكانيكي ربات از دستگاه خارج يا 
اضافه مي شوند.   قطعات به كار برده شده در ربات »آرك« 
سنگين هستند و باعث مي شوند زماني  كه كاربر اشياء 
س��نگين حمل مي كند، تعادل خود را از دست ندهد.

تيم تحقيقاتي پروژه گفته اند كه نرم افزار ربات مي تواند 
در بازي ها هم كاربرد داشته باشد. به ويژه در بازي هاي 
واقعيت مجازي كه مي تواند به عنوان ابزاري براي تعادل 
كاربران باشد و سختي هاي بازي را افزايش دهد يا آن را 
واقعي تر جلوه دهد.در »آرك« چندين عضله مصنوعي 
به كار گرفته ش��ده است كه در طول آن جريان دارند و 
از يك سيستم هواي تحت فشار براي انقباض و انبساط 

مهره ها استفاده مي كند تا توليد حركات كند.

ديلي ميل| يك شركت فناوري حق امتياز اختراع لنزي 
مجهز به حسگرهاي مختلف و با قابليت عسكبرداري و 
فيلمبرداري براي استفاده در حوزه واقعيت افزوده ثبت 

كرده است.
 لنزهاي چشمي كه بتوانند تصاوير را بطور مستقيم به 
داخل چش��م فرد بتابانند به زودي واقعي مي شوند. در 
همين راستا يك شركت فناوري حق امتياز اختراعي را 

براي اين فناوري ثبت كرده است.
طبق توضيحات اين حق امتياز لنز داراي دوربين مخفي 
است كه مي تواند ويدئو ثبت كند و عكس بگيرد. عالوه بر 
آن لنز مجهز به حسگرهاي حركات است. اين بدان معنا 
است كه فرد با حركات مختلف چشم مانند پلك زدن يا 
نگاه كردن به باال فعاليت هاي مختلفي را انجام مي دهد. 
به نظر مي رسد اين گجت پوشيدني به وسيله آنتني كه 

در آن تعبيه مي شود، قادر به دريافت دستورات است.
اين لنزها براي استفاده در حوزه واقعيت افزوده طراحي 
ش��ده اند. البته گوگل نيز عينك هايي مجهز به واقعيت 
افزوده ابداع كرده است اما اگر فرد به باال يا پايين قاب آن 
نگاه كند قادر به استفاده از واقعيت مجازي نخواهد بود 
اما با كمك لنزهاي چشمي مي توان از كل قابليت هاي 
واقعيت مجازي استفاده كرد. ويكتور پروكوپنيا يكي از 
موسسان پلتفرم واقعيت مجازيBanuba  در اين باره 
مي گويد: لنزها و عينك ها آينده فناوري واقعيت افزوده 
هستند. در حال حاضر نرم افزار هاي مورد نياز براي توسعه 
فناوري مهيا اس��ت و منتظر هستيم تا سخت افزارهاي 
مربوط به آن نيز توسعه يابند.به نظر مي رسدلنز چشمي 
واقعيت افزوده نقطه عطفي در توس��عه اين فناوري به 
حساب مي آيد و مسير را براي استفاده از آن بطور گسترده 
فراهم مي كند. چنين لنزي فرصت هاي كاربرد متعددي 
در رايانش، نقش��ه بندي و س��رگرمي دارد كه همه آنها 

تاثيري بنيادين بر زندگي روزمره مردم دارند.

انگجت| شركت گوگل در راستاي اهداف محيط زيستي 
خود استفاده از مواد بازيافتي را در ساخت محصوالت به 
حداكثر رسانده اس��ت و مي خواهد تا سال 2۰22 همه 

محصوالت خود را بدون كربن عرضه كند.
گوگل به مدت س��ه سال اس��ت كه س��خت افزارهاي 
مصرفي خود را مانند گوشي هاي هوشمند »پيكسل« 
و بلندگوهاي هوشمند »گوگل هوم ميني« با نام تجاري 
»س��اخته شده توس��ط گوگل« و كامال از مواد بازيافتي 
توليد مي كند و اي��ن كار را هر از گاهي در چند محصول 
ديگر كرده اس��ت.اكنون گوگل آماده است تا در اين راه 
ثابت قدم تر ش��ود. گوگل مي گويد از سال 2۰22، همه 
محصوالت توليد شده توسط اين شركت با برند »ساخته 
شده توسط گوگل« از مواد بازيافت شده ساخته خواهد 
شد و تا سال 2۰2۰، صد درصد محصوالتي كه به مشتريان 

ارايه مي شود بدون كربن خواهند بود.
اين كار در راستاي تالش هاي گوگل براي حفظ محيط 
زيست انجام مي شود. اين شركت از سال 2۰17 تا 2۰18، 
ميزان انتشار كربن در محصوالت خود را ۴۰ درصد كاهش 
داده اس��ت و »پروژه پاور« )Power Project( گوگل 
تا سال 2۰2۳ يك ميليون دس��تگاه تنظيم دما را براي 
صرفه جويي در مصرف انرژي به خانواده هاي نيازمند اهدا 
خواهد كرد و بسياري از محصوالت گوگل از پالستيك 
بازيافت شده ساخته مي شوند.البته انتقال به استفاده از 
مواد بازيافتي هميش��ه آسان نيست. گزارش شده است 
هنگامي كه تيم سخت افزاري گوگل شروع به كار روي 
محصول جديدي كرد كه هنوز اعالم نشده است و اواخر 
امسال عرضه خواهد شد، تصميم گرفت به جاي پارچه 
پلي استر استاندارد صنعتي از مواد بطري هاي بازيافتي 
استفاده كند. طبق گزارش ها، دو سال طول كشيد تا تيم 
سازنده از كارايي اين مواد در طراحي و مطابقت الزامات 

توليدي اطمينان حاصل كند.

ونچربيت| به نظر مي رس��د كه اختالفات تجاري 
ميان كره جنوب��ي و ژاپن در نهايت موجب به تاخير 
افتادن برنامه هاي ژاپن براي توسعه و برقراري شبكه 

نسل پنجم اينترنت 5G خواهد شد.
در مدت اخير كره جنوبي خواستار جبران خسارت 
كار اجباري و به كارگيري ش��هروندان اين كشور در 
دوران جنگ جهاني دوم از سوي ژاپن است اما توكيو 
اين مساله را حل شده و تمام شده مي داند و معتقد 

است كه درخواست سئول غيرقانوني است.
ح��اال كارشناس��ان و تحليلگ��ران فع��ال در حوزه 
فناوري برآورد و اع��الم كرده اند كه نزاع اخير ميان 
كره جنوب��ي و ژاپن موجب به تاخير افتادن و تعويق 
برنامه هاي ژاپن براي توس��عه و برقراري شبكه هاي 
5G خواهد ش��د چراكه اين كش��ور قصد داشت تا 
سال 2۰2۰ ميالدي در تمامي شهرهاي خود شبكه 
نسل پنجم اينترنت پرسرعت5G را به صورت كامل 

راه اندازي كند.
 بدين ترتيب در صورتي كه آت��ش اختالفات و نزاع 
اخير كره جنوب��ي و ژاپن باال گرفته و ت��داوم يابد، 
ممكن است شركت هاي مخابراتي در اين دو كشور 
كه تاكنون همكاري هاي وس��يع و گس��ترده اي در 
زمينه برقراري و توسعه زيرساخت هاي شبكه هاي 
مخابرات��ي و اينترنتي داش��ته اند، نتوانند همچون 

گذش��ته به همكاري هاي خود ادامه دهند.با توجه 
به آنكه در س��ال هاي اخير توس��عه فناوري شبكه 
نس��ل پنجم اينترنت 5G از اس��تقبال بي نظيري 
از س��وي كاربران برخوردار ش��ده است، بسياري از 
شركت هاي تكنولوژي در سراس��ر جهان به دنبال 
توسعه زيرس��اخت هاي آن هستند تا به كاربران در 
كش��ورهاي مختلف جهان اين امكان را بدهند تا از 

خدمات نوين و پرسرعت آن بهره مند شوند.
كش��ورهاي بس��ياري در سراس��ر جه��ان از جمله 
اي��االت متحده امريكا، كانادا، اس��تراليا، چين، كره 
جنوب��ي، ژاپن و بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي و 
غي��ره با هم��كاري بزرگ تري��ن اپراتورهاي جهان 
 5G در حال برقراري نس��ل پنج��م اينترنت همراه
 هس��تند و در اين زمينه فعاليت هاي گسترده اي را 

انجام داده اند.

بس��ياري از بزرگ تري��ن ش��ركت هاي مخابراتي و 
اپراتورهاي فعال در جهان نظير نوكيا، اريكس��ون، 
هواوي، ال جي، اسپرينت، تي موبايل، ورايزن و غيره 
به ش��دت در حال رقابت براي راه اندازي نخس��تين 
ش��بكه اتصال به اينترنت نسل پنجم 5G هستند. 
نسل پنجم شبكه تلفن همراه 5G، استانداردهاي 
پيشنهادي براي نس��ل جديد ارتباطات سيار است 
كه پس از نس��ل چهارم ش��بكه تلف��ن همراه فعلي 

ارايه مي شود.
اوايل سال 2۰12 ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه اي 
را براي توس��عه تيم ارتباط��ات بين المللي موبايلي 
 )2۰2۰-IMT( براي افق 2۰2۰ و فراي آن )IMT(

آغاز كرد.
در نتيجه رسمًا يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل 
پنجم شبكه موبايل شروع ش��د و از آن پس، شاهد 
رقابت تنگاتنگي مي��ان اپراتورهاي اينترنت و تلفن 
همراه در سراسر جهان هستيم كه هر يك به دنبال 
برقراري و راه اندازي نسل جديد و پرسرعت اينترنت 
5G در كش��ورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، 
ژاپن، چين، اياالت متحده امريكا، اس��تراليا و غيره 
هستند و از توانايي ها و برنامه هاي خود در اين زمينه 

رونمايي مي كنند.

»اسپيس ايكس« ماهواره هاي كوچك را به فضا مي برد

كنترل موبايل با ايمپلنت مغزي  ابداع مهره اي رباتيك
براي بهبود تعادل و چاالكي

 لنز چشمي واقعيت افزوده 
ساخته مي شود 

گوگل استفاده از مواد بازيافتي را 
به اوج رساند

اختالف با كره جنوبي، برنامه هاي ژاپن براي توسعه 5G را عقب مي اندازد
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رويداد

فضا فراسو

رسمي شدن كسب وكار ماينرها
فارس| مع��اون وزير ارتباطات و رييس س��ازمان 
فناوري اطالع��ات گفت: براس��اس ايين نامه، افراد 
مي توانند پروانه اس��تخراج رمزارز كس��ب كنند و 
افرادي كه از قب��ل فعال بودند، تقاضاي خود را ثبت 
كرده و كس��ب و كارشان به يك كسب و كار رسمي 
تبديل مي ش��ود. امير ناظمي اظهار كرد: در جلسه 
پيش��ين هيات وزيران ايين نامه اس��تخراج رمزارز 
پس از تاييد كميس��يون مجلس به تصويب رسيد، 
طبق اين ايين نام��ه وزارت صنعت معدن و تجارت 
مس��ووليت صدور پروانه را بر عهده دارد. وي افزود: 
همچنين بخش استانداردهاي برق و نيرو به وزارت 
نيرو مرتبط است و استانداردهاي تكنولوژي به عهده 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات گذاش��ته شده 
است. معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري 
اطالعات تاكيد كرد: بر همين اساس وزارت ارتباطات 
بايد اس��تانداردهاي تكنولوژي رمز ارز را تعيين و به 
اطالع برساند.وي تاكيد كرد: قاعدتا منطبق با ايين نامه 
افراد مي توانند متقاضي داشتن پروانه استخراج رمز ارز 
شوند و فرصتي نيز داده مي شود تا افرادي كه قبال در 
اين حوزه فعاليت مي كردند به صورت رسمي تقاضاي 
خود را ثبت كرده و كسب و كارشان را به يك كسب و 

كار رسمي تبديل كنند.

سفر به  مريخ  مي تواند  مغز 
فضانوردان  را  مختل كند

س�اينس ديل�ي| انجمن علوم اعصاب امريكا در 
مطالعه اخيرشان اظهار كرده اند فضانورداني كه در 
آينده عازم مريخ هستند، در معرض تابش پرتوهاي 
كيهاني هستند كه باعث اختالل در يادگيري و حافظه 

و اضطراب در فضانوردان مي شود.
پژوهشگران اخيرا با آزمايش روي موش ها دريافته اند 
قرار گرفتن مزمن در معرض اشعه با دوز كم )شرايط 
موجود در عمق فضا( باعث اختالالت عصبي و رفتاري 
در موش ها مي شود.نتايج اين مطالعه بر نياز مبرم به 
تدوين اقدامات ايمني براي محافظت از مغز در برابر 
اشعه در هنگام ماموريت هاي سفر به اعماق فضا حتي 
در فضانورداني كه آماده سفر به مريخ هستند، تاكيد 
مي كند.تابش س��بب اختالل در سيگنالينگ بين 
ساير فرايندهاي مغز مي شود. گرچه پژوهشگران در 
آزمايش هاي قبلي از مضرات قرار گرفتن در معرض 
تابش كوتاه مدت اما با دوز باالتر گفته اند اما اين شرايط 
به خوبي شرايط موجود در فضا را نشان نمي دهد.آنها 
دريافتند كه قرار گرفتن در معرض تابش باعث اختالل 
در سيگنالينگ سلولي در هيپوكامپ و قشر جلوي 
مغز آنها شده و در نتيجه باعث اختالل در يادگيري 
و حافظه مي ش��ود. آنها همچني��ن متوجه افزايش 
رفتارهاي اضطرابي در موش ها شدند و اظهار كردند كه 
تابش بر ناحيه آميگدال مغز نيز اثر مي گذارد.محققان 
پيش بيني مي كنند كه طي يك ماموريت س��فر به 
اعماق فض��ا، تقريبًا از هر پنج فضانورد يك نفر رفتار 
اضطراب مانند را تجربه مي كند و از هر سه فضانورد نيز 
يك نفر سطح مشخصي از اختالالت حافظه را تجربه 
مي كند. عالوه بر اين فضانوردان ممكن است دچار 

اختالل در تصميم گيري نيز شوند.

گوگل كماكان آگهي 
تسليحاتي نمايش مي دهد

ورج| گوگل با وجود سياس��ت گذاري هاي خود 
كه انتشار تبليغات انواع تسليحات را منع مي كند، 
به نمايش آگهي هاي مجالت نظامي و همين طور 
فروش اقالم تس��ليحاتي ادامه مي دهد.در صورت 
جست وجوي انواع كليدواژه هاي مرتبط با اسلحه هاي 
مختلف، فش��نگ و غيره در گوگل آگهي هايي در 
ارتباط با انواع اسلحه هاي تيراندازي در دسترس قرار 
مي گيرد و برخي مطالب تبليغاتي مورد پشتيباني 
نيز در سمت راست صفحه نتايج ظاهر مي شوند.با 
كليك كردن بر روي لينك هاي قابل دس��ترس در 
اين مطالب، كاربران به صفحاتي هدايت مي شوند 
كه در آنها امكان خريد انواع محصوالت تسليحاتي 
وجود دارد.اين اقدام گوگل در شرايطي كه در روزهاي 
گذش��ته دو تيراندازي مرگبار در امريكا به كشته و 
زخمي شدن ده ها تن منجر شده، با خشم و واكنش 
منفي فعاالن فضاي مجازي و كارشناس��ان عادي 
و مردم منجر شده اس��ت.با وجود ادعاهاي گوگل 
در مورد ممنوع كردن نماي��ش اين نوع تبليغات، 
الگوريتم هاي گوگل جست وجوهاي مختلف مرتبط 
با اقالم تسليحاتي را مسدود نمي كنند و اين شركت 

هنوز در اين زمينه هيچ توضيحي ارايه نكرده است.

هشدار ابتال به ديابت و 
سرطان با خالكوبي هوشمند

ديلي مي�ل| پژوهش��گران آلماني اخيرا در حال 
كار براي توسعه خالكوبي هوشمندي هستند كه 
مي تواند كاربر را از خطر احتمالي بيماري هايي مانند 

ديابت يا سرطان باخبر كند.
به گفته پژوهش��گران اين خالكوبي هاي هوشمند 
مي توانند به طور شبانه روزي بر وضعيت سالمتي 
فرد نظارت كنند و نكته جالب تر اين اس��ت كه اين 
خالكوبي ها مي توانند در صورت اختالل در عملكرد 
وضعيت س��المت فرد به او اطالع دهند.اندازه اين 
خالكوبي هاي پيش��رفته بزرگ تر از يك سكه پنج 
پنسي نيس��ت و حاوي رنگ هاي شيميايي است 
كه به نشانگرهاي زيس��تي در خون واكنش نشان 
مي دهند.نشانگر زيستي يا زيست نشانگر عموما به 
يك شاخص قابل سنجش از برخي حالت ها و شرايط 
بيولوژيك يا زيستي اشاره دارد. گاهي نيز به يك ماده 
كه حضورش نشان دهنده وجود يك ارگانيسم زنده 
است، اشاره دارد.بخش عمده اي از تحقيقات اوليه بر 
بيماري ديابت نوع يك متمركز شده است كه طي 
آن قند خ��ون در بيماراني كه براي كنترل بيماري 
خود نياز به تزريق انس��ولين روزانه دارند به ميزان 
خطرناكي باال يا پايين مي آيد. حدود ۴۰۰ هزار نفر 

در انگليس مبتال به ديابت نوع يك هستند.
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امام جمعه آبادان:  اقدامات انجام شده در پااليشگاه روغن سازي ايرانول آبادان قابل تقدير است
حجت االس��ام والمس��لمين نظرعلي ابراهيمي پور 
امام جمعه شهرس��تان آب��ادان و مهندس حميدپور 
شهردار آبادان صبح دوشنبه ١٤ مرداد از پااليشگاه 
روغن سازي ايرانول آبادان بازديد و از اقدامات انجام 
شده دراين پااليش��گاه طي س��ال هاي اخير تشكر 
كردند. به گزارش روابط عمومي و تبليغات ش��ركت 

نفت ايرانول، در اين ديدار حجت االسام ابراهيمي پور 
امام جمعه آبادان از اقدامات انجام شده در خصوص 
بازسازي مجمتع صنعتي بريم و ميزان توليد و عرضه 
محصوالت شركت در منطقه تقدير وتشكر و بر ادامه 
اين روند تاكيد كرد. وي همچنين گفت: بازسازي هاي 
انجام شده از جمله توسعه و نوسازي بريم و توليد روغن 

موتور الوند در اين مجموعه پس از حدود 36 س��ال، 
راه اندازي كولينگ ت��اور )برج خنك كننده( آبادان و 
استقال برق پااليشگاه آبادان كه اين پروژه ها در بهبود 
وضعيت آن موثر بوده و همچنين تعميرات اساس��ي 
پااليشگاه روغن سازي آبادان پس از 20 سال در سال 
رونق توليد با هدف افزايش توليد، بسيار ارزشمند و 

قابل تقدير اس��ت. در ادامه اين جلسه دكترهاشمي 
مدير پااليش��گاه روغن س��ازي ايرانول آبادان ضمن 
خيرمقدم به آنان گزارش��ي از مجموعه فعاليت هاي 
اين پااليشگاه و همچنين اقدامات صورت گرفته در 
خصوص بازسازي بريم و توليد محصول در اين مجتمع 
ارايه داد.  هاشمي همچنين در خصوص انجام اورهال 

پااليشگاه روغن سازي آبادان و استفاده از ظرفيت ها 
و نيروي انساني بومي منطقه كه بعد از ٢٠ سال دراين 
پااليش��گاه صورت گرفت، توضيحات��ي به مهمانان 
بيان كرد و گفت: با اجراي بي��ش از 300 پروژه طي 
5سال اخير در پااليشگاه آبادان و اورهال انجام شده، 

پااليشگاه آبادان نوسازي شده است.

»تعادل« اهميت توسعه تجارت در مناطق مرزي را بررسي مي كند

جريان سيال توسعه تجارت در مرزها
گروهبنگاهها|

»اس��تان هاي مرزي به راحتي مي توانند با آن سوي 
مرز رابطه برق��رار كنند، ش��ركت هاي خصوصي با 
ش��ركت هاي خصوصي آن طرف م��رز، دولتي ها با 
دولتي هاي آن ط��رف، مردم عادي با م��ردم عادي 
آن طرف؛ مناطق آزاد هم به راحتي مي توانند رابطه 
برق��رار و در زمين��ه دور زدن تحريم ها نقش آفريني 

كنند.« 
اين عباراتي است كه رييس جمهوري اول خردادماه 
س��ال جاري در جريان س��فر به آذربايج��ان غربي 
درخص��وص اهميت تجارت م��رزي و نقش آفريني 
استان هاي مرزنشين كشورمان در دوران تحريم ها 
عنوان كرده است؛ عباراتي كه نشان مي دهد يكي از 
روزنه هايي كه اقتصاد ايران قصد دارد از طريق آن در 
برابر چالش تحريم ها بايستد، استفاده از ظرفيت هاي 
مناطق مرزي در فرآيند توس��عه تجارت، بازرگاني و 

صادرات كشورمان است. 
بر اس��اس قانون دولت از طري��ق ايجاد بازارچه هاي 
مرزي و افزايش مراودات ارتباطي با مناطق مرزنشين 
مي تواند جريان سيال توسعه تجارت در اين مناطق 
را تحت نظارت داشته باشد. بعد از برنامه ريزي هاي 
اجرايي دولت ب��راي ايجاد رون��ق در مناطق مرزي 
ديروز هم مع��اون اول رييس جمه��وري در جريان 
ديدار با نمايندگان خراسان جنوبي موضوع افزايش 
تجارت مرزي در اين مناطق را مورد بررسي قرار داد 
تا ظرفيت هاي اقتصادي موج��ود در مناطق مرزي 
شمال شرق كشورمان بررسي و راهكارهاي اجرايي 

براي بهبود آن ارايه شود . جهانگيري در اين نشست 
با تاكيد بر اينكه در مقطع فعلي فعال ش��دن تجارت 
خارجي در اس��تان هاي م��رزي مي تواند به كاهش 
آسيب پذيري اقتصاد كشور كمك كند، اظهار داشت: 
»اس��تان هاي مرزي كشور امروز رس��الت بزرگي بر 
دوش دارند تا از طريق تسهيل تجارت مرزي زمينه 
گسترش و افزايش حجم صادرات غيرنفتي كشور را 
فراهم كنند.« با توجه به اهميت رشد و توسعه تجارت 
در مناطق مرزي و تاثير رونق در اين مناطق در جريان 
اين گزارش تاش شده تا ابعاد و زواياي گوناگون اين 

موضوع از منظر كارشناسان بررسي شود. 

   ايده ايجاد بازارچه هاي مرزي
طرح ايجاد بازارچه هاي مرزي در كشورمان به ماده 
۱۱ قان��ون ص��ادرات و واردات در س��ال ۷2 مربوط 
اس��ت . دوره اي كه در آن دولت س��ازندگي در دوره 
دوم فعاليت هاي��ش تاش مي كرد ت��ا ظرفيت هاي 
اقتصادي موجود در كشور را شناسايي و راهكارهاي 
استخراج اين ظرفيت ها را به كارگيرد. طبق اين قانون 
به دولت اجازه داده ش��ده در هر يك از مناطق مرزي 
كه ايجاد بازارچه را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت 
اولويت هايي نظير اس��تعداد محل��ي، ضرورت هاي 
اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه 

نسبت به ايجاد آن اقدام كند. بر اساس قانون؛ اهالي 
دو طرف مرز مي توانند توليدات و محصوالت كشور 
خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و 
ستد در اين بازارچه ها عرضه كنند. كشورهايي مانند 
افغانستان؛ پاكس��تان، آذربايجان، تركيه و...از جمله 
كشورهايي هستند كه با توجه به داشتن مرز مشترك 
با ايران مي توانند به عنوان محور برنامه هاي اقتصادي 

كشور در اين حوزه عمل كنند. 
در همين خصوص عبدالحكيم ميرجاوه رييس اتاق 
مش��ترك ايران و پاكستان در پاس��خ به اين پرسش 
كه تج��ارت در مناطق مرزي تا چ��ه حد مي تواند به 
فرآيند بهبود ش��اخص هاي رش��د معيش��تي مردم 
در مناطق مرزي و از آن مهم تر رش��د ش��اخص هاي 
كان اقتصادي كمك كند مي گويد: محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي تعرفه اي مانعي بر س��ر راه تجارت در 
مناطق مرزي اس��ت. بايد توجه داشت كه گسترش 
ترانزيت ميان ايران و پاكستان راه دسترسي ايران به 
بازار چين است. توس��عه مرزي و ترانزيتي و كاهش 
تعرفه ها موجب افزايش تجارت ميان دو كشور است. 
تعرفه هاي باال عامل كاهش تجارت ايران و همسايگان 
است. براي گسترش تجارت در مرزها نياز به بازنگري 
در تعرفه ها داريم. با توجه به همكاري هاي پاكستان 
و چي��ن و س��رمايه گذاري چين در حم��ل و نقل و 
زيرساخت هاي پاكس��تان به ويژه توسعه بندر گوادر 
پاكستان، توس��عه ترانزيت ايران -پاكستان موجب 
دستيابي به بازارهاي چين و تسهيل صادرات ايران به 
اين كشور مي شود.  ميرجاوه در ادامه مي گويد: در حال 

حاضر ترانزيت ميان ايران، عراق، تركيه، ارمنستان، 
روسيه، تركمنس��تان و... در حال گسترش است و ما 
اميدواريم افزايش ترانزيت با پاكستان هم در دستور 
كار سياست گذاران قرار بگيرد. كاالهاي ايران از مرز 
ميرجاوه و تفتان به راحتي مي تواند به بازار چين برسد. 
براي گسترش روابط اقتصادي با پاكستان اقداماتي در 
دست انجام است كه از آن جمله تأسيس منطقه ويژه 
در مرز ميرجاوه است كه اين منطقه در حال تأسيس 
است. با ايجاد منطقه ويژه بندر خشك و بارانداز منطقه 
تجاري بسيار مهمي در مرز دو كشور ايجاد مي شود 
كه از اين منطقه اتصال ايران به چين در مبادله كاال 

تسهيل مي شود.«
ميرجاوه درباره اهميت رشد تجارت در مناطق مرزي 
مي گويد: وقتي جاي پاي تجارت در مناطق مرزي باز 
نشود حتمًا ناامني جاي آن را مي گيرد و هزينه هاي 
نظامي و امنيتي در مرزها باال مي رود. تسهيل تجارت 
در مرزه��ا قطعًا ناامني را كاه��ش مي دهد. برقراري 
پروازهاي ويژه در مناطق مرزي خواسته ديگر فعاالن 
اقتصادي و مردم در مناطق مرزي است. ضمن اينكه 
ميان ايران و پاكستان قرارداد تعرفه ترجيحي بسته 
شده است كه شامل 640 قلم كاال است اما اين تعرفه 
ترجيحي عما كارايي ن��دارد و از كاالهاي كمي در 
تعرفه هاي ترجيحي استفاده مي كنيم كه حدود ۱20 
قلم كاال اس��ت. درخواست ما اين است كه اگر امكان 
صفرشدن تعرفه ها نيس��ت حداقل روي تعرفه هاي 
ترجيحي تجديد نظر كنيم و با تقليل 640 كاال به ۱20 

كاال كارايي تعرفه هاي ترجيحي را افزايش دهيم. 
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با افتتاح 110 مدرسه جديد در سال جاري

تعدادمدارسبركتامسالبه1250مدرسهميرسد
گروهبنگاهها|

بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام)ره( 
با افتتاح ۱۱0 مدرس��ه جديد در سال جاري، تعداد 
مدارس بركت در سراسر كشور را، به ۱250 مدرسه 
مي رساند. به گزارش روابط عمومي بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، اين بنياد در راستاي 
نهضت مدرسه س��ازي و به منظور توس��عه فضاهاي 
آموزشي و توزيع عادالنه امكانات تحصيلي در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته كشور، ساخت ۱۱0 باب 
مدرسه را در اين مناطق براي سال جاري پيش بيني 
كرده است.  بر اس��اس اين گزارش، ۱0 باب مدرسه 
۱5 كاسه از مدارس ذكر شده، در مناطق زلزله زده 
كرمانش��اه تكميل و تقديم دانش آموزان اين مناطق 

خواهد شد.
مدرسه س��ازي يكي از بنيادي تري��ن و ماندگارترين 
اقدامات س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام )ره( در 
مناطق محروم اس��ت كه از طريق بنياد بركت دنبال 
مي شود. براساس تأكيد مقام معظم رهبري بر ارتقاي 
عدالت آموزشي در مناطق محروم و در ادامه نهضت 
مدرسه س��ازي، بنياد بركت پ��س از احداث ۱000 
مدرسه اول، ساخت هزار مدرسه دوم بركت را در دست 
اقدام دارد. بنياد بركِت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( تا به امروز نس��بت به احداث ۱640 مدرسه 

با 9240 كاس درس، ظرفي��ت پذيرش ۱92 هزار 
دانش آموز و اعتباري بالغ بر 8600 ميليارد ريال اقدام 
كرده، كه از اين تعداد تاكنون، ۱۱40 باب مدرسه با 

6۱۱0 كاس درس، به بهره برداري رسيده است. 
با افتتاح ۱۱0 مدرس��ه جديد در سال جاري، تعداد 
مدارس بهره برداري ش��ده بنياد بركِت ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( در سراس��ر كشور، به ۱250 

باب خواهد رسيد. 
گفتني اس��ت، مدارس بنياد بركت تاكن��ون بالغ بر 
2500 روستا در 3۱ استان كش��ور را تحت پوشش 
ق��رار داده اند. همچني��ن الزم به توضيح اس��ت كه 
م��دارس بركت در مناطق محروم م��ورد نياز وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس كشور و 
با رعايت استانداردها و الزامات آموزشي و ضوابط فني 
و زيربنايي ساخته مي شوند و پس از تكميل، تقديم 

دانش آموزان عزيز اين مناطق مي شود.
براساس تفاهم نامه ميان ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( و وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده است كه 
تعداد مدارس بركت تا چند سال آينده، به 2000باب 
مدرس��ه در سراسر كشور برس��د. بنياد بركِت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( براي نيل به اين هدف، 
با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، توسعه و 

تجهيز مدارس كشور در تعامل مستمر است.

تعمير 10 هزار و 86 واحد 
مسكوني سيل زده 

خوزستان| مديركل بنياد 
مسكن خوزس��تان با بيان 
اينك��ه از تع��داد ۱2 هزار و 
592 واحد تعميري تاكنون 
تعمير ۱0 ه��زار و 86 واحد 
به اتمام رسيده است، گفت: 
بيشترين مش��كل گرماي 
هوا است كه امكان بتن ريزي را از ما در بازسازي مناطق 
سيل زده گرفته است. به گزارش ايسنا، مسعود انصاريان 
در هشتمين جلسه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق 
سيل زده خوزستان كه ديروز ۱5مردادماه در اهواز برگزار 
ش��د، اظهار كرد: تاكنون در بحث تسهيات باعوض 
پرداختي به ۱3 ه��زار و ۱93 پرونده مبلغ 33 ميليارد 
تومان تسهيات پرداخت شده است. وي افزود: در اين 
زمينه تاكنون ۱4 هزار و 892 پرونده به بانك ها معرفي 
شده و از اين تعداد ۱۱ هزار و 85۱ پرونده منجر به عقد 
قرارداد شده است. مبلغ كل قراردادهاي عقد شده تاكنون 
253 ميليارد تومان بوده و در اين زمينه سهميه استان 
تكميل شده اس��ت. مديركل بنياد مسكن خوزستان 
تصريح كرد: هيات دول��ت در مرحله اول 2 هزار و 500 
ميليارد تومان اعتبار براي مناطق سيل زده در نظر گرفته 
بود كه در اين زمينه با همكاري بانك ها همه س��هميه 
استان جذب شده است. انصاريان عنوان كرد: دولت مبلغ 
2 هزار و 500 ميليارد تومان ديگر را نيز مصوب كرده و 
اكنون منتظر آن هستيم تا بانك مركزي توزيع بانكي اين 
مبلغ را اعام و سهميه استان را مشخص كند تا ما بتوانيم 

نسبت به جذب اين سهميه اقدام كنيم.

روان آب هاي جنوب پايتخت 
ساماندهي مي شود

ته�ران| مديرعام��ل 
ش��ركت آب منطق��ه اي 
ته��ران مي گوي��د: طرح 
ساماندهي روان آب هاي 
جنوب پايتخ��ت با اعتبار 
۱5 ميليارد ريال طي يك 
ماه آينده توس��ط وزارت 
نيرو و آب منطقه اي اجرا مي ش��ود. به گزارش ايرنا، 
سيد حسن رضوي ديروز در همايش آب و كشاورزي 
شهرس��تان ري، چالش ها و فرصت ها اظهار داشت: 
اجراي اين طرح تمامي مش��كات آب صنعتگران، 
كش��اورزان و بخش خدمات جن��وب پايتخت را بر 
طرف مي كند. وي با اش��اره به اينكه س��االنه 250 
ميليون متر مكعب آب آلوده از كان ش��هر تهران به 
سمت جنوب استان سرازير مي ش��ود، تاكيد كرد: 
ايجاد زيرس��اخت هاي الزم براي تصفيه اين ميزان 
آب تمامي مش��كات بخش كش��اورزي ري را حل 
كند. رضوي ادامه داد: حق آبه كشاورزان ري از هفت 
رودخانه كن، كرج، سياه، ش��اه چاي، اوين، دركه و 
س��رخ حصار بايد با ايجاد تصفي��ه خانه و تخصيص 
عاالنه تامين ش��ود. وي در ادامه با بيان اينكه يكي از 
برنامه طرح ساماندهي روان آب هاي جنوب پايتخت 
اختصاص ساالنه 25ميليون متر مكعب آب از كانال 
محمديه به شهرس��تان ري است، افزود: اجراي اين 
طرح نيازمند ۱00 ميليارد ريال اعتبار اس��ت كه بر 
اساس برنامه ريزي انجام شده، نيمي از آن بايد توسط 
دولت و نيم ديگر توسط بخش خصوصي تامين شود.

 شدت  گرفتن كاشت  برنج 
در مناطق  مختلف  فارس

فارس| عضو كميسيون 
كشاورزي مجلس با اشاره 
به تصويب قانون ممنوعيت 
كشت برنج و عدم پشتيباني 
دولت از ش��الي كاراني كه 
عرف كشت برنج را رعايت 
نمي كنند، گفت: متأسفانه 
شاهد هس��تيم كه در س��ال منتهي به انتخابات، در 
بس��ياري از مناطق فارس حتي در منطقه اي مانند 
كوهمره سرخي نيز برنج كاشت شده است.علي اكبري 
با اشاره به اينكه تأمين حقابه تاالب ها در برنامه ششم 
توس��عه جزو قانون مصوب اس��ت و دولت بر اساس 
قانون برنامه ششم ملزم شده است كه حقآبه تاالب ها 
را مديريت كند، گفت: واقعيت اما آن اس��ت كه ديگر 
آبي وجود ندارد. عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
افزود: در اين ش��رايط ديگر آبي جريان پيدا نمي كند 
كه به تاالب ها و درياچه هاي فارس جريان يابد. اكبري 
در ادامه با اش��اره به اينكه در دو اس��تان چهارمحال و 
بختياري و اصفهان نيز مشكل مشابهي وجود دارد و 
آبي كه بايد در زاينده رود جريان يابد، صرف كشاورزي 
و باغداري شده است، بيان كرد: اگر امسال اين بارندگي 
رخ نداده بود، وضعيت درياچه اروميه نيز تغيير چنداني 
نكرده بود، چراكه تأمين آب براي حقابه درياچه ها و 
تاالب ها در كل كشور مشكل شده است.  او گفت: ما در 
مديريت منابع آب در دهه هاي گذشته غفلت كرديم و 
از رويه هايي استفاده كرديم كه امروز جامعه تاوان آن 

را پس مي دهد.

تشريح اقدامات طرح جهاد 
همبستگي ملي در اصفهان

اصفهان| مسوول سازمان 
بس��يج س��ازندگي سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( 
به اقدامات طرح همبستگي 
ملي در اصفهان اشاره كرد 
و گفت: م��ردم و خيرين با 
حض��ور در مس��جد محل 
س��كونت خود متولي س��اخت يك منزل مس��كوني 
مي ش��وند. به گزارش روابط عمومي س��پاه حضرت 
صاحب الزمان)عج(، سرهنگ پاسدار احسان اهلل رضاپور 
اظهار داش��ت: در اين طرح مردم و خيرين با حضور در 
مسجد محل س��كونت خود متولي ساخت يك منزل 
مسكوني مي شوند و هر كسبه و بازاري متولي تأمين 
يك قلم اساسي از اقام لوازم خانگي مردمي است كه 
در س��يل اخير آسيب ديده اند. مسوول سازمان بسيج 
س��ازندگي س��پاه حضرت صاحب الزمان)عج( گفت: 
تصاوير و ريز مش��خصات منازلي كه در س��يل اخير 
آسيب ديده اند در س��ايت عمران اجتماعي به نشاني 
omranejtemaei.ir موجود اس��ت و افراد خيري 
كه قصد كمك و امدادرس��اني به اين من��ازل را دارند 
مي توانند با ورود به سايت مذكور تحت عنوان مسجد 
محل خود مبالغ خود را واريز كنند.  وي در ادامه گفت: 
بسيج س��ازندگي و نواحي مختلف بسيج به بازسازي 
مناطق سيل زده ورود پيدا كرده و مراحل ساخت از طريق 
تصاوير و فيلم ها از سايت عمران اجتماعي بارگذاري شده 
تا مردم عزيز و خيرين محترم از روند تعمير و بازسازي 

منازل مطلع مي شوند.  

تخفيف 40 درصدي براي 
ترانزيت كاال بين   هند و چابهار
سيس�تانوبلوچستان| 
مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان گفت: 
با ايجاد خطوط كشتيراني 
الين��ر، ام��كان ترانزي��ت 
مستقيم كاال بين بنادر هند 
و چابهار به صورت هفته اي 
فراهم شد. به گزارش ايسنا بهروز آقايي با اعام اين خبر 
اظهار كرد: با ايجاد خط كشتيراني الينر بين بنادر هند و 
چابهار، از بهمن ماه سال گذشته ترانزيت مستقيم كاال 

بين اين بنادر به صورت دو هفته اي برقرار شد.
وي ادامه داد: بر اس��اس زمان بندي انجام شده، برنامه 
خطوط كشتيراني الينر، از 4 مرداد ماه امسال به صورت 
هفته اي برقرار شد، به گونه اي كه تاكنون دو كشتي به 
صورت مستقيم از بنادر هند در بندر چابهار پهلو گرفته 
است و 23 مرداد ماه نيز كشتي سوم وارد بندر شهيد 
بهشتي چابهار خواهد ش��د.  به گفته مديركل بنادر و 
دريانوردي سيس��تان و بلوچس��تان، با راه اندازي اين 
خط، قيمت تمام شده هر كانتينر كاال كه از بنادر هند 
وارد بندر چابهار مي ش��ود داراي مزيت رقابت پذيري 
نسبت به ساير بنادر كشور است. آقايي در ادامه از ارايه 
تخفيفات 60 تا 90 درصدي به صاحبان كاال و خطوط 
كشتي راني در بندر چابهار خبر داد و افزود: هند نيز در 
راستاي افزايش حجم ترافيك كاال و ترغيب صاحبان 
كاال و خطوط كشتي راني، بين بنادر ناواشيوا و كاندال 
و بندر چابهار 40 درصد تخفيف در هزينه هاي وارده بر 

كاالها در نظر گرفته است.

چهرههاياستاني

 پدر شهيدين خليل نژاد
 به فرزندان شهيدش پيوست

سمنان| زنده ياد حاج محمدحسن خليل نژاد 
خير مدرسه س��از و ابوالش��هيدين خليل نژاد به 
فرزندان ش��هيدش پيوس��ت اين پدر شهيد از 
اولين خيرين مدرسه ساز بومي روستاي خورزان 
اميرآباد در شهرستان دامغان بود. اين پدر شهيد 
يك مدرسه خيرس��از در حال احداث دارد. وي 
متولد روستاي فخرآباد اس��ت و اين روستا در 8 
ساله دوران دفاع مقدس عاوه بر شهيدان ابراهيم 
و محمدمهدي خليل نژاد سه شهيد ديگر در راه 
پاسداري از كشورمان تقديم كرد تا شهداي اين 

روستا به پنج شهيد گرانقدر برسد.
مدي��ركل نوس��ازي مدارس اس��تان ب��ا صدور 
اطاعيه اي درگذشت اين خيرمدرسه ساز و پدر 

شهيدين خليل نژاد را تسليت گفت.

راه اندازي نخستين ايستگاه 
سنجش آلودگي صوتي

اهواز| مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان از 
راه اندازي نخستين ايستگاه صداسنجي آناين جهت 
سنجش آلودگي صوتي در مركز شهر اهواز خبر داد. 
محمدجواد اشرفي با اش��اره به راه اندازي نخستين 
ايستگاه سنجش آلودگي صوتي در مركز شهر اهواز 
اظهار كرد: اين دستگاه، قابليت سنجش ۱0 پارامتر 
صوت را دارد.  وي افزود: به منظور سنجش پارامترهاي 
صوتي، اين دستگاه در مركز شهر اهواز كه از مناطق 
آلوده صوتي به لحاظ وجود مراكز تجاري و خودرويي 
محس��وب مي ش��ود، به صورت آناين شبانه روزي 
فعال شده است. اشرفي ادامه داد: اين دستگاه قابليت 
اندازه گيري ميزان شدت صوت با پارامترهاي جانبي 
آلودگي صوتي از قبيل حداكثر و حداقل تراز صوتي و 
همچنين تراز پيوسته را دارد كه در زمينه مطالعاتي و 
تجزيه تحليل ميزان بار ناشي از آلودگي صوتي مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

رشد 25 درصدي صادرات 
سيستان و بلوچستان به پاكستان

زاهدان| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
سيستان و بلوچس��تان گفت: تراز تجارت خارجي 
استان با پاكس��تان طي 3 ماهه امسال مثبت بوده 
و صادرات كاال از اس��تان به پاكس��تان نيز طي اين 
مدت به ارزش بالغ بر ۱04 ميليون دالر رس��يد كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از نظر ارزش، رشد 
25درصدي داشته اس��ت. نادر ميرشكار افزود: كل 
صادرات از گمركات و بازارچه هاي مرزي اس��تان به 
كشور پاكستان، طي 3 ماهه ابتدايي سال جاري به 
ارزش ۱04 ميليون و 6۷2 هزار و ۷۷۱ دالر بوده كه 
در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش، 
25 درصد افزايش داشته است . وي ادامه داد: ميزان 
صادارت در 3 ماهه امسال از گمركات استان به كشور 
پاكستان داراي ارزش 24 ميليون و 280 هزار و 85۷ 
دالر و از بازارچه هاي مرزي اس��تان نيز به ارزش 80 

ميليون و 39۱ هزار و 9۱4 دالر بوده است.

برخي قوانين سد راه توسعه 
صنعتي كشور است

اراك| رييس خانه صنعت و معدن استان مركزي 
گفت: برخي قوانين سد راه توسعه صنعتي كشور 
است. عماد مرداني در مراسم گراميداشت روز ملي 
حماي��ت از صنايع كوچك اظهار كرد: در اس��تان 
صنعتي مركزي 3300 واحد صنعتي فعاليت دارند 
كه يك زنجيره صنعتي متش��كل از صنايع بزرگ 
كش��ور و حلقه هاي ريزي به نام واحدهاي كوچك 
هستند. اين واحدهاي كوچك امروز سرمايه هاي 
اس��تان بوده و نيازمند نگاه حمايتي هستند. نگاه 
حمايتي به صنابع كوچك در استان بايد متفاوت باشد 
چرا كه صنابع كوچك و متوسط در استان، امروز بار 
صنايع بزرگ را به دوش مي كشند.  در اين راستا از 
نمايندگان مجلس انتظار داريم برخي قوانين مزاحم 

را از سر راه صنابع حذف كنند.

سيل زدگان گلستان زمستان 
امسال مشكل تامين گاز ندارند

گرگان| مديرعامل شركت گاز گلستان گفت: با وجود 
وارد شدن آسيب به برخي خطوط انتقال مناطق آسيب 
ديده از حوادث قهري امس��ال، شهروندان سيل زده 
گلستان در فصل سرد امسال مشكل تامين گاز ندارند. 
محمدرحيمي اظهار داشت: با حضور مستمر و مداوم 
تيم هاي عمليات��ي و امدادي، هيچ ك��دام از مناطق 
س��يل زده با مش��كل قطعي گاز مواجه نشدند.  پس 
از برش جاده ها براي عب��ور آب، احتمال تركيدگي و 
انفجار لوله هاي گاز مجاور اين جاده ها وجود داشت اما با 
اقدمات پيشگيرانه كارشناسان و متخصصان، آسيبي به 
اين خطوط وارد نشد. او  افزود: عاوه بر مناطق سيل زده، 
برخي مناطق استان در اوايل سال دچار بحران رانش 
زمين ش��دند كه ب��راي جلوگيري از ب��روز حوادث 
احتمالي، گاز 22 روستا از توابع مينودشت براي مدت 
3 روز قطع اما پس از آن بار ديگر اين جريان برقرار شد.

افتتاح بانك شير مادر در يزد 
يزد|چهارمين بانك ش��ير مادر كشور صبح ديروز 
با حضور   در بخش ان اي س��ي يو بيمارستان شهيد 
صدوقي يزد افتتاح شد. »محمدحسين لوك زاده« 
مسوول بانك شيرمادر استان يزد در مراسم افتتاح 
چهارمين بانك شيرمادر كش��ور كه در يزد برگزار 
شد، اظهار كرد: هدف از راه اندازي اين مركز، حمايت 
تغذيه اي از نوزادان نارس به ويژه نوزادان نارس بستري 
و همچنين نوزاداني كه به صورت موقت از تغذيه با شير 
مادر خود محروم هستند و مادران آنها توانايي تغذيه 
نوزاد با شير خود را ندارند، است. وي افزود: از آنجايي 
كه تغذيه با شيرخشك عوارض زيادي براي نوزاد دارد 
و در مقابل فوايد بسيار زياد شيرمادر ثابت شده است 
لذا ذخيره شير مادر در بانك شير و تغذيه نوزاد با اين 
شير نقش مهمي در حفظ سامت و حيات نوزاد دارد. 
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اجراي ناقص طرح هاي متعدد مقابله با آلودگي هوا 

كنترل و رصد مشموالن بيمه »كارگران ساختماني« 

به م��وازات تالش هاي��ي كه در س��ال هاي اخير براي 
حل معضل آلودگي هوا انجام شد و هم زمان با تدوين 
قوانيني براي كنترل آالينده هايي كه سالمت مردم را 
به خطر مي اندازند، البي برخي صاحبان صنايع براي 
ش��انه خالي كردن از بار اجراي قان��ون هم كار خود را 
شروع كرده و همچنان هم ادامه دارد. در كنار صاحبان 
صنايع��ي كه قان��ون را دور مي زنن��د، وزارتخانه هاي 
مختلف هم مس��ووليت خود در قبال محيط زيست را 
نپذيرفته و در نهايت رون��د اجراي طرح هاي مقابله با 
آلودگي هوا به سمتي رفته كه خأل قانوني وجود ندارد 
اما اهتمامي براي اجراي قانون نيست. تا جايي كه معاون 
محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور، معتقد اس��ت دغدغه محيط زيست آنقدر در 
مسووالن كمرنگ بوده كه نمايندگان هيچ وقت وزيری 
را به خاطر محيط زيست استيضاح نمی کنند. مسعود 
تجريشي،  روز گذشته در نشست خبري خود پيرامون 
موضوع آلودگي هوا با انتقاد از اجرا نش��دن مصوبات و 
قوانين کاهش آلودگی هوا توسط برخی دستگاه های 
اجرايی از جمله وزارت صنعت و وزارت کش��ور گفت: 
در کش��ور ما از سال های قبل سياست هايی به منظور 
کنترل آالينده ها وضع شده اما در اجرا با نقايصی مواجه 
بوده اس��ت.  برای مثال بر اس��اس قانون برنامه پنجم 
توسعه قرار بود وس��ايل حمل و نقل عمومی از جمله 
مترو گس��ترش يابد اما شاهديم که در سال های اخير 
روند کامال معکوس شده و اس��تفاده از وسايل حمل 
و نقل شهری توسعه يافته است که قطعا اين موارد بر 
افزايش آالينده ها از جمله ذرات معلق و آالينده های 
ثانويه مثل ازن تاثيرگذار است. از طرف ديگر با اينکه در 
سال ۹۳ در هيات دولت نصب فيلتر دوده روی وسايل 
نقليه سنگين از جمله اتوبوس های شهری مصوب شد، 
سال گذشته رديف بودجه فيلتر دوده در شورای شهر 

تهران حذف شد.
او افزود:  در مهر ماه س��ال گذش��ته سازمان حفاظت 
محيط زيست استدالالت و مستندات خود را در مورد 
کارايی فيلتر دوده در کاهش آلودگی ناشی از ديزل ها 
به صورت مکتوب به شورای شهر تهران ارسال کرد. از 
سوی ديگر اين سازمان درخواست کرد که شورای شهر 
تهران نيز داليل مخالفت خود را با اجرای مصوبه فيلتر 
دوده به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال کند که 

هرگز چنين اتفاقی نيفتاد.

  عوارض محيط زيست؛ خرج محيط زيست 
نمي شود

معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در ادامه با انتقاد از نحوه هزينه کرد عوارض و 
ماليات های زيس��ت محيطی گفت: هر ساله از صنايع 
مختلف کشور عوارض آلودگی گرفته می شود که در 
برخی ش��هرها رقم اين عوارض بسيار باال است. برای 
مثال در يک مورد در بندر ماهشهر ۱۶۰ ميليارد تومان 
و در عسلويه ۴۰۰ ميليارد تومان عوارض آاليندگی از 
صنايع گرفته شده است اما متاسفانه اين مبالغ در حوزه 

محيط زيست هزينه نمی شود. تجريشی تاکيد کرد: 
حداقل انتظار آن است که بخشی از عوارض آاليندگی 
صنايع در حوزه محيط زيست هزينه شود در حالی که 
در شرايط حاضر از اين مبالغ برای پرداخت دستمزد 
پرسنل ش��هرداری ها و آس��فالت خيابان ها استفاده 
می ش��ود. پيشنهاد س��ازمان حفاظت محيط زيست 
آن اس��ت که مبالغ دريافتی از صناي��ع آالينده برای 
رفع آلودگی همين صنايع ي��ا برای خروج خودروها و 

موتورسيکلت های فرسوده از شهرها هزينه شود.
وی همچنين ب��ا انتقاد از روند نوس��ازی خودروهای 
فرسوده گفت: متاسفانه در کش��ور ما کل نوسازی به 
واردات خودرو گره خورده اس��ت و ح��اال که واردات 
ممنوع است؛ اسقاط نيز به تعطيلی کشيده شده است. 
انتظار داريم در ش��رايط کنونی دستگاه های اجرايی 
اقدامات الزم را برای افزايش تقاضا برای برگه اس��قاط 

انجام دهند.
ضم��ن اينکه می تواني��م از اين برگه های اس��قاط در 
بخش ه��ای مختلف از جمل��ه خريد و ف��روش لوازم 
يدکی خودروها و دريافت عوارض آاليندگی صنايع و 

پااليشگاه ها استفاده كنيم.
تجريش��ی ب��ا انتق��اد از درخواس��ت تع��دادی از 
موتورسيکلت س��ازان برای ش��ماره گذاری مجدد 
موتوره��ای کاربرات��وری بي��ان كرد:  متاس��فانه با 
وجود مصوبه س��ال ۹۵ مبنی بر ممنوعيت توليد و 
شماره گذاری موتورسيکلت های کاربراتوری اخيرا 
تعداد محدودی از ش��رکت های موتورسيکلت ساز 
درخواس��ت داده اند که ۱۲ هزار موتور کاربراتوری 
ش��ماره گذاری ش��ود.۱۲ هزار موت��ور معادل يک 
ميلي��ون خودرو آلودگی تولي��د می کند. عده ای به 
بهانه اش��تغال جرأت می کنند که درخواست های 
اينچنين��ی - که مخالف س��المت م��ردم و قوانين 
اس��ت - مطرح کنند. متاسفانه بس��تر برای چنين 
درخواس��ت هايی وجود دارد.  ح��دود پنج ميليون 
موتورسيکلت رسوبی در تهران وجود دارد، متاسفانه 
با وجود جلس��ات متعدد با س��تاد اجراي��ی فرمان 
امام)ره( نتوانستيم در اين زمينه به توافق برسيم تا 
موتورسيکلت های رسوبی برای اسقاط ارائه شوند. 
متاس��فانه اين موتورس��يکلت ها به مزايده گذاشته 
می ش��وند، به فروش می رسند و مجددا وارد چرخه 

مصرف می شوند.

  چرا قوانين محيط زيست اجرا نمي شوند؟
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد چرايی اجرا 
نش��دن مصوبات و قوانين کاهش آلودگی هوا گفت: 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت می تواند در مواردی 
که ي��ک کارخانه ي��ا صنعت آلودگ��ی توليد می کند 
نس��بت به تعطيلی آن واحد اقدام کند و حکم قضايی 
برای تعطيلی واحد آالينده بگيرد اما متاسفانه در مورد 
برخی قوانين مصوب مجلس يا مصوبات دولت عليرغم 
همه تالش های س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و 
پيگيری مجدانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به 

اجرا نمی رسند که نمونه بارز آن مصوبه نصب فيلتر دوده 
روی ديزل ها است که وزارت کشور و شورای شهر تهران 

عملکرد مناسبی در اين زمينه نداشتند.
تجريش��ی افزود: متاس��فانه ي��ک بارهم نش��ده که 
نمايندگان در حوزه محيط زيست کسی را استيضاح 
کنند. معموال استيضاح ها برای منفعت خاص صورت 
می گيرد نه ب��رای منفعت عام. برای مثال اگر کارخانه  
يا سدی ساخته نشود نمايندگان بالفاصله مسووالن 
مرتبط را اس��تيضاح می کنند اما هرگز نديده ايم که 
نمايندگان کس��ی را به خاطر مسائل زيست محيطی 
استيضاح کنند يا نديده ايم که مجلس يک بار از دولت 
بخواهد در مورد عدم اجرای قوانين محيط زيس��تی 

پاسخگو باشد.
وی با اش��اره به اينکه سازمان حفاظت محيط زيست 
وظيفه نظارت و پايش خ��ود را انجام می دهد، گفت: 
اين سازمان عملکرد دستگاه های مختلف را در حوزه 
آلودگی هوا به رييس جمه��وری ارائه می دهد و از اين 
طري��ق می توانيم اعالم بکنيم که کدام ي��ک از وزرا و 
دستگاه ها مصوبات را اجرا نکرده اند. متاسفانه مشاهدات 
ما نشان می دهد که حتی اهرم های نظارتی مثل ديوان 

محاسبات و سازمان بازرسی نيز کارگشا نبوده اند.

   خودروس�ازان داخلی به تعهد خود عمل 
نكردند

معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در ادامه نشست در پاسخ به پرسشی در مورد 

مقايسه کيفيت خودروهای ايرانی با خارجی اظهارکرد: 
متاسفانه خودروسازی کشور ما نتوانسته به پيشران 
صنعت کشور تبديل شود. بسياری از کشورها از جمله 
کره همزمان با کشور ما توليد خودرو را شروع کردند اما 
در حال حاضر ش��اهديم که کره توليد کننده صنعت 
خودرو است اما در کشور ما خودروسازی در حدی يک 

کارخانه باقی مانده است.
تجريش��ی با اش��اره به اينکه خودروس��ازان داخلی 
نتوانس��ته اند ب��ه تعهدات خ��ود در حوزه نوس��ازی 
خودروهای فرسوده عمل کنند، گفت: در بين سال های 
۹۴ تا ۹۶، ۷۰ هزار تاکسی نوسازی شد اما بعد از سال 
۹۶ تنها ۲۰۰ دس��تگاه نوسازی ش��ده است بنابراين 
خودروس��ازی داخلی نتوانسته حتی پاسخگوی نياز 

تاکسی های فرسوده کشور باشد.
وی ب��ا بيان اينکه ق��رار بود بانک ها در حوزه اس��قاط 
خودروه��ای فرس��وده ب��ا ارائ��ه تس��هيالت ورود 
کنند،اظهارکرد: متاس��فانه ارديبهش��ت ماه امسال 
قيمت تاکس��ی ها يک باره ۹ ميلي��ون تومان افزايش 
يافت و همين موضوع پروژه نوس��ازی تاکس��ی های 
فرسوده را با شکست مواجه کرد. در مورد عدم نوسازی 
تاکسی های فرسوده، سازمان حفاظت محيط زيست 
نامه نگاری های الزم را با اس��حاق جهانگيری،  معاون 
اول رئيس جمهوری انجام داد. حتی سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت مطرح کرد که اجازه ورود خودروهای 
هيبريدی برای استفاده در تاکسيرانی داده شود. اين 
موضوع حتی به شورای عالی محيط زيست نيز برده شد 

اما سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد.
تجريش��ی تاکيد ک��رد: دول��ت می تواند ب��رای ورود 
خودروهای هيبريدی از بخش های خصوصی استفاده 
کند و حتما نياز نيس��ت که بودج��ه الزم برای چنين 
طرحی را خ��ودش بپردازد اما متاس��فانه بدنه دولت 
خيلی مش��تاق ب��ه چنين طرحی نيس��ت که بخش 
خصوصی در اين موارد ورود کند. درحالی که می توانيم 
با ارائه بسته های حمايتی به سازندگان يا واردکنندگان 
هيبريدی موضوع فرس��وده ها را تا حدی حل و فصل 

کنيم.
معاون محيط زيس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با اش��اره به مصرف باالی سوخت در 
ايران گف��ت: اگر بخواهيم وضعيت خودروس��ازی و 
مصرف س��وخت را در ايران و ترکيه با هم مقايس��ه 
کنيم می بينيم که ترکيه با وجود داشتن خودروهای 
بيشتر مصرف س��وخت پايين تری نس��بت به ايران 
دارد. در ايران به طور متوسط روزانه ۹۰ ميليون ليتر 
بنزين مصرف می شود در حالی که در ترکيه با وجود 
داشتن خودروهای بيشتر يک سوم اين ميزان سوخت 

استفاده می شود.
تجريشی ادامه داد: در ايران متوسط مصرف سوخت 
خودروها ۸ تا ۱۰ ليتر است اما در ترکيه پنج ليتر و در 
اروپا زير پنج ليتر اس��ت بنابراين می بينيم که ميزان 
مصرف بنزين در ايران بيشتر است. همه اين موارد نشان 
می دهد که خودروسازهای ايرانی در حوزه اقتصاد ملی و 

سالمت مردم دستاورد مناسبی نداشته اند.

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در اولين نشست 
خبري خود ضم��ن تببين اولويت ها و سياس��ت هاي 
كاري اش به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد. مصطفي 
ساالري با بيان اينكه س��ازمان تامين اجتماعي گرچه 
مانند نهادهاي ديگر كه متصدي ارايه خدمات هستند 
مش��كالتي دارد گفت: اما در استمرار خدمات دغدغه و 
مشكل كه نگراني اساس��ي ايجاد كند، نداريم. او افزود: 
تقريبا ۹۲۰۰ ت��ا ۹۵۰۰ ميليارد ماهانه هزينه داريم كه 
۶۵۰۰ ميليارد تومان مربوط به مستمري هاست و اكنون 
به جامعه هدف اعالم مي كنم دغدغه اي براي پرداخت 
به موقع حقوق مستمري بگيران وجود ندارد و منابع ما 
براي اين بخش كفايت مي كند. مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي با بيان اينكه هزينه هاي درمان در زمان اجراي 
طرح تحول جهش قابل توجهي پيدا كرده بود تا خدمات 
ارتقاء يابد و به همين علت در بخش درمان معوقاتي داريم 
كه براي تسويه آن برنامه خواهيم داشت گفت: دو، سه 
هزار ميليارد تومان هزينه هاي متفرقه، پرسنل و جاري 
است. در مجموع همانطور كه گفته شد ۸۵۰۰ ميليارد 
وصولي مستمر حق بيمه داريم. او ادامه داد: هزار ميليارد 
تومان باقي مانده را از چند منبع ديگر بايد تامين كنيم 
كه يكي از آنها از محل سود سرمايه گذاري هاي سازمان 
در شستاست. يك محل ديگر سهم كارفرمايي دولت در 
بيمه هاي حمايتي است كه در بودجه هاي سنواتي ديده 

مي شود و امسال هم در بودجه آمده است.

    مطالب�ات ۱۸ ه�زار ميلي�ارد توماني تامين 
اجتماعي 

ساالري ادامه داد: ۱۸ هزار ميليارد تومان از كارفرمايان 
و بخش هاي مختلف مطالبه داريم، البته در جايي كه 

معوقات و بدهي هايي وجود داش��ته باشد كارگاهي 
را تعطي��ل نمي كنيم. در مجم��وع برنامه ريزي هاي 
دقيقي در دس��ت انج��ام داريم و با كم��ك دولت و 
مجلس مي توانيم درآمد و هزينه ها را به ثبات برسانيم 
و اگر دغدغه اي هست در ماه هاي آتي رفع مي كنيم. 
نمي گوييم مشكل و كسري و كمبودي نداريم منتها 
نواقص و نارس��ايي ها نگراني اساس��ي ب��راي جامعه 

مخاطب ايجاد نخواهد كرد.
او درباره بدهي هاي دول��ت به تامين اجتماعي و روند 
وصول آن گفت: هفته گذشته با سازمان برنامه و بودجه 
توافقي براي تشكيل كارگروه مشترك داشتيم. بخشي 
از معوقات سنوات گذش��ته حسابرسي شده و برخي 
هنوز حسابرسي نش��ده اند تا ميزان دقيق آن را اعالم 

كنيم. درباره نحوه محاسبه بدهي در كارگروه مشترك 
اعالم نظر مي شود و ديدگاه دولت اين است كه هرجا 
نياز است در موارد مربوط به پرداخت حق بيمه كارفرما 
و ... كمك كند. تامين اجتماعي هم به عموم مردم دارد 
خدمت مي دهد و ما ظرفيت هاي وصول بدهي ها را در 
كارگروه مشترك بررسي مي كنيم. مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي ادامه داد: در بودجه راه هاي ۶ گانه اي 
مطرح است كه دو، س��ه مورد دست يافتني تر است و 

اميدواريم بخشي را وصول كنيم.

  ويژه خواري  نمي كنيم
 س��االري درباره مبارزه با ويژه خواري ها اظهار كرد: 
همين كه وظايف خود را در قبال بيمه شدگان انجام 

مي دهيم ويژه خواري نمي كنيم و ما متعهد به انجام 
وظايف خودمان هس��تيم. در كنار تكاليف اساسي، 
خدماتي چون ط��رح كرامت رض��وي و برخي امور 
رفاه��ي را داريم. طرح هاي همسان س��ازي و وام هم 

اجرا مي شود.
ساالري با اشاره به اينكه تعداد وام ها را دوبرابر كرديم كه 
بانك رفاه مي دهد گفت: وام دو مرحله داده شده و مبلغ 
۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي دو فصل آينده درنظر 
گرفته شده و در دو فصل ديگر، دو اعتبار ۵۰ ميلياردي 

به عنوان وام به بازنشستگان اعطا مي شود.
وي درباره همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي نيز گفت: براي همسان س��ازي منابع را بايد 
تامين كنيم تا هرزماني وارد اجرا شديم تعهد ما به موقع 
ايفا شود. نشست هايي با كانون هاي عالي بازنشستگان 
داشتيم تا در راهكارهايي جلو برويم و اين تعهد قانوني 

را هم انجام دهيم.

  طل�ب مراكز درمان�ي به ۱۳ ه�زار ميليارد 
تومان  رسيد

مديرعامل تامين اجتماع��ي در ادامه درباره بدهي 
تامي��ن اجتماعي ب��ه مراكز درمان��ي گفت: حدود 
۱۳هزار ميليارد توم��ان معوقه به بخش درمان اعم 
از بخش دولتي، خصوصي و... داريم كه جلس��اتي با 
بخش هاي مربوطه چون وزارت بهداش��ت و بخش 
خصوصي برگزار كرديم كه آخرين جلسه ۵ روز قبل 
بود. س��االري ادامه داد: راهكارهايي چون پرداخت 
معوقات در برابر وصول بدهي مان از س��اير بخش ها 
مطرح است، البته قرار ش��د كه متعهد شويم از اين 
به بعد ۶۰ تا ۷۰ درصد تعه��دات به موقع پرداخت 

 ش��ود و مابقي را ب��ا س��ازوكار ديگر انج��ام دهيم.
وي اف��زود: درباره خدم��ات غيرحضوري هم صبح 
جلسه داش��تيم و هر خدمتي را كه اطمينان يابيم 
بدون قطعي و كندي سيستم قابل انجام است آن را 

معرفي خواهيم كرد و اولويت جدي ماست.
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در پاس��خ به 
اخباري مبني بر خالي ش��دن ظرفي��ت ۲۶۰ هزار 
نفري بيمه كارگران ساختماني و پوشش افراد جديد 
گفت: اين آمار، آمار دقيقي نيست كه بخواهيم ۲۶۰ 
هزار نفر را جايگزين كنيم. اكنون بيش از ۳۵۰ هزار 
مش��مول داريم. برداش��ت ما از روند بازرسي ها اين 
است كه افرادي مش��مول اين فهرست هستند و از 
اين خدمات اس��تفاده مي كنند كه كارگر نيستند. 
سامانه اي تعريف شده كه اطالعات افراد مشمول كه 
بيمه كارگر ساختماني دارند با دستگاه هاي مختلف 
چون اصناف كنترل ش��ود و اگر تعارض وجود دارد 

اين افراد حذف شوند.
او افزود: پيش بيني ما اين اس��ت كه فهرست قديم 
تا ۳۰ درصد مي تواند حذف بش��ود و تغيير كند كه 
در حد حدس اس��ت. كاري را از دو هفته قبل شروع 
كرديم و انجمن كارگران س��اختماني عهده دار كار 
است. تا پايان شهريور كنترل جدي خواهيم داشت. 
كس��اني كه متقاضي جديد هس��تند نيز كنترل و 
مي توانند جايگزين ش��وند. آنها كه قانونا مي توانند 

مشمول شوند تحت پوشش در مي آيند.
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در پاس��خ به 
اينكه چرا كارگران س��اختماني با ۳۵ سال كار بايد 
بازنشسته شده و ۳۰ روز حقوق دريافت كنند؟ اظهار 

كرد: اين مورد الزام قانون است. 
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تيشه سوءاستفاده كنندگان از 
ارز دولتي دارو به ريشه سالمت 
نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه مافيايی 
دارو تيشه به ريشه سالمت بيماران می زنند، گفت: قوه 
قضاييه هرشرکتی که در واردات دارو، قانون را دور زده 
است را پای ميز محاکمه بکشاند.  اصغر سليمی درباره 
تامين دارو در کشور،گفت: اظهار نظر وزير بهداشت 
ودرمان در خصوص وضعيت دارو بايد مورد واکاوی 
قرار بگيرد  زيرا ارز وارداتی دارو تنها بايد هزينه واردات 
دارو ش��ود در غير اين صورت اين عمل نقض حقوق 
انسانی بيماران است.   نماينده مردم سميرم در  مجلس 
شورای اسالمی با بيان  اينکه شفافيت تخصيص ارز 
وارداتی  برای واردات دارو در اولويت  برنامه های دولت  
قرار بگيرد تصريح کرد: کمبود دارو برای بيماران به ويژه 
بيماران صعب العالج بايد مورد رصد قرار بگيرد زيرا 
کمبود دارو برای اين نوع از بيماران به شدت می تواند 
وضعيت جسمانی بيمار را تحت تاثير قراردهد. سليمی 
به خانه ملت گفت: هيچ نوع  برهانی  برای  خاطيانی 
که با ارز وارداتی دارو ، کاالهای غير مرتبط را  به جای 

دارو وارد کرده اند وجود ندارد.
نماين��ده مردم س��ميرم در مجل��س  تصريح کرد: 
شکی نيست که بايد شرکت های توليد کننده دارو 
برای پاس��داری از اقتصاد مقاومت��ی مورد حمايت 
قراربگيرند اما بايد شفاف و روشن باشد در شرايطی 
که در تحريم های اقتصادی ق��رار داريم، ارز وارداتی 
دارو در کدام مسير هزينه و خرج می شود. سخنگوی 
کميسيون شوراها و امور داخلی تاکيد کرد:  قوه قضاييه  
هرشرکتی که در واردات دارو، قانون را  دور زده است را 

پای ميز محاکمه بکشاند. 

خالکوبی مشهود مانع صدور 
گواهينامه است

رييس داي��ره آموزش همگانی پلي��س راهور فاتب 
گفت: چنانچه فردی دارای خالکوبی های مشهود و 
نامتعارف باشد، اين موضوع مانع از صدور گواهينامه 
برای او می شود. موس��وی پناه رييس دايره آموزش 
همگانی پليس راهور فاتب با اعالم خبر فوق اظهار 
داشت: چنانچه فردی دارای خالکوبی های مشهود و 
نامتعارف باشد، اين امر مانع از صدور گواهينامه برای 
وی می ش��ود.  رئيس دايره آموزش همگانی پليس 
راهور فاتب تصريح کرد: چنانچه فردی خالکوبی های 
مشهود و نامتعارف و خودزنی بر تن داشته باشد، بايد 
از نظر احتمال به برخی اختالالت روانی تاثيرگذار در 
رانندگی مورد بررسی و ارزيابی روانشناسان قرار  گيرد. 
او افزود: پس از بررسی و ارزيابی روانشناسان چنانچه 
فرد متقاضی صدور گواهينام��ه موفق به گذراندن 
صحيح ارزيابی ها و بررسی ها شود می تواند گواهينامه 

خود را با تاييد روانشناسان دريافت کند.  
موسوی پناه از خانواده ها خواست تا با نظارت بر رفتار 
نوجوانان و کش��اندن آنان در آغوش گرم خانواده از 
ارتکاب آنان به چنين رفتارها و خودزنی هايی روی 

بدن فرزندان خود جلوگيری کنند. 

توليد سواری ديزلی، تجارت 
آالينده هاست

رييس مرکز ملی ه��وا و تغيير اقلي��م از تعويق يا 
تعليق مواد قان��ون هوای پاک بدون بررس��ی در 
کميس��يون های تخصص��ی انتقاد ک��رد و گفت: 
متاسفانه قوانين مربوط به خروج موتورسيکلت های 
فرس��وده و توليد موتورس��يکلت های برقی بدون 
بررس��ی در کميس��يون های تخصص��ی و تنها با 
درخواست موتورسيکلت سازان در دولت به مدت 
يک سال به عقب افتاد. مهدی ميرزايی با اشاره به 
موضوع توليد سواری ديزلی که اخيرا توسط ايران 
خودرو ديزل مطرح ش��ده اس��ت ،گفت: سازمان 
محيط زيست به جد با چنين درخواستی مخالف 
اس��ت. او ادامه داد: متاس��فانه ش��اهديم که اين 
خودروساز برای رسيدن به هدف خود پيگيری های 
جداگانه ای انجام می دهد اما سازمان محيط زيست 
با وجود اع��الم مخالفت و اعالم نظر کارشناس��ی 
خود در اين باره، برای بررس��ی مجدد اين موضوع 
را به کنسرسيوم دانش��گاه های برتر کشور محول 
کرده اس��ت. رييس مرکز ملی هوا با اشاره به اينکه 
کنسرسيوم دانشگاه های برتر کشور با تولی گری 
دانش��گاه تهران به منظور بررسی مسائل زيست 
محيطی تشکيل شده است، گفت: موضوع توليد 
س��واری ديزلی نيز به اين کنسرسيوم احاله شد تا 
اساتيد دانش��گاه در اين موضوع اظهار نظر کنند. 
اخيرا اين کنسرسيوم مخالفت خود را با طرح توليد 
سواری ديزلی به صورت مکتوب به سازمان محيط 
زيست ارائه داده  و اعالم کرده است که توليد سواری 
ديزلی به لحاظ کارشناسی مورد تاييد نيست و در 
صورت توليد اثرات جبران ناپذيری بر سالمت مردم 
در سال های طوالنی خواهد داشت. ميرزايی تاکيد 
کرد: در صورت توليد سواری ديزلی در ايران شاهد 
تجارت آاليندگی خواهيم بود. الزم به ذکر است سن 
فرسودگی که برای س��واری ديزلی در نظر گرفته 
شده ۲۰ سال است. در نتيجه در صورت توليد و ورود 
اين دستگاه ها به چرخه مصرف آسيب های جبران 
ناپذيری در حوزه آلودگی هوا به مردم وارد می شود 
و يک بدعت و رويه غلط پايه گذاری می ش��ود که 
کل کشور را س��ال ها با چالش مواجه خواهد کرد. 
وی در ادامه با انتقاد از ع��دم اجرای مصوبه نصب 
فيلتر دوده روی خودروه��ای ديزلی گفت: طبق 
اين مصوبه در س��ال ۹۳ وزارت کشور موظف شد 
که اقدامات الزم را برای تجهي��ز ناوگان ديزلی به 
فيلتر دوده انجام دهد اما متاس��فانه تاکنون هيچ 
اقدامی برای اجرای اين مصوبه دولت توسط وزارت 
کشور صورت نگرفت. ميرزايی در ادامه همچنين 
از حذف بودجه فيلتر دوده توسط شورای اسالمی 
شهر تهران انتقاد کرد و گفت: سال گذشته قرار بود 
بودجه ای برای نصب فيلتر دوده روی اتوبوس های 
کار کرده اختصاص داده شود که متاسفانه شورای 
شهر تهران با اختصاص اين رديف بودجه مخالفت 

کرد که جای تاسف دارد.

واكنشوزيربهداشتبهمباحثمربوطبهكمبودپزشك
وزير بهداشت ضمن رد مباحثي مبني بر كمبود پزشك 
در كش��ور و همچنين ارايه راهكارهايي جهت توزيع 
مناسب فارغ التحصيالن پزشكي در مناطق مختلف، 
گفت: ممكن است در جاهايي كمبود پزشك احساس 
ش��ود، اما اين موضوع به دليل آن اس��ت كه نيروهاي 
پزشكي را به خوبي توزيع نكرده ايم و همچنين خيلي 
از فارغ التحصيالن پزشكي به داليلي به حرفه پزشكي 

وارد نشده اند.
سعيد نمكي درباره مباحث مطرح شده مبني بر كمبود 
نيروي انساني در برخي مراكز درماني به ويژه مناطق 

كمتر برخوردار، گفت: در اين راس��تا مقرر شده كه از 
ظرفيت نيروهاي بومي بيش��تر استفاده كنيم؛ گرچه 
قانون مي گويد بايد فراخ��وان عمومي بگذاريم و نيرو 
از هر كجا كه آمد، به كار گرفته شود، ولي واقعا نيروي 
بومي به شدت پايدارتر و ماندگارتر در اين مناطق است.

او با اشاره به بازديد خود از بيمارستان هاي كرمانشاه و 
درخواست جذب و تبديل وضعيت نيروهاي فعال در 
زلزله، افزود: نيروهايي كه در مناطق زلزله خيز و آسيب 
ديده از زلزله زحمت كشيدند، انتظارشان آن است كه 
در استان بمانند و به فعاليت شان ادامه دهند. در همين 

راستا نيز ما تالش مان آن است كه اين نيروها را حفظ 
كنيم. وزير بهداشت درباره تامين نيروهاي پزشكي مورد 
نياز مناطق كمتر برخوردار به ايسنا گفت: از طرفي هم 
براي مناطق محروم و در رشته هاي تحصيلي پزشكي 
و پيراپزشكي حداقل ۳۰ درصد ظرفيت گذاشته ايم و 
به اين ترتيب پيش بيني مي شود كه تا سه - چهار سال 
آينده تقريبا نيروهاي تخصصي مان در اين مناطق، از 
نيروهاي بومي خواهند بود. وزير بهداش��ت در پاسخ 
به سوال ايس��نا مبني بر اينكه مباحث اخير مبني بر 
كمبود پزشك در كش��ور را قبول داريد يا خير، گفت: 

خير، اينچنين نيست. ممكن است در جاهايي كمبود 
پزش��ك احس��اس ش��ود، اما اين موضوع به دليل آن 
است كه نيروهاي پزشكي را به خوبي توزيع نكرده ايم. 
همچنين خيلي از فارغ التحصيالن پزشكي به حرفه 
پزشكي وارد نشده اند و ممكن است اين افراد به دليل 
اينكه به نقاط كمتر برخوردار نروند، به شغل هاي ديگر 

وارد شده باشند.
او افزود: بنابراين ما اگر بتوانيم نيروهايمان را درست 
توزيع كنيم و براي پزشكان مان انگيزه هاي رفاهي و 
اقتصادي بيش��تري ايجاد كنيم كه در نقاط محروم 

بمانند و از همه مهم تر اي��ن ظرفيتي كه براي نقاط 
محروم گذاش��ته ش��ده را بتوانيم در آين��ده و بعد از 
فارغ التحصيلي، به اين مناطق بفرستيم و تاكيد داشته 
باشيم كه اين نيروها نمي توانند از منطقه خود خارج 
شوند، قطعا مش��كلي به نام كمبود پزشك نخواهيم 
داش��ت. وزير بهداشت ادامه داد: به اين ترتيب اضافه 
كردن ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي قطعا ما را 
ب��ا يك بار فزون تر از نياز در آينده روبرو خواهد كرد و 
اسراف در بخش دانش��گاه ها و سرمايه گذاري علمي 

مملكت خواهد بود.



در شهر 13 راهوشهرسازي

رييس كميسيون خدمات و سالمت شوراي شهر تهران خبر داد

پرونده 62 برج باغ زير تيغ فرمانداري پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

 زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون خدمات و 
سالمت شوراي شهر تهران با بيان اينكه ۶۲ پرونده برج 
باغ اجازه س��اخت  نگرفتند، گفت: از طرف فرمانداري 
اعالم ش��د كه براي اين باغ ها نبايد پروانه صادر شود و 

پرونده آنها بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرند.
به گ��زارش »تعادل«، اعضاي ش��وراي ش��هر پنجم 
درآخرين جلسه سال 9۶ مصوبه موسوم به برج  باغ ها را 
كه باعث نابودي بيش از 1۲8 هزار درخت در پايتخت 
شده بود، لغوكردند. مصوبه برج باغ ها در سال 8۲ ظاهرا 
براي حفظ باغ هاي تهران تصويب شد، اما در عمل شاهد 
نابودي و ويراني باغ ها بوديم. اين مصوبه در شوراي عالي 
شهرسازي و معماري كش��ور نيز تاييد شد و در مفاد 
طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت. طبق اين مصوبه، 
متوليان ساخت وساز مي توانستند صرفا در ۳۰ درصد از 
مساحت باغ، ساخت وساز انجام دهند و ۷۰درصد باقي 
مانده باغ را حفظ كنند، اما در عمل چنين نشد. زيرا اوال 
شهرداران مناطق در شوراهاي معماري بعضا تا ۴۰ يا 
5۰ درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را دادند، ثانيا به 
بهانه تامين پاركينگ، در زيرزمين ها بر اساس مصوبات 
كميس��يون ماده 5، ۶۰ تا ۷۰ درصد زيرزمين، تحت 
ساخت رفت و با ايجاد رمپ ها در فضاي باقي مانده كه 
بخشي از فضاي ۷۰ درصد باغ را اشغال مي كرد، عمال 

باغ هاي شهر از بين رفت.
متخلفان با مراجعه به كميس��يون ماده 1۰۰ و ماده ۷ 
ش��هرداري جريمه اين تخلف را پرداخت مي كردند و 
نتيجه آن باغي بود كه از بين مي رفت و سازه اي بلند كه 
جاي آن را مي گرفت. طي سال هاي گذشته شهرداري 
از اين راه درآمدهاي بسياري به دست آورد كه بخش 
عظيمي از آن را در ساخت بزرگراه و تونل هزينه كرد و 
با وجود حجم ب��االي درآمد ها 5۶ هزار ميليارد تومان 

نيز بدهي به بار آورد.
با وجود لغو مصوبه برج باغ ها در س��ال 9۶، اواخر سال 
گذشته بود كه اعضاي ش��ورا در صحن علني شوراي 
شهر مجوز س��اخت ۶۲ برج  باغ را صادر كرده و در واقع 
بر خالف مصوبه قبلي خود كه لغو برج باغ ها بود عمل 
كردند. اين مصوبه واكنش هاي بسياري برانگيخت و 
مخالفان بسياري داشت، اما اعضاي شورا بر راي و نظر 
خود پافشاري كردند. همان موقع نيز فرمانداري تهران 
اين مصوبه را نپذيرفت و اعالم كرد نيازمند بررسي هاي 
بيشتر اس��ت، اما برخي اعضاي شوراي شهر از مصوبه 

مذكور دفاع كردند.
در ادامه فرماندار تهران نيز در نامه اي كه ۲۶ اس��فند 
سال گذشته به رييس شوراي شهر تهران ارسال كرد، 
به ماده 1۴ قانون زمين شهري اشاره كرده و گفته بود: 
اين مصوبه با قانون حفظ و گس��ترش باغات و فضاي 
سبز مغايرت دارد كه اعضاي شوراي شهر عنوان كردند، 
اين موضوع را قبول ندارند اما روز گذشته نوري در يك 
نشس��ت خبري عنوان كرد كه اين ۶۲ پرونده برج باغ 
اجازه ساخت  نگرفتند و از طرف فرمانداري اعالم شد 

كه براي اين باغ ها نبايد پروانه صادر ش��ود و بايد مورد 
بررسي بيشتر قرار گيرند.

او در اين باره توضي��ح داد: پس از لغو مصوبه برج باغ و 
تصويب مصوبه جايگزين تحت عنوان خانه باغ و تصويب 
آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد تصميمي 
براي پرونده هايي كه پيش از تصويب مصوبه در دست 
بررس��ي بودند، اتخاذ مي شد. ش��هرداري در اين باره 
گزارش داد كه ۴۷۳ پرونده تا پيش از لغو مصوبه تشكيل 
شده است و پس از بررسي ها مشخص شد كه ۶۲ پرونده 
عوارض را پرداخت كرده  و به صورت سامانه اي اقدام هاي 
الزم را انجام داده اند. پس از بررسي ها مشخص شد كه 
درب��اره ۴11 پرونده اصاًل نمي توان بحث كرد زيرا آنها 
شرايط الزم را نداشتند. اما ۶۲ پرونده باقي مانده مورد 
بحث و بررسي قرار گرفتند و اين بدان معنا نبود كه ۶۲ 

پرونده پروانه ساخت وساز مي گيرند.

   دسته بندي 62 پرونده
او با بيان اينكه اين ۶۲ پرونده به س��ه دس��ته تقسيم 
مي شوند، گفت: يك دس��ته پرونده هايي هستند كه 
فاقد ارزش اكولوژيك بودند زيرا طي سنوات گذشته 
درخت هاي آنها كاماًل از بين رفته بودند. دس��ته دوم 
باغ هايي هستند كه به دليل بزرگي، امكان جابه جايي 
توده گذاري وجود دارد و به همين منظور امكان حفظ 
فضاي سبز و درختان فراهم مي شود و دسته سوم باغاتي 
بودند كه به دليل ارزش اكولوژيك باال امكان جابه جايي 

درختان وجود نداشت. در دسته آخر تصميم بر اين بود 
كه شهرداري براي حفظ آنها كمك كند و تهاتر انجام 
شود كه از جمله اين موارد مي توان به باغ وثوق الدوله و 
باغ عبقري اشاره كرد. البته به تازگي شهرداري منطقه 
۲ نيز باغ عبقري را به بوستان عمومي تبديل كرده است. 
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: امكان اينكه بنياد 
مستضعفان روي باغ عبقري پروانه بگيرد وجود نداشت 
و اين پتانسيل بود كه اين باغ به پارك تبديل شود. در 
نهايت از معاونت شهرس��ازي و معماري خواستيم تا 
كميته فني باغ تش��كيل شود و من نامه اي در اين باره 
نوشتم اگرچه اين نامه از سوي شورا به معاونت مذكور 
ارسال نشد و پيگيري ها نشان داد چون ابالغيه شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري نيامده است بايد منتظر 
بمانيم. از طرفي فرمانداري اعالم كرد كه براي اين باغ ها 
نبايد پروانه صادر شود و بايد مورد بررسي بيشتر قرار 
گيرند. فرمانداري معتقد است اين موضوع با قانون حفظ 
و گسترش مغايرت دارد اما به دليل اينكه بايد تكليف 
حقوق شهروندان مشخص شود بررسي اين موضوع در 

دستور كار قرار گرفته است. 
نوري در ادامه از راه اندازي سامانه هاي بر خط در راستاي 
شفافيت خبر داد و گفت: در حال حاضر چندين سامانه در 
قالب طرح و اليحه در حال پيگيري است كه از مهم ترين 
آنها مي توان به سامانه كميسيون ماده ۷ اشاره كرد كه 
هنگام تش��كيل آن مقاومت هايي هم ص��ورت گرفت. 
بر مبناي قانون حفظ و گس��ترش فضاي سبز و باغات، 

سامانه اي طراحي ش��د كه از اين پس تمامي صاحبان 
پالك هايي كه قصد تخريب يا نوسازي دارند بايد حتمًا از 
كميسيون ماده ۷ استعالم دريافت كنند و در مرحله پايان 
كار در پرونده ها بايد اين استعالم وجود داشته باشد. در 
حال حاضر پروانه هايي كه در مناطق تشكيل مي شوند در 
مرحله تخريب و نوسازي به كميسيون هاي ماده ۷ ارجاع 

و از آنجا استعالم گرفته مي شود.
او ادامه داد: همچنين س��امانه بند ۲۰ ماده 55 قانون 
ش��هرداري ها در خصوص صنايع و مش��اغل مزاحم، 
موضوع ديگري بود كه مورد توجه كميسيون سالمت 
و محيط زيست قرار گرفته اس��ت. پرونده هايي كه در 
اين زمينه تشكيل مي شوند شكايات و تخلفات صورت 
گرفته به منظور حفظ حقوق شهروندان و حق شهر در 

اين سامانه ثبت مي شود. 
رييس كميسيون محيط زيست و سالمت شوراي شهر 
تهران با اشاره به راه اندازي ۴ سامانه در حوزه پسماند 
تصريح كرد: در مساله پسماند بايد به مسائل و مشكالت 
بطور ويژه توجه شود به همين منظور ۴ سامانه در اين 
باره به ثبت رس��يده كه يكي از آنها سامانه ثبت توزيع 
كل پسماند است. در اين سامانه تمامي پسماندي كه 
جمع آوري مي شود ثبت خواهد شد همچنين سامانه 
ديگري به منظور ثبت عملكرد پيمانكاران تشكيل شده 
است. در همين راستا سامانه مديريت ناوگان خودرويي 
تحت عنوان سامانه AVL و سامانه مديريت كارگران 
تشكيل شده است. به گفته او، در حوزه خدمات شهري، 

15 هزار و 1۰۰ نفر پرسنل فعاليت مي كنند و به دنبال 
آن در حوزه فضاي سبز 18 هزار نفر فعال هستند كه در 
مجموع در دو حوزه يادشده ۳۳ هزار و 1۰۰ نفر مشغول 

به كار هستند. 
سامانه جامع فضاي سبز شهر تهران موضوع ديگري بود 
كه رييس كميسيون محيط زيست و سالمت و خدمات 
شهري ش��وراي شهر تهران به آن اشاره كرد و افزود: از 
لحاظ متراژ، نوع، گونه هاي گياهان و تجهيزات پارك ها 
و بوستان ها كه مورد بهره برداري قرار مي گيرند وجود 
اين سامانه الزامي است. در اين سامانه مشخص مي شود 
پيمانكاران در مناطقي كه مشغول به كار هستند چه 

ميزان درخت و فضاي سبز تحت اختيار دارند.
صدراعظم نوري با اشاره به لزوم راه اندازي سامانه اي به 
منظور پايش و شناسايي ايمني ساختمان هاي شهر 
تهران در برابر خطرات اضافه كرد: راه اندازي اين سامانه 
در دس��تور كار قرار گرفته است و تصميم بر اين است 
تا عالوه بر ساختمان هاي بلندمرتبه، وضعيت حريق 
تمامي ساختمان هاي ش��هر تهران مورد بررسي قرار 
گيرد. در همين زمينه خواسته كميسيون محيط زيست 
و س��المت، طراحي س��امانه اي بدين منظور است تا 
شهروندان با مراجعه به اين سامانه بتوانند كليه اطالعات 
ساختماني خود را در اين باره مشاهده كنند. به همين 
منظور الزام ش��هرداري به ايجاد سامانه پايش برخط 
ايمني ساختمان هاي شهر تهران در حال بررسي است. 
صدراعظم نوري در ادامه جلسه در پاسخ به سوالي درباره 
وضعيت نگهداشت ش��هر تهران و جمع آوري زباله ها 
گفت: اين موضوع مساله مهمي اس��ت كه بايد مورد 
توجه شهرداري و شهروندان قرار گيرد و شهرداري نيز 
به صورت مستمر كار پاكسازي معابر را انجام مي دهد. 
البته اين لزومًا بدين معني نيست كه در كالن شهري 
مثل تهران همه معابر كامال پاكيزه هستند اما با توجه 
به حجم پيمانكاران و هزينه اي كه براي نگهداشت شهر 
در نظر گرفته شده است انتظار اين است كه شهر تهران 
از لحاظ پاكيزگي مناس��ب باشد اما وقتي شهر تهران 
را با اين ابعاد با بقيه ش��هرها مقايسه مي كنيم متوجه 
مي شويم كه تهران شهر تميزي است. بطور حتم كوچه 
يا معبري وجود دارد كه زباله در آن باشد اگرچه با نظارت 
دقيق مناطق بر پيمانكاران، نظافت ش��هر به صورت 
بهتر محقق مي ش��ود. در پايتخت حتي در روز سه بار 
هم زباله ها جمع آوري مي شوند اين در حالي است كه 
در بسياري از ش��هرهاي بزرگ دنيا اين اقدام هفته اي 

يك بار اتفاق مي افتد. 
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر 
تهران ادامه داد: در اين باره مي توانيم به بارندگي هاي 
اخير اشاره كنيم كه حجم آنها قابليت تبديل شدن به 
سيل را داشت، اما به دليل اليروبي مناسب انهار شهر 
تهران كانال ها و مس��يل ها، در فروردين ماه ما شاهد 
ورود سيل در پايتخت نبوديم و اين به اين معني است 
كه نيروهاي مربوط به اين موضوع كار خود را به درستي 

انجام داده اند.

افول اقبال به تسهيالت خانه اولي ها در تهران
صن��دوق پس انداز مس��كن يكم در س��ال 9۴، براي 
افزاي��ش قدرت خريد زوج هاي ج��وان و به دنبال آن 
رونق خريد و فروش مس��كن آغاز به كار كرد و از سال 
95، نخستين تسهيالت اين صندوق به سپرده گذاران 
پرداخت ش��د. اين صن��دوق در آغاز راه ب��ا توجه به 
قيمت هاي قابل قبول مسكن، مي توانست به زوج هاي 
جوان و خانه اولي ها براي خانه دارش��دن كمك كند، 
اما در س��ال 9۷ و با افزايش چشمگير قيمت ها، مبلغ 
پرداختي از س��وي اين صندوق اثرگ��ذاري خود را از 
دست داد و همين موضوع موجب انصراف بسياري از 
سپرده گذاران اين صندوق از دريافت تسهيالت شد، 
ضمن اينكه كاهش استقبال ثبت نام كنندگان را هم 
به همراه داشت. درهمين راستا، مديرعامل بانك عامل 
بخش مس��كن مي گويد: در سه ماهه نخست امسال 
دريافت تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم در 

تهران كاهش يافته است.
به گ��زارش مهر، ابوالقاس��م رحيم��ي اناركي اظهار 
مي كند: بر اساس آمار سه ماهه نخست امسال مجموع 
تسهيالت پرداختي حدود 8 درصد نسبت به سه ماهه 
نخست سال گذشته از رشد مواجه بوده به طوري كه 
بخش قابل توجهي از اين تسهيالت در بخش مسكن 

بوده است.
او با اش��اره به برنامه هاي اين بانك براي احياي قدرت 
خريد متقاضيان و خانه اولي ها در حوزه تس��هيالت 
مسكن مي افزايد: بر اساس آماري كه مربوط به سه ماهه 
نخست امسال مي ش��ود در حوزه دريافت تسهيالت 
خريد مسكن از صندوق پس انداز مسكن يكم تغييرات 
محسوس��ي مشاهده نمي ش��ود و اين نشان مي دهد 
كه تس��هيالت اين صندوق همچنان مورد استقبال 

قرار مي گي��رد و جذابيت دارد. مديرعامل بانك عامل 
بخش مس��كن ادامه مي دهد: البته يك تغييري كه 
در تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم مشاهده 
مي كنيم آن اس��ت كه در س��ه ماهه نخست امسال 
دريافت اين تسهيالت در تهران اندكي كاهش يافته 
اما در مقابل در مراكز استان ها، شهرهاي باالي ۲۰۰ 
هزار نفر و شهرهاي زير ۲۰۰ هزار نفر ميزان استقبال 
خانه اولي ها از تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم 

با افزايش مواجه بوده است.
رحيمي اناركي اظهار مي كند: با توجه به اينكه بر اساس 
گزارش تيرماه بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن 
تعداد معامالت مس��كن در تهران ح��دود ۶5 درصد 
كاهش پيدا كرده، بنابراين كاهش جزيي استفاده از 
تسهيالت خريد مسكن در تهران نيز طبيعي به نظر 
مي رس��د. اما با اين حال نش��ان مي دهد كه صندوق 
پس انداز مس��كن يكم همچنان ابزاري موثر در بازار 
مس��كن براي پاس��خگويي به نياز مالي خانه اولي ها 
و زوج هاي جوان اس��ت. او با تاكيد بر اينكه متوس��ط 
قيمت مسكن در تهران به استناد گزارش بانك مركزي 
در تيرماه در چند منطقه از تهران كاهش پيدا كرده، 
مي گويد: اين يك سيگنال مثبت به بازار مسكن است.

مديرعام��ل بانك عامل بخش مس��كن با اش��اره به 
برنامه هاي اين بانك براي حمايت از متقاضيان و خانه 
اولي ها مي گويد: يكي از راه ها و روش هاي مدنظر مردم 
و متقاضيان خريد مسكن براي افزايش قدرت خريد 
اين است كه سقف تسهيالت خريد مسكن را افزايش 
دهيم اما در بين كارشناسان اقتصادي اين حوزه يك 
نگراني وجود دارد مبني بر اينكه افزايش سقف ريالي 
تسهيالت آثار رواني منفي به همراه داشته باشد و منجر 

به افزايش قيمت ش��ود و عمال روند كاهشي قيمت را 
متوقف كند.  به گفت��ه رحيمي اناركي، بنابراين براي 
جلوگي��ري از افزايش قيمت مس��كن در اين مقطع 
نمي توان افزايش س��قف تسهيالت را به عنوان روش 
مناسبي براي تحول آفريني مثبت در نظر گرفت چراكه 

ممكن است اثر معكوس داشته باشد.
او بيان مي كند: عالوه بر اين همزمان با افزايش سقف 
تسهيالت مسكن، ميزان اقساط نيز افزايش مي يابد در 
حالي كه رشد ميزان اقساط پرداختي براي اقشار ميان 
درآمدي جامعه با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني، 

سخت و مشكل است.
اين مقام ارشد شبكه بانكي تأكيد مي كند: بانك عامل 
بخش مسكن در حوزه كاهش قيمت تمام شده مسكن 
طرح بازار تعهدي مصالح ساختماني را در دستور كار 
دارد تا بخشي از قيمت تمام شده ساخت را كاهش دهد. 
در اين ميان بايد بيشتر از ابزارهاي كاهنده قيمت تمام 
شده مسكن استفاده كنيم تا از اين طريق اثر جهش 
يك سال گذشته قيمت مسكن را براي تقاضاي مصرفي 

به خصوص خانه اولي ها جبران كنيم.
ناگفته نماند تا پيش از تاس��يس صن��دوق پس انداز 
مس��كن يكم، متقاضيان دريافت تسهيالت با افتتاح 
حس��اب صندوق پس انداز مس��كن، پس از يك سال 
مي توانس��تند نس��بت به دريافت تسهيالت تا سقف 
۲۰ميليون تومان اقدام كنند كه درصد بسيار ناچيزي 
از هزينه ملك را در بر مي گرفت اما با تاسيس حساب 
صندوق پس انداز مسكن يكم امكان ارايه تسهيالت 
براي هر فرد تا سقف 8۰ ميليون تومان و براي زوجين 
ت��ا 1۶۰ ميليون تومان پس از دوره انتظار يك س��اله 

فراهم شد.

كم اثري وام در رونق بازار مسكن 

بيت اهلل ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن درباره چرايي 
نوسانات بازار مسكن در هر چهار تا پنج سال، گفت: نگاه 
سياست گذار به بخش مسكن همواره كوتاه مدت بوده و 
استراتژي براي اين بخش نداش��تند و در طول ۴۰ سال 
گذشته هيچ گاه اثر واقعي تسهيالت را در بخش مسكن 
مشاهده نكرديم؛ زيرا موضوع مسكن آنقدر بزرگ است 
كه با حجم وام هاي فعلي هيچ گونه تناسبي ندارد.  بيت اهلل 
س��تاريان، ادامه داد: دولت بايد هم��ه بانك ها را در حوزه 
تسهيالت مسكن فعال كند و ورود يك يا دو بانك جواب 
نمي دهد، پرداخت 5۰ هزار فقره تسهيالت به اندازه يك 
ماه معامالت مس��كن هم نيس��ت. در اين شرايط دولت 
چطور مي خواهد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني توليد 
كند؛ هرچند نياز كشور بيش از اين تعداد است و ساالنه 
به حدود 1.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم. او گفت: 
دولت ها يا شرايط بخش مسكن را درك نمي كنند يا ترجيح 

مي دهند صورت مساله مس��كن را كوچك كنند. زماني 
كه در اين بخش با ركود مواجه مي شويم يك سياست را 
دنبال مي كنند و وقتي به رونق مي رسيم مباحث ديگري 
را مدنظر قرار مي دهند.  س��تاريان  افزود: دولت بايد خود 
را با تمام ظرفيت ها براي توليد ساالنه 1.۳ ميليون واحد 
مسكوني آماده كند كه 9۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
مي خواهد. بنابراين الزم اس��ت همه ابزارهاي مالي اعم 
از تسهيالت، س��كوكات، صندوق هاي مسكن، فاينانس 
خارجي و غيره فعال ش��وند. اين اس��تاد دانشگاه با بيان 
اينكه بخش مسكن در س��ال 1۳99 وارد ركود مي شود، 
اظهار كرد: بخش مس��كن دو نوع رشد قيمت دارد؛ يكي 
در بطن خود و ديگري آن چه در بازار مشخص است. اگر 
قيمت ها در كوتاه مدت رشد نكرد نبايد خوشحال باشيم؛ 
زيرا تهديدي با عنوان انباشت تقاضا ايجاد مي شود كه بعدا 

خود را نشان مي دهد.
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سازمان حمل و نقل ترافيك 
شهرداري تهران محكوم شد

ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي 
خبر داد كه شعبه ۴۳ تعزيرات شهر تهران سازمان 
حمل و نقل ترافيك را براي گرانفروشي به پرداخت 
يك 1۳5 ميليارد تومان جزاي نقدي در حق صندوق 
دولت محكوم كرد. به گزارش مهر، ياسر رايگاني در 
جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده هاي استان تهران 
گفت: با اعالم ش��كايت در مورد افزايش غيرقانوني 
نرخ بليت مت��رو و عوارض ورود ب��ه محدوده طرح 
ترافيك شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزيرات 
شهر تهران مورد رسيدگي قرار گرفت. سخنگوي 
سازمان تعزيرات افزود: نهايتا مشخص شد كه باتوجه 
به راي ديوان عدالت اداري، س��ازمان حمل و نقل 
ترافيك نمي توانست بيش از نرخ اعالمي تورم بانك 
مركزي نرخ ساالنه عوارض طرح ترافيك را افزايش 
دهد و برخالف راي ديوان اقدام كرده و از طرف ديگر 
اين سازمان عالوه بر افزايش نرخ آرم طرح ترافيك 
بيش از تورم اعالمي از ناحيه بانك مركزي، اقدام به 
افزايش ساعت طرح هم كرده است. )ساعت طرح 
ترافيك در س��ال 9۶ از ۳۰: ۶  صبح  تا  1۷ و در سال 
9۷ از ساعت ۳۰: ۶  صبح تا 19 بود(.  او افزود: بر همين 
اساس، تخلف محرز و شعبه ۴۳ تعزيرات شهر تهران، 
سازمان حمل و نقل ترافيك را براي گرانفروشي به 
پرداخت 1۳5 ميليارد تومان جزاي نقدي در حق 
صندوق دولت محكوم كرد و وجه اضافه دريافتي نيز 

به شاكيان بازگردانده مي شود.

رويكرد  طرح  تفصيلي منطقه 22 
به موضوع  مال سازي

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرس��ازي شهردار 
تهران كاهش بارگذاري، توجه به محيط زيس��ت 
و توس��عه حمل و نقل عمومي را از اركان اساس��ي 
طرح تفصيلي منطقه ۲۲ دانست. به گزارش ايسنا، 
گلپايگاني درباره پيشينه تهيه طرح تفصيلي منطقه 
۲۲ گفت: طرح تفصيلي اين منطقه به عنوان طرحي 
ويژه به دستور شوراي عالي معماري و شهرسازي 
در سال ٩٣ از سوي شهرداري و شوراي شهر تهران 
پيگيري شد تا طي آن آسيب هايي كه بارگذاري هاي 
سنگيني كه در طرح تفصيلي ديده شده بود، تعديل 
ش��ود.  او ادامه داد: در اين دوره از مديريت شهري با 
فشار كاري باال و با انجام كارشناسي هاي پي در پي، 
موضوع طرح تفصيلي منطقه ۲۲ دنبال و در نهايت 
اواخر سال گذشته كليات اين طرح در كميسيون 
ماده 5 تصويب ش��د. البته به واسطه مغايرت هاي 
اساس��ي اين طرح با طرح جام��ع، طرح تفصيلي 
منطقه ۲۲ ب��راي تصويب نهايي به ش��وراي عالي 
معماري و شهرس��ازي رفت.  گلپايگاني با تاكيد بر 
ضرورت انجام كار كارشناسي براي اجراي اين طرح 
گفت: بنا به طرح تفصيلي و قواعد و مقرراتي كه در 
گذشته وجود داشته و البته تصميماتي كه مديريت 
ش��هري قبل گرفته بود، در منطق��ه ۲۲ توافقات 
سنگين و بارگذاري هاي بسياري انجام شد كه اگر 
تمام اين توافقات عملي مي شد با شرايط دشواري 
رو به رو بوديم. بطور مثال، در اين منطقه با مجموعه 
»ايران مال« با مساحت يك ميليون و ٣٠٠ هزار متر 
مربع مواجه هستيم، اين در حالي است كه براساس 
توافقاتي كه صورت گرفته بود، يكي از نهادها كه قرار 
ش��د بطور انبوه براي كاركنان خود واحد مسكوني 
احداث كند، براي ساخت مجموعه تجاري حدوداً 
۴برابر ايران مال با ش��هرداري توافق كرد. البته اين 
حجم فضاي تجاري قرار نبود در يك مكان ساخته 
شود اما در هر صورت در بخش هاي مختلف منطقه 
اتفاق مي افتاد.  او تصريح كرد: يكي از مشكالت پيش 
رو كه نياز به كار كارشناس��ي دقيق دارد، توافقاتي 
است كه در دوره گذشته انجام شده، پولي بابت آن 
اخذ و درآمدي هم براي شهرداري ايجاد كرده است. 
يا مالك توافق كرده بود ٧٠ درصد از زمين را در اختيار 
شهرداري بگذارد و در ۳۰ درصد باقي مانده تعاوني 
مسكن بسازد. معاون شهردار تهران با بيان اينكه حل 
و فصل اين موضوعات پيچيدگي هاي زيادي دارد و 
مواجهه با آنها بايد براساس قانون و صالح شهر صورت 
گيرد، تاكيد كرد: اين موارد نياز به كار كارشناسي 
بس��يار دقيقي دارند كه بخش زي��ادي از آن انجام 
شد تا تبعات اجتماعي اين موضوع براي ساكنين و 
مردم به حداقل برسد.  گلپايگاني در پاسخ به اينكه 
تاكيدات ويژه طرح تفصيلي منطقه ۲۲ چيست؟ 
گفت: در اين طرح اساس بر حفاظت از محيط زيست، 
توسعه حمل و نقل عمومي انبوه بر، كاهش سقف 
جمعيت پذيري، كاهش خطرپذيري كل شهر تهران، 
استفاده از ظرفيت هاي منطقه در شرايط بحراني و 
تامين خدمات در مقياس محله اي است. در واقع، 
سه ركن اساسي طرح تفصيلي منطقه ۲۲ كاهش 
بارگذاري، توجه به محيط زيست و توسعه حمل و 
نقل عمومي است. در اين طرح خط ويژه مترو براي 
منطقه ٢٢ كه به شبكه ريلي تهران متصل خواهد 
شد، ديده شده است.  گلپايگاني با اشاره به نگاه طرح 
تفصيلي منطقه ۲۲ به موضوع مال سازي عنوان كرد: 
در اين مورد براساس ظرفيت هاي منطقه، مال سازي 
و بطور كلي بارگذاري هاي سنگيني كه در گذشته 
مستند به تفاسيري از طرح تفصيلي صورت گرفت، 
به ش��دت كاهش مي يابد.  معاون شهردار تهران با 
بيان اينكه براس��اس آمار س��ال ٩5، ١٧٠ هزار نفر 
در اين منطقه س��كونت دارند، اف��زود: اگر اجراي 
طرح تفصيلي قبل ادامه مي يافت، جمعيت پذيري 
منطقه بايد به عددي باالي ۶٠٠ هزار نفر مي رسيد، 
در حالي كه در اين طرح، سقف جمعيت پذيري به 
٣5٠ هزار نفر كاهش پيدا كرده است.  وي  تصريح 
كرد: ارگان هاي دولتي و نهادها به واسطه مصوبه اي 
كه هيات دولت در گذشته داشته، قرار بود نيازهاي 
سكونتي پرسنل خود را در اين منطقه تامين كنند، 
از اين رو، عمدتا افرادي كه در اين محدوده سكونت 
دارند جزو طبقه متوسط محس��وب مي شوند، اما 
بحث تجاري منطقه به گونه اي ديگر است. در نوع 
استفاده از زمين در منطقه ٢٢ در سال هاي گذشته 

دچار تحوالتي شديم. 

   افزايش ۳۳۰ درصدي سفارش ساخت شناور
مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان هرمزگان از افزايش 
۳۲۷ درصدي سفارش ساخت و تعمير شناور در ياردهاي 
اين استان طي امسال در مقايسه با سال گذشته خبر داد. 
اهلل مراد عقيقي پور در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه 
تعداد شناورها در مدت ياد شده نزديك بر ۷5 فروند بوده 
است، افزود: سال گذشته تعداد سفارش ساخت شناور 
در استان هرمزگان 18۰ فروند بوده است. او تصريح كرد: 
حدود ۶۰ درصد از متقاضيان ساخت شناور طي امسال در 
استان هرمزگان مربوط به ساير استان هاي جنوبي كشور 
بوده است. اعمال تحريم عليه كشورمان و تشديد آن طي 
يك س��ال اخير باعث شده تا بهره برداران داخلي حمل و 
نقل بار و مسافر دريايي از ظرفيت هاي موجود در ياردهاي 
ساخت و تعميرات كشتي اس��تفاده كنند. اشتغالزايي، 

جلوگيري از خروج ارز و... از جمله دس��تاوردهاي توجه 
به توانمندي هاي داخلي به خصوص در سواحل جنوبي 
كشور بوده كه زيرساخت هاي عظيم كشتي سازي از جمله 

ايزوايكو را دارد.

   كنسلي ۸۰۰۰ پرواز داخلي در ۳65 روز!
سخنگوي كميسيون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمي 
از دريافت گزارشي مبني بر كنسلي 8۰۰۰ پرواز داخلي 
در س��ال 9۶ و ۷ ميلي��ون و 9۰۰ ه��زار دقيقه تاخير در 
سال 95 خبر داد و گفت: اين كميسيون درباره افزايش 
بي رويه قيمت، كنسلي و تاخير پروازها با وزير راه تشكيل 
جلسه مي دهد. بهرام پارسايي در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
كميس��يون اصل نود در مورد افزاي��ش بي رويه قيمت، 
كنسلي و تاخير پروازها استعالمي را از سازمان هواپيمايي 

كشوري داشته كه پس از مهلت يك ماهه براي پاسخگويي 
س��ازمان هواپيمايي با وزير راه در اين رابطه جلسه اي را 
برگزار خواهيم كرد. او با بيان اينكه در حال حاضر قيمت 
بليت يكطرفه پرواز تهران به ش��يراز تا 8۰۰ هزار تومان 
افزايش يافته و قيمت پرواز رفت و برگشت تهران مشهد 
هم حدود يك ونيم ميليون تومان است، افزود: پيش از اين 
قرار بود، قيمت بليت پروازها شناور باشد اما نداشتن سقف 
براي قيمت پرواز موجب سوءاس��تفاده ايرالين ها شده 
است. اين نماينده مجلس همچنين گفت: اگر بخواهيم 
برمبناي قيمت دالر هم محاس��به كنيم، پيش از گراني 
دالر قيمت پرواز رفت و برگشت تهران به شيراز 1۲۰ تا 
1۳۰ هزار تومان بود و حتي اگر اين قيمت را سه برابر كنيم 
قيمتي كه االن براي پروازها در نظر گرفته شده غيرواقعي 
است. به گفته پارسايي، متاسفانه اين قيمت ها به صورت 

خودسرانه قيمت گذاري مي شود و تنها مردم هستند كه 
متضرر مي شوند ضمن اينكه همه ايرالين ها از سوخت 
با يارانه دولت استفاده مي كند و قيمت سوخت آنها آزاد 
نيست، بنابراين افزايش قيمت پروازها با هيچ منطقي جور 
درنمي آيد. خدمات ايرالين ها هم تفاوت چنداني با يكديگر 
ندارند و هزينه ها هم نسبت به كشورهاي ديگر پايين تر 
است. سخنگوي اصل نود مجلس ادامه داد: در كشورهاي 
ديگر ايرالين به واس��طه تاخير و كنسلي پرواز جريمه و 
خسارتي به مسافران پرداخت مي كند اما در ايران با وجود 
تاخير و كنسلي سرسام آور عموما پاسخگويي مناسب به 
مسافران در خصوص جبران خسارت نمي شود وقتي هم 
پرواز كنسل مي شود مسافر بايد از چند جا تاييديه بگيرد 
كه اين كار هم معطلي دارد و خيلي ها فرصت پيگيري  آن 
را ندارند. او با بيان اينكه مديريت ايرالين ها دچار بي سرو 

ساماني است، تصريح كرد: طبق استعالم صورت گرفته 
از سازمان هواپيمايي بررسي آمار تاخير پروازها از سال 
9۰ تا 95 نشان مي دهد حداقل تاخير 5 ميليون و 9۰۰ 
هزار دقيقه در سال 9۰ و حداكثر ۷ ميليون و 9۰۰ هزار 
دقيقه تاخير در سال 95 بوده است. نماينده مردم شيراز 
در مجلس اضافه كرد: جمع كنسلي ۲۲ ايرالين در سال 
9۶ فقط در پروازهاي داخلي تقريبا 8۰۰۰ پرواز است و از 
۳ هزار و ۲91 كنسلي تا ۳۰۰ كنسلي در يك سال براي 
هر ايرالين متغيير بوده اس��ت، اين در حالي است كه در 
پرتالقي ترين خطوط هوايي دنيا هم چنين چيزي اتفاق 
نمي افتد. پارس��ايي با بيان اينكه وزارت راه بايد جديت 
بيشتري در مديريت ايرالين ها داشته باشد، تاكيد كرد: 
آمار نشان مي دهد ايرالين ها رها شده هستند و نظارتي 

بر آنها صورت نمي گيرد. 

ايرانشهر
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فروش اموال و دارايي هاي يك خودروساز كليد خورد

تابوي واگذاري ها شكسته شد
تعادل|

تابوي واگذاري اموال خودروس��ازان سرانجام شكسته 
شد؛ چراكه »ايران خودرو« در يك آگهي چاپي از آغاز 
فروش دارايي ها و اموالش خبر داد. اين خودروساز بزرگ 
با بيش از 7.7 هزار ميليارد تومان زيان انباشته در سال 97 
وبدهي ۳۰ هزار ميليارد توماني در صورت هاي مالي اش، 
س��رانجام تصميم گرفته 26 فقره اموال مازاد خود را به 
حداقل قيمت پايه 121 ميليارد تومان به مزايده بگذارد. 
اما در فهرستي كه اين غول خودروسازي جاده مخصوص 
از ف��روش ام��وال مازاد خود منتش��ر ك��رده، 26 فقره 
دارايي اش »مغازه هاي تجاري، خانه، آپارتمان، زمين و 
سوله« به حداقل قيمت 121 ميليارد تومان براي خريد 
متقاضيان به چشم مي خورد. همچنين از آن سو، براساس 
انتشار تازه ترين افشاي اطالعاتي ايران خودرو كه روي 
سايت كدال قابل رويت است، ايران خودرو، شش دانگ 
از يك قطعه زمين به مس��احت 2 هزار و ۴۰۰ متري در 
تهران را به حداقل قيمت پيشنهادي 7۳ ميليارد تومان 
به مزايده گذاشته كه نتيجه آن امروز مشخص مي شود.

  رنجنامه خودروسازان
نق��ض برج��ام از س��وي امري��كا و تش��ديد دوباره 
تحريم هايش عليه ايران، صنعت خودروسازي كشور 
را نشانه گرفت؛ چراكه رشد نرخ ارز، افت شديد توليد 
و صع��ود قيمت ها تحت تاثير تحريم هاي ياد ش��ده 
زنجيره خودروسازي كشور را تحت تاثير قرار داد. از 
سوي ديگر، فش��ارهاي امريكا به شركاي خودرويي 
ايران، باعث خروج نوبتي ش��ركت هاي خودروس��از 
خارجي از ايران ش��د. ادامه اين نوع سخت گيري ها، 
واردات قطعات فلزي به ايران را با چالش جدي مواجه 
كرد و خودروسازي هاي داخلي را محدوديت تامين 
قطعات خارجي مواجه كرد. اما اين تنها مشكل نبود؛ 
چراكه مش��كالت تامين نقدينگي خودروس��اران و 
قطعه سازان داخلي، هم مانع از توليد قطعات در داخل 
كشور شد. اين روند آنقدر ادامه پيدا كرد كه بسياري 
از خودروهاي توليد شده به دليل كمبود قطعه در كف 
پاركينگ خودروسازي ها همچنان خاك مي خوردند. 
از همين رو، مطابق آمارها، ش��اهد افت ۴۰درصدي 
توليد خودروسازان در س��ال 97 بوديم. به طوري كه 
تنها 956 هزار دس��تگاه ان��واع خودرو توليد ش��د. 
همچنين دو شركت ايران خودرو و سايپا در فصل بهار 
9۸ در مجموع 1۸۴ هزار و 9۰2 دستگاه خودرو توليد 
كرده اند. اين در حالي است كه در سه ماه ابتدايي سال 
گذشته ميزان توليد خودرو در اين شركت ها به 2۸۸ 
هزار و ۸۳7 دستگاه رسيده بود؛ بنابراين با مقايسه اين 
آمارها، توليد خودرو در بهار امسال نسبت به بهار 97، 

با افت ۳6 درصدي همراه بوده است. 
 اما مش��كل تنها به افت توليد خودروس��ازان، ختم 
نمي شود؛ چراكه آنطور كه اين دو غول جاده مخصوص 
به بورس اعالم كرده اند، زيان انباش��ته آنها در س��ال 
97 ب��ه عددي معادل 1۳ هزار و 7۳2 ميليارد و ۴79 
ميليون تومان رس��يده كه در مقايس��ه با سال 96 با 
رش��د 2۰برابري را نش��ان مي دهد. به عبارت بهتر، 
زيان انباش��ته دو خودروساز بزرگ كش��ور در سال 
97 و نس��بت به 96 چيزي حدود هزار و 9۰۰ درصد 
رشد كرده اس��ت. اطالعات مالي ارايه شده در بورس 
نشان مي دهد، سايپا 5.9 هزار ميليارد و ايران خودرو 

7.7 هزار ميليارد تومان در س��ال 97 زيان انباش��ته 
داشته اند كه نسبت به سال 96 به ترتيب ۴2۴ درصد 
و 165۰ درصد رشد داشته است. همچنين مجموع 
بدهي ايران خودرو و س��ايپا معادل 57 هزار ميليارد 
تومان بود كه رش��د ۴6 درصدي را تجربه كرد. سهم 
ايران خودرويي ه��ا از اي��ن بدهي، بالغ ب��ر ۳۰ هزار 
ميليارد تومان و س��هم سايپا 27 هزار ميليارد تومان 
گزارش مي شود. بر اين اساس، بدهي غول هاي جاده 
مخصوص در سال 97 و نسبت به 96، 1۸ هزار ميليارد 
تومان رش��د كرده كه معادل ۴6.2 درصد است. اين 
شرايط در حالي خودروسازي ها را تحت فشار قرار داده 
بود كه طبق ماده 1۴1 قانون تجارت اگر زيان انباشه 
يك ش��ركت از 5۰ درصد س��رمايه آن بيشتر باشد، 
هيات مديره بايد نسبت به تشكيل مجمع و چگونگي 

ادامه فعاليت تصميم گيري كند. 

  اما تصميم براي واگذاري سهام
با توجه به اين وضعيت بود كه دولت تصميم گرفت تا 
واگذاري سهام دولتي دو خودروسازي بزرگ كشور 
)ايران خودرو و سايپا( را در دستور كار خود قرار دهد. 
به همين دليل پس از نخستين جلسه هيات واگذاري 
س��ازمان خصوصي س��ازي كه روز چهارم خردادماه 
امسال برگزار شد، نخستين خبري كه از اين نشست 
منتشر شد، عزم دولت در واگذاري 1۸ شركت بورسي 
از جمله دو شركت »ايران خودرو و سايپا« بود. در واقع 
قرار شد تا سهم 1۴ درصدي دولت در ايران خودرو و 
17.۳1 درصدي آن در سايپا به صورت بلوكي به بخش 
خصوصي واگذار شود. اين موضوع از ديد مسووالن هم 
به كوچك سازي دولت كمك مي كند و هم شرايط را 
براي بازگشت خودروسازي ها به عرصه صنعت فراهم 
خواهد كرد. اما بسياري بر اين باور بودند كه عملياتي 
شدن اين تصميم ممكن نيس��ت و در صورت انجام 
شدن نيز شرايط س��ختي دارد. از زماني هم كه رضا 
رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت بر پايان واگذاري 
ايران خودرو و سايپا تا سال 99 خبر داد، مقاومت هاي 
زيادي صورت گرفت كه از جمله خود خودروسازي ها 
و همچنين س��ازمان خصوصي س��ازي را مي توان از 
جمله سازمان هايي دانس��ت كه مشكالت زيادي را 
براي واگذاري سهام ها برشمردند. همچنين بسياري 
از مسووالن و كارشناسان اقتصادي بر اين باور بودند 
كه تجربه تلخ واگذاري ها در گذشته بيانگر آن است 
كه دولت هاي مختلف نه تنها در مديريت بخش هاي 
صنعتي و اقتصادي كشور بطور ناكارآمد عمل كرده اند، 
حتي در واگذاري اين بخش ها رفتار صحيحي از خود 
نش��ان نداده اند. آنها همچنين طرح ياد ش��ده براي 
واگذاري را مش��ابه بسياري از ديگر طرح ها مي دانند 
كه پيش از اين در حوزه صنعت و بازار خودرو تدوين 

شده بود كه چندان كارشناسي شده و دقيق نبود. 

  سه گام خصوصي سازي 
با تمام اما و اگرهايي كه پس از تصميم دولت در اين 
خصوص انتشار يافت؛ باز هم وزارت صمت بر عقيده 
دولت پابرجا ماند و طبق اظه��ارات رضا رحماني در 
حاشيه نشست هيات دولت واگذاري دو خودروساز 
بزرگ كش��ور به بخش خصوصي در يك فرآيند سه 
مرحله اي صورت مي گيرد؛ بطوري كه در مرحله اول 

واگ��ذاري امالك و اموال غيرتولي��دي انجام خواهد 
شد. اين در شرايطي است كه پيش بيني مي شود دو 
خودروساز يك هزار ميليارد تومان از اين محل واگذار 
و نقدينگي آن را به خط��وط توليد بازگردانند. اما در 
مرحله دوم واگذاري شركت هاي وابسته و در بخش 
سوم نيز واگذاري سهام اين خودروسازان مدنظر است. 
ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه اكنون دولت 
در هر دو ش��ركت ايران خودرو و سايپا زير 2۰ درصد 
سهام دارد و آنطور كه وزير صنعت مي گويد، قرار است 
كل آن واگذار شود. براساس روند مطرح شده، بسياري 
بر اين باور بودند كه ب��ازه زماني مدنظر وزير صنعت 
براي خصوصي سازي خودروسازان )پايان سال 99(، 
اين شائبه را به وجود آورده كه اين بار نيز عزمي جدي 
براي واگذاري سهام دولتي ايران خودرو و سايپا وجود 
ندارد، با اين حال اظهارات رحماني نش��ان مي دهد، 
روند خصوصي سازي تدريجي است و از اموال مازاد و 
شركت هاي زيرمجموعه شروع و به واگذاري سهام اين 
دو خودروساز ختم خواهد شد. البته اشاره رحماني به 
دارايي هاي غير توليدي ايران خودرو و سايپا است كه 
آنها در گذشته نيز گاهي با فروش شان تامين نقدينگي 
كرده اند. دس��تور تامين نقدينگي هزار ميلياردي از 
سوي هر يك از دو خودروساز بزرگ كشور اما در حالي 
است كه پيش تر يكي از مديران عامل خودروسازي 
تاكيد كرد اين شركت تنها ۳۰۰ ميلياردتومان اموال 
غير توليدي دارد. آنطور كه رحماني عنوان كرده، در 
مرحله دوم خصوصي س��ازي، شركت هاي وابسته به 
خودروسازان واگذار خواهد شد. اشاره وزير صنعت به 
شركت هاي زيرمجموعه ايران خودرو و سايپا به ويژه 
واحدهاي قطعه س��ازي آنها است كه اين دو شركت 
طي اين س��ال ها تمايل چنداني براي واگذاري شان 

نشان نداده اند.

  آغاز فروش دارايي هاي ايران خودرو
ام��ا روز گذش��ته »تجارت نيوز« در خب��ري از آغاز 
»فروش دارايي هاي ايران خودرو« خبر داد. هرچند 
واگذاري س��هام دولتي اين دو خودروسازي از ديد 
بس��ياري به يك تابو تبديل ش��ده بود ك��ه قابليت 
شكستن نداشت؛ اما در همين حال، اين خودروساز 
بزرگ و زيانده كش��ور، در يك آگهي چاپي سرانجام 
26 فقره اموال مازاد خود را به حداقل قيمت پايه 121 

ميليارد تومان به مزايده گذاشت.
در ليستي كه ايران خودرو از فروش اموال مازاد خود 
منتش��ر كرده، 26 فقره داراي��ي از جمله مغازه هاي 
تجاري، خان��ه، آپارتمان، زمين و س��وله به حداقل 
قيمت 121 ميليارد تومان ب��راي خريد متقاضيان 

عنوان شده است.
پيشتر اما رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگويي با »روزنامه اعتماد« مطرح كرده بود 
كه در بدو ورودش به اي��ن وزارتخانه تصميم گيري 
براي آينده خودروسازي هايي كه در آستانه تعطيلي 
بودن��د را امنيتي توصيف ك��رد؛ چراكه يك ميليون 
دس��تگاه خودرو پيش فروش ش��ده بود و همچنين 
امكان بيكاري تع��داد زيادي از كارمندان آنها وجود 
داشت. براي اجراي اين واگذاري بايد با فروش اموال 

مازاد آغاز كنيم كه با مقاومت هايي رو به رو بود.
اما چرا اين خودروساز دس��ت به چنين اقدامي زده 
است؟ به نظر مي رسد با س��نگين تر شدن هزينه ها 
و بحراني تر ش��دن وضعيت سودآوري، ايران خودرو 
مقاومت خود را از دس��ت داده و س��رانجام ناچار به 
فروش اموال مازاد خود ش��ده است. بر اساس انتشار 
تازه ترين افشاي اطالعاتي ايران خودرو روي سايت 
كدال، اين خودروساز بزرگ كشور، شش دانگ از يك 
قطعه زمين به مساحت 2 هزار و ۴۰۰ متري در تهران 

را به حداقل قيمت پيشنهادي 7۳ ميليارد تومان به 
مزايده گذاشته كه نتيجه آن امروز مشخص مي شود. 
پيش از اين نيز عباس ملكي  طهراني، قائم مقام ارشد 
گروه صنعتي ايران خودرو برنامه خروج اين شركت 
از ش��مول ماده 1۴1 قانون تجارت )ورشكس��تگي( 
و اصالح س��اختار مالي را اعالم كرده بود كه به نظر 
مي رس��د، فروش اموال مازاد يكي از برنامه هاي اين 
خودروساز بوده است. طبق سخنان اين مقام مسوول 
در ايران خودرو اين شركت با استفاده از قانون مصوب 
1۳9۸ مجلس ش��وراي اسالمي در حمايت از توليد 
داخلي نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود پس 
از تاييد دس��تگاه هاي ذي ربط و طي مراحل قانوني 
اق��دام و ارزش دارايي هاي خود را به روز خواهد كرد. 
منابع جديد مالي حاصل از اين تجديد ارزيابي پس از 
طي مراحل قانوني به حساب افزايش سرمايه شركت 
منظور خواهد شد. اس��تفاده از ابزار تجديد ارزيابي 
در ش��ركت هاي تابعه گروه ايران خودرو در صورت 
تصويب هيات مديره هر ش��ركت منج��ر به اصالح 

ساختار مالي آن شركت ها نيز خواهد شد. 
اصالح س��اختار مالي گ��روه از طريق تس��هيل در 
دسترس��ي به منابع مالي جديد بخشي از مشكالت 
نقدينگ��ي در تامين و تدارك م��واد اوليه و افزايش 
توليد را حل مي كند كه به نوبه خود به افزايش عرضه 
خودرو و كنترل قيمت هاي بازار خواهد انجاميد. اما 
در ليستي كه ايران خودرو از فروش اموال مازاد خود 
منتش��ر كرده، 26 فقره داراي��ي از جمله مغازه هاي 
تجاري، خان��ه، آپارتمان، زمين و س��وله به حداقل 
قيمت 121 ميليارد تومان ب��راي خريد متقاضيان 
عنوان ش��ده اس��ت كه از نكات قابل توج��ه در اين 
ليست، فروش يك واحد آپارتماني به ارزش بيش از 

يك ميليارد تومان است. 

رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد

خودكفايي ايران در توليد بذور غالت زمينه كاهش واردات 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

واردات ۸۰ هزار تني كاغذ در سال جاري
معاون وزير صنعت، معدن و تج��ارت از انجام بيش از 
2۰۰ ميليون دالر ثبت س��فارش براي واردات كاغذ از 
ابتداي س��ال جاري خبر داد وگفت: كل واردات انواع 
كاغذ در س��ال جاري، حدود ۸۰ ميليون دالر، معادل 
۸۰ هزار تن كاغذ بوده، كه نياز كش��ور مقداري بيشتر 

از اين ميزان است.
به گزارش ايس��نا، عباس قبادي در حاشيه افتتاحيه 
دومين نمايش��گاه تخصصي بين المللي كاغذ،  مقوا و 
صنايع سلولزي با بيان اينكه توانايي تامين نياز كشور 

در داخل وجود دارد، اظهار كرد: با توجه به اينكه پيش 
از اين توليد كاغذ در كش��ور توجيه اقتصادي نداشت، 
نياز كش��ور از طريق واردات تامين مي شد، اما با تغيير 
رويه و برنامه ريزي براي تامين كاغذ از محل توليد در 
داخل كشور، در تالش هستيم به اين بخش از صنعت 

كشور كمك كنيم.
به گفته او، نوس��ازي ماش��ين آالت مورد استفاده در 
صنعت توليد انواع كاغذ، تامين سرمايه در گردش مورد 
نياز واحدهاي توليدي، دريافت مجوز براي استفاده از 

چوب جنگل هاي شمال كشور و واردات چوب از جمله 
اقداماتي اس��ت كه بايد براي كم��ك به صنعت كاغذ 
انجام شود. دبير ستاد تنظيم بازار از انجام بيش از 2۰۰ 
ميليون دالر ثبت سفارش براي واردات كاغذ از ابتداي 
سال جاري خبر داد و گفت: از اين ميزان ثبت سفارش 
حدود 15۰ ميليون دالر ارز تخصيص داده شده و ارز 

مورد نياز 52 سفارش نيز تامين شده است.
او از ميزان دقيق تفاوت ميزان واردات و نياز كشور اظهار 
بي اطالعي كرد وگفت: آمار دقيقي در اين زمينه ندارد. 

اكنون بحراني به نام »بحران كاغذ« در كشور وجود ندارد 
و مشكالت صنعت كاغذ به زودي برطرف شود. در زمينه 
تامين كاغذ مورد نياز لوازم تحرير تدابيري انديشيده 
شده كه جلسات آن طي روزهاي آينده برگزار مي شود.

براساس اين گزارش، اكنون در توليد كاغذ چاپ، تحرير 
و روزنامه ۳ واحد توليدي با ظرفيت اسمي بالغ بر 175 
هزار تن در كشور فعال و 5 طرح ديگر با ظرفيت ۳۳۸ 
هزار تن طي چند سال آينده وارد فاز توليد مي شوند. از 
طرف ديگر وزارت صمت اعالم كرده توليد كاغذ از سنگ 

كربنات كلسيم از روش هاي مرسوم ديگر در توليد كاغذ 
است كه در همين راستا و با توجه به هزينه هاي پايين 
توليد در اين روش، ح��دود 1۴5 طرح صنعتي مجوز 
گرفته اند و 15 مورد از اين طرح ها با ظرفيت بالغ بر 115 
هزار تن 6۰ تا 1۰۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند. 
بر اساس آمارهاي ارايه شده اكنون مصرف ساالنه كاغذ 
چاپ، تحرير و روزنامه در كش��ور حدود ۳۳5 هزار تن 
است كه تقريبا بيش از 5۰ درصد آن از طريق واردات 

تامين مي شود.

رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
وزارت جهاد كشاورزي گفت: تالش محققان منجر 
ش��د تا ايران در توليد بذر غالت از جمله گندم نان 
خودكفا ش��ود و ضريب نف��وذ ارق��ام در گندم آبي 

۴7درصد است.
به گ��زارش خبرن��گار ايرنا، »كاظم خ��اوازي« روز 
گذشته در چهارمين جش��نواره ملي ارقام و مراسم 
رونمايي از 51 رقم بذر زراعي و باغي، افزود: اكنون 
گندم آبي ب��ا ۳۴ رقم محصول در س��بد تحقيقات 
كش��ور به عنوان متنوع ترين محس��وب مي شود و 

ضريب نفوذ ارقام در گندم آبي ۴7 درصد است.
به گفته وي، بالغ بر 5۳ درصد كش��اورزان از گندم 
آبي اس��تفاده نمي كنن��د و اين بدان معناس��ت كه 
كش��اورزان از ارقام غيررس��مي درباره گندم كمتر 
استفاده مي كنند. وي تصريح كرد: ضروري است تا 
برنامه مستمر و جدي در سياست گذاري آموزش و 
ترويج داشته باش��يم و با اقدامات صورت گرفته در 
گياه كلزا بذر غيررسمي نداريم، اما در ذرت ۳۰درصد 
بذر غيررس��مي اس��ت و براي برخي مناطق كشور 
نيازمند اس��تفاده از بذرهاي هيبريد كلزا و سبزي و 

صيفي هستيم.
معاون وزير جهاد كش��اورزي، از روساي موسسه ها 
و مراكز تحقيقاتي خواس��ت ب��راي انتقال دانش به 

بخش خصوصي ش��رايط را فراهم كنن��د تا بخش 
خصوصي از امكانات بخش دولتي اس��تفاده كند تا 
شاهد تنوع ارتقاي توليدات باشيم به همين منظور 
پروژه مشتركي براي بذر هيبريد گوجه فرنگي، بذر 
سبزي و صيفي با دانشگاه تهران و بخش خصوصي 

آغاز شده است.
وي ضمن انتقاد از سياس��ت گذاري هاي گذشته در 
بخش تحقيقات گفت: غفلت در سياست گذاري  هاي 
سازمان تحقيقات در مقطعي موجب شد تا نتوانيم به 

دانش بذر هيبريد سبزي و صيفي دستيابيم.
خاوازي با بي��ان اينكه نگراني س��ازمان تحقيقات 
از وجود هس��ته هاي اولي��ه باغباني اس��ت كه بايد 
سرمايه گذاري در اين بخش انجام شود، افزود: تالش 
اين سازمان حفظ منابع ژنتيكي در بخش تحقيقات 
كشاورزي است. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 

اكنون ايران در توليد بذور غالت از جمله گندم، جو، 
كنجد، س��ويا و گلرنگ خودكفا شده كه همين امر 

كاهش واردات را در پي خواهد داشت.
وي اضافه كرد: ادامه روند توليد بذور كيفي مي تواند 
كشور را در كاهش ضريب وابستگي به واردات چنين 

نهاده هايي رها سازد.
رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
گفت: اكنون 51 رقم جديد زراعي و باغي به منظور 
افزايش توليدو كيفيت به كشاورزان معرفي شده كه 
از اين تعداد 17 رقم مربوط به موسس��ه تحقيقات 
اصالح و تهيه نهال و بذر، 1۳ رقم موسسه باغباني، 
12 رقم موسسه تحقيقات ديم كشور، سه رقم مربوط 
به موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند، 
دو رقم موسس��ه تحقيقات پنبه، يك رقم موسسه 
تحقيقات برنج، يك رقم موسسه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع و دو رقم ش��ركت توسعه كش��ت دانه هاي 

روغني است.
وي اضافه كرد: گندم نان آبي، جو آبي، شبدر ايراني، 
باقال، كل��زاي به��اره، ارزن مرواري��دي، بادمجان، 
سيب زميني، نخود ديم، عدس ديم، ماش ديم، گندم 
نان ديم، جو ديم، زنب��ق، گردو، نارنگي، زردآلو، به، 
چغندر، چغندر علوفه اي، پنبه، برنج و كتان از جمله 

اين ارقام است.

  Wed. Aug 7.   چهار شنبه    16 مرداد 1398   5 ذيحجه 1440  سال ششم    شماره   1446  2019 

۵ اولويت بازرسي قيمت ها 
در هفته جاري

مه�ر| مع��اون بازرس��ي س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ٥ اولويت نظارتي 
هفته جاري در بازار كاالهاي اساس��ي را اعالم كرد 
وگفت: با تصويب س��تاد تنظيم ب��ازار، اولويت هاي 
بازرس��ي هفته جاري در س��طح بازار به واحدهاي 
بازرسي و نظارت سراسر كشور ابالغ شد كه بر اساس 
آن، بازرسي از بازار اين اقالم پرمصرف انجام خواهد 
ش��د. ش��هرام ميراخورلو افزود: »مرغ، شكر، چاي، 
الس��تيك و روغن موتور« در اولويت بازرسي هفته 
جاري قرار گرفته است و بر اين اساس نظارت ها تشديد 
شده است، از اين پس هر هفته اولويت هاي بازرسي 

بازار اعالم و در همه استان ها اجرايي خواهد شد.

 پيگير اجراي مقررات 
در مناطق آزاد هستيم

فرينا| ب��ه گفته رييس فراكس��يون مناطق آزاد 
در مجلس ش��وراي اس��المي، وجود مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي در كشور به توسعه اقتصادي منجر 
مي ش��ود و به ظرفيت هاي اقتص��ادي اين مناطق 
نبايد به يك مح��دوده تحت عن��وان منطقه نگاه 
شود. كمال دهقاني فيروزآبادي در نشست كارگروه 
تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي 
و ويژه اقتصادي گفت: در اسناد چشم انداز 1۴۰۴ و 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي كه بر اساس آن دو 
سند برنامه توسعه ششم اجرا شده، در ماده 65 احكام 
دايمي برنامه ششم توس��عه تمامي دستگاه هاي 
اجرايي مس��تقر در مناطق آزاد به منظور مديريت 
بهين��ه اين مناطق ملزم به واگ��ذاري اختيارات به 
مديريت مناطق آزاد شده اند كه متاسفانه اين ماده 
اجرايي نمي شود. او به اجراي قانون چگونگي اداره 
مناطق آزاد كشور اشاره كرد و گفت: در اين قانون، 
تكليف دستگاه هاي مس��تقر در مناطق آزاد و نيز 
اختياراتي به اين مناطق تفويض شده است تا بتوانند 
با توجه به هدف اصلي مناطق كه در مطالعات طرح 
جامع هر منطقه مشخص شده در همه زمينه هاي 
صادرات مجدد، تجاري و گردشگري وظايف محول 
شده را انجام دهند. فيروز آبادي وجود مناطق آزاد 
را در نق��ش آفريني اقتصاد ملي كش��ور تاثيرگذار 
دانست و افزود: با توجه به مقررات، دستورالعمل ها 
و بخشنامه هايي كه طي اين مدت صادر شده است، 
به اهداف مناطق آزاد، سرمايه گذاران و اقتصاد ملي 
آسيب هاي بسيار جدي وارد شده و عملكرد مناطق 

آزاد را تحت الشعاع قرار داده است.  
او افزود: وظيفه اصلي مجلس ش��وراي اس��المي 
نظارت بر حسن اجراي قانون، مطالبه گري از دولت 
در ميزان اجراي قوانين و نظارت بر مقررات مزاحم، 
بخشنامه ها و دستورالعمل وضع شده و متضاد با روح 
قانون است تا هدف اصلي سند چشم انداز و اقتصاد 
مقاومت��ي و مامويت اجرايي قانون برنامه توس��عه 

ششم محقق شود. 

يك گام ديگر براي احياي 
معادن كوچك مقياس

ايميدرو| رييس هيات عامل ايميدرو از همكاري 
اين سازمان با استانداري زنجان براي احياي معادن 
كوچك مقياس خب��ر داد و گفت: به منظور احياي 
معادن كوچك مقياس، كميته هايي در استان هاي 
مختلف تشكيل شده است. در همين راستا با كمك 
و همكاري استانداري زنجان مي توان در اين استان 
تعدادي معدن كوچك مقياس را فعال كرد. خداداد 
غريب پور در نشس��ت با فتح اهلل حقيقي، اس��تاندار 
زنجان اعالم كرد: ايميدرو آمادگي دارد مسائل قانوني، 
زيرس��اخت ها و فرآوري در معادن كوچك مقياس 
استان زنجان را پيگيري و انجام دهد و استانداري نيز با 
همكاري در بخش هايي همچون صدور پروانه اكتشاف 
و منابع طبيعي مي تواند به رفع مشكالت فعال سازي 
مع��ادن كوچك مقي��اس اين اس��تان كمك كند. 
استاندار زنجان نيز در اين نشست ضمن ابراز تمايل 
به همكاري با ايميدرو عنوان كرد: آمادگي همكاري با 
كميته مذكور براي احياي معادن كوچك مقياس و 
بررسي مباحث مربوط به بخش معدن در اين استان 
را داريم. فتح اهلل حقيقي در خواست هاي استانداري 
زنجان از ايميدرو را مطرح كرد: از جمله آنها مي توان 
به اختصاص درصدي از درآمد معدن س��رب و روي 

انگوران به توسعه استان زنجان اشاره كرد.

شركت ملي نفت ايران

نوبت اول

1398.2856

Public Relations
WWW.shana.ir

www.nisoc.ir
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 NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY  AHVAZ-IRAN

 Vendors who intend to participate in aforesaid tender are requested to send their "intention To Participate" letter via the
 following fax number / Email address  along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 1, available
 at: WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after the second announcement, otherwise, their requests for participation in
   the tender will be disregarded
 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a
bid bond of 6,643 EURO or 313,413,017 RIAL, in favor of NISOC

 Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be
  accessed via: WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
 ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P. NISOC'S WAREHOUSE, AGHA JARI, IRAN PAYMENT TERM IS C.O.D.
SUBSEQUENT TO NISOC' S MATERIAL APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

 FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
   Tel. No.: 061 341 24644  Fax No.: 061 3445 7437 

TENDER NO. : 01 -31 -9580039

QuantityMaterial DescriptionItems

PARTS FOR “RUSTON”  GAS TURBINE. TYPE TA 1500 .  TYPE TA 1750.  TYPE TB 400034 456 NOS

N.I.S.O.C

National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends to purchase the following goods



15 جهان

تنش هاي تجاري پكن - واشنگتن ادامه دارد

چين در فهرست سياه ارزي امريكا 
گروه جهان|سمانه قرباني|

 س��اعاتي پس از آنكه چين، ي��وان ارزش پول خود 
را كاهش داد، امريكا در اقدام��ي تالفي جويانه اين 
كشور را در فهرست سياه ارزي خود قرار داد. چين 
اعالم كرده اقدام واش��نگتن مبن��ي بر متهم كردن 
پكن به دس��تكاري ارزي، ثبات بازارهاي جهاني را 

به هم مي ريزد. 
به گزارش رويترز، استيون منوچين وزير خزانه داري 
امريكا، در نخس��تين توضيح براي اين اقدام امريكا 
ضم��ن متهم ك��ردن چين ب��ه دس��تكاري در نرخ 
ارزي گفت: »چين به دنب��ال افزايش مزيت رقابتي 
محص��والت تولي��دي خ��ود در براب��ر محصوالت 
امريكاي��ي در تج��ارت بين المللي اس��ت. امريكا از 
صن��دوق بين الملل��ي پ��ول خواهد خواس��ت تا به 

اقدامات اخير و ناعادالنه چين ورود كند.« 
دونالد ترامپ هم در واكنش به كاهش ارزش يوان در 
توييتر نوشت: »چين ارزش واحد پولش را تقريبا به 
كمترين ميزان تاريخي كاهش داد. به اين مي گويند 
دس��تكاري واحد پول. بانك فدرال مي شنوي؟ اين 
يك تخطي بزرگ اس��ت كه چي��ن را در درازمدت 

بطور زيادي تضعيف خواهد كرد.«
روزنامه رسمي حزب كمونيست چين اما در واكنش 
به قرار گرفتن نام اين كشور در فهرست سياه ارزي 
اياالت متحده اعالم كرده كه واشنگتن اگاهانه نظم 
بين المللي را برهم مي زند. ب��ه اعتقاد ناظران، قرار 
گرفتن نام چين در فهرس��ت س��ياه امريكا و جنگ 
لفظي مقام هاي دو كشور در روزهاي اخير هرگونه 
اميد براي به پايان رس��يدن جنگ تجاري يك ساله 

ميان امريكا و چين را از ميان برده است. 
جنگ تجاري چين و امريكا پيش از اين از مرز اعمال 
تعرفه ه��ا دوجانبه ه��م فراتر رفته و ب��ه حوزه هاي 
ديگر مانند فناوري نيز تس��ري يافته ب��ود. اين در 
حالي اس��ت ك��ه تحليل گ��ران هش��دار مي دهند 
اقدامات تالفي جويانه مي تواند دامنه جنگ تجاري 
و تنش هاي اقتصاد اول و دوم جهان را گسترش داده 

و فشار بيشتري بر رشد جهاني اقتصاد وارد كند.
به گزارش رويت��رز، روزنامه چين��ي »پيپلز ديلي« 
سه ش��نبه در س��رمقاله مفصل خود بدون اشاره به 
تصميم اخير امريكا نوشته اياالت متحده شهروندان 
خود را به گروگان گرفته است. در اين سرمقاله آمده: 
»مسووليت كش��ورهاي بزرگ اين است كه ثبات و 
اطمينان را به جهان هديه كنند و براي توسعه تمام 
كشورها شرايط و فرصت هايي ايجاد كنند. اما برخي 
افراد در اي��االت متحده دقيقا برعك��س اين كار را 

انجام مي دهند.«

اش��اره اين روزنامه چيني به تصمي��م جديد پكن 
مبني ب��ر توقف خري��د محصوالت كش��اورزي در 
پاس��خ به جنگ تعرفه اي دونالد ترامپ است. توقف 
خريد محصوالت كشاورزي ضرر و زيان جدي را به 

كشاورزان امريكايي وارد خواهد كرد. 
يك مق��ام وزارت خزان��ه داري امري��كا اعالم كرده 
كه براي نخس��تين بار پس از 1994 ميالدي است 
ك��ه بطور رس��مي اعالم ش��ده چي��ن ارز خ��ود را 
دس��تكاري مي كن��د، اقدام��ي ك��ه تج��ارت را 
بس��يار غيرقابل پيش بين��ي كرده و ف��روش را در 

 بازارهاي مالي جهاني بس��يار ويرانگر كرده اس��ت.
اق��دام جديد ضدچين��ي دولت امريكا پ��س از آن 
اعالم ش��د كه چين اجازه داد تا ارزش ارز رايج اين 
كش��ورش در برابر دالر به پايين ترين سطح خود در 
11 سال گذشته برسد. نرخ برابري يوان در برابر دالر 
به نازل ترين س��طح خود از س��ال ۲۰۰۸ به اين سو 
رسيده اس��ت. ارزش هر دالر امريكا غروب دوشنبه 
به بيش از هفت يوان چين رسيد. به اين ترتيب، هر 
 يوان چين معادل 14، ۲ س��نت امريكا اعالم ش��د. 
گرچه بانك مركزي چين اعالم كرده كه تعيين نرخ 

برابري يوان با ارزهاي كشورهاي ديگر روزانه صورت 
مي گيرد و نوس��ان هاي اخير كامال طبيعي اس��ت، 
بسياري از كارشناسان و مقام هاي دولت امريكا اين 
اقدام پكن را پاسخ چين به تهديدهاي تعرفه اي هفته 
گذشته ترامپ مي دانند. دونالد ترامپ هفته گذشته 
و پس از پايان دور آخر مذاكرات تجاري دو كش��ور 
اعالم كرد ك��ه بر 3۰۰ ميلي��ارد دالر كاالي چيني 

تعرفه 1۰درصدي اعمال خواهد كرد. 
مس��ووالن اقتصادي امريكا بر اين باورند كه كاهش 
مصنوعي ارزش ي��وان منجر به ارزان ش��دن بهاي 
كاالهاي صادراتي اين كش��ور مي شود و همين امر 
رقابتي ناعادالنه براي بازرگاني خارجي ايجاد كرده 
و منجر به تراز مثبت بازرگاني خارجي چين مي شود. 
وزارت خزانه داري امريكا در م��اه مه نيز چين را به 
دس��تكاري ارزش يوان متهم ك��رده و اعالم كرده 
ب��ود كه امريكا با دقت تح��والت ارزي چين را رصد 

مي كند.
جوليان اوانز كارشناس ارشد مسائل اقتصادي چين 
در موسسه كپيتال اكونوميكس، گفته: »نرخ ارز به 
ابزاري براي دو طرف در جنگ تجاري تبديل ش��ده 
است. فكر مي كنم چيني ها نرخ ارز را بيش از اين هم 
تضعيف كنند و احتماال در س��ه ماه پيش رو شاهد 
كاهش پنج تا 1۰ درصدي ارزش يوان در برابر دالر 

خواهيم بود.«
گ��روه تحقيقاتي دي بي اس نيز اع��الم كرده، اينكه 
اياالت متحده چين را به دستكاري ارزش يوان متهم 
كرده اس��ت، مي تواند راه را براي اعمال تعرفه هاي 
۲5 درصدي دول��ت امريكا بر كااله��اي چيني باز 
كند. احتمال چنين اقدامي ب��ا توجه به وعده هاي 
انتخاباتي ترامپ در ۲۰16ميالدي چندان بعيد به 

نظر مي رسد. 
رييس جمه��وري امري��كا در جري��ان رقابت هاي 
انتخاباتي خود به راي دهندگان امريكايي وعده داده 
بود كه تعرفه  كاالهاي وارداتي از چين را تا 45 درصد 

باال خواهد برد.

يادداشت

تشديد قوانين مهاجرتي در برابر 
تغيير قانون مالكيت اسلحه

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا در مقابل تغيير 
قوانين مالكيت اسلحه سخت تر شدن قوانين مهاجرتي را 
پيشنهاد كرده است. او از دموكرات ها و جمهوري خواهان 
خواسته بر س��ر شروط سختگيرانه مالكيت اسلحه با 
يكديگر به توافق برسند. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
دونالد ترامپ پيش از يك سخنراني مهم در ايالت هاي 
اوهايو و تگزاس درباره حوادث خونيني كه دو روز پيش 
در اين دو ايالت رخ داد، در صفحه توييتر خود نوش��ت 
كه دموكرات ها و جمهوري خواهان بايد بر سر بررسي 
سختگيرانه گذشته خريداران سالح به توافق برسند و 
چنين اصالحي مي تواند در ارتباط با نياز فوري در تغيير 
قوانين مهاجرتي صورت پذيرد. او همچنين نوش��ته 
كه از دل اين ح��وادث تراژيك بايد نتيجه اي خوب يا 
حتي فوق العاده بيرون آيد. شنبه ظرف ۲4ساعت دو 
حمله خونين به كش��ته و زخمي شدن تعداد زيادي 
از م��ردم در دو ايالت امريكا انجاميد؛ حمله اي مرگبار 
در فروش��گاه والمارت در شهر ال پاس��و واقع در ايالت 
تگزاس و حمله خونين ديگري در شهر ديتون واقع در 
ايالت اوهايو. وقايعي كه بار ديگر موضوع قانون مالكيت 
سالح در امريكا را در سطح عمومي مطرح كرد. در پي 
اين جنايات ترامپ علت اصلي وقوع چنين رويدادهايي 
را پريشاني روحي عامالن آنها دانست.  اما دموكرات ها 
ضمن انتقاد از سياست هاي ترامپ كه به گفته آنها منجر 
به نفرت  پراكني عليه مهاجران شده بار ديگر خواستار 
اصالح قوانين مالكيت سالح شده اند. نانسي پلوسي 
و دموكرات هاي ديگر از س��ناتورهاي جمهوري خواه 
خواسته اند تا در حمايت از سياست تشديد قوانين ناظر 

بر مالكيت سالح با نمايندگان دموكرات همراه شوند.

درخواست تحريم شركت هاي 
مرتبط با ارتش ميانمار 

گروه جهان| س��ازمان ملل متح��د به دليل نقض 
حقوق بشر عليه اقليت روهينگيايي مسلمان در ميانمار 
خواستار تحريم هاي اقتصادي عليه ارتش اين كشور 
شده است. به گزارش خبرگزاري آلمان، سازمان ملل 
اعالم كرده، اين تحريم ها بايد شامل شركت هايي شود 
كه با ارتش ميانمار روابط تجاري دارند. كارشناس��ان 
حقوق بشر سازمان ملل تعدادي از اين شركت ها را كه 
بر بخش بزرگي از اقتصاد ميانمار تسلط دارند شناسايي 
كرد ه اند. سازمان ملل مي گويد، شركت هاي خارجي 
كه با اين ش��ركت ها همكاري مي كنند نيز همدست 
جنايت كاران محسوب مي شوند. سازمان ملل ارتش 
ميانمار را به نسل كشي عامدانه عليه روهينگيايي ها 
متهم مي كند. دولت ميانمار كه عمدتا تحت حاكميتي 
بودايي اداره مي ش��ود، در تابس��تان ۲۰1۷ با توسل 
به خش��ونت بيش از ۷۰۰ هزار روهينگياي��ي را آواره 
كرد. بن��گالدش از آن پس مرزهاي خ��ود را به داليل 
بشردوستانه باز كرد و پذيراي پناهجويان روهينگيايي 
شد. سازمان ملل اقليت روهينگيايي  ميانمار را اقليتي 
قومي � مذهبي مي داند كه در سراسر جهان بيشترين 
سركوب عليه آن روا مي شود. صدها هزار روهينگيايي 
در سال هاي پيش از پاكسازي قومي در ايالت راخين نيز 
بارها با خشونت روبرو شده و به بنگالدش گريختند. در 
مجموع بيش از يك ميليون روهينگيايي در حال حاضر 
در اردوگاه هاي بنگالدش به س��ر مي برند. امريكا نيز 
ميانمار را تحريم كرده است. از اواسط جوالي سال جاري 
امريكا تعدادي از مقام هاي ارشد ارتش ميانمار را به دليل 
نقض شديد حقوق بشر در فهرست تحريم شدگان خود 

قرار داد و از سفر به اياالت متحده منع كرد.

كره شمالي دو موشك ديگر را 
آزمايش كرد

گروه جهان| ارتش كره جنوبي و يك مقام امريكايي 
مي گويند، كره ش��مالي بامداد سه ش��نبه آزمايش 
تسليحاتي تازه اي انجام داده است. اين مقام امريكايي 
تصريح كرده، كره ش��مالي به وق��ت محلي دو پرتابه 
نامشخص به سمت درياي ژاپن شليك كرده است كه 
مشابه موشك هاي كوتاه برد اخير هستند. به گزارش 
اي بي س��ي نيوز، س��تاد مش��ترك نيروهاي مسلح 
كره جنوبي ه��م مي گويد اين پرتابه ها از مناطقي در 
نزديكي استان هوانگاي جنوبي شليك شده اند. يك 
مقام ارش��د دولت امريكايي گفته همچنان اوضاع را 
زيرنظر دارند و از نزديك با همپيمانان خود كره جنوبي 
و ژاپن مشورت مي كنند. تازه ترين آزمايش كره شمالي 
در حالي صورت مي گيرد كه مارك اس��پر وزير دفاع 
امري��كا، براي ديدار با همتاي��ان ژاپني و كره جنوبي 
اين هفته به منطقه س��فر ك��رده و همزمان امريكا و 
كره جنوبي مانور نظامي مشترك را در شبه جزيره كره 
آغاز كرده اند. يك سخنگوي وزارت خارجه كره شمالي 
برگزاري رزمايش نظامي مشترك كره جنوبي و امريكا 
را نقض آش��كار توافق هاي واشنگتن و پيونگ يانگ 
خوانده است. وزارت دفاع كره جنوبي دوشنبه اعالم 
كرده بود اين رزمايش كه بيشتر مربوط به بخش فني 
و رايانه اي است و آزمايشي براي سئول خواهد بود تا 
توانايي كنترل عملياتي نيروهايش را بسنجد. بنا بر 
پيمان امنيتي ميان كره جنوبي و امريكا، در صورت 
بروز جنگ، فرماندهي نيروهاي كره جنوبي بر عهده 
يك ژنرال امريكايي خواهد بود و سئول مدت هاست كه 
در پي تغيير اين وضعيت است. اين چهارمين آزمايش 

تسليحاتي كره شمالي طي دو هفته اخير است.

آمريكا تمام دارايی های دولت 
ونزوئال را توقيف مي كند

گروه جهان| دونالد ترامپ رئيس جمهوری اياالت 
متحده، دستور مسدود کردن کامل دارايی های دولت 
ونزوئال در کش��ورش را صادر کرده است. به گزارش 
وال استريت ژورنال، در متن نامه دونالد ترامپ برای 
مس��دود کردن دارايی های دولت سوسياليس��ت 
نيکالس مادورو که کاخ سفيد منتش��ر کرد، آمده: 
»توقيف دارايی های دولت ونزوئ��ال را به دليل ادامه 
غصب قدرت به شيوه نامش��روع به دست مادورو را 
ضروری تشخيص دادم.« در بيانيه کاخ سفيد آمده 
از اي��ن پس اجازه انتق��ال، صادر ک��ردن، دريافت و 
تغيير شکل اين دارايی ها به کسی داده نخواهد شد. 
همچنين بر اساس اين دستور، هرگونه معامله تجاری 
و تراکن��ش با مقام های ونزوئال ممن��وع خواهد بود. 
به گزارش کاخ سفيد، اين نامه به دفتر نانسی پلوسی 
رئيس مجلس نمايندگان آمريکا، فرس��تاده ش��ده 
است. اين نخستين اقدام آمريکا در چهارچوب تحريم 
اقتصادی کامل دولت کاراکاس از س��وی واشنگتن 
است. به اين ترتيب دارايی های ونزوئال در آمريکا به 
سرنوشت دارايی های کره ش��مالی، ايران، سوريه و 
کوبا دچار شد. ترامپ هفته پيش شخصا از احتمال 
چنين اقدامی خبر داده بود. او در پاس��خ به پرسش 
درباره احتمال وضع تحري��م و انزوای ونزوئال مانند 
روسيه، چين و ايران پرسيده بود، گفت: »بله، چنين 
چيزی را در نظر دارم.« هفته گذشته نيز دولت آمريکا 
نام طارق العيس��می معاون رئيس جمهوری و وزير 
صنايع ونزوئال، را به جرم قاچاق موادمخدر در سياهه 
مجرمان تحت پيگرد خود قرار داد. آمريکا و 5۰کشور 
ديگر جهان دولت مادورو را به رسميت نمی شناسند.

پوتين: اقدام امريكا در ساخت 
موشك هسته اي را تالفي مي كنيم
گروه جهان| رييس جمهوري روس��يه هشدار داده 
اگر امريكا موشك هاي هسته اي ميان برد جديد توليد 
كند، دولت او نيز اقدام مش��ابهي را پي  خواهد گرفت. 
اين سخنان در پيوند با اقدامات تازه دو طرف در خروج 
از پيمان منع موش��كي از زمان گورباچ��ف و ريگان، 
مطرح ش��ده اس��ت. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، سال گذشته گفته بود به دليل 
نقض مكرر پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد 
)INF( توس��ط روس��يه، از آن خارج مي شود. روسيه 
اتهام نقض اي��ن پيمان را رد كرده اس��ت. اين پيمان 
هفته گذشته پس از 31 سال منقضي شد. آن چه با ابراز 
نگراني شماري از كشورها و چهره هاي بين المللي در 
مورد بازگشت به دوران مسابقه تسليحاتي همراه شده 
است. پوتين دوشنبه به وزارت خارجه، دفاع و سرويس 
اطالعات خارجي دولتش دستور داده، اقدامات اياالت 
متحده را در مورد توليد احتمالي موشك هاي منع شده 
در پيم��ان »آي ان اف« از نزدي��ك زيرنظ��ر بگيرند. 
همچنين در خبر ديگري از روس��يه گزارش شده كه 
انفجارها در يك زاغه مهمات در سيبري كه دوشنبه 
روي داده تاكنون دس��ت كم هش��ت مجروح برجاي 
گذاشته است. وزارت دفاع روس��يه محل انفجارها را 
پايگاهي نظامي در منطقه كراسنويارسك ذكر كرده و 
گفته است براي كمك به اطفاي حريق، 14 روبات به 
منطقه اعزام كرده است. بنابر گزارش ها، يك كارخانه 
آلومينيوم در نزديكي اين منطقه وادار به تعطيلي شده 
و كاركنان آن به مناطق ديگر انتقال يافته اند. به گفته 
مقام هاي محلي، آتش سوزي در مخزن باروت در زاغه 
توپخانه آغاز شد و به ديگر نقاط اين پايگاه سرايت كرد.
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غافلگيري بزرگ هند
 براي ترامپ 

بهاره محبي|
 يك روز پ��س از اين كه دولت هن��د خودمختاري 
كشمير را لغو كرد و اداره اين منطقه مسلمان نشين را 
بطور مستقيم به دست گرفت، زلمي خليل زاد نماينده 
امريكا در امور افغانستان، مذاكرات صلح با طالبان را 
رها كرده و بطور غيرمنتظره راهي دهلي نو شد. به نظر 
مي رسد كه س��فر خليل زاد به دهلي نو در ارتباط با 
نگراني هاي واش��نگتن نسبت به تبعات تنش هاي 
اخير كشمير بر مذاكرات صلح با طالبان افغانستان 
است، مذاكراتي كه قرار است به جنگ 1۸ساله اياالت 
متحده در افغانستان پايان دهد.  تعجيل اياالت متحده 
براي نتيجه دادن مذاكرات صلح با طالبان حكايت از 
آن دارد ك��ه دونالد ترامپ مي خواهد از پايان جنگ 
طوالني افغانستان و بازگرداندن نيروهاي امريكايي 
به كشورش به عنوان يك ابزار تاثيرگذار در جريان 
انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ ميالدي استفاده 
كند. بر همين اساس، دولت امريكا در چند ماه گذشته 
براي به نتيجه رس��يدن مذاكرات صلح با طالبان، 
 اسالم آباد را به شدت تحت فشار گذاشته بود و تا پيش 
از تحوالت كشمير به نظر مي رسيد كه پاكستان عزم 
خود را جزم كرده تا اين بار با فش��ار بر طالبان زمينه 
امضاي توافق صلح اين گروه و امريكا را فراهم كند. 
خوش بيني ها به حدي رسيده بود كه منابع بسياري از 
احتمال امضاي توافق صلح  در پايان هفته جاري خبر 
مي دادند.  اما آنچه مي تواند تمام مقدمه چيني ها و 
برنامه ريزي ها را بر هم بريزد اقدام غيرمنتظره هند 
در لغو خودمختاري كشمير است. هند به عنوان 
متحد نزديك امريكا كامال پنهاني و چراغ خاموش 
تدابي��ر الزم براي چنين اقدام��ي را فراهم كرده 
و حتي به بهانه مقابله با تهديدهاي تروريس��تي 
ظرف 1۰روز گذشته بيش از ۸۰ هزار نيرو اضافي 
را در كشمير مستقر كرده است تا با اعتراض هاي 
احتمالي علي��ه لغو خودمخت��اري مقابله كند.  
اين در حالي اس��ت كه عمران خان نخست وزير 
پاكستان، در سفر اخير خود به واشنگتن در مقابل 
درخواس��ت امريكايي ها براي كمك به برقراري 
صلح در افغانستان آشكارا گفته بود كه مساله صلح 
در افغانستان و بحران كشمير جدا از هم نيستند. 
به نظر مي رسيد عمران خان به دولت امريكا گفته 
كه در ازاي فشار واشنگتن بر هند براي حل وفصل 
بحران كشمير، به طالبان فشار خواهد آورد تا توافق 
صلح با امريكا را امضا كرده و به جنگ طوالني اين 

كشور در افغانستان پايان دهند. 
در شرايط فعلي اما دولت ترامپ با چالشي جديد 
و غيرمنتظره روبرو شده است. رييس جمهوري 
امريكا كه اين روزه��ا به دليل باال گرفتن جنگ 
تج��اري با چين و تيراندازي ه��اي خونبار در دو 
شهر اياالت متحده )كه به گفته دموكرات ها ناشي 
از اظهارات نفرت پراكنانه و نژادپرس��تانه است( 
به ش��دت از س��وي مخالفانش تحت فشار است 
اكنون با يك مش��كل ديگر در سياست خارجي 
روبرو شده است، چالشي كه بايد پيش از اقدامات 
بيش��تر و غيرقابل برگش��ت هند براي تصرف 
كامل كشمير حل شود. اما آنچه باعث مي شود 
تا عقب نشيني هند بعيد به نظر برسد موقعيت 
نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، و چالش هاي 
داخلي اوست. گفته ش��ده، دولت مودي كه اين 
روزها كش��ورش با چالش هاي جدي اقتصادي 
روبرو اس��ت، براي جذب دوب��اره راي دهندگان 
ملي گراي سرخورده خود، خودمختاري كشمير 
را لغو كرده و از قضا اين اقدام با استقبال گسترده 
آنان روبرو شده است. بنا براين بعيد است كه او بار 
ديگر خطر نااميد كردن آنان را به جان بخرد. حال 
بايد ديد كه دولت ترامپ چطور مي خواهد چالش 
جديد خود در سياست خارجي را مديريت كند. 
 )توضيح: هند و پاكستان از هنگام تقسيم سرزمين 
هندوس��تان در پايان دوره استعمار بريتانيا داعيه 
كنترل كامل كشمير را دارند و بحران هاي نظامي و 
ديپلماتيك چندي را در اين باره از سر گذرانده اند.( 

كوتاهازمنطقه

داعش براي حمالتش 
۳۰۰ميليون دالر دارد

آنتوني��و گوترش دبيركل س��ازمان ملل متحد، به 
ش��وراي امنيت اين س��ازمان اعالم كرده داعش با 
وجود از دست دادن به اصطالح »خالفت« خود در 
سوريه و عراق، منابع مالي بالغ 3۰۰ ميليون دالر در 
اختيار دارد. به گزارش آسوشيتدپرس، قطع يا كاهش 
حمالت داعش ممكن است موقتي باشد. كارشناسان 
سازمان ملل همچنين در گزارش ديگري در هفته 
گذشته نوشته بودند، با وجود كاهش ميزان حمالت 
اين گروه در ماه هاي اخير، احتماال حتي پيش از پايان 
۲۰19 بار ديگر شاهد ظهور داعش در عراق، سوريه و 

در نقاط مختلف جهان خواهيم بود.

طالبان: مانع برگزاري 
انتخابات مي شويم

گروه طالبان اعالم كرده از آنجايي كه روند انتخابات 
رياست جمهوري افغانستان از سوي خارجي ها 
پشتيباني و نظارت مي ش��ود، اجازه نمي دهند 
اين رويداد با موفقيت برگزار شود. ديدگاه طالبان 
درباره روند انتخابات رياست جمهوري افغانستان 
در حالي بيان مي شود كه مذاكره كنندگان اين 
گروه و امريكايي ها در قطر از دستيابي به توافق 
سخن مي گويند. گروه مسلح مخالف دولت كابل 
معتقد است: دولت بر بخش هاي اندكي از خاك 
افغانستان تسلط دارد و انتخابات تنها در بعضي 
از شهرها برگزار مي شود و بيشتر افغان ها در اين 
روند جعلي شركت نمي كنند. طالبان تهديد كرده 

كارزارهاي تبليغاتي را هدف قرار مي دهد.

لغو خودمختاري كشمير موقعيت دولت هند را تثبت مي كند

فرار از بحران اقتصادي به سبك »مودي«
گروه جهان|

 تصميم نخس��ت وزير هند براي لغ��و خودمختاري 
كشمير پس از هفت دهه جايگاه او به عنوان يك فرد 
قدرتمند را تقويت كرده و فصل جديدي را در روابط 
ميان هند- پاكستان آغاز كرده است. دولت ملي گراي 
نارندرا مودي نخست وزير هند، سه شنبه خودگرداني 
ايالت فدرال جامو وكش��مير را لغو كرد. اين اقدام به 
دولت ف��درال هند امكان مي دهد ت��ا كنترل كامل 

منطقه را به دست گيرد. 
وزير كشور هند گفته كه از اين پس تمامي مفاد قانون 
اساس��ي اين كش��ور در ايالت فدرال جامو و كشمير 
اعتب��ار خواهند داش��ت. تاكنون م��اده 3۷۰ قانون 
اساس��ي هند به كش��مير اجازه مي داد كه در برخي 
موارد دست به تصويب قوانين خاص خود بزند. براي 
مثال تاكنون افرادي كه ساكن كشمير نبودند اجازه 
مالكيت بر زمين هاي زراعتي را نداش��تند. از سوي 
ديگر كشميري ها براي تحصيل در دانشگاه ها و كار 

در ادارات دولتي در منطقه خود اولويت داشتند. 
بلومبرگ در اين باره نوشته: لغو وضعيت خودمختاري 
جامو و كشمير به نارندرا مودي فرصتي براي فرار از 
اخبار منفي در خصوص اقتصاد هند را مي دهد چرا 
كه تمامي توجهات از برنامه هاي وام گرفتن ناشيانه 
دولت، رش��د كند اقتصادي و افزاي��ش نرخ بيكاري 
منحرف مي ش��ود، اما اين اقدام خطر وخيم ش��دن 
روابط امنيتي متزلزل كنوني هند با پاكس��تان را به 
هم��راه دارد و احتمال بروز ي��ك درگيري جديد در 

اين منطقه ناآرام را افزايش مي دهد. مايكل كوگلمن 
معاون مدير برنامه آس��يا در مركز ويلس��ون مستقر 
در واش��نگتن گفته: »ب��ا توجه به اينكه اس��الم آباد 
مدت هاس��ت كه ادعاي مالكيت ب��ر منطقه جامو و 
كشمير را دارد، هرگونه اقدام يكجانبه توسط هند كه 
وضعيت اين منطقه را تغيير دهد، قطعا براي پاكستان 
نگران كننده و هش��داردهنده خواهد بود. اين اقدام 
هند خطر بروز خشونت و ناآرامي را به شدت افزايش 
داده است. در نهايت هند ممكن است معتقد باشد كه 
اين اقدام شفافيت بيشتري را براي منطقه كشمير به 
دنبال الحاق رسمي اش به هند به وجود خواهد آورد، 
اما اين تصميم خط��ر و ناآرامي هايي را نيز به همراه 

خواهد داشت.« 
گفته شده، پس از اعالم فرمان جديد از سوي دولت 
هند خطوط اينترنت و تلفن در سراسر كشمير قطع 
شده است. يكي از سياس��تمداران محلي نيز تحت 
بازداش��ت خانگي قرار گرفته اس��ت. وزارت خارجه 
پاكستان در بيانيه اي ضمن محكوم كردن اين اقدام 
متعهد شد تا از تمامي گزينه هاي موجود براي مقابله 
با آنچه آن را اقدام��ات غيرقانوني دهلي نو مي داند، 

استفاده خواهد كرد.
 بر اس��اس م��اده 3۷۰ قانون اساس��ي ايالت جامو و 
كش��مير از خودمخت��اري كامل برخوردار اس��ت و 
مجلس اين ايالت آزاد است تا قوانين خود را تدوين 
كند به جز در حوزه هاي ارتباطات، دفاع، مالي و امور 
خارجه و ش��هروندان هند نيز از خريد زمين در اين 

ايالت منع ش��ده اند. اين ماده قان��ون در دهه 195۰ 
ميالدي پس از آنكه پادشاهي كشمير توافق كرد تا به 
جمهوري هند بپيوندد، بطور ويژه تدوين شد. اكثريت 
مسلمان س��اكن كش��مير بيم از آن دارد كه فرمان 
جديد س��بب مهاجرت وسيع هندوها به اين منطقه 
شود و تركيب جمعيتي را به سود هندوها برهم زند.

ح��زب حاكم بهاراتي��ا جاناتا هن��د در اطالعيه هاي 
انتخابات��ي خود در س��ال هاي ۲۰14 و ۲۰19 وعده 
حذف اي��ن ماده قانوني را داده ب��ود. به گفته رهبران 
اين حزب، حقوق ويژه كشميري ها مانع از ادغام اين 
منطقه در كشور هند شده است. در حالي كه حاميان 
دولت مودي، حزب او »بهاراتيا جاناتا« و رس��انه هاي 
هندو از تصميم دولت هند ابراز خرسندي كرده و آن 
را اقدامي تاريخي توصيف كردند كه حاكميت دولت 
مركزي را بر تماميت خاك اين كشور برقرار مي كند، 
مقام هاي محلي كشمير و مخالفان مودي با محكوم 
كردن تصميم دولت هن��د، روِز اعالم آن را »يك روز 
سياه براي دموكراسي هند« خوانده و نسبت به نتايج 

آن براي شبه قاره هند ابراز نگراني مي كنند.
گفته شده، دولت هند همزمان اليحه قانوني ديگري را 
نيز به پارلمان ارايه داده كه بر اساس آن جامو و كشمير 
به سه بخش تقسيم مي شود. منطقه »الدخ« در شرق 
كه بودايي نشين است از دو منطقه »جامو« در جنوب 
با جمعيت هندو و منطقه مسلمان نشين »سرينگار« 
در شمال تفكيك مي شود. اين اليحه قانوني كه بايد 
به تصويب پارلمان برسد، علي االصول، با مشكلي روبرو 

نخواهد شد، زيرا حزب ملي گراي هندو و متحدان آن 
از اكثريت مطلق در مجلس برخوردارند.

كريس��تف جفرولو ريي��س مركز مطالع��ات روابط 
بين الملل در پاريس و متخصص امور هند مي گويد: 
»ملي گراي��ان هندو چنين تلق��ي مي كنند كه هند 
با اعط��اي خودمختاري ويژه به جامو و كش��مير، به 
جدايي طلبي در اين كشور دامن مي زند و بنابراين، 
از نظر آنان، براي جذب س��اكنان كشمير الزم است 
به اي��ن وضعيت خاتمه داده ش��ود.« جفرولو درباره 
زمان به اجرا گذاش��تن چنين برنام��ه اي مي گويد: 
»هند اينك يك دوره بحران شديد اقتصادي را طي 
مي كند و بنابراين مي توان پنداشت كه اين تصميم 
اجازه مي دهد كساني را كه اخيراً به مودي راي دادند 
و امروز سرخورده شده اند، دوباره جلب و بسيج كرد.«

پ��س از اس��تقالل هن��د و پاكس��تان از بريتانيا در 

194۷تاكنون منطقه كشمير همواره صحنه جنگ ها 
و درگيري هاي مرزي بوده است. مهاراجه كشمير در 
آن زمان از پيوستن به پاكستان يا هند خودداري كرد. 
از آن دوره تاكنون هر دو كشور كوشيده اند با توسل به 
زور اين منطقه را به خاك خود ملحق كنند. نخستين 
جنگ كشمير در سال 1949 به پايان رسيد و نتيجه 
آن تقس��يم اين منطقه به دو بخ��ش بود كه تاكنون 
مرزهاي موجود بطور رسمي شناخته شده نيستند. 
حتي بخش كوچكي از كشمير در حال حاضر تحت 
كنترل چين قرار دارد. چين از اين طريق مي خواهد 
كه به پاكس��تان و آب هاي گرم در منطقه دسترسي 
داشته باشد و در پي تثبيت منافع اقتصادي خود در 
منطقه اس��ت. هند نيز بخشي از اين منطقه را ايالت 
جامو و كش��مير ناميده و آن را قستمي از خاك خود 

مي خواند.
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عكسروز

چهرهروز

فيلمنامهنويسانبهدربستهميخورند
جابر قاسمعلي مي گويد: سينماي امروز تهيه كننده ساالر و سرمايه گذارساالر شده و سرمايه گذار تعيين مي كند چه فيلمي در سينما ساخته شود. در 
چنين شرايطي فيلمنامه نويسان به در بسته مي خورند و سينماي ما يك رويكرد انحصاري پيدا كرده است.  اين فيلمنامه نويس كه هفت فيلمنامه 
سينمايي در كارنامه هنري خود دارد، درباره وضعيت فيلمنامه نويسي سينماي ايران گفت: فيلمنامه نويسي تابعي است از متغير شرايط اجتماعي 
و سياسي و شرايطي كه بر سينما حاكم است. بر اين مبنا، فيلمنامه نويسي به روزرساني و در آن دگرگوني ايجاد مي شود. تعدا افرادي كه در سينما 
واجد شرايط كار هستند زياد است اما شرايط به كارگيري اين عده يا وجود ندارد يا خيلي كم است. او افزود: در حال حاضر غالب فيلم هاي ما به سمت 
»كمدي« مي روند و اين موضوع هم به واسطه اين است كه سينماي ما تهيه كننده ساالر شده و حتي با اغماض مي گويم سرمايه گذارساالر شده است. 

بازارهنر

»گل نساء« در جشنواره فيلم سازان جديد امريكا

همراه با »حيراني«  يك عكاس

»سس اضافه« تمام شد

فيل��م س��ينمايي »گل نس��اء« ب��ه 
كارگردان��ي س��تار چمن��ي گل در 
جش��نواره بين المللي »فيلم س��ازان 
جديد ميدلبوري« در كش��ور امريكا 
روي پ��رده مي رود. فيلم س��ينمايي 
»گل نساء« Golnesa به كارگرداني 
س��تار چمن��ي گل در جديدتري��ن 
حضور بين المللي خ��ود در پنجمين 

دوره جش��نواره بين المللي »فيلم س��ازان جديد 
ميدلبوري« كش��ور امريكا به نمايش درمي آيد.  
در اي��ن دوره از جش��نواره، فيلم ه��اي اول و دوم 
فيلمسازان مستقل دنيا با شعار حمايت، ترويج و 
نمايش تالش هاي پويا و تخيلي فيلمسازان جديد 
و نوظهور در س��ينماي حرفه اي جهان و كش��ف 
استعدادهاي تازه و جذاب در فيلمسازي مستقل، 
به رقابت مي پردازند. در اين فيلم كه ويدا صالحي 
نگارش فيلمنامه آن را بر عهده داشته است سعيد 
داخ، علي محم��د رادمنش، يگانه رجبي، س��اقي 
زينتي، مسعود محمدي و ويدا عمويي ايفاي نقش 

كرده اند و محمد فكوري نيز مديريت 
فيلمبرداري را عهده دار بوده است.  اين 
دوره از جش��نواره فيلم »فيلم سازان 
جديد ميدلب��وري« كه به مدت چهار 
روز از تاري��خ ۳۱ مردادم��اه ج��اري 
)۲۲ آگوس��ت( آغاز ب��ه كار مي كند 
در مجموع ميزب��ان نمايش ۱۹ فيلم 
سينمايي، ۵۱ فيلم مس��تند كوتاه و 
بلند، ۳۵ فيلم كوتاه داس��تاني و چند فيلم ديگر 
در قالب بخش هاي ديگر از كش��ورهاي مختلف 
جهان خواهد بود.  »پل شرويدر« فيلمنامه نويس، 
كارگردان، منتقد س��ينما و خالق فيلمنامه هاي 
»راننده تاكسي«، »آخرين وسوسه مسيح« و ... از 
مهمانان ويژه اين دوره از جشنواره خواهد بود كه 
قرار است درباره فيلم هاي نمايش داده شده در اين 
رويداد سينمايي به بحث و تبادل نظر بپردازد. يكي 
از بخش هاي مهم جشنواره نيز به مرور آثار »آنيس 
واردا« كارگردان و عكاس فقيد فرانس��وي و يكي 

از پيشگامان موج نو سينماي فرانسه مي پردازد.

»اقلي��م حيران��ي« ن��ام نمايش��گاه 
عكس ه��اي محم��د صي��اد از كوچ 
تلخ كردهاي ع��راق به ايران اس��ت. 
نمايش��گاهي با تصاوير سياه و سفيد 
كه هر كدام روايت گر داستاِن ويراني 
و هجرت ان��د. محمد صي��اد، عكاس 
پيشكس��وت درباره نمايشگاه »اقليم 
حيراني« كه اين روزها در مركز نبشي 

درحال برگزاري اس��ت، به ايس��نا مي گويد: من 
از قبل از انقالب عكاس��ي مي ك��ردم، اما هيچگاه 
نمي خواس��تم نمايش��گاه بگذارم؛ ام��ا برخي از 
دوستان اصرار كردند كه اين كار را انجام دهم و در 
آخر هم براي راضي كردن من، گفتند كه اين كار 
را انجام بده كه اگر ف��ردا در اين دنيا نبودي اثري 
از تو باقي مانده باشد. بر همين اساس هم تصميم 
گرفتم اين نمايش��گاه را برگ��زار كنم و مجموعه  
عكس هاي انقالب و جنگ  هم قرار است در آينده 
رونمايي ش��ود. كتاب عكس هاي كوچ كردهاي 
عراق به ايران هم قرار است دو هفته ديگر رونمايي 
شود. او همچنين درباره علت اينكه برخي از تصاوير 
موجود در نمايشگاه به صورت كراپ شده نمايش 
داده شده اند، اظهار مي كند: تصميم گرفته ايم اين 
نگاه جديد كه پيش تر مشابه آن ديده نشده بود را 
در نمايش��گاه ها به كار ببريم. عكس هاي اصلي را 
هم با اندازه كوچك تر در كنار تصاوير كراپ ش��ده 
كه در اندازه بزرگ چاپ شده بودند، قرار داديم تا 
كساني كه به نمايش��گاه مي آيند آن عكس را هم 

نگاه كنند و ببيند كه كدام عكس كراپ 
شده است. به نظرم اتفاق خوبي است 
و از كس��اني كه اين پيشنهاد را دادند 
راضي هس��تم. اي��ن هنرمند عكاس 
درباره وضعيت عكاس��ي مس��تند در 
ايران و اينكه چرا اين هنر در سال هاي 
اخير كمت��ر مورد توجه ق��رار گرفته 
اس��ت، مي گويد: متاس��فانه عكاسي 
مس��تند فراموش شده اس��ت و علت اين موضوع 
را هم نمي دانم. واقع��ا نمي دانم به چه علتي روي 
عكاسي مستند سرمايه گذاري نمي كنند يا اينكه 
ناشران در اين امر مشاركتي ندارند. فكر نمي كنم 
اگر ناش��ران مش��اركت كنند ضرر كنن��د و قطعا 
ضرر هم نخواهند كرد. مقصر اصلي شايد ناشران 
هس��تند، چراكه عكاسان مس��تند و طبيعت كار 
خودشان را مي كنند و ناشران بايد سراغ آنها بروند.  
عكس هاي صياد از نخس��تين روزه��اي انقالب، 
جنگ و اكثر رويدادهاي مهم سياس��ي اجتماعي 
و فرهنگي سال هاي اخير، نتيجه كار رشك انگيز 
يك فتوژورناليست خودآموخته و خستگي ناپذير 
است كه در 7۱ س��الگي و بعد از گذشت ۵۵ سال 
از آشنايي اش با دوربين عكاسي، هنوز اين وسيله 
تاريخ س��از را بر زمين نگذاشته و روزي نيست كه 
بدون دوربين عكاسي از خانه اش بيرون بيايد، آن 
هم در كشوري كه حافظه  تاريخي ندارد و تاريخ در 
هر دوره اي نه آنگونه كه بايد بلكه آنگونه كه صالح 

حاكمان بوده، نوشته شده است.«

فيلمبرداري فيلم كوتاه »سس اضافه« 
به كارگرداني عليرضا قاسمي به پايان 
رسيد. فيلمبرداري فيلم كوتاه »سس 
اضاف��ه« به نويس��ندگي و كارگرداني 
عليرضا قاسمي در آلمان به پايان رسيد. 
اين فيلم كوتاه ۱۴ دقيقه اي محصول 
مدرسه سينماي بادن- ووتمبرگ آلمان 
است و در آن بازيگراني چون آنتونيو اللو 

و بن جانس��ن حضور دارند. در خالصه داستان اين 
فيلم آمده است: »هانس يك بازيگر متوسط تئاتر 
س��اعتي قبل از افتتاح نمايش جديدش دست به 
خودكشي زده، او در برزخ با فرشته  شكمويي گير 
افتاده است و تالش هايش براي بازگشت به دنياي 
زندگان ناكام مي مان��د.« اين كارگردان همچنين 
به زودي در آكادمي فيلمسازان جشنواره لوكارنو 
حضور پيدا مي كند. اين آكادمي هر سال با دعوت 
از برترين فيلمس��ازان ج��وان روز جه��ان، پلي را 

براي ارتباط منتقدان، فعاالن صنعت 
سينما و فيلمسازان ايجاد مي كند. در 
هفتاد و دومين دوره  جشنواره  لوكارنو، 
عليرضا قاس��مي فيلمس��از ايراني در 
كنار اس��تعدادهاي ج��وان ديگري از 
كشورهاي چين، سوييس، ايتاليا، هلند، 
فرانس��ه و نپال حضور دارد. همچنين 
مس��تركالس هايي با حض��ور بزرگان 
س��ينما در اين دوره برگزار خواهد ش��د. عليرضا 
قاسمي فيلمس��از ايراني پيش از اين با فيلم كوتاه 
»وقت ناهار« نامزد نخل طالي جشنواره  كن بوده 
و در بيش از صد جشنواره  بين المللي حضور داشته 
است. وركشاپ هاي اين دوره از آكادمي فيلمسازان 
 لوكارن��و با حضور س��ينماگراني چون م��ارن آده، 
بونگ جون هو و جان واترز برگزار مي شود. هفتاد و 
دومين دوره جشنواره فيلم لوكارنو 7 تا ۱7 آگوست 

در سوييس برگزار مي شود.

تاريخنگاري

پدرساواكقربانيفرزندششد
شانزدهم مرداد ۱۳۴۹، س��پهبد تيمور بختيار، در شكارگاهي نزديك بغداد 
به دست يكي از اعضاي س��ازمان اطالعات و امنيت كشور )ساواك( به ضرب 
گلوله به قتل رس��يد. او نخستين رييس س��اواك بود كه براي مدتي در عراق 
 به فعالي��ت عليه حكومت پهلوي پرداخته بود. تيم��ور بختيار فرزند فتحعلي 
سال ۱۲۹۳ در اصفهان به دنيا آمد. پس از گذرانيدن مراحل اوليه تحصيلي، به 
دانشگاه نظام راه پيدا كرد و با درجه ستوان دومي مشغول به خدمت در ارتش 
شد. عوامل چندي موجب ش��د كه اين خانزاده بختياري سير مدارج ترقي را 
در ارتش طي كند و در نهايت به رياس��ت س��ازمان ساواك نايل شود. نخست 
ش��خصيت جسور و قاطع او و بعد نياز شاه در آن دوره به چهره اي مثل بختيار 
كه با توجه به بي ثباتي هاي دهه ۲0 و ۳0 نياز به مش��ت آهنين براي سركوب 
مخالفان داشت.  اين روند تا آنجا ادامه مي يابد كه بختيار در پي به دست آوردن 
قدرت بيش از آنچه كه ش��اه برايش در نظر گرفته بود، برنيامده بود. به محض 
اينكه بختيار خواهان به دست آوردن قدرت بيشتر بدون اجازه شاه شد، توسط 
فرمانرواي مطلق ايران، به ظاهر بازنشسته و در واقع عزل شد.  عزل بختيار در 
سال ۱۳۴0 هنگامي انجام گرفت كه ديگر مهره مطلوب امريكايي ها، اميني، 
در پست نخست وزيري اجراي وظيفه مي كرد. تيمسار بركنار شده، صالح در 
اين ديد كه با استفاده از تحريكات و ايجاد شورش هايي در ميان دانشجويان به 
نوعي خود را به شاه بقبوالند. سه اشتباه فاحش كه بختيار در مورد اميني كرده 
بود منجر به تبعيد او از ايران به اروپا در سال ۱۳۴0 شمسي شد.  بختيار مدتي 
بعد، از اروپا به عراق مراجعت كرد و اين كشور را پايگاهي براي براندازي نظام 
شاهنشاهي قرار داد. ورود بختيار به عراق »۱۳۴8« مصادف با اوج جنگ سرد 
»عراق انقالبي« و »ايران شاهنشاهي« قلمداد مي شد. درباره قتل او با توجه به 
اسناد به دست آمده نمي توان شك كرد كه توسط خود ساواك صورت گرفته 
اما روايت هاي اين ترور متفاوت است. اولين روايتي كه بعد از قتل بختيار مطرح 
گرديد اين بود درست هنگامي كه وي آماده شورش عليه شاه مي شد ساواك 
سه مامور خود را به عنوان دانشجو كه هواپيمايي را ربوده و به بغداد بردند وارد 

شبكه بختيار كرد و اينان هنگامي كه به همراه بختيار به شكارگاه ]دياله[ رفته 
بودند توانس��تند در يك فرصت مناسب او را ترور كنند.  روايت ديگر اين ترور 
از حسين فردوست دوست نزديك محمدرضا شاه است كه به نقل از يك مدير 
ارشد س��اواك تاييد مي كند كه كار ترور بختيار توسط عوامل نفوذي ساواك 
صورت گرفته اما مدعي است كه بوسيله كسي ترور گرديده كه از افسران فراري 
حزب ت��وده و از افراد مورد عالقه بختيار بوده كه با وعده پول هنگفت و اقامت 
در امريكاي جنوبي، توانست سپهبد بختيار را هنگام شكار ترور نموده و خود 
به ايران فرار نمايد و سپس با پول وعده داده شده راهي امريكاي جنوبي شد. 

میراثنامه

داستانبرجياسرارآميزدرخوزستان
شوشتر شهري در اس��تان خوزستان است كه در 
دل آن آب جريان دارد و به نحوي قلب اين ش��هر 
با آب مي تپد؛ شوشتر همچنين ميزبان سازه هاي 
آبي عجيبي است كه از طريق آنها در دنيا به شهرت 
رسيده است. شهر شوشتر يكي از شهرهاي قديمي 
استان خوزستان بوده كه در دامنه كوه هاي زاگرس 
واقع شده است و از جهت اينكه دو رودخانه كارون 

و دز از اين شهر مي گذرند اهميت خاصي دارد.
»برج كاله فرنگي« بخشي از سازه هاي آبي شوشتر 
اس��ت كه جزو مهم ترين آثار باستاني شوشتر نيز 
محسوب مي شود. »برج كاله فرنگي« برجي هشت 
ضلعي اس��ت كه قاعده هر ضل��ع آن بين ۱.۱0 تا 
۱.۲8 متر اس��ت و روي پايه چهارمتري از س��طح 
زمين قرار گرفته است و پس از سال هاي زيادي كه 
از فرسايش آن مي گذرد فقط حدود هفت متر از آن 
باقي مانده است. نماي بيروني اين برج از سنگ هاي 
تراش خورده ساخته شده است، اما سنگ ها در گذر 
زمان از جاي خود افتاده اند و در حال حاضر تنها سه 
متر از آنها بر بدنه برج باقي مانده است. در مورد زمان 
ساخت و كاربرد »برج كاله فرنگي« چندين نظريه 
وج��ود دارد؛ برخي معتقدند كه اي��ن برج جايگاه 
ديده باني قيصر روم يا ش��اپور ساساني براي محل 
نظارت بر كار كارگران بوده اس��ت اما برخي بر اين 
باورند كه از اين برج مقدار و شدت جريان رودخانه 

نظارت مي شده اس��ت. البته عوام نظريه اول را كه 
»برج كاله فرنگي« جاي��گاه ديدباني قيصر روم يا 
شاپور ساساني جهت نظارت بر كارگران بوده است 
را بيش��تر مي پذيرند. در قس��متي از اين سازه بند 
ميزان قرار گرفته كه كارون را به دو شاخه »گرگر« 
و »شطيط« تقسيم مي كند. اين سازه در ميدان ۱7 

شهريور شوشتر در انتهاي خيابان بلوار قرار گرفته 
است. »برج كاله فرنگي« در ۲۵ اسفند سال ۱۳78 
به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. 
اختالف نظ��ر موجود در خصوص تاريخ س��اخت 
و كاربرد اين برج باعث ش��ده اس��ت كه اين سازه 

هم چنان اسرارآميز و گران بها باقي بماند.

ايستگاه

چاپ۹اثراز»پروست«
براينخستينبار

بازيگريكهفيلمسازشد

طرف��داران »مارس��ل 
پروس��ت«، نويس��نده 
مش��هور فرانس��وي، به 
زودي ۹ رمان كوتاه از آثار 
اوليه اين نويس��نده را كه 
تاكنون چاپ نش��ده بود، 
مطالع��ه خواهند كرد.  به 
گ��زارش آرت ديلي، اين 

۹ رمان كوتاه از نويس��نده  »در جست وجوي زمان 
از دس��ت رفته« قرار بود بخشي از كتاب »خوشي ها 
و روزها« اولين اثر »مارس��ل پروس��ت« باش��د، اما 
»پروس��ت« بعدها از انجام اين كار منصرف ش��د. 
»خوش��ي ها و روزه��ا« مجموع��ه اي از ش��عرها و 
داستان هاي كوتاه است كه در سال ۱8۹۶ به چاپ 
رسيد. اين ۹ متن توسط برنار دو فالوا، كارشناس خبره 
آثار »پروس��ت« و بنيان گذار انتشارات فالوا كه سال 
گذشته درگذشت، كشف شده است. اين مجموعه در 
اكتبر سال جاري و با عنوان »نويسنده مرموز و چندين 
رمان كوتاه چاپ نشده« به همراه نقد به چاپ خواهد 
رسيد. برنار دو فالوا پيش تر يك رمان چاپ نشده و يك 
متن ناتمام از »پروست« را كشف كرده بود كه هر دو 
آنها در دهه ۵0 ميالدي به چاپ رسيدند. »مارسل 
پروست« در سال ۱8۹۲ وارد عرصه فعاليت هاي ادبي 
 »Banqunet«  جدي شد و همكاري اش را با نشريه
آغاز كرد. در سال ۱8۹۶ در ۲۵ سالگي اولين اثر خود را 
به  نام »خوشي ها و روزها« منتشر كرد. اولين شاهكار 
»پروست«، »طرف خانه  سوان« بود كه اولين قسمت 
از اثر هفت گانه  »در جست وجوي زمان از دست رفته« 
 را تش��كيل مي داد و در دسامبر ۱۹۱۳ منتشر شد. 
»در جست وجوي زمان از دست رفته« مشهورترين اثر 
او بود كه بين سال هاي ۱۹۱۳ و ۱۹۲7 در هفت جلد 
منتشر شد. يك نسخه از كتاب »طرف خانه سوان« 
در س��ال ۲0۱7 به قيمت ۱.7 ميليون دالر در يك 
حراجي فروخته ش��د كه در آن زمان ركوردي براي 

فروش كتاب هاي فرانسوي رقم زد.

ان��دي س��ركيس براي 
اولين بار كارگرداني فيلمي 
با اقتب��اس از يك كتاب 
كميك را انجام مي دهد. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
اندي سركيس وارد پروژه 
»ونوم« شد. اين فيلمساز 
به زودي قرارداد س��اخت 

»ونوم ۲« را امضا مي كند. اين فيلم ادامه اي بر فيلم 
۲0۱8 كمپاني س��وني اس��ت كه در باكس آفيس 
جهاني 8۵۶ ميلي��ون دالر فروش ك��رد. اين ادامه 
بخشي از فيلم هاي مرتبط با اسپايدرمن و شخصيت ها 
مارول است كه سوني در دست توليد دارد و بار ديگر 
تام هاردي را در نق��ش روزنامه نگار تصوير مي كند. 
چندي پيش امي پاسكال، تهيه كننده فيلم موفق 
»ونوم« تاييد كرد كه قسمت دوم اين فيلم ساخته 
مي ش��ود و تام هاردي بار ديگر در نقش ادي بروك 
ظاهر خواهد شد. پيش تر اعالم شد كلي مارسل براي 
نگارش فيلمنامه اين قسمت بازمي گردد. در حالي 
كه پاي��ان »ونوم« خيلي دقيق به رويدادهاي بعدي 
اشاره نكرد، فيلم دوم مي تواند بر هر موضوعي تمركز 
كند. سركيس ۲۲ جوالي راهي لس آنجلس شد تا با 
روساي سوني درباره اين پروژه صحبت كند. او يكي 
از چند فيلمسازي بود كه براي كارگرداني اين پروژه 
مدنظر قرار گرفته بودند. با پذيرش اين پروژه، سركيس 
سومين پروژه كارگرداني خود را انجام مي دهد. او سال 
۲0۱7 با درام »نفس بكش« كارش را ش��روع كرد و 
سال پيش »موگلي: افسانه جنگل« را جلوي دوربين 
برد. مهارت سركيس در ش��ناخت تكنولوژي هاي 
جلوه هاي ويژه و گرافيك كامپيوتري يكي از داليل او 

براي انتخابش در پروژه »ونوم ۲« است.

5ونيمميليارد،بدهيمالياتيتنيس

كشتي گير امريكايي دست نداد و هوا رفت!

بده��ي ماليات��ي فدراس��يون تنيس 
۵ و نيم ميليارد تومان اعالم ش��ده و 
حس��اب بانكي فدراس��يون نيز بسته 
شده اس��ت. در ادامه مسدود ش��دن حساب هاي 
بانكي فدراسيون هاي ايران به دليل بدهي مالياتي، 
حساب فدراسيون تنيس هم بسته شده است. مبلغ 
تعيين ش��ده براي بدهي مالياتي اين فدراسيون 
۵ و ني��م ميليارد تومان از س��ال ۹۱ ت��ا ۹۵ اعالم 
ش��ده اس��ت. در همين راس��تا عالوه بر حس��اب 
بانكي فدراسيون، حساب شخصي مجيد شايسته 
سرپرست فدراسيون هم مسدود شده است و حتي 
به مخابرات نامه زده اند و تلفن هاي فدراس��يون را 
هم قطع كرده اند. پيش از اين نيز حس��اب بانكي 
فدراسيون هايي نظير تيراندازي، فوتبال، كشتي، 

اسكواش و جودو مسدود شده بود.

س��تاره تيم مل��ي كش��تي آزاد نوجوان��ان ايران كه 
مدال هاي طالي جهان و آسيا را در كارنامه خود دارد، 
درباره پاسخ قاطع خود به اقدام غيراخالقي كشتي گير 
امريكايي گفت: خود را نماينده مردم ايران مي دانستم 
و بايد جواب محكم��ي به او مي دادم. رحمان عموزاد 
خليلي درباره حركت غيراخالقي كشتي گير امريكايي 
در نيمه نهايي رقابت هاي كشتي آزاد نوجوانان جهان 
در بلغارستان كه بالفاصله با اجراي فن يك دست، يك 
پاي او همراه شد تا جواب خوبي به اقدام كشتي گير 
امريكايي باشد، اظهار كرد: كشتي گير امريكايي وقتي 
در تايم اول 8 بر صفر عقب افتاد عصباني ش��ده بود و 
دنبال اين بود كه نتيجه را جبران كند. دارنده ۲ مدال 
طالي نوجوانان جهان افزود: در جريان مبارزه وقت 
دوم دستم دچار خونريزي ش��د و نزد پزشك رفتم. 
وقتي كه خواستم مبارزه را ش��روع كنم دستم را به 
نش��ان احترام و عرف در آغاز مبارزه به سمت حريف 
دراز كردم اما او بي احترامي كرد و با من دست نداد. با 
اين كارش خيلي ناراحت شدم و تصميم گرفتم زود 
كارش را تمام كنم، وقتي داور سوت را زد بالفاصله با 

فن يك دست، يك پا ۴ امتياز گرفتم، بعد هم دو خم او 
را گرفتم، بلندش كردم و به بيرون تشك بردم. مبارزه 
همانجا با نتيجه ۱۲ بر صفر به سود من به پايان رسيد. 
در پايان مبارزه هم وقتي خواستم با او دست بدهم باز 
هم اين كار را نكرد و دستم را پس زد. او اظهار كرد: من 
نماينده مردم ايران بودم و از اين حركت كشتي گير 
امريكايي ناراحت ش��دم و بايد جواب او را قاطعانه در 
ميدان مبارزه مي دادم. عموزاد در پاسخ به اين سوال 
كه كدام كشتي گير الگوي اوست و چه هدفي در سر 
دارد، گفت: برادرم فرزاد و همچنين حس��ن يزداني 

الگوهاي من در كشتي هستند. از اين به بعد بايد در 
رده جوانان كشتي بگيرم. هدفم تكرار اين موفقيت ها 
در رده جوانان و در نهايت هدف بزرگم كس��ب مدال 
طالي المپيك است. او در پاسخ به اين سوال كه اهل 
كدام شهر استان مازندران است و اينكه آيا مسووالن 
مازندران تقديري از او به عنوان يكي از كشتي گيران 
نخبه و آينده دار كشتي جهان داشته اند يا خير، گفت: 
اهل خليل شهر در منطقه بهش��هر استان مازندران 
هستم. سال گذشته طالي آسيا و جهان را گرفتم كه 
رسول خادم رييس وقت فدراسيون به همه طاليي ها 
ماشين پرايد هديه داد. مس��ووالن هيچ كاري براي 
من نكردند اما مردم و همشهريانم برايم سنگ تمام 
گذاشتند. آزادكار وزن ۴8 كيلوگرم تيم ملي نوجوانان 
در پايان گفت: مسووالن شوراي شهر، فرمانداري يا 
شهرداري توجهي به من نداشتند اما هميشه با لطف 
مردم انگيزه مي گيرم و امسال هم مردم من را شرمنده 
خودشان كردند. باز هم براي خوشحال كردن مردم 
عزيز كشورم با تمام توان مي جنگم و براي رسيدن به 

افتخارات بزرگ تر تالش مي كنم.

ورزشي
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